






Bir taraftan şehirlerimizi yenileyip daha güvenli, daha yaşanabilir ve çağın gereklerine uygun hâ-
le getirmeye çalışırken, diğer yandan da bu mekânı kullananlarla yani şehirlilerle ilgili çalışmalar 
da yapmaktayız. Şehirlilik algısı yüksek, daha bilinçli, daha donanımlı, şehrin kültürel hayatına 
katkı sunan bireylerin varlığı şehirlerimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu bireyler-
den oluşan toplumlarda şehrin güzelliklerini koruyup gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra yeni 
güzellikler de ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. 

Şehirlerin kültürel varlıkları hem o şehirlerin kendilerini hem de toplumlarının hayatını geçmiş-
ten günümüze, günümüzden ise yarına taşımaktadır. Dünyaya yön veren, medeniyetleri tem-
sil eden şehirleri ve onları ortaya çıkaran toplumları barındırdıkları kültürel varlıklardan oku-
yup anlamlandırabiliyoruz. Bu açıdan yorumlanacak olursa, kültür, bir şehrin kurucusu olduğu 
kadar taşıyıcısı olma özelliğine de sahiptir. Dünle yarın arasında varlığını devam ettiren şehir-
lerimizin gelecekte de yaşayabilmeleri ve değerlerimize uygun bir toplumun inşasına katkı ya-
pabilmeleri için var olan kültürel birikimleriyle birlikte toplumumuzun değerlerini de yarına ta-
şımaları gerekmektedir. Bunun için şehri sahiplenen, koruyan ve ona katkı yapan bir toplumun 
da oluşması için çabalamak zorundayız. Aşırı göç baskısı altında kültürel değerlerini kaybeden 
şehirlerimizi yeniden diriltmek, bizi ifade eden mekânsal ve toplumsal organizasyona sahip hâle 
getirmek ancak bilinçli bir toplumun varlığıyla mümkündür. 

Şehir ve Düşünce Dergisi bu sayısında şehirlerimiz için önemli başlıklardan birisi olan kültür 
meselesini ele alarak değerlendirmektedir. Bizler, şehirlerimizin sorunlar yatağı olmaktan kur-
tarılıp, huzur ve umut mekânları hâline gelmesi için çabalarken, dergimizin de bu amaca katkı 
yapmasını temenni ediyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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Kent kültürü şehirli bireyin bütün varlık düzeylerin-
de ortaya çıkan bir olgu olmanın yanında bir dayat-
mayı da ifade etmektedir. Bu kavram aynı zamanda 
sosyolojik bir gerçeklikle birlikte, bir evrilmeyi de ta-
rif etmektedir. Gelişme ve değişim modernizmden 
farklı olarak fiziki veya tarihsel bir olayı açıklamak 
için de kullanılabilecekken, modernizm, toplumsal 
bir kavram olarak kültürel değişmeyi ifade eden an-
lam içermektedir. Batı kent olgusunu açıklamak için 
kullanılan ve akılcılığı önceleyen “modern” kavramı 
Batı şehrinde oluşan yeni kültürün de ifade tarzıdır. 
Temelde dayandığı fikir; geleneksel sanatlar, edebi-
yat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık 
zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir ke-
nara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiği-
dir. Bu, aslında ortaya çıkan kentsel yaşam biçimi-
nin ihtiyaçlarının tatminine yönelik bir çabadır. Aliya 
İzzetbegoviç’in ifadesiyle; “Her kültürün fâili fert, 
şahsiyet, bir daha eşi bulunmayan ferdiyet olarak in-
sandır. Kitle kültürünün öznesi (veya nesnesi) toplu-
luk, kitle veya insan kitlesidir. İnsanın ruhu, kitlenin 
ise ihtiyaçları vardır. Onun için her kültür insanın yü-
celmesi, mükemmelleşmesi, kitle kültürü ise ihtiyaç-
ların tatmini demektir.”

Kent kültürünün genel olarak “kültür” kavramından 
ayrı olarak ele alınması, daha yön verici ve kentsel 
mekânın fonksiyonlarını izah edici bir yaklaşımdır. 
Çünkü kültür şehre ait bir kavram değil, aksine şehir-
ler kültürler düzeyinde hâlen oluşma hâlindedirler. 
Braudel; “Kent uygarlık katları boyunca çoğalır, kül-
türler düzeyinde ancak taslak hâlindedirler” diye bu 
durumu tanımlamıştır.

Batı şehri için “kentsel kültür” modern hayat tarzını 
anlatırken Batı-dışı toplumlarda ise bu süreç henüz 
tam olarak aynı değildir. Kentleşmesini Rönesans ve 
daha sonra Sanayi İhtilâli’nden sonra gerçekleştiren 
Batı toplumunda, diğerlerinde olduğu kadar geniş 
bir kültürel yelpaze söz konusu değildir. Toplumun 
çoğunluğu ekonominin ürettiği değerleri önceleyen 
homo economicus bir hayat tarzını benimsemiş ve 
bunun kültürel yansıması olan akılcı modern kültür 
Batı şehirlerinin baskın kültürü hâlini almıştır. 

Kuramsal yaklaşımlar şehri bir modernleşme ajanı 
olarak tanımlamakta olsalar da, bazı araştırmacıla-
ra göre, Batı-dışı toplumların şehirlerinde uyum ve 
bütünleşme kolay olmamaktadır ve göçle gelen yeni 
kentliler kentte egemen olan yaşam biçimini ve değer 
yargılarını yadsıma yolunu tutmaktadırlar. Bu görüş 
Batı- dışı toplumlarda da modern algının hâkim ol-
duğunu ve yeni gelenlerin ona direndiklerini anlatan 
bir görüştür. Oysa Batı-dışı toplumlarda kent kültürü 
modernizmden izler taşımakla, şehrin çeşitli bölge-
lerinde Batılı anlamda modern bir hayat tarzı hâkim 
olmakla birlikte, genel olarak hâkim kültür modern 
kent kültürü değildir. O halde, şehrin bu yeni sakinle-
ri modern kültüre direnmekten çok, mevcut olan ça-
tışmacı ortama ayak uydurmaktadırlar. 

Gerçekleştirilmiş değerler bütünü olan kültür kentsel 
ölçekte tanımlanacak olursa, tarihi boyunca o şehir-
de yaşanmış değerlerin toplamı diye özetlenebilecek 
bir sonuç çıkartılabilir. Şehir, “kent kültürü” deni-
len kavramın oluştuğu alan olmanın yanında o şe-
hirde yaşanmış olan değerlerin de aktarma aracı ola-
rak da idealleşme iddiasındadır. Farabî bu durumu;  
“Muhtelif insanların bir araya gelmelerinden toplu-
luk oluşur. Bunlar ya kâmil (mükemmel) ya da eksik 
topluluklardır. Kâmil olanlar ise üç kısımdır: Büyük, 
orta ve küçük. Büyük topluluk, yeryüzündeki bütün 
insanlardan ibarettir. Ortanca topluluk, milletlerden 
teşekkül eder. Küçüğü ise milletin topraklarında ya-
şayan şehirlerin halklarından ibarettir. Eksik toplu-
luklar ise, köy mahalle, sokak ve ev halkından ibaret-
tir” şeklinde tasnif ederek şehri her açıdan ideal bir 
topluluk olarak tarif etmiştir.

Arka planında biçim ve öz olarak kentsel mekân ve 
insan olan kent kültürü, kendisini oluşturan biçim ve 
özün oluşturulmasında da etkilidir. Kentsel mekânın 
morfolojik ve ontolojik oluşumunun katmanlarının 
her birinde kentsel kültürün etkisi olduğunu söyle-
mek mümkündür. 
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entler ortaya çık-
tıkları ilk günden 
bugüne sürekli bir 
değişim içinde olan 
mekânlardır. Bu-
lundukları döne-

min siyasal, ekonomik ve sosyal 
yapısı bu değişim sürecinde olduk-
ça önemli bir yere sahiptir. Bu alan-
larda tanık olunan olaylar dolaylı 
ve dolaysız olarak kentsel yönetim 
tarzını, kentsel mekânın kullanım 
biçimini, kentteki kişilerin birbir-
leriyle ilişkilerini etkilemektedir  
(Karakurt, 322).

Kentlerin, insanların toplumsal 
yaşamı üzerindeki etkileri son de-
rece önemlidir. Sokaklar, meydan-
lar, parklar, açık alanlar kentlinin 
toplanacağı, birbirleriyle karşılaşa-
cağı, kaynaşacağı, bireysel ve bir-
likte kendini ifade edecekleri, ken-
ti, kültürü yaratacakları özgürlük 
ve toplumsal, davranışsal uzlaş-
ma alanlarıdır. Kent mekânları ve 
bu mekânlara yüklenen anlam-
lar toplum ve bireyler arasındaki 

iletişimin en önemli unsurlarıdır. 
Çağdaş dünyanın “kent” denebil-
me derecesi, kentlerde yaşayan 
toplam nüfusun oranı ile ölçülme-
mektedir. Bu anlayışta son yıllar-
da kentli kültürü, kentsel tasarı-
mın giderek daha önem kazanan 
ve üzerinde durulan bir alanı ha-
line gelmiştir. Çevre ve insan etki-
leşimi, bu anlamda toplum, mekân 

ve davranış ilişkileri, bireylerin ve 
toplumun kendi yaşam koşullarını 
belirlemesine imkân verir (Erdön-
mez, Akı, 2005; 68).

Kimlik doğadaki herhangi bir can-
lıyı veya objeyi başka canlı veya 
objelerden ayıran, öncelikle onu 
görsel, işitsel vb. diğer duyular-
la algılanan, kendine özgü olma 

K

Bir toplumun kültür düzeyinin seviyesi, toplumu oluşturan 
bireylerin yarattığı çevrenin kimliğini belirlemede ve 
yönlendirmede etken olarak görev yapmaktadır.

Giriş

Balıklı Göl,
Şanlıurfa
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durumudur. Kimlik kültürel ve 
sosyal bir olgudur. Bir kimlik öğe-
si olan kültür, toplumun gelene-
ğini, göreneğini, yaşama biçimini, 
adetlerini, alışkanlıklarını kapsa-
yan bir kavram olduğu için kültür 
ve kimlik arasındaki ilişkinin vur-
gulanması önem taşımaktadır. Bir 
toplumun kültür düzeyinin sevi-
yesi, toplumu oluşturan bireylerin 
yarattığı çevrenin kimliğini belirle-
mede ve yönlendirmede etken ola-
rak görev yapmaktadır ( Beyhan, 
Ünügür, 2005; 81).

1. Kentsel Kimlik 
Kavramı
Kent; teknik, ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel birçok konu-
ların birlikte söz konusu oldu-
ğu bir mekân, bir yerleşmedir. Bu 
yerleşmeler çeşitli kültür ve sos-
yal yapılardan oluşması nedeniy-
le farklılıklar gösterirler. Kentle-
rin farklı karakterleri, kent kimliği, 
kent profili ve kent imgesi kav-
ramlarıyla açıklanmaktadır. Kent 
kimliği uzun bir zaman dilimi 
içinde biçimlenir. Kentin coğra-
fi içeriği, kültürel düzeyi, mimari-
si, yerel gelenekleri, yaşam biçimi, 

niteliklerin karışımı olarak kente 
biçim verir. Kentin profilini doğal 
profili, sosyo-ekonomik profili ve 
insan eliyle yapılmış mekânın pro-
fili ile bir bütünleşmenin değerlen-
dirilmesi oluşturur (Önem, Kılıças-
lan, 2005;116). Kentsel kimlik bir 
kentin, çevrenin, doğal ve yapay 
elemanları ve sosyo-kültürel özel-
likleri ile tanımlanır. Kentsel kim-
lik oluşum şeması, açılımları ile 
birlikte Şekil 1’de ifade edilmiştir 
(Beyhan, Ünügür, 2005; 81).

Toplumsal deneyimler, 
görüşler, inançlar, 

davranışlar toplumun 
sosyo-kültürel yapısını 

oluşturur. Kişinin 
toplumsal davranışlarını 

yönlendiren bu öğeler 
kentsel kimliğin 
oluşmasında da 
etkin rol oynar. 

Çevre ve içinde yer alan yaşam 
biçimi ile bir bütün oluşturarak 

toplumsal olarak yeniden üretilen, 
sürekli değişim ve gelişim halinde 
olan toplumsal ilişkiler, kent kim-
liğinin yeniden tanımlanmasına 
neden olmaktadır. Toplumsal de-
neyimler, görüşler, inançlar, davra-
nışlar toplumun sosyo-kültürel ya-
pısını oluşturur. Kişinin toplumsal 
davranışlarını yönlendiren bu öğe-
ler kentsel kimliğin oluşmasında 
da etkin rol oynar.  Kenti geçmiş-
ten geleceğe bir süreklilik içinde al-
gılamak ve kavramak gerekir. Do-
ğal çevreden kaynaklanan kimlik 
elemanları kentin doğal çevre veri-
leri ile ilgilidir. Doğal çevre verile-
rini topografik durum, iklim koşul-
ları, su öğesi, bitki örtüsü, jeolojik 
durum ve genel konum oluştu-
rur. Bu faktörlerin farklılığı, kent-
leri birbirinden ayırır, tanımlar, 
özgün kılar ve kente kimlik verir. 
Kent kimliği kavramı çerçevesin-
de ele alınan kentin sahip olduğu 
doğal çevre verilerinin iyi analiz 
edilmiş olması, korunması, iyileş-
tirilmesi ve vurgulanması, kentin 
olumlu kimliğinin korunması ve 
güçlendirilmesi anlamına gelir ve 
kentsel algılama daha olumlu ola-
rak sağlanır.



Beşeri çevreden kaynaklanan kim-
lik elemanları birey ve toplumdur. 
Bireyin kimliği yaşadığı çevre için-
de olgunlaşır. Bireyin kendi geç-
mişiyle ilgili bilinçli-bilinçsiz tüm 
algıları, bilgileri, birikim ve dene-
yimleri, düşünceleri, davranışları, 
gelecek ile ilgili beklenti ve tahmin-
leri, gereksinim ve istekleri ayrıca 
içinde yaşadığı topluluğun adet, 
gelenek, inanç ve beklentileri kim-
liğini biçimlendirir. Bireysel kim-
lik grup ve toplum kimliğini oluş-
turur. Bunlara bağlı olarak, beşeri 
çevreden kaynaklanan kimlik ele-
manları, demografik yapı (nüfus 
büyüklüğü, yapısı, yoğunluğu, yaş 
grupları...), kurumsal yapı (politik, 
yönetsel, hukuksal, ekonomik...) 
ve kültürel yapıya yönelik alt ele-
manlardan oluşur. Kent kimliğini 
oluşturan öğelerin belirlenebilme-
si için öncelikle çevrenin doğru bir 
şekilde algılanması ve tanımlan-
ması gerekir. 

Kentlilik bilincinin gelişmesi için 
ortak bir kentte yaşamak yeterli bir 
özellik değildir.

Bir Fransız düşünürüne 
göre, kültür, “Herşey 
unutulduğu zaman 

belleklerde ne kalıyorsa, 
ona verilen isimdir”. 

İnsanlar kendilerinin içinde olduk-
ları olguları daha kolay sahiplen-
mektedirler. Kentlilerin kentine 
sahip çıkabilmeleri için kenti algı-
lamalarının doğru olması gerek-
mektedir. Başka bir ifade ile kent-
lilik bilinci, kente yaşayanların var 
olan değişik kimliklerinin yanı sıra 
bir de içinde yaşadıkları kentle öz-
deşleşebilen bir kimliğe sahip ol-
malarıdır (Kaya, 2003; 162).

Kent imgeleri, toplumsallaşma sü-
recinde önemli bir rol oynarlar. Bu 
imgelerin, üzerinde düşünülme-
den kabul edilen varlığı, az çok is-
tikrarlı bir günlük ilişki ağı için-
de, öğrenilen toplumsal norm ve 

rollerin devamını sağlar. Aslında, 
anlamlı bir çevre, büyük ölçüde bi-
reyin toplumsal kimliğiyle örtüşür. 
Bireyin toplumsal kimliği, toplum 
ve mekâna uyum yeteneği saye-
sinde çevreye aşina olma ve emni-
yet duygusunu getirir (Mai, 2005; 
10).. 

2. Kültür ve Kent 
Kültürü
Türkçe Sözlük’te; kültür, “tari-
hi, toplumsal gelişme süreci için-
de yaratılan bütün maddi ve ma-
nevi değerleri yaratmada, bunları 
gelecek kuşaklara iletmede kulla-
nılan, insanın doğal ve toplumsal 
çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünü” olarak 
tanımlanıyor. Kültür kavramına, 
“bir topluma özgü düşünce ve sa-
nat eserlerinin bütünü”, “muhake-
me, zevk ve eleştirme yetenekleri-
nin öğrenim ve yaşantılar yoluyla 
geliştirilmiş olan biçimi”, “bireyin 
kazandığı bilgi” (tarih, sanat kül-
türü gibi), “uygun biyolojik koşul-
larda bir mikrop türünü üretme”, 
hatta “tarım” gibi anlamların ve-
rildiği de görülmektedir. Hem dav-
ranış bilimlerinde, hem de mik-
robiyolojide çok sık kullanılan bir 

kavram olan kültürü, “içinde canlı-
ların geliştiği (neşv ü nema buldu-
ğu), yaşama süreklilik kazandıran 
ortamlar” olarak tanımlayanlar da 
var. Bu bağlamda, “kültür balıkçı-
lığı, kültür ortamında yetiştirilen 
inci” çokça duymağa başladığımız 
kavramlardır.

Bir Fransız düşünürüne göre, kül-
tür, “Herşey unutulduğu zaman 
belleklerde ne kalıyorsa, ona veri-
len isimdir.” Burada dikkati çeken 
özellik, kültürün bir birikimin ürü-
nü olduğu, posası atılmış, darası 
düşülmüş değerleri temsil etmekte 
olduğudur. Bu bağlamda, kent kül-
türünden neyi anlamak gerekir? 
Herhalde, tarihin ve doğanın ken-
te bırakmış olduğu birikimi. Kuşku 
yok ki, bu birikimin temel öğesi, o 
kentin kimliğidir. Her kentin kim-
liğinde, o kentin süreklilik kazan-
mış olan ayırt edici özellikleri saklı-
dır. Kevin Lynch, Kent İmgesi (The 
Image of the City) adlı yapıtında, 
adları bulundukları kentlerin adıy-
la özdeşleşmiş imgelerden, öğe-
lerden söz eder. Eiffel Kulesi Paris 
ile, San Marco Meydanı Venedik 
ile, Topkapı Sarayı ve Sinan’ın ca-
mileri İstanbul’la, Empire State ve 
Manhattan’ın öteki gökdelenleri 

Edinburgh, 
İskoçya
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New York ile özdeşleşmiş simgeler-
dir. Gazimağusa’nın Namık Kemal 
Meydanı’nda her tarihsel çağdan 
artakalan fiziksel, görsel ve moral 
öğelerin oluşturduğu zengin bir 
kültürel doku, çağımızın çok kül-
türlülük idealini haykırırcasına, 
yarısı kilise yarısı minare olan bir 
yapıtla taçlanmıştır. Tolstoy’un, 
Balzac’ın, Gogol’ün, Dostoyevs-
ki’nin, Chopin ve Tchaikovsky’nin 
yazınsal ve sanatsal kimlikleri gi-
bi, kentlerin de, mekânsal, fiziksel, 
toplumsal ve kültürel bir bütün 
oluşturan, kendine özgü kimlikleri 
vardır (Keleş, 2005;3).

Her ikisi arasında çok yakın bir et-
kileşimin bulunduğu yadsınama-
yacak bir gerçektir. Bu bağlamda, 
kent kültürünün, dar anlamıyla, 
belediyenin tiyatro temsilleri, ser-
gileri, kitap fuarları, folklor gös-
terileri ve benzeri sanat ve kültür 
etkinlikleri olarak algılanması ve 
onunla yetinilmesi yanlış ve eksik 
bir kent kültürü anlayışıdır. Aran-
ması gereken temel ölçüt, kalıcı 
kültür öğelerinin korunması, de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. 
Bu açıdan bakıldığında, son yıllar-
da çok kullanılan sürekli ve dengeli 
(sustainable, sürdürülebilir) geliş-
me kavramının, kent kültürünün 
korunması açısından elverişli, an-
cak değerlendirilip zenginleştiril-
mesi yönünden yetersiz bir kavram 
olduğu öne sürülebilir. Salt koru-
ma ayağı ağır basan, gelişme yönü 

eksik bir kavramın, ekonomik, top-
lumsal ve kültürel yönlerden tutu-
cu uygulamalarla sınırlı kalabilece-
ğinden, gerçek gereksinmeye yanıt 
vermeyeceğinden kaygı duyarım.
(Keleş, 2005;4).

3. Kent Kültürü 
ve Kültürel 
Sürdürülebilirlik 
Kentler sadece insanların bir arada 
yaşadığı fiziksel mekânlar değildir. 
Günlük hayatlarındaki davranış 
kalıpları, düşünce biçimleri, politik 
tercihleri, sosyal ilişkileri gibi ken-
te özgü sosyal ve siyasal ve kültürel 
özellikler olduğu gibi, fiziksel ya-
pı da mimarisiyle, estetiğiyle ken-
te özgü hız ve ölçeği ile ayrı özel-
lik taşır.

Kentler, büyük bir toplumun ay-
rılmaz parçasıdır. Bir toplumda 
kentlerin sayısı, yayılımı ve işlev-
leri, kültürünün karmaşıklığına ve 
kültürel değişikliklerden etkilen-
me derecesine göre farklılık göste-
rir. Kentin gördüğü işlevlerin, bir 
ölçüde kültürünün yapısına, kar-
maşıklığına ve bu yüzden de için-
de bulunulan tarihsel döneme gö-
re değiştiği biliniyor. Bu değişim, 
kentin, temel olarak bir yerleşim 
yerinden bir atölyeye dönüşmesini 
de içerir (Hatt, Reiss,Jr, 2002; 30). 

Yaşayan bir organizma olan kent-
lerin yaşamlarını sürdürebilmele-
ri için kentlere özgü niteliklerin, 

devamlı olması gerekmektedir. Ta-
rihsel gelişim sürecinde kentler 
artık geliştikleri bölgelerin kültür 
sanat merkezleri olma işlevini de 
yerine getirip öncesinden aldıkları 
kültürel mirasın bir sonraki kuşak-
lara, üzerine yeni eklentiler/kat-
manlar koyarak aktarıldığı mekân-
lara dönüşmüşlerdir. Tarihsel süreç 
içerisinde kentler, toplumların kül-
türlerini yansıtan mekânlar olmuş-
lardır. Kentlerin yaşamlarını sür-
dürebilmeleri için, kenti oluşturan 
toplumların kültürel etkileşim içe-
risinde olmaları şarttır.

Kültür, bir toplumun ya da bütün 
toplumların birikimli uygarlığıdır. 
Kültür belli bir toplumun kendisi, 
bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesi-
dir. “Kültür tarihidir ve süreklidir. 
Eğer kültür bir kuşaktan diğeri-
ne geçiyorsa yani sürekliyse onun 
her kültürde nedenleri ve sonuçla-
rı vardır. Kültürün sürekliliğini ge-
lenekler ve görenekler sağlar. Her 
kültürün başlangıcına uzanan bir 
geçmişi vardır.” Aslında kültürel 
sürdürülebilirlik olarak tanımla-
yabileceğimiz eylem süreci, doğası 
gereği kaçınılmazdır.  

Sürdürülebilirliği gelecek kuşak-
lara, ne tür bir dünyada yaşamak 
isteyeceklerine karar verebilecek 
durumda oldukları bir dünya bı-
rakarak, günün gereksinimlerini, 
gelecek kuşakların kendi gereksi-
nimlerinin karşılama olanaklarını 
azaltmadan karşılama biçimi ola-
rak tanımlayabiliriz. 

Kültür, bir toplumun 
ya da bütün 

toplumların birikimli 
uygarlığıdır. Kültür 
belli bir toplumun 

kendisi, bir dizi sosyal 
süreçlerin bileşkesidir. 

Her kuşağın bir önceki dönemden 
edindiği kültürel değer ve göster-
geleri, diğer kültürlerle etkileşime 
girerek, onlara yenilerini ekleyerek 

Córdoba,
İspanya



yeni kuşaklara aktarmak görev ve 
sorumluluğu vardır. Bu, kültürel 
sürekliliktir. Günümüzde çevre ve 
enerji kaynaklarının sürdürülebi-
lirliğinde olduğu kadar, hatta belki 
de daha çok tehlikede olan kültü-
rel sürdürülebilirlik de önemlidir. 
Özellikle Anadolu topraklarının 
kültürel birikimi ve uygarlık tarihi 
bu tarihsel mirasın üzerinde otu-
ran bizlerin omuzlarındaki bir gö-
rev olarak algılanmalıdır. Kültürel 
süreklilik ve kentsel planlama bir 
bilgi süreci ya da fiziki düzenleme-
den çok bir ilke ve bakış açısıdır 
(http://www.kentli.org/makale/
kultur).

Hızlı ve çarpık kentleşme Türki-
ye toplumunda bir dizi sosyal ve 
kültürel soruna sebep olmaktadır. 
Kentleşmenin kültürel boyutunun 
ihmal edilmesi ve sosyal anlamda 
kentleşmenin gerçekleştirileme-
mesi kültürel çarpıklığa, boşluğa 
veya bunalıma sebep olmaktadır. 
Kırsal alanlardan büyük kentle-
re göçen milyonlarca kişi için, kır-
sal kültür, işlevini kaybetmektedir. 
Ancak bu kişiler kentsel kültürü de 
yeterince benimseyememektedir. 
Ortaya çıkan bu “kültür boşluğu”, 
hızla oluşan bir “kuralsızlık” do-
ğurmakta, toplumsal, ekonomik ve 
siyasal yaşamımızda ortaya çıkan 
“anarşi”nin temeli olabilmektedir 
(Kaya, 2003;43).

4. Kent Kültürünün 
Aktörleri
Kent kültürünün oluşmasında, 
öğelerinin korunmasında ve ge-
liştirilmesinde, türlü aktörlere çe-
şitli görevler düşer. Uluslarara-
sı topluluk, bunlar arasında başta 
sayılması gerekenlerdendir. Kent 
ve çevre değerlerinin evrenselli-
ği, uluslararası tüzede geniş ölçü-
de benimsenmekte olan bir anla-
yışı yansıtıyor. Tek tek ülkelere, 
uluslara mâl edilemeyecek kadar 
önem taşıyan kültür, tarih, mimar-
lık ve doğa değerlerine insanlığın 
ortak kalıtı gözüyle bakılmaktadır. 
Köln, Strasbourg, Toledo Katedral-
lerinde, Louvre’u, Sistini’yi, Pra-
do’yu, Kahire Müzesini süsleyen, 

zenginleştiren yapıtlarda tüm in-
sanlığın hakkı vardır. Camiler, 
hanlar, kervansaraylar ve sivil mi-
marlığın en güzel örnekleri, artık 
insanlık aleminin ortak sahipliğin-
de ve koruması altındadır. Bu ne-
denle de, bu ortak kültür değer-
lerinin ortak çabalarla korunup 
geliştirilebileceği kabul edilmekte-
dir. İspanya’nın Barcelona kentin-
deki Sagrada Familia da, bu başya-
pıtlardan biridir. Bu değerlerin ve 
kentsel simgelerin uluslararası tü-
zel belgelere geçmiş olan insanlığın 
ortak kalıtı içinde yer alması, ulu-
sal egemenlik kavramının bile gü-
cünü o bağlamda yitirmesine yol 
açmıştır (Keleş, 2005;14)

Kahire Müzesini 
süsleyen, zenginleştiren 

yapıtlarda tüm 
insanlığın hakkı 

vardır. Camiler, hanlar, 
kervansaraylar ve 

sivil mimarlığın en 
güzel örnekleri, artık 

insanlık âleminin 
ortak sahipliğinde ve 
koruması altındadır. 

Bunların silahlı çatışmalarda zarar 
görmemesi için çıkarılmış uluslara-
rası sözleşmeler vardır. Ne yazık ki, 
bu güvencelere karşın, Bosna’da, 
Kosova’da, Afganistan’da, Ku-
veyt’te, Irak’ta ve başka yerler-
de, gözü dönmüş süper güçler, 

insanlığın ortak kalıtı karşısın-
da gereken saygıyı gösterebilmiş 
değildirler. Oysa insanlığın ortak 
kalıtını korumaya yönelik onlar-
ca uluslararası sözleşme var onay-
lamış oldukları... Birleşmiş Millet-
ler Örgütü’nün UNESCO, UNEP ve 
UNCHS gibi uzmanlık kuruluşla-
rı bu alanda yol gösterici bir işlev 
görüyorlar. Vancouver ve İstanbul 
İnsan Yerleşmeleri (Habitat I ve 
II) Konferansları (1976 ve 1996), 
Stockholm (1972) ve Rio (1992) 
Çevre ve Kalkınma Dorukları bu 
etkinliklerden birkaçıdır. Akde-
niz’in korunması konusundaki 
Mavi Plan’ın hazırlanmasına çer-
çeve oluşturan Barcelona Sözleş-
mesi (1976), Amsterdam Bildirisi 
(1975), Avrupa Kültür Sözleşmesi 
(1954), Avrupa Mimarlık Mirası-
nın Korunmasına İlişkin Sözleşme 
(1984), Arkeolojik Mirasın Korun-
ması Sözleşmesi (1992) bu ulusla-
rarası çabaların ürünleridir (Daha 
fazla bilgi için bkz. Keleş/Yılmaz, 
2003).

Devletler, kuşkusuz, kent kültü-
rünün korunup geliştirilmesinde 
başrolde oynayan aktörlerdir. Ye-
rel yönetimlerin yeterince güçlü, 
istekli ve bilinçli olmadığı durum-
larda, devletler bu alanda önem-
li roller üstlenirler. Antlaşmalara, 
sözleşmelere taraf olsalar da olma-
salar da, kültür kalıtını korumak 
için etik bir sorumlulukları vardır. 
Bu belgelere taraf olmamış olmak, 
o belgelerde yer alan kuralları çiğ-
nemek için bir mazeret sayılamaz.

Üçüncü kümede bulunan aktörler 
Kahire Müzesi
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yerel yönetimlerdir. Kent ve çevre 
değerlerinin asıl sahibi devlet mi, 
belediye mi olmalıdır sorusu her 
zaman gündemde olmuştur. 

Türkiye’de, çok yakında yasalaşmış 
olan Kamu Yönetimi Temel Yasa-
sındaki düzenleme de bu doğrul-
tudadır. Ancak, yukarıda da belir-
tildiği gibi, kentlerimizin mimarlık 
ve kültür kalıtının korunması gi-
bi konular, yerel nitelikteki işgö-
rü alanları gibi görülmekte olsalar 
da, yakın geçmişin deneyimleri, bu 
konularla ilgili etkinliklerinde ye-
rel yönetimlerin yalnız bırakılma-
sının doğru olmayacağını düşün-
dürmektedir. Kent yönetimleri ve 
bu arada belediyeler, bu konuda, 
Avrupa Kentli Hakları Şartı’nın 
kendilerine tanıdığı sorumlulukla-
rın gereğini yerine getirecek ölçü-
de güç ve bilinç kazanmak zorun-
dadırlar. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin 8 No’lu Tavsiye Ka-
rarı (1999), seçimle göreve gelen 
yerel yönetim organlarının, hem 
yaptıkları, hem de yapmayı ihmal 
ettikleri işlerden dolayı mali yön-
den sorumlu olacaklarını belirt-
mekte, bu sorumluluktan ancak 
iyi niyetli olduklarını kanıtlayarak 
kurtulabileceklerini esasa bağla-
maktadır (Keleş, 2005;15).

Kentinin değerleri, 
bugünü ve geleceği 
üzerinde hak sahibi 

olan kenttaş, kentine 
karşı, kentinin kültür 

birikimine karşı 
suç sayılabilecek 

eylemlerden kaçınmak 
yükümlülüğü altındadır. 

Son kümeyi ise, ötekilerden da-
ha az önemli olmayan, yurttaş ya 
da kenttaş oluşturur. Bugüne de-
ğin, yurttaşın kent ve çevre değer-
leri karşısında daha çok hak sa-
hibi kimliği üzerinde durulmuş, 
ödev ve sorumluluğu göz ardı edil-
miştir. Oysa Immanuel Kant’ın da 

vurguladığı gibi, haklar ve ödevler 
bir bütün oluştururlar. Demokra-
tik rejimlerde özeksel ve yerel tüm 
yönetimleri halkın özgür istenci 
ayakta tuttuğuna, öyle olması ge-
rektiğine göre, kentlerin asıl sa-
hiplerinin sorumluluk bilinci ge-
lişmiş kenttaşın kendisi olduğunu 
varsaymak yanlış olmaz. Bu yurt-
taş türü, Aristoteles’in deyişi ile, 
edilgin değil, etkin yurttaş türü-
dür. (Brodie, 2000) Bu bağlamda, 
kent kültürü, kentlinin kültürü de-
mektir. Kentinin değerleri, bugü-
nü ve geleceği üzerinde hak sahibi 
olan kenttaş, kentine karşı, kenti-
nin kültür birikimine karşı suç sa-
yılabilecek eylemlerden kaçınmak 
yükümlülüğü altındadır da. Kente 
karşı suç kavramı eğer kullanılabi-
lir duruma gelmiş değilse, bunun 
biri toplumsal, öteki teknik nitelik-
te olan iki nedeni vardır: Birincisi, 
toplumsal bilinç düzeyinin eksikli-
ği, ikincisi de, yasaya dayanmayan 
suç ve ceza olmaz (nullum crimen 
sine lege, nullum poena sine lege) 
anlamına gelen genel tüze kura-
lı yüzünden kente karşı suç oluş-
turan eylemlerin kovuşturulama-
masıdır. Rio Bildirgesi (1992) ile 
getirilen, bencillikten uzak kalma 
ve ihtiyatlı davranış yükümlülü-
ğü, devletler için olduğu kadar ve 
hatta onlardan da çok, yurttaş ve 
kenttaş için de söz konusu olması 

gereken bir davranış kuralıdır (Ke-
leş, 2005;16).

5. Kentte Tutunma 
Çabaları: Hemşehri 
Dernekleri
Son dönemde, metropol kentlerde 
göç edenlerin yaşadıkları kültürel 
şoku aşabilmek ve kentte tutuna-
bilmek için çeşitli çözümler üret-
tiklerine şâhit oluyoruz. Bunun en 
somut örneği hemşehri dernekleri 
adı altında yapılan organizasyon-
larda görüyoruz. Kente gelenler iş, 
konut bulabilmek, ekonomik, sos-
yal sorunlarını azaltmak ve kül-
türel kimlikleri korumak için bir 
araya gelerek, dernek ya da vakıf 
örgütlerin çatısı altında hemşehri 
dayanışmasını sergiledikleri artan 
düzeyde gelişmektedir. 

Hemşehrilik ilişkileri bütünsel 
kent ilişkileri içersinde cemaat iliş-
kilerini ve cemaate aidiyeti betim-
lemektedir. Hemşehrilik dernekle-
ri, yalnızca bir örgütlenme biçimi 
olarak ortaya çıkmamakta, kentsel 
ilişkiler bütününün içinde yer alan 
ve devamlılığı bu ilişkiler tarafın-
dan da belirlenen cemaat çevreleri 
olmaktadır.

Kente göç edenlerin kentin değişik 
yerlerinde yaşayan hemşehrileriy-
le ortak bir mekânda bir araya ge-
lerek birçok paylaşımın yanı sıra, 

Mardin



kentin yarışmacı ortamına karşı 
bir dayanışma ağı oluşturmaların-
da hemşehrilik dernekleri önem-
li olmaktadır. Yine bu derneklerde 
patronaj ilişkilerine benzer ilişkiler 
de kurulmaktadır. Diğer bir deyiş-
le hemşehrilik dernekleri, kentler-
de birer baskı grubu haline gelebi-
len hemşehri gruplarının mekânı 
olmaktadır.

Küreselleşme, kavram 
olarak dünyanın 

sıkışması ve tek bir 
yer olarak algılama 

bilincinin artışı olarak 
tanımlanmaktadır. 

Hemşehri dernekleri diğer dernek-
lerden farklı bir nitelik taşır. Hü-
seyin Bal’ın Antalya il merkezinde 
varolan hemşehri dernekleri üze-
rinde 1996 yılında yaptığı saha 
çalışmasının ürünü olan bildirisi 
“Kentsel toplumda Anomi-Yaban-
cılaşma Olgusu Kente Göç Eden-
lerin Alternatif Çözümü: Hemşeh-
ri Birlikleri” başlığını taşımaktadır. 
Bal’a göre: “Sürekli göç alan kent-
lerde yapısal değişme anomi ve ya-
bancılaşmayı yeniden üreterek ger-
çekleşir. Anomiyi ister ekonomik 
ve sosyal hayatta, bireyler arasında 

ya da kurumlarla bireyler arasında-
ki ilişkilerde karışıklık, düzensizlik, 
kural yokluğu olarak isterse bireyin 
sapma davranışlarının yaygınlaş-
ması olarak ele alalım sonuçta top-
lumsal yapının ürettiği bir olgu ol-
duğunu belirlemek durumundayız.

Doğayı tüketerek yapay ortam-
larda yaşamaya kendini mahkûm 
eder. Sanatı, edebiyatı, kültürel 
nesneleri alınıp satılan metalar 
olarak algılar. Bu durum kente ye-
ni gelenler tarafından kaygı içinde 
algılanır. Bireysel düzeydeki çaba-
larıyla kentte tutunma, iş fırsat-
larını değerlendirme ve kültürel 
kimliklerini korumanın mümkün 
olmadığını gören göçmenler toplu-
luk düzeyinde dayanışmaya, örgüt-
lü olmaya yönelirler. Bu örgütlülük 
hemşehri birlikleri olarak ortaya 
çıkar.”

Hemşehri birlikleri kentte kalmayı 
amaçlayan, kent toplumunun üye-
si olma sürecine giren, yavaş ya da 
hızlı sosyalleşen bireylerin organi-
ze olduğu sosyal gruplardır. Yöre-
lerinden getirdikleri değer-norm 
sistemleriyle kültürel kimliklerini 
de korumak isteyen ve kültür şo-
kunu aşmak için dayanışmayı esas 
alan yeni kentliler, eski ve yeni de-
ğerleri zaman içinde uzlaştırır-
lar. Böylece başlangıçta eklemlen-
miş olan bu gruplar, süreç içinde 

kentle bütünleşme yöntemlerini 
geliştirirler. Kente ulaşan göç dal-
gaları sürekli olduğu için bu süreç 
yeniden yaşanır. Öyle ki kent her 
dönemde alt-kültür gruplarından 
oluşmuş parçaların oluşturduğu 
bütün görünümündedir. Alt-kül-
tür gruplarının kentsel mekâna 
dağılmaları sosyal ve kültürel dü-
zeyde parçalanmışlığın bir göster-
gesidir. Parçalanmış kentsel yapı 
anomi ve yabancılaşmayı yeniden 
üretir (Beyhan, Ünügür, 2005; 81).

6. Küreselleşen 
Kentlerde Yeni 
Kimlikler
Tek bir dünyada yaşadığımızın al-
tını çizmek bugünlerde en çok du-
yulan sözlerin başında gelmekte-
dir. Küreselleşme, kavram olarak 
dünyanın sıkışması ve tek bir yer 
olarak algılama bilincinin artı-
şı olarak tanımlanmaktadır. Gid-
dens, “modernliğin sonucu olarak 
değerlendirdiği küreselleşmeyi, 
“Uzak yerleşimlerin birbiri ile iliş-
kilendirdiği yerel oluşumların mil-
lerce ötedeki olaylarla biçimlendi-
rildiği dünya çapındaki toplumsal 
ilişkilerin yoğunlaşması” olarak 
tanımlamaktadır.

Küreselleşme mekanizmalarının 
önemi, yerlerin küresel süreçlerle 
etkileşmeleriyle bağlantılıdır. Gid-
dens’a göre yerelliği belirleyen, kü-
resel koşulların etkisidir. Kentler 
farklılaşmış, parçalanmış mekân-
lar olarak ortadadır. Küreselleşme 
süreçleri tüm dünyayı etkilemek-
tedir. Burada bazı yerler öne çık-
makta, bazıları önemini kaybet-
mektedir. Değişimin tüm boyutları 
dünya yüzeyinde yaşanmaktadır. 
Bu çerçevede görülen mekânsal sı-
nırların aşılmasıdır. İletişim, bili-
şim teknolojileri, sermayenin ha-
reketliliği yerleri farklılaştırmıştır. 
Yerleri farklılaştırırken sadece ulus 
devlet içindeki kentleri farklılaştır-
mamış, kentler içindeki yerleri de 
farklılaştırmıştır (Aslanoğlu, 2000; 
147-150).

Günümüzde büyük metropol-
ler, küresel/yerel eksende yeniden 

Antalya

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2015-7 ‹ 12 13 ›MAKALE



şekillenen iktidar ilişkilerinin ana 
halkasını oluşturuyor. Küreselleş-
me diye adlandırılan çapraşık ve 
çok yönlü iktidar ilişkileri ağı, bü-
yük metropollerde düğümleniyor, 
kendini yeniden üretiyor, derin-
leşip yayılıyor. Küreselleşmenin 
en görünür ve son yıllarda en çok 
tartışılan boyutu, dünya ölçeğin-
de kültürel trafiğin yoğunlaşması 
ve hızlanması oldu. Küresel kültür 
endüstrisinin dünya piyasaları-
nı istila eden ürünleri karşısında, 
ulus-devletlerin kendi öz varlıkla-
rı olarak tanımladıkları, çeşitli uy-
gulamalarla koruma altına aldıkla-
rı “milli kültürlerini” savunmaları 
giderek zorlaştı. Televizyon prog-
ramlarından müzik türlerine, dün-
ya markalarından haber görüntü-
lerine kadar çok geniş bir yelpaze 
içinde yoğunlaşan kültür trafiği or-
taya çıktı. 

7. Yerleşimlerde 
Kültür
Yerel ve bölgesel yönetimler, güzel 
sanatlar ve eğlence faaliyetlerinin 
hazırlıklarında, kültürel aktivitele-
rin tanıtımında ve kültürel demok-
rasiye erişmede önemli bir yere 
sahiptirler. Bu nedenle, adı geçen 
yönetimler, yerleşimin gelenek-
sel, kültürel özellikleri ve nüfusun 
kültürel karakteri ışığında, kültürel 
politikaları hazırlama ve uygulama 
kapasitesi ve hakkına sahip olma-
lıdır. Mimari oluşumlar, dil, güzel 
sanatlar, müzik, edebiyat... Hepsi 
birden, bir kentin ortak hafızasının 
ve tarihinin birer ifadesini; yaşam 
tarzlarının, sosyal oluşumların, 

kültürel mirasın ve yaşanmışlığın 
değişiminin barometresini oluş-
tururlar. Bir yörenin kendine has 
coğrafyası, topografyası, iklimi ve 
yaşam koşulları, yaşayanların o yö-
reyle bütünleşmelerini sağlayacak, 
özgün kültürel karakteri oluştu-
rur. Kültürel politikaların, ekono-
mik ve sosyal kalkınmaya da katkı-
sı vardır. Daha kapsamlı olarak ele 
alındığında, bu politikaların oluşu-
mu; bireylerin yerleşimlerini, Av-
rupa’yla ilişki ve değişim ağındaki 
rol ve konumlarıyla tanımalarına, 
tanımlamalarına ve bütünleşebil-
melerine yol açar.

Farklı dil, gelenek, 
kültür ve inanca sahip 
göçmen ve azınlıklar, 

genelde toplumca kolay 
benimsenmez veya 

onunla kaynaşamazlar. 

Bu nedenle kültür; karmaşık kent 
politikalarının, insan haklarının 
tesisinin ve kentlerde yaşamın 
kalitesinin artırılmasının temel 
taşıdır.

8. Yerleşimlerde 
Kültürlerarası 
Kaynaşma
Kişinin, yaşadığı toplumun aktif 
ve gerçek bir üyesi olabilmesi için, 
kültürel zenginliği olan bir kentte 
yaşaması gerekir. Ancak çoğunluk-
la bu ilkeye saygı duyulmaz. Farklı 

dil, gelenek, kültür ve inanca sahip 
göçmen ve azınlıklar, genelde top-
lumca kolay benimsenmez veya 
onunla kaynaşamazlar. Genellikle 
bu tür kişilerin kent yaşamına iliş-
kin tecrübeleri; dışlanmışlık, yal-
nızlık, korku ve düşük standartlı 
bir yaşamla eşdeğerdir. Kültürlera-
rası kaynaşma, göçmen toplulukla-
rı için kaliteli bir yaşamın anahtarı 
olduğu gibi, yerel yönetimlerin ve 
kent bütününün kültürel ve eko-
nomik zenginliğinin de kaynağıdır.

Bir kentin görevi; buraya birlik-
te yaşamak, paylaşmak, bütün-
leşmek üzere değişik kültürel alt-
yapılardan gelmiş gruplara; kent 
bütününe yapacağı olumlu katkı 
da göz önüne alınarak, misafirper-
verlik göstermek ve onları kucakla-
maktır. Böylelikle, Avrupa yurttaş-
lığı kavramı; bir topluma ait olarak, 
farklı duygu ve düşüncelerin özgür-
ce dile getirilebildiği, aktif bir de-
mokrasi ortamında oluşur (http://
www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/
avrupakonseyianlasma)

Sonuç
21. yüzyılda kentsel mekân sos-
yo ekonomik kriterlere göre farklı 
toplumsal sınıfların yaşam alanla-
rı arasında parçalanmıştır. Bu par-
çalanma gündelik hayatın geçtiği 
tüm mekânlarda gözlenebilir bir 
durumdur. Kentsel mekânda gö-
rülmeyen ama aşılması güç sınır-
lar vardır ve toplumsal sınıfların 
yaşam alanları arasında uzanan bu 
sınırlar toplumsal bölünmeyi de 
beraberinde getirmektedir.  Böy-
lece 21. yüzyılın kentinde, kentsel 
mekân yanında kent kültürü de ya-
vaş yavaş belirginliğini kaybeder 
duruma gelmektedir.

21. yüzyıl kentinde kent kültürü-
nün ayakta tutularak yaşatılabil-
mesi için kent yöneticilerine ve 
kent plancılarına oldukça önemli 
görevler düşmektedir. Kentlere yö-
nelen yoğun göçlerle birlikte kentte 
bilinmeyene karşı duyulan korku-
nun ortaya çıkardığı özel yaşamın 
yüceltilmesi olgusuyla mücadele 
edilerek kentteki bireylere kentin; 

Venedik,
İtalya



yabancılarla birlikte farklı kültürle-
ri öğrenme ve ortak bir şeyler pay-
laşma yeri olduğunun çeşitli yol-
larla anlatılması gerekmektedir. En 
azından kent yöneticilerinin küre-
selleşme–yerelleşme süreçlerinde 
kentsel mekânda meydana gelen 
oluşumları yakından inceleyerek 
iki strateji geliştirmeleri gerekmek-
tedir: İlk olarak kentsel mekândaki 
bölünmelerin nedenleri araştırıla-
rak bu bölünmeye engel olabilecek 
ya da en az düzeye indirebilecek çö-
züm yolları bulunmalıdır. Kent bir-
birinden farklı kültürlerin bir ara-
ya geldiği mekân olduğu için, her 
zaman içinde belirli bir parçalan-
ma potansiyeli taşıyacaktır, fakat 

önemli olan bu kültürlerin bir ara-
da yaşayabileceği ve ortak payla-
şımlarda bulunabilecekleri mekân-
lar yaratabilmektir.

Geçmişi inkâr etmek, 
kendi gücümüzü inkâr 

etmektir. Geçmiş, 
kollektif kimliğimizin 

yansımasıdır. Kentler ise 
bu kimliğin aynasıdırlar. 

Kentler yerleşik kültürün en esas-
lı ürünleridir. Ulusların yerleşik 

kültür konusunda katettikleri me-
safenin de ölçüsü kentlerdir. Geç-
mişe bakmak, geleceği yaratmanın 
ve hatta belirlemenin en temel ko-
şuludur. Kendi kültür kökleri üze-
rinde yürümeyen toplumların viz-
yon üretmeleri güçtür. Amerikalı 
kültürologlar Sullivan ve Harper’ın 
dedikleri gibi; “Geçmişi inkâr et-
mek, kendi gücümüzü inkâr et-
mektir. Geçmiş, kollektif kimliği-
mizin yansımasıdır.” Kentler ise bu 
kimliğin aynasıdırlar. Kentlerin ge-
lenek içinde günümüze taşıdığı ay-
rıntılar (mahalle, sokak, ev vb.) bu 
coğrafyada kalıcılığın gerçek kanıt-
larıdır (Doğan, 2002;16–21).  
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ir medeniyetin de-
ğerleri şehirlerin 
ekonomik, sosyal 
ve kültürel dokusu-
nu oluşturur. Cami-
ler, çarşılar, çeşme-

ler, dergâhlar, meydanlar ve evler, 
kültürlerin şehirlerdeki elle tutu-
lur, gözle görülür yansımalarıdır. 
Medeniyetleri diri tutan, her alan-
da güçlü kılan, onların ruhlarıdır. 
İç dünyaları canlı ve zengin olma-
yan medeniyetlerin şehirlerinin bir 
şiir gibi, düzen ve uyum içinde ol-
maları beklenemez. Çünkü bir me-
deniyetin değerleri; ahlâkı, sanatı 
ve düşünceyi biçimlendiren, bilim 
ve teknolojiyi yönlendiren, geniş 
bir çerçevenin  sınırlarını ve kırmı-
zı çizgilerini belirler.

İslâm medeniyeti, teori ve prati-
ğiyle bir inançlar bütünüdür. İs-
lâm medeniyetinin teorisini ima-
nın, pratiğini de İslâm’ın şartları 
oluşturur. İmanın çerçevesinde; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine, öteki dünyaya, 

kadere, iyiliğin ve kötülüğün O’n-
dan geldiğine ve ölümden sonra di-
rilmeye inanmadır. İslâm’ın şartla-
rı olan şehâdet, namaz, oruç, hac 
ve zekât da pratiği oluştururlar. İç 
ve dış dünya İslâm medeniyetin-
de iç içe, birbirini besleyen ve zen-
ginleştiren bir bütündür. İnsanın 
iç dünyası, dış dünyasına yansır. 
İç dünya dış dünyayı, hayatın ölü-
mü içinde taşıdığı gibi taşır. İslâm 

medeniyetinin ortak noktaları, 
imanın ve İslâm’ın şartlarıdır. On-
ları teori ve pratik gibi, bir bütün 
olarak ele alıp derinliğine kavrama-
dan Müslümanları anlamak müm-
kün değildir. Şehirler medeniyetin, 
camiler de şehirlerin ruhudur. 

İslâm medeniyetinin özünü kav-
rama açısından, üç cami,  yeryü-
zündeki mabetlerin başında ge-
lir. Onlar, diğer mabetlerden daha 

B

Bir medeniyetin değerleri; ahlâkı, sanatı ve düşünceyi 
biçimlendiren, bilim ve teknolojiyi yönlendiren, geniş bir 
çerçevenin  sınırlarını ve kırmızı çizgilerini belirler.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2015-7 ‹ 16 17 ›İKTİBAS



anlamlı oldukları gibi, erdemlilikte 
de hiçbir mabet onlarla boy ölçüşe-
mez. Bu mabetler, Mekke’nin, Me-
dine’nin ve Kudüs’ün kalbinde yer 
alan mescitlerdir. Mekke’de Ha-
rem, Medine’de Peygamber ve Ku-
düs’te Aksa Mescitleri İslâm me-
deniyetinin köşe taşlarıdır. Onlar 
Mekke, Medine ve Kudüs’ün sim-
geleridir. Erdemli şehirlerin ve er-
demli yönetimlerin bilgisi, İslâm 
milletinin kalbi olan bu şehirlerdir.

Mekke, ilk peygamberden son pey-
gambere kadar bütün peygamber-
lerden izler taşır. Malcolm X’in de-
yişiyle: “Mekke zaman kadar eski 
bir şehirdir.” Bu yüzden, şehirlerin 
anası Mekke’ye, İslâm milletinin 
başşehri gözüyle bakılır. Mekke İs-
lâm milletinin, Kâbe de Mekke’nin 
merkezidir. Kur’an’da haber veril-
diği gibi, Kâbe yeryüzünün ilk ma-
bedidir. Kâbe ilk defa melekler, 
sonra da ilk insan ve ilk peygamber 
Âdem tarafından inşa edilmiştir. 
İslâm medeniyetinde sürekliliğin, 
bütünlüğün ve değişmezliğin sim-
gesi. Kâbe’yi  İbrahim peygamber, 
oğlu İsmail ile birlikte, eski yerinde 
yeniden yapmıştır. Son olarak Son 
Peygamber tarafından yenilenerek, 
putlardan temizlenmiştir. Kâbe ile 
Mekke, İslâm kültür ve sanatın-
da vazgeçilmez bir yer tutar. Kâbe 
Müslümanların sanatında, Titus 

Burchart’un vurguladığı gibi, bir 
kutup yıldızı işlevi yüklenmiştir. 
Çevresinde toprağa verilmiş yüz-
lerce peygamberle birlikte bütün 
insanlığa yol gösteren Mekke’yi, 
Müslümanlar ömürlerinde en az 
bir kere ziyaret etmek zorundadır-
lar. İslâm’ın şartlarından biri olan 
Hac Mekke merkezli bir ibadettir.

Medine peygamber şehridir. Etrafı 
dağlarla çevrili olan Medine, Mu-
hammed ümmetinin başşehri ko-
numundadır. Medine’nin merkezi 
Peygamber Mescidi’dir. Peygam-
ber, dünya değiştirdiği evde topra-
ğa verilmiştir. O toprak ki, bütün 
insanlığa rahmet olarak gönderil-
miş Son Peygamber’i bağrında ta-
şımaktadır. Varoluşun kaynağı ol-
masıyla, Ravza, yeryüzünün en 
aziz köşesidir. Ravza’yı ziyaretin, 
Son Peygamber’i sağlığında ziya-
ret gibi olduğu, kendisi tarafından 
müjdelenmiştir.

Kudüs, Yakupoğulları’ndan pey-
gamberlik ile sultanlığı birleştiren  
Davut ve oğlu  Süleyman’a başşe-
hir olmuştur. Mukaddes Beyt, Mu-
sa peygamberden beş asır sonra 
Süleyman peygamber tarafından 
yapılmıştır. Seçilmiş Meryem, bu 
mescit çevresinde iç olgunluğa eri-
şerek, İsa’yı babasız olarak doğur-
muştur. İsa peygamber ölüleri di-
riltme, doğuştan görmeyen gözleri 

açma gibi, bütün mucizelerini bu 
şehirde göstermiştir.

Otuz yaşında peygamber olan İsa 
ile, İslâm milletinin bayrağı Musa 
ümmetinden İsa ümmetine geç-
miştir. Ancak üç yıllık peygamber-
lik süresinde kendisine yalnızca on 
iki kişi inanmıştır. İsa peygamber 
havarileriyle son görüşmesinde: 
“Horoz ötmeden sizin biriniz be-
ni inkar edecek ve pek az paraya 
satacak.” demiştir. Yuda, O’nu ele 
vermiş ancak onun yerine kendisi 
cezalandırılmıştır.

Romalılar, İsa peygamber’in göğe 
çekilişinden kırk yıl sonra Kudüs’ü 
ele geçirerek, yakıp yıkmışlar. Üç 
asır içinde imparator Konstantin 
eliyle de, Hıristiyan olmuşlardır. 
Konstantin ikinci Roma olarak İs-
tanbul’u kurmuştur. Kudüs hali-
fe  Ömer ile Müslümanlara geçmiş. 
Son Peygamber’in miraç kenti, 
Mekke’den önceki kıble ve halife 
Ömer’in yaptığı camiyle İslâm kül-
türünde önemli bir yer tutar. Bu 
yüzden Kudüs,  Muhammed, Mu-
sa ve İsa ümmetlerinin ortak baş-
kentidir. İslâm milletinin erdemli 
şehirlerinin üçüncüsüdür.

Mekke, ilk 
peygamberden son 
peygambere kadar 

bütün peygamberlerden 
izler taşır. Malcolm X’in 
deyişiyle, Mekke zaman 
kadar eski bir şehirdir. 
Bu yüzden, şehirlerin 
anası Mekke’ye, İslâm 

milletinin başşehri 
gözüyle bakılır.

İslâm kültürü içinde şehirlerin ku-
rulmasında ana örnek, peygam-
ber şehri Medine olmuştur. Müs-
lümanların kurdukları şehirlerin 
merkezinde cami, çarşı ve okul bu-
lunur. Şehir bu üçlünün çevresin-
de işyerleri, evleri, mektepleri, kü-
tüphaneleri, hanları, hamamları ve 



çeşmeleriyle birlikte ezan sesinin 
duyulduğu sınıra kadar halka halka 
genişler. Ezan sesinin işitilmediği 
sınırdan sonra, başka bir yerleşim 
kümesinin çevresi başlar. Merkez 
ile çevre, çevre ile merkez yoğun 
bir alışveriş içindedir. Buhara’dan 
Saraybosna ve Kurtuba’ya kadar 
Müslümanların kurdukları bütün 
şehirlerde, söz konusu fiziksel ge-
lişme bütün ayrıntılarıyla gözlenir.

İstanbul’un eski merkezine bakıl-
dığında İslâm kültürü içinde olu-
şan şehirlerin ana özellikleri açık-
ça görülür. Beyazıt, Süleymaniye 
ve Nuruosmaniye Camileri üçge-
nindeki yapılar; medrese, cami ve 
kapalı çarşıyı odak noktası alan 
mekânsal bir bütünlük gösterirler. 
Şehrin oluşumunda yapılar ve do-
ğal çevre tatlı bir uyum ve düzen 
içindedir. Camiler, çarşılar, çeşme-
ler ve meskenlerle ağaçlar birbirini 
tamamlar.

Mecidiyeköy ve Maslak sözkonu-
su olduğu zaman, gökyüzüne is-
yan edercesine çok katlı binalar ve 
onların arasında ezilen ağaçların 
oluşturduğu bir yapılaşma vardır. 
Eski İstanbul bir uyum ve düzeni 
yansıtırken, yeni İstanbul gökle-
re başkaldıran bir yapılaşmayı ser-
giler. Eski İstanbul’un örneği Hz. 
Peygamber’in hicret yurdu Medi-
ne iken, yeni İstanbul’un örneği 

modern çağların Roma’sı New 
York’tur.

Dünyadaki her şehir, Medine ile 
Roma’yı; gündüzün geceyi, gece-
nin gündüzü içinde bulundurma-
sı gibi yapısında taşır. Medine’ye 
özenenlerde hoşgörü ve güzellik 
öne çıkarken, Roma’ya özenenler-
de isyan ve şiddet ağırlık kazanır. 
Geleceğin erdemli şehirlerinin ör-
neği Medine’de, eski İstanbul’da ve 
eski Kurtuba’da, hiçbir yapı, Yaratı-
cı ile yarış olabilir kaygısıyla, ağaç-
lardan büyük yapılmamıştır. Bu 
yüzden eski Şam, eski Konya ve 
eski Bağdat’ta doğal çevreyle, in-
san eliyle yapılanlar arasında eşsiz 
bir uyum ve düzen vardır. Çünkü 
onların mimari eserlerdeki örneği, 
hayatın olduğu kadar doğal çevre-
nin de benzersiz bir simgesi olan 
ağaçlarla birlikte tabiattır. Tabiat, 
Allah’ın sözsüz ayetleridir. İnanan-
lar, Kur’an gibi tabiatı da okumak 
zorundadır.

Şehirler, ürettiklerinden 
daha çok, tüketmeye 

heveslenirlerse, 
toplumların 

çökmesinin kaynağı ve 
hazırlayıcısı olurlar.

Şehirleşme olgusu, son yüzyılda 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapı-
da ortaya çıkan en önemli gelişme-
lerden biridir. Nüfusun çoğunluğu-
nun şehirlerde yaşamasıyla sosyal, 
ekonomik hayat köklü değişiklikle-
re uğramıştır. İbn-i Haldun, şehir-
lerin büyümesiyle üretimin de kat 
kat artacağını söyler. Üretimin art-
masıyla gelir ve bolluk da büyür. 
Şehirlerin yaşama düzeyi ve zen-
ginliği de üretime paralel olarak ge-
lişir. Ancak şehirleşmeyle insanla-
rın üretim düzeylerinden daha çok 
tüketim düzeyleri yükselirse, şe-
hirler kültürlerin gerilemesine yol 
açarlar. Şehirler, ürettiklerinden 
daha çok, tüketmeye heveslenirler-
se, toplumların çökmesinin kayna-
ğı ve hazırlayıcısı olurlar.

Bir ülkede şehirler, kültürlerin ay-
nası oldukları kadar kültürlerin 
zenginleşmesinin de sürükleyici 
gücüdürler. Bu yüzden Mevlana, 
“köyde üç gün kalanın kırk gün aklı 
başına gelmez” diyerek merkez ile 
çevre arasındaki işlev farkını çarpı-
cı bir biçimde dile getirir. Şehirler  
tarih boyunca ekonomik ve kültü-
rel canlılık kaynakları olmuşlardır.

İslâm medeniyetinin geleceği, Me-
dine’yi örnek alan İstanbul, Buha-
ra, Bursa, Bakü, Kazan, Saraybos-
na, Kayseri, Konya ve Maraş gibi 
şehirlerdir. Onlar ülkelerinden ön-
ce şehirlerini, gelecekte kaçınılma-
sı söz konusu olmayan bir kültür 
ve medeniyet hesaplaşmasına ha-
zırlıyorlar. Onların mayası Mekke, 
Medine ve Kudüs gibi erdemli şe-
hirlerde yoğrulmuştur.

Bütün dünyada İnananlar, Medi-
ne’de Son Peygamber’in çevresinde 
halkalanan ilk Müslümanların coş-
kusunu taşıyorlar. İstanbul’u kuşa-
tanlar gibi, Paris’i, Londra’yı, Ber-
lin’i, Moskova’yı, Roma’yı ve New 
York’u kuşatmaya hazırlanıyorlar. 
Orduların yerini gönüllü kuruluş-
ların, devletlerin yerini de şehir-
lerin aldığının bilincindedirler. 
Duvarsız, kapısız ve sınırsız kare 
dünyada her şehir bir dünya, dün-
ya bir şehirdir. 
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Dr. Hasan TAŞÇI

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

Şehrin Organizasyonu: 
Her Şeyi Yerli Yerine Koymak



ehre ve şehirliye ait 
problemlerin had 
safhaya ulaştığı 
günümüzde çözü-
me dair alternatif 
ve özgün fikirler de 

gelişmektedir. Ülkemizin şehirleri-
ne tek tip kıyafetlerin giydirildiği, 
kendimize ait uygulamalarımızın 
ortadan kalktığı bir zaman dilimin-
de bize ait olanı arama çabası hem 
saygıdeğer, hem de destek verilme-
si gereken bir ameliyedir. 

Bu konuda yeni fikirler üretmenin 
yanında üretilmiş olanları da derle-
yip toparlamak ve bu fikirlerin ışı-
ğı altında yeni bir şehircilik algısı 
oluşturmak gerekmektedir. Mede-
niyet telakkimize uygun, insanı sa-
hip olduğu değerler bütünü içinde 
önceleyen bir şehircilik anlayışının 
gelişmesi için öncelikle şehirde ne 
arandığına bakmak gerekmektedir. 

Medeniyetimizin şehircilik anlayı-
şının ortaya konmasına yönelik ça-
balarıyla tanıdığımız merhum mu-
hakkik Mimar Turgut Cansever 

Ş

Tevhîd ancak “her şeyi kendi yerine koyarak” sağlanabilir. Bu 
aynı zamanda adaletin de tecellisidir. Çünkü adaletin bir tarifi 
de işi yerli yerince yapmak, her şeyi ait olduğu yere koymaktır.

Turgut 
Cansever’in 
Beyazıt 
Meydan
Projesi
Maketi
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şehri, mimarî, toplumsal ve eko-
nomik organizasyon açısından ele 
alarak, her üç organizasyonun da 
tevhîd esasına göre biçimlendiği-
ni belirtmektedir. Cansever’e gö-
re tevhîd ancak “her şeyi kendi ye-
rine koyarak” sağlanabilir. Bu aynı 
zamanda adaletin de tecellisidir. 
Çünkü adaletin bir tarifi de işi yerli 
yerince yapmak, her şeyi ait oldu-
ğu yere koymaktır. Turgut Canse-
ver’in zaviyesinden bakarak şehrin 
mekânsal, toplumsal ve ekonomik 
organizasyonlarının nasıl olması 
gerektiğine kısaca değinelim.

1. Şehrin 
Mekânsal (Mimarî) 
Organizasyonu
Turgut Cansever mimarîyi insa-
nın tüm varlık düzeyleri açısın-
dan tahlil etmektedir. Cansever’e 
göre mimarî; “tüm varlık düzeyle-
rinde (maddi düzey, biyososyal dü-
zey, psikolojik düzey ve ruhî-aklî 
düzey) özellikle de insanın bilinç 
ve bütün tarihinin mekân–zaman 
bağlamında kimi varlık problemle-
ri dikkate alınarak tahlil edilmeli-
dir.” Şehrin mimarî organizasyonu 
aşağıdaki başlıklar altında ele alı-
nıp incelenmelidir. 

a. Hiyerarşik Yapı
Bireyin ve toplumun hayatını belir-
leyen normlar hiyerarşisi mekâna 
da yansıyıp onu biçimlendirmeli-
dir. Müslüman için bu hiyerarşi-
nin zirvesinde din yer edindiği için 

mekânsal hiyerarşi de bunu yansıt-
malıdır. Bu durumda şehrin kalbi-
ni cami oluşturur ve hiçbir bina on-
dan daha baskın durumda olamaz. 

Şehrin kimliği her şeyden önde ilk 
bakışta edinilen izlenimde kendi-
ni göstermelidir. Bunu sağlayan 
da mekândaki hiyerarşidir. Meselâ 
nefs-i İstanbul’a (bugünkü sur içi 
bölgesi) hangi yönden bakarsanız 
bakın en hâkim unsurun Süleyma-
niye Camii ve diğer camiler oldu-
ğunu görmeniz mümkündür. Bu 
ise bize İstanbul’u ortaya çıkaran 
toplumda en üst normun İslâm 
olduğunu göstermektedir. Benzer 
şekilde Roma’ya bakınca toplumu 
oluşturan en üst normun devlet 
gücü, New York’a ve Levent-Mas-
lak aksına bakınca ise ticaret ve pa-
ra olduğunu görmek mümkündür. 
O halde şehircilik anlayışımız için: 
“Mekân hiyerarşisinde manevi değer-
ler ve hayat ön plana çıkarılmalıdır” 
şeklinde bir kural vazedilebilir. 

b. Siluet
Şehir ait olduğu medeniyetin ben 
idrakini hem işlevsel hem de siluet 
olarak yansıtmalıdır. İslâm şehrin-
de güçlü ve esnek bir ben idraki söz 
konusu olduğuna göre bunu şehrin 
siluetinde görebilmeliyiz. Sadettin 
Ökten’e göre, “Bir şehrin silueti bir 
insan profili gibi hatta ondan çok 
daha fazla ölçüde bilgi verir ve iz-
lenim uyandırır. Şehrin dokusu 
ise yüzdeki çizgiler, vücut hatları 
ve hatta alışılmış davranışlar gibi, 

o şehri kuranlar ve o şehirde yaşa-
yanlar hakkında ipuçları verir.”

İslâm medeniyetinin oluşturdu-
ğu şehrin bir diğer önemli özelliği 
de tevhîd ilkesine bağlılıktır. Bu il-
ke şehrin siluetinde kendini gös-
termeli ve ait olduğu medeniyetin 
değerleri açığa çıkmalıdır. Şehrin 
mekânında oluşturulan hiyerarşi 
kendisini siluette de ifade etmeli-
dir. Diğer yandan bizim şehircili-
ğimiz açısından şehrin siluetinde 
en belirgin iki öğe; topografya ile 
uyum ve mekândaki birlik anlayı-
şı olmalıdır. Uzaktan bakıldığın-
da şehirdeki bütün unsurların bir-
birleriyle uyumu ve topografyaya 
tecavüz etmeyen yapısı ön plana 
çıkmalıdır. 

Şehrin kimliği her 
şeyden önde ilk bakışta 

edinilen izlenimde 
kendini göstermelidir. 

Bunu sağlayan da 
mekândaki hiyerarşidir.

c. Doku
Şehrin mekân organizasyonu in-
sanları yönlendirici, teşvik edi-
ci veya vazgeçirici etkiye sahiptir. 
Her mekânsal doku bunlardan bi-
ri veya birkaçı için baskın unsurlar 
içermektedir. Eski İstanbul ve ge-
leneksel Türk şehrindeki çıkmaz 



sokak, sakinleri için bir mahremi-
yet ve korunma sağlamaktaydı. 
Benzer şekilde mahalle mescidle-
ri ve küçük camiler de dinin, ha-
yatın bir parçası olduğunu anlat-
makta ve namaz kılmaya teşvik 
etmekteydi. Sokak aralarında veya 
mahalle mescidlerinin hazirelerin-
de yer alan mezarlıklar ise insan-
lara ölüm gerçeğini hatırlatmak-
ta ve sosyal hayat bu gerçeğe göre 
düzenlenmekteydi. Her an ölümü 
hatırlayan bir toplumda ise insan-
ların birbirlerine karşı davranışları 
daha dostâne olmaktaydı. 

İslâm şehrinde kentsel dokuda-
ki bir diğer önemli özellik ise mi-
marî yapının topografyaya aşı-
rı baskınlık taşımamasıdır. İslâm 
mimarisinde topografyaya say-
gı ön planda olduğu için coğraf-
yanın nerede bitip, mimarî eserin 

nerede başladığı kesin hatlarıyla 
belli değildir. Bu durum aynı za-
manda kentsel mekânda hareketin 
ve estetiğin de zirvesi olarak kabul 
edilmektedir. Hazreti Süleyman’ın 
Sebe Melikesi Belkıs’ı misafir ettiği 
köşk bunun en güzel örneği kabul 
edilmektedir. Öyle ki Melike Bel-
kıs zemini sudan ayıramayıp yanıl-
gıya düşmüştür. Durum Kur’ân-ı 
Kerim’de şu şekilde anlatılmakta-
dır: “Ona “köşke gir” denildi. Köşkü 
görünce onu (zeminini) derin bir su 
sandı ve eteklerini topladı. Süleyman 
ona “Bu, (zemini) billurdan döşenmiş 
bir köşktür.” dedi. Belkıs: “Ey Rabbim! 
Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. 
Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlem-
lerin Rabbi olan Allah’a teslim ol-
dum.” dedi.

Müslüman hayat algısında her an 
yeni bir tecellinin ortaya çıkması 
mümkündür. Bu Allah’ın yaratıcı-
lığının bir tezahürü ve gereğidir. 
Ondan dolayıdır ki hayat sınırla-
namaz ve kesin hatlarıyla belirle-
nemez. Bu algıyı kentsel dokuda 
da görmek mümkündür. Şehrin 
sokakları geometrik ve hepsi bir-
birine benzer şekilde olmayıp, her 
mekân farklı bir biçimdedir ve in-
sanlara sürekli sürprizler sunabilir. 

İslâm şehrinde önemli mekânlar 
ise şunlardır: 

Ulu Cami ve Çevresi
İslam şehir geleneğinde en önem-
li unsur şüphesiz merkezdeki Ulu 

Cami’dir. Braudel, bu durumu şöy-
le açıklar: “Sanki kalp oymuş gibi, 
her şey oraya gider, her şey oradan 
çıkar.” Ulu Cami şehirliler için bir 
toplanma, haberleşme, kendileri-
ni ve birbirlerini hesaba çekme ye-
ridir. O sadece ibadet edilen yer de-
ğil, aynı zamanda şehirdeki bütün 
sosyal grupların ayrım gözetmek-
sizin bir araya geldiği ve kentsel 
birlikteliğin sağlandığı yerdir. 

Müslüman hayat 
algısında her an yeni bir 
tecellinin ortaya çıkması 
mümkündür. Bu Allah’ın 

yaratıcılığının bir 
tezahürü ve gereğidir. 

Çarşı
Çarşı kentin gerçek merkezidir ve 
“Osmanlı şehrinde toplumsal kit-
lenin tümünün kamusal yaşamı-
nın geçtiği yerdir.” Bu durum Os-
manlı öncesi İslam topluluklarında 
da böyledir. İslam’ın iki büyük kay-
nağı Kur’an ve Hadislerde ticaretin 
övülmesinden ve teşvik edilmesin-
den dolayı çarşı çok önemli konu-
ma gelmiştir. 

Başta Binbir Gece Masalları, Tû-
tiname, Kelile ve Dimne olmak 
üzere birçok doğu klasiğinde, çar-
şının kendi içinde özel bir ör-
gütlenme yapısına sahip olan 

Fernand Braudel
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önemli bir kamusal mekân olduğu 
görülmektedir. 

Braudel’e göre; “Çarşı bir üretim 
ve ekonomik değer strüktürün-
den daha fazlasını ifade eder. O 
aynı zamanda esnafın başkahra-
manı olduğu kent kültürü bağla-
mında özel bir sentez potasında 
kültürel ifadesini bulan tutarlı bir 
bütündür.”

Şehir, değişen şartlara 
uyum gösteren, hayatın 
değişmeyen kurallarını 

ise öne çıkaran ve teşvik 
eden yapıda olmalıdır. 

Sokak
Sokaklar ise şehrin kalbi olan Ulu 
Cami ve çevresine kan taşıyan atar-
damarlara benzetilirler. Sokak ay-
nı zamanda “hareket şehri” nin en 
önemli unsurlarındandır.

Kapalı konut sitelerinin çoğalması 
ile sokak, şehrin önemli bir unsu-
ru olmaktan çıkınca bazı sorunlar 

yaşanmaya başlamıştır. Eskinin sa-
hiplenme içeren “bizim sokak” ta-
biri, yerini dışlayıcı bir tarz olan 
“sokak çocuğu”na bırakmıştır. Bu 
durumda ise sokağı sahiplenme-
den vazgeçilmiştir.

Bir müddet önce Kars’ta kaybol-
duktan bir zaman sonra cesedi 
bulunan Mert Aydın’ın en son ya-
bancı biriyle birlikte yürüdüğü be-
lirtilmektedir. “Bizim sokak” an-
layışı geçerli olmaya devam etmiş 
olsaydı Mert’i “bizim sokağın ço-
cuğu” diye kabul eden birilerinin o 
yabancı kişinin kim olduğunu sor-
gulama ve bu olayın önüne geçme 
olasılığı söz konusu olabilirdi. Ja-
ne Jakobs, “Büyük Amerikan Şe-
hirlerinin Ölümü ve Yaşamı” ad-
lı eserinde buna benzer bir olayda 
sokak sakinlerinin küçük bir kız-
la konuşan bir adamdan şüphele-
nip olaya nasıl müdahale ettiğini 
anlatmaktadır. 

Ev
Ev şehirdeki ilk ve son mekândır. 
İnsan şehirle irtibatına evden baş-
lar ve o irtibatı evde bitirir. Ev in-
sanın şehirle irtibatını geliştirdi-
ği ve/veya kestiği yerdir. Sağladığı 

mahremiyetle ev insan için bir ko-
ruma alanıdır. Ev, için en önem-
li husus mahremiyettir. Görüntü-
de, seste, ışıkta mahremiyet. Öyle 
ki bizim için mahremiyet hayatın 
estetiğidir. 

d. İşlev
Şehir, değişen şartlara uyum gös-
teren, hayatın değişmeyen kuralla-
rını ise öne çıkaran ve teşvik eden 
yapıda olmalıdır. Kentsel yapı her 
şeyden önce insanların o şehirde 
yaşama gerekçelerini gerçekleştir-
dikleri yer olmalıdır. İnsanlar bir 
şehirde öncelikle korkudan emin 
ve umduklarına nâil olmak isterler. 
Şehrin başta mekân organizasyo-
nu olmak üzere, bütün fonksiyon-
ları bu ikisini sağlamayı garanti al-
tına almalıdır. 

Şehir öncelikle şu beş emniyeti 
sağlayacak şekilde biçimlenmelidir. 
Evler, sokaklar, caddeler, meydan-
lar, ulaşım sistemleri ve diğer bü-
tün fonksiyonlar bunlar temel alı-
narak düzenlenmelidir:

• Can Emniyeti, (Şehirde her şey-
den önce insanların can emniyeti 
olmalıdır.)

Ulu Cami,
Bursa 

(1900)



• Mal Emniyeti, (Şehir insanların 
mal emniyetini sağlamalıdır.)

• Din Emniyeti, (Şehir dinin kural-
larını yaşamayı teşvik etmeli, ya-
saklarını önleyici düzenlemeler 
içermelidir.)

• Nesil Emniyeti, (Şehir gelecek ne-
sillerin iyi bir şekilde yetişmesi için 
gerekli düzenlemeleri içermelidir.)

• Akıl Emniyeti, (İnsanların zihni-
ne, aklına ve düşüncesine zarar ve-
recek şeyler şehirde olmamalıdır.)

e. Malzeme
Turgut Cansever’e göre İslâm şeh-
rinde Tevhîd temel unsurdur. Şeh-
rin mimarî, toplumsal, siyasi ve 
ekonomik bütün organizasyonu 
bu temel kavrama göre biçimlendi-
rilir. Tevhîd ancak “her şeyi kendi 
yerine koyarak” sağlanabilir. Bu ay-
nı zamanda adaletin de tecellisidir. 
Tevhîd, hem Allah’ın iradesine tes-
lim olmayı hem de, her şeyin kendi 
doğru yerinde bulunduğu bir düze-
nin tesisini ifade eder. 

Buna göre malzeme kullanımında 
coğrafî şartlar ve yerellik göz önü-
ne alınarak gereksiz fazlalıklardan 
kaçınmak ve gerekli olanı yerli ye-
rince kullanmak önemlidir.

İslâm medeniyetinin 
şehrinde kentsel 
doku, insanları 

öncelikle cemaat 
halinde yaşamaya 
teşvik etmelidir.

2. Şehrin Toplumsal 
Organizasyonu Nasıl 
Olmalıdır?
İslâm medeniyetinin şehrinde 
kentsel doku, insanları öncelikle 
cemaat halinde yaşamaya teşvik 
etmelidir. Bu, insanın fıtratından 
gelen bir ihtiyaçtır. Şehirde yaşa-
yan herkes, inancı ne olursa olsun 
kendini emniyette hissetmelidir. 
Bunu toplumsal uzlaşı olarak ta-
nımlamak mümkündür.

Sadettin Ökten’e göre bir şehrin 
oluşması için şu dört unsurun ger-
çekleşmesi gerekir:

• Toplumsal uzlaşı

• Uzlaşan toplumun irade beyanı

• İradenin devlet tarafından mekâ-
na aktarılması

• Toplumun o mekânı benimseme-
si ve orada yaşaması.

Burada bahsedilen toplumsal uzla-
şı Medeniyet Tasavvuru’dur. Bu ta-
savvur aynı zamanda bir davranış 
biçimidir. Medeniyet tasavvuru 
kendi yaptırımlarını vaz eder. 

Şehrin kurulması ve dönüştürül-
mesi ahlâki bir süreçtir. Bu ahlâk 
o medeniyet tasavvurunun değer-
lerinin oluşturduğu ahlâktır. Şehir, 
ait olduğu medeniyetin ahlâki ilkele-
rini teşvik edici nitelikte olmalıdır. 

Sadettin Ökten

Kervansaray,
Lefkoşa, Kıbrıs
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Şehir aynı zamanda toplumun 
dinî, ahlâkî ve örfî değerlerinin 
kabul etmediği uygulamaları da 
engelleyecek, şehirliyi kötü alış-
kanlıklardan ve zararlı işlerden/
akımlardan koruyacak toplumsal 
organizasyon yapısına da sahip ol-
mak zorundadır. 

Şehrin toplumsal organizasyonu 
birbiriyle iletişim halinde olacak 
şekilde tasarlanmalıdır. İnsanın in-
sanla, insanın mekânla ve insanın 
toplumla olan iletişimi azamî dere-
cede sağlanmalıdır. Mekân bu ileti-
şimi teşvik edecek vaziyette biçim-
lendirilirken ictimaî düzen de buna 
imkân vermelidir. Zira insanlar 
birbirleriyle iletişim halinde olmak 
ve ihtiyaçlarını ortaklaşa temin et-
mek için şehirlerde bir arada yaşa-
mayı tercih etmektedirler.

3. Şehrin Ekonomik 
Organizasyonu Nasıl 
Olmalıdır?
İslâm şehrinde ekonomik yapının 
temelini çalışmak ve yardımlaş-
mak oluşturur. İş görme kudreti-
ne sahip herkesin kabiliyetine ve 
gücüne göre bir iş sahibi olması ve 

üretmesi esastır. Şehir bu imkânı 
sağlayacak ekonomik organizasyo-
na sahip olmak zorundadır. 

İnsanın insanla, 
insanın mekânla ve 

insanın toplumla 
olan iletişimi azamî 

derecede sağlanmalıdır.

Şehirde bir diğer önemli husus ise 
paylaşmaktır. “Komşusu aç iken 
tok yatan bizden değildir.” Hadis-i 
Şerif ’i bunu bir zorunluluk haline 
getirmiştir. Üretim ve paylaşma 
temeline dayanan şehir insanlara 
şunları sağlayabilmelidir: 

• Rizkun Tayyibetün (Şehirde te-
miz ve helâl gıda, organik ve sağ-
lıklı yiyecekler bulunmalı)

Ey iman edenler! Eğer siz ancak Al-
lah'a kulluk ediyorsanız, size verdiği-
miz rızıkların iyi ve temizlerinden yi-
yin ve Allah'a şükredin. (Bakara: 172)

Allah'ın size rızık olarak verdiklerin-
den helâl, iyi ve temiz olarak yiyin 
ve kendisine inanmakta olduğunuz 

Allah'a karşı gelmekten sakının. (Ma-
ide: 88) 

• Rihun Tayyibetün (Şehrin havası 
temiz ve sağlığa uygun olmalı)

O, sizi karada ve denizde gezdirip do-
laştırandır. Öyle ki gemilerle deni-
ze açıldığınız ve gemilerinizin için-
dekilerle birlikte uygun bir rüzgarla 
seyrettiği, yolcuların da bununla se-
vindikleri bir sırada ona şiddetli bir 
fırtına gelip çatar ve her taraftan dal-
galar onlara hücum eder de çepeçevre 
kuşatıldıklarını (batıp boğulacakları-
nı) anlayınca dini Allah'a has kılarak 
"Andolsun, eğer bizi bundan kurtarır-
san, mutlaka şükredenlerden olaca-
ğız" diye Allah'a yalvarırlar.  (Yunus: 
22)

• Mesakine Tayyibe (Şehir insan-
lara güvenli ve temiz konutlar 
sağlamalıdır)

(Bunu yapınız ki) Allah, günahları-
nızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar 
akan cennetlere ve Adn cennetlerin-
deki güzel meskenlere koysun. İşte bu 
büyük başarıdır. (Saf: 12)

Allah mü'min erkeklere ve mü'min ka-
dınlara, ebedi olarak kalacakları, için-
den ırmaklar akan cennetler ve Adn 

Kerbela,
Irak



cennetlerinde çok güzel köşkler vadet-
ti. Allah'ın rızası ise, bunların hepsin-
den daha büyüktür. İşte bu büyük ba-
şarıdır. (Tevbe: 72)

Şehirler kutsallıkları 
ile önemli değerler 
kazanırlar. İslam 

dünyasında her bir 
şehrin aynı zamanda 

kutsala açılan bir 
kapısı vardır/olmalıdır. 

• Seyyareten Tayyibe (Şehirde te-
miz ve sağlıklı ulaşım araçları olma-
lı. İnsanlar sağlıklı ve güvenli şekil-
de evlerine ve işlerine ulaşabilmeli)

• Hayatün Tayyibe (Şehir insana 
hoş ve güzel bir hayat sağlamalı)

Erkek veya kadın, kim mü'min olarak 
iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat 
yaşatacağız ve onların mükafatlarını 
yapmakta olduklarının en güzeli ile 
vereceğiz. (Nahl: 97)

• Kelimetin Tayyibe (Şehir güzel 
sözlerin söylendiği yer olmalı)

Görmedin mi Allah güzel bir sözü na-
sıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü 
sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç 
gibidir. (İbrahim: 24)

• Zürriyeten Tayyibe (Temiz nesil)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 
"Rabbim! Bana katından temiz bir 
nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hak-
kıyla işitensin" dedi. (Al-i İmran: 38)

Sonuç olarak, şehirler kutsallıkları 

ile önemli değerler kazanırlar. İs-
lam dünyasında her bir şehrin ay-
nı zamanda kutsala açılan bir kapı-
sı vardır/olmalıdır. Çünkü var olan 
kutsallığı temsil edecek bir alana 
aktarma girişiminin bir çabası ola-
rak biricik alandır şehir. Biz yansı-
mayı sağlayacak bir kurguyu ger-
çekleştiriyoruz. Adeta uhrevi olanı 
dünyevi olana nakşederek yapıyo-
ruz bunu.  

Gök Medrese,
Sivas

Mescid-i Nebevî, 
Medine
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Şehir ve Ahlâk

Bülent ŞAHİN

Yönetmen



er inanç sistemi 
içinde var olduğu 
çevreyi kendi ha-
yat algısına göre 
biçimlendirir. Ço-
ğunluğu Müslü-

manlardan oluşan bir toplumda 
yaşıyor olmamıza rağmen inşa et-
tiğimiz mekânların inancımızın 
vazettiklerine uygun olduğunu 
söylememiz mümkün görünme-
mektedir. Devlet eliyle veya özel 
sektör tarafından yapılmış şu ka-
dar pahalı sitenin, AVM’lerin, eği-
tim kampüslerinin orta yerinde 
insan mimariye, mekâna bakarak 
buraların Müslüman bir topluma 
ait olduğunu söyleyebilir mi? Dış 
mekândan iç mekâna evlerimizde 
de duvarlarımıza asılı birkaç İslâ-
mi işareti kaldırırsak evin mima-
risi, eşyayla olan münasebeti bu 
evin nasıl bir inanca, kültüre ait 
olduğu meselâ bu evde oturanla-
rın bir Türk olduklarını bize anla-
tabilir mi? Hayır, anlatmaz. Kültür, 
inancın eşyayı, tabiatı kullanım 
biçimidir. Mimariden musikiye, 

giyim tarzımızdan insan ilişkileri-
mize kadar bir toplumu diğerlerin-
den ayıran özellikler “kültür” den 
başkası değildir. İnanç yani dine 
ruh dersek kültürde ruhun eşyaya 
yansımış somut maddesi, cesedi-
dir. Kültürümüzün ruhu İslâm ise, 
kültür dediğimizde aslında aklımı-
za imanımız, ahlâkımız gelmelidir. 
Duvarında asılı birkaç kabartmalı 
bakır levha ile nostalji satarak, ki-
taplarda iyi duran şeyleri anlatarak 
içi bomboş medeniyet ve kültür 
söylevleriyle bir yere varamayız. 
Ruhumuzla yaşamakta olduğumuz 
şehrin madde ve mânâ uyumsuzlu-
ğunun oluşturduğu büyük gerilim 
hattını kim inkâr edebilir? Yaşadı-
ğımız kültürel değişimin aslında 
bir ahlâki yozlaşma olduğunu gör-
meliyiz. Özünde mülkiyet meselesi 
olan bir ahlâki yozlaşma... Karşı ta-
rafa katıldık, yozlaştık ve uzlaştık. 
Hangi çerçevenin içini doldurduk? 
Nasıl bir dünya istediğimizi, nasıl 
yaşayacağımızı düşünmek zorun-
dayız. Neye inandığımız, nasıl ya-
şayacağımızı anlatmıyor. O inancı 

nasıl bir hayatta yaşayacağımızı dü-
şünmek zorundayız. İnançla insan 
aynı şeydir: “İnsan fikirden, düşün-
ceden ibarettir, geri kalanı et ve ke-
miktir.” (Hz. Mevlana). İslâm’a ait 
olan kültürümüz güçlü bir toplum 
olursak Müslümanlaşırız teziy-
le kimliksizleştirildi. Her şeyi de-
ğiştiren, dönüştüren Batı sistemi-
ne karşı varlığımızı sadece net bir 

H

 “Dördüncü oğul okudu bilgin oldu
Kendi oymak ve ülkesini
Kendi görenek ve ülküsünü
Günü geçmiş bir uygarlığa yordu”
    Sezai Karakoç
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tavır ve duruşla koruyabiliriz. Yı-
kıcı, kavgacı batı medeniyeti antik 
yunan mitlerinden beslenmiş bir 
inancın kültürüdür. Homeros’ta 
Tanrılarının bile kavgalı olduğu bu 
karanlık medeniyet, bugün “insan 
insanın kurdudur” diyerek dişle-
rini ruhlarımıza geçirmiş bir kurt 
adama dönüşmüş ve evrimini ta-
mamlamıştır. Kendimizle yüzleş-
meden sağlam bir duruş ve derin 
bir anlayış sahibi olamayız. “İnsan-
lar ömürleri boyunca bir defa buluğ 
ıstırabı çekerler. Hâlbuki dehanın 
çocukları sık sık bu ıstırabı çeker-
ler ve her defasında gençleşirler” 
diyor, Goethe. Kendimizle yüzleş-
memiz bizi mümkün olana götü-
rür. Olanlar ortadayken mevcutla 
uzlaşıp, posayı cevher sanan mu-
hafazakârlarımız, mümkün olanın 
en büyük engelidir. Allah’a rağmen 
hiçbir şeyin gerçekleşmesi mukad-
der değildir. Fakat Allah’la beraber 
muhayyel muhtemele, muhtemel 
de mümküne açılır. Yaşamak arzu-
su olmayınca mevcudu kutsamaya 
başlıyoruz. Allah için imkânsız ol-
madığı için mümkünün garantisi 

imkânsıza yönelmektir. Ancak taş-
kın ruhlar mümkün olanın sınırlı-
lığından, vasıfsız sıradanlığından, 
imkânsızın aşkınlığına yönelirler. 

Kültür, medeniyet diye konuştu-
ğumuz şeylerin cesaretle bir ahlâk 
meselemiz olduğunu söyleyebil-
meliyiz. Kültür meselemiz, kimlik 
meselemizdir. Millet olarak “her 
sistem ve mezhep, ortada ne ka-
dar hastalık varsa tedavisinin ve ne 
kadar cennet hayali varsa hakika-
tinin İslâm’da olduğuna”, “fikirde, 
sanatta, anlayışta, anlatışta, bu-
luşta, tutuşta, dağıtışta, toplayış-
ta ve nihayet” yaşanacak ne varsa 
bütün hayat ölçülerinin, “gelmiş ve 
gelecek zaman boyunca bütün eş-
ya ve hadiseler zemininin İslâm’la 
aslına ulaşıp billurlaştığına” iman 
etmiş bir milletiz. İnanışımız, bağ-
lanışımız, düşünüşümüz, sezişi-
miz, hatırlayışımız, duyuşumuz, 
davranışımız, mukaddesatımız, te-
fekkürümüz, hayalimiz, hatıramız, 
meşrebimiz, dilimiz, şahsiyetimiz 
işte bu ruh kaynağımızdan iba-
rettir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

yaşadığımız modernleşme serüve-
ninde dinimizi değiştirmediğimize 
göre kültürel meselelerdeki sıkın-
tılarımızı bir ahlâk meselesi olarak 
tartışmamız lazım. Kültürümüzü 
İslâmlığımızdan ayırarak salt bir 
akılcılıkla anlamlandırmaya çalış-
mak bizi bir yere taşımayacaktır.

Mütareke yıllarının münevver, sa-
dık, çileli, gurbette İngilizler ta-
rafından şehit edilen bir devlet 
adamı olan Said Halim Paşa’nın 
“Buhranlarımız” adlı eserinde ka-
fa karışıklığımız daha o günlerde 
fasih bir şekilde anlatılmıştır. Bi-
zi kurtaracak yegâne şeyin İslâm 
olduğunu söylemiş, Batı taklitçili-
ğini eleştirmiştir: “Her millet, an-
cak kendi millî esasları sayesinde 
mutluluğa ulaşır. Kendi düstur ve 
an’anelerini bir yana atarak, kom-
şularının esaslarını ve an’aneleri-
ni kabul etmek hiç birinin hayalin-
den geçmez.” “Müslümanlığı kabul 
eden milletler arasında, İslâm’ın 
esaslarını en iyi anlayan ve en gü-
zel şekilde tatbik eden Türkler ol-
du. Bu da onlara, büyük bir devlet 
kurarak, İslâm’a, bütün öteki Müs-
lümanlar, milletlerden daha fazla 
hizmet etme imkânını verdi.”

Kültür, medeniyet diye 
konuştuğumuz şeylerin 

cesaretle bir ahlâk 
meselemiz olduğunu 

söyleyebilmeliyiz.  
Kültür meselemiz, 

kimlik meselemizdir. 

“İslâm dünyasının her tarafında 
bugün ıslahat ve ilerlemekten, yü-
celmek ve hür olmaktan başka bir 
meseleden bahsedilmemektedir. 
Hâlbuki Müslüman milletlerin ge-
rilemesinin esası ve sebepleri hak-
kında, hâlâ devam etmekte olan 
koyu cehaletin ortadan kaldırıl-
ması işiyle hiç kimsenin ciddî bir 
surette meşgul olmadığını hayret-
le müşâhede etmekteyiz. Görü-
yoruz ki, sözü geçen milletleri bu 



korkunç hastalıktan kurtarmak va-
zifesini üzerlerine alanlar bu ger-
çekle ilgilerini kesecek kadar mazi-
lerinden gözlerini ayırdıkları gibi, 
iyileştirmek istedikleri hastalığın 
vasıflarını ve mahiyetini anlayıp 
öğrenmek külfetine bile katlanma-
dıkları halde, gayretlerinde muvaf-
fakiyet hayâl ediyorlar. Bu hal ise 
uğradığımız musibetlerin ve geride 
kalmamızın gösterebileceği en hü-
zün verici manzaradır. Onlar me-
selenin tümünü kavramaya bir tür-
lü muvaffak olamayarak teferruat 
arasında yollarını şaşırdılar. İslâm 
ülkelerinin geri kalışının neticesini 
illetleri ve sebepleri gibi telâkki et-
tiler. Kimi, bu geri kalışı bizi idare 
edenlerin istibdadına, kimi âlimle-
rimizin bilgisizliğine ve kimi de iş-
başında bulunanlarımızın iktidar-
sızlığına atfettiler. Gerilememizin 
sebeplerini, dinîn emirlerine karşı 
gösterdiğimiz ihmâl ve ilgisizlikte 
yahut dinî taassubumuzda veya-
hut kadere karşı rıza göstermemiz-
de bulunanlar da oldu. Bütün bu 
fikir ve mütalâalarda görülen bir-
birine zıtlık ve nihayetsiz çeşitlilik 
bize yalnız şunu öğretti ki, fikirle-
rimize hâkim olan düzensizlik, geri 
kalışımızın sebeplerini belirtme ve 
teşhis etme kudretini beynimizden 
kaldırmıştır. Bu hususta ortaya atı-
lan bütün parlak sözler bize hiçbir 
şey öğretmedi. Hâlbuki biz kendi-
lerinden bilmediklerimizi öğren-
mek istiyorduk. Bilmediklerimiz 
ise, neden dolayı vazifelerini yeri-
ne getiremedikleri ve halkımızın 
neden âtıl ve câhil kaldığı noktala-
rından ibaretti.” (Said Halim Paşa, 
Buhranlarımız)

Babanzâde Ahmet Naim “Vazife-
miz vaz’-ı cedid değil, keşf-i ka-
dîm’dir.” diyerek bu toprakların 
imkânsızı gerçekleştirmiş, müm-
künü tecrübe etmişlerin yurdu ola-
rak özgünlük ve özgürlüğümüz için 
arayıp bulmaya memur olduğumuz 
çekirdek bilgi ve kültürümüzün te-
mel unsurları, ancak kendi kadim 
ahlâkımız olduğunu söylemek iste-
miştir. En mükemmel dünya şeh-
ri olan Medine’yi Peygamberimiz 
inşa etmiştir. Şehri O kurdu, biz 

O’ndan öğrendik. O’nun yüce ahlâ-
kından başka bir şey gibi anlatılan 
bütün kültür ve medeniyet söylem-
lerinin bu toplumu peygamberden 
kurtararak Protestanlaştırmak ol-
duğunu anlamalıyız. Ahlâk kelime 
olarak halk kelimesiyle ilintilidir. 
Ahlâk üzerine toplanan toplumla-
ra halk diyebiliriz. Ahlâk dışı top-
luluklar ise hayvandan aşağı olan 
sınıflardır. 

En mükemmel dünya 
şehri olan Medine’yi 
Peygamberimiz inşa 

etmiştir. Şehri O kurdu, 
biz O’ndan öğrendik. 

Şimdi artık şehrin imar planları-
nı bir tarafa bırakıp kafalarımı-
zın ve ruhlarımızın imar planları 
hazırlanmalıdır. İnsanı kendisine 
karşı koruyacak ruhsal imar plan-
ları… Bu planları “olmanın yolları-
nı” öğrenmiş insan-ı kâmiller ha-
zırlamalı. Ancak bu şekilde hızdan 
ve hazdan bozulan ahlâkımızı ge-
ri getirebiliriz. Çünkü ahlâkla ara-
sı açılmış toplumlar şehir kurmuş 

olamazlar. Şehri sokak sokak, mey-
dan meydan sırça yapılarla, fildi-
şi kaldırımlarla süsleyecek, aşk ve 
şevk dolu nurdan insanların, hak 
ve hakikat kahramanlarının yü-
rüdüğü, oturup kalktığı bir şehir 
hayaline kavuşturacak planlar ya-
pılmalı. Şehrin kültürü çizgi çizgi, 
renk renk değerlerimizin hüküm 
ve hikmetlerinden olmalı. Öyle ki 
şehirlerin anası Mekke öz oğlun-
dan İstanbul’dan tam bir asırdır 
yardım beklemektedir. 

Yeniden bir kültür inşası sağlam bir 
itimat zemininde kardeşlik duygu-
suyla başlayacaktır. Şehrin insana, 
insanın şehre itimadı yoksa kültür-
den bahsedilemez “İtimat itikattan 
önce gelir.” Şehir Mü’minse orası 
itimat yurdudur. İtimat olmadan 
insan insanın kurdudur. Medine 
toplumu kardeşlik gibi ahlâki de-
ğerlerle zamanında hiçbir teknik 
donanıma sahip olmadan Kisra’yı 
yıkabilmiştir.  
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Nedret APAYDIN

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü

İSTANBUL, ŞEHİR KÜLTÜRÜ 
VE İNSAN KALİTESİ



ürk toplumu söz-
lü kültürün baskın 
olduğu bir toplum-
dur. Genellikle din-
leriz ve konuşuruz, 
ama okuma ve yaz-

ma konusunda o kadar iyi değiliz. 
Bundan dolayıdır ki bizde sohbet 
çok önemli bir değere sahiptir. 

Türkiye son yıllarda hızlı bir şekil-
de zenginleşirken maddi anlamda 
yaşam kalitemiz de buna paralel 
olarak gelişti. Özellikle İstanbul ve 
diğer büyükşehirler bunu daha faz-
la hissetti ve yaşadı. Bu durum eş-
ya ile münasebetlerimizde yeni bir 
durumu ortaya çıkarmıştır. 

Baş döndürücü bir değişim yaşıyo-
ruz, her şeye çabuk alışıyor ve ça-
buk bıkıyoruz. İşte en önemli so-
run da burada gündeme geliyor. 
Maddi hayatımızdaki hızlı deği-
şime manevi hayatımız ve kültür 

T

Türkiye son yıllarda hızlı bir şekilde zenginleşirken maddi 
anlamda yaşam kalitemiz de buna paralel olarak gelişti. 
Özellikle İstanbul ve diğer büyükşehirler bunu daha fazla 
hissetti ve yaşadı. 
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hayatımızla uyum sağlayamıyor. 
Kültürel gelişme doğası itibariyle 
daha yavaş bir seyir izlerken maddi 
hayattaki baş döndürücü gelişme-
ler onun çok önünde gitmektedir. 
Bu durum maddî dünya ile manevî 
hayat algımız arasında bir uyum-
suzluğu ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’nin ve özellikle de İstan-
bul’un bir numaralı sorunu şehir-
lerimizin kültürel potansiyelinin 
tam olarak değerlendirilememesi-
dir. Diğer yandan göçle büyükşe-
hirlere gelip yerel kültürüyle yaşa-
yanların şehirle uyumunun zaman 
alması da kültürel sorunlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gü-
rültü yapan, apartman kurallarına 
uymayan, sokakları kirleten, park-
larda aileleri rahatsız edecek şekil-
de davranan, toplu taşıma araçla-
rında kurallara uymayan, trafikte 
keyfi davranan insanların varlığı 
herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Belediye hizmetleri açısından, kent 
mimarisi açısından Avrupa’nın 
tüm şehirleri ile yarışacak şehirle-
rimiz olduğu için dünyadaki diğer 
şehirlerle yarışırken kendi özgün 

değerlerimiz üzerinden hareket et-
meliyiz. Bunu yapabilmek için ön-
celikle bizler değerlerimizi yaşama-
lı ve onlara sahip çıkmalıyız. Aksi 
halde sürekli olarak yabancısı oldu-
ğumuz bir kulvarda yarışmak zo-
runda kalacağız. 

Türkiye’nin ve özellikle 
de İstanbul’un bir 
numaralı sorunu 

şehirlerimizin kültürel 
potansiyelinin tam olarak 
değerlendirilememesidir. 

Diğer yandan göçle 
büyükşehirlere gelip yerel 
kültürüyle yaşayanların 

şehirle uyumunun 
zaman alması da kültürel 
sorunlardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Şehirler insanların medenî de-
ğerler açısından geliştiği, hatta 
medenî hayatın en üst düzeyde 

yaşandığı yerler olması gerekirken, 
başka insanların ve doğadaki can-
lıların da en az kendisi kadar hak-
ları olduğundan habersiz, konu ne 
olursa olsun verdiği söze, rande-
vuya sadık kalmayan bundan ötü-
rü de herhangi bir rahatsızlık duy-
mayan, kandırmayı, aldatmayı, 
başkalarının sırtından geçinme-
yi, haklarını gasp etmeyi ‘akıllılık’, 
‘uyanıklık’, ‘iş bilirlik’ olarak gören, 
yalan söylemeyi, başkalarını kara-
lamayı, hakaret etmeyi, küçük dü-
şürmeyi, iftira atmayı, küfür etme-
yi normal bir insan davranışıymış 
gibi değerlendiren insanların var-
lığı kentsel hayatın en önemli so-
runlarından biri olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Kul hakkı, hizmet, tevazu, merha-
met, iyilik, sevgi, saygı, komşuluk, 
mahalle kültürü, yardımlaşma gi-
bi değerleri çokça konuşmamıza 
rağmen yaşamak konusunda ye-
terince hassas davrandığımız da 
söylenemez. 

İnsan ya Allah’tan korkar ya ku-
rallardan ve yasalardan. İnsanımız 
Allah’ tan korkmuyorsa Müslüman 



kalitemizde problem var demektir, 
yasalardan ve kurallardan korkmu-
yorsa ya vatandaşlık kalitemiz ye-
tersiz ya da yasalar yetersiz demek-
tir. Daha vahim olan sorun şudur 
ki, yaşadığımız şehirdeki insanla-
rın çoğu davranışlarındaki hatala-
rın farkında değiller. 

Şehir kültürüne 
sahip olmak bir 

süreçtir. Bu süreç için 
kamu kurumlarına, 

belediyelere, STK’lara 
ve bu konuyu dert 

eden herkese görev 
düşüyor. Hepimize 

büyük görevler düşüyor.  

Medeniyet, şehir, kültür ve ka-
lite kavramlarını hayatın vazge-
çilmezleri arasına sokmak kent-
sel toplumun sürekliliği için çok 
önemlidir. Bundan dolayıdır ki söz 
konusu kavramların içselleştiril-
mesi için yoğun çaba sarf etmek 
gerekmektedir. 

Kentsel yaşamın kurallarının oluş-
ması bir süreci ifade eder. Hızla göç 

alan şehirlerde kentin kültürel dö-
nüştürme gücü zayıflar. Böyle du-
rumlarda bu süreç daha da zorlaşır 
ve zaman olarak uzayabilir. Hatta 
şehrin var olan kültürü ile kırsal-
dan gelenlerin oluşturduğu kültür 
harmanlanarak ortaya yeni bir ya-
pı çıkabilir. 

Önemli olan ortaya çıkacak olan 
bu yeni yapının temel medeniyet 
değerlerimize uygun olmasıdır. 

Şehir kültürüne sahip olmak bir 
süreçtir. Bu süreç için kamu ku-
rumlarına, belediyelere, STK’lara 

ve bu konuyu dert eden herkese 
görev düşüyor. Hepimize büyük 
görevler düşüyor. 

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2015-7 ‹ 34 35 ›



MANEVİ ÇEHRESİYLE ŞEHİR VE 
TANPINAR’IN BEŞ ŞEHİR’İNDE 

KÜLTÜREL BAĞLAM

Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü



ehir ve şehirleş-
me süreci üzerine 
yapılan tartışma-
ların çok eskilere 
dayanması ve bu 
tartışmaların mer-

kezinde insanın yer alması, şehri 
disiplinlerarası çalışmaların konu-
su haline getirmiştir. Şehrin kültür 
ve kimlikle ilgili yönünü tanımlar-
ken sosyal bilimlerin bulgu ve yön-
temlerinin yanı sıra sanat ve ede-
biyatın muhayyileden beslenen ve 
imgesel dille zenginlik kazanan 
anlatım tekniklerinden de yarar-
lanırız. “Nerede mekân varsa orada 
varlık vardır” (Lefebvre, 2014: 53)
düşüncesinden hareketle mekân-
dan bahsedilen her yerde varolu-
şa dair temellendirmeler yapılması 
insanın yaşadığı yerle olan çok bo-
yutlu münasebetini gösterir. 

Türk edebiyatında mekân her dö-
nemde işlevsel bir unsur olarak kul-
lanılır. Tanzimat romanının klişe 
mekân tasvirleri psikolojik derinlik 
açısından yetersiz olmakla birlikte 

devrin konak ve mahalle kül-
türünü sosyal hayatın can-
lılığıyla birlikte sunması ba-
kımından dikkate değerdir. 
Servet-i Fünûn dönemi ve Ha-
lit Ziya ile birlikte mekân, için-
de barındırdığı insanların ruh-
sal durumunu açığa vurur ve 
karakter çözümleme aracı ola-
rak işlev görür. Cumhuriyet 
Devri ve takip eden dönemde 
ortaya çıkan postmodern anla-
tılarda da mekân, coğrafi tanım-
lamalardan gittikçe uzaklaşarak 
insan ruhunu yansıtan olgusal 
niteliğiyle kurgulanır. Hatta ba-
zı metinlerde mekânın kahrama-
nın önüne geçerek merkezî bir rol 
üstlendiği olur. Devir ve edebî an-
layışlar değişmekle birlikte mekân-
la insan arasındaki karşılıklı ilişki 
sosyolojik ve psikanalitik temel-
li mekân, okumalarıyla derinlik 
kazanır. 

Şehir ve insan karşılıklı olarak bir-
birini inşâ eder. Mekânın insan ru-
huyla olan ilişkisi şehri, duygu ve 

düşüncenin bileşeni olarak gör-
meyi gerektirir. Mekânın yaygın 
olarak kabul gören tanımlaması, 
matematiksel ve coğrafî ölçümle-
re göre yapılırken edebî mekân, bu 
sınırlamaları ortadan kaldırarak 
şehre çeşitli imgelerle görünürlük 
kazandırır. Edebî mekân analizi 
yaparken bireysel bakışın anlam-
landırdığı şehrin yanı sıra, şehir ve 
kimlik arasındaki ilişki, moderniz-
min şehri tanımlama biçimi, şehir 

Ş

“Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında hâlis ve 
tam bir âhenk varsa orada gözlere bir vatan tablosu gözükür.”

Yahya Kemal Beyatlı
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tarihi yazımı ve sosyolojik okuma-
lar gibi farklı disiplinler ışığında şe-
hir göstergeleri incelenebilir.

Derin tecrübelerin ürünü olan ede-
bî eserler, imgelemle zenginleşen 
üst dil sayesinde insanı ve eşyayı 
farklı bir gözle yorumlama ayrıca-
lığına sahip olurlar. Türk edebiya-
tında bu dili en iyi kullanan sanat-
çılardan biri olan Ahmet Hamdi 
Tanpınar (1901-1962), şiir, hikâye 
ve roman gibi farklı türlerde kale-
me aldığı eserlerinde, sahip olduğu 
birikim ve duyarlılığı ustaca ortaya 
koyar. Şiirsel üslûbun vazgeçilmez 
bir fon olarak yer aldığı eserlerinde 
estetiği ihmal etmeden derin haki-
katleri dile getiren Tanpınar, gerek 
edebî eserlerinde gerekse makale, 
edebiyat tarihi ve deneme gibi di-
daktik amaç taşıyan metinlerinde 
günümüzde hâlâ geçerliliğini ko-
ruyan meselelere dair görüş, eleş-
tiri ve teklifler ortaya koyar. Bun-
lardan bir tanesi de gezi yazılarını 
deneme tarzında kaleme aldığı ese-
ri Beş Şehir’dir. 

İlk baskısı 1946 yılında yapılan Beş 
Şehir, mekânın kültüre gönderme 
yapan yönlerini edebiyatla keşfet-
memize imkân veren bir eserdir. 
Tanpınar, şehrin sahip olması ge-
reken manevî çehreyi kültürle şe-
killendirirken, şehrin maddî olarak 
inşâ sürecinden önce ufuk ve bilinç 
sahibi olan insanın estetik algısı-
nı ön plana çıkarır. Tanpınar, şeh-
rin oluşumunu süreç merkezli bir 
okumayla yaparken bu sürece te-
sir eden tarihî olay ve kişilikleri de 
zikreder.“Ruhlarındaki ilahî nispet 

sezişiyle duâyı zekânın bir tebessü-
mü hâline getiren, duygusuz madde-
yi güneşin adına söylenmiş bir kasi-
de yapan mimarlarımıza” (Tanpınar, 
2014:139) duyduğu hayranlığı dile 
getirir.

Derin tecrübelerin 
ürünü olan edebî eserler, 
imgelemle zenginleşen 
üst dil sayesinde insanı 
ve eşyayı farklı bir gözle 
yorumlama ayrıcalığına 

sahip olurlar. 

Büyük camilerden küçük köşele-
re kadar mekânın insan ruhundan 
izler taşıdığını anlatmaya çalışan 
Tanpınar, sadece gezip gördüğü 
yerleri yazarak resmetmekle kal-
maz daha ziyade şehri kuran ter-
kibi göstermeye çalışır. Bu yüzden 
sık sık şehrin iç manzarasından söz 
eden yazar, “sivil mimari”yi oluştu-
ran şehnişinleri, cumba ve çıkma-
ları, saçak ve sayvanları önemser. 
Sanat ve mimarinin gündelik ha-
yatla içli dışlı olmasını gerekli gö-
ren Tanpınar, kâinata ruhlarındaki 
birlik çerçevesinden bakan insanla-
rın eserlerini değerli bulur. 

Sırasıyla Ankara, Erzurum, Konya, 
Bursa ve İstanbul’a dair izlenimle-
rin yer aldığı Beş Şehir, satır arala-
rında bugünün ve geleceğin şehir 
anlayışına katkı sağlayacak eleştiri 
ve teklifler içerir. Bu bakımdan tıp-
kı Tanpınar’ın şiir ve romanları gibi 

zamanlar üstü bir hüviyete sahip-
tir. Geçmişin nostaljik ve romantik 
yönlerine takılıp kalmayan yazar, 
geçmişi muhafaza etmenin önemi-
ne işaret etmekle birlikte; “geçmiş 
zamanın sesi bir keşif, bir ders, hulasâ 
günümüze eklenen bir şey olur. Bizim 
yapacağımız, yeni, müstahsil ve canlı 
bugünün rüzgârına kendimizi teslim 
etmek” (Tanpınar, 2014: 214) diye-
rek hocası Yahya Kemal’in değişe-
rek devam etmek, devam ederek 
değişmek şeklinde formüle ettiği 
imtidat fikrini savunur. Geçmişle 
hangi noktada ve nasıl bağ kurul-
ması gerektiği düşüncesi Tanpınar 
metinlerinde de adeta bir monote-
matik halinde ele alınır. Onun şeh-
ri yorumlarken daima tarih, din, 
musıkî ve gelenek gibi yerlilik un-
surlarına vurgu yapması maziyi ay-
nı zamanda mekânın hafızası ola-
rak gördüğünün bir işaretidir. Bizi 
biz yapan değerlerin peşinde bir 
arayış gerçekleştiren Tanpınar’ın 
roman kahramanlarının ortak fer-
yadı ise kendilik bilincine sahip ol-
maktır. Bu noktada Tanpınar’ın 
yorumuyla şehrin sahip olması ge-
reken özgünlük ve yerlilik kültürel 
bağlamda şehri, insan için bir sığı-
nak haline getirir.

Beş Şehir’de başkahraman şehir gibi 
görünmekle birlikte insanın mekâ-
na ne ölçüde tesir edebileceği dik-
katlere sunulur. Şehirlerin manevî 
çehrelerini tasvir ederken, Anka-
ra’da Hacı Bayram Veli, İstanbul’da 
Dede Efendi, Bursa’da Emir Sultan, 
Konya’da Mevlana gibi simaların 
devirlerinde nasıl bir boşluğu dol-
durdukları üzerine tespitlerde bu-
lunur. Kimi zaman da Bursa örne-
ğinde olduğu gibi şehri kişileştirir:

“Bursa, sevdiği ve büyük işlerinde o 
kadar yardım ettiği erkeği tarafından 
unutulmuş, boş sarayının odaların-
da tek başına dolaşıp içlenen, gümüş 
kaplı küçük el aynalarında saçlarına 
düşmeye başlayan akları seyrede ede 
ihtiyarlayan eski masal sultanlarına 
benzer.” (Tanpınar, 2014: 102).

Tanpınar, Beş Şehir’de ideal insan-
dan ideal şehre doğru ilerleyen 
bir süreç içinde şehri tanımlayan 

Ankara



unsurların çeşitliliğine dikkat çe-
ker. Tabiatın mimariyle olan işbir-
liği, musikinin mimariye refakat 
etmesi, nesir ve resmin şehrin in-
şasına katkısı gibi farklı disiplin-
lerin birlikteliği Tanpınar’ın ide-
al şehir anlayışının ana eksenini 
oluşturur. Sözgelimi, Dede Efen-
di’nin musıkîsinde İstanbul peyza-
jının ve Boğaziçi’nin katkısı vardır. 
Andre Gide’in Bursa’daki Yeşil Ca-
mi’yi “zekânın kemal hâlinde sıhha-
ti” olarak tanımlamasına atıf yap-
ması Tanpınar’ın mimariyi sadece 
belli bir malzemeyi belli bir amaç 
doğrultusunda kullanmaktan iba-
ret görmediğini gösterir:

“Cetlerimiz inşâ etmiyorlar, ibadet 
ediyorlardı. Maddeye geçmesini ıs-
rarla istedikleri bir ruh ve imanları 
vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir 
ruh parçası kesiliyordu.” (Tanpınar, 
2014: 113).

Bir binanın neden inşâ edildiği so-
rusuna verilecek cevaplar, orta-
ya çıkan yapının sadece fiziksel ve 
maddi ihtiyaçları gidermeye yöne-
lik olup olmamasına göre anlam 
kazanacaktır. Mekân inşâsını iba-
det şuuruyla gerçekleştirmek,“ile-
tişim kurma ve hatırlama arzusu ile 
kendimizi dünyaya sözcükler dışında 
bir araç kullanarak, nesnelerin, renk-
lerin, tuğlaların dilini kullanarak an-
latma arzusu ile ilişkilidir.” (Botton, 
2009:139). Tanpınar, mimarînin 
hatırlatma gücüne işaret ederken 
tarihî olay ve şahsiyetleri adeta 

birer fon olarak kullanır. Bursa’nın 
anlatıldığı bölümde yer alan me-
zarlık tasvirleri de pek çok kültür-
de birer mimari yapıt olarak kabul 
gören mezarlıkların sahip oldu-
ğu derin anlamlara dikkati çeker. 
“İçindeki ölüden ziyade ölüm için ya-
pılmış olan bu küçük fakat muhayyi-
leye hitap etmesini bilen abide, eski 
Türk şehirlerinin ortasında yaşanan 
zamanla ebediyet arasında aşılması 
çok kolay bir köprü gibi adetâ üçün-
cü bir zaman teşkil eder.” (Tanpınar, 
2014: 107).

Modernist mimaride 
betona yer açmak 

için feda edilen ağaç, 
Tanpınar’a göre 
mimarimizin ve 

bütün hayatımızın en 
lütufkâr yardımcısı 

olmakla birlikte hissî 
terbiyemizde de 

önemli etkiye sahiptir. 

Mahur Beste romanında Tanpınar, 
bütün cemiyet hayatının, zihni-
yet etrafında teşekkül ettiğini söy-
ler. Beşikten mezara kadar hayatın 
her ânını içine alan bu zihniyet,  bir 
medeniyetin hangi esaslar üzerine 
kurulduğunu gösterir. Beş Şehir’de 
maziden gelen eserlerle hayat ara-
sındaki ilişkiyi gösterme çabası 

Amiel’den nakledilen “manzara bir 
ruh halidir” sözüyle derinlik kaza-
nır. Yazar, manzaranın insan ruhu-
nun farklı durumlarıyla mütenasip 
değişimini İstanbul örneği üzerin-
den anlatır. Günümüzün tektiple-
şen şehirlerinde mekânla ruhsal 
ilişki kuramayan insanın ruhunun 
mekâna sirayet etmesi şehrin mu-
hayyileyi harekete geçirme vasfına 
sahip olmasıyla alakalıdır:

“Beyoğlu, hamlesi yarıda kalmış Pa-
ris taklidiyle hayatımızın yoksulluğu-
nu hatırlatırken; İstanbul, Üsküdar 
semtleri kendisine yetebilen bir de-
ğerler dünyasının son mirasıyla, biz 
farkında olmadan içimizde bir ruh 
bütünlüğü kurar, hülyalarımız, is-
teklerimiz değişir. Boğaziçi’nde, Üs-
küdar’da, İstanbul’da, Süleymaniye 
veya Hisar’ların karşısında, Vaniköy 
İskelesi’nde veya Emirgân kahvesinde 
sık sık başka insanlar oluruz.” (Tan-
pınar, 2014: 123).

Tanpınar’a göre eski ustaların ba-
şarısı tabiatla işbirliğini sağlama-
larıdır. Şehirlerin labirentleşerek 
birer yutucu mekâna dönüştüğü 
günümüzde ağacın mimari yapı-
yı oluşturan önemli bir unsur ola-
rak değer görmesi dikkat çekicidir. 
Modernist mimaride betona yer 
açmak için feda edilen ağaç, Tan-
pınar’a göre mimarimizin ve bütün 
hayatımızın en lütufkâr yardım-
cısı olmakla birlikte hissî terbiye-
mizde de önemli etkiye sahiptir. 
Hissî terbiye, toplumsal düzenin 

Ahmet Hamdi Tanpınar

Bursa
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sağlanması ve yöneticilerin hizmet 
anlayışına sirayet etmesi açısından 
gerekli ve önemlidir. Tarık Buğ-
ra’nın Yağmur Beklerken romanın-
da, diktiği ağaçların büyüdüğünü 
görme hırsına kapılan yöneticile-
rin çınar yerine akasya ağacını ter-
cih etmeleri eleştirilirken bir Ana-
dolu kasabasında küçük bir parkın 
inşasında bile kişisel çıkarların ne 
derece etkili olduğu yozlaşma te-
ması çerçevesinde ele alınır. Tan-
pınar’ın vurguladığı sivil mimari 
anlayışının bir unsuru olan ve top-
rağın hakiki gururu olarak nitele-
nen ağaç, onun ideal şehrinde vaz-
geçilmez bir yere sahiptir. Ağacı, 
toprağa bırakılan bir emanet ola-
rak gören bir yönetici aynı zaman-
da o ağacı şehrin ve mahallenin de 
emaneti olarak değerlendirir ve 
ağacın büyüdüğünü görüp görme-
mek onun için önemli değildir. 

Mekân okumalarında 
apartmanın bir karşı güç 
olarak değerlendirilmesi 

insanın toprakla ve 
gökyüzüyle arasına set 

çekmiş olmasından 
kaynaklanır. 

Tanpınar’ın şehre yüklediği mis-
yonlardan biri de toprağın macera-
sını gelecek nesillere anlatmaktır. 
Sözgelimi Ankara’da, Roma mâbe-
dinin kalıntılarıyla Hacı Bayram-ı 
Veli Camii’nin yan yana bulunma-
sı medeniyetimizin terkibini orta-
ya koyan bir zıtlığı gözler önüne 
serer. Şehrin, eski fakat eskimeyen 

yönlerine vurgu yapan yazar, es-
kinin bugün yaşamıyor olması-
na üzülmez. Geçmiş zamanın sesi 
Tanpınar, metinlerinde günümü-
ze eklemlenen ve insandaki arayış 
duygusunu canlı tutan bir varoluş 
kaynağıdır. 

Tanpınar, Beş Şehir’de medeniyeti-
mizin sahip olduğu zenginliği fark 
etmeye davet ederken bir taraftan 
da kaybolan değerlerin bıraktığı 
boşluktan duyduğu üzüntüyü dile 
getirir. Toplu yaşama ve toplu eğ-
lenme kültürünün kaybolması ko-
lektif şuurun sesinin zayıflamasına 
sebep olur. Bu durumun en dikka-
te değer örneği mahallenin kaybol-
masıdır. Şehre bir nağme kazandı-
ran mahalle kültürü, müşterek bir 
zevkin oluşmasını sağlarken apart-
manın ortaya çıkmasıyla birlikte 
“toplumumuzun erdemlerini gündelik 
hayatın akışı içinde incelikli ilişkiler-
le harmanlayarak muhafaza etmeye 
devam eden bir ruh” (Aktaş, 2015: 
45) giderek yerini bireyselliği ön-
celeyen yalıtılmış bir mekânsal 

örgütlenmeye bırakır. Mahalleyle 
birlikte şehrin belkemiği olarak ni-
telenen çarşı ve atölyelerin de ka-
panmaya yüz tutması birçok mes-
leğin yok olmasına sebep olur.

Sosyal ve ekonomik yapının de-
ğişmesi şehrin iç manzarasını da 
başkalaştırır. Mekân okumaların-
da apartmanın bir karşı güç olarak 
değerlendirilmesi insanın toprak-
la ve gökyüzüyle arasına set çek-
miş olmasından kaynaklanır. Top-
rağı hissedemeyen ve gökyüzünün 
çağrısını duyamayan insanın ruh 
dünyasına açılan pencereler de ka-
panacaktır. Aliya İzzetbegoviç, “şe-
hir ne kadar büyürse, üzerindeki 
gök de o kadar küçülür” sözüyle 
gökyüzüne, dolayısıyla ufka baka-
mayan insanın kaybını dile geti-
rirken Tanpınar’ın kaygılarına or-
tak olur. Modernizmin adeta bir 
dayatma halinde telkin ettiği, gör-
mek yerine görünür olmak anlayı-
şı, insanların üzerine yürüyen ve 
gökyüzüyle irtibatını kesen devasa 
binalarla, fizik kanunlarını insani 
değerlerin önüne geçirir. Halbuki 
“Şehir ve şehir imajı İslam kültürle-
rinde Cennet tasavvurunun bir yan-
sımasıdır.” (Cansever, 1996: 129). 
Bu anlayıştan hareketle Tanpınar, 
mimarî eseri vücuda getiren ruha 
hayranlık duyar.  

Beş Şehir, bugünün okuyucusu-
nu tarihi ve nostaljik bir yolculu-
ğa çıkarmakla birlikte günümüz-
de gelişmiş teknolojik ürünlerle 

Konya

Erzurum



donatılan metropollerde, mazinin 
telafisi mümkün olmayan kayıpla-
rı üzerinde düşünmeye sevk eder. 
Yazar, canlı bir mahalle kültürün-
den şehrin bütününe yayılan hare-
ketliliğin, mehtap alemleri, kayık 
zevki gibi eğlence kültürünün,  İk-
bal Kahvesi, Yıldız Kahvesi, Küllük 
gibi insanları ve zihinleri birleşti-
ren bilgi ocaklarının yok olmasının 
bıraktığı boşluğa vurgu yapar. Tan-
pınar’ın insan merkezli şehir an-
layışı ve yerlilik vurgusu bugünün 
şehirlerinde eksikliği hissedilen 
manevî çehrenin hangi unsurlarla 
teşekkül edeceğini düşündürür. Yı-
kım ve dönüşüm ile inşâ edilen tek 
tip şehirlerde sunî ışıklarla gözleri 
kamaşan insan, mehtabı seyretme 
ayrıcalığını kaybeder ve çizgisel bir 
zamanı mekanik bir düzen içinde 
yaşamaya mecbur olur. 

Beş Şehir, bugünün 
okuyucusunu tarihi 

ve nostaljik bir 
yolculuğa çıkarmakla 
birlikte günümüzde 
gelişmiş teknolojik 
ürünlerle donatılan 

metropollerde, 
mazinin telafisi 

mümkün olmayan 
kayıpları üzerinde 

düşünmeye sevk eder. 

Tanpınar, Beş Şehir’de şehri in-
şa edecek olan kişinin eline cetvel 
ve diğer malzemeleri almadan ön-
ce sahip olması gereken arka plan 
kültürü, donanım ve ufka dikkat 

çeker. Şüphesiz bahsi geçen şehir-
ler zaman içinde değişti. Fakat şe-
hir kültürünün medeniyet tasav-
vuruyla ilgili bir mesele olduğu 
gerçeğinin bugün gözden kaçırıl-
mış olması Beş Şehir’deki eleştiri 
ve tekliflerin geleceğin mekân ör-
gütlenmelerine rehberlik etmesi-
ni gerekli kılmaktadır. Edebiyatın 
eşyayı uykusundan uyandırma gü-
cü şehir göstergelerinin yorumlan-
masında edebiyatçıya avantajlar 
sağlamaktadır.

Günümüz şehircilik anlayışının 
en büyük zaafı, madde ve madde-
ye bağlı konfor anlayışının, ruhsal 
boyutu ihmal etmesidir. Bu durum 
insan ilişkileri, tüketim alışkanlık-
ları, birlikte yaşama kültürü, yoz-
laşma ve yabancılaşma gibi pek çok 
konu başlığı altında değerlendirile-
bilecek sorun ve tespitleri ön plana 
çıkarır. İnşâdan önce idrâki önem-
seyen yazar, “şerefü’l mekân bi’l-
mekîn” anlayışını, hayal gücü ve 
bilgiyi başarılı bir şekilde sentez-
leyerek metinleştirir ve Beş Şehir’i 

oluşturur. Bugünün dikey şehirle-
rinde makine düzeneğine dönü-
şen bir ritmle yaşamaya mahkûm 
olan insan için Tanpınar’ın tespit-
leri büyük önem taşır. Görkem-
li binaları gelişmişlik olarak gören 
modernist tavır karşısında, gerçek 
yapıcılığın mevcudu muhafaza ile 
başladığını savunan Tanpınar’ın 
bugüne söyleyecekleri oldukça kıy-
metlidir. Şehrin tarihi dokusunu 
hissettiren, taşlara sinen musikiyi, 
türkülere yansıyan hayat macerala-
rını duyuran, insana bedeni kadar 
ruhuyla da barınma imkânı sunan 
ve hepsinden önemlisi kimliği olan 
şehirleri anlatır Tanpınar. Merak 
edilen konu ise; insan odaklı ve in-
san dostu olarak nitelenen şehirle-
re özlem duyulan günümüzde ve 
geleceğin mekân örgütlenmesinde 
Tanpınar’ın ideal şehre dair altını 
çizdiği hususların kendilerine yer 
bulup bulamayacağıdır.  
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smanlıların fethin-
den hemen önce 
İstanbul’un nüfu-
su 40-50 bin idi. Bu 
nüfusun Rum Or-
todoks kısmı bu-

gün “Tarihî İstanbul” dediğimiz 
surlar içinde yaşarken, Katolik La-
tin olan (özellikle Ceneviz ve Vene-
dikliler) tüccar kısmı ise öte yaka-
da yani Pera-Galata bölgesindeki 
surlar içinde yaşardı. Şehirde varo-
lan çok az sayıdaki Yahudi, Ermeni, 
Rus, Müslüman ve diğer nüfus da 
ya Galata bölgesinde ya da bugün-
kü Sirkeci civarlarında yaşamakta 
idi. Hâsılı, Bizans İstanbul’unun 
yaklaşık 1100 yıllık tarihinde in-
sanların etnik ve dinî temelli ola-
rak birbirinden kopuk olarak yer-
leştikleri bir şehir mekânı ile karşı 
karşıya idik. Ayrıca Osmanlıların, 
fethinden hemen önce Ortodoks 
ve Katolik mezheplerinin birleş-
mesi fikri çerçevesindeki tartışma-
lar da İstanbul’un dindaş Rum şe-
hir ahalisini ikiye bölmüştü.1 

Fethi takip eden ilk yıllarda 

İstanbul’da muhtemelen 50 binin 
çok altında bir nüfus vardı. Kısa za-
man içerisinde, kabaca 50 yıl sonra 
bu nüfus 100 bine ulaştı. Biraz da-
ha sonra, yani Kanuni Sultan Sü-
leyman devrine isabet eden bir asır 
içerisinde ise yaklaşık 300 bin ki-
şiyi içerisinde barındıran bir şehir 
vücuda geldi. Paris ve Londra gibi 
şehirlerin bile 100 bin civarında-
ki nüfusu düşünülürse, bu coğraf-
yanın en büyük şehrine dönüştü. 
Fetih sonrasında önemli miktarda 

Rum nüfus İstanbul’da yaşamaya 
devam etti. Hatta Ortodoks Pat-
rikhanesine Fatih tarafından ata-
nan yeni patrik ile Hristiyanlığın 
da merkezi olmayı sürdürdü. Gala-
ta tarafında ise Latin ve Frenk nü-
fus zaten mevcut idi. 1490’lardan 
sonra İstanbul, İspanya’dan kovu-
lan Yahudi gruplara kapılarını açtı. 
Aynı yıllarda ve sonrasında önem-
li miktarda Ermeni nüfus İstan-
bul’a yerleşti. Kafkaslardan ve Bal-
kanlardan gelen çok çeşitli etnik 

O

Fethi takip eden ilk yıllarda İstanbul’da muhtemelen 50 binin 
çok altında bir nüfus vardı. Kısa zaman içerisinde, kabaca 
50 yıl sonra bu nüfus 100 bine ulaştı. Biraz daha sonra 
yani Kanuni Sultan Süleyman devrine isabet eden bir asır 
içerisinde ise yaklaşık 300 bin kişiyi içerisinde barındıran bir 
şehir vücuda geldi.
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ve dinî grup ile Roman nüfus da 
bu süre zarfında İstanbullu oldu. 
Müslüman nüfus da şüphesiz yek-
nesak değildi İstanbul’da. 1453 yı-
lındaki fetihten sonra asker olarak 
gelip şehirde yaşamaya başlayan 
nüfus Anadolu’dan Balkanlara bir-
çok farklı bölgeden-kültürden gel-
mişti. Sonraki yıllarda artarak de-
vam eden göç dalgası ile Anadolu 
ve Balkan coğrafyasının, her köşe-
sinden Müslüman gruplar İstan-
bul’da yaşamaya başladılar. Kısaca-
sı, fethin yüzüncü yılında İstanbul, 
başta İslam’ın olmak üzere Orto-
doks Hristiyanlığın, Yahudilerin, 
Ermenilerin kutsal emanetlerine 
ve dünyadaki en büyük nüfusları-
na sahip dünyanın en büyük ve en 
zengin şehirlerinden biri oldu.2    

Yukarıda aktardığımız İstanbul’a 
dair rakamlar bize şunu söylüyor. 
Hem dinî açıdan Müslüman, Hris-
tiyan, Yahudi nüfus hem de etnik 
ve kültürel olarak Türk, Arnavut, 
Arap, Boşnak, Kürt, Rum, Ermeni, 
Roman, Latin ve Frenk gibi çok çe-
şitli unsurlar Osmanlı İstanbul’un-
da birlikte varolmuşlardır. 1900’lü 
yıllara kadar da dinî olarak Müs-
lüman ve diğer dinler arasındaki 
oran %60’a %40 ya da %50’ye %50 
gibi bir oranla sürmüştür. Ancak 
1900’lü yıllara tekabül eden Kaf-
kas ve Balkan Müslümanlarının 
Anadolu’ya doğru zorunlu göçleri 
ve neredeyse tek etnik gruba dayalı 

yeni ulus devlet sürecinde, İstan-
bul homojenleşmiş ve yeknesak bir 
kimlik ve kültüre büründürülmeye 
çalışılmıştır. 

Peki, Osmanlı şehirlerinin bu çok 
dinli ve ırklı yapısı, insanların şe-
hirlerde bir arada ahenkle yaşadı-
ğı ve kültürel anlamda birbirleriy-
le etkileşim içerisinde oldukları 
anlamına mı gelmektedir? Elbet-
te, böyle bir çeşitliliğin bir şehirde 
yaşaması birlikte varolmak için bi-
rinci şarttır ama yeter şart değildir. 
Bizans İstanbul’undan bahseder-
ken de bu kadar çeşitli olmasa da 
bazı etnik-dinî unsurların şehirde 
varolduklarını belirttik. Modern 
öncesi bazı Avrupa şehirlerinde 
de az da olsa bir nüfus çeşitliliği-
ni görmek mümkündür. O zaman 
sorduğumuz sorunun cevabı, bu 
çok çeşitli insan gruplarının şehir 
içindeki yerleşim biçimlerinde ve 
aralarındaki iletişimi/etkileşimi 
artıracak kanalların olup olmama-
sında düğümleniyor.  Osmanlı şe-
hirleri dışındaki hiçbir Avrupa ve 
Bizans şehrinde isteyen istediği 
yerde oturamazdı. Her etnik-dinî 
unsurun nerede oturacağı belliydi 
ve bir yerden başka bir yere taşın-
ması yasaktı.  Burada “hukuk” ve 
“yasak” kelimelerini bilinçli olarak 
kullanıyorum. Çünkü kimin nere-
de oturacağının hukukî olarak ya 
da devlet zoruyla belirlenmesi ile 
insanların sosyolojik, kültürel ve 

ekonomik gerekçelerle birbirileri-
ne yakın oturmayı tercih etmeleri 
arasında çok büyük fark vardır. Ay-
rıca bir kere bir yeri tercih ettikten 
sonra oradan ne gerekçe ile olursa 
olsun taşınma ve hareket etme ser-
bestisi ya da esnekliğinin olması da 
çok kritiktir. Eğer insanlar tercihle-
rine göre bir yer seçiyor ve gerek-
tiğinde hareket edebiliyorsa ancak 
o zaman yukarıda saydığımız nü-
fus çeşitliliğinin bu şehirde karışık 
oturması ve birbirleriyle iletişim ve 
etkileşimi mümkün hale gelir.

Osmanlı şehirlerinde 
ve İstanbul’unda belirli 

dinî ve etnik gruplar 
belirli bir mahallede 

oturmayı tercih 
edebiliyorlardı ve fakat 
taşınabilme esneklikleri 
de vardı. Dolayısıyla bu 
şehirlerde pek çok farklı 
dinî ve etnik unsurdan 
insan aynı mahallede 

karışık oturabiliyordu.     

Osmanlı şehirlerinde ve İstan-
bul’unda belirli dinî ve etnik grup-
lar belirli bir mahallede oturmayı 
tercih edebiliyorlardı ve fakat taşı-
nabilme esneklikleri de vardı. Do-
layısıyla bu şehirlerde pek çok fark-
lı dinî ve etnik unsurdan insan aynı 
mahallede karışık oturabiliyordu. 
Osmanlı kaynakları, heterojen de-
diğimiz, çeşitli grupların birara-
da yaşadığı ve aralarında iletişim 
ve etkileşimi ifade eden örnekler-
le doludur. “Getto” denilen sadece 
bir gruba mahsus bölgeler hiçbir 
Osmanlı şehrinde gözükmemekte-
dir. Oysa Avrupa şehirlerinin pek 
çoğunda özellikle Yahudiler için 
“getto” denilen mahaller söz konu-
sudur. Bugün Toledo’da, Prag’ta, 
Paris’te “Yahudi Mahallesi” olarak 
gezilen yerler geçmişte, başka bir 
yerde oturmasına izin verilmeyen 
bir dinî unsurun mahalleleridir. 
Başka dinî ve etnik unsurlar için 



de benzeri mahaller oluşturulmuş-
tur. Bizans İstanbul’unda da, örne-
ğin Yahudilerin defalarca şehirden 
ihraç edildiklerini,  şehirde yaşa-
malarına izin verildiğinde ise ba-
zen Galata’da bazen de Suriçi’nde 
belirli yerlerde oturmaya mecbur 
edildiklerini tarihî kaynaklardan 
okuruz. Latinlerin ve Müslüman-
ların da aynı şekilde bazı dönem-
lerde Galata’da bazen de Sirke-
ci sahil bölgesinde iskâna mecbur 
edildiğini görmekteyiz. Bizans ve 
Osmanlı dönemi İstanbul’undaki 
nüfus kompozisyonu ve yerleşim 
biçimlerindeki farklı tutum alışla-
rın benzerini Granada’nın Endülüs 
ve İspanyol dönemlerindeki tarihi-
ni inceleyerek de farkedebiliriz.

Osmanlı şehirlerini 
pek çok açıdan Avrupa 
şehirleri ile mukayese 
etmek mümkünken, 
dinî-etnik çeşitlilik 
ve birlikte varolma 
tecrübesi açısından 
böyle bir mukayese 
yapmak neredeyse 

imkânsızdır.     

Dinî ve etnik çeşitlilik ile tercihe 
ve esnekliğe dayalı yerleşim biçimi 

Osmanlıların Anadolu ve Balkan 
şehirlerinin pek çoğunda vardır. 
Onun için de özellikle Osmanlıla-
rın şekillendirdiği Bursa, Edirne, 
Selanik, Saraybosna, Üsküp, Sofya, 
İşkodra, Belgrad şehirleri pek çok 
açıdan birbirlerine benzemektedir. 
Nüfus çeşitliliği bir yana, bu çok 
kültürlülüğünün sonucu olarak 
mimarî, ticaret, gündelik yaşam 
ve yeme-içmeye kadar çok fark-
lı alanlarda benzeri tavır alış özel-
likleri gösterirler. Müslümanlıkla-
rı ile birlikte sahip oldukları zengin 
çeşitlilik en bariz bir şekilde göze 
çarpmaktadır.  

Örneğin mimarî olarak, bu şehir-
lerde tüm dinlerin ibadethaneleri-
ni bulabilirsiniz. Tüm kültürlerin 
kendine mahsus, ahşap, taş, avlu-
lu, sıralı mimarî tercihlerine rast-
layabilirsiniz.  Ermeni bir ustanın, 
Müslümanların kullandığı bir ese-
ri inşa ettiğini görebilirsiniz.3  Çar-
şıda, bedestende herkesin dükkanı 
olabilir, meslekî loncalarda birlik-
te çalışılabilir.  Tüm dinî ve etnik 
unsurlar kadı mahkemelerine ge-
lip aralarındaki davaları görebilir. 
Birbirlerinin dillerini ve âdetlerini 
de öğrenirler. Meselâ, İstanbul ta-
rihi de yazan Ermeni tarihçi Erem-
ya Çelebi’nin 1656 yılında “Bu-
gün Türkçe Elifbe’yi bitirdim ve 
Hazreti İsa’nın inayetine sığına-
rak Amme’ye başladım” deme-
si, bunun çok güzel bir örneğidir. 

Benzeri şekilde aynı dönemde ya-
şayan Müslüman Evliya Çelebi de 
10 ciltlik Seyahatname’sinde bi-
ze tüm Osmanlı coğrafyasının dil-
lerini, kültürlerini hiç yabancılık 
çekmeden anlatır, örnekler verir.  
İstanbul’da ya da Osmanlı şehirle-
rinin yemek kültüründe bugün bile 
görülen çeşitliliğin bu tarihsel mi-
rasın sonucu olduğunu kim inkâr 
edebilir? 

Osmanlı şehirlerini pek çok açı-
dan Avrupa şehirleri ile mukaye-
se etmek mümkünken, dinî-etnik 
çeşitlilik ve birlikte varolma tec-
rübesi açısından böyle bir muka-
yese yapmak neredeyse imkânsız-
dır. O zaman bu noktada şöyle bir 
soru akla gelmektedir. Peki, böyle 
bir kozmopolit/çok kültürlü yapı-
nın kaynağı nedir? Fiilî bir durum 
mudur, yoksa yazılı bir kanuna mı 
dayanmaktadır?

Elbet kaotik bir çeşitlilik değil-
di bu. Esnek, etkileşime açık Os-
manlı egemen kültürünün sağ-
ladığı ahenkli bir zenginlikti. Bu 
egemen siyasî yapı ve kültür, top-
lumsal âdet ve geleneklere aşırı du-
yarlı idi ve toplumsal zenginlik-
lerden kendisi de payını alıyordu. 
Fakat zemininde güçlü bir İslam 
hukuku ve Türk-İslam devlet gele-
neği yani fiili uygulama vardı. Bu 
hukuk ve gelenek bir şehrin fethi 
aşamasında başlardı.4 Eğer şehir 
sulh/barış ile fethedilirse, İslam 
hukukuna ve Osmanlı uygulama-
sına göre şehir halkının canına ve 
malına dokunulmaz idi; Bursa’nın, 
Edirne’nin fethinde olduğu gibi. 
Eski gayrimüslim şehir ahalisinin 
güvenle şehirde yaşaması için tek 
şart, devlete itaatini cizye vergisi 
vererek kabul etmesiydi. Fethedi-
len şehrin halkı kendi mülklerinde 
oturmaya devam eder, fetih sonra-
sı gelen göçmenler ise yeni mahal-
leler kurarak şehrin imarına girişir-
lerdi. Zamanla, insanlar arası mülk 
alışverişi ile ya da gelen göçmen-
lerin zaten karışık unsurlar ihtiva 
etmesi ile heterojen mahalleler ve 
şehir teşekkül ederdi. Güven orta-
mı ile fethin ilk aşaması temin edil-
diğinde ikinci aşama olarak yerel 
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âdetlerin ve demografik bilgilerin 
öğrenilmesine ve buna göre kural-
ların konulmasına yönelik “şehir 
kanunnameleri”nin hazırlanması-
na geçilirdi. Dolayısıyla Osmanlı-
larda her şehrin kendine mahsus, 
yerel şartları dikkate alan kanunla-
rı vardır. Böyle bir tespit, şüphesiz, 
bir şehrin önceki halini bilerek yeni 
halinde bir süreklilik sağlama niye-
tinin de göstergesidir. Bir anlamda 
bu usul, geçmiş kültür ve gelenek-
lerinin öğrenilmesi ve yaşatılması 
sonucunu doğurmaktadır.  

Son olarak üçüncü aşamada o şe-
hirde, adalet ve güvenliği temin 
etmek için hukukî-beledî yönetici 
(kadı) ve asayiş-idarî yönetici (su-
başı, yasakçı, ağa, şehremini...) ta-
yini yapılırdı. Böylece güvenlik, 
otorite, adalet olarak tasnif ede-
bileceğimiz süreç tamamlanmış 
olurdu. İslam Hukuku ve süreklilik 
yaklaşımı çerçevesinde oluşturu-
lan kanunlar ile de şehir artık elbir-
liği ile imar ve âbâd edilmeye ha-
zır hale gelirdi. Vakıflar, külliyeler, 
çarşılar bu imarın ve kendi kendini 

yöneten sistemin en önemli araç-
ları olmuşlardır. Nitekim yukarıda 
örneklediğimiz gibi İstanbul, fet-
hinden 50 yıl sonra 2 kat; 100 yıl 
sonra 6 kat kadar büyümüş ve coğ-
rafyasının en büyük şehri olmuş-
tur. İstanbul bu açıdan bahsi geçen 
hızlı ve kapsamlı sürecin en önem-
li şahididir. Benzeri durum Bursa, 
Edirne, Üsküp gibi şehirler için de 
geçerlidir.

Osmanlılarda her şehrin 
kendine mahsus, yerel 
şartları dikkate alan 

kanunları vardır. Böyle 
bir tespit, şüphesiz, 

bir şehrin önceki 
halini bilerek yeni 

halinde bir süreklilik 
sağlama niyetinin 
de göstergesidir.      

Diğer taraftan eğer bir şehrin fet-
hi sulh ile değil de savaşla/zorla 

oldu ise, fetihten sonra o şehrin 
ahalisinin esir alınması ve malla-
rına el konulması kanunî hak idi. 
Nitekim İstanbul’un fethi böyle 
olmuştur. Galata bölgesi ise sulh 
ile alındığı için onlara dokunul-
mamıştır.  İstanbul’un Rum halkı 
esir edilmiş; evlerine, fetihle bir-
likte gelen ya da göç eden insanlar 
yerleşmiştir. Tüm ibadethanele-
rin camiye çevrilmesi de hukuken 
mümkün hale gelmiştir. Şüphesiz 
bu durum, esir olan halkın fidyesi-
ni ödeyerek hürriyetini kazanma-
sına ve şehirde oturmaya devam 
etmesine mani değildir. Ya da göç-
le gelen gayrimüslimlerin şehirde 
farklı muamele görmesine de yol 
açmamaktadır. İlk aşama hariç di-
ğer bütün süreçler yukarıda bah-
settiğimiz sulh ile fethin aşama-
ları ve ilkeleriyle cereyan ederdi. 
İstanbul örneğine devam edersek, 
her ne kadar fetihle birlikte Rum-
lar esir edilmiş ve mallarına el ko-
nulmuşsa da, teori ile pratik ya da 
norm ile uygulamada uygulamanın 
önemini bize gösterircesine, Fatih 
Sultan Mehmet hürriyetlerini ve 



mallarını Rumlara iade etmiş, iba-
dethanelerinin sadece bir kısmı-
nı camiye çevirmekle yetinmiştir. 
Böylece çok sayıda Rum, diğer gay-
rimüslimlerle birlikte İstanbul’da 
yaşamaya devam edebilmiştir. Ni-
tekim 20. yüzyıla kadar da Rum-
lar, Müslümanlardan sonra İstan-
bul’da en fazla nüfusa sahip (%20 
civarı) unsur olmuştur. 

Geçmişte, “egemen 
kültür” denen kültürün 

temelde bir hukuka 
(Osmanlı şehirleri 
için şüphesiz İslam 
Hukuku) dayanarak 

barındırdığı kültürlerle 
birlikte, kendi 

tanımını güncellediği 
ve birlikte yüzyıllarca 
yaşadıkları bir vakıa.      

Kozmopolitliğe ya da şehirlerdeki 
çok kültürlülüğe bugün çok fark-
lı açılardan yaklaşılmaktadır. Ulus 
devletlere geçiş aşamasında, şehir-
lerdeki farklı nüfus ve kültürleri 
ortadan kaldırmaya yönelik soykı-
rım, nüfus mübadeleleri, asimilas-
yonlar söz konusu iken şimdiler-
de gittikçe entegrasyon, birlikte 
yaşama gibi süreçler tartışılmak-
tadır. İlk evrede, bir şehirde farklı 

nüfus unsurlarının bile yaşaması-
na tahammül edemeyen bir yakla-
şım var iken, şimdilerde bir şehirde 
farklı dinî-etnik grupların yaşama-
sını benimseyen ama bu grupların 
ayırt edici kültürüne ve “egemen 
kültür” diye tanımlanan entite 
ile ilişkilerinin nasıl olacağına yo-
ğunlaşan bir yaklaşım mevcuttur. 
Özellikle uzun insanlık tarihinin 
son birkaç asrını belirleyen moder-
nizm ve millî devlet fikrinin, insan, 
eşya ve bilgi hareketliliğin bu ka-
dar kolaylaştığı ve arttığı günümüz 
koşullarında vazgeçilmez gibi gö-
rünen “çokkültürlülük” ile mevcut 

halini sürdürerek nasıl bir çıkış 
yolu bulacağını göreceğiz. Fakat 
geçmişte, “egemen kültür” denen 
kültürün temelde bir hukuka (Os-
manlı şehirleri için şüphesiz İslam 
Hukuku) dayanarak barındırdığı 
kültürlerle birlikte, kendi tanımını 
güncellediği ve birlikte yüzyıllarca 
yaşadıkları bir vakıa.  Osmanlı uy-
gulamasında, gündelik yaşamdan, 
devlet idaresine, ilmî tekâmülden 
ticarî ilişkilere bir “etkileşim ve es-
neklik kültürünün” bugünkü anla-
mıyla bir “egemen kültür” olduğu 
da aşikârdır.  
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azıları, şehri “in-
san anatomisi me-
taforu/benzeşmesi” 
üzerinden okurlar, 
anlamaya çalışırlar 
ve böylece “insan be-

deni”ni merkeze alarak, beden-şe-
hir denkleştirmesine giderler.1 

Böyle bir çaba ilgiyi hak etse de bü-
tüncül bakış açışına sahip olama-
dığı için eksiklik arz etmektedir. 
Zira insan sadece bedenden müte-
şekkil değildir ki insan-şehir meta-
foru kurulurken sadece beden im-
gesi alınsın. Öyleyse bütüncül bir 
metafor denemesi düşünmek daha 
makul gözükmektedir. Bu yazı, bi-
raz da böyle bir derdin ürünüdür.

Peki dert nedir? Şöyle ki: Şehrin 
kabuğu vardır, şehrin içi vardır ve 
şehrin özü vardır. Şehir kültürü de 
kabuk-iç-öz birleşimidir; toplamı 
değildir. Zira “toplam” dendiğinde 
sanki kabuk, iç ve öz birbirlerinden 
ayrı yerdelermiş ve bir araya geti-
rilmişler gibi içkin bir anlam çık-
maktadır; oysaki “birleşim”, bel-
li nedenlerle “ayrık gözükenlerin” 

esasında iç içe geçmiş/kaynamış 
halidir. Bu anlamda şehirde kabuk, 
iç veya öz birbirinden ayrı değildir; 
dolayısıyla kabuksuz şehir yoktur, 
içsiz şehir yoktur, özsüz şehir yok-
tur. Ama şehirler, “hâkim olan” ka-
buksa kabuk şehirdir; “hâkim olan” 
içse iç şehirdir ve “hâkim olan” öz-
se öz şehirdir. İşte bir şehrin kültü-
rü de bu “hâkim olma” durumuna 
göre şekillenir; hâkim olan kabuk 
ise şehrin kültürü de kabuk üzere 

olur, hâkim olan içse şehrin kültü-
rü de iç üzere olur ve hâkim olan 
özse şehrin kültürü de öz üzere 
olur.

Açmaya çalışalım:

Meselâ Mekke şehrini “mükerrem” 
yapan Kâbe değildir; Kâbe olsaydı, 
cahiliye döneminde Mekke, mü-
kerrem olurdu. Zaten Kâbe-i Mu-
azzama’nın “muazzamlığı” da ge-
rek cahiliye gerekse sonrasında 

B

Şehrin kabuğu vardır, şehrin içi vardır ve şehrin özü vardır. 
Şehir kültürü de kabuk-iç-öz birleşimidir; toplamı değildir. 
Zira “toplam” dendiğinde sanki kabuk, iç ve öz birbirlerinden 
ayrı yerdelermiş ve bir araya getirilmişler gibi içkin bir 
anlam çıkmaktadır; oysaki “birleşim”, belli nedenlerle “ayrık 
gözükenlerin” esasında iç içe geçmiş/kaynamış halidir.
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etrafından dönenlerin muazzam-
lığından kaynaklanmamaktadır. 
Yine Yesrib’i önce Medine, son-
ra “münevvere” yapan, bolca hur-
malıkları veya diğer ticari imkân-
lara sahip olması değildir. O halde 
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Mü-
nevvere, Kudüs-ü Şerîf şehirleri-
nin mükerremlikleri, münevver-
likleri, şeriflikleri nereden geliyor? 
Bir İstanbul’u “beldet’ün-tayyibe-
tün” hitabına muhatap kılan şey 
nedir? Veya bir Bağdat’a “Medine-
tü’s-Selam” payesi kazandıran han-
gi şeydi?     

Bu ve benzer soruları anlamak için 
bir metafor denemesi yapalım. 
Metaforu da “insanın mahiyeti”-
nin “kabuk-iç-öz” halleri üzerinden 
geliştirelim. 

İnsan, dünyaya geldiğinde insan-
dır, ama aynı zamanda mahlûktur 
(yaratılmıştır). Mahlûk olması ha-
sebiyle diğer mahlûkların bazı va-
sıflarını bünyesinde bulundurma 

potansiyeline sahiptir. Bu anlamda 
insanın bir kabuk yönü, bir iç yönü 
ve bir de öz yönü bulunmaktadır. 
Batı biliminin ve sonrasında sosyal 
bilimlerinin ancak keşfedebildiği 
(kabuk) yön olarak insan, hayva-
niyet, nefsaniyet ve şeytaniyet po-
tansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle-
dir ki Batı’da insan için “düşünen 
hayvan” denmiştir, “egoist” den-
miştir ve “cadı” lakabı verilebilmiş-
tir. Ayrı bir yazı konusu olan tüm 
bunlar, aslında insanın sadece ka-
buk yönü ile ilgilidir ve bu kabuk 
yönü “acıdır, ızdıraptır”; zira kabuk 
genelde acının farklı derecelerini 
taşır. Bu bakımdan “kabuk insan”, 
yeri geldi mi arzularına ulaşmak 
için bir hayvaniyet ile, yeri geldi-
ğinde hak yerine gücünü merkeze 
alan bir nefsaniyet ile ve yeri geldi-
ğinde kibirli haliyle, şeytaniyet ile 
görünür.   

Hâlbuki bir de “iç insan” bulu-
nur, yani insanın “insaniyet” yö-
nü vardır; yani “insan-insan” olma 

imkânı vardır; mahlûk-insandan 
insan-insan olma imkânıdır bu. 
Bunun anlamı, kabuğu yok etmek 
değil, kabukta takılmamaktır. Ka-
buk insan yerine “iç insan” olmak 
demek, ihtiyaç ile arzusunu ayık-
layıp ihtiyaçtan yana iradesini ko-
yabilen ve böylece hayvaniyetten 
sıyrılan; güç yerine haklı-haksızlık 
üzerine kendisini konumlandırıp 
nefsaniyeti aşmaya çalışan ve ni-
hayet kibir yerine tevazuya sarılıp 
şeytaniyetin belini kıran insan ol-
mak demektir.  

Bir de insanın rahmaniyet yönü 
vardır ki bu da peygamberler ile 
varislerine mahsus bir durumdur. 
Burası sükûnete erenlerin alanı-
dır ki bu yazıda da sükûnet daha 
makbuldür…

Meseleyi şehre bağlayalım ve İs-
tanbul şehri üzerinden soralım:  İs-
tanbul için “O ne güzel şehir…” de-
di Hz. Peygamber (sav) de, “güzel 
şehir”den kastettiği neydi? Kabuk 
güzelliği mi, iç güzelliği mi, öz gü-
zelliği mi; yoksa ne? 

İnsan, dünyaya 
geldiğinde insandır, 
ama aynı zamanda 

mahlûktur 
(yaratılmıştır). Mahlûk 

olması hasebiyle 
diğer mahlûkların 

bazı vasıflarını 
bünyesinde bulundurma 
potansiyeline sahiptir.     

Kabuk şehri, iç şehri ve öz şehri 
açalım: 

Kabuk şehir; hayvaniyet, nefsaniyet 

Eyüp Sultan 
Meydanı



ve şeytaniyetin “hâkim olduğu” şe-
hirdir; her yerde ve her dönemde 
(dünya durdukça) ama az ama çok, 
hayvaniyet, nefsaniyet ve şeytani-
yet “olur”, ama “hâkim olduğunda” 
kabuk bağlanır. 

Kabuk şehri, aynı 
zamanda nefsaniyetin 

de hâkim olduğu 
şehirdir. Her 

insanın yaratılışına 
bir nefs-i emmare 

(kötülüğü emreden 
nefis) konmuştur.     

Hayvan için kabuk esastır. Örne-
ğin; bir karpuz kabuğunu ancak 
ilgili bir hayvan yer. Hayvaniyet 
üzere olan insanlar vardır ve bun-
lar için hayvan gibi “sadece” ye-
mek, içmek, hoplamak-zıplamak, 
uyumak, cinsel münasebet vb. söz 
konusudur. Böyle hayvaniyet üze-
re olan insanların ve kültürlerinin 
hâkim olduğu şehre “gürültü şehri” 
demek yerindedir.  

Kabuk şehri, aynı zamanda nefsa-
niyetin de hâkim olduğu şehirdir. 
Her insanın yaratılışına bir nefs-i 
emmare (kötülüğü emreden nefis) 
konmuştur. Kötülüğü emrede em-
rede ve bu emredilen kötülükleri 
yapa yapa, “nefsini ilah edinenleri 
gördün mü?” ilahi işaretindeki gi-
bi insan ilahlık iddiasında bir yere 

sürüklenir. İşte bu ilahlık iddiası-
nın (nefsaniyet) şehre hâkim ol-
ması demek, “ilahlar şehri” olmak 
demektir; tıpkı antik dönem batı 
şehirlerinin bir kısmında ilahlaş(-
tırıl)mışlara adanan şehirler oldu-
ğu gibi. 

Kabuk şehrini anlamanın son hal-
kası da şeytaniyettir. Şerrin mem-
baı olarak şeytan, ancak vesvese 
verir ve bu yolla vesvesesine ka-
nanların eliyle, ıslah yalanı ile şehri 
ifsat eder. Bu nedenle şeytaniyetin 
hâkim olduğu kabuk şehirlere aynı 
zamanda “vesveseli şehir” ya da “if-
sat şehri” denebilir. Bu tarz bir şe-
hir, hayvaniyet ve nefsaniyete göre 

“daha kalın kabuk”a sahip şehirdir 
aynı zamanda.

Öte yandan iç şehre vesvese gelse 
de etkilenmez, direnme kanalla-
rı mevcuttur; zira Allah takva üze-
re olan (halis) kullarına vesvesenin 
gelmesine müsaade etse de onlara 
vesveselerin zarar veremeyeceğini 
söyler. Bu bakımdan iç şehir tam 
da takva üzere olan kulların hâkim 
olduğu şehirdir. İç şehir, Medine-i 
Münevvere’dir. Bu anlamda iç şe-
hir olmak için bir şekilde Hz. Pey-
gamber’in (sav) izi gereklidir. Bu 
iz, bizzat Hz. Peygamber’in (sav) 
meskûn olduğu yer olarak “münev-
ver” olur ya da bizzat açık işareti 

Nur Dağı,
Mekke
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ile “O ne güzel şehirdir…” şeklinde 
olabilir, bazen de şehrin imarı ile il-
gili hususlardaki manevi işaretlerle 
olabilir. 

Meselâ bir manevi işaret olarak 
Edirne’nin II. Selim dönemindeki 
imar faaliyetlerinde Selimiye Ca-
mii için rivayet edilen durum bunu 
göstermektedir. Evliya Çelebi’ye 
dayandırılan rivayet, Hz. Peygam-
ber’in (sav) aynı gece II. Selim’in ve 
Vezir-i Azam Mustafa Paşa’nın rü-
yasında görünerek II. Selim’in ver-
miş olduğu mâbet yapma sözünü 
“şu beldeye yapasınız” diye hatır-
latmasıdır.2 Bu manevi işaret emir 
bilinip “iç şehir mimarı” Mimar 
Sinan’a tevdi edilmesi sonrasın-
da Mimar Sinan “Bunca zamandır 
gönlümün derinliklerinde işledi-
ğim bütün sanatları, bu cami-i şe-
rifte … icra ettim.”3 diyerek mese-
leyi “gönülden/içten” kavradığını 
beyan etmiştir. Demek ki aynı za-
manda, iç şehir olmak için “içli mi-
mar/iç şehir mimarı” da gereklidir.

Öz şehre ise vesvese yaklaşamaz bi-
le, zira şeytanın ipleri Rahman’ın 
kudret elindedir ve rahmaniyetin 
hâkim olduğu şehre (Allah’ın tak-
diri hariç) yaklaşması mümkün 
değildir. Onun içindir ki “Harem-i 
Şerif”, bir rahmaniyet abidesidir; 
şehrin içinde şehirdir, için içidir. 
Dünyada bu anlamda bir tane Öz 
Şehir vardır: Mekke-i Mükerreme; 
Kâbe-i Muazzama etrafında olu-
şan şehir.           

Her şehir yok olucudur; 
zira yok olmayan 

sadece Allah’tır. Bu 
anlamda öz şehir de, 

iç şehir de, kabuk 
şehir de yok olucudur.    

Öz şehir, insana da hayvana (hay-
vani insana) da nefsanî insana da 
şeytanî insana da hakkını verir. 
Çünkü öz şehir, rahmaniyet üzere-
dir ve “rahman her şeyi kuşatıcıdır” 
ve âdildir. Bir benzetme ile öz şehir 

güle de pınardır dikene de pınardır, 
kurda da pınardır kuzuya da pınar-
dır. Dolayısıyla öz şehirde kabuk 
üzere yaşayanlar hâkim olamaya-
caklarsa da, kabuk üzere bazı halle-
rine müsaade olabilecektir. 

Meseleyi uzatmadan…

En nihayetinde her şehir yok olu-
cudur; zira yok olmayan sadece 

Allah’tır. Bu anlamda öz şehir de, 
iç şehir de, kabuk şehir de yok 
olucudur.

Bir karpuzun kabuğu kabuk şehri, 
içindeki güzellikleri iç şehri ve ta-
dı da öz şehri temsil etsin. Karpuz 
karpuz olarak kaldığı müddetçe so-
run yoktur; yani tadının/özünün 
bazen iyi çıkmaması mümkündür. 

Edirne



Ancak karpuza “kabak aşısı” yapıl-
ması durumunda yavaş yavaş kar-
puzluk yok olur ve böylece öz yok 
olmaya yüz tutar. 

Hal böyle olunca daha evvel kabuk 
şehrin sadece gürültüsü-patırtısı 
var iken, artık delirten, depresyo-
na sokan bir karaboğması oluşur. 
Meselâ Rönesans başlarında kadın 
bedeni/çıplaklığı üzerinde yükse-
len (kabuk bağlayan) Paris, Roma, 
Venedik gibi şehirler “kabuktan da 
kabuk şehirler” hüviyetine bürün-
müşlerdir artık.   

İç şehrin iç şehir olarak 
kalabilmesi için gerekli 

olan şey belli: Öz’e 
dayalı içli yöneticiler, 

yani rahmaniyete 
dayalı/bağlı/irtibatlı 
insaniyet ve kabuğu 
idare etme sanatı!   

Kabak aşısının karpuza yapılma-
sının etkisi iç şehir için mûsıkî rit-
minin kaybolup kulağı tırmalayıcı 
sesler/gürültüler duyulmaya baş-
lanması şeklinde görülür; iç şehir 
gittikçe kabuk şehre evrilir. Bu ne-
denle bir “Medinetü’s-Selam” olan 
Bağdat “Medinetü’l-Izdırap” olur! 
Bu nedenle İmam Şâfiî’nin Bağdat’ı 
görmeyen bir arkadaşına “Öyleyse 

dünyayı görmedin demektir” di-
ye vasfettiği4 ve Kanunî’nin şehre 
girmesi ile Fuzûlî tarafından tak-
dim edilen meşhur yetmiş beyit-
lik “Bağdat Kasidesi”ne sahip bir 
şehir5 olarak Bağdat kabuk bağlar! 
Ve bir beldet’ün-tayyibetün olan 
İstanbul, kabuk bağlamamak için 
yani iç şehir olarak kalmak için di-
renir! Beldet’ün-meyyitetün olma-
mak, yani kabuk şehir olmamak 
için direnir İstanbul!   

Karpuza kabak aşısı ile öz şehrin 
de şehirleri tayyib/halis yapan to-
humu çürür gider. Öz şehir Kâbe-i 

Muazzama etrafında büyüyen şe-
hirdir ve Kâbe’nin dünya şehirle-
rini “iç şehir yapma tohum özelliği 
çürürse”, kıyamet alameti denebi-
lir buna. Zira özü kalmayan dünya 
yok olur.

Kâbe’nin Sahibi belli! Bu nedenle 
kıyamete yakın saate kadar öz şe-
hir kalacak. Ama iç şehir konusun-
da garanti verilmemiş. İç şehrin iç 
şehir olarak kalabilmesi için gerek-
li olan şey belli: Öz’e dayalı içli yö-
neticiler, yani rahmaniyete dayalı/
bağlı/irtibatlı insaniyet ve kabuğu 
idare etme sanatı!         
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Dr. Hasan Taşçı: Öncelikle hepi-
niz hoş geldiniz diyorum. Şehir ve 
Düşünce dergimizin yedinci sayısı 
için bir aradayız. Bu sayımızda “Şe-
hir Kültürü”nü konuşacağız. Şe-
hir kültürü için şöyle bir tarif var; 
“şehir ile şehirlinin ortaklaşa oluş-
turdukları kültürdür.” Bugün ise 
şehir kültürünün eksikliğinden ve-
ya yokluğundan bahsediyoruz. Bu 
durum iki öğeden birisinin olma-
masından mı kaynaklanmaktadır? 
Öyle veya böyle, bir şehir var. Şe-
hirden bahsediyoruz o zaman şe-
hirli mi yok? Ya da şehir ile şehirli 
arasındaki irtibat mı kopuk ki bu-
gün şehir kültüründe bir eksiklik-
ten veya yokluktan bahsediyoruz? 

Prof. Dr. Köksal Alver: Bütün bu 
meseleler konuşulabilir ama bu-
rada şehir kültürünün olmayışına 
ilişkin özel bir vurgu yapılıyor. Şe-
hir nedir? İnsanların bir nedenle, 
bir sebeple var ettikleri bir yaşam 
alanıdır. Her yaşam alanı gibi şeh-
rin de kendine özgü bir kültürü var 
aslında. Ama biz şehir kültürü der-
ken buraya çok özel bir vurgu yap-
tığımız için acaba o kalktı mı, kal-
madı mı? Eksik mi, değil mi? Bunu 
ayrıca tartışmakta fayda var. Bana 
göre her şehir kendi kültürü ile var 
olur zaten. Şehir dediğimiz en baş-
tan bir mekânsal oluşum olduğu 
gibi bir kültürel oluşumdur. Bunlar 
iç içedir. Bunları birbirinden ayır-
mak, izole etmek çok da mümkün 
değildir. Nasıl bir şehrimiz varsa, 
ona uygun da kültür üretiyoruz 
aslında. Nasıl insan ilişkilerimiz 
varsa, ilişkilerimizin biçimi nasıl 
gelişiyorsa bir şekilde ona dönük 
kültür de var oluyor. Ama biz ide-
al planda şehir kurgusu yapıyoruz. 
Şehrin mekânlarını, zamanlarını, 
insanlarını, aktörlerini planlıyo-
ruz, kurguluyoruz. Ona özgü de bir 
yaşam tarzı, bir kültür, ona özgü de 
bir medeniyet algısı ile ortaya çık-
mış oluyoruz. Arada kopukluklar, 
gecikmeler, kültürel boşluklar, kül-
türel gecikmeler oluyor. Bu da ister 
istemez şehir kültürünün var olup 
olmadığına dönük tartışmaların 
çıkmasına da neden oluyor. 

Dolayısıyla meseleyi şöyle ele 

alalım. Şehir mutlaka kendi kül-
türü ile gelir. Kendi kültürünü var 
eder, inşa eder, sürdürür, bazen 
dönüştürür. Ama insanların bir 
kültüre uyumu ya da uyumsuzlu-
ğu arasında bir boşluk oluşabilir, 
insanlar bu kültürü tam içselleştir-
meyebilirler, algılayamayabilirler. 
Şehirlilik dediğimiz tanımın içi-
ni tam olarak dolduramayabiliriz. 
Komşuluk ilişkileri, mahalle ilişki-
leri vs. Bütün bunlarla alâkalı bes-
lememizi doğru yapamayabiliriz. 
Burada bir boşluk doğar. Bu da is-
ter istemez şehirlerimiz üzerinden, 
kültürün bir medeniyetin yoklu-
ğu anlamında bir tartışma başlat-
mış olur. Dolayısıyla mevzuyu bir 
ideal planda bir de gerçekçi plan-
da değerlendirmemiz lazım. İkisi 
arasındaki ortak noktayı bulursak 
belki çok daha iyi bir çözüm nokta-
sı bulabiliriz.

Nasıl bir şehrimiz 
varsa ona uygun da 
kültür üretiyoruz.  

Dr. Hasan Taşçı: Bu durumda şe-
hirli tanımı ile ilgili bir problemi-
miz mi var? Norma baktığımız za-
man şehirde yaşayan insanlar var, 
yani şehir ahalisi.

Prof. Dr. Köksal Alver: Şöyle, 
ideal planda bir problemimiz yok. 
Gerçekte yaşanan şehirlere, şehirli 

ilişkilerimize, şehirliliğimize, kent-
liliğimize baktığımızda o problem 
kendisini ortaya çıkarıyor. Neden? 
Çünkü biz ideal planda bir kurgu 
yapıyoruz. Bize özgü bir şehir, bize 
özgü bir insan ilişkisi tasarımı te-
orik ve literal anlamda var. Fakat 
buna yönelik gerçekçi bir uygulama 
yoksa orada bir problem çıkıyor. 
Aslında bu da her dönemde olur. 
Bence bu durum çok da problem 
değil. İdeal ile gerçek arasında her 
zaman için bir boşluk oluşur. Bize 
en uygun tarzı bulabilmek açısın-
dan da bunları konuşmak lazım.

Dr. Nureddin Nebati: Modern-
leşme kent hayatına pek çok ye-
ni dinamik kattı.  Sanayi devrimi 
makineleşme, rasyonellik, iş bö-
lümü, rekabet gibi kavramlar eşli-
ğinde kentler dönüştü. Dolayısıy-
la pek çok geleneksel ilişki, sosyal 
denetim gibi kavramlar kent yaşa-
mında ağırlığını yitirdi. Gelenek-
sel sosyal motiflerin etkisi kapita-
lizmle birlikte geriledi. Dolayısıyla 
sanayi devriminden sonra yepyeni 
bir kent olgusuyla karşı karşıyayız. 
Bununla birlikte farklı kentlilik bi-
çimleri de oluştu. Sonuçta şehirli-
lik her an yeniden üretilen bir kav-
ram ve giderek çeperi genişliyor, 
hetorojenliğin artması ile birlik-
te farklı dinamikleri paradigmaya 
dahil ediyor. Bu da doğal bir şey-
dir. Şehirlilik kavramını belirli bir 
azınlığın tekelinde görmemek ge-
rekiyor, bu anlamda kente sonra-
dan dâhil olan bütün katmanlar da 
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bugün şehirlilik kavramının için-
dedir. Bahsettiğiniz bu teorik ve 
pratik ayrım her dönemde var mıy-
dı? Yoksa bu ayrım modernleşme 
ile daha kesif bir hale mi geldi? So-
nuçta geleneksel ilişkilerin bu tür-
den bir kutuplaşmayı engelleyen, 
dengeleyen bir yapısı vardı. Artık 
sosyal ilişkileri dengeleyen sosyal 
kontrol grubu ve sosyal kontrol 
neredeyse yok oldu. Bugün bun-
dan kaynaklı bir sorun olduğun-
dan bahsedebilir miyiz?  

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Zanne-
diyorum burada şu ayrım çok net 
değil: Geleneksel dönem ile mo-
dern dönemler arasındaki şehir 
kültürü ayrımı. Belki de bunu ya-
parak işe başlamak gerekir. Çün-
kü bu günün şehir kültüründen 
kastedilen şey, şehrin sahip oldu-
ğu temel hukuki prosedürlere uy-
gun davranan kişi demektir. Ku-
rallara uyan, yönetmeliklere uyan, 
kendi bireysel amaçlarının gerçek-
leşmesini gözeten kişidir aslında 
şehirli olan. Genel anlamda şehirli-
leşme aslında bir nevi o da bir sos-
yalizasyon sürecidir, yani bir çeşit 
yeni toplumsal yapıya ayak uydur-
ma süreci ve serüvenidir. Diğer 
alanlarda bireyin dışarıdan edin-
diği bir takım kültürleri özümse-
yerek bunu bir davranış kalıbına 
dönüştürdüğü çok kolaylıkla göz-
lemlenebilir. Fakat günümüz dün-
yasında bu davranışlar çok kolay 
gözlemlenemiyor. Bana göre orta-
da çok büyük bir paradoks var. Bir 
yandan inanılmaz bir bireyselleş-
me söz konusudur; diğer taraftan 

da kişiler kendilerine kültürel bir 
dayanak arıyorlar. Aslında bir kül-
türe adapte olmak demek o kültü-
rün atmosferine uygun davranmak 
demektir ve bu da bireyselleşme ile 
bağdaşan bir durum değildir. Esa-
sında İslam’ın vaaz ettiği günahın 
alenileşmemesinin tam da bu at-
mosferin önemine binaen oldu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü bireyi 
şekillendiren en önemli faktör çev-
resel olanlardır. Meselâ günahın 
alenileşmemesi, buna asla izin ve-
rilmemesi de bundan dolayıdır. Ya-
ni bir atmosfer oluşturmasın, bir 
iklim oluşturmasın, bir normalleş-
me gerçekleştirmesin. Bunun için 
sürekli bir rezerv var. Söz gelimi, 
son zamanlarda eş cinsellikle ilgili 
İslami perspektifin liberal olup ol-
madığı tartışmaları var ve bana gö-
re bu konudaki hüküm çok açıktır, 
şiddetle cezalandırılmalıdır deni-
lirken orada esas olan, kişinin ah-
lâk dışı bir davranışı ifşa etmesine 
yönelik bir engeldir aynı zaman-
da. Bunun en temel gerekçesi bu 
konunun alenileşmesine giden bir 
yolu kapatmaktır. Bu mahrem bir 
konu ve normal bir tercih gibi gö-
rülmesine izin verilmiyor.

Bir taraftan modern dünyanın şe-
hirli insanı çok bireysel bir varlık 
ama aynı zamanda da biz bu şeh-
rin oluşturduğu kültürün bir kişi-
yi dönüştürmesini istiyoruz. Bu 
çok çelişkili bir şey, sıkıntı buradan 
kaynaklanıyor. Geleneksel dönem-
de bu yoktu. Bir iklim vardı, birey-
ler de o iklime uyma konusunda 
gayret gösteriyorlardı. Meselâ De-
de Korkut hikâyelerinde anlatılan 
isim törenleri, kendini o topluma 
kanıtlama, o toplumun iklimine 
uyum sağlama anlamına geliyor. 
Bu o toplumla birlikte yürüdüğü-
nüz, o toplumun kurallarına ayak 
uydurduğunuz, hatta onları ne 
kadar benimseyip içselleştirdiği-
niz anlamına da gelirdi. Şimdi tam 
tersine; toplumun koyduğu kural-
lara ne kadar karşı çıkılırsa, o ka-
dar çok makbul oluyor. Bir paran-
tez açıyorum konumuzla ne kadar 
alakalı bilmiyorum ama şimdi bu 
PKK’nın, terör örgütünün Rojava 

Devrimi dediği şey tam da böy-
le bir şeydir. PKK’nın Kobani’de 
olanları anlatmak için kullandı-
ğı belki de tek kavram özgürlük-
tür. Özgürlükten kast edilen şey 
ise geleneksel kıyafetten ve dola-
yısıyla geleneksel inanç ve düşün-
ceden sıyrılması veya kurtulması 
demektir ve bu da aslında bir ba-
şörtüsü çıkarılması ile resmedilip 
somutlaştırılmaktadır.

Genel anlamda 
şehirlileşme aslında 

bir nevi, sosyalizasyon 
sürecidir, yani bir 

çeşit yeni toplumsal 
yapıya ayak uydurma 
süreci ve serüvenidir.  

Kürt kadınının özgürleşimi dedik-
leri şey, bir kadın çıkıyor ve başın-
daki örtüyü atıp oynuyor. Doğuda 
bunu bir kız normal ailesinin temel 
geleneklerinin yaşadığı bir iklimde 
yapamaz. Onu tehdit eden veya 
ondan daha üstün olan bir başka 
iklim olması gerekiyor. Onun üs-
tünde bir başka atmosfer var. Şu 
an geleneksel usuldeki adetlere, 
göreneklere, kurallara uymak bir 
alt kültüre uymak gibi algılanıyor. 
Modern dediğimiz bu şehir kültü-
rünün, bir iklim oluşturmak gibi 
bir potansiyeli yok. Aslında böy-
le bir derdi de yok. Burada üzerin-
de kafa yorulması gereken ciddi 
bir açmazımız var. Bu günün dün-
yasında çok büyük bir açmaz. Mo-
dern sosyolojimizin temel literatü-
ründe “şehirleşme nedir” sorusunu 
sorduğumuzda “borç ihtiyacı oldu-
ğunda gidip bankadan para çeken-
dir”; cevabını alırız. Başı dara gir-
diğinde kamuya, psikologa haber 
veren, hastalandığı zaman akraba-
sına değil, acil servise haber eden 
kişidir. Yani geleneksel örgütlen-
menin yerine çağdaş bir organi-
zasyonun parçası haline gelen kişi-
dir şehirli olan. Bu kültür nasıl bir 
yapıdır? Bence son derece meka-
niktir. Çıkar üzerine kuruludur ve 

Mazhar BAĞLI



insani değerleri de tehdit etmekte-
dir. Modern şehirli insana dayatı-
lan şey bireysel ilişkiler üzerinden 
değil kurumsal ilişkiler üzerinden 
hayatını idame ettiren kültür at-
mosferidir. Ama aynı zamanda da 
modern dünya kurumların hege-
monyasına karşı bir dünyadır. Sos-
yolojik kurumlardan bahsediyo-
rum. Aile kurumu, din kurumu, 
okul kurumu, devlet kurumu, hu-
kuk kurumu, eğitim kurumu hege-
monyasına çok şiddetle karşı çıkı-
yor. Çok büyük bir çelişkiyi içinde 
barındırıyor. 

Dr. Hasan Taşçı: Önceden alışve-
riş yapınca borcunu bakkalın vere-
siye defterine yazdırıyordu. Şimdi 
ise, kredi kartına yazdırıyor. Ma-
halledeki bakkal veya marketle 
böyle bir ilişki yok artık. Şehir bu 
anlamda yalnızlaştırıyor mu? Öz-
gürleştiriyor mu? 

Prof. Dr. Köksal Alver: Tabi bu 
kentleşme, sanayileşme, aşırı göç, 
insanların yerlerinden edilmesi... 
Bunlar ister istemez şehir kültürü-
nü de deforme eden, bozan, yeni-
den oturması için bir zaman gerek-
tiren büyük hadiseler. Dediğiniz 
şey doğru. Gelenekleşmiş, gele-
nekselleşmiş ilişkilerin sür-git de-
vam ettiği, hâkim olduğu yerlerde 
baktığınızda şehir kültürü otur-
muş. İnsanların oturma şekilleri, 
konuşma şekilleri, mahalle şekille-
ri, mahalle ilişkileri bir şekilde yüz-
yıllardır benzer iklimlerde benzer 
rutinlerde devam ediyor. Ama bu 
insanlar birdenbire başka bir şeh-
re, başka bir memlekete göç edi-
yorlar. Ya da başka şehirdeki, baş-
ka memleketteki farklı kültürden 
insanlar oraya geliyorlar. Sanayi-
leşmenin, kentleşmenin, şehirleş-
menin, modernleşmenin doğurdu-
ğu bu hız ister istemez ne yapıyor? 
O yapılaşmış, gelenekselleşmiş, 
oturmuş ilişkileri de deforme edi-
yor, bozuyor. Onların yeniden kur-
gulanmasına, yeniden bir şehir 
kimliği inşa etmemize, tanımla-
mamıza bizi zorluyor. Dolayısıyla 
modern leşme tabi bir günah keçisi 
olarak ona vurmak anlamında de-
ğil de, modernleşme ister istemez 

düşüncelerde yarattığı o dönüşü-
mü, o krizi yaşam alanlarımızda da 
yarattı. Çünkü hakikatten yüzyıl-
lardır bir şekilde yaşıyorsunuz, bel-
li bir ağda yaşıyorsunuz. Ama öyle 
bir gelişme oluyor ki, bu teknolo-
jik, kültürel veya başka bir şey ola-
bilir, yeni bir durum ve o yeni du-
ruma kendinizi ayarlamak için yeni 
bir refleks üretmeniz, yeni bir tarz 
üretmeniz gerekiyor. Bu da zaman 
alıyor. Şu an bizim yaşadığımız o 
boşluk, o sersemlik biraz da bunu 
ifade ediyor. 

Tiyatro, sinema, sergi 
gibi kültürel faaliyetler 
toplumun içinde hem 

maddi hem entelektüel 
olarak üst düzeyde 
azınlık bir kesimin 

tekelinde görünüyor.  

Dr. Nureddin Nebati: Dolayısıy-
la ideal-gerçek arasındaki makasın 
genişlemesindeki temel sebepler-
den bir tanesi modernizm diyebilir 
miyiz? Bahsettiğiniz gibi moder-
nizm artık reddedemeyeceğimiz 
bir gerçek olarak hayatımızı bir şe-
kilde belirliyor. Benedict Ander-
son “Hayali Cemaatler” kitabında 
millet tanımının aslında üretilmiş 
ve kümülatif bir şey olduğundan 
bahsediyor. Bu bağlamda şehirli-
lik kavramı da tözel bir olgu de-
ğil, üretiliyor, yeni dinamikleri de 
kendine katarak değişip, dönüşü-
yor. Dolayısıyla bizim kafamızdaki 
şehirlilik teması deyim yerindey-
se “hayali” bir kategori. Şehirlerin 
çok büyümesi, milyonlarca insanın 
bu “hayali” dünyaya katkı sunması 
farklı bir boyut üretiyor. Birey ta-
mamen özerkleşmiş, bağımsızlaş-
mış ve kendi dünyasını kutsallaş-
tırmış durumda. Dolayısıyla tek 
tek bireylerin kültüründen bahse-
dilebilir. Bunu toplumsal kültüre 
dönüştürme, şehir kültürüne dö-
nüştürme gibi bir problemle kar-
şı karşıya kalıyoruz. O zaman da 
ne oluyor? Biz özellikle merkezi 

idarelerin değil de yerel yönetimler 
kültürün aktarılmasında ve gelişti-
rilmesinde büyük bir etken olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Tiyatro, 
sinema, sergi gibi kültürel faali-
yetler toplumun içinde hem mad-
di hem entelektüel olarak üst dü-
zeyde azınlık bir kesimin tekelinde 
görünüyor. Bu bağlamda şehirli-
lik tanımını üstlenen ve kente ye-
ni gelenlerin aslında şehirli olma-
dığına ilişkin diskurun sahibi de 
bu kesim. Bir nevi şehirli oryanta-
lizmi diyelim. Dolayısıyla şehirde 
yaşayanların büyük çoğunluğu ile 
şehirlilik kültürünü oluşturan faa-
liyetler arasında ciddi bir kopukluk 
oluşuyor. Şehirlilerin büyük kısmı, 
kültürel alandan dışlanıyor. Sizce 
de öyle değil mi?   

Prof. Dr. Köksal Alver: Biraz da-
ha özelleştiriyoruz. Aslında şehir 
kültürü dediğiniz şey komple şehir 

Nureddin NEBATİ 
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ile alakalı tutum ve değerlerin bir 
bütünüdür, o şehri var eden temel 
hususlardır. Geneldir, imgeseldir. 
Bu yapı şehrin bütün öbeklerinde, 
varoşlarından merkezlerine, karşı-
mıza çıkar. İlkece böyledir.

Dr. Nureddin Nebati: İstanbul’un 
herhangi bir yerinde yaşayan bir 
insanın çocuklarına devredeceği, 
aktaracağı, şehre özgü bir değer-
den bahsedebilir miyiz?

Prof. Dr. Köksal Alver: Hem var 
hem yok. Farkında ya da değil, 
ama İstanbul’da yaşamanın bura-
nın kültürü ile ilişki kurmak oldu-
ğunu bilmesi gerekir. Bunu aktarır 
ya da aktarmaz. Ama bir İstanbul 
kültürü vardır; dönüşen, değişen, 
zenginleşen, bozulan ama bir şe-
kilde İstanbul’la, İstanbul’un var-
lığıyla, değerleriyle alakalı olan bir 
kültür. Başka şehirlerde de durum 
aynı değil mi? Londra, Paris, New 
York farklı mı İstanbul’dan? Bu kü-
resel kentlerin bir temel sorunu 
haddizatında. Hangi kültürü ki-
me, ne kadar, nasıl aktaracaksınız? 
Zorluklar yok değil tabi. 

Dr. Hasan Taşçı: Buradan bir kü-
resel bağlantı kuracağız gibi ge-
liyor bana. Küresel dünyada şe-
hirler birbirinin kültürünü nasıl 

etkiliyor? Sizin söylediğinizden yo-
la çıkarak küresel dünyada şehirler 
kültürel anlamda birbirlerini na-
sıl yozlaştırıyor? Bazı davranış ku-
rallarına indirgendiğinden bahse-
diyoruz. Buradan devam edelim. 
Olumsuz anlamda bir etkileşim 
var zannediyorum. Küresel dünya-
da bu şehirler kültürel alanda nasıl 
etkileşiyor?

Toplum açıldıkça 
bireyselleşiyor. 
Bireyselleştikçe 

etki alanı daralıyor. 
Kapalı bir toplumda 

bir kişinin yaptığı 
bir şey diğer kişiyi 

etkiliyor. Açık toplum 
da bireyselleşiyor, 

özerkleşiyor, 
bağımsızlaşıyor. 
Dolayısıyla onun 

etki alanı da kendi 
çevresiyle sınırlı kalıyor.

Dr. Nureddin Nebati: Kentler-
de kültürel farklılıkların eriyerek 
farklı bir bütün oluşturduğundan 

bahsetmek mümkün o zaman. Kü-
resel dünyanın şehirlerin kültü-
rel anlamdaki etkileşiminin pek 
olumlu olduğunu düşünmüyorum 
ben açıkçası. Her açıdan bir aynı-
laşma söz konusu. Farklı şehirlerin 
kimlikleri, özgünlükleri ve bunla-
rın ürettiği kültür eriyor. Şehirlilik 
kültürünün derinliği yok oluyor ve 
yatay anlamda bir genişleme olu-
yor. Kültür tamamen kırmızı ışık, 
selamlaşma gibi şeylere dönüştü-
rüyor.  Sosyal medyanın etkisi bu 
aynılaşmayı hızlandırıyor, ayakla-
rımız yaşadığımız mekândan ko-
puyor çünkü. Aşırı bir özgürlük 
ve bireysellik pompalanıyor, insa-
nı tüm sosyal bağlamlardan ko-
pararak tamamen kendi kendi-
nin efendisi olmaya iten bir süreç 
var. Hâlbuki sosyal ilişkiler, kont-
rol, normlar kültürün bir parçası-
dır. Birey tamamen kendi iç dün-
yasına dönüyor. Bu bir tefekkür ve 
derinleşme hali de değil asla. Üret-
ken bir yalnızlıktan bahsetmiyo-
ruz. Tüketen sadece nefse odaklı 
bir yalnızlık ve bireyselleşmeden 
bahsediyoruz. İnsanları yalnız-
laşmaya iten bir yanıyla modern 
dünyanın yarattığı zorunluluklar 
ve fiziksel koşullar. Sosyal deneti-
min ve normların yaşayabilirliği-
nin bir koşulu da mekânsal olarak 
yakın olmak. Hâlbuki biz fiziksel 
olarak uzaklaşıyoruz. Ulaşım aks-
larının gelişmesi, iletişim alanla-
rının iyice artmış olması, sadece 
büyük şehirlerdeki bu yapısal deği-
şiklik kişiyi başka alanlara savuru-
yor. Her şehre gidişimiz, tünellerin 
yapılması, ulaşım sürelerinin azal-
ması... Bütün bunlar oradaki top-
lumu da kapalı olmaktan açık top-
luma dönüştürüyor. Açık toplum, 
adı üstünde; toplum açıldıkça bi-
reyselleşiyor. Bireyselleştikçe etki 
alanı daralıyor. Kapalı bir toplum-
da bir kişinin yaptığı bir şey diğer 
kişiyi etkiliyor. Açık toplum da bi-
reyselleşiyor, özerkleşiyor, bağım-
sızlaşıyor. Dolayısıyla onun etki 
alanı da kendi çevresiyle sınırlı ka-
lıyor. Böylesine bir yapı içerisinde 
kültür sembolik şeylere ve bir ta-
kım davranış kalıplarına dönüşü-
yor. Bu özellik ve özgünlük yitimi 



tek tipleşmeyi getiriyor. Benzer 
kalıplar hem New York’ta hem Pe-
kin’de hem İslam kültürünün ya-
şandığı şehirlerde belirleyici ha-
le geliyor. Dinlerin kültürel etkisi 
azalıyor ki bu başlı başına bir kül-
tür kaybıdır. Yerel kültürlerin otan-
tikliği tarumar oluyor. Büyük şehir 
içerisinde zaten etkileşimin olması 
da mümkün değil. Esenler’ deki bir 
yapıyla, Kadıköy’deki bir yapı ara-
sına zaten kopukluklar var. Bu ko-
puklukları kendi içerisinde Esen-
ler yok edemiyor. Kadıköy de kendi 
dünyasını oluşturamıyor. Böylesi-
ne bir ortamda tamamen bağımsız 
ve öbeklerin bile oluşamadığı sade-
ce davranış kalıplarına dönüşen bir 
yapıya varmış oluyoruz. 

Artık eskisi gibi bir şehir 
dili yok. Şehrin sadece 

teknik bir dili kaldı. İçli 
ve samimi bir dili yok. 
Mitolojik bir dili yok. 

Çok teknik bir dili var.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: İnsanı di-
ğer canlılardan ayıran temel özelli-
ği öğrenebilme kabiliyetine sahip 
olması ve bunu bir sonraki nesle 
aktarabilmesidir. Aslında kültür de 
böyle bir mirastır. Öğrendiğimizi 
bir başkasına aktarıyoruz. Meselâ 
ben Ankara’ya yerleştim. Yerleşti-
ğim semtte gerçekten şehirli diye-
bileceğimiz, bu sosyolojinin gerek-
tirdiği tutum ve davranışları örnek 
olacak bir şekilde buranın kültü-
rünü, yani şehir kültürünü özüm-
semiş, bütün o şeyleri yapan bir 
adam var mı? Daha doğrusu böyle 
bir kesim ya da sosyolojik bir kom-
partıman var mı? Bundan çok emin 
değilim. Sanki bu eskiden vardı. İs-
tanbul’da meselâ İstanbul Beye-
fendisi falan deriz. Buranın yerlisi 
vs. En başta söylediğim gibi önem-
li olan atmosferin ve atmosferin 
oluşturduğu dilin kaybolmasıdır. 
Dildir bizi dünyaya bağlayan ve 
dünyayı değiştiren de odur. En kıy-
metli hazinedir dil. Ve sanıyorum 

artık eskisi gibi bir şehir dili yok. 
Şehrin sadece teknik bir dili kaldı. 
İçli ve samimi bir dili yok. Mitolo-
jik bir dili yok. Çok teknik bir dili 
var. Zorla ona bir takım mitoloji-
ler eklemek istiyoruz. Yakışmıyor. 
Uyuşturuyor da. Zorla oluşturul-
muş bir mitoloji için de aynı şeyle-
ri söyleyebilirim. Hayata renk kat-
mak veya gizem eklemek için inşa 
edilen bir mitoloji bizi kuşatmaz, 
kuşatmıyor da zaten. Bugünün şe-
hirlerinin tarihin derinliklerinden 
gelen efsanevi ve efsunlu bir hikâ-
yeleri de bir mitolojileri de yoktur.  
Bir kültürü de yok sanırım.

Dr. Hasan Taşçı: Köksal hocam 
göçten, şehrin hızlı büyümesinden 
bahsetti. Zannediyorum şöyle bir 
şey var. Şehrin bir kültür oluştur-
ma kapasitesi var. Hızlı büyüme, 
göç bu kapasitenin üzerinde bir ge-
lişme sağlıyor. Yani hormonlu bir 
büyüme sağladığı için şehirler bu-
na ayak uyduramıyor muhtemelen. 
Aşırı göç baskısı ile şehrin kendi 
kültürünü oluşturma yollarını mı 
kapatıyoruz? 

Doç. Dr. Aynur Can: Şehir kül-
türü üzerine düşünürken nedir,  
ne değildir diye bir takım tespit-
ler yapmak durumu var. Vaktiyle 
Nureddin Bey’in bilim kurulu top-
lantısında enteresan bir tespiti ol-
muştu. Beni de düşündürmüştü. 
Bizim bir atölyeye Kentsel Yaşam 
ve Sürdürülebilirlik adını koyduk 
deyince kent yaşamı sürer zaten 

sürdürülebilirlik yapıp da ne yapa-
caksınız demişti. O zaman da kent 
kültürü nedir, ne değildir, oluşu-
mu, içeriği, istikameti, arka planı 
Nureddin Bey’in bahsettiği o kül-
türel formların, kültürel çıktıların 
oluşumu... Hepsi kendi bağlamın-
da düşünmeyi gerekli kılıyor as-
lında. Bizde göçle birlikte sanayi 
kentinin oluşum seyrinden fark-
lı bir hızlı kentleşmeye dayalı bir 
dönüşüm süreci ile kentler cazibe 
kazanmış. Ama ondan önce tarım 
devrimi de aslında çok dönüştür-
müş. Mevlana Mesnevi’de tarım 
devriminin arka planında insan-
ların ihtirasla davranmalarının ve 
edep perdesini yırtarak benlikle-
rine yaslanarak değişimi talep et-
melerinin olduğunu söyler. O za-
manlar insanlara yiyecek gökten 
inerdi. Bıldırcın ve kudret helva-
sı sunulurdu. Ama insanlar hayır 
“biz yerde sebze yetiştireceğiz, biz 
yapabiliriz, biz kendi ürettiğimizi 
yiyeceğiz” dediler ve böyle bir der-
de düştüler. Şimdi şehre bakarken 
de biz kendi şehrimizin reel ve ha-
yal arası, norm-reel arası boşluk 
bırakan, çatışma üreten ara kesit-
te düşünürken de işte birçok bağ-
lamla bakmamız gerekliliğini his-
sediyorum. Onun için de böyle bir 
tasnif ya da kategorize etmek gere-
ği var. İlgili literatürde sanayi önce-
si kentler, sanayi kentleri diye bir 
süreç var. Modernite ve posmo-
dernite diye ifade edilen süreçler 
ve kentlerin bu bağlamda içerik, 
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form ve anlam kazanmaları dön-
güsel süreçleri var. Bugün geldi-
ğimiz noktada ise ölçek büyümesi 
ile dünyada hızla Londra, Toron-
to, İstanbul, New York gibi ölçeği 
büyüyen metropolitan kentler var.  
Kendi sorunumuzu bu çerçevede 
yapılandırmak ve adını koymak 
ihtiyacı içinde olmalıyız. Mesele-
ye mekânla bağlantısı noktasın-
da bakınca “mekân nasıl üretilir ve 
mekânda kültür nasıl üretilir?” so-
rularıyla yüzleşmeliyiz.

Dr. Hasan Taşçı: Genelde me kân-
insan ilişkisinden kaynaklanıyor 
bizim kültür dediğimiz olgu değil 
mi? 

Doç. Dr. Aynur Can: İnsan top-
lumsal boyutu ile mekânda akis 
buluyor, mekânda biçimleniyor, 
mekânı kullanıyor, mekânla bir-
likte üretiyor ve mekânı kendi-
ne göre yeniden var ediyor. Bana 
problemin odak noktası moderni-
te, sanayi devriminin itici gücü ile 
modernitenin bizatihi geleneksel 
şehirlerden farklı olarak ve onla-
rı tümüyle reddederek kendi for-
munu üretmesi, ulaşım akslarını, 
eskinin organik biçiminden fark-
lı olarak konut alanlarını mekanik 
olarak biçimlendirmesi ve gelenek-
sel olanda kendiliğinden üretilen, 

yaşayan kendiliğinden var olan şe-
kilde değil de mekanik bir düzenle-
me getirmesi ve aklın kurallarıyla, 
aklın hükmüyle yeni düzenlediği 
bir şehir formu üretmesi gerçekli-
ği var. Burada insanlar geleneksel 
olandaki aktif-özgürden daha çok 
pasif ve bağlı bir role bürünüyor-
lar. Biz işte bu sanayi devriminden 
sonra üretilen bizatihi şehirli yaşa-
ma kültürü modernite dediğimiz 
şey şehri ya da kenti alınıp satılabi-
len bir nesneye dönüştürüyor. As-
lında içindeki kültürel etkinlikler 
de öyle. Kültür endüstrisi adı altın-
da işte sinemanın, turistik alanla-
rın bizatihi pazarlanabilmesi, sa-
tılması ve şehir ekonomisine bir 
döngü olarak  gelmesi ve şehirliyi 
o artan refah düzeyiyle yeniden iş-
lemesi ve orta sınıfın kendi içinde 
beslenmesi süreçleri yaşanıyor.

Dr. Hasan Taşçı: Son zamanlar-
da kültür tüketimi diye bir kavram 
kullanılıyor hocam. Ne kadar doğ-
ru bilmiyorum. 

Dr. Nureddin Nebati: Kültür tü-
ketimi de aslında bir kültürdür. Sa-
nayileşme ile ortaya çıkan bir pa-
zarlama stratejisinin kültürleşmiş 
hali aslında. Seri üretim için hızlı 
tüketim gerekiyor. Kültür endüst-
risi de bu kurallardan azade değil 

elbet. Kültür de bir tüketim nesne-
si. Bu yapı içinde her şey bir meta. 
Tüketildiği anda da ona duyulan 
haz ortadan kayboluyor, yeni bir 
nesneye yöneliyor. İnsan ilişkileri-
ni de belirleyen kültürel bir koda 
dönüştü bu. İslam kültüründe var 
olan varlık üzerine derinleşme, her 
varlıkla bağ kurma ona hak ettiği 
değeri verme, yaşam alanı sunma 
anlayışının tamamen zıddı.

Seri üretim için hızlı 
tüketim gerekiyor. 

Kültür endüstrisi de 
bu kurallardan azade 
değil elbet. Kültür de 
bir tüketim nesnesi.    

Doç. Dr. Aynur Can: Evet, kültü-
rün bir biçimidir. 

Dr. Hasan Taşçı: Şöyle daha çok 
şehrin kültürel aktivitelerinden is-
tifade etmek anlamında söyleni-
yorsa da tüketilir mi?

Dr. Nureddin Nebati: Kültür tü-
ketim biçimi de bir çeşit moda ola-
rak yaşanıyor. İçselleşme ve insa-
nın kendi zenginleşmesine yaptığı 
bir yatırım değil de daha çok bir 
statü göstergesi, vitrin olarak kul-
lanılıp, atılıyor. Ardından başka bir 
trendin peşine düşülüyor. Esas an-
lamı ile kültürel tüketimin trendle 
bir ilgisi olmaması gerekir, insanın 
kendi kendine yaptığı yatırımdır, 
herkesin ilgi alanlarına göre kültü-
rel beslenme biçimleri farklı olabi-
lir. Ama kültürel üretime de üstte 
taşınan bir elbise ya da marka de-
ğeri gibi yaklaşılıyor. Herhalde o 
anlamda kullanıyorlardır kültürün 
tüketilmesini.

Dr. Hasan Taşçı: Şehrin ürettiği 
kültürel aktivitelerden istifade ede-
yim, gideyim, göreyim, faydalana-
yım anlamında. Ama bu tüketmek 
midir? Hocamın az önce dediği bir 
şey dikkatimi çekti. Mesnevi’den 
örnek verdiniz. Hz. Musa’nın kav-
mi Mısır’dan çıktıktan sonra bıldır-
cın eti ve kudret helvası indirildiği 



halde biz soğan, sarımsak istiyoruz 
dediler. Orada ayet-i kerimede çok 
önemli “O zaman şehre gidin” den-
di. O zaman şehir bu anlamıyla da-
ha kötü bir yer gibi. Yani daha kö-
tüye talipseniz şehre gidin diye bir 
emir var orada. 

Dr. Nureddin Nebati: Şehir her 
zaman iyi anlamda kullanılmıştır. 
İş bölümü anlamındadır. Latin di-
linde uygarlık civilization, kent ise 
city, civitas’dır. Arapça’da medeni-
yet, medeni ve medine yani kent 
sözcükleri arasındaki benzerlik 
dikkat çekmektedir. Medeniyet ve 
uygarlıkla ontolojik bağı var. Şeh-
rin oluşması için toplumsal-eko-
nomik güçlerin belirli bir olgunluk 
seviyesi taşıması gerekiyor çünkü. 
Bir anlamda ilerlemenin sembolü.

Dr. Hasan Taşçı: Rene Guenon 
“tekerleğin durduğu yer” diye ta-
rif ediyor şehri. Şehir insanlığın 
geldiği son noktadır. O anlamda 
şehir evet tekerleğin durduğu yer-
dir. Ama şöyle bir anlamı da var 
mı acaba bunun? “O halde şehre 
gidin.” Bu bir üretim mi? Kültürü 
tarif ederken diyoruz ya, tabiatta-
kine karşı insanın ürettiği şey. Bu 
bıldırcın eti ve helvaya karşı insa-
nın ürettiği şeyden istiyorsunuz. 

Soğan, sarımsak topraktan biten 
nebatat, o zaman şehre gidin. Bun-
lar şehirde üretilir. Üretim denince 
akla şehir gelir anlamını mı çıkar-
mak gerekir bu ayet-i kerimeden? 

Şehir, mekân, kültür 
dediğiniz şey elbette 

kutsaldan beslenir ama 
bizzat insanın elinin, 
el bir işleme simgesi, 

göstergesi, insan elinin 
toprağa değmesiyle 

oluşan bir şeydir kültür.   

Prof. Dr. Köksal Alver: Bura-
da çok ilginç bir şey var. Ben öy-
le yorumladım: Şehir, mekân, kül-
tür dediğiniz şey elbette kutsaldan 
beslenir ama bizzat insanın eli-
nin, el bir işleme simgesi, göster-
gesi, insan elinin toprağa değme-
siyle oluşan bir şeydir kültür. Din; 
dinin kaynağı kutsaldır, tanrıdır. 
Orada bizim bir katkımız yoktur. 
Doğaya da bizim bir katkımız yok-
tur. Kent ormanı dediğiniz insan 
eliyle üretilmiş bir ormandır. Ama 
doğal ormanlar dediğinizde be-
nim hiç bir katkım yok. Orada bir 

ağaç dikmişliğim yok. Kendi ken-
dine büyüyen. Kültür doğanın zıd-
dıdır bu anlamda. Şehir dediğiniz, 
zaman ve mekân dediğiniz şeyler 
de zaten insanın kendisi için, ken-
dini anlatmak için ürettiği meta-
forlardır. Bana göre de çok entere-
san; insan sadece bıldırcın etiyle, 
yani kendi emeği olmadan, ken-
di pişirmesi olmadan, kendi elinin 
katkısı olmadan bir hayat sürsey-
di kültür var edemeyecekti. Daha 
doğrusu beşerlikten insanlaşma 
sürecine dâhil olamayacaktı. Çün-
kü bizim insanlaşabilmemiz, insa-
ni yetiler kazanabilmemiz kültür 
havuzuna düşmemiz ile alakalı bir 
şeydir. Hatasıyla sevabıyla, güze-
liyle çirkiniyle, bu bize ait bir şey-
dir. Bu şehri berbat hale getiren 
de benim. Bu şehri güzelleştirecek 
olan da benim. Dolayısıyla bizzat o 
kültür dediğiniz şey zaman-mekân 
bütün o insani kurumların hepsi, 
insanın elinin değmesiyle oluşan 
şeylerdir. O bakımdan hazır sof-
rayla, hazır şeylerle bu şehir inşa 
edilemez. Mekân kurulamaz. İn-
san kendi insanlığını ortaya çıkara-
mazdı. Bu açıdan ilginç ve sembo-
lik bir şeydir.

Doç. Dr. Aynur Can: Kent orma-
nı veya kültür, insan eliyle üretilen 

Ataşehir, 
İstanbul
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bir şey, suni bir şey. Marks’ın bir 
kültür tanımı var. Diyor ki: “Kültür 
Tanrı’nın yarattıklarına karşılık, 
insanın yarattığı her şeydir.” Ama 
aslında kültür doğanın zıddıdır de-
mek de tartışmaya açık bir söylem. 
Kendi elini alet gibi kullanan insa-
nın, kendi eliyle yarattığı şeylerle 
kültür var olur. Kültürü böyle ayı-
rıp, doğa ile yabancılaşan çatışmacı 
bir şekilde değil de, insan doğayla 
dost, doğaya bakarak, doğayla ben-
zeşik, doğanın içinde kendini yeni-
den üretebilen, bu anlamda da ha-
ni zıddı değil, doğadan üreyen ve 
doğaya dönen üretimler yapabilen 
bir varlığın biçimlendirdiği bir üre-
tim  olarak düşünebilir miyiz? Ya 
da düşünemez miyiz?

Prof. Dr. Köksal Alver: Çatışma-
cı bir yaklaşımdan söylemedim 
ben onu. Bir şeyler üretebilir ama 
sonuçta o, o değildir. Yani kültür 
dediğimiz şey doğa değildir. Doğa 
da kültür değildir. Yoksa çatışmacı 
kuram bunu çatıştırabilir. Ama si-
zin daha güzel bir form, daha gü-
zel bir öneriniz var. O formda da 
bunu uygulayabiliriz elbette. Do-
ğadan kültüre, kültürden doğaya 
alış-verişler, iç içe geçişler, dene-
meler olabilir.

Doç. Dr. Aynur Can: Kent kültü-
rü üzerine geliştirilmiş teoriler var. 
Bunlar ağırlıklı olarak çatışma ek-
senine dayanan teoriler. Kentsel 
çatışma teorisi, kentsel anomi te-
orisi vb. Bir de kentsel kültürcü 

teori var. Becker’in geliştirdiği teo-
ri. Orada sosyal âlem (social world) 
kavramından bahsedilir, mekânlar 
kendi sosyal âleminde yaşar diye 
bir varsayım geliştirmişler ve kent 
olgusunu bu bağlamda ele almış-
lar. Amerika’daki kentlere odak-
lı bir çalışma. Çin Mahallesi, kü-
çük İtalyan Mahallesi gibi örnekler 
incelenmiş. İstanbul örneğinde 
Esenler’ de, Kadıköy’de, herkesin 
farklı bir alanda, yaşam alanı kur-
ması tercihleri ve gerçekliği var. 
Modernitenin kenti alınıp-satılan 
bir metaya dönüştürmesi ve Hasan 
Bey’in ilk girişte bizim yaşadığımız 
kent ve kent kültürü ilişkisini sor-
gulayarak, durumu kent kültürü 
eksikliği veya kent kültürünü geliş-
tirilmesi gereken bir olgu olarak ta-
nımlarken kendimize ait kent kül-
türü oluşturmak hususunun altı 
çizilmişti. Kent kültürünün bir içe-
riği var. İstikameti, yönü var. Arka 
planı var. Oluşum süreci var. Arka 
planda tahayyül, tasavvur ve kül-
türel içerik, görünür dünyada kül-
türel formları doğuruyor veya bi-
çimlendiriyor. Burada biraz kendi 
tarihsel, kültürel bağlamımızı so-
ruşturan, yaşadığımız küresel kent 
gerçekliği ve bağlamı içerisinde de 
ifade tarzını deneyen, yeni zihinsel 
ve duygusal egzersizleri arayan bir 
yolun kıyısındayız. 

Dr. Nureddin Nebati: Biraz önce 
şehir içinde gittikçe içe kapanan, 
bireyselleşen ve bir anlamda da ek-
silen insandan bahsettik. Madem 

kültürel olanın üretilmesi için do-
ğal olana insan müdahalesi şart, bu 
belirli bir toplumsallık gerektirir. 
Herkesin birbirinden bu kadar ay-
rıksı durduğu bir yapıda şehir kül-
türü nasıl üretilecek? Herkes ken-
di yaşam alanında yaşıyorsa nasıl 
olacak?

Prof. Dr. Köksal Alver: Genel, 
herkesi kuşatan öyle bir kültür 
kurmanız çok zor zaten. Yani bura-
da lokasyonlar var. Mahalleler var. 
Yaşam alanı dedi hocam. Ama so-
nuçta her şehir bir simge, bir im-
ge de üretir. Yani o bir şemsiyedir. 
Bence onu da korumakta fayda var. 
Diyarbakır kültürü, Erzurum kül-
türü, Konya kültürü...

Kent kültürünün bir 
içeriği var. İstikameti, 
yönü var. Arka planı 
var. Oluşum süreci 

var. Arka planda 
tahayyül, tasavvur ve 

kültürel içerik, görünür 
dünyada kültürel 

formları doğuruyor 
veya biçimlendiriyor.      

Dr. Nureddin Nebati: Oralara bir 
şey demiyorum. İstanbul için ko-
nuşuyorum. Her sosyal grup İstan-
bul’u farklı bir şekilde tanımlıyor 
ve farklı ilişkilendiriyor. İstanbul 
için herkesin mutabık olduğu bir 
simgeden bahsedebilir miyiz me-
selâ? İstanbul’da bir silüet oluştu-
ruyorsanız, bir simge belirtmek, 
imge kurmak istiyorsanız.  Bunlar 
ortak bir değerden ziyade şehir içe-
risinde yaşayanların farklı değerler 
atfettikleri simgeler haline dönü-
şüyorsa ortak bir kültür oluştura-
bilir misiniz? Meselâ İstanbul de-
nilince birisi için Boğaz, öbürü için 
Sultan Ahmet, bir başkası için Aya-
sofya geliyorsa, ortak bir simge var 
mı?

Prof. Dr. Köksal Alver: Ama bun-
ların hepsi İstanbul’dur zaten. Kız 



Kulesi’nden Sultan Ahmet’ine, 
Ayasofya’dan Boğaz’ına... Bütün 
bunlar İstanbul’dur. İstanbullu so-
nuçta bunlara hürmet etmek, say-
gı göstermek, bu simgeyi, bu imge-
yi kabullenmek zorundadır. Bunun 
yaydığı bir kültür, bir İstanbul-
luluk mutlaka vardır. Bu Kayaşe-
hir’e de sirayet eder, Beylikdüzü’ne 
de, Gebze’ye de. Tabi bu yine ide-
al plandır. Bunu söyleyeyim. Fakat 
reel planda sonuçta insanlar ken-
di mekânsal ilişkileri kadar, kendi 
görgü ilişkileri kadar bir kültürel 
iletişime geçerler ve İstanbul’u an-
cak o kadar yaşarlar zaten. Anka-
ra’yı, Konya’yı ancak kendi sosyali-
tesi içinde yaşarlar. 

Dr. Nureddin Nebati: Bu sosya-
litenin boyutunu, şehirle kurulan 
ilişkiyi belirleyen bir faktör de za-
man diyebiliriz o halde. Şehirle ku-
rulan ilişkiyi mekân gibi, içinde bu-
lunulan zaman da belirliyor.

Prof. Dr. Köksal Alver: Elbette. 
Mekân ve zaman iç içe zaten. Di-
yelim ki Boğaz’ı görmeyen İstan-
bullu çocuklar binlerce.. Alaaddin 
Tepesi’ne çıkmamış Konyalı çocuk-
lar mümkün. Çifte Minare’yi gör-
memiş Erzurumlu çocuklar müm-
kün. O çocuğun, o mahallenin, o 
kenarın genel kültür havuzu içeri-
sine dâhil olup olmama biçimi el-
bette bir sorunsal oluşturabilir. 
Ama sonuçta İstanbul bütün bu 
imgesel, kültürel, yaşamsal öbekle-
riyle İstanbul’dur. Dolayısıyla onu 
tartışma dışında bırakmak lazım. 
Ama ben buna ne kadar katılırım, 
ne kadar dâhil olurum, o ayrı bir 
meseledir.

Dr. Hasan Taşçı: Bu beşerlikten 
insanlığa doğru bir seyri ifade et-
mektedir. Üretmeseydi, yani gök-
ten ineni yeseydi, beşerlikten in-
sanlığa terfi edemezdi. 

Prof. Doç. Dr. Köksal Alver: Ben 
onu önemsedim doğrusu. 

Dr. Hasan Taşçı: Evet. Benim az 
önceki sorumla bunu birleştirir-
sek, üretilen yer şehir, dolayısıyla 
üretim insanı beşerlikten insan-
lığa yükselten etkenlerden birisi. 

Ben de şehri böyle tarif ediyorum 
zaten. İnsan doğuştan eksik bir 
varlıktır. Sonra, o zaman içerisin-
de, naslarla sabit olduğu üzere in-
san mertebesine çıkıyor. Bunun da 
olduğu yer şehir. Bu bir projedir.  
Medeniyet de zaten insanı insan 
yapan projenin ismi. Medeniyetin 
yaşadığı yer de şehirdir.

Sosyalitenin boyutunu, 
şehirle kurulan ilişkiyi 

belirleyen bir faktör 
de zaman diyebiliriz o 
halde. Şehirle kurulan 

ilişkiyi mekân gibi, 
içinde bulunulan 

zaman da belirliyor.      

Prof. Dr. Köksal Alver: Ona belli 
değerler veriyor. Her yaşam alanı-
nın, her yerleşim alanı modelinin 
kendine özgü bir kültür ve mede-
niyet yaşama biçimi var zaten. Ya-
ni medeniyet dediğiniz şey nedir? 
Medeni ilişkiler, medeni insan der-
ken neyi kast ederiz? İnsan ilişki-
lerinin belli bir seviyede yürüme-
sini kast ederiz. Yoksa, ilk planda 

çok fazla teknolojiye burada refe-
rans vermeyiz. Bu adam çok mede-
ni, dediğinizde bu adamın şu kadar 
pahalı arabası var gibi bir şey söy-
lemek istemeyiz değil mi? Bu adam 
insan ilişkilerini çok insicamlı, çok 
düzenli, çok güzel sürdürüyor de-
riz. Çok saygılı deriz, değil mi? 
Ama gayrimedeni dediğimiz insan 
da aynı şekilde ilk önce insan iliş-
kilerine bağlı bir referansla tanım-
lanır. Çok kaba saba insanlarla na-
sıl konuşacağını bilmiyor. Nasıl 
oturulup, nasıl kalkılacağını bil-
miyor. Gayrimedeni, vahşi, bedevi 
bir adam deriz. Dağlı bir adam de-
riz. Atın bunu şehirden. Dolayısıy-
la medeni olmaya dair ilk referan-
sımız insan ilişkileri üzerinedir. Bu 
çok özel bir şeydir. Yani maddi ve 
teknolojik bir referans değil. Bu ba-
kımdan şöyle bir karşıtlık kurmaya 
gerek yok.  Medeniyet şehirlerde-
dir; medeni olmak, iyi insan ilişki-
leri, seviyeli insan ilişkileri kurmak 
sadece şehirde yaşayanlara ait bir 
şeydir gibi bir yanılgıya düşmemek 
lazım. Ona bakarsanız tarım dev-
rimi de bir devrimdir. Büyük bir 
atılımdır. Tarım toplumu da. Köy 
dediğiniz şey de aynı şekilde bu an-
lamda devrimci (olumlu bir anlam-
da söylüyorum), gelişkin, medeni 

Galata Kulesi
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bir atılımdır. Çünkü köy dediği-
niz yer üretim ilişkilerinin, tüke-
tim ilişkilerinin, insan ilişkilerinin 
bir organizasyonunu, belli bir ör-
gütlenmesini ifade eder. O dağınık 
yaşamış insanları, kendi başına ya-
şamış insanları, kendilerinden ta-
viz vererek, ortak bir yerde topla-
yabilme becerisidir, köy. Başlarına 
bir muhtar veriyorsunuz. Öğret-
men veriyorsunuz, imam veriyor-
sunuz. Evleri bir yere topluyorsu-
nuz. Tarlaları bölüştürüyorsunuz, 
parselleri ve diyorsunuz ki siz bu-
rada beraber, birlikte, birbirinizle 
iyi geçinerek, meralarınız, tarlala-
rınız, ekip biçtiğiniz yerler vs. or-
ganizeli bir hayat sürdüreceksiniz. 
Ne üzerinden? Bir hukuk üzerin-
den. Bir medeni ilişki üzerinden, 
bir insan ilişkisi üzerinden. Dolayı-
sıyla köy, şehirden önce bunu ba-
şarabildiğimizi gösteren müthiş bir 
yerdir zaten. Biz bunu başarabilmi-
şiz. Yani o kocaman insanları, ko-
caman sayıdaki varlıkları, her biri-
nin farklı bir düşü olan, düşüncesi 
olan bu kadar insanı bir araya ge-
tirip toplamak... Büyük oranda da 
barışçıl bir şekilde medeni bir şe-
kilde, yaşamalarını sağlamak haki-
katten büyük bir beceri, büyük bir 
hüner. Bu aslında insanoğlunun 

ne kadar güzel şeylerle donandığı-
nı da gösteren bir şey. Adeta Tan-
rı’nın ruhundan üflediği bir varlık 
olduğunu da gösteren bir varlık. 
Dolayısıyla bu hüner, bu beceri 
var zaten. Ama şehir dediğiniz şey 
daha farklı bir kurgu elde etmek. 
Köyden, kasabadan daha farklı bir 
kurgu, daha farklı bir yaşam alanı. 
Onu tamamlayan nedir? Teknik 
ve kültürel özellikler var. O ayrın-
tıları hepimiz biliyoruz. Burada iş 
biraz da farklı bir boyuta ulaşmış 
oluyor. Orada artık ait olduğunuz 
medeniyetin, kültürün en üst se-
viyeden bir gösterisi, bir sunumu 
ortaya çıkmış oluyor. İşte âlim in-
sanlar orada, şairler orada, yazar-
lar orada, siyasiler orada dolayısıy-
la bu kültürel sermayenin, sosyal 
sermayenin de orada birikmesiyle 
birlikte orada başka bir şey ortaya 
çıkıyor ister istemez. Meselâ Sü-
leymaniye bir ulema semti oluyor. 
Süleymaniye’yi bir ulema semti ha-
line getire şey, o insanların bizzat 
oraya gidip, orada yaşıyor olmala-
rı. Üsküdar’ı Üsküdar haline geti-
ren şey, Eyüp’ü Eyüp haline getiren 
şey orada yaşayan insanların gidip 
orada belli bir sosyal ve kültürel 
sermayeyi biriktirmiş olmalarıdır. 
Dolayısıyla şehir iktisadi, sosyal, 

kültürel sermayeyi biriktirerek 
kendinde toplayarak ister istemez 
bunun hasılasıyla ortaya çıkan bir 
yaşam alanıdır. Dolayısıyla tabi 
ki kasabadan, köyden diğer yerle-
şim yerlerinden farklı olacak elbet-
te. Bunun için Sultanahmet İstan-
bul’da, Selimiye bir başkent olan 
Edirne’de, Ayasofya İstanbul’da, 
Alaaddin Camii Konya’da. Bu kül-
türü, bu medeniyeti en yüksek se-
viyeden temsil edebilecek örnek-
lerin şehirlerde birikmiş ve ortaya 
çıkmış olması tesadüf değil elbette. 

Medeniyet şehirlerdedir; 
medeni olmak, iyi 

insan ilişkileri, 
seviyeli insan ilişkileri 
kurmak sadece şehirde 

yaşayanlara ait bir 
şeydir gibi bir yanılgıya 

düşmemek lazım.    

Doç. Dr. Aynur Can:  Şehir, insan- 
mekân ilişkisinin, insan-insan ve 
mekân-mekân ilişkisinin örgütlen-
diği bir alan. Kırsal alandan fark-
lılaşan özel bir yaşama alanı. Yer-
leşik düzende ve farklılıkların bu 
denli karşılaştığı ve hızlı bir biçim-
de devindiği, onun için de kendine 
has mekânlar ve insan modelleri 
üreten bir özel kültür üretme alanı. 
Medeniyetle kurulan ilişkisi onun 
insan düşüncesi üretmesi, duygu-
ların yaşandığı (insan düşüncesini 
bilim olarak ifade edebiliriz) sanat 
ve felsefe de üretmesi veya hikmet 
üretmesi... Yani bu şehirde üreti-
lebilmiş. Gerçi ortaçağ Hristiyan 
dünyasında erdemi elde etmek için 
şehirlerden çekilme var. Ama İslam 
şehirleri hep bu hikmetin arandı-
ğı, ilmin arandığı ve onun için gi-
dilmesi gereken ve bizatihi bunla-
rın üretildiği alanlar olarak çıkıyor. 

Dr. Nureddin Nebati: O zaman 
şehir evrensel ve zamansız bir ka-
tegori değil? Ortaçağda insanlar 
hikmet aramak için şehirlerden 
kaçarken, özellikle sofistler, aynı 

Eminönü



dönemde İslam dünyasında şehir-
lere akın ediliyordu. Aynı şeyi bul-
mak için, hikmeti bulmak için. 
Özellikle Arap-Müslüman kültü-
rünün 10-12. yüzyıllar arasındaki 
dönemi çok üretken olmuştur. Bu 
öyle bir dönemdir ki bilim ve sa-
nat üretimi bütün milletlere yayıl-
mıştır. Şehirde yaşayanlar evlerin-
de bilim adamları ve sanatçıların 
bulunduğu toplantılar düzenle-
miştir. Şiir çok önemlidir meselâ 
bu dönemde. Edebiyat, sanat, bi-
lim, şiir... Hepsi iç içe geçmiş ve 
tüm şehrin iklimini belirlemiştir. 
Dolayısıyla Ortaçağ İslam şehirle-
ri tam anlamıyla hikmetin merke-
zi olmuştur. 

Prof. Dr. Köksal Alver: Aynı za-
man diliminde, her yerde aynı şe-
hir ilişkileri yaşanmıyor. 

Dr. Hasan Taşçı: Peki sanayi ih-
tilalinden sonra bu tamamıyla bir 
global yapıdan bahsedebilir miyiz?

Doç. Dr. Aynur Can:  Evet. Ora-
da çokkültürlülük yapısı oluşuyor, 
İngilizce’de diversity, denen bizde 
kesret, çokluk diye ifade edilen şey. 
Bu anlamda İstanbul’a bakınca kül-
türün yaşandığı, devindiği onun 
için diğer geleneksel şehirlerde-
kinden aşılmış farklı bir görünüm 
ortaya çıkıyor. O çokkültürlülük 
içerisinde bir birlik. Meselâ küre-
selleşme tartışmaları unity  yani 
birlik üzerinde değil de diversity 
yani çokluk, çoğulluk üzerinde ya-
pılmakta. Çokluk, kesret, parçalan-
mışlık.. Kentsel entegrasyondan 
çok ayrışımın konuşulması. Bun-
lar global şehir, küresel şehir, post 
modern şehir tartışmalar içerisi-
ne girebilecek söylemler. Tabi bu 
çok daha özel bir konuda çalışmayı 
gerektirir. 

Zaman ve mekân ilişkisi farklı-
laşan, zaman ve mekândan hız-
la münezzehleşen farklı bir insan, 
katı bir form değil de sanal ağın 
içinden buharlaşan farklı bir oku-
ma ve kentli üretimi görünür ala-
na çıkıyor. Tüm bunlar bir arada 
ele alınması gereken ancak her biri 
tartışmaya açık çok engin konular 
kuşkusuz. 

Kentsel entegrasyondan 
çok, ayrışımın 

konuşulması. Bunlar 
global şehir, küresel 

şehir, post modern şehir 
tartışmalar içerisine 

girebilecek söylemler.   

Dr. Hasan Taşçı: Aslında şunu gö-
rüyoruz yani. Şehir, kültür deyince 
hemen hemen herkesin çok fazla 
şey söyleyebileceği bir alan zan-
nediyorum. Ama çok da fazla böy-
le geniş bir yelpazesi yok. Yani üç 
aşağı, beş yukarı konular sınırlı gi-
bi geldi bana. 

Doç. Dr. Aynur Can:  Kültür, bü-
tün her şeyi içine alan bir kav-
ramlaştırma. Kültür tanımları in-
celendiğinde onu olabildiğince 
kapsayıcı olan, her şeyi içine alan 
bir tür boh ça gibi izleyebiliyoruz. 
Ama günümüzde, yamalı bir boh-
ça gibi. Meselâ onu tanımlayan şey, 
özü itibariyle bakıldığında; kültür 
iki artı iki eşit değildir dört veya 
eşittir beş, yedi, sekiz, dokuz gi-
bi doğrudan matematiksel bir so-
nuç vermemesi. Bir de tasavvufta 

bir prensip vardır. Bir artı bir eşit-
tir bir. Orada da bire ulaşan, bire 
değen bir şey. İçine her şeyi alıyor 
ama birle bütünleşiyor. Bir disiplin 
olarak çalışılınca yapabileceğimiz 
birçok şey var. Şehir ekseninde al-
dığınızda, meselâ üretim biçimi ile 
ilişkilendirdiğinizde bugün küresel 
şehir, küresel dinamikler nasıl et-
kiliyor, etkileniyor? Kent kültürü-
nü nasıl dönüştürüyor? Evet, par-
çalıyor ve yayıyor. Birçok değişiklik 
gündeme geliyor. Bahsettiğim sos-
yal âlem kavramını çok önemsiyo-
rum. Mahalle üzerindeki çalışma-
larda da, bir kendi yerel bağlamı 
gelişiyor ama küresel olanla ilişki-
ler sürüyor. 

Prof. Dr. Köksal Alver: Aynur ho-
camdan alarak devam edeyim ben 
kültür mevzusuna. Mahalleyi de 
birazdan konuşalım. Kültür o ka-
dar çok konuşulan bir kavram ki bu 
yüzden zaman zaman içi boşalmış 
gibi de hissedebiliyorsunuz. Siz de-
diniz ya, aslında çok da şey anlat-
mıyormuş gibi. Böyle değil. Kül-
tür tanımlarında da inanılmaz bir 
abartı var. Sonuç da şu: Kültür in-
sanı insan yapan öz değerleri, ken-
dine ait insanı insan kılan duygusu, 
düşüncesi, yapıp etmeleri, dünya-
ya kattıkları, gerçekleştirdikleri, 
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sadece kategorik olarak anlaşılsın 
diye ayırdığımız maddi ve manevi 
unsurları. Aslında buradan baktı-
ğımızda nerede insan varsa orada 
kültür, nerede de bir kültürden söz 
ediyorsanız orada da insandan söz 
ediyorsunuz. Bu ne demek? Bu in-
sanla kültürün iç içe geçmiş oldu-
ğunu gösteriyor. Böylesine insana 
dokunmuş, insanı dokumuş yapı-
nın insana dair olan hiç bir şeyden 
uzak kalmaması elbette ki normal-
dir. Bu bakımdan şehir, köy, kasa-
ba, zaman, mekân... Her şeyin ken-
dine ait bir yaşanmışlığı, kendine 
ait bir sunumu olduğu için kültü-
ründen söz edebiliriz çok rahatlık-
la. Dolayısıyla kültür insana ait bir 
yapıdır, çeşitlenmesi de gayet do-
ğaldır. Çünkü insan ortaya çıktı-
ğı andan itibaren binlerce yıl içeri-
sinde hep farklı deneyimler yaşadı, 
farklı tecrübeler yaşadı, hep fark-
lı şeyler ortaya koydu. Değişik kı-
talarda yaşadı. Değişik zamanlar-
da yaşadı. Tarih öncesinde yaşadı, 
ortaçağlarda yaşadı, yeniçağlarda 
yaşadı, inanılmaz bir şey. İnsanın 
her yaşadığı çağda bir kültür orta-
ya koyması, bir performans orta-
ya koyması, müthiş bir zenginliğe 
ve kaynağa da sahip olduğunu gös-
teriyor. Bu bakımdan kültür bizim 
için demek ki burada tanımlan-
ması gereken, bilinmesi gereken, 
anlaşılması gereken ilk kategori-
miz. Şehir kültürünü konuşacak-
sak, öncelikle bunu konuşmamız 

gerekiyor. Kültürü mutlaka insa-
na ait, insana dair bir yapı olarak 
konumlandırmakta fayda var. Da-
ha sonra belki işte yaşam kültürü 
dediğimiz, yaşam alanlarına ilişkin 
kültürlerden söz edebilirsiniz. Şe-
hir kültürü; o şehrin genel hava-
sı, genel atmosferi, biraz önce de 
tartıştığımız gibi Konya’da, Bur-
sa’da, İstanbul’da, Londra’da, New 
York’ta o şehrin genel havası bir şe-
kilde sizin bütün insanlarınızı, bü-
tün mahallelerinizi etkiler. O bir 
değer, bir norm, bir skala olarak si-
zi her zaman için gözetir. Siz onun-
la eşleştirilirsiniz. “Burası İstanbul 
kardeşim, burada nasıl yaşanacağı-
nı bilmiyor musun?” denir meselâ.

Dr. Hasan Taşçı: Hocam aslında 
bir dayatmadan mı bahsediyoruz? 
Ondan da tam emin değilim. 

Prof. Dr. Köksal Alver: Dayatma 
derken şöyle izah edelim. Şehir el-
bette insanı belli bir yaşantı için 
zorlar, ona kurallar belirler. Birlik-
te yaşamanın yollarını ve imkânla-
rını sunar. Bunun için elbette her 
insanın özenle koruması ve uyma-
sı gereken değerler vardır. Şehir 
her isteyenin kafasına göre takıla-
cağı sınırsız özgürlükler alanı değil. 
Böyle görülmüş belki, bir yönüyle 
de böyle olabilir, ama sonuçta şehir 
insanı belli ilişkilere, biçimlere, du-
rumlara zorlar. Baskı da kurabilir, 
zorlayıcı tedbirler de alabilir. Ru-
humuzu ve canımızı bile sıkabilir 

hatta bedenimizden başka! Onun 
için ‘kırlara gidelim, özgürleşelim’ 
şeklinde çağrılar oluşur zaman za-
man, şehir hayatına istinaden. 

Kültür insana ait bir 
yapıdır, çeşitlenmesi 

de gayet doğaldır. 
Çünkü insan ortaya 

çıktığı andan itibaren 
binlerce yıl içerisinde 
hep farklı deneyimler 

yaşadı, farklı tecrübeler 
yaşadı, hep farklı 

şeyler ortaya koydu.     

Dr. Hasan Taşçı: Bizim şehir kül-
türü derken bir endişemiz var. Bir 
şehirde yaşıyoruz. Bizimle birlikte 
burada yaşayan, binlerce, milyon-
larca insan var. Bizim ön kabulü-
müz olan bazı davranış biçimleri 
var. Herkesin buna riayet etmesini 
istiyoruz. Ortak yaşama alanında 
ahengi ancak bu şekilde sağlayabi-
liriz. Dolayısıyla şehir kültürü der-
ken aslında bir davranış kalıpları 
ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu şe-
hirde yaşayan herkesin en azından 
asgari düzeyde buna uymasını isti-
yoruz. Bu durum bir dayatma mı-
dır? Düzenleyici bir şey midir? O 
olmazsa olur mu? Bunları konuş-
mamız lazım belki. 

Doç. Dr. Aynur Can: Dayatmadan 
çok, düzenleyici bir şey gibi düşün-
meliyiz. Yani şehir bir arada yaşa-
mı örgütleyen, insanla mekân ara-
sı ilişkiyi örgütleyen bir şey olarak, 
farklılıkları bir araya getiren ve bir 
arada yaşama kültürünün üretildi-
ği, bir yaşam şeklinin üretildiği bir 
ortam oluşturuyor. Yani içinden 
kurallar çıkıyor. Bunlar insan eliy-
le koyulan kurallar olabilir. Meselâ 
sanayi kentiyle bakıldığında bizati-
hi aklın hükümleriyle hareket edil-
mesi söz konusu. Tabi akıl bize bir 
yön, bir istikamet çiziyor. Buradan 
üretilen kurallar, yaşam kuralları, 
trafik kuralları, insanların  birbiri-
ne nasıl davranacağının kuralları. 



Biz buna görgü kuralları diyoruz. 
Eski dilde adab-ı muaşeret dedi-
ğimiz iki insanın karşılaştığında 
nasıl davranacağını belirleyen ku-
rallar üretiliyor doğal olarak. Yani 
kırsalda da üretiliyor ama şehir-
de sizin o bahsettiğiniz daha gü-
zel, daha latif, letafete çekilen ayrı 
bir tavrı ortaya çıkabiliyor veya çı-
kabilmiş. O da çokça karşılaşmayı, 
farklılıkları bir araya getirdiği için. 
Ama tabi bu kural koymanın arka 
planında aklı içine alan ama onu 
aşan ilahi olan, ilahi sınırlar yer 
alabiliyor. Meselâ Osmanlı şehrine 
baktığımızda şer-i hükümler, ama 
çok da ağırlıklı örfi hukukla üreti-
len bir düzen söz konusu. Şehri bu 
anlamda ideal ve ilahi olanla giydi-
rilen bir olgu olarak izleyebiliyor-
sunuz. Ama sanayi kentiyle daha 
çok insan aklının düzenleyici for-
munu aşan bir tür kutsallık atfet-
me içinde rol oynadığını izliyoruz.

Prof. Dr. Köksal Alver: Şehir kül-
türü, sizi o kültür içerisinde do-
natıyor, düzenliyor, besliyor. Za-
man zaman baskılıyor olabilir, 
zorluyor da olabilir. Ama sonuçta 
o kültür ilk planda insani ilişkiler 
anlamında orada nasıl yaşanılaca-
ğının prensiplerini size öğretiyor. 
Sizi alıştırıyor. Bu çok önemli bir 
şeydir. İnsanın o medenileşme-
si, kültürlenmesi, gelişkin bir var-
lık haline gelmesi bakımından çok 
önemli ayarlamalardır bunlar. Bu 
ayarlamalar olmasaydı, insan şe-
hirde de olsa darmadağınık yaşa-
yabilirdi. Oysa mahalleye gittiği-
nizde, sokağa gittiğinizde ya da 
bir apartmana girdiğinizde asga-
ri şartlarda orada nasıl davranıla-
cağını, prensiplerin ne olduğunu 
kestiriyorsunuz. Bunu size kim 
söylüyor? Bunu size şehir söylü-
yor. Şehir derken; komşunuz, öğ-
retmeniniz vs. Deniyor ki bakınız 
burada bu şekilde yaşanır. 

Dr. Hasan Taşçı: Veya en niha-
yetinde polis söylüyor. Güvenlik 
güçleri söylüyor. 

Prof. Dr. Köksal Alver: İşte trafik 
ışıkları vs. Görüldüğü gibi müthiş 
bir ayarlama var aslında. Müthiş 

bir düzenlilik, akışkanlık var. Ama 
bu bazen dayatma şeklinde olabili-
yor. Elbette olabilir. Neden?  Sizin 
belki arzu etmediğiniz bir şeydir 
bu. Siz belki bunu çok fazla önem-
sememiş olabilirsiniz. Her ölenin 
ardından minarelerden selâ okun-
ması, sizin için farklı bir şey olabi-
lir. Başkası için farklı bir şey olabi-
lir. Sirenlerin çalıyor olması farklı 
bir şey olabilir. Bir başkası için da-
ha değişik olabilir. Bir yerde ya-
şamak ister istemez oranın bas-
kılarına da  (bu öyle büyük baskı 
anlamında değil) bir şekilde kat-
lanmak demektir. Yani şehirde ya-
şamak bir şekilde şehre katlanmak 
da demektir. Ama katlanırken o şe-
hir size müthiş şeyleri de katar. Sizi 
medenileştirir. Sizi geliştirir. Sizin 
tek başınıza yaşarken edinemeye-
ceğiniz müthiş başka değerleri de 
sizin önünüze getirip bırakır. 

Bu noktada biz bir şeye varıyoruz 
aslında. Evet, şehir bir kültür üre-
tiyor. O kültürle, o şehirde yaşa-
yanlar arasında müthiş bir insicam 
var. Teorik olarak bağlantı var. Fa-
kat bir de o insanların, o şehre ka-
tılma yönleri var. O şehri okuma 
biçimleri var. O şehri “kullanma” 

ya da “kullanamama” beceri ve be-
ceriksizlikleri var. Dolayısıyla o 
kültürü yorumlama biçimleri de 
farklıdır. Siz Hasan olarak bu şeh-
ri farklı yorumluyorsunuz. Aynur 
Hocam farklı yorumluyor. Ben 
farklı yorumluyorum. Şu anlam-
da, size göre şu şu gelişmeler çok 
iyiyken, Aynur hocama göre aynı 
gelişmeler çok kötü olabilir. Yani 
burada ortak bir şey bulmak belki 
çok zordur. Onun için şehir kültü-
rü her insanın illaki her zaman, her 
şey hakkında aynı şeyleri duyması, 
aynı şeyleri düşünmesi demek de-
ğildir. Parça parça, farklı farklı yo-
rumlar da eklemlenebiliyor. 

Şehirde yaşamak bir 
şekilde şehre katlanmak 

da demektir. Ama 
katlanırken o şehir size 
müthiş şeyleri de katar. 

Sizi medenileştirir. 
Sizi geliştirir.      

Dr. Hasan Taşçı: Tabi farklılıklar 
var. Biz dün akşam Hüseyin Bey’le Balat, İstanbul
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giderken etrafımızda bir ambulans 
sesi geliyordu. Bu ambulans sesi 
bir köyde duyulsa, bütün orada-
ki ahali “ambulans kim için geldi? 
Kim hasta? Nesi var? Ne oldu?” Bu-
nu öğrenmeden gidip yatmaz, uyu-
maz. O ambulansın mutlaka kim 
için geldiğini ve ne olduğunu öğre-
nir. Orada böyle bir ilişki söz konu-
sudur. Oysa şehirde yanımızdan, 
sağımızdan, solumuzdan onlarca 
belki yüzlerce ambulans geçiyor. 
Hiçbirimiz aracımızın, evimizin 
etrafından geçen o ambulansların 
içindeki genç midir, yaşlı mıdır, ze-
hirlenmiş midir, ölmüş müdür, in-
tihar mı etmiştir, vurulmuş mu-
dur, cinayete mi kurban gitmiştir? 
Ne olmuştur? Nasıl birisidir? Has-
talığı ağır mıdır, hafif midir? Merak 
bile etmeyiz. Yanımızdan geçer, gi-
der. Arkamızdan geliyorsa yol veri-
riz ama onun ötesinde hiçbir şeyi 
merak etmeyiz. O bizim tanıdığı-
mız değildir. Ama daha küçük bir 
yerleşim alanındakiler de akraba-
mız değildir ama orada öyle bir iliş-
ki biçimi oluşmuştur. Burada böyle 
bir ilişki biçimi oluşmuştur. Bu du-
rum daha özgürleştirici midir? Da-
ha aymazlık mıdır? Nedir? 

Doç. Dr. Aynur Can: Tabi, yaban-
cılaşma dediğimiz, İsmet Özel’in 

“Üç Mesele”de de ele aldığı ve sana-
yi kentinin üretim biçimi itibariy-
le doğadan da koptuğu için bir kere 
doğayla yabancılaşma, sonra insa-
nın insana yabancılaşması mesafe 
üretiyor.

Şehirleri önemsiyoruz. 
Şehir kültürünü 

kutsuyoruz. Kırsalı 
küçümsüyoruz. Bu 
durum doğal olarak 
kırdan kente doğru 

bir akışı beraberinde 
getirmektedir.    

Dr. Hasan Taşçı: Hocam, anla-
dığım kadarıyla iki farklılaştırma 
yaptınız. Bir mekânda kırsaldan 
şehre uzanan bir yapı. Kırsal ve şe-
hir. Kötüye giden bir şeyden bah-
settiniz. Şehir bazı ilişkileri yozlaş-
tıran, ahlâken de bazı sıkıntılara 
yol açan bir yapı. Aynı şekilde geç-
mişle günümüzü kıyasladığımızda 
da böyle bir bozulma söz konusu 
olduğunu söylediniz. Hem mekân-
sal, hem zaman boyutunda şe-
hir kültürü bir bozulmayı mı ifade 

ediyor? Bu tam olarak bozulmanın 
tarzı mı?

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bir deği-
şim var ve bu devam eden bir sü-
reç. Kastım bunu durdurmak de-
ğildir. Burada asıl kastettiğim şey, 
daha önce de bir değişim vardı ama 
bu değişimin kendi içerisinde bir 
bağlamı vardı. Meselâ terakki fikri 
vardı. İlerleme fikri vardı. O ilerle-
me fikrinin bir nevi giriş, gelişme, 
sonuç kısmı belliydi. Bugün bu çok 
belli değil.

Şehirleri önemsiyoruz. Şehir kül-
türünü kutsuyoruz. Kırsalı küçüm-
süyoruz. Bu durum doğal olarak 
kırdan kente doğru bir akışı bera-
berinde getirmektedir. Bu akış do-
ğal bir mecra mı yoksa bizim bu 
iki pozisyona verdiğimiz kıymet-
ten mi kaynaklanıyor, doğrusu çok 
emin değilim. Acaba halk arasında 
ve aynı zamanda entelektüel çev-
relerde dini metinlerde kırın daha 
doğal ve üstün olduğu işlense top-
lumsal değişimin yönü değişir mi? 
Bence burası belli değil.

Dr. Hasan Taşçı: Ama biz şunu 
konuştuk: Hz. Musa’nın kavmine 
gökten bıldırcın eti ve kudret hel-
vası indirilmesi. Hz. Musa’nın kav-
mi onunla beslenirken ona diyorlar 



ki: Biz yerin bitirdiklerinizden isti-
yoruz. Hz. Musa ise, “siz daha kö-
tüyü daha iyiye mi tercih ediyor-
sunuz? O halde şehre gidin.” diye 
cevaplıyor. Burada demek istedi-
ği üretimdir. Üretim ise şehirde 
olur. Şehir üretimi, gelişmeyi, in-
san olmayı ifade ediyor. Yani iyi-
leşmenin süreci, insanoğlunun be-
şeriyetten insanlığa yürümesinin 
ortaya çıkardığı bir yapı olduğunu 
söyledik. Şimdi siz tam tersini mi 
söylüyorsunuz?

Prof. Dr. Mazhar Bağlı : Hayır. 
Yüzde yüz öyle. Ben de böyle oldu-
ğunu düşünüyorum. Bir insanlık 
tarihinden ya da bir medeniyetten 
bahsedilecekse bu şehir tarihidir. 
Bundan hiç şüphe yok ama ben 
modern dünyadaki şehirleşmey-
le ilgili bir sıkıntıdan bahsediyo-
rum. Modern dünyanın şehirleş-
mesi varoluşsal paradokslar içeren 
bir felsefeye dayanıyor. Çok temel 
problemlere dayanıyor. Gelenek-
sel dönemlerdeki toplumsal yapıda 
zaten köylülerin bir statüleri de bir 
tarihleri de yoktu. Yani köyler etra-
fını da etkileyecek bir dönüşüme 
kaynaklık edemezler. Ama bütün 
Roma İmparatorluğu’nda 18-20 ta-
ne merkezi kent varsa onların kül-
türünü biliriz. Nasıl bir yöneticisi 
olduğunu, nasıl sokak kurduğunu, 
tılsımının ne olduğunu... Her şeyi 
biliyoruz. Düşünsenize, 2500 yıl 
öncesinden kalma bütün kentin 
şifrelerini çözebiliyoruz. 

Şehir insanoğlunun 
yeryüzü serüveni 

ile başlamıştır.    

Dr. Hasan Taşçı: Bu durumda şe-
hir köyden önce vardı diyebilir mi-
yiz? Benim bir iddiamdır bu. Ben 
tarım devrimine dayandırılan şe-
hir teorilerinin doğru olduğuna 
inanmıyorum. Şehir insanoğlunun 
yeryüzü serüveni ile başlamıştır. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bu cüm-
le beni cezbeder, çok çarpıcı bir 
cümledir. Arkeoloji ile ilgili benim 

temel görüşüm şudur: Ben hep in-
sanlığın iddia edildiğinin aksine 
gelişmişten ilkele doğru evrildiğini 
düşünmüşümdür. Giderek hep bir 
dejenerasyonun yaşandığına ina-
nıyorum. Urfa’daki Şehir Müzesi-
ne gittiğinizde önce sizi temsili bir 
“ilkel insanlık” manzarası karşılar. 
Sadece mahrem yerlerini örtmeyi 
bilen becerebilen, saçı sakalı birbi-
rine karışmış, barbar, gördüğü her 
canlıyı katletmeye hazır elinde bir 
mızrakla bekleyen bir yaratık var-
dır. Biraz ileride Göbekli Tepe’nin 
kalıntıları var. İnsanlığın nasıl ince 
detaylarla dünyayı okuduğunu, ha-
yatında maneviyatı nasıl şekillen-
dirdiğini ve nasıl bir estetik pers-
pektife sahip olduğunu gösteren 
eserler karşılar sizi.

Orada hemen sormak lazım, bu 
Göbekli Tepe’yi bu ilkel adam mı 
inşa etti? Hiçbir alakası yok. Müm-
kün değil o adam onu yapmadı. 
Ben bu konuda sizinle yüzde yüz 
hem fikirim.

Dr. Hasan Taşçı: Tarım devrimiy-
le şehirlerin ortaya çıktığı söyleni-
yor. Oysa Hz. Âdem’in iki oğlun-
dan birisi zaten tarım yapıyordu. 
Kavga zaten tarım ve hayvancılık 
adaklarından çıktı. Tarım zaten 
Hz. Âdem ile birlikte var. Hz. İdris 
aleyhisselam şehirler kurdu çocuk-
larına. Hem Kur’an’da, hem de baş-
ka yerlerde bu şehirlerin izleri var. 
Bu şehir teorisinde insanlar önce 
dağınık yaşıyorlardı sonra köylerde 

bir araya geldi. Daha sonra tarım-
la bir şehir ortaya çıktı görüşünün 
doğru olmadığını en baştan beri 
şehirde yaşadıklarını, köylerin da-
ha sonra şehrin tarımsal ihtiyaç-
larını karşılamak için şehre yakın 
noktalarda şehirden sonra oluş-
muş yerleşim birimleri olduğunu 
düşünüyorum. Meselâ tarihi ka-
zılara baktığımızda şehir kalıntı-
larının 8.000-10.000 yıllık geçmi-
şi olduğunu hatta Göbekli Tepe ile 
bunun 13.000 yıl olduğuna dair 
bilgiler var ama 2.000 yıl öncesin-
den tarihlenmiş bir köyden bah-
setmiyoruz. Şehir en baştan beri 
vardı. Bir de şöyle bir şey var. Hz. 
Âdem cennetten gelmiş. Bugün 
hayal bile edemeyeceğimiz bir yer-
den gelmiş. Bir şey yapıyorsa ona 
lâyık bir şey yapmaya çalışır. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Ben-
ce Türkiye’de şöyle bir açmaz var: 
Biz hem modernleşmek istiyoruz 
hem de geleneklerimizi korumak 
istiyoruz. Gelenek ile geleceği bir-
likte kurmak kolay değil. Aslın-
da bunu başarabilirsek, günümüz 
dünyasının açmazlarına da bir ne-
fes aldırabileceğimize inanıyorum. 
Hem kutsal değerlerimizi koruya-
lım hem de dünyayı dönüştürelim. 
Hem dünyevileşme olsun hem de 
kutsal değerler güçlensin istiyoruz. 
Kolay bir şey değil. Bireyi aşırı öz-
gürleştirip kendi başına bırakmak 
ama aynı zamanda kendiliğinden 
ulvi değerlere bağlı bir sosyalizas-
yonun gerçekleşmesini istemek 
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zor bir iş. İkisi aynı anda sanırım 
pek mümkün değil. 

Prof. Dr. Köksal Alver: Bu şe-
hir kültürü dar anlamda da nedir? 
Komşuluk ilişkileri, mahalle ilişki-
leri, mekânlar ve o mekânlara dolu-
şan insan ilişkileri bağlamında da 
yaşanır. Belki de şehir kültürünün 
gizil kaynakları, kılcal damarları 
asıl buralarda kendini belli eder. 
İstiklal Caddesi İstanbul’un vitri-
nidir. Fakat İstanbul kültürü de-
diğiniz şey sadece İstiklal Caddesi 
ile tanımlanamaz. İstanbul kültü-
rü dediğiniz şey Üsküdar’ı, Eyüp’ü, 
Suriçi İstanbul’unu, Boğaz’ı, Boğaz 
köylerini ve oralarda yaşanan içsel 
ilişkileri katmadıkça anlaşılamaz, 
tarif edilemez. Dolayısıyla şehrin 
bir ön plana çıktığı, çıkardığı vit-
rinler var. O biraz gündelik haya-
tın, popüler kültürün akıp gitti-
ği bir mecra fakat asıl o şehri var 
eden o şehrin gerçek damarları de-
diğimiz şeyler bu mahallelerde ya-
şanır. Komşuluk ilişkilerinde yaşa-
nır. Bunları çekip aldığınızda şehir 
çöker. O bakımdan bizim şehirleri-
miz garip bir şekilde mahalle for-
mülasyonu üzerinden oluşturul-
muş. Yani mahalleler adeta öbek 
öbek o şehri tutmuşlar. O şehri ku-
şatmışlar. O şehre hayat vermişler. 
Mesela mahallelerin nüfus poli-
tikalarına baktığınızda da o fark-
lılıklar arasındaki insicam ve ilin-
ti kendisini belli eder. Mesleklerin 
dağılımı, nüfusların dağılımı müt-
hiş bir şekilde o şehir kültürünü 
yaşatacak, sürdürecek, ona katkı 
sağlayacak şekilde düşünülmüş ve 
düzenlenmiştir. Bizde bir ayrıştır-
madan ziyade, bir bütünleştirme 
kendini ortaya koymuştur. Neden? 
Çünkü İslam’ın genel perspektifi 
de budur. Bütünleştirici bir dindir. 
İnananlar kardeştir diyor. Entere-
san değil mi? Hemen bütünleştirdi 
sizi. Bakınız ayrıştırmadı. Tevhid, 
zaten başlı başına bir bütünleştir-
me, bir şeyle sizi bir araya getirme 
işlemi. Ayrışmanız kopmanız çok 
da mümkün değil. Mahalleye de 
bakınız. Evet, hepsi ayrı ayrı ma-
halle görünürde. Hepsinin mescid-
leri, câmileri ve benzer mekânları 

var. Fakat bütün bu ayrıksı imiş gi-
bi görünen şeyler bir yerde anlam 
kazanıyor. O mahalleye anlam ve-
ren o şehirde oluşudur. Her biri bir 
cüzdür. 

Dr. Hasan Taşçı: O anlamda şehir 
bir cemaat olmayı, bütünleşmeyi 
ifade ediyor. 

Kültür seninle beni bir 
araya getirebilecek, 

bu kadar ayrıksı imiş 
görünen insanları bir 

araya getirecek bir 
pota olmasıyla vardır.      

Prof. Dr. Köksal Alver: Kesinlik-
le mütemmim bir cüzdür. Cüzlerin 
tamamlanmasıdır. Cüzdür elbette 
ama bu benim bireyliliğime de bü-
yük bir saygıdır aslında. Biz de bu-
rada hepimiz birer cüzüz değil mi? 
Ama şu masa etrafında bir bütün-
leşmeyi ifade ediyoruz. Bir neden-
den dolayı, bir sebepten dolayı, bir 
zaman dilimi içerisinde biz bura-
da geldik, buluştuk ve bütünleştik. 
Ama ne olarak geldik? Bireyliliği-
mizle, kendimiz olarak geldik. Bu 
da bana göre şehrin o mahalleler-
den, o sokaklardan çekip aldığı o 
nüfustan ne kadar zenginleştiğini 
gösteren bir şey. Her mahalle ay-
nı sosyal sermayeyi, aynı kültürel 

sermayeyle, o şehre katılmıyor. Eti-
ler’in bu şehre kattığıyla, Başakşe-
hir’in bu şehre kattığı, Üsküdar’ın 
bu şehre kattığıyla Beylikdüzü’nün 
bu şehre kattığı sosyal sermaye ay-
nı değil. Fakat hiçbirisini bu büyük 
İstanbul sermayesinden ayıramaz-
sınız. Bu da aslında o tevhid ilkesi 
bağlamında düşünüldüğünde şeh-
rin müthiş bir şekilde bütünleştiri-
ci imgesinin altında, sembolizmi-
nin altında insanları bütünleştirici 
bir düzenliliğe, bir kültüre, bir ya-
şam stiline yol açtığını da çok rahat 
görebiliyorsunuz. 

Dr. Hasan Taşçı: Biz o halde şeh-
rin kültüründen bahsederken, as-
lında bu bütünlüğü sağlayacak bir 
sosyal yapıdan, oluşumdan bahse-
diyoruz demektir. 

Prof. Dr. Köksal Alver: Mutlaka. 
Kültür bunun için vardır. Yani kül-
tür seninle beni bir araya getirebi-
lecek, bu kadar ayrıksı imiş görü-
nen insanları bir araya getirecek bir 
pota olmasıyla vardır. Onun için 
de biz şehir kültürünü, köy kültü-
rünü ya da diğer yaşama kültür-
lerimizi, gelenek-göreneklerimizi 
bunun için önemseriz. Aksi tak-
dirde hepimiz dağılıp, gideriz. Kay-
boluruz, yok oluruz. Bizi bir arada 
tutacak şey şehirdir. Şehir kültü-
rüdür, şehir hukukudur. İnsan iliş-
kilerinin oturduğu hukuki zemin-
dir. Asıl olan budur. Dağılıp gitmek 
değil. Eğer İslami perspektiften 



bakarsan asıl olan budur. Ama ça-
tışmacı, kapitalist ya da sanayileş-
me, modernleşme perspektifinden 
bakarsan sonuçta ayrışma, kopma, 
dağılma çok daha önemli olabilir. 
Ama sonuçta onların da aslında 
çatışmacıların da gelmek istedik-
leri son nokta kendi bağlamında 
bir bütünleşmedir. Burayı kurta-
rılmış bir mahalle olarak aldığı-
mızda, orada ne yapacağız? Ora-
da, kendi içerisinde bir bütünlük 
sağlayacaksınız. Yani o yoldaşlar-
la, o kardeşlerle, nasıl ifade ederse-
niz ediniz, o şehre, o ötekiye karşı, 
ötekileştirdiğimiz düşmanımız her 
kimse ona karşı sonuçta bu kurta-
rılmış bölgemizi ne yapacağız? Bü-
tünleşme ideali içerisinde yeniden 
kurgulayacağız. 

Göçle gelen insanlar, 
kentle bütünleşme, 
ekonomik ve sosyal 

anlamda kentle 
uyumlanmada 
bazı zorluklar 

yaşayabiliyorlar.     

Dr. Nureddin Nebati: Bugün şeh-
rin karşı karşıya olduğu en önemli 
sorunlardan bir tanesi göç. Göçün 
getirdiği de bir tanımlanmamış, 
biçim dağınıklığı, bir kültür belir-
sizliği diyelim. Göçle gelen insan-
lar, kentle bütünleşme, ekonomik 
ve sosyal anlamda kentle uyum-
lanmada bazı zorluklar yaşayabi-
liyorlar. Şehrin büyüme kapasi-
tesi göç yoğunluğunu tam olarak 
karşılayamıyor İstanbul örneği-
ne baktığımız zaman meselâ Ak-
saray civarına gidin; hemen he-
men hiç bir lokantada Türk garson 
yoktur. Hepsi Suriyeli, Arap. Esen-
ler’de bile öyle. Her tarafta bu du-
rum böyle. Trabzon-Uzungöl yılda 
iki milyon turist alıyormuş ve yol 
üzerinde Uzungöl’e doğru çıkarken 
bütün satıcılar Arapmış.  Çünkü 
oraya Arap turistler çok fazla ge-
liyor. Dolayısıyla şehrin karşı kar-
şıya kaldığı böyle bir durum var. 

Kendisini bu şehre ait hissetme-
yen; nerelisin, diye sorduğun za-
man burada doğmuş olsa bile anne 
babasının orjinine göre cevap ve-
ren bir yapı söz konusu. Bir insa-
nın içinde bulunduğu mekâna kök 
salması, bulunduğu çevreyi kendi-
liği ile örtüştürmesi, içselleştirme-
si anlamına gelen kendileme süreci 
sekteye uğramış durumda. Sonuç-
ta şehirle kurulan bağ bireyin va-
roluşunda oldukça önemlidir. İs-
tanbul örneğine dönecek olursak 
İstanbulluyum diyen insan sayı-
sı yok denecek kadar az. Böyle bir 
ortamda biz bir iddianın varlığını 
devam ettirmeye çalışıyoruz: İs-
tanbul kültürünü devam ettirme-
ye çalışıyoruz. Hâlbuki İstanbul’un 
hangi semtinde olursa olsun ken-
disini İstanbullu olarak tanımla-
yan insan sayısı oldukça az. Böyle 
bir yapıda şehir kültürünü konuş-
manın zorlukları var. Aynur hoca-
mın da çok güzel bir şekilde ifade 
ettiği gibi bu “yamalı bohça” duru-
munda şehrin getirdiği standart-
ları, davranış kalıplarını benimse-
miş, ahengin ve birbirine saygının 
olduğu bir yapı kurabilecek miyiz? 
Yoksa bu parçalanmışlık ayrışma-
ya, herkesin kendi alanının efen-
disi olduğu, kendi başına yaşayan, 
terörizmin asla bitmediği, kon-
jonktürel olarak yükselip alçalsa 
da vandalizmin asla sona ermediği 

bir yapıya mı sebep olacak? Meselâ 
Amerika bugün özgürlük ve gü-
venlik ikilemini hâlâ aşamadı. Bir 
taraftan özgürlük evrensel bir şey. 
Amerikalılar özgürdür diyorlar. 
Ama bu dört başı mamur özgür-
lük bir taraftan müthiş bir güven-
lik problemi oluşturmaya başladı. 
Toplu katliamlar da görülüyor. Bi-
reysel vakalar, duymasak da zaten 
bitmiyor. Ben özgürlüğü tercih et-
tim, güvenliğinizi kendiniz sağ-
layın demeye getiren bir yapı var. 
Dolayısıyla herkes silahlanıyor. Bi-
reysel silahlanma artıyor. Şehrin 
bize sunduğu bu atmosfer bizi de 
bu duruma getirecek mi? Yıllar ön-
ce rahmetli Sabahattin Zaim Ho-
ca bir şeyden bahsetmişti. Ameri-
ka’dan bir misafiri gelmişti. Akşam 
geç saatlerde misafirine “Hadi, çı-
kıp dolaşalım biraz, İstanbul gece 
güzeldir. Sana İstanbul’u gezdire-
yim” diyor. Amerikalı misafir hay-
ret etmiş: “Bu saatten sonra çıkıp 
bu şehirde güvenli bir şekilde dola-
şabilir misin?” diye sormuş. Çünkü 
Amerika’da bu mümkün değilmiş. 
Şimdi bizdeki bu potansiyel önü-
müzdeki günlerde böyle bir yapıya 
döner mi, güvenlik sorunu oluştu-
rur mu? Hocam bu konuda neler 
söylersiniz?

Doç. Dr. Aynur Can: Düşünce-
de idea, kalpte ümit her zaman in-
sanda gelişen bir şeydir. Bunları 
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geliştirmek yine insanın bir zen-
ginliği ama yani bu göç, kültür be-
lirsizliğini mi getiriyor? Kültür za-
ten çok belirli, somut, donuk böyle 
resmini çizip kaldırıp, koyabilece-
ğimiz bir şey değil. Çok devingen 
ve değişen bir şey. Bir kere tekno-
loji onu çok hızlı dönüştürüyor. 
Onunla birlikte bu mobilite yani 
devingenlik, hareket, insan hare-
keti, nesnelerin hareketi, teknolo-
jinin hareketi, bütün bunlar onu 
hareketli bir şeye dönüştürüyor. 
Göçü de ben çok olumlu buluyo-
rum. Bir tazelenme, yeri değişen 
insanların yaşama şevkle sarılma-
ları. Çünkü hayatı idame ettirmek 
durumunda ve geldikleri alan için-
de bir farklılık oluşturuyorlar. Ama 
güvenlik ve özgürlüğü dengelemek 
modern devletin kurulumunda da 
Hobbes’un Leviathan’ında ne ka-
dar güvenlik, ne kadar özgürlük 
tartışmasında vücut buluyor. De-
mokrasi ideasının istikameti de 
bu ahengi, uyumu yakalamak de-
ğil midir? Onun dengeye vurduğu 
noktada düzen, kural, işletim sis-
temi çıkıyor. Tabi o yabancılaşma 
olgusu da bu devingenlik ve tek-
nolojinin de çok hızlı yenilenme-
si, ivme kazanmasıyla birbirinden 
habersiz yüz yüze ilişkileri çok mi-
nimal düzeye indirgendiği ve dola-
yısıyla güvenlik probleminin çıktı-
ğı, çıkacağı veya algılanacağı yeni 
ortamlar görüyoruz: Kentsel ayrı-
şımı ifade eden siteler, güvenlikli 
siteler. Meselâ, site güvenlik görev-
lisi diye bir şey oluşturuldu. Ya-
ni güvenlik sorun mu gerçekten? 
Güvenlik görevlisi olan kişiler bu 

sorunu engelleyebiliyor mu? O da 
bir tartışma konusu ama böyle bir 
algı, vehim, vesvese ile bizatihi bir 
kentsel hizmet alanı oluşturuldu. 

Dr. Hasan Taşçı: Kimden koru-
yor? Sokağın karşısındaki çocuk-
tan mı? Bir de böyle bir şey var 
tabi. 

Doç. Dr. Aynur Can: Güvenlik 
kentte konuşulan bir tema ola-
rak şimdi çıkıyor. Ama işte insan-
ların bu tevhit ilkesi bağlamında 
düşünerek yapacağımız egzersiz-
ler, insanların birbirine karşılık-
lı sorumluluk hissettiği bir ortam 
oluşturulabildiğinde farklı kent 
kültürü pratikleri ortaya çıkabilir. 

İnsanların birbirine 
karşılıklı sorumluluk 
hissettiği bir ortam 

oluşturulabildiğinde, 
farklı kent 

kültürü pratikleri 
ortaya çıkabilir.      

Dr. Hasan Taşçı: Hocam bir hikâ-
ye var. Eyvallah Şehri diye. Ey-
vallah Şehri çok önemli bir örnek 
bence. Hikâye şöyle: Şehrin bir ku-
ralı var. Uymayanı dışarı atıyor-
lar. Bugün onu yapmıyoruz işte. 
Muhtemelen daha tanımlanmış 
ilişkileri olan şehirlerde o kurala 
uymayanı şehir bir şekilde dışarı 
atıyor. Eyvallah Şehri de şöyle bir 
şehir. Şehirde üç kural var. Kulun 

işine karışmayacaksın, Allah’ın işi-
ne karışmayacaksın, yalan söyle-
meyeceksin. Bu üç şeye karışma-
yıp aklın alsa da almasa da her şeye 
“eyvallah” diyeceksin. Dervişin bi-
risi bir eli yağda bir eli balda diye 
şeyhini çok kıskanırmış.  Şeyhi de 
bunu bilir ama sesini çıkarmazmış. 
Bir gün şeyh, Allah’ın zaman için-
de zaman yaratma gücüyle dervi-
şini Eyvallah Şehri’ne gönderiyor. 
Bizim bütün kadim masallarımız-
da olduğu gibi adam ilk önce çarşı-
ya gidiyor. Çarşının ağası ona hatı-
rını soruyor ve adam kural olduğu 
vechile eyvallah diyor. Hemen ona 
bir ev ayarlıyorlar. Eyvallah diyor 
yine. Güzel bir kadınla evlendiri-
yorlar. Eyvallah ile yaşamaya baş-
lıyor. Aradan bir vakit geçiyor. So-
kakta yanyana yürüyen bir yaşlı ve 
bir genç kadın görüyor adam. Yaş-
lı olan biraz daha süslü giyinmiş-
ken genç olan daha sade giyinmiş.. 
Adamın içinden: “Şunların işine 
bak, normalde genç olan daha süs-
lü giyinmesi gerekirken, yaşlı daha 
süslü giyinmiş, genç olan ise daha 
sade giyinmiş” diye geçirmiş. Ora-
da herkes diğerinin içinden geçe-
ni bilirmiş. Adam böyle düşünün-
ce kadınlar: “Yetişin, kulun işine 
karışan var!” diye bağırmışlar. Bu-
nun üzerine şehrin dayakçıları ge-
lip adama bir araba dayak atmışlar. 
Adam yürüyemeyecek duruma ge-
lince oraya bir hamal çağırmışlar 
ve hamalın sepetine koyup evine 
göndermişler. Adam hamalın küfe-
sinde giderken “Allah’ım nedir bu 
başıma gelen?” diye içinden geçire-
rek söylenmiş. “Bu kadar dayak ye-
dim, bu bana reva mıydı?” Hamal 
hemen adamı yere atıp, “yetişin! 
Allah’ın işine karışan var!” diye ba-
ğırmaya başlamış. Dayakçılar yine 
gelmiş ve yine bir araba daha dayak 
daha attıktan sonra evinin önüne 
bırakmışlar. Karısı kapıyı açıp ne 
olduğunu sormuş. “Sorma başı-
ma bir sürü iş geldi. Ben istirahat 
edeceğim biraz. Kapıyı kimseye aç-
ma, soran olursa da evde yok der-
sin” diye tembihlemiş. Kadın açmış 
pencereyi, başlamış bağırmaya. 
“Yetişin! Yalan söyleyen var” diye. 



O anda adam yara bere içinde tek-
rar gerçek dünyasına dönüyor. Ya-
ni kuralları ihlâl edince “Eyvallah 
Şehri”nden kovuluyor. Bu güzel 
bir hikâyedir. Bugün kuralları ihlâl 
edenler kovulmuyor şehirlerden. O 
şehrin ya kuralı yok, ya o kuralla-
rı denetleyen kurumlar yok. Ya da 
kurumların gücü yok. Herkes bir 
şekilde Alman atasözünde oldu-
ğu gibi şehrin özgürleştirici hava-
sı içerisinde, kendini özgür hisse-
diyor, dilediği gibi davranabiliyor. 
Şehir kültürü dediğimiz şey biraz-
da bunu sağlamak için kanaatimce. 

Geleneksel 
toplumlarda,  İslam 
Şehri için de varlık, 
bilgi, değer üretilir.      

Doç. Dr. Aynur Can: Ama çağın 
ruhu çok bireysel ve bireysellik eği-
liminde ilerleyen bir şey. Ahmet 
Davutoğlu hocanın doktora tezin-
de de var; İslam sivilleşmesi, mede-
niyetleşmesi üzerine yazdığı tezin-
de. Meselâ geleneksel toplumlarda,  
İslam şehri için de varlık, bilgi, de-
ğer üretilir. Hepsi aynı kaynaktan. 
Nereden var olduğunuzu düşünü-
yorsanız. Meselâ İslam’da kitap ve 
sünnettir. Oradan bir bilgi çıkar. O 
değere dönüşür. Ondan sonra bir 
toplumsal kozmoloji alanı... Bura-
da da işte iktisat, hukuk ve siyaset 
toplumsal düzeni oluşturur. Bun-
lar buradan çıkan şey. Meselâ mi-
mari formlar bundan sonra çıkar, 
oluşur. Ama sanayi devrimi ile bir-
likte kapitalizmin bunu geleneksel 
işleyen bu yapıyı tamamen tersine 
çevirdiğini bunu toplumsal kozmo-
lojideki de ekonomiyi ya da iktisadı 
öne alıp, mevcut para kadar, hukuk 
ve siyasetin yapılandığı oradan ha-
reketle de değerin belirlendiği, bil-
giye dönüştüğü, onun da bir var-
lık yorumuna ulaştığı. Bugün post 
modern şehre baktığımızda mese-
la kadınları gözlemliyorum. Sos-
yolojik olarak birçok kadın mo-
delleri izleniyor. Çocuklar da öyle. 

Sanal ortama girdiğinde çıktığında 
bambaşka dünyalar çıkıyor. Böyle-
ce bireysel felsefeler ortaya çıkıyor. 
Herkes kendi felsefesini üretme 
gayretinde. Benim tarzım, benim 
stilim... Birey ölçeğine kadar inen 
egosantrizm, subjectivizm ve bi-
reysel felsefelerin idealize edilmesi. 
Bunun bize göre tabi mekân bağla-
mı olmalı, bir yönü olmalı. Çünkü 
herkes sonuçta fani, bir gün ölmek 
zorunda. Ama homoeconomicus 
sonsuz kâr ve mutluluk peşinde. 
Öleceğini unutmuş veya yok say-
mada. Zamanın ruhu bu. Bireysel 
düzeyde varlığını haykıran, bunu 
kapitalist sistemin ürettiği mey-
dan okuma, batı içerisinde pişen 
felsefe mutfağından gelerek mey-
dan okuyarak bunu var etme. Ben 
ona meydan okuyarak var olabili-
rim. Bizdeki de eyvallah diyerek, 
razı olduğumuzu ifade ederek, rıza 
ile... Meselâ Sadık Efendi Risalesi 
diye bir şey var. “Nefsin Şehirleri” 
adıyla basıldı. Onun yazdığı, şehir-
lerle metaforlar kuran, Farabi’nin 
Medinetül Fazıla yani Erdemli Şe-
hir kitabını çağrıştıran bir anla-
tı. Bir şehre varırken, şehrin için-
de merkeze ilerlerken düşüncede, 
duyguda bir süzülme, rafineleşme 
karşılaştığın insanlar, mekânlar ve 
hallerin değişmesi ile erişilen ma-
nevi olgunluğun tarifi. O tevhidi 
yolun kendi çizgileri var. Bu bizim 
için bir şey. Bizim zihnimizde bir 
notu var, tecrübesi var. Eserlerden 
İstanbul’da yaşam kültürü ve bunu 
ifade eden mekânlar, insanlar var 
ama kültürel kesiklik de var. Kültü-
rel kopukluk evresi var.  Bir İstan-
bul modeli varmış, yaşamış ama 

şimdi reelde çok karşılaştığımız bir 
şey değil. Ama zihni repertuarda, 
hatıralarda var. Yani hem bu dün-
yevi, bireysel çağda zamanın ruhu-
na uygun bir birey olarak kendimi-
zi donatmak, çocuklarımızı çağın 
koşullarına göre yetiştirmek. Hem 
de kendi bağlamımız, kendi kül-
türel kodlarımızla var olup, ölüme 
hazırlığı yaparak ve kurtuluşa er-
meyi dileyebilecek bir insan ara-
sında bir şey var bizim ara kesit-
te, kesif bir problem var: Kapitalist 
sistemde yaşama meselesi. Bir dos-
tum var, bir şâir. Soruyor; bu kapi-
talist şemsiye içerisinde günümüz-
de helal kazanç temin etmek bile 
ne ölçüde gerçekleşiyor? Diğer bi-
çimler giyilecek tabi. Kalbe yönelik 
şeyler yapılacak. Velhasıl böyle ge-
rilimli bir durum içersindeyiz. 

Dr. Hasan Taşçı: Şöyle bir şey var; 
bu Rönesans insanlığın gizemini, 
ruhunu kaybettiği dönemdir. Rö-
nesans’tan sonra şeffaf, her şeyi ak-
lıyla üreten, hiçbir gizemli güçten 
emir almayan, yönlendirilmeyen 
bir insan tipi ortaya çıkıyor. Dola-
yısıyla geriye dönük olarak ona uy-
gun bir tarih oluşturmak gereki-
yor. Nedir o tarih? Her şeyi kendisi 
yapmış, icat etmiş, bulmuş, bir şey 
öğrenmemiş, hiçbir ilahi güçten al-
mamış, taşı yontmuş, bulmuş, icat 
yapmış. Oysa inancımıza göre öy-
le değil. Allah Hz. Âdem’e eşyayı 
öğretmiş, isimlerini öğretmiş. Ya-
ni bu Rönesans’tan sonra oluşmuş 
olan insan tipine uygun bir teori-
dir. “Her şeyi bu insan yapmıştır”  
anlamına gelen bir teoridir. Yoksa 
varlığını ilahi olandan alan bir yapı, 
bu insanla ters düşecektir. İsfahan,

İran
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Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bu in-
sanla mekân arasındaki ilişkiden 
de kaynaklıdır. Az önce dediğimiz 
cennetten kovulmuş olmanın bir 
arka planı var. Mekân da cennet 
yani. Mesela ev, hane, cennet çok 
irtibatlı kavramlar ve alanlardır. 
Batı için çok büyük bir sıkıntı yok. 
Çünkü onların cennet mevhumu-
nu büyük oranda buraya taşıdık-
larını düşünüyorlar. Yani cennet 
tasavvurunun gerçekleşme progra-
mının hemen hemen hepsi burada 
var zaten. Cennete girmenin ger-
çekleştiğini düşünüyorlar. Ama bi-
zimki orada. Bu yüzden bizim için 
çok büyük bir problem. Problem ol-
maya da devam eder bence. 

Doç. Dr. Aynur Can: Terakki anla-
yışı geleneksel olanla da vardı an-
cak içeriği farklı idi. Modernitenin 
ilerleme anlayışı düz-lineer, kesin, 
tartışmasız, katı bir ilerleme man-
tık örgüsüne dayalı, Eski dünyada 
doğayla kurulan ilişki de, teknoloji 
ile kurulan ilişki de kendiliğinden, 
doğal, organik adımları ile ilerleyen 
bir ilişki. Her zaman lineer, düz hat 
değil. Dolambaçlı, zamanını bek-
leyen filan ama modernite günü-
müzde çok hız almıştır. Teknoloji 
kent kültürünün oluşumunda çok 
etkin ve aktif bir rol oynuyor. Ki-
şinin ilişki ağlarının oluşumunda, 
hayat felsefesini oluşturmasında 
zamanın ruhu çok hızlı. Bireysel 
felsefeler ön plana çıkıyor. Dünya 
cenneti ile koyduğunuzda da batı-
lı insan için bir problem yok. Onu 

kuşandığında, ona yönlenmiş ko-
şarken. Bizdeki doğulu medeni-
yetlerde veya İslam medeniyetinin 
öznesi olan ülkelerde bu mesele 
belirgin bir açmaza dönüşüyor. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Hadis 
âlimlerinin seyahatleri, mutasav-
vıfların gezileri, Arabi’nin, Gaza-
li’nin ve birçok İslam âlimlerinin 
seyahatlerinin şehirler üzerinden 
yürüyen bir rotası vardır. Böyle bir 
efsane bile var: Vali bekçileri diki-
yor şehrin girişine. Şehri o kadar 
güzelleştiriyor ki, genel şehrin ya-
pısını bozacak kişilerin şehre giri-
şine izin verilmiyor. Bugün faşi-
zan bir şey gibi ama bu dediğimiz 
yüksek atmosfer kaygısı, estetiği 
de içine alan geniş bir çerçeve sun-
maktadır. Bu kültür aslında toplu-
mu dönüştüren bir mekanizmadır.

Şehirlerin çok hızlı ve 
büyük oranda göç alması 

sonucunda yerleşik 
kültürü oluşturanlar 

ise azınlıkta kalmıştır.      

Dr. Hasan Taşçı: Bugün şehirler 
yoğun bir kırsal nüfus baskısı al-
tındadır. Şehirlerin çok hızlı ve bü-
yük oranda göç alması sonucunda 
yerleşik kültürü oluşturanlar ise 
azınlıkta kalmıştır.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Ama iş-
te kırsaldaki adam da zaten şehirle 

ilgili, kent kültürü ile ilgili bir ha-
zırlık durumu da yok. 

Dr. Nureddin Nebati: Olma-
sı mümkün değil. Çünkü bunu 
mekân ortaya çıkarıyor. O insa-
nın davranışları içinde bulundu-
ğu mekânın ürünü, şehir ise çok 
başka bir alan. Mekândan bağım-
sız olarak gelişen bir kent kültü-
ründen bahsedemeyiz. O da kendi 
mekânında, kendine özgü davranış 
biçimi geliştirmiş. Bu insanlar çok 
çeşitli yerlerden, İstanbul örneğini 
düşünürsek, Türkiye’nin her tara-
fından şehre geliyorlar. Az önce de 
örnek verdik, Aksaray’a gidin Türk-
çe konuşan tek kişiye denk gelmez-
siniz. Arapça, İngilizce, Rusça, Do-
ğu dilleri, Orta Asya, Baltık ülkeleri 
dilleri konuşuluyor. Birleşmiş Mil-
letler gibi bir yer olmuş durumda 
orası. Şehir böyle bir baskı altın-
da şu an. Bu kişilerin şehirle tama-
men hemhal olması belki çok uzun 
yıllara yayılacak bir şey. İbn-i Hal-
dun’un dört nesil teorisinde ak-
tardığı gibi, belki yüz senede şehir 
tekrar bu toplumsal yapıyı bir pota 
içinde harmanlayıp, ne eskiye ben-
zeyen, ne fert olarak buradakilerin 
ait olduğu kültüre benzeyen ama 
eskiyi de içinde taşıyan yepyeni bir 
yapı kuracak.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Sanatla il-
gili bir giriş yazacağınız zaman, ilk 
önce işe mimari ile başlarsınız. Ni-
ye? Şunun için: İnsanın sahip oldu-
ğu soyut estetik duygunun en pra-
tik şekilde somutlaştırıldığı alan 
olması, daha doğrusu doğrudan 
doğayı, dış dünyayı somutlaştırdı-
ğı bir pratik olarak görüldüğünden 
dolayıdır. Bugünün dünyasının, in-
sanlarının kafasındaki soyut şey 
nedir? Budur işte. Bu insan, bu ya-
ni. İnsan kalitemiz, muhakeme çok 
düşük. Bu galiba zihni etkileyen bir 
durum.  

Dr. Hasan Taşçı: Hocam, bir insa-
nı görüyoruz. Yere çöp atıyor. Di-
yoruz ki bu kişi şehir kültüründen 
habersiz. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Batının 
bizden en büyük avantajı bu sis-
tematiğe sahip olmasıdır. Bizde 



o sistematik de yoktur maalesef. 
Gerçi bu konuda bazı tartışmalar 
var ama esas olarak kozmoloji ile 
aramızdaki ilişki bağlamında ele 
alınır. Sanıyorum Alev Alatlı’nın 
bu konuda bir değerlendirmesi var-
dı; Doğu ile Batı mekân anlayışının 
yerleşim birimindeki yansımasına 
dair. Batının köyleriyle, Doğunun 
köyleri. Hatta diyor ki, “Bir Müs-
lüman köye gittiğinizde dağınıktır, 
şöyledir, böyledir, gökyüzündeki 
yıldızlar gibi” falan diye mukayese-
si var. Her biri bir yerdedir. Batıda-
kinin çok sistematik, çok düzgün, 
cetvelle çizilmiş. Bu şeyle bağlantı-
lı, varlık, evren ve bilgiyle ilgili fel-
sefeye bağlı olarak şekillendiğini 
söylüyor. Şehirler de böyle olduğu 
zaman batıda hakikatten adamlar 
çok planlı yapıyor. Mesela Ameri-
ka’da büyük oranda belki de bizim 
burada kırsalda yaşayanlardan çok 
çok daha kırsal, geleneksel adetlere 
sahip olanlar, oraya gittiği zaman 
çok hızlı bir biçimde kentlileşiyor-
lar bir yere kadar. Kurallara uymak 
anlamında söylüyorum. Herkes 
kurallara uyuyor. Niye? Çünkü ora-
da bir kural atmosferi var. Geçmişi 
var. Bir sürü şey onu oraya yönlen-
diriyor. Bizde o da yok. 

Dr. Hasan Taşçı: Yaptırım var. 
Yaptırım önemli hocam. Yaptırım-
sız toplum oluşturulmaz zaten. 
Bu mümkün değil. Hannover’den 
Köln’e gidiyorduk arkadaşlarla yıl-
lar önce. Araba kiralamıştık. Oto-
banda bir bakım olduğu için yo-
lu daraltmışlar. İki şerit gidiş, iki 
şerit geliş var. İki şeritten birisi 
kamyonlar sağ şeritte ve arka ar-
kaya, mübalağasız kilometrelerce 
kamyon katarı yavaşça ilerlerken, 
biz sol şeritten gaz kesmeden bas-
tık geçtik. O kamyonların hiçbiri-
sinin, diğerini sollamak aklına bi-
le gelmiyor. İçinde bir sürü Türk 
plakalı kamyonlar gördüm. Hiçbir 
tanesinin diğerini sollamak aklı-
na gelmezken, aynı kamyon Edir-
ne’den içeri girer girmez canavar 
oluyor. En sol şeritte seyahat et-
meye başlıyor. Niye? Aynı şey, zi-
hin aynı zihin ama biliyor ki, onu 
yaptığı zaman ceza ile karşılaşacak. 

Burada bir yaptığının bir karşılı-
ğı yok. Dolayısıyla bir kültür yap-
tırımsız oluşmaz. Allah’u Teâla da 
Kur’ân-ı Kerim’de güzellikleri ta-
rif etmiş ama yanında bunu ihlal 
edenlere de cezayı da tarif etmiş. 
İnsan zaten fıtraten bozmaya, bo-
zulmaya meyilli. Öyle olmasay-
dı her insan İslam fıtratı üzerine 
doğuyor ya o zaman herkes zaten 
Müslüman olurdu. Yani barış için-
de, huzur içinde yaşardık. İnsan 
kötüye, kötülüğe gitmeye meyil-
li. Ceza, yaptırım mutlaka olmalı. 
Belki biz bu şehir kültürünü konu-
şurken, bu kültürü oluşturabilmek 
için yaptırımları da konuşmalıyız.  

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Tabii di-
siplin fikrini geliştirmek. Sadece 
yasal bir yaptırım yok. Toplumsal 
bir yaptırım da var. Millet de bu 
baskıyı uyguluyor yani. Siz bir ku-
ral ihlâl ettiğinizde hemen sizin ya-
nınızdaki adam sizi ikaz ediyor.

Sadece yasal bir 
yaptırım yok. Toplumsal 

bir yaptırım da var. 
Millet de bu baskıyı 

uyguluyor yani. Siz bir 
kural ihlâl ettiğinizde 

hemen sizin yanınızdaki 
adam sizi ikaz ediyor.      

Dr. Hasan Taşçı: Ama bu yüksek 
ideallerden, ahlâki seviyeden kay-
naklanan bir şey değil. Bu öteden 
beri toplumun ceza ile bir alışkan-
lık haline getirdiği bir davranış bi-
çimi. Avrupa’da bir çocuk çöpü so-
kağa atmış, annesi görmüş onu 
ve polise şikâyet etmiş. Bu benim 
oğlum, çöpü yere attı diye. Ceza 

gelmiş ona. Sonra soruşturmuş. 
Annesi: “Ben şikâyet ettim seni” 
demiş. Yani toplumun davranış bi-
çimi haline gelmiş.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bü-
tün bunların bir kaç bileşeni var. 
Mekânla ilgili bir konsept.  Bir de 
orada adamlar zaten planlı bir bi-
çimde var olmasından dolayı da 
planlı, sistematik olarak bir kültür 
aktarılıyor.  Sürekli devam ediyor. 
Burada yok öyle bir durum. Önceki 
neslin kültürü ne idi? Bilmiyoruz. 
Mesela bildiğimiz eski bir İstanbul-
lunun çok iyi bir Türkçe konuşuyor 
olduğudur. 

Dr. Hasan Taşçı: Hocam ben söy-
leyeyim. Eski bir İstanbullu; ben 
siftah yaptım sen yandaki kom-
şudan alış-veriş yap diyen esnaf. 
Fatih Sultan Mehmet hadisesin-
de çarşıda ben siftah ettim, kom-
şumdan alış-veriş et diyor. Bugün 
ise yan yana duran iki tane dükkân 
düşünün. Birisinin önünde durdu-
ğunuz zaman adam diğer dükkân-
dan sesleniyor sana: “Buyrun, buy-
run, salonumuz var”. Hâlbuki ben 
bunun önündeyim. Ayıp denen 
bir şey var. Günahtır. Sen adamın 
dükkânının önündeyken, diğeri se-
ni çekmeye çalışıyor. Oradan bura-
ya gelmişiz. 

Doç. Dr. Aynur Can: Batıya ba-
kınca hukuk ve kültür ilişkisi nok-
tasında da mesela “Magna Car-
ta Belgesi” sonra, Rousseau’nun 
“Toplum Sözleşmesi”, kilisenin çö-
zülmesi, üniversitenin içinden çık-
ması, sonra belediyenin gelişmesi... 
Tüm bunlar kültürel süreklilik içe-
risinde kültür üretimi de, hukukla 
ilişkisi de özdeşleşiyor. Ve birbiri 
içinden doğan, yüzleşmeci ve öz-
deş bir ilişkiler yumağı örüyor.
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Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Niye bi-
liyor musunuz hocam? Toplumdan 
korkuyor batı. Sürekli öngörülebi-
lir bir gelecek istiyor.

Doç. Dr. Aynur Can: Tabi aklın 
kontrolü insan eliyle.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bizde 
böyle bir şey yok. İyi bir gelecek 
bu dünya için çok kaygısını taşıdı-
ğımız bir konu değil. Kaygımız var 
da, çok yüksek kaygılı bir durum 
değil. Batı toplumlarında ise öngö-
rülebilir bir gelecek çok önemli. Şe-
hir onun için öngörülebilir bir şey. 
Ben Kanada’da Toronto’da bulun-
duğum zaman belediye takvim da-
ğıtıyordu. İlginç bir takvim. Burada 
belediyelere öneriyorum. Mesela 
takvimde yazıyor, perşembe günü 
bahçe çöplerinin bırakılacağı gün-
dür. Cumartesi günleri dönüşüm 
çöpleri, pazartesi günü de mut-
fak çöplerinin bırakılacağı gündür. 
Takvimi zaten asıyorsun. Bakıyor-
sun bugün ayın kaçı, orada yazı-
yor, her çöp kutusunun şekli, ren-
gi belli farklı bir standardı var. O 
günün içerisinde o kutunun resmi 
de var takvimin üzerinde. Oradan 
alıp götürüyorsun. Hiç bir şekilde 
öngörülebilir olmaktan çıkmasını 
istemezler. 

Dr. Hasan Taşçı: Nihayetinde bu-
nu uygulayan bir toplum var. Peki 
bunu biz uygulamaya çalışsak?

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bizim bir 
kaygımız olursa, gelecekle ilgili, bu 

konuyla ilgili endişemiz olursa her-
halde biz de uyarız yani. 

Dr. Hasan Taşçı: Hiç kimse ken-
di kendine uymaz buna. Bir şekilde 
yaptırım olmalı. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bence de. 
Bir yaptırım olmalı. 

Doç. Dr. Aynur Can: İnsanın ta-
biatı,  benliği, nefsi ona kural ko-
yamıyor. Batı da akılla ona bir çiz-
gi çekmiş, kural koymuş. İnsanlara 
bunu vaad etmiş. Ben hesaplarım, 
size de öngörülebilir bir gelecek va-
ad ederim.  Şehirdeki pratik öyle, 
kültür de öyle yaşıyor. Bizdeki Os-
manlı’da şeriat, şer’i hükümler var. 
Ama örfi hukuk mesela.

İnsanın tabiatı,  
benliği, nefsi ona 

kural koyamıyor. Batı 
da akılla ona bir çizgi 

çekmiş, kural koymuş. 
İnsanlara bunu vaad 

etmiş. Ben hesaplarım, 
size de öngörülebilir bir 

gelecek vaad ederim.  
Şehirdeki pratik öyle, 
kültür de öyle yaşıyor.     

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Hat-
ta bence örfi hukuk daha yaygın 
bence. 

Doç. Dr. Aynur Can: Örfi hukuk 
daha ağır basan bir şey. Ama  şeri-
at, şer-i hükümler var.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Şeriatı 
ihlâl etmeyen örfi hukuk. 

Doç. Dr. Aynur Can: Tanzimat 
Fermanı ile birlikte şehir ile ilgi-
li düzenlemelerde Batı medeniye-
ti tecrübesi doğrudan aktarılıyor. 
Hukuk yapılanmasında ilerleyen 
süreçte Batılı metinler esas alını-
yor. Meselâ yönetimde Fransız hu-
kuku, cezada İtalyan hukuku da-
ha ağır basıyor. İşte bu durum bir 
uyuşmazlığa neden oluyor. Bir tür 
kan uyuşmazlığına. Kendi varoluş 

gerçekliğini kendi tecrübesinden 
değil başka deneyimlerde arama-
dan bulduğunu sanan, gaflete da-
yanan sığ aktarmalarla kendini 
arayış hali.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Ben bir 
örnek vereyim. Bizim orada var 
olan bir yerel hukuki kural var. As-
lında ben bu işleyişi ve adeti dini-e-
pistemolojik olarak da irdelemek 
istediğim bir konu. Konu şu: Bi-
zim bölgede küçükbaş hayvancılık 
ortaklığının çok temel prensipleri, 
kuralları ve hukuku var. Söz gelimi 
siz küçükbaş hayvan sahibiyseniz 
eğer bir yarıcı tutarsınız. Yarıcıya, 
ortak deriz biz. Hayvanları yarıcıya 
verirsiniz. Onların bakımını ve ot-
latmasını o yapar. Siz de onun ihti-
yaçlarını karşılarsınız. Gerekirse ev 
verirsiniz zahire verirsiniz. Adam 
kendi köyünde de bakabilir, sizin 
oturduğunuz yere de yerleşebilir. 
Her ikisinin de kuralları bellidir. 
Kendi köyünde bakacaksa bellidir, 
senin köyünde gelip bakacaksa da 
hukuku bellidir. Yarıcılığın başladı-
ğı gün bellidir, bittiği gün bellidir. 
Kimin, hangi işi yapacağı çok net 
ve açıktır. Ben bugüne kadar bu 
konuyla ilgili bizim oralarda bir ni-
zanın, bir sorunun çıktığını görme-
dim. Sadece özel bir aldatma çabası 
varsa sorun çıkmıştır. Ama bölge-
de arazi mülkiyeti ile ilgili çok bü-
yük sorunlar var. Tapulama işlem-
leri bölgede hâlâ çözülmüş değildir. 
Buradan varmak istediğim konu 
şu: İnsanlar kendi yaşam tarzları 
ve pratiklerinden hukuk ürettikleri 
zaman yüzyıllarca kusursuz işliyor 
ama toplumsal dinamiklerden ko-
puk olunca bir türlü işlevsel bir rol 
yerine getirmiyor. Bundan dolayı 
da biliyoruz ki arazi meseleleri hâlâ 
çözülmüş değildir. 1970’lerden 
kalma arazi davaları var. Mesela 
küçükbaş hayvan ortaklılığı ile ilgi-
li bir sorun yaşanmıyor. Bu ve ben-
zeri alanlarda bir şey olduğu za-
man, bir sıkıntı çıktığında yaşlı bir 
adam gelir ve meseleyi çözer. Kim 
haktan yüzünü çeviriyorsa der ki: 
“Sen haktan yüzünü çeviriyorsun 
haksızsın.” Ve çeker gider. Sade-
ce bu tavrın bile bir yaptırımı var. 

Taksim Meydanı



Aslında böyle güçlü yaptırımları 
olan bir hukukun varlığı sistematik 
veya teorik hukuk için de çok kıy-
metli bir alt yapı oluşturur. Bu her 
şeyden önce öngörülebilir bir alan  
şey. Bu hukukun varlığı, bu konuda 
insanlara acayip bir konfor sağlar. 
Bazı alanlarda, bizim toplumsal ya-
pımız sanıyorum, şehir kültüründe 
böyle bir konfor sağlayamadı. Yani 
mekânın dizaynından tutun da ne 
bileyim, başka konulara kadar. 

Dr. Hasan Taşçı: Konforu yakala-
mada çabaları bu anlamda şehirle-
rin işi şu anda. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Ama kon-
foru prensiplerde yakalamak la-
zım. Kişisel konularda değil yani.

Dr. Nureddin Nebati: Eyvallah, 
orada yakalayamayınca, burada 
aramaya başladık.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Evet bu-
rada arıyoruz. Öyle bir sıkıntı var 
hakikatten. 

Doç. Dr. Aynur Can: Şehirde ha-
ram, helâl birbirine karışmış. 
Mekân da öyle, insanlar arası ilişki-
ler de öyle olunca düzlüğe çıkmak, 
yaşanabilir bir kent kültürü üret-
mek de hastalıklı bir durum. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bana gö-
re Türkiye’de insanların kent kül-
türü edinmesini engelleyen en 
önemli şey bir sosyalizasyon süre-
cinin olmaması. Bir iklim, bir at-
mosfer yok, baskı yok, yaptırımı 
yok. Dışarıdan da bir baskı yok. 

Eskiden mahalle kabadayıları fa-
lan olurdu. O zaman onlar bir ta-
kım kurallara uymanızı isterlerdi. 
İnsanlar onların korkusundan bi-
raz şey yaparlardı. 

Türkiye’de insanların 
kent kültürü edinmesini 

engelleyen en önemli 
şey bir sosyalizasyon 
sürecinin olmaması. 

Bir iklim, bir atmosfer 
yok, baskı yok, 

yaptırımı yok. Dışarıdan 
da bir baskı yok.       

Doç. Dr. Aynur Can: Ondan son-
ra 60’lı, 70’li yıllarda öğretmenler 
mahallenin sosyalizasyonu için et-
kin model ve rol oynuyorlar. Gü-
nümüzde öğretmen bir öğretici ve 
dönüştürücü bir model değil, böyle 
bir rol oynamıyor. Acı fakat gerçek.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Peki bi-
zim çocuklarımız kimden etkileni-
yorlar? Ben öğretmenden etkilen-
diklerini hiç sanmıyorum. 

Doç. Dr. Aynur Can: Çocuklara 
rol model değil onlar. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Biz ger-
çekten, Türkiye olarak doğu-ba-
tı arasındaki sıkışmışlığı yaşıyo-
ruz. Çok büyük bir sıkışmışlık. 
Sorun çıkıyor. Bu sıkışmışlığın bir 
avantajlı tarafı var. Dinamik olma 

açısından. İkisini de biliyor olmak 
bir fırsat olarak ama aynı zamanda 
da ikisinin sıkışmışlığı da söz ko-
nusu yani. Bir başka şey de, birey-
ler kurumların önünde rüzgârın 
önündeki yaprak gibi. Aşırı bir ku-
rumsallaşma var. Aşırı kurumsal-
laşma da bireye hareket kabiliyeti 
bırakmıyor. Yorum katmıyor.  Bir 
bayramda gidip, büyük, yaşlı birisi-
nin elini öpmek istediğimizde bize 
hayatımız boyunca unutamayaca-
ğımız nasihatler etmesini bekleriz. 
Şunun için; farklı bir şey olduğu 
için, bizim öğrenemeyeceğimiz bir 
şey olduğunu düşündüğümüz için. 
Öğrenebileceğimiz bir şey için çok 
da şey olmaz yani. Bunlar da şe-
hirlerde çok fazla kalmadı. Hasan 
Bey’in sözüyle bitirelim. Tarih ger-
çekten kentlerle başlamıştır. Ben 
insanların gelişmiş bir varlık olarak 
var olduğunu düşünüyorum

Dr. Hasan Taşçı: Sonuca doğru, 
geriye doğru gittiğini düşünüyo-
rum. Ayet-i Kerime de “Sizden ön-
cekiler, eserler bakımından sizden 
daha üstündüler” diyor. Ben bu-
nu kitaptaki yazımda da yazdım. 
Hz. Süleyman’ın yaptığı köşkün 
zemini billur döşeli ve Belkıs onu 
su zannedip içeri girerken yanı-
lıp eteklerini yukarı çekti ve son-
ra yanıldığını anladı. Bugünkü in-
sanoğlu yapabilir mi öyle bir köşk? 
Su zannedecek kadar mekânla ör-
tüşmüş. Yani coğrafi mekânın ne-
rede bitip, mimari mekânın nere-
de başladığı anlaşılmayacak kadar 
estetik bir bina. İnsanoğlu bugün 
yapamıyor. 

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Bence de 
öyle. Peygamber işte, kendisine va-
hiy gelen birisi. İlkel olarak düşü-
nülebilir mi? Hâşâ.

Doç. Dr. Aynur Can: Hocam sı-
kışmışlık dediniz ya, benim bir 
sloganım var: “Kul sıkışacak Hızır 
yetişecek.”

Prof. Dr. Mazhar Bağlı: Eyvallah, 
orada bir fırsat var. Bu sıkışmışlık-
ta bir fırsat olduğunu düşünüyo-
rum. Doğru. 
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oplumsal hayatın 
can damarların-
dan biri alışveriş 
mekânlarıdır. Ta-
rih boyunca tica-
ri malların değişim 

ve alım satım yeri olma özellikleri-
nin yanında kültürlerin de etkile-
şim ve değişim (mübadele) alanları 
olmuşlardır. Toplumsal değişimin 
taşıyıcı unsurlarından olmanın ya-
nında kendileri de toplumdaki de-
ğişimden nasiplerini almışlardır.  

Osmanlı devletinin iktisadi ha-
yatı tarım ekonomisine dayalıdır. 
İpek ve Baharat ticaret yollarının 
kesişiminde olmasının getirisiyle 
canlı bir ticari hayat vardı. Sanayi 

Devrimi öncesi tımar örgütlenme-
si merkezli toprak sistemi ile hem 
toplum yapılanmasında etkin-
lik hem de ciddi bir askeri unsur 
meydana getirmiştir. Tımar siste-
mi sayesinde feodal bir yapıya mü-
saade edilmemiş, kazancın kayna-
ğında askeri birlikler oluşturarak 
vergi toplama maliyetine katla-
nılmamıştır. Merkezi yönetimin 
güçlü olduğu dönemlerde tımar 
sisteminde yozlaşmaya müsaade 
edilmemiş, adalete dayalı bir top-
lumsal yapı meydana getirilmiştir. 

Osmanlı Devleti İpek ve Baharat 
yolları ile dünya ticaretinin merke-
zinde yer almış, bir yandan bu tica-
ri yolların zenginlikleri ile toplum 

gelişirken diğer yandan dünya ti-
caretini kontrol altında tutmuştur. 
Osmanlı Devleti Avrupa’nın ken-
di içindeki çatışmalarında, hakim 
olduğu ticaret yollarını bu müca-
delede bir enstrüman olarak kul-
lanmış, kimi toplumlara kapitülas-
yonlar ve bu gibi ticari ayrıcalıklar 
vererek kendi yanında tutmaya ça-
lışırken, bazı toplumlara dönük kı-
sıtlayıcı uygulamalara başvurarak 
onları cezalandırmıştır. Akdenizde 
ticari etkinlikleri yoğun olan Ve-
nedik ve Cenevizlilere II. Mehmet 
(Fatih) zamanında ticari imtiyazlar 
verilmiştir. I. Süleyman (Kanuni) 
zamanında benzer kapitülasyonlar 
Fransızlara verilmiştir.

T

Bir kentin sosyal ilişkiler açısından anlamı, işlevleri, tarihiyle 
ilişkisi, ismi ve fiziksel unsurları gibi hususlarının insan 
zihnindeki izdüşümü kent imgesi olarak tanımlanır.

Giriş
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Bu çalışmanın Mısır Çarşısını 
önermesi ve üzerine yoğunlaş-
masının nedeni, bir toplum için 
vazgeçilemez yapı birimlerin-
den birisi de alışveriş mekânla-
rı, olmasından kaynaklanmakta-
dır. Alışveriş mekânları içlerinde 
toplumun yapısı, değişim ve dö-
nüşümü ile ilgili birçok ipuçları-
nı barındırmaktadır. Bu bağlamda 
alışveriş mekânları şehir hayatı-
nın en dinamik yerlerindendir ve 
yerindedirler. Kentsel bir obje ol-
ması açısından alışveriş mekânları 
bir toplumda kamusal ve bireysel 
alanla, sosyal, iktisadi hayatın ke-
sişiminde yer almakta olup incele-
meye değer bir konudur. 

Mısır Çarşısı, öncelikle kentsel im-
ge olması ve kent estetiğine katkı-
sı açısından incelenmektedir. Daha 
sonra Osmanlı Devleti’nde alışve-
riş mekânlarına yer verilmektedir. 
Ardından çarşının önyapısı alan, 
külliye ve kendi ölçeğinde incele-
mesi yapılmaktadır.  Önyapı çö-
zümlemesi için harita, kroki ve fo-
toğraf gibi görsel materyallerden 
faydalanılmıştır. Çarşının oluşum 
ve işleyişinde etkin olan ahilik ve 
vakıf müessesesine değinilmek-
tedir. Arka yapı çözümlemesi için 
çarşı esnafı ve Mısır Çarşısı Der-
neği temsilcileri ile görüşmeler yer 
almaktadır.

Medeniyet ve kent 
ilişkisi sadece kavramsal 

boyutta değildir. 
“Medeniyet kentlerde 

başlar” genel kabulünün 
bir gereği olarak tarihte, 
kentler medeniyetlerin 

yaşam alanı olarak 
ortaya çıkmışlardır. 

Kentler farklı medeniyet 
anlayışlarının ürettiği, 

farklı biçimlere 
veya kültürlere 

sahne olmuşlardır.    

Kent ve Kent İmgesi
Kent kavramı, gerek tarihsel olarak 
dinamik bir içeriğinin bulunması 
ve gerekse farklı güncel kullanım-
lara sahip olmasından ötürü sabit 
bir tanıma sahip değildir. Litera-
türde ve mevzuat düzenlemelerin-
de değişen tanımlar yapılmaktadır. 

Kentin ekonomik ve siyasi örgüt-
lenmesi üzerinde duran Weber’e 
göre, gerçek bir kent topluluğu-
nun ortaya çıkabilmesi, ticari mü-
nasebetlerin ön plana geçmesiyle; 
bir bütün olarak cemiyetin tahkim 

edilmiş bir yer, bir kale, bir pazar-
yeri; bir dereceye kadar olsun oto-
nom hukuki düzeni; belli bir birlik, 
konfederasyon şekli, bir dereceye 
kadar bağımsız olma özelliğine sa-
hip olması ile gerçekleşebilecektir 
(Topal, 2004: 280).

Belirli bir bölgede yaşayan insan 
topluluğunun nüfusu, sosyal ve ik-
tisadi farklılıkları, yönetim şekil-
leri gibi hususlar dikkate alınarak 
tanımlanmaya çalışılan kent kav-
ramı; bilim, sanat ve hikmetin (fel-
sefenin) üretildiği mekânlar olarak 
tanımlanabilir. 

Medeniyet ve kent ilişkisi sadece 
kavramsal boyutta değildir. “Me-
deniyet kentlerde başlar” genel ka-
bulünün bir gereği olarak tarihte, 
kentler medeniyetlerin yaşam ala-
nı olarak ortaya çıkmışlardır. Kent-
ler farklı medeniyet anlayışlarının 
ürettiği, farklı biçimlere veya kül-
türlere sahne olmuşlardır.       

Bir kentin sosyal ilişkiler açısın-
dan anlamı, işlevleri, tarihiyle iliş-
kisi, ismi ve fiziksel unsurları gibi 
hususlarının insan zihnindeki iz-
düşümü kent imgesi olarak tanım-
lanır. Bu imge her bireyde fark-
lı olabilir. Kent imgesinin fiziksel 
unsurları yollar, sınırlar/kenarlar, 
bölgeler, düğüm/odak noktaları ve 
işaret öğeleri olarak sayılmaktadır 
(Lynch, 2010: 51).   

Mimari Mekânlarda 
Ön Yapı ve Arka Yapı 
İlişkisi
Estetik bir obje ile ilişkiye giren bir 
süje (nesnelerin kavranma bilin-
ci), iki farklı ilişki biçimi yaşamak-
tadır. Bunlar (Ökten ve Can, 2000: 
355) estetik obje, bilgi objesi ola-
rak alınıp ontik olarak parçalandı-
ğında, her objektivation birbirine 
tamamlayıcı ontolojik olarak bü-
tün iki varlık alanı oluşturmakta-
dır. Bunlar:

- Ön yapı veya reel

- Arka yapı veya irreel olarak 
belirlenebilir.

Ön yapı; açık olarak bilinen, 



bağımsız ve ontik bakımdan ken-
di başına var olandır. Arka yapı ise, 
bağımsız olmayan, asıl tinsel içe-
rik ve özdür. Ön yapıda realite ar-
ka yapıda idealite bulunmaktadır 
(Ökten ve Can, 2000: 357). 

Arka yapının oluşumunda toplu-
mun formel yapılarının yanında 
informel yapıları da roller üslen-
mektedir. Bir mimari yapının ya 
da estetik objenin incelenmesinde 
sadece objenin ya da yapının görü-
nen ön yapısını incelemek yeter-
li değildir. O ön yapıyı ortaya çı-
karan arka yapıdır. Arka yapısı iyi 
okunmamış obje ve yapılar sağlık-
lı analiz edilememiştirler. Canse-
ver (1996: 123), mimaride inanç-
ların rolünü izah ederken “İnsan 
çevresini biçimlendirirken ya psi-
şik hayat güçlerinin etkisi altında-
dır yahut doğrudan doğruya onlar 
tarafından yönlendirilmektedir” 
tespitini yapmaktadır. 

Osmanlı şehirlerinin 
zorunlu kabul edilen 

üç yapısal birimi; câmi, 
medrese ve çarşıdır. 

Bu üç yapı ünitesi 
çoğu zaman hayır 
amaçlı inşa edilen 

imaretin içinde yer alır.    

Osmanlı 
Medeniyetinde Şehir 
Yapılanması
Osmanlı şehir kurgusunun ve di-
namiğinin temel çekirdeğini ma-
halle örgütlenmesi oluşturmak-
tadır. Mahalleler bir câmi veya 
mescit merkezli kurulurdu (Can, 
2009: 431). Osmanlı şehir yapılan-
masında câmi sadece mahallenin 
merkezinde yer almazdı. Birçok 
toplumsal ihtiyacı karşılamak için 
oluşturulan külliyelerin örgütlen-
mesinde de câmi merkezi konum-
dadır. Külliyeler câmiler etrafında 
şekillenir. Osmanlı toplumsal ha-
yatının mekânsal örgütlenmesi câ-
mi merkezlidir. Bu merkezilik ma-
halle ölçeğinde olduğu gibi birçok 
kamusal fonksiyon icra eden yapı-
larda da mevcuttur.

Osmanlı şehirlerinin zorunlu ka-
bul edilen üç yapısal birimi; câmi, 
medrese ve çarşıdır. Bu üç yapı 
ünitesi çoğu zaman hayır amaç-
lı inşa edilen imaretin içinde yer 
alır. Arasta, bedesten, hanlar Os-
manlı kentinin birbirleriyle işlev-
sel açıdan ilişkili, biçimsel açıdan 
çeşitlendirilmiş ticari mekânlarıdır 
(Mortan ve Küçükerman, 2010: 

108). Bunlar Osmanlı şehirlerinin 
kamusal ihtiyaçlarının karşılanma-
sında öne çıkan yapı birimleridir. 

İstanbul’un fethi ile birlikte şehir 
iskân ve imar çalışmaları ile yeni-
den planlanmış ve gerçekleştiril-
miştir. Sarayburnu’nda Topkapı 
Sarayı inşa edilerek bu bölge Os-
manlı devletinin yönetim çekir-
değini oluştururken, Eyüp Sultan 
manevi hayatın yoğunlaştığı tö-
rensel merkez konumunda bir böl-
ge olmuştur. Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) ev sahipliği yapan Eyüp 
el-Ensari’nin kabrinin burada bu-
lunması nedeniyle padişahlar bu-
rada kılıç kuşanır, birçok sefere çık-
madan burada dualar okunurdu.

Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısının da 
içinde yer aldığı Mercan, Tahtaka-
le ve Mahmutpaşa’nın bulundu-
ğu bölge, şehrin ticaret alanı ola-
rak belirlenip, bu bölgeye yoğun 
bir şekilde ticari hayatın mekânları 
olan çarşılar, pazarlar, hanlar, aras-
talar ve bedestenler yapılmıştır. 
Haliç’in doğal liman olmasından 
yararlanılarak kıyılarında şehrin 
ihtiyaç maddelerinin gemilerden 
alınıp gümrük işlemlerinin, ölçüm, 
tartım ve kontrollerinin yapıldığı, 

Yeni Câmi 
Külliyesi  

Turgut Cansever
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depolandığı ve toptancılara ve es-
nafa verildiği kapanlar bulunur-
du. Adlarını ilgili mal ve ürünler-
den alan kapanların en meşhurları 
Yağkapanı, Balkapanı ve Unkapanı 
olarak sayılmaktadır. Günümüz-
de Unkapanı’nın bulunduğu bölge 
hâlâ aynı isimle adlandırılmaktadır.  

Osmanlı Devletinde başlıca alış-
veriş mekânları: Çarşı, Pazar, Be-
desten, Han ve Arasta olarak 
belirginleşmektedir. 

Bu alışveriş mekânlarından çarşı-
yı kısaca açıklayacak olursak; bir 
kentte alışveriş yapmaya elverişli 
işlek bir yerde veya kentin merke-
zinde üstü kapalı veya açık iki ta-
rafı dükkânlarla çevrilmiş sokaklar 
ve meydanlar bütünüdür. Çarşılar, 
Osmanlı toplumunda günlük yaşa-
mın en hareketli olduğu ve hayatın 
nabzını takip edebileceğiniz en uy-
gun mekânlardan biridir (www.is-
tanbulkulturenvanteri.gov.tr).

Yeni Câmi Külliyesi
Osmanlı Devletinde toplumsal ih-
tiyaçları karşılamak üzere külliyeler 
inşa edilmiştir. Câminin merkezde 
olduğu, etrafında eğitim kurumla-
rı ve değişik toplumsal ihtiyaçla-
rı karşılayan yapıların bulunduğu 
külliyelerin idamesini (sürdürüle-
bilirliğini) vakıflar sağlamaktadır.

Yeni Câmi Külliyesi câmi, kasır, 
dar-ül hadis, mektep, çarşı, sebil 
ve türbeden oluşmaktadır. Zaman 
içinde külliyeye bazı yapılar ilave 
edilirken bazı yapılar da yıkılmış-
tır. Günümüze câmi, kasır, türbe 

ve çarşı sağlam bir şekilde ulaşmış-
tır. Sebiller varlığını korurken, çeş-
meleri kullanılmaz bir haldedir.

Külliyenin mekânsal örgütlenme-
sinde Yeni Câmi merkezde yer al-
maktadır. Câmi zeminden taşlarla 
yükseltilmiş bir platform üzerine 
kurulduğundan diğer yapılara göre 
hâkim bir konuma sahiptir. 

Yapımına 1597 yılında başlanan 
câmi için III. Murat’ın eşi ve III. 
Mehmet’in annesi Safiye Sultan ta-
rafından saray mimarı Davut Ağa-
ya plan hazırlatılır. Temel atılmaya 
hazırlanılırken, Sadrazam Hasan 
Paşa’nın azli sonucu altı ay gecik-
me ile başlanır. Temeller kazıldık-
ça çıkan suları çekme işlemi sekiz 
ay sürer. Câminin inşaatı devam 
ederken 1598 yılında İstanbul’da 
görülen bir veba salgını sonucu 
Mimar Davut Ağa ölür. Yerine mi-
marlığa Dalgıç Ahmet Çavuş geti-
rilir. Câmi duvarları pencere sevi-
yesine kadar yükseldiği zaman III. 
Mehmet’in ölümü câmi inşaatını 
59 yıl kadar durmasına sebep olur 
(Özkök, 2010: 184). 

Yeni câmi birçok isimle anılmak-
tadır. Bunlar Turhan Hatice Sul-
tan Câmi, Yeni Valide Câmi, Valide 
Sultan Câmi, Zulmiye Câmi, Adliye 
Câmi’dir.

Yeni Câmi klasik dönem Osmanlı 
mimarisinin son eserleri arasında 
yer alır. Osmanlı çinisinin zirveye 
ulaştığı bir dönemde inşa edildi-
ğinden, çininin güzel uygulamala-
rıyla tezyin edilmiştir.    

Külliyenin diğer bir öğesi Hatice 
Turhan Sultan Türbesi’dir.  İstan-
bul’un en büyük sultan türbelerin-
den biridir. Çevresinde 5 padişah 
kabri bulunur. Türbe, Mısır Çar-
şının uzun kolu ile Yeni Câmi ara-
sındaki külliyenin iç alanında yer 
almaktadır. Çarşının Haseki kapı-
sından başlayan türbenin dış duva-
rı üzerinde sebiller bulunmaktadır.

Külliyenin bir diğer öğesi Hünkâr 
Kasrı’dır. Yeni Câmi’nin doğu köşe-
sinde câmiye bitişik Hünkâr Kas-
rı bulunmaktadır. Câmiye bitişik 
bir kemer üzerine oturtulmuştur. 
Kemerin altı geçit olarak kullanıl-
maktadır. Yeni Câmi ve Hünkâr 
Kasrı Osmanlı çinisi ile tezyin 
edilmiştir. Tavanlar ve diğer ah-
şap kısımlar güzel süslemelerle 
bezenmiş ve altın yaldızlıdır. Evli-
ya Çelebi bu kasrı “Cennet Köşkü” 
olarak nitelemektedir. Kasır’a at ve 
arabalarla giriş için eğimli bir yol 
yaptırılmıştır.

Yeni Câmi klasik dönem 
Osmanlı mimarisinin 
son eserleri arasında 

yer alır. Osmanlı 
çinisinin zirveye ulaştığı 

bir dönemde inşa 
edildiğinden, çininin 

güzel uygulamalarıyla 
tezyin edilmiştir.    

Külliyenin ilk halinde bulunan 
Mektep ile Dar-ül Hadis daha 
sonra yıktırılmış, bunların yerin-
de günümüzde İş Bankası Müzesi 
bulunmaktadır.         

1940 yılına kadar külliyenin etra-
fında duvarlar bulunmaktaydı. Du-
varlar külliyeye bütünlük kazan-
dırmaktaydı. Bu yıllardaki yangın 
sonucunda yapılan restorasyon ça-
lışmaları sırasında, çarşı ile câmi 
arasındaki duvarlar yıkılarak araya 
yol açılmış ve külliyenin bütünlüğü 
parçalanmıştır. 

Yeni Câmi 
Külliyesi ve 

Bölge Haritası



Külliyenin 
Bütünleyici Bir 
Parçası Olarak Mısır 
Çarşısı 
Öncelikle kent imgesinin somut 
öğeleri olan fiziki unsurlarından 
yola çıkarak, mimari bir mekânı 
nasıl inceleyebileceğimizin yolu-
nun bulunmasına çalışılmaktadır. 

Mekânsal analizin konusunu teşkil 
eden Mısır Çarşısı Eminönü sahil 
yolunun üzerinde yer almaktadır. 
Galata ile Eminönü’nü birbirine 
bağlayan Galata Köprüsü, dikey 
olarak karşısında yer almaktadır. 
Çarşı karayolu ağının bitişiğinde 
bulunurken, aynı zamanda hem 
deniz ulaşımında kullanılan iske-
leler hem de raylı taşımacılıkla ula-
şım açısından oldukça elverişli bir 
konuma sahip transit merkezdir. 
Alternatif ulaşımlar kavşağında 
bulunan çarşı erişilebilirlik açısın-
dan oldukça elverişlidir.

Çarşının kuzey-batı yönü da-
ha önce otopark ve otobüs du-
rağı olarak kullanılırken, daha 
sonraları boşaltılarak meydana 

dönüştürülmüştür. Doğu tarafın-
da Yeni Câmi bulunur. Güney ve 
batı tarafında ise muhtelif yapı-
lar bulunur. Güney-doğu tarafında 
külliyenin diğer parçası olan türbe 
ve duvarı ile sınırlandırılmış ve Ye-
ni Câmi Caddesi bulunmaktadır. 
Güney tarafında ise Çiçek Pazarı 
Sokağı bulunur. 

Çarşı klasik İstanbul 
şehrinin alışveriş 

bölgesinin bir parçasıdır. 
Bu bölgede yoğunlaşan 

ticari mekânlardan 
simgesel değeri 

yüksek bir yapıdır.   

Çarşı klasik İstanbul şehrinin alış-
veriş bölgesinin bir parçasıdır. Bu 
bölgede yoğunlaşan ticari mekân-
lardan simgesel değeri yüksek 
bir yapıdır. Bölgede Kapalı Çarşı, 
birçok han ve işyeri ve Tahtaka-
le, Mahmutpaşa Yokuşu ve Mer-
can gibi bölgesel olarak ticaretle 

özdeşleşmiş kent birimleri bulun-
maktadır. Çarşının bu bölgede yer 
alması da çarşının okunabilirliğine 
ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Çarşının kuzey tarafında Ragıp-
gümüşpala Caddesi ve bu caddeyi 
dikey kesen Galata Köprüsü’nün 
oluşturduğu kavşak yer alır. İskele-
ler ve Yeni Câmi önündeki ve çarşı-
nın önündeki alanları bağlayan alt 
geçitler bu kavşak yapısını daha gi-
rift hale sokmaktadır. Deniz yoluy-
la Anadolu yakasından Avrupa ya-
kasına geçen ya da ters yöne giden 
birçok insan bu iskeleleri kullan-
maktadır. Galata Köprüsü ile araç 
ve yaya trafiği, iskelelerle deniz yo-
luyla seyahat edenler bu bölgede 
toplanıp gidecekleri yerlere bura-
dan dağılmaktadırlar. Yaya olarak 
Eminönü’nün içerlerine gitmekte 
olan birçok insan Mısır Çarşısını 
kullanmaktadır.  

Çarşıya işaret öğeleri açısından ba-
kacak olursak; daha önceleri külli-
yenin bir parçası olarak konumla-
nan çarşı, 1940’lı yıllarda külliyeyi 
çeviren duvarların yıkılması sonucu 

Kroki: Yeni 
Câmi Külliyesi 
ve Mısır 
Çarşısı
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müstakil bir görünüm kazanmış-
tır. Külliyenin bir parçası iken Yeni 
Câmi ile birlikte anılırken, giderek 
bölgenin simgesel bir değeri haline 
dönüşmüştür. Haliç’e Sarayburnu 
istikametinden vapurla giriş yaptı-
ğınızda Çarşıdan ziyade Yeni Câmi 
ön plandadır. Ayrıca Galata Köp-
rüsü, Çarşının önünden Galata’ya 
doğru uzanmakta ve çarşı için bir 
işaret öğesi mahiyetindedir. Ancak 
çarşının bilinirliği arttığından ötü-
rü artık kendisi başlı başına bir işa-
ret öğesidir.              

Mısır Çarşısı Yeni Câmi Külliye-
si’nin bir parçası olarak 1664 yı-
lında yapılmıştır. Padişah IV. 
Mehmet’in annesi Hatice Turhan 
Sultan tarafından Mimar Kasım 
Ağa’ya yaptırılmıştır. Külliyenin 
kuzey batı tarafında yer almakta-
dır. Çarşıdan elde edilen kira ge-
lirleriyle külliyenin ihtiyaçları 
karşılanmıştır.

Çarşı önceleri Yeni Câmi Çarşısı, 
Yeni Çarşı, Valide Çarşısı, Yeni Va-
lide Çarşısı olarak adlandırılırken, 
satılan baharatların ve ürünlerinin 
Mısır yoluyla gelmesi nedeniyle 
18. yüzyıldan itibaren Mısır Çarşı-
sı olarak anılmaya başlamıştır (Kü-
çükkömürcü, 2005: 93).

1940 yılına kadar Çarşıdaki dük-
kânlar ön ve arka olarak iki bölüm-
den oluşurdu. Ön bölüm ahşap 
peyke (genellikle eski iş yerlerinde 
bulunan, duvara bitişik, alçak, tah-
ta sedir) üzerinde satış yapmaya ve 
drog (hayvan ve bitkilerden kuru-
tularak veya özel metotlarla topla-
narak elde edilen, eczacılık ve kıs-
men sanayide kullanılan ham veya 
yarı ham madde) kaplarını sırala-
maya yarayan bir kısım olarak kul-
lanılmıştır. Arka bölümde ise depo 
ve imalathane olarak kullanılan bir 
oda vardı. Geceleri ahşap kepenk-
ler ile kapatılan bu dükkânların ön-
lerinde ahşap süslemeler bulunur, 
droglar ve ilaçlar cam kavanoz, 
toprak çömlek, tahta veya teneke 
kutularda muhafaza edilirdi (Dün-
den Bugüne İstanbul Ans., 1994: 
449).

Mısır Çarşısı birçok yangından 

etkilenmiştir. En büyük yangınını 
1691 yılında geçirmiş, bu yangın 
sonrası hiçbir emtia ve eşya kur-
tarılamamıştır. 1688 ve1940 yılla-
rında geçirdiği yangınlarda da bü-
yük hasar görmüştür. 1940 – 1943 
yılları arasında İstanbul Belediyesi 
tarafından yürütülen restorasyon 
çalışmaları sonunda bugünkü biçi-
mini almıştır. 

Mısır Çarşı’sı Yeni Câmi 
Külliyesi’nin bir parçası 

olarak 1664 yılında 
yapılmıştır. Padişah 

IV. Mehmet’in annesi 
Hatice Turhan Sultan 

tarafından Mimar Kasım 
Ağa’ya yaptırılmıştır.     

1958 – 1960 yılları arasındaki is-
timlâklerle Mısır Çarsısı ile Rüstem 
Pasa Câmi arasındaki dükkânlar yı-
kıldı. Bu arada eski Balık Pazarı bö-
lümü de ortadan kaldırıldı. Mısır 
Çarsısı’nın Yeni Câmi’ye bakan ta-
rafındaki salaş dükkânlar ortadan 
kaldırılmışken, sonradan bunların 

faaliyetine yeniden müsaade edil-
di (Cezar, 1985: 184–185). Yeni 
Câmi Meydanı tarafında türbenin 
yanında çay bahçeleri bulunmak-
taydı. Bitişikte evcil hayvanların ve 
bunlara ilişkin maddelerin alınıp 
satıldığı dükkânlar bulunmaktay-
dı. Fatih Belediyesi tarafından çay 
bahçeleri kaldırılıp alan düzenle-
mesi yapılmaktadır. 

Mimari Biçimlenme
Çarşı L şeklinde iki koldan oluşa-
cak biçimde inşa edilmiştir. Uzun 
kolda karşılıklı 23’erden 46, kı-
sa kolunda ise 18’erden 36 eyvan 
(hücre) ayrıca iki kolun birleşme 
bölümünde 6 eyvan bulunmakta-
dır. Dışarıda ise Tahmis sokağına 
(balıkçılar çarşısı) bakan tarafta 18 
adet dükkan bulunmaktadır (Kü-
çükkömürcü, 2005:93).

Çarşı içindeki dükkânlar eyvan 
şeklinde inşa edilmiştir. Dükkân-
ların ön ve arka kısımları kemer-
lerden bölünmüştür. Önceleri dük-
kânların önünde peykeler bulunur, 
imalathane ve depo kısmı peyke-
nin arkasında yer alırken, satış 
kısmı peykenin önünde bulunur-
du. (İstanbul Kültür Ansiklopedisi, 



1984: 2176). Ancak 1940 yılındaki 
yangından sonra yapılan onarımda 
bu peykeler kaldırılmıştır.   

Çarşının taşıyıcı sistemi yığma taş 
ve tuğladan hatıllı olarak yapılmış-
tır. Örtü türü ve malzemesi kur-
şundan eğrisel tonoz şeklindedir 
(www.istanbulkulturenvanteri.gov.
tr). Taşıyıcı sistem olarak duvar-
ların yanında kemerler kullanıl-
mıştır. Tonozla kapatılan çatı ke-
merlerin üzerine bindirilmiştir. 
Kemerlerin arasında ışıklandırma 
için tavandan pencereler açılmıştır. 

Mısır Çarşısı birçok 
yangından etkilenmiştir. 

En büyük yangınını 
1691 yılında geçirmiş, 

bu yangın sonrası 
hiçbir emtia ve eşya 
kurtarılamamıştır. 

1688 ve1940 yıllarında 
geçirdiği yangınlarda 

da büyük hasar 
görmüştür. 1940 – 

1943 yılları arasında 
İstanbul Belediyesi 

tarafından yürütülen 
restorasyon çalışmaları 

sonunda bugünkü 
biçimini almıştır.     

Mısır Çarşısının duvarları kesme 
taş ve tuğladan örülmüştür. Kes-
me taşlar ve tuğlalar bir ritim oluş-
turacak şekilde ahenkle dizilmiş-
tir. Bir sıra kesme taş ve arasına 
iki sıra tuğla kullanılarak duvarlar 
örülmüştür. Taş ve tuğlaların renk 
farkı ile görünümde bir güzellik 
yakalanmış. Osmanlı mimarisin-
de kamuya hizmet eden yapılarda 
taş ve tuğla gibi kalıcı malzemeler 
kullanılmıştır. 

Çatı örtüsü olarak dükkânların or-
tasında kalan koridor kısmının 
üzeri eğri tonozla kapatılırken, ba-
lık pazarı tarafındaki dükkânların 
üzeri hariç diğer dükkânların üzeri 

kubbeli tonozla örtülmüştür. Ba-
lıkçılar pazarı tarafındaki dükkân-
lar ise eğik tonozla örtülmüştür. 

Çarşının kollarının kesişim nok-
tasında çapraz tonoz kullanılmış 
ve çatı örtüsünü taşıyan kemer-
ler duvarlarla mesnetlendirilme-
yerek ayaklar üzerine oturtulmuş-
tur. Dua Meydanı’nın Güneydoğu 
yönündeki ayağına bir Ezan Köş-
kü yerleştirilmiştir (Dünden Bugü-
ne İstanbul Ans. 1994:449).  Tellal 
Köşkü veya Ezan Köşkü olarak ad-
landırılan bu birim ahşaptan yapıl-
mıştır. Dua Meydanı’na göre yük-
sekçe bir konuma sahiptir. 

Çarşının 6 kapısı bulunmaktadır. 
Çarşının ana girişleri iki büyük ko-
lun uçlarındaki girişlerdir. İki ka-
pısı kolların diğer uçlarında yer 
alırken, diğer iki giriş ise, karşılık-
lı olmak üzere uzun kolun ortaya 
yakın bir bölümündedir. İki büyük 
kolun uçlarındaki girişler alt tara-
fı revaklı, iki katlı yapılardır. Ayrı-
ca çarşının Tahmis Sokağı’na açılan 
kapısı da revaklı olmakla birlikte 
burada ikinci kat bulunmamakta-
dır (Dünden Bugüne İstanbul Ans. 
1994:449 ). 

Çarşının kapıları şunlardır; Hase-
ki Kapısı, Yeni Câmi Kapısı, Balık 

Pazarı Kapısı (Eminönü Kapısı), 
Hasırcılar Kapısı (Tahmis Kapısı), 
Ketenciler Kapısı (Tahtakale Ka-
pısı), Çiçek Pazarı Kapısı,. Çarşı-
nın kapılarının isimleri zamanla 
değişmiştir. Günümüzde kapılar 
için farklı isimler kullanılmakta-
dır. Kapılar ilk yapıldığı yıllarda üç 
kapı pamukçu ve yorgancılara di-
ğer üç kapı da aktarlara tahsis edil-
miştir. Çarşının iki kolunun ucun-
daki Haseki ve Balıkçılar Kapıları 
diğer kapılara göre daha görkem-
lidir. Haseki Kapısı da mimari açı-
dan Balıkçılar Kapısı’ndan daha 
görkemlidir.     

İşlevsel Biçimlenme
Çarşı kurulduğu yıllardan itibaren 
uzun bir dönem, daha ziyade pa-
mukçular, yorgancılar esnafı ile ak-
tarlara hizmet vermekteydi. An-
cak sonradan esnafların dağılımı 
değişmiş giderek, başka esnaflar 
çarşıda yer bulmaya başlamışlar-
dır. Günümüzde pamukçu ve yor-
gancı dükkânları toplumdaki deği-
şen talebe bağlı olarak yok olurken, 
Çarşıda 2–3 aktar dükkânı kalmış-
tır. Bunların yerlerini baharatçı-
lar, kuyumcular, mobilyacı, kasap, 
börekçi, dönerci, kuru yemişçi, tu-
hafiyeci, hediyelik eşyacılar, gi-
yim dükkânları, elektronik eşya ve 

Çarşının İçinden 
Görünüm
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oyuncak dükkânları aldılar (Ergü-
len, 2010: 665). 

Mısır Çarşısı kendine has kokusu 
ile yüzyıllardır insanların ilgisini 
çekmektedir.

1874 tarihli Edmondo de Ami-
cis’in İstanbul seyahatnamesin-
de çarşıyla ilgili olarak şunlara de-
ğinir; İçeriye girer girmez, insanın 
burnuna öyle keskin bir nebat ko-
kusu çarpar ki, neredeyse gerisin 
geri dönülür. Burası, Hindistan, 
Suriye, Mısır ve Arabistan’dan ge-
len her türlü baharatın dolanarak, 
odalıkların ellerini yüzlerini boya-
yan, evlere, hamamlara, ağızlara, 
sakallara ve yemeklere güzel koku-
lar veren, asabi paşalara kuvvet ka-
zandıran, muhteşem şehre hayal, 
sarhoşluk ve keyif dağıtan esans, 
hap, toz, merhem haline döndüğü 
Mısır Çarşısı’dır. Çarşıda biraz yü-
rüyünce insan sersemlemeye baş-
lar ve hemen uzaklaşır oradan; fa-
kat bu sıcak ve ağır havayla, sarhoş 
edici kokuların tesiri, açık hava-
ya çıkınca bile, bir müddet devam 
eder ve zihninizde Şark’ın en mah-
rem ve en manalı izlerinden biri 
olarak dipdiri kalır (www.misircar-
sisi.org). Çarşı batılı seyyahlar ve 
turistler için doğu dünyasının ef-
sunlu mekânlarından birisidir. 

Çarşının iki ana girişinde bulunan 
üst katlar ticaret mahkemesi hiz-
meti vermek üzere kadılar ve çarşı 
esnafı ile ilgili hususlar için Ahiler 
tarafından kullanılmıştır (Özdeş, 
1998: 36).  Hukuki ve sosyal işlev-
ler üslenen üst katlar günümüzde 
lokantalara kiralanmıştır.

Çarşı esnafı, drog ve baharatı ithal 
eden Yahudi tüccarlardan toptan 
alıp halka ve küçük esnafa satarlar-
dı. Ayrıca çiğ kahve, şeker ve kalay 
metalini ithalatçıdan alıp diğer es-
nafa mezat yoluyla satma imtiyazı-
na sahiplerdi (Dünden Bugüne İs-
tanbul Ans. 1994: 449).  

1940 öncesinde Çarşı, ticari faa-
liyetin dışında başka işlevler üst-
lenmiş, savaş yıllarında cephanelik 
ve ahır olarak kullanılmıştır. 1943 
yılında yapılan restorasyon çalış-
malarının sonunda Mısır Çarşısı 
içindeki dükkanlar meslek ayrımı 
gözetmeksizin her çeşit esnafa ki-
raya verilmiş ve çarşı ilk zamanlar-
daki özgünlüğünü yitirmiştir.

Osmanlı Devletinin gerileme dö-
nemine girmesiyle beraber Suri-
çi bölgesi de aynı kaderi paylaş-
mış ve eski şaşaalı günlerini arar 
olmuştur. Devletin üst yönetici 
kadrosundan oluşan elit sakinle-
ri Boğaz’ın muhtelif bölgelerine 

taşınmış, hatta devlet yönetimi 
Suriçi bölgesinin dışına taşınmış, 
Yıldız ve Dolmabahçe saraylarında 
yönetilmeye başlanmıştır. 

Avrupalı devletler yaptıkları güm-
rük anlaşmaları ile kendilerine ti-
cari imtiyazlar sağlayarak Osmanlı 
Devleti pazar haline dönüştürül-
müştür. Avrupalı tüccarların tem-
silcileri olan gayrimüslim tebaa 
refah seviyesini her geçen gün ar-
tırmıştır. İktisadi açıdan büyüyen 
bu tebaanın kendilerine mekân 
olarak belirledikleri Beyoğlu-Ga-
lata bölgesinde iktisadi ve sosyal 
hayat canlanırken, Sarayburnu ve 
eski ticaret bölgesi olan Eminönü 
sükûnete bürünmüştür. 

Mısır Çarşısı da bu gerilemeden 
nasibini almıştır. Ergülen’in (2010: 
665) dediği gibi; çarşıların da yal-
nız kalmaya dinlenmeye geçmiş 
zamanları hatırlamaya ihtiyacı 
vardır.

Çarşı, İstanbul’a 
gelen birçok turistin 

öncelikli uğrak 
mekânlarındandır. 
Tarihi yarımadada 
bulunması, kadim 

geçmişi, ulaşım ağında 
bulunması gibi sebepler 

turistlerin yoğun ilgi 
kaynaklarındandır.     

Çarşının Osmanlı toplumu ile yap-
mış olduğu kader birlikteliğine 
benzer bir birliktelik de Cumhuri-
yet toplumuyla yapmıştır. 1940 yı-
lında yanan Mısır Çarşısı zamanın 
belediye başkanı ve aynı zamanda 
valisi olan Lütfi Kırdar’ın gayret-
leriyle yeniden yapılmıştır. Çarşı 
1940 yılında adeta küllerinden ye-
niden doğmuştur.     

1980’li yıllarla ithal, ikameci, dışa 
kapalı ekonomiyi terk eden Türki-
ye, bunun yerine ihracata dayalı, dı-
şa açık, serbest piyasa ekonomisi-
ne geçmesiyle, dış ticaret açığını ve 

Mısır 
Çarşısı ve 
Eminönü 
Meydanı 



döviz sıkıntılarını dumansız sanayi 
olan turizmle aşmayı hedefleyince, 
Mısır Çarşısı da bu gelişmeden na-
sibince payını almış durumdadır. 
Çarşı, İstanbul’a gelen birçok turis-
tin öncelikli uğrak mekânlarından-
dır. Tarihi yarımadada bulunması, 
kadim geçmişi, ulaşım ağında bu-
lunması gibi sebepler turistlerin 
yoğun ilgi kaynaklarındandır. 

Çarşının kurumsal iletişimini sağ-
layan Tellal Köşkü’nde sabahları 
dua okunur, esnafla ve çarşı ile il-
gili duyurular yapılırdı. Toplumu-
muzun iletişim yöntemlerindeki 
değişimi çarşı ölçeğinde de kendini 
göstermiş, işlevselliğini kaybeden 
Tellal Köşkü yerine, çarşı ve esnaf-
la ilgili duyuru ve ilanlar Çarşı Der-
neği’nin internet sayfası ve facebo-
ok sayfasından yapılmaktadır.   

Toplumumuzun tüketim toplu-
muna dönüşmesiyle paralel olarak 
Çarşı da tüketim toplumuna göre 
roller üstlenmiştir. Kadim geçmişi 
tüketim malzemesi olarak ziyaret-
çilerine sunmaktadır.   

Mekânın Arka 
Yapı Çözümlemesi 
Denemesi
Mısır Çarşısı özelinde somutla-
şan çarşı kavramının arka planını 

meydana getiren unsurlar olarak, 
Osmanlı ticari hayatının vazge-
çilmez unsurlarından olan Ahilik, 
Lonca Teşkilatı ve birçok toplumsal 
fonksiyonu yüklenmiş olan vakıf-
ların ele alınması önerilmektedir.

Ticari Hayatın 
Yapıtaşlarından; 
Ahilik ve Lonca 
Teşkilatı
Osmanlıda ticari hayatın işleyişin-
de ve kurumsallaşmasında vazge-
çilmez unsurların başında Lonca 
teşkilatı ve Ahilik yapılanması gel-
mektedir. Ahilik yapılanması, es-
naf ve sanatkârın eğitimi, yetki-
lendirilmesi, ticari hayatın işleyiş 
kurallarının yürürlüğü, doğan ih-
tilafların çözümü, sektörel stan-
dartların oluşturulması ve bizatihi 
ahlâki model ve normların aktarıl-
ması gibi birçok fonksiyonları ifa 
etmektedir.   

Moğol istilası sonucu 1227 yılına 
kadar Türkistan ve Harezm tama-
men kaybedilmiş, Buhara, Semer-
kand, Taşkent, Merv gibi Türk şe-
hirleri yerle bir edilmiştir. Moğol 
saldırılarından kaçabilen esnaf ve 
sanatkârların çoğu Anadolu’ya sı-
ğınmıştır. Asya’dan Anadolu’ya 
gelen çok sayıdaki bu esnaf ve 

sanatkâra iş bulmak, Bizans sanat-
kârlarıyla rekabet edebilmek, yap-
tıkları malların kalitesini korumak, 
üretimi ihtiyaca göre düzenlemek, 
sanatkârlarda sanat ahlakını yer-
leştirmek, ekonomik bağımsızlığı 
elde etmek, ihtiyaç sahibi olanlara 
her alanda yardım etmek, hayatın 
her alanında gelenek ve görenek-
leri canlı tutmak gerekiyordu. Bu 
da bir esnaf ve sanatkâr dayanışma 
teşkilatının yani Ahiliğin kurulma-
sıyla gerçekleşmişti. Anadolu’da 
Ahiliğin kurucusu debbağ esna-
fının da piri olarak bilinen Şeyh 
Nasîruddin Mahmûd Ahi Evran 
bin Abbas (Ö. 1262), kısa adıyla 
Ahi Evran (Evren)’dır (Hızlı, 2011: 
20). 

Ahi, anlamı kardeşim olan Arap-
ça kökenli bir kelimedir. Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı Devletlerin-
de esnaf ve sanatkârlar arasında 
kurulan kökeni tasavvufa bağlı bir 
yapılanmadır.

Ahilik yapılanması, 
esnaf ve 

sanatkârın eğitimi, 
yetkilendirilmesi, 

ticari hayatın 
işleyiş kurallarının 
yürürlüğü, doğan 

ihtilafların çözümü, 
sektörel standartların 

oluşturulması ve 
bizatihi ahlâki model ve 
normların aktarılması 

gibi birçok fonksiyonları 
ifa etmektedir.    

Lonca teşkilatı ve Ahi birlikleri ta-
rafından bir yandan esnaf ve sa-
natkârın ürettikleri denetlenip, 
standartları onaylanırken, diğer 
yandan iş ahlâkına aykırı davra-
nanlar cezalandırılmıştır. Böylece 
esnaf ve sanatkârın hakları korun-
duğu gibi tüketicinin zarara uğra-
masının önüne geçilmiştir. 

Hızlı’ya (2011: 33) göre Ahinin 
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sahip olması gereken üç özelli-
ği açık, üç özelliği kapalı olması 
gerekir:

Açık olanlar;

a- Eli açık olmalı yani cömert 
olmalı,

b- Kapısı açık olmalı yani konuk se-
ver olmalı,

c- Sofrası açık olmalı yani aç geleni 
tok döndürmelidir.

Kapalı olanlar;

a- Gözü kapalı olmalı yani kimseye 
kötü bakmamalı ve kimsenin ayıbı-
nı görmemeli,

b- Dili bağlı olmalı yani kimseye 
kötü söz söylememeli,

c- Beli bağlı olmalı yani kimsenin 
ırzına, namusuna, haysiyet ve şe-
refine göz dikmemelidir.

Osmanlı’da esnafların informel 
yapılanması Ahilikle sağlanırken, 
formel yapılanması Lonca teşkilat-
ları ile gerçekleştirilmiştir.

Kavram olarak lonca, sanat sahip-
lerinin ve esnafın kendi aralarında 
kurdukları düzeni, birliği ve özel 
işleri için toplandıkları yeri (oda-
yı) ifade etmektedir. Bütün esna-
fın toplanabileceği ve serbestçe 

müzakere yapabileceği bu tür yer-
lere lonca dendiği için bu esnaf ör-
gütüne de lonca teşkilatı (örgütü) 
adı verilmiştir (Şen, 2002: 28).

Loncalar, esnaflarla ve faaliyette 
bulundukları sektörlerle ilgili dü-
zenlemeleri yapmak, esnafla ilgili 
sosyal güvenlik hizmetleri vermek, 
esnafın faaliyette olduğu yerlerde 
birçok yerel nitelikteki hizmetle-
ri yerine getirmek, esnafa finansal 
destek sağlamak ve gerek esnafla-
rın kendi aralarında, gerekse es-
nafla halk arasında olan ticari nite-
likteki problemlere çözüm bulmak 
gibi birçok fonksiyona sahiptirler.

Bu yapılanmaların çarşıya yansı-
ması hem lonca hem de ahi yapı-
lanmalarının çarşı ölçeğinde ör-
gütlenmeleri ve ana girişlerin üst 
katlarını hem kendi örgütsel işleyiş 
hem de hukuki ve ticari işlevlerde 
kullanarak gerçekleştirmişlerdir. 

Ahilik düsturlarının Çarşıya önem-
li bir yansıması, güne dua ile işe 
başlanmasıdır. Valide Sultan, yapıl-
masını isteği duanın nasıl yapılaca-
ğını şöyle tarif etmiştir; “Her sabah 
namazdan sonra çarşı kapıları açı-
lacak. Esnaf dükkânlarının kapısını 
açacak, kimse alışveriş etmeden Dua 
Meydanı’nda toplanılıp, duasını ede-
cek ve birbirlerine “Hayırlı Rızıklar” 

dileyerek işlerinin başına geçecekler.” 
Bu uygulama yıllarca aksatılmaksı-
zın devam etmiştir (Öztürk, 2011: 
94). Ancak günümüzde böyle bir 
uygulama devam etmemektedir. 

Paylaşmadan kopan toplumumu-
za dönük en güzel örneklerden bi-
ri olan, sabah ilk müşterisi ile sif-
tah eden esnaf, gelen müşterisini 
“yandaki komşum siftah etmedi 
ondan alışveriş et” diyerek gönde-
ren ecdadının davranışı, günümüz 
insanımızın zihin ve duygu dünya-
sında ne kadar anlamlıdır. Eskiden 
yaşanmış bir ritüeli yâd etmek dı-
şında bir anlamı var mıdır?

Dua, paylaşma ve bereket kavram-
ları Osmanlı toplum yapısının vaz-
geçilmez niteliklerindendir. Bu 
kavramların topluma hâkim olma-
sında ahilik ve lonca teşkilatlan-
masının payı büyüktür. Osmanlı 
toplumunda paylaşma kavramının 
müşahhas bir örneği de vakıflardır.  

Kavram olarak lonca, 
sanat sahiplerinin ve 

esnafın kendi aralarında 
kurdukları düzeni, 
birliği ve özel işleri 

için toplandıkları yeri 
(odayı) ifade etmektedir.     

Vakıflar 
Vakıf, bireylerin yardımlaşma 
düşüncesiyle, taşınır, taşınmaz 
mallarını kendi iradeleriyle özel 
mülkiyetlerinden çıkarıp, için-
de bulunduğu toplumun ihtiyaç-
larını karşılamak için dini, hây-
rı, sosyal ve ekonomik bir gayeye 
tahsis etmeleri düşünce ve güdü-
sünden doğmuş bir müessesedir 
(Işık, 2009). Bir malın insanların 
faydalanması için, Allah’ın mül-
kü hükmünde olmak üzere, ferdî 
mülkiyet sahasından çıkarılması-
na vakıf denir. Vakıf sistemi sosyal 
güvenliğin temel kurumu olduğu 
kadar eğitim, kültür, diyanet, ba-
yındırlık, sağlık ve sosyal yardım 



yatırımlarını yürüten malî bir ku-
rumdur. Bu kesimlerde hizmet gö-
ren, müderris, şeyh, kâtip gibi ki-
şilerin maaşlarını ödeyerek cari 
harcamaların önemli bir kısmını fi-
nanse eden bir kurum olan vakıf, 
Osmanlı malî teşkilatının, merkez 
maliyesi ve tımar sistemi ile bir-
likte üçüncü alt öğesi olarak kabul 
edilmektedir (Tabakoğlu, 2003).

“İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olanıdır.” Hadisi Şerifin ge-
reği insanların birçok ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere vakıf müessesesi 
İslam tarihi boyunca var olmuştur.

Osmanlı şehrinin kapladığı yüzöl-
çümün % 15’i kadar bir alan şeh-
rin merkezini oluşturmaktadır. 
Bu merkez oluştuğunda, ticari ha-
yatın burada ürettiği artı-değer 
oluşmaktadır. Bu artı-değer vakıf-
lar aracılığıyla şahıslara değil tek-
rar şehre yani kamuya kazandırıl-
maktadır (Cansever, 1999: 516).  
Özellikle şehirlerde kamu proje-
leriyle meydana gelen değer artış-
ları Osmanlı’da sosyal ve iktisa-
di hayatın vazgeçilmez kurumları 
olan vakıflar aracılığıyla topluma 
kazandırılmıştır. 

Vakıflar, toplumun yaşadığı do-
ğal afet, yangın, deprem, salgın 
hastalık gibi yaralarının sarılması, 

çeşitli câmi, medrese, aşevi, ima-
ret, kervansaray gibi günlük haya-
tın vazgeçilmez kurumlarının de-
vamlılığını sağlama, günümüzdeki 
tabiriyle dezavantajlı (aceze) in-
sanların hayatlarını idame ettirme, 
doğal hayatın şartlarının zorlukla-
rıyla mücadelede kuş, sokak hay-
vanları ve hatta vahşi hayvanların 
yardımına koşma gibi birçok fonk-
siyonu ifa eden hayır kurumlarıdır.

Vakıflar, fani olan bu dünya haya-
tında hoş bir sada bırakarak baki 
hayata göçenlerin, faydalananların 
hayır dualarını aldıkları bir hase-
nattır. Bu anlamda geçiciliğin son-
suzluğa sunulduğu, şehrin ruhunu 
görünür kılan bir yapılanmadır. 

Mısır Çarşısı, Yeni Câmi Külliyesi-
nin gelir kaynağı olarak vakfedil-
miştir. Ülgen’den nakledildiğine 
göre, Yeni Câmi Vakfiyesinde Mısır 
Çarşısı ile ilgili şunlar yer almakta-
dır; “Doğruluk ve dine bağlılıklarıy-
la tanınmış, koruyuculukta benzer-
lerine az rastlanan, gerekli hizmete 
muktedir iki kişi çarşının kapıcıları 
ola. Münavebe ile çarşı kapılarını ak-
şam kapayıp sabah namazında aça. 
Ciddi ve doğru sözlü ola. Bir kişi ya da 
bir kimsenin, az ya da çok, değerli ya 
da değersiz bir nesnesinin asla yitiril-
memesi yolunda ellerinden gelen son 

gayreti göstereler. Gündelik ücretleri 
sekizer akçe ola. Altı nefer dürüst ve 
ayağına çabuk kimselerden ikisi çar-
şının süpürücüsü olup bunlar her gün 
çarşının içini silip süpüre. Dört nefer 
ise helâlar süpürücüsü olup bunlar 
her gün münavebe ile her gün temiz-
lik işleri ile meşgul ola. Asla tembel-
lik, önemsememe, kolaya kaçma ku-
suru işlemeyeler. Gündelik ücretleri 
sekizer akçe ola. Doğru ve sağlam bir 
kişi süprüntücü olup, câmide ve çarşı-
da toplanan süprüntüyü kaldırıp çöp 
süprüntü dökme yerine döke. Görev 
gündeliği on akçe ola.”  (Dünden Bu-
güne İstanbul Ans. 1994, s.449).

Vakıflar, fani olan bu 
dünya hayatında hoş 

bir sada bırakarak baki 
hayata göçenlerin, 

faydalananların hayır 
dualarını aldıkları bir 

hasenattır. Bu anlamda 
geçiciliğin sonsuzluğa 

sunulduğu, şehrin 
ruhunu görünür kılan 

bir yapılanmadır.     

Sonuç: Eleştiriler ve 
Duyarlılığa Davet
Aktar dükkânlarında satılan türlü 
şifalı bitkilerin kokuları, baharat-
çılardaki baharatların kokuları, ku-
rutulmuş meyve ve sebzelerin ko-
kuları, çekilen kahvenin kokusu ve 
diğer dükkânlarda satılan emtia-
ların yaydıkları kokuların karışımı 
çarşının kokusunu meydana geti-
rir. Bu koku çarşının önemli imge-
lerinden biridir. 

Ancak külliyenin iç bölgesinde yer 
alan evcil hayvan satış dükkânla-
rından yayılan kötü kokular çarşı-
nın özgün kokusunu olumsuz et-
kilemektedir. Halihazırda yapılan 
düzenleme çalışmaları ile bu dük-
kânların da buradan kardırılması 
gerekmektedir.

Çarşıya dünyanın birçok yerinden 
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gelen turistlerin konuştukları dil-
ler, esnafın müşterileri çağırması 
ve onlarla iletişimi, Eminönü’nün 
kalabalığının sesleri, haliçteki mar-
tıların sesleri ve dalıp giden insan-
ları adeta uyandıran vapurların 
kornaları, araçların sesleri çarşı-
nın atmosferini oluşturan sesler-
dir. Çarşı tarihi dokusu, kokuları 
ve sesleriyle büyüleyici bir atmos-
fer oluşturmaktadır.   

Çarşıda dükkânların dış düzenle-
melerinde bir karmaşa vardır. Dış 
düzenleme ve tabelaları esnaflar 
kendi istekleri doğrultusunda şe-
killendirmiş, herhangi bir standart-
lar oluşturulmamıştır. Özellikle 
tabelalar oran olarak bulundukla-
rı yerlere ölçekle büyüktür. Gerek 
dükkânların düzenlenmesi ve ge-
rekse tabelalarla ilgili Çarşının ta-
rihi geçmişine uygun düzenleme-
lerin oluşturulması gerekmektedir.    

Çarşının çatı örtüsünün taşıyıcı-
ları olan kemerlerin derinliğe bağ-
lı olarak oluşturdukları içe geçmiş 
görüntüsü bir akıcılık oluşturmak-
tadır. Bu da çarşının içerisine güzel 
bir görünüm kazandırmaktadır.

Çarşının genelinde klimaların dış 
aksamları ve kablolarının oluş-
turduğu görüntü kirliliği var-
dır. Benzer görüntü kirliliği ba-
zı dükkân camları çerçevelerinin 

PVC doğrama ile değiştirilmesi 
ile de meydana gelmektedir. Ki-
mi dükkân camlarında ise otomo-
bil egzoz borusunun kullanıldı-
ğı görülmektedir. Çarşının bu tür 
görüntü kirliliğinden kurtarılması 
gerekmektedir. 

Osmanlı Devletinin 
şaşaalı döneminin 
sonuna doğru inşâ 

edilen, birçok yangından 
etkilenen; Osmanlı 

Devletinin çöküşüne 
paralel bir çöküş 

sürecine giren çarşı, 
savaş yılları ve Erken 

Cumhuriyet döneminde 
yok olma eşiğine 

kadar gelmiştir. 1940 
yangını çarşının adeta 

küllerinden dirilmesine 
vesile olmuştur.     

Çarşının Çiçekpazarı Sokağı bo-
yunca seyyar satış birimleri tü-
remiştir. İşportacılık yapılan bu 
dükkânlar hem yoğun olan insan 
akışını engellemekte hem de çir-
kin görüntülere sebep olmaktadır. 

Çarşının etrafında seyyar satıcılar 
ve bu tür salaş dükkânlara müsaa-
de edilmemesi gerekmektedir.

Yeni Câmi’nin etrafında ve çarşı-
nın önünde kuşlar ve güvercin-
ler ve onlara atılması için yem sa-
tan satıcılar vardır. Güvercinler her 
ötüşlerinde insana adeta mekânla 
ilgili bir şeyler fısıldamaktadırlar. 

Külliyenin önemli bir parçası olan 
sebiller, işlevselliğini kaybetmesiy-
le varlıklarını devam ettirmekte sı-
kıntı yaşamaktadırlar. Muslukları 
olmayan sebillerin su çanakları kı-
rılmış ve harap hâldedirler. İstan-
bul’un güzel kaynak suları ile bu 
sebillerin yeniden hayat bulma-
sı gerekmektedir. Yoksa tüketim 
toplumunda işlevselliğini yitiren 
bu sebiller acımasızca yok olmaya 
mahkûmdurlar.

Literatür taramasında külliyenin 
inşa tarihleri, mimarları, çarşının 
adının kaynağı, çarşının kapı isim-
leri hususlarında ihtilaflı bilgilerin 
varlığı tespit edilmiştir.

Vakıf medeniyeti olan Osman-
lı Devletinin toplumsal hayatında 
imaret ve külliyelerin yeri büyük-
tür. Mısır Çarşısının içinde bulun-
duğu Yeni Câmi Külliyesi de bun-
lardan biridir. Külliyeye ve çarşıya 
mimari açının yanında toplumsal 



boyutu ile de bakılmaya çalışıldı. 
Toplumumuzdaki değişimi de gö-
rebileceğimiz mekânsal bir pence-
re açılmasına gayret edildi.

Mekânları anlamlı kılan sadece mi-
marisi değildir. O mekânlara top-
lumsal işlev kazandıran unsurların 
başında inanç sistemi ve değer yar-
gıları gelir. Mimari ile ete kemiğe 
bürünen mekânlar değer yargıları 
ve inançlar ile ruh kazanır. 

Mısır Çarşısı ve Yeni Câmi Külliye-
si’ndeki değişim, dönüşüm aslın-
da toplumumuzun değişim ve dö-
nüşümünü dışa vuran bir kesittir. 
Osmanlı Devletinin şaşaalı döne-
minin sonuna doğru inşa edilen; 

birçok yangından etkilenen; Os-
manlı Devletinin çöküşüne para-
lel bir çöküş sürecine giren çarşı, 
savaş yılları ve Erken Cumhuriyet 
döneminde yok olma eşiğine kadar 
gelmiştir. 1940 yangını çarşının 
adeta küllerinden dirilmesine vesi-
le olmuştur. 

Yeni eğilim AVM’lerinin İstan-
bul’da teklifsiz ve cüretkâr biçimde 
ortaya çıktığı günümüzde, birçok 
badire atlatmış olan Mısır Çarşı-
sı bu olumsuz gelişmelerden etki-
lenmeden kendisine biçilen hayat 
sürecini yaşamaya devam etmek-
tedir. Ancak toplumumuzun de-
ğer kayıpları nispetinde, Çarşı da 

varlığını devam ettirebilmek için 
değişim ve dönüşümü kaçınılmaz 
bir çıkış yolu olarak görmüştür. 
Gerek alıcı kitlesini değiştirerek ve 
gerekse arka yapı olarak nitelendir-
diğimiz formel ve informel yapı ve 
kurumları kaybederek var olmaya 
devam etmektedir. Toplumumuz 
ne zaman ki kendi medeniyet biri-
kiminin farkına varıp idrak ve inki-
şaf hâsıl olursa, Çarşı da kaybetmiş 
olduğu bu yapılara koptuğu yerden 
yeniden eklemlenme şansını yaka-
layabilecektir.         
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Hüseyin AYDEMİR

Yönetmen

Türk Sineması  
ve Şehir Kültürü

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



ent sinemanın, si-
nema da kentin ay-
nasıdır. Sinemayı 
anlamak için ken-
te, kenti anlamak 
için sinemaya bakı-

labilir. Kent ve sinema arasındaki 
bu “ortak kader”, şehir kültürünün 
filmler üzerinden okunmasına im-
kân verebilir.

Sinemada şehir ve şehir kültürü-
nün temsili, karmaşık ve zorlu bir 
konudur. Şehir sinemaya çok çe-
şitli açılardan yansır. Kameranın 
nesnel gerçekçiliğine rağmen, yö-
netmenin öznel yorumu şehre ait 
değerlere başka anlamlar yükleye-
bilir. Bu tür filmlerde şehir kendi 
gerçeğinden kopar ve yönetmenin 
kurduğu mizansende bir oyuncu 
gibi rol alır.

Olay ve karakter üzerine yoğunla-
şan filmlerde şehir, cansız ve dur-
gun bir dekordan, manzaradan 
ibarettir. Bu yapımlarda; şehrin ru-
huna ve kültürüne dair hiçbir ipu-
cu bulunmaz. 

Kenti, tema olarak işleyen filmler-
de ise, şehir; çatışmaların, sınıfsal 
kavgaların zemini olur. Bu tür film-
lerde şehrin gerçek kurgusu, çatış-
manın şiddetiyle bozulur ve filmin 
akışında yok olur. Şehrin bütünlü-
ğü, farklı sınıflar arasındaki uçuru-
mu göstermek isteyen yönetmenin 

elinde parçalanmış, bozulmuştur.

Geleneksel değerlerle modern ha-
yatın arasındaki çelişkileri ele alan 
filmlerde, şehir hayatı ve kültürü 
daha gerçekçi bir görünümdedir. 
Bu filmler, şehrin geleneksel kültü-
rünün modern yaşantı karşısında 

K

“Sinema kente ait bir olgudur. Kentten önce var olmamıştır, 
kentten daha uzun süre yaşamayacaktır. Sinema ve kent 
arasındaki, ortak bir noktadan öte, ortak bir kaderdir.”

Serge Daney

Sinema 
ve Kent İlişkisi

Dolmabahçe
Cami
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direnişi ya da yenilişini anlatırken, 
şehir kültürüne ve yaşantısına dair 
derin izler sunar.

Şehre ve şehir kültürüne odaklan-
mış belgesel filmler, bu konuda baş-
vurulacak en önemli yapımlardır. 

Türk Sinemasında 
Kent ve Kent 
Kültürü
Türk sineması aslen İstanbullu, 
“şehirli” bir sinemadır. İstanbul’da 
doğmuş ve gelişmiş, daima İstan-
bul’a bakmış, İstanbul’dan etkilen-
miş, İstanbul’u ve giderek tüm Tür-
kiye’yi etkilemiştir.

Türk sineması İstanbul dışındaki 
diğer şehirlere çok nadir yönelmiş-
tir. Çağların ve uygarlıkların baş-
kenti olan İstanbul bu ilgiyi elbette 
hak etmektedir. İstanbul, Türk si-
nemasına zenginlik katan bir “dün-
ya starı”dır.

Türk sineması diğer şehirlere “taş-
ralı” gözüyle bakmış, yokluğun, 
yoksulluğun, toprak kavgalarının, 
kan davalarının, cehaletin ve kül-
türsüzlüğün mekânları olarak sun-
muştur. Türk sineması İstanbul’u 
taşranın umudu, saadetin kenti 
olarak göstermiştir.

Oldukça açık ve net olan bu durum 
karşısında, Türk sineması ve şehir 
kültürü dendiğinde, şehir olarak 

sadece İstanbul’dan söz edilebilir. 

İstanbul, kültür ve yaşantı üreten 
bir şehir olarak, başlangıcından bu 
güne Türk sinemasının ana konu-
su olmuştur.

Türk Sinemasında İlk 
Filmler ve İstanbul
Belge filmlerini saymazsak, ilk ko-
nulu filmlerin olayları İstanbul’da 
geçtiği gibi, isimleri dahi İstanbul 
kültüründen izler taşır. 1916 yı-
lında çekilen “Himmet Ağa’nın İz-
divacı” ve “Leblebici Horhor Ağa” 
filmleri bunun en somut örneğidir.

1918 yapımı “Alemdar Mustafa Pa-
şa” filmi İstanbul tarihine ve yeni-
çeri kültürüne doğru yapılmış bir 
yolculuktur. 

1919 yılında çekilen “Binnaz”da 
Lale Devri İstanbul’unda geçen bir 
olay anlatılırken şehrin, eğlence ve 
kabadayı kültürüne dair ipuçları 
verilir. Aynı yıl çekilen “Mürebbi-
ye” filminde ise “dadılık müessesi” 
karşısına konulan, “mürebbiye tut-
ma” özentisi eleştirilir. 

1922 senesinde çekilen üç film , 
“Boğaziçi Esrarı”, “İstanbul’da Bir 
Faciayı Aşk”, ve “İstanbul Perisi” 
adlarını taşımaktadır.

Bu ilk konulu filmlerde İstanbul 
mekân olarak pek yer almaz, fakat 

konuları şehrin kültürü ve kültürel 
değişmesidir. Bu filmlerden; kamu-
sal alanın câmi merkezli olduğu ge-
leneksel yaşantının kayboluşunu 
da okumak mümkün olabilir. 

Ankara “Türkiye’nin 
Kalbi”, Başkent 
Oluyor, Ama…
Ankara “başkent” olmuştur.  “Tür-
kiye’nin Kalbi Ankara “ adlı belge-
sel, 1934 yılında bir Sovyet yönet-
mene yaptırılmıştır. Fakat Türk 
sineması hâlâ kamerasını “İstan-
bul Sokaklarında” (1931) dolaştır-
makta, hayatın nabzı İstanbul’da 
atmaktadır.

Yapılan sosyal reformların sonucu 
olan değişim yine İstanbul merkez-
li anlatılmaktadır. Câmi odaklı ka-
musal alanların yerine, heykeller-
le donatılmış meydanlar ve İngiliz 
bahçesine benzetilen parklar geç-
miştir. Kıyafet değişikliğiyle bera-
ber bu yeni kamusal alanlar yeni 
Türkiye’nin sembolü olarak İstan-
bul’da sunulmuştur.

Türk sineması aslen 
İstanbullu, “şehirli” bir 
sinemadır. İstanbul’da 

doğmuş ve gelişmiş, 
daima İstanbul’a 

bakmış, İstanbul’dan 
etkilenmiş, İstanbul’u 

ve giderek tüm 
Türkiye’yi etkilemiştir.

1939 yapımı bir Muhsin Ertuğ-
rul filmi olan “Şehvet Kurbanı” fil-
minin ilk sahneleri değişen İstan-
bul’un vurgusunu yapar. İstanbul 
hâlâ hareketli ve canlıdır. Takım 
elbiseli, şapkalı, papyonlu insanlar 
Karaköy Rıhtımı ve Galata Köprü-
sü üzerinde bu yeni çağdaş haya-
tın defilesini yapmaktadır. Değişi-
min ve düzenin özellikle altı çizilir. 
Vapurlar ve tramvaylar vaktinde 
kalkıyor, İstanbul kurulu bir saat 
gibi tıkır tıkır işliyor. Öyle ki, ev-
de yemek masasında, işten çıkan 

Leblebici 
Horhor Ağa 

Filminden Bir 
Sahne,
(1916)



babalarını bekleyen modern aile 
saate bakarak babalarının nerede 
olduğunu dakikası dakikasına tah-
min edebiliyor. Ve baba tam vak-
tinde eve giriyor.

Şehvet Kurbanı, İstanbul’u saade-
tin başkenti yaparken, taşra ha-
yatının olumsuzluklarını Adana 
şehri ile özetliyor… İş sebebiyle 
Adana’ya giden aile reisi, burada 
kötülük, gece âlemleri, emniyetsiz 
ve düzensiz bir hayat sürmeye baş-
lar ve bu hayatın içinde boğulur. 
Ertuğrul’a göre, bu anlamsız haya-
tı sunan, gayrimedeni taşra, Adana 
şehridir.

1940 yılında Faruk Kenç’in çekti-
ği “Yılmaz Ali” adlı polisiye filmde 
kamera İstanbul’da dolaşır durur… 
Eski evlerin, dar sokakların arasın-
da dolaşan modern giysili dedektif 
Yılmaz Ali bir suçlu aramaktadır. 
Geleneksel yapıların arasında, şap-
kası ve pardösüsüyle dolaşırken 
geçmişin içinde kaybolmuş bir ya-
bancı gibidir.

Araya İkinci Dünya Savaşı’nın gir-
mesiyle on yıl kadar suskunlu-
ğa bürünen Türk sineması 1952 
yılında yeni ve parlak bir döne-
mi yine İstanbul’da ve İstanbul’la 
başlatır. Sene 1952. Film, Kanun 
Namına’dır. Rejisör Ömer Lütfi 
Akad, değişen İstanbul kültürüne 
yöneltir kamerasını. İstanbul, oto-
mobil şehri olmuş, oto tamir dük-
kânları açılmıştır. Bu otomobilli 
hayat İstanbul’u ve İstanbulluyu 
da etkilemiştir.

Yaşanmış bir olayı konu edinen 
filmde İstanbul; kalabalık, hareket-
li, sıcak ve arkadaştır. Film, görgü-
lü ve nazik insanlarıyla İstanbul’un 
kültürünü yansıtır.

1958 senesinde Memduh Ün, “Üç 
Arkadaş” adlı filmini çeker. İstan-
bul şehir kültürü mahallelerde ya-
şamaktadır. Yıllara yenik düşmüş 
eski ahşap bir konakta yaşayan üç 
iyi kalpli arkadaşın dördüncüsü cö-
mert ve güzel İstanbul’dur. Âmâ çi-
çekçi kızın gözleri ameliyatla açı-
lınca ünlü bir şarkıcı oluşunun 
hikâyesi ancak İstanbul’un sıcak 

ve masalsı atmosferinde gerçekle-
şebilir. Şehrin mesajı açıktır: “Zen-
ginlik iyi kalpli olmaktır!”  Filmde, 
Boğaz ve Ortaköy gibi mekânlar şi-
irsel bir dille gösterilir. Üç arkada-
şın nafakalarını kazanmak için çık-
tığı yolculuğu takip eden Memduh 
Ün’ün kamerası İstanbul’un de-
ğişmeye başlayan mekânlarını da 
yansıtır.

Belge filmlerini 
saymazsak, ilk, konulu 

filmlerin olayları 
İstanbul’da geçtiği gibi, 
isimleri dahi İstanbul 

kültüründen izler taşır.

Yalnızlar Rıhtımı…  Ömer Lütfi 
Akad imzası taşıyan 1959 yapımı 
film, tarihi yarımadanın o günler-
deki sisli görüntüsünden açılarak, 
esrarlı bir İstanbul hikâyesi için Be-
yoğlu’na yönelir. Beyoğlu’nda kü-
melenmeye başlayan uç kesimlerin 
ilk ciddi tespiti bu filmde yapılır.

1940’lı yıllarda çok partili hayata 

geçişle birlikte Türkiye’de, özellik-
le de İstanbul’da ani ve şaşırtıcı de-
ğişimler olur. İstanbul’da peş peşe 
fabrikalar açılır. Türkiye’nin sana-
yi yatırımlarının büyük bölümü İs-
tanbul’a yapılır. Bu da Türkiye’nin 
dört bir yanından İstanbul’a yoğun 
göçü başlatır.

Bir masal ve mutluluk kenti olan 
İstanbul, aynı zamanda “taşı topra-
ğı altın”, bereket dolu bir yeryüzü 
cenneti gibidir.

Bu yıllar, İstanbul’un fiziksel gö-
rüntüsünün ve toplumsal yapısı-
nın hızla değiştiği yıllardır. Cadde-
lerde genişletme çalışması başlar. 
Suriçi mahallelerinin ahşap evle-
ri yerlerini betonarme binalara bı-
rakmaktadır. İstanbul bir şantiye 
görünümündedir. Bu sosyal deği-
şimin sonunda geleneksel İstanbul 
Mahallesi içten içe yanmaya başlar.

Yangın Var; 1960 yapımı bir Ömer 
Lütfi Akad filmidir…

Osmanlı döneminde itafiye görevi 
yapan tulumbacılara adanan film, 
İstanbul’un yakın sayılabilecek bir 
geçmişine ve güzelliklerine döner. 

Üç Arkadaş
Filminden
Bir Sahne,
(1958)

‹ 94 95 ›ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ      2015-7 SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



Yangın Var filmi; delikanlılık, dost-
luk, arkadaşlık ve aşk gibi duygu-
ları efsane halinde yaşayan İstan-
bulluluk ruhuna bir saygı duruşu 
niteliğindedir.  Film İstanbul’un yi-
tip gitmekte olan değerlerinin de 
altını çizerken, bu güzel şehrin si-
linmeye yüz tutan masalımsı man-
zaralarını hüzünle gösterir. İstan-
bul ve kültürü bir kırılma noktası 
yaşamaktadır. 

1960 yılında çevrilen Memduh Ün 
yapımı Kırık Çanaklar filmi bu kı-
rılma noktasının tam da üzerinde 
durur.  Değişime uğrayan bir İstan-
bul mahallesinde yaşananları anla-
tan film dağılmak üzere olan bir 
aileyi konu alır. Evde artık isten-
meyen bir ihtiyarla, afacan torunu 
İstanbul’un güzelliklerine kaçarlar. 

El ele tutuşmuş dede ile torun,  
İstanbul’un geçmişi ile geleceği-
ni simgeler gibidir.  Şehrin geç-
miş ve geleceği el ele vermiş, ade-
ta İstanbul’un kaybolmakta olan 
gelenek ve güzelliklerine vurgu 
yapmaktadır.

İstanbul’un semtleri; “kendisine ye-
tebilen bir değerler dünyasının son 
mirasını” yitirmek üzeredir. İyilik, 
güzellik ve doğruluk gibi erdemler 
bu şehirde yaşamak için artık yet-
memektedir. İstanbul’da tutunmak 
için gereken yeni bir güç vardır ve 
bu güç; paradır.

1960 yapımı bir Metin Erksan fil-
mi olan Gecelerin Ötesi Üsküdar’lı 
altı arkadaşın zengin olmak uğru-
na giriştikleri soygunu konu alır-
ken, film o günkü İstanbul’un 
olağanüstü güzelliğini de gözler 
önüne serer.

İstanbullu için bu doğal güzellikler, 
“tozlu sokaklarında kıymetler dün-
yasının her gün bir parçası kaybo-
lan eski İstanbul mahalleleri” ye-
terli değildir artık. Mutluluk artık, 
Şişli’de bir apartımandadır.

1960’lı yıllarda çekilen filmlerde 
çok kesin bir zengin ve fakir ayrımı 
göze çarpar. İstanbul’un zenginle-
ri yalılarda,  ya da hızla yükselen 
apartmanlarda yaşarlar. Son mo-
del büyük arabaları vardır ve refah 
içinde rahat bir hayat sürerler.

Sıradan insanlar ise İstanbul’un 
eski mahallelerinde yaşamaktadır. 
Özgün bir İstanbul kültürü olan 
mahalle geleneği o yılların filmle-
rine oldukça sık yansır. Sıradan in-
sanların yaşadığı samimi arkadaş-
lıkların, komşuluk ilişkilerinin hâlâ 
devam ettiği bu mekânlar 1961 yı-
lında çekilmiş iki filmde oldukça 
net anlatılmaktadır. Bunlardan il-
ki, Osman Fahir Seden’in yönetti-
ği “Mahalleye Gelen Gelin” isimli 
filmdir. 

Aynı yıl çekilen diğer bir film olan 
Memduh Ün imzalı “Avare Mus-
tafa” filmi de bu semtlerden birini 
mekân olarak seçer.

1962 yapımı “Acı Hayat” filminde 
Metin Erksan, kaybolan değerlerin 
yerine konan hedeflerin hayatı na-
sıl yaşanmaz ve acımasız kıldığını 
gözler önüne serer.

İstanbul; Anadolu insanına göre 
hâlâ bir ümit ve saadet kentidir. 
Göç tüm hızıyla devam ederken, 

Haydarpaşa Garı yeni gelen Gurbet 
Kuşları’nı tüm heybetiyle karşılar.

Halit Refiğ imzalı 1964 yılı yapı-
mı “Gurbet Kuşları” filminde Ma-
raş’tan İstanbul’a gelen Bakırcıoğlu 
ailesi konu edilir. Trenden inen aile 
İstanbul’a şaşkınlık ve hayranlıkla 
bakarken onu elde etmeyi düşler-
ler. Bu düşü kuranlar sadece onlar 
değildir. 

Özgün bir İstanbul 
kültürü olan 

mahalle geleneği o 
yılların filmlerine 
oldukça sık yansır. 

Yeni yerleştikleri evlerinden gör-
dükleri muhteşem İstanbul man-
zarası, taşranın ütopyasıdır artık. 
Fatih ve Balat semtlerinin eski sa-
kinleri ile iletişime geçmeyen aile 
bir kültür alıverişinde bulunma-
dan, kendi kurallarıyla savrulurlar 
İstanbul’a…

Filmde, Cihangir semtinin, ge-
lenekten, aileden ve mahalle-
den kaçışın mekânı haline geldiği 
vurgulanır.

Bir gecede bitiveren kibrit kutusu 
gibi gecekondularda tutunmaya ça-
lışan taşralılar, İstanbul’u güzelliği 
için değil sunduğu fırsatlar için ter-
cih etmiştir. Şehir kendi kuralları-
na uymayanları yutacak kadar güç-
lüdür. Dünyanın gözbebeği Boğaz, 
ailenin kızı için intihar edilecek bir 
sudan başka bir şey değildir.

Maraşlı ailenin boynu bükük bir 
halde memleketlerine dönmek için 
geldikleri Haydarpaşa Garı, İstan-
bul’a umut dolu bavullarıyla gelen-
lerle doludur.

1965 yılında çekilen bir Duygu 
Sağıroğlu filmi olan Bitmeyen Yol 
da Haydarpaşa’da başlar. Bitme-
yen Yol, para kazanmak için İstan-
bul’a gelen altı gencin hikâyesidir. 
İstanbul kenar mahallelerle dol-
muş, burada oluşan sağlıksız ve 
kuralsız hayat, şehrin kültürünü 



kemirmeye başlamıştır. Gerçek İs-
tanbullu bu manzara karşısında 
derin bir üzüntü ile “Ah Güzel İs-
tanbul” diye hayıflanmaktadır. 

1966 senesinde Atıf Yılmaz, Sad-
ri Alışık’a oynatır bu tipi. Ah Gü-
zel İstanbul filminde, şehir hüzün 
dolu güzelliklerle yansır beyazper-
deye. Filmde Beykoz; herkesin bir-
birini tanıdığı, içtenlikle selamlaş-
tıkları sıcak bir İstanbul semtidir. 
Film İstanbul’un Boğaz manza-
rası ıssız ama duygulu iskeleleri 
ve sıcak insanları ile bir İstanbul 
güzellemesidir.

1968 yılı İstanbul’unun güzellikle-
rinde yaşanan buruk bir aşk hikâ-
yesidir Ömer Lütfi Akad’ın Vesika-
lı Yarim adlı filmi. İstanbul esnafı, 
Kocamustafapaşa’lı olmak, açılıp 
kapanan Galata Köprüsü, gazino-
ların aldatıcı dünyası şehir kültü-
rünün birer yansıması olarak yer 
alır Vesikalı Yarim’de. 

60’lı yılların Yeşilçam filmlerinde, 
dünyanın incisi, hayaller ve rüyalar 
şehridir İstanbul… Yoksulların ek-
meklerini,  gençlerin şöhreti, kan 
davasından kaçanların, hayatı ara-
dığı bir saadet ve umut şehridir.

1970’lerde Yeşilçam filmleri artık 
siyah beyaz değil “tamamen renk-
li”dir. Bu yıllar; İstanbul manzara-
larının perdeye rengârenk düştü-
ğü yıllardır.  Fakat İstanbul’da akan 
hayat umutsuz ve siyah beyazdır. 

Ömer Lütfi Akad’ın 1973 yapımı 
Gelin adlı filminde İstanbul hâlâ 
göç almaktadır. Gelenler kendi-
lerini değil, şehri değiştirmeyi 
seçmiştir. 

Gelin’de Ömer Lütfi Akad yaşama-
sı zor bir İstanbul ile birlikte İstan-
bul’un hâlâ bir mutluluk kenti ol-
mayı sürdürdüğüne vurgu yapar. 
Ardınca çektiği Düğün ve Diyet’le 
üçlemesini tamamlayan Akad, sa-
nayileşen İstanbul’un diyet istedi-
ğini ortaya koyar.

1978 yılında çekilen Sultan filmi 
ise tam anlamı ile bir gecekondu İs-
tanbul’u filmidir. Şehir artık gece-
kondu şehridir. Şehirli neredeyse 

yok gibidir. Çatışma gelenlerin 
kendi arasında başlamıştır. Filmin 
isminin Sultan olması oldukça il-
ginçtir. Türk sineması İstanbul’u 
gayriresmi başkent ilan ettiği gibi, 
en büyük starına da Sultan unva-
nı vermiştir. İstanbul imgesiyle ör-
tüşen bu unvan artık gecekonduya 
taşınmış ve bu rol sinemanın sulta-
nı tarafından oynanmıştır.

İstanbul, hem Türk 
sinemasının hem de 
dünya sinemasının 

başrol vermek istediği 
en önemli stardır ve 
yıldız bir kent olarak 
varlığını sürdürmeye 
devam edecek, Türk 
sineması için daima 

umudun ve aşkın 
başkenti olacaktır.

Türk Sinema tarihinin en az film 
üretildiği yıllar olan 80’li yıllarda 
İstanbul açısından değerlendirile-
bilecek birkaç film çekilir.

Sinan Çetin’in 1982’de çektiği Çi-
çek Abbas filmi yeni İstanbulluların 
günlük hayatlarına bakar. Minibüs 
kültürünü yansıtırken bu kültürün 
şehir hayatına hâkim oluşuna vur-
gu yapar.

1985’te Haraptar Köyünün Züğürt 
Ağa’sı gelip İstanbul’a uyum sağlar-
ken, 1987 ‘de bir İstanbul Beyefen-
disi olan Muhsin Bey, İstanbul’a 
yeni gelmiş Ali Nazik tarafından 
ihanete uğrar. Dolandırıcılık su-
çuyla hapse atılan Muhsin Bey’in 
dokunamadığı sevdalısı, Ali Nazik 
tarafından elde edilir.

Belki de Muhsin Bey son İstanbul-
ludur ve hapishane köşelerinde yi-
tip gitmiştir. 

Yönetmen sinemasının ağırlık ka-
zandığı 1990 ve 2000 li yıllarda 
bu dev şehirde tutunmaya çalışan 
küçük insanların hikâyeleri anla-
tılır. İstanbul’da yaşamak Tabutta 

Rövaşata kadar zorlaşmıştır, fa-
kat hâlâ “Güneşe Yolculuk” umudu 
taşımaktadır.

2002 de İstanbul eşsiz ve büyüleyi-
ci fakat çok “Uzak”tadır artık Nuri 
Bilge Ceylan’ın filminde.

2008 ‘de Reha Erdem’in yaptığı İs-
tanbul filmi “Hayat Var” adını taşı-
maktadır. Şehirlerde hayat ve kül-
tür değişerek; var olmaya devam 
edecek, sinema yine ona hayat 
tutacaktır.

İstanbul, hem Türk sinemasının 
hem de dünya sinemasının başrol 
vermek istediği en önemli stardır 
ve yıldız bir kent olarak varlığını 
sürdürmeye devam edecek, Türk 
sineması için daima umudun ve 
aşkın başkenti olacaktır. 
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Hasan Aycın



~ Ahmet HAŞİM ~

O BELDE
Denizlerden
Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin.
Bilsen
Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-i şâma bakan
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,
Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ,
Ne de âlâm-i fikre bir mersâ
Olan bu mâi deniz,
Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.
Sana yalnız bir ince tâze kadın
Bana yalnızca eski bir budala
Diyen bugünkü beşer,
Bu sefîl iştihâ, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir ma’nâ,
Ne bu akşamda bir gam-i nermîn
Ne de durgun denizde bir muğber
Lerze-î istitâr ü istiğnâ.

Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
Topluyor bû-yi rûhunu gûyâ,
Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz...

O belde?
Durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;
Mâi bir akşam
Eder üstünde dâimâ ârâm;

Eteklerinde deniz
Döker ervâha bir sükûn-ı menâm.
Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir,
Hepsinin gözlerinde hüznün var
Hepsi hemşiredir veyâhud yâr;
Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir
Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud,
O gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm
Onların ruhu, şâm-ı muğberden
Mütekâsif menekşelerdir ki
Mütemâdî sükûn u samtı arar;
Şu’le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer
Mültecî sanki sâde ellerine
O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,
Onların hüzn-i lâl ü müştereki,
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz
Hepsi benzer o yerde birbirine...

O belde
Hangi bir kıt’a-yı muhayyelde?
Hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?
Bir yalan yer midir veya mevcûd
Fakat bulunmayacak bir melâz-i hulyâ mı?
Bilmem... Yalnız
Bildiğim, sen ve ben ve mâi deniz
Ve bu akşam ki eyliyor tehzîz
Bende evtâr-ı hüzn ü ilhâmı.

Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
Bu nefy ü hicre, müebbed bu yerde mahkûmuz...
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ehir bir insan gibi… 

Bir yandan karma-
karışık bir yandan 
apaçık… 

İnsanı inceledikçe 
ortaya çıkan kar-

maşık ve derin yapı, şehirlerde de 
karşımıza çıkıyor. 

Bir insan hayatı gibi hayatı var şe-
hirlerin. Geçmişleri ve gelecekleri 
var. Hatıraları, bir insan gibi hüzün 
ve sürûr kareleriyle dolu. 

Aynada kendine dönüp yüzündeki 
çizgilerde bir ömür görenler, dikkat 
kesildiği zaman şehrin çizgilerinde 
ömürler görmektedirler.

Şehir, geçmişten gelen, bugünü ya-
şayan ve geleceğe giden çizgisinde 
insanla sürekli irtibat halindedir. 
Her fırsatta insana açılmakta, in-
sanla dertleşmektedir. 

Bunu, en büyük âbidelerden tutun 
da en küçük bir taşına kadar her 
bir yapısıyla yapmaktadır. Bu yapı-
ların arasında hayat süren şehirli, 

yüzlerce belki binlerce defa bu ya-
pıların arasından; sağından, solun-
dan veya içinden bazen yaya bazen 
araçla geçmektedir. Bazen bir yer-
lere yetişme telaşıyla hızlıca ba-
zen yorgun adımlarla yavaş yavaş 
ve bazen bir nefes almak için din-
lenerek temas kurar. Bunların dı-
şında bazı şehirliler de var ki bizzat 
onlara bir selam vermek ve tayy-i 

zaman eylemek için onlarla has-
bihale gider. Bazen oturup sadece 
seyreder, bazen iki satır kitabe hat-
tı okumaya çalışır bazen de geçmi-
şe dalar. El verdiği nispette orijinal 
zamanlara hayal âleminde seyahat 
eder. 

Bu dertleşmeler ve hasbihaller sa-
yesinde şehir ve şehirli arasında 

Ş

Bir insan hayatı gibi hayatı var şehirlerin. Geçmişleri ve 
gelecekleri var. Hatıraları, bir insan gibi hüzün ve sürur 
kareleriyle dolu. 

Sultan III. Ahmed 
Çeşmesi
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zamanla bozulmaz bir dostluk olu-
şur. Böylece şehir, şehirli için bir 
ayna oluverir. Nereye baksa insan, 
kendini görür; bazen dün, bazen 
bugün bazen de gelecekte …

Şehrin aynaları, devasa mâbetler, 
küçücük mescitler olurken bir çeş-
me kitabesi de olur. Ona bakarız, 
dinleriz; gâh sevinir, gâh üzülü-
rüz. Mâbetlerin ve daha birçok ya-
pıların kitabelerinde onların yapı-
lış hikâyelerine dalar gideriz. Hatta 
kitabesi kalmamış eserlerin ihtiyar 
taşları bile dile gelir. Bir bir fısıldar 
neler olup bittiğini. 

Şehrin aynalarına biraz uzaktan 
biraz yakından bakmalıdır. Aca-
ba yeni yapılar içinde ne derece 
mutlular? Aslında bizler ne dere-
ce mutluyuz şeklinde sormalı de-
ğil miyiz? Zira başından beri şeh-
rin aynaları olarak bahsettiğimiz 
yapıların mutsuzluğu kendi mut-
suzluğumuz olarak önümüzde du-
racaktır. Bunu bilmek ne değiştirir 
bilinmez. Ama şu var ki, bir ihti-
yarın satırlara girmemiş dertlerini 
dinlemek onunla dertlenmek bile 
onun acılarını hafifletecek ve ona 
merhem olacaktır. Onlara el sür-
mek, tebessüm etmek, nazar et-
mek kendi yaramıza bir merhem 
sürmektir aslında.

Şehrin aynalarıyla olan bu ülfet ve 
muhabbetimizin nasıl bir terbiye 

edici rolü üstlendiğini büyükler 
hep söyler. Ancak bunu dışarıdan 
bakan göz sanırım göremez. Bizzat 
şehirle kurulması gereken dostlu-
ğu yaşamak gerekir. Asıl nesilleri 
terbiye edenlerin şehirler olduğu-
nu bu şekilde öz tecrübeyle yaşa-
ma imkânı buluruz. 

Şehrin aynaları, devasa 
mâbetler, küçücük 

mescitler olurken bir 
çeşme kitabesi de olur. 
Ona bakarız, dinleriz; 

gâh sevinir, gâh 
üzülürüz. Mâbetlerin 

ve daha birçok yapıların 
kitabelerinde onların 
yapılış hikâyelerine 

dalar gideriz.

Bir an aynaların olmadığını hayal 
edelim. Nasıl bir belirsizliğin, ken-
dini bilmezliğin içine düşeriz aca-
ba? Hayatında kendi yüzünü hiç 
görmemiş insan var mıdır? Olsa 
da sorsak, kendi yüzünü ona gös-
terdikten sonraki düşüncelerini! 
Ya da kendini görmeden önceki 
dünyasını. 

Şehrin sokak ve caddelerinde do-
laşırken insanı geçmişe bağlayan, 

yani ve aslında ona bizzat kendi-
sini gösteren aynalar veya zaman 
tünelleri olmasa herhâlde boşlukta 
istikametsiz ve amaçsız dolaşan ci-
simler gibi olurduk. Kime ve neye 
benzediğini, kimden geldiğini bil-
meyen cisimler!

Hiçbir yerde, gölgesine sığınaca-
ğın, seni tarihine ve inanç öğele-
rine bağlayacak ata yadigârı eser-
lerin olmaması, insana kendi 
yüzünü görmeyen kendiyle hiç 
yüzleşmemiş ve dolayısıyla kendi-
ni tanıyamamış bir insan hissine 
sürüklüyor. 

Bu sebepledir ki, bütün o aynalar, 
birer birer dile gelip insanı elinden 
tutarak ona istikamet veriyor. Bir 
güven hissi içinde adımlamanın 
rahatlığını yaşıyor insan böylece. 
Kendini tanıdıkça şehri, şehri tanı-
dıkça kendini tanıyor. 

Aynaya Yansıyan 
Derin Duygular ve 
Olaylar
Şehrin aynalarından biri olarak 
karşımızda duran kitabelere bak-
tığımız zaman onların dilinden 
bazen derin duygulara ve tarihsel 
olaylara dalar, bazen de geçmişin 
güncel olaylarına şahit oluruz. 

Bir bakmışsın eserlerin iç mekân-
larında bir de bakmışsın dış 

Topkapı Sarayı



mekânlarında yerini almışlar-
dır kitabeler. Bazen mermer, ba-
zen ahşap bazen de çini oluverir-
ler. Küçük büyük demez her eserde 
kendilerine uygun bir yer bulur-
lar. Ya tarihinden ya da tamirinden 
haber verirler. Yapan ve yaptıran 
ve hatta yazan da göz kırpar satır 
aralarında. 

Beyit bir yandan saraylı 
zâtın aczini gösterir, bir 
yandan da duman gibi 
itici bir unsuru sünbül 

benzetmesiyle güzel 
atmosfere dahil eder. 

Ocağın daima tütmesini 
temenni ederken bunun 

vesilesiyle dua eder. 

Yapan da yaptıran da yazan da bü-
yük büyük görünmezler aynada. 
İsimleri geçer geçmesine de, bir 
dua vesilesi olsun diye geçer. Ben-
lik havası yoktur satırlarda. Hepsi 
fakirdir, hepsi âciz. Hepsi dua ister 
içenden de yiyenden de. Ocak yap-
tıran Hz. İbrahim’i, çeşme yaptıran 
Kerbelâ’yı hatırlatır. Dua ister on-
ların hatırına. 

Bu yapılar ister sarayda olsun is-
ter bir fakir mahallesinde. Hepsin-
de de böyledir. Ne demiş Mustafa 
Kutlu: “Bu Böyledir!” Bizimki de 
aynı hesap: “Bu Böyledir!”

İşte bir saray kitabesi! Topkapı Sa-
ray Sofasındaki Ocak Kitabesi. 

Sarayların ilginç bir intibası vardır 
biz avamların yanında. Oralarda 

hayat var iken girmesi, görmesi, 
içindekilere yaklaşması, onları ta-
nıması vesaire vesaire vesaire zor 
işlerdir. Zamanında öyle ya da de-
ğildir. Ayrı bir konu. Ancak bu sa-
rayın kitabesinde yazanı okuyunca 
bütün o mesafeler birden kaybolu-
yor. Zira bunu yaptıran da huzur-
da âciz bir kuldur. Bu ocağın ve-
silesiyle Hz. İbrahim’i yakmayan 
ateşin kendisini de yakmaması için 
Cenâb-ı Hakk’a dua eder. 

Kitabede şöyle demektedir:  

Dem-be-dem sâ‘at-be-sâat bâd ik-
bâlet füzûn
Düşmenet çün şîşe-i sâ‘at hemîşe 
ser-nigûn

“An be an saat be saat ikbalin yüksel-
sin. Düşmanın saat şişesi (kum saati) 
gibi baş aşağı olsun.”

Bû ocâgın dûdı dâyim sünbül izhâr 
eylesün
Sâhibîne Hazret-i Hâk nârı gülzâr 
eylesün

“Bu ocağın dumanı daima sünbül (gi-
bi şekiller) ortaya çıkarsın =[sünbül 
gibi tütsün]. Sahibine Cenâbı Allah 
ateşi gülbahçesine çevirsin.”

Beyit bir yandan saraylı zâtın ac-
zini gösterir bir yandan da duman 
gibi itici bir unsuru sünbül benzet-
mesiyle güzel atmosfere dahil eder. 
Ocağın daima tütmesini temen-
ni ederken bunun vesilesiyle dua 
eder. 

Bu mısrada ateşle alakalı derin ve 
duygusal bir tarihî hadiseye doğ-
ru yolculuğa çıkarız. Bu yolculuk-
la büyük bir imtihan ile karşı kaşı-
ya kalan ve buna karşı zerre kadar 
bir korku ve tereddüt hissetmeyen 

Hz. İbrahim’in olayları kare kare 
geçer gözlerimizden. Daha önce de 
oğlu İsmail ile imtihan olmuş Pey-
gamber, ateşe düşerken kendisine 
gelen meleklere Allah’ın kendisin-
den haberdar olduğunu, bir şey is-
temekten edep ettiğini söyleyecek-
tir. Hadisenin neticesi herkesçe 
malumdur ki ateş, Hz. İbrahim için 
bir gül bahçesi oluverir. Zira her 
şey “ol” demesiyle oluyor. Bu da 
onun en tipik örneklerinden biri-
si olarak karşımızda durmaktadır. 

Böyle büyük bir hadisenin yü-
zü suyu hürmetine ocağın sahibi 
kendisine dua ister. Kendisi, gül-
bahçesini bir hak olarak ileri sür-
mez. Gülbahçesi, sanki bu hadise-
nin yani Hz. İbrahim’in hürmetine 
istenmektedir.  

Bir de fakir Üsküdar’ın bir mahal-
lesindeki Yakup Ağa Çeşmesi’ne gi-
delim. Eski Toptaşı Caddesi üze-
rinde bulunan Yakup Ağa Çeşmesi, 
Mostar doğumlu Rüşdî (ö. 1699) 
adında bir şâir tarafından yazılmış. 

Çeşme Kitabesi, Yakup Ağa’nın Sa-
ray Ağası olduğunu, çeşmeyi Allah 
rızası için yaptırdığını; bu çeşme-
nin suyunun saf ve cennet neh-
rinden gelen bir su gibi olduğunu; 
sonunda da hayır sahibine yapılan 
duaları ifade eder. Ancak bunların 
arasındaki bir beyitle, bizi yine hü-
zün dolu bir hadiseye götürür. Bü-
tün müslümanların ortak bir hüz-
nü ve acısı olan olay, Kerbela’dır:

N’olarûh-ı şehîd-i Kerbelâ’yı yâd 
idüp her dem
Cihânakendüyibezl etse anun’aşkı-
na bu mâ

“Bu suyun Kerbela şehidinin ruhunu 

Topkapı Saray 
Sofasındaki 
Ocak Kitabesi
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her an yâd edip onun aşkına dünya-
ya kendisini bolca ikram etmesine 
şaşılmaz.”

Kerbela toprağının hüzün dolu ta-
rihine gideriz. Hz. Hüseyin ve di-
ğer Kerbela şehitleriyle özdeşleşen 
olayı hatırlarız. Onların şehade-
ti ve susuzluğu yâd edilir. Suyun-
dan içtiğimiz çeşme, Kerbela şe-
hitlerinin aşkına ve hatırına bütün 
dünyaya cömertçe su ikram etmek 
ister. 

Çeşme kitabesi, her 
şeyden önce bir semtin 

daha önceki ismini 
zikretmiş olmaktan 

dolayı şehir tarihçiliği 
açısından önemli bir 
bilgiyi sunmaktadır.

Bir başka çeşme kitabesi, basit bir 
olayın ve bilginin şahitliğine gö-
türür bizi. Ümraniye sınırlarında 
bugünkü şekliyle Dudullu semti-
nin esas adının 1275 yani 1860 
senesinde Dudurlu olduğunu söy-
lemektedir. Alemdağ Caddesinin 
Necip Fazıl Bulvarı’na yakın bir 
noktasında bulunan “Yâ Muîn” ile 

başlayan ta‘lîk hatla yazılan Hafız 
Abdülkerim Ağa Çeşmesinin kita-
besi şöyledir:

Gâzî Hân Mahmûd işbu çeşme-i 
dîrîneyi
Gördü akmaz emr idüp tecdîd-i 
bünyâd eyledi

“Gazi Mahmud Han, bu eski çeşme-
nin akmadığını görünce emredip ya-
pısını yeniletti.”

Kesilüp sonra Dudurlu halk[ı] teş-
ne-dil iken
Gencdâr Usta yine onları dil-şâd 
eyledi

“Dudurlu halkı can u gönülden isti-
yorken, istekleri yerine geldi; Gençdar 

Usta onları hoşnut kıldı.”

Söyledi Fevzî kulu cevher gibi 
târîhini 

Şevk-i Nihâl Usta nev-çeşmesin 
âbâd eyledi Sene 1275 (1860)

“Fevzî kulu, ‘Şevk-i Nihâl Usta 
nev-çeşmesin âbâd eyledi’ sözleriyle 
cevher tarihini söyledi.”

Çeşme kitabesi, her şeyden önce 
bir semtin daha önceki ismini zik-
retmiş olmaktan dolayı şehir tarih-
çiliği açısından önemli bir bilgiyi 
sunmaktadır. Ayrıca saydığı isim-
lerle birlikte bir olayı tahayyül et-
memizi sağlamaktadır. Sadece bir 
tarih vermiyor aynı zamanda yak-
laşık 150 yıl önce bir çeşme etrafın-
da yaşanan bir hadiseyi dönemin 

Hafız
Abdülkerim Ağa
Çeşmesi 
Kitabesi

Hafız
Abdülkerim Ağa

Çeşmesi 



idarî büyüğünü, mahalleliyi, usta-
larını ve bizzat şâir kendisini ka-
tarak bir olay örgüsü ile karşımıza 
çıkıyor.

Bu anlatılanlardan sonra çeşmenin 
hemen altındaki kitabeye erişir gö-
zümüz. O zaman da Hafız Abdül-
kerim Âğa’nın kim olduğunu söy-
ler bize: 

Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât 
Enderûn-ı
Hümâyûndan çıkma Hâfız ‘Abdül-
kerîm Ağa

Sene 1214 (1800)

Kitabeyi okuyup anlatının bittiğini 
düşünüyorsunuz. Gözünüz sağ al-
ta ilişince tarih, sizi çeşmenin esas 
sahibinin yaşadığı devre, 1214 ya-
ni 1800’e götürüyor. Onun Ende-
run-ı Hümayun’dan mezun oldu-
ğunu söylerek takdim ediyor.

Şehrin Aynasında Şiir
Cilasız, pürüzlü ve kirli bir aynada 
kendini ne derece güzel görebilir 
insan? Güzel, temiz ve cilalı bir ay-
nada nasıl görebilir? 

Şehrin aynası olarak dile doladı-
ğımız kitabeler öyle aynalardır ki, 
insanoğlunun güzelliklerinden 
yansıtabilmiştir. 

Nasıl mı?

Bir şey ne kadar sanattan pay al-
mışsa o kadar kalıcı olma imkânı 
yakalamıştır. Bu özellik, sanat ese-
rinin insanın fizikî ve ruhî yapısını; 
eylemlerin ve eylemlerin simgesel 
karşılıklarını kendisinde birleştire-
bilmesinden kaynaklanmakta bu 
da sanat eserini kalıcı ve zaman-
la değer kazanan bir yapı haline 
getirmektedir. 

Bir şey ne kadar 
sanattan pay almışsa 
o kadar kalıcı olma 

imkânı yakalamıştır.

İbn-i Arabî’nin “Şiir dili aşk diline 
en müsait formdur.” ifadesine ba-
kacak olursak şehrin aynasında 
yer alan şiir dizeleri şehir ve şehirli 
arasındaki yakınlığı olanca gücüy-
le sağlamış ve şehirlinin şehri gö-
rebilmesine imkân veren kanallar-
dan biri olmuştur.

Bu vasıfları taşıyan şiir dilinin ki-
tabelerde kullanılması, yukarıda 
bahsettiğimiz şehirle şehirli ara-
sında hâsıl olan duygusal ve aş-
kın bir bağın oluşturulmasında 

ve kitabelerin kalıcı bir yapıya dö-
nüşmesinde çok önemli bir rol 
oynamıştır.

Hâsıl-ı Kelâm
Hâsıl-ı kelâm, şehrin aynaları 
bizizdir. 

Onlara ülfetimiz kendimize; onla-
ra nefretimiz de kendimizedir. 

Silinen her çizgi bizden silinmek-
tedir. Kaybolan her parça bizden 
kaybolmaktadır.

Aynasız şehirler yüzsüz suretler 
gibi…

Korkunç!!! 

İbn-i Arabî

Topkapı Sarayı,
Bâb-ı Hümâyûn
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Hemşehri Derneklerinin 
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öç, Türkiye’nin en 
önemli toplum-
sal gerçeklerinden 
birisidir. Osman-
lı döneminin son 
yıllarında, savaş-

ta toprak kaybedilmesi nedeniyle 
büyük göç dalgaları yaşanmıştır. 
İkinci bir dalga ise, yirminci yüz-
yılın ikinci yarısında kırsal alanlar-
dan şehirlere doğru göç şeklinde 
görülmüş ve böylelikle ülke nüfu-
sunun üçte ikisinden fazlası yer 
değiştirmiştir. 

Bu eğilim, zamanla göç alan şe-
hirlerin çevrelerinde aynı coğrafya 
parçasından gelenlerin birbirleri-
ne yakın olarak yaşama kaygısıyla 
oluşturdukları yerleşim yerlerinin 
oluşmasına yol açtı. Bu toplumsal 
hareketlilik, aynı zamanda göç edi-
len köy, şehir veya bölgenin yerle-
şilen şehre taşınması anlamına da 
gelmekteydi. Daha önce yaşadık-
ları kırsal alanlarda aile, akraba ve 
komşu dayanışmasına alışan şeh-
rin bu yeni sakinleri, yerleştikleri 

şehrin fiziki, toplumsal ve diğer 
sorunlarına karşı en azından ay-
nı memleketten gelen ve benze-
ri kültürel dokuyu taşıyan kişiler-
le dayanışma ihtiyacını hissettiler. 
Yaşadıkları maddi sorunlar, kül-
türel şok ve sosyal devletin yeter-
sizliğinden kaynaklanan zor hayat 
şartları, şehre göç eden bireylerin 
daha önce alışık olmadıkları res-
mi yapılar olan sivil toplum kuru-
luşları aracılığıyla mücadelelerini 
sürdürmelerine yol açtı. Hemşehri 

dernekleri, bu sivil toplum kuru-
luşları arasında en bilinenleridir. 

Hemşehri derneklerinin, her ne 
kadar bu toplumsal hareketliliğin 
en az zararla gerçekleştirilmesi ve 
göç alan ve veren şehirler arasında 
en azından kültürel bir bağ kurul-
ması anlamında toplumsal yapıya 
ciddi katkılarda bulunmuş ise de, 
bu derneklerin sayılarının giderek 
artması ve hemşehricilik bilinci-
nin bu yapılar aracılığıyla yaşanan 

G

Yaşadıkları maddi sorunlar, kültürel şok ve sosyal devletin 
yetersizliğinden kaynaklanan zor hayat şartları, şehre göç 
eden bireylerin daha önce alışık olmadıkları resmi yapılar 
olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla mücadelelerini 
sürdürmelerine yol açtı.

Giriş
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şehre ait olma bilincinin önüne ge-
çirilmesi ve şehirlerde aynı coğrafi 
alandan gelmeyen kişilere karşı ay-
rımcı yaklaşımları nedeniyle top-
lumsal yapının parçalanmasındaki 
rolleri nedeniyle, varlık nedeni, rol 
ve fonksiyonları yönlerinden sor-
gulanması gerekmektedir. 

Hemşehrilik kavramı 
ise, aynı şehirden veya 

bölgeden gelen kişilerin, 
göç ettikleri veya 

yerleştikleri şehirde 
karşılaştıkları sorunları 

beraberce çözebilmek 
amacıyla geliştirdikleri 

yardımlaşma esaslı 
ilişkileri anlatmaktadır.     

Toplumsal yapımızın temel taş-
larından olan şehirli olma, şehir-
li davranışları gösterme, şehrine 
ve değerlerine sahip çıkma ve ko-
ruma bilinci, büyük şehirlerin göç-
lerle yeniden şekillenmesi süreci 
sonunda giderek zayıflamaktadır. 
Bu makalede, işte bu tartışmaya 
mütevazi bir katkı sunulmaktadır. 
Öncelikle hemşehri ve hemşehrilik 

kavramları tanımlanarak hem-
şehrilik ilişkisinin boyutları özet-
lenmekte; daha sonra hemşeh-
ri dernekleri kuruluş nedenleri ve 
ayrıcı özellikleri ile tanıtılmakta-
dır. Makale, hemşehrilik kavra-
mının ve hemşehri derneklerinin 
şehirlilik olgusuna ve şehir kültü-
rüne etkilerinin incelenmesi ile 
son bulmaktadır. 

1. “Hemşehri” ve 
“Hemşehrilik” 
Kavramları
Hemşehri kavramı, aynı coğrafi kö-
kenden gelen kişilerin, göç ettikle-
ri veya yerleştikleri şehirde kimlik-
lerini koruma, aidiyet ihtiyaçlarını 
giderme ve kendileri ile ortak pay-
dası olan kişilerle dayanışmak 
amacıyla, birbirlerini tanıtma sıfatı 
olarak kullanılmaktadır. 

Hemşehrilik kavramı ise, aynı şe-
hirden veya bölgeden gelen kişile-
rin, göç ettikleri veya yerleştikleri 
şehirde karşılaştıkları sorunları be-
raberce çözebilmek amacıyla geliş-
tirdikleri yardımlaşma esaslı iliş-
kileri anlatmaktadır. Hemşehrilik, 
bir yönüyle hemşehriler açısından 
şehre tutunmak için üretilmiş bir 
tampon işlevi görürken, bir yö-
nüyle de bu insanlar için gelmiş 

oldukları köy, şehir veya bölge ile 
irtibatlarını devam ettirebilme-
nin ve yerel kültürlerini devam 
ettirebilmenin etkili bir aracı du-
rumundadır. Özellikle son işlev 
önemlidir, çünkü büyük şehirlere 
intikal edeli fazla zaman geçme-
miş kişilerin hâlâ geldikleri böl-
genin yerel kültürlerini taşıdıkla-
rı görülmektedir.

Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yar-
sından itibaren Türkiye’de şehir-
leşme hızının önceki dönemlerle 
kıyaslanamayacak kadar artarak, 
kırsal alanların boşalıp şehirlerin 
kırsal alanları boşaltanlarla dol-
ması, Türkiye tarihinin en önem-
li toplumsal değişim eğilimle-
rinden birisini oluşturmaktadır. 
Hemşehrilik ilişkisinin boyutla-
rı, dört kategori halinde aşağıda 
özetlenmektedir:

1. Aslında hemşehrilik, bu insan-
ların sonradan edindikleri bir kim-
liktir. Kırsal alandaki yaşamların-
da aile, akrabalık ve komşuluk gibi 
değerler başat önemde iken, şehir-
de yaşamaya başladıktan sonra, 
kendilerine en yakın kişiler olarak 
bulabildikleri hemşehriler önem 
kazanmıştır. 

2. Hemşehrilik ilişkisi, soyut bir 
ilişkidir. Bir bölge veya şehirden 
gelenlerin, aynı coğrafi kökenden 
geldikleri kişiyle hemşehrilik bağı-
nın kurulması için, bu insanların 
illa birbirlerini tanımaları gerek-
memektedir. Aynı coğrafyadan gel-
miş olmak, bu ilişkinin kurulması 
için yeter şarttır.

3. Hemşehrilik, şehre yerleşen ve-
ya göç edenlerin toplumsallaşma 
süreçlerine katkı yapan önemli bir 
olgudur. Yerleştikleri şehirde ken-
dilerini yalnız bireyler olarak his-
seden, aynı apartmanda yaşadığı 
komşularını tanıması ve komşu-
luk ilişkilerinin kurulması için bi-
le bir süre beklemek zorunda olan 
insanların yegane toplumsallaşma 
ve dayanışma araçları, genellikle 
hemşehrilik kavramıyla ifade edi-
len ilişkilerdir. “Büyük şehrin bü-
yük yalnızlığını paylaşan” kişilerdir 
hemşehriler.



4. Hemşehrilik, insanlar arasında 
siyasi görüş başta olmak üzere, her 
türlü farklılıkları törpüleyen, yer-
leştikleri büyük şehrin birbirleriy-
le dayanışmaya iten dokusu ve ik-
limi olmasa birbirleriyle ilişkisinin 
çok daha zayıf olacağı tahmin edi-
lebilen kişileri, birbirlerine kenet-
leyen bir olgudur. Çoğu kez, şeh-
re tutunmaya çalışan bu kişiler için 
kimlik ve aidiyet, siyasi görüş, ide-
olojik-felsefi düşünce ve dini yaşa-
yıştan ziyade kendilerini ait hisset-
tikleri coğrafya ile irtibatlıdır. Bir 
başka ifade ile, bir kişinin kendisi-
nin veya anne-babasının doğmuş 
olduğu bölge, il, ilçe, hatta bazı du-
rumlarda köyden gelenlerle kur-
muş olduğu bağ, o kişinin destek-
lediği siyasi parti ve ait hissettiği 
dini inanç sistemine bağlı olanlarla 
kurmuş olduğu ilişkiden daha fazla 
olabilmektedir.

2. Şehre Tutunma 
ve Dayanışmanın 
Birincil Araçları: 
Hemşehri Dernekleri
Hemşehrilik ilişkilerinin kurum-
sallaşması, önemli ölçüde hemşeh-
ri yardımlaşma kuruluşları eliyle 
olmaktadır. Bu kuruluşlar, her ne 
kadar vakıf, dernek, dernekler fe-
derasyonu ve platform gibi farklı 
hukuki statülerde kurulabilse de, 
en yaygın olanları, Türkiye’de en 
kolay kurulabilen ve işleyiş usulleri 
görece daha sade olan sivil toplum 
kuruluşu formu olan derneklerdir.

Hemşehri derneklerinin ortaya 
çıkma nedenlerini kabaca üç ka-
tegoriye toplamak mümkündür: 
Sosyo-psikolojik faktörler, kültürel 
faktörler ve ekonomik faktörler.

Sosyo-Psikolojik Faktörler: Hem-
şehri dernekleri, bir şehre ye-
ni gelmiş olan bireylerin şehre ait 
değerler ile davranış kalıplarını ta-
nıyarak yerel değerleriyle uyum-
laştırmalarına yardım ederek şehir 
hayatına uyum sağlama süreci-
nin sağlıklı geçmesine katkı sağ-
lamaktadır. Hemşehri dernekleri, 
aynı coğrafi mekandan gelerek o 
şehre yerleşmiş kişiler arasında bir 

tecrübe paylaşımı imkanı sağladığı 
kadar, şehre ait psiko-sosyal zor-
lukları aşma konusunda da destek 
olmaktadırlar.

Hemşehri derneklerinin 
ortaya çıkma 

nedenlerini kabaca üç 
kategoriye toplamak 
mümkündür: Sosyo-
psikolojik faktörler, 
kültürel faktörler ve 
ekonomik faktörler.   

Kültürel Faktörler: Bir şehre ge-
lerek o şehrin kültürel ortamına 
uyum sağlamak zorunda olan an-
cak yine de kendi yerel kültürel de-
ğerlerini ve normlarını da yitirmek 
istemeyen bireyler, bu ikisi arasın-
da denge ve uyumu, kendi hemşeh-
rilerinin bir araya geldiği kültürel 
ortamlar olan hemşehri dernekleri 
yardımıyla sağlamaktadırlar. Çün-
kü hemşehri dernekleri, kendi ye-
rel kimlik ve kültürleriyle alışmak 
zorunda oldukları şehre ait kültür-
ler arasında bir tampon olma işle-
vini üstlenmektedirler. Bireylerin, 
yeni yaşamaya başladıkları şehir-
de karşılaştıkları çokkültürlülük 
karşısında kendi kültüründen olan 
insanlarla dayanışarak en azından 

çocuklarının kendilerinin yerel 
norm ve kültürlerini tanıması ve 
sahiplenmesini sağlama uğraşı içe-
risine girmektedirler.

Ekonomik Faktörler: Özellikle kır-
sal alanın itici etkileri nedeniy-
le göç yolunu seçmiş ve büyük bir 
şehre yerleşmiş bireyler, memle-
ketlerinden ayrılmadan önce ve-
ya şehre yerleştikten hemen sonra 
iş ve barınma imkanları konusun-
da yardım alma amacıyla hemşehri 
derneklerine veya bu derneklerin 
aktif üyelerine başvurmaktadırlar. 
Ancak, bu durum zaman zaman 
büyük şehirlerde bazı işlerin belirli 
hemşehri gruplarının eline geçerek 
diğer bölge ve şehirlerden kişilerin 
o sektörlere sokulmaması gibi as-
lında kamu menfaatini tehdit eden 
boyutlar alabilmektedir.

Hemşehri derneklerinin sayıca 
fazla olması, onların işlev bakı-
mından da farklılaşmaları sonu-
cunu doğurmaktadır. En temel iş-
lev olan hemşehri dayanışması ve 
yardımlaşmasının yanında, yerel 
kültürün korunması, “memleket” 
olarak tabir edilen coğrafi alana 
yardım edilmesi, içinde yaşanılan 
şehirde hemşehrilerin menfaatle-
rinin korunması, hatta önde gelen 
hemşehrilere menfaat sağlanması, 
hemşehri kuruluşlarının yaygın iş-
levleri arasındadır. 
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Bu yüzden, üye sayısı, mali kay-
nakları ve siyasi gücü görece bü-
yük olan hemşehri kuruluşlarının 
genellikle hemşehri dayanışmasın-
dan çok öte bir algılama ile, birer 
baskı ve çıkar grubu haline dönüş-
tükleri görülmektedir. Bu yüzden, 
hemen her ilin hemşehri kurulu-
şuna sahip olma, çeşitli hemşehri 
dernek ve vakıflarının da kendi ara-
larında dayanışma ve federasyon /
konfederasyon türü yapılanma ile 
kendi hemşehrileri için birer çıkar 
ve baskı grubu haline dönme yarı-
şı içerisine girme yarışına girmekte 
oldukları gözlemlenmektedir. 

Hemşehrilik, giderek 
bilinç yönü diğer 

yönlerinden ağır basan 
bir olgu haline geldiği 

için, yeni göçmen 
nesillerinde, nüfus 
kaydında doğduğu 
yer hanesi değişse 

bile, kendilerini bir 
coğrafyaya ait hisseden 
insanlar diğer dernek 
üyelerini “hemşehri” 

olarak kabul edebilirler. 

Bir derneği hemşehri derneği ya-
pan nedir? Bu sorunun cevabı, 
hemşehri derneklerinin aşağıdaki 
boyutları ile ilgilidir :

a. Üyeleri “hemşeri”dir. Aynı coğ-
rafi mekândan gelirler ve araların-
da en azından birlikteliği, zaman 
zaman da tarih birlikteliği bulu-
nur. Hemşehrilik, giderek bilinç 
yönü diğer yönlerinden ağır ba-
san bir olgu haline geldiği için, ye-
ni göçmen nesillerinde, nüfus kay-
dında doğduğu yer hanesi değişse 
bile, kendilerini bir coğrafyaya ait 
hisseden insanlar diğer dernek 
üyelerini “hemşehri” olarak kabul 
edebilirler.

b. Temel amacı, en azından ku-
ruluş amacı sosyalleşme ve 
yardımlaşmadır.  

c. Her ne kadar kuruluş amacı sos-
yalleşme bile olsa, kültür, eğitim, 
sağlık ve sosyal yardım gibi çok 
farklı alanlarda hizmet sunabilir-
ler. Hatta, İş Adamı Dernekleri ha-
line bile gelebilirler.

d. Hemşehri dernekleri,  etki ve 
güçlerini artırmak amacıyla ken-
di aralarında dayanışma içerisine 
girip, federasyonlaşabilir veya alt 
kollara ayrımlaşabilir.

e. İlke olarak, mali kaynakları ai-
dat, bağış ve yardımlardır. 

f. Her ne kadar profesyonel çalı-
şan bulundurabilirlerse de, temel-
de gönüllülük esasına dayanırlar.

g. Her ne kadar üyeler katılım yo-
lu ile dileklerini dile getirebilirler-
se de, genellikle yönetim kurulla-
rının güçlü insanlardan oluştuğu 
ve dolayısıyla zamanla zaten güç-
lü olan kişilerin  etki alanında bu-
lunan kuruluşlar haline dönüştük-
leri görülür. 

h. Hemşehrilerin kamuda ve 
özel sektörde etki alanlarını ge-
nişletmek ve menfaatlerini ko-
rumak amacıyla, hem kamu ku-
rum ve kuruluşlarıyla hem de 
özel sektörle yakın ilişkiler kurma 
eğilimindedirler.

i. Siyasi partilerin yan kuruluşları 
konumuna düşmeden kaçınmakla 
birlikte, hemşehrilerinden bir veya 
daha fazla kişi bir siyasi partide et-
kili konumda ise veya siyasi kariyer 
yapma imkanı bulunursa, o kişileri 
destekleme amacıyla siyasette et-
kin olmaya çalışırlar. Ancak, bu ku-
ruluşlardan bazılarının belirli siya-
si partilerle organik olmayan ancak 
güçlü karşılıklı ilişkileri bulunduğu 
da gözlenmektedir.  

Bir bakıma, hemşehrilik, kırsal 
alanlardaki aile, arkadaşlık ve ak-
rabalık gibi bağları şehirde kısmen 
de olsa ikame eden, aynı coğrafi 
kökenden gelerek yaşanan şehirde 
ortak yaşam şartları ve ortamını 
paylaşan bireylerin, toplumsallaş-
ma adına geliştirdikleri bir çözüm 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle, doğduğumuz veya sürek-
li ikamet ettiğimiz bölgede hem-
şehrilik ilişkilerinin fazla anlam-
lı olmayacağı, bu ilişkilerin ancak 
azınlık psikolojisinin etkisiyle aynı 
coğrafi kökenden gelen insanların 
sayıca az olduğu uzak şehirlerde 
daha anlamlı olacağını tahmin et-
mek zor değildir. Kırsal alanda ai-
le/akrabalar/mahalle şeklinde bir 
ilişkiler hiyerarşisi olduğu gibi, şe-
hirlerde de, aynı ilçeden gelen/ay-
nı ilden gelen/aynı bölgeden gelen 
gibi bir hemşehri yakınlığı hiyerar-
şisi bulunmaktadır. Yurt dışında 



çıkıldığında ise, Türkiye’deki coğra-
fi bölgeler bile anlamını yitirmekte, 
Türk olmak bir yakınlık ve iletişim 
tercihi nedeni olmaktadır. Bu yüz-
den, ilişkilerin de köy dernekleri-
nin üyeleri arasında daha sıcak ve 
samimi iken, ilçe ve il derneklerine 
gidildikçe daha resmi hale geldiği 
gözlenmektedir.

3. Hemşehri 
Derneklerinin 
Şehirlileşmeye ve 
Şehir Kültürüne 
Etkileri
Hemşehri derneklerinin şehirleş-
me, şehirlileşme ve şehir kültürüne 
katkıları şu şekilde özetlenebilir.

Göçle birlikte şehre gelenlerin, otu-
racakları mekân ve yerleşecekleri 
semt tercihlerinde dikkate aldıkları 
en önemli faktörlerden birisi, daha 
önce şehre gelmiş hemşehrilerinin 
yerleşim mekânlarına yakınlıktır. 
Burada da temel amaç, yaşadıkları 
veya yaşayacaklarını düşündükleri 
kültürel şokun etkisini azaltmak, 
şehre intibak sürecinde yalnızlık-
larını gidermek ve şehirde yaşadık-
ları sorunların çözümünde hem-
şehrilerinden yardım almaktır. 
Bu konuda yardım alabilecekleri-
ni düşündükleri ilk kurum, hem-
şehri dernekleri olmaktadır. Bu 
nedenle, her ne kadar bütün der-
nekler için söylenemese de, hem-
şehri derneklerinin yeni göç eden 
bireyler üzerindeki etkisinin göz 
ardı edilemeyecek kadar büyük ol-
duğu söylenebilir. Özellikle gelişen 

teknolojiyle birlikte hemşehri der-
neklerinin de hemşehrilere ulaş-
ması kolaylaşmış, aralarındaki 
iletişim ağının güçlenmesi, der-
neklerin hemşehrileri etkileme im-
kânını daha da artırmıştır.

Hemşehri derneklerinin kuru-
luş amaçlarından birisi de, ken-
di memleketlerine ait değerleri ve 
kültürlerini, yeni yerleşilen şehir-
de de yaşatmaktır. Özellikle ilk ku-
ruldukları anlarda bu amaca yö-
nelik etkinlikleri bolca yapmaya 
gayret etmektedirler. Ancak, za-
manla bu amaç memlekete özgü 
bazı yemekler, birkaç el sanatı ve 
folklorik danslar gibi göstermelik 
ve folklorik birkaç etkinlikle sınır-
lı hale gelmektedir. Hatta, bu tür 
etkinliklerin giderek ticarileşmek 
suretiyle gerçek amacından uzak-
laştığına dair ciddi araştırmalar da 
bulunmaktadır.

Hemşehri dernekleri, 
genellikle büyük 
şehirlere kırsal 

alanlar veya göç veren 
şehirlerden gelen 

göçmenler (birinci 
kuşak) tarafından 
kurulmaktadırlar. 

Hemşehri derneklerinin şehirli-
leşme üzerinde etkisi, günümüz-
de en fazla tartışılan konulardan 
birisi durumundadır. Yapılan pek 

çok görgül araştırmada, bu der-
neklerin şehirlileşme üzerindeki 
etkisinin bilinenden çok daha az 
olduğu sonucunu ortaya koymak-
tadır. Buna göre, bu dernekler do-
ğaları gereği geldikleri şehir, il-
çe veya bölgenin gelenek, görenek 
ve kültürünü yeni yerleştikleri şe-
hirde yaşatmaya odaklı olarak ku-
ruldukları ve faaliyet gösterdikleri 
için, hemşehrilik bilincinin artma-
sına yaptıkları katkı oranında, ye-
ni yerleştikleri şehrin kültürünün 
geliştirilmesi konusunda etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Hemşeh-
ri derneklerinin şehir kültürü üze-
rinde etkisi konusunda şu husus-
lar özel önem arz etmektedir: 

Hemşehri dernekleri, genellikle 
büyük şehirlere kırsal alanlar ve-
ya göç veren şehirlerden gelen göç-
menler (birinci kuşak) tarafından 
kurulmaktadırlar. Daha sonra ge-
len ikinci ve üçüncü kuşak bireyler-
de, birinci kuşağa göre, hemşehri-
lik bilinci, memlekete olan özlem 
ve yerel kültüre bağlılık giderek 
azalmaktadır. Bu durum, ikinci ve 
daha sonraki kuşaklarda hemşehri 
derneklerine ve onların ilgi ve fa-
aliyet alanlarına olan ilginin azal-
ması sonucunu doğurmaktadır. 

Birinci göç kuşağı dışında hemşeh-
ri derneklerinde aktif görev yapma 
konusunda ise, farklılaşan moti-
vasyonlar söz konusu olmaktadır. 
En temel motivasyon unsurları 
arasında, hemşehri derneklerinin 
etki, prestij ve gücünü kullanarak 
siyaset veya bürokraside kariyer 
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imkânlarına kavuşmak veya hem-
şehrilerine ulaşmak suretiyle ti-
cari faaliyetlerini genişletmek bu-
lunmaktadır. Hemşehriler bu 
dernekler aracılığıyla belli bir ki-
şiye ya da siyasi partiye yönlendi-
rilebilmekte, bu derneklere daya-
lı olarak zaman zaman siyasilerle 
pazarlıklar bile yapılabilmektedir 
Hatta, İstanbul başta olmak üzere, 
nüfusu kalabalık şehirlerde hem-
şehri dernekleri federasyonları ile 
benzeri platformların, partilerin 
aday gösterme davranışı üzerinde 
ciddi bir katkısı olduğu görülmek-
tedir. Bu durum, hemşehri dernek-
lerinin yeni yerleşilen şehre uyum 
konusunda tampon kuruluşlar ol-
maktan çıkararak birer siyasi araç 
haline gelmelerine yol açmaktadır.

Büyük şehirlere yerleşenlerin ken-
di memleketleri adına kurulmuş 
derneklere yaklaşımı, onların şeh-
re göç etme sebeplerine ve orada-
ki durumlarına göre de değişmek-
tedir. İş bulma veya ticaret yapma 
gibi iktisadi nedenlerden dolayı 
büyük şehirlere göç etmiş olanlar 
hemşehri derneklerini görece daha 
fazla önemserken, iyi eğitim düze-
yine ve iyi bir işe sahip olup yeni 
yerleştikleri şehre çok daha kolay 
adapte olabilenlerin hemşehri der-
neklerine olan ihtiyaçları çok daha 
az olabilmektedir. Hatta, hemşeh-
ri derneklerinde aktif olarak çalı-
şan veya üye olan hemşehrilerini 
görece daha gelişmemiş yerel kül-
türün taşıyıcıları olarak görüp on-
lardan uzak duran bir nesil de bu-
lunmaktadır. Ancak, iş arayan veya 
bürokraside yükselmek için hem-
şehri derneklerinin imkân, çevre 
ve prestijini kullanmak isteyenler 
için bu dernekler çok daha önemli 

hale geldiğini tahmin etmek zor 
değildir. 

Şehirleşme gibi çok boyutlu bir sü-
recin sonucunda toplumsal yapı ve 
kültürde bir başka deyişle, insanla-
rın tutum ve davranışları ile değer 
yargılarında meydana gelen deği-
şim ve dönüşümlere şehirlileşme 
adı verilmektedir. Bu süreç, özü 
itibariyle bir çeşit geleneksel kim-
lik ve kültürden modernliğe doğru 
bir evrim şeklinde gerçekleşir. 

İş bulma veya ticaret 
yapma gibi iktisadi 
nedenlerden dolayı 
büyük şehirlere göç 

etmiş olanlar hemşehri 
derneklerini görece 

daha fazla önemserken, 
iyi eğitim düzeyine 
ve iyi bir işe sahip 

olup yeni yerleştikleri 
şehre çok daha kolay 
adapte olabilenlerin 

hemşehri derneklerine 
olan ihtiyaçları çok 

daha az olabilmektedir. 

Fakat, şehirlileşme süreci, şehre 
intibak sorunu yaşayan pek çok bi-
reyde kendi yerel kültüründen şe-
hirli yaşama kültürüne doğru hızlı 
bir evrim şeklinde gerçekleştiğin-
de, bir kültür şoku halini alır. Bu 
tür bireylerde, bir savunma me-
kanizması olarak kendi kültür, de-
ğer yargıları ve alışkanlıklarının 
korunmasını sağlamak amacıyla 

kendisiyle aynı süreci yaşayan diğer 
insanlarla işbirliği eğilimi meyda-
na gelir. Hemşehrileri ve hemşeh-
riler arasında dayanışma amacıyla 
oluşturulan hemşehri dernekleri, 
bu amaçla kullanılabilecek en uy-
gun araçlar haline gelmektedir. Bir 
başka deyişle,  hemşehrilik ilişkisi 
yerel kültürü koruma amaçlı oldu-
ğu için, doğası gereği şehir kültürü-
ne uyum, hemşehri derneklerinin 
ajandasında daima ikincil derecede 
öneme sahip olarak kalmaktadır.

Öte yandan, şehre göç ederek yer-
leşen birinci kuşak ile onların ço-
cuklarından oluşan ve okul, diğer 
kültürlerden gelen insanlardan 
oluşan arkadaşlık çevresi ve şehrin 
hakim kültürünün cazip özellikle-
ri nedeniyle yerel kültürden şehir 
kültürüne geçiş süreci çok daha ko-
lay olan ikinci ve üçüncü kuşak ara-
sında da bir kuşak çatışması ihti-
mali yüksek olmaktadır. Hemşehri 
dernekleri, bu ortamda genelde or-
ta yaşın üzerindeki birinci kuşak 
için bir dayanışma ve sosyalleşme 
aracı olarak işlev görmektedir.

Şehir kültüründe hemşehrilik iliş-
kilerini bir diğer yönü de, büyük 
şehirlerde belirli sektörlerin belir-
li coğrafyadan gelen kişilerce ade-
ta kurtarılmış bir alan gibi sahip-
lenilmesi ve o alanda tekelleşme 
eğilimleridir. Bu durumun bir ne-
deni, görece daha kıdemli olan 
hemşehrinin süreç içerisinde bir 
çevre edinerek ve görece daha ye-
ni olan hemşehrilerine o çevre ara-
cılığıyla iş bulması ve eğilimin de-
vamı neticesinde belli sektörlerde 
belirli coğrafyalardan gelen kişi-
lerin egemenlik kurması ve “öte-
ki”lere karşı hemşehriler arasın-
da dayanışma eğiliminin giderek 
monopolleşmeye dönüşmesidir. 
Örneğin, günümüz İstanbul’unda 
yufkacılık sektöründe Kastamo-
nu, fırıncılık sektöründe Rize ve 
pazarcılık sektöründe Kars köken-
lilerin ağırlıklarını hissettirdikleri 
görülmektedir. Bu durum, kendi 
kültürünü de oluşturmakta ve ara-
cı olarak da hemşehri dernekleri 
kullanılmaktadır.



Şehir, doğası gereği çeşitli etnik ve 
dini grupları, sosyo-ekonomik sı-
nıfları ve meslek gruplarını  içinde 
barındırdığı için, şehirlerde kültü-
rel bakımdan bir çeşitlilik bulunur. 
Şehir kültürü, bu çeşitlilik içerisin-
de bir ahenk oluşturmanın diğer 
adıdır. Hemşehri dernekleri etra-
fında toplanan ve çoğunlukla göç 
yoluyla şehre intikal eden toplum 
kesimlerinin her birinin de, şehir 
kültürüne renk ve zenginlik kattı-
ğı düşünülebilir. Nitekim, göç ve 
hemşehrilik bilinci sayesinde her 
şehirde ülke coğrafyasının hemen 
her rengini yemeklerinden şivele-
rine kadar geniş bir alanda bulmak 
mümkündür. Hatta, sadece mane-
vi kültür ögelerinin değil, ev stilleri 
ve kıyafetler gibi maddi kültür öge-
lerinin de bu süreçte zenginleştiği 
göze çarpmaktadır. Ancak, oldukça 
doğal ve toplumsal yapının harmo-
nizasyonu açısından faydalı olan 
bu durum, şehirde belirli oran-
da güç kazanan yerel kültürlerin 
diğerlerini ötekileştirmesi, belir-
li sektörlerde mafya benzeri şekil-
lerde monopolleşme eğilimlerinin 
başlaması ve yerel kültürlerin hiç 
değişmeden ve yerleşilen şehrin 
kültürünü dikkate almadan aynen 
şehre taşınması yönlerine evrildi-
ğinde, sadece şehir kültürünü de-
ğil, ülkenin toplumsal yapısını da 
tehdit eder hale gelir. Bu olumsuz 
eğilimin doğal uzantısı, gettolaş-
ma, büyükşehirlerdeki kurtarılmış 
hemşehri bölgeleri ve alt kültürler 
arasında çatışmadır. 

Bu eğilimlerin izlerini İstanbul, 
Bursa ve İzmir gibi kadim şehir 
kültürü bulunan ancak göç nede-
niyle kültürel değişim ve dönüşü-
mün hızlı yaşandığı şehirlerde ra-
hatlıkla görmek mümkündür. Bu 
eğilimler, şehir kültürünün taşı-
yıcısı olan ancak sayıları oransal 
olarak göç edenlere göre giderek 
azalan kesimleri ya etrafı yüksek 
duvarlar ile çevrili siteler  oluştur-
ma ya da şehrin kenar semtlerinde 
kadim şehir kültürlerini yaşatabi-
lecekleri mahallelere sığınma şek-
linde reaktif tutumlara itmektedir. 
Şimdiden, belirli ilçe, mahalle ve 

semtler, Rizeliler, Gümüşhaneliler, 
Çankırılılar ve Tuncelililer gibi be-
lirli hemşehri grupları ile anılmak-
tadır. Hatta, bazı büyükşehirlerin 
bile ironik şekilde göç edenlerin 
memleketlerine nazire ile isimlen-
dirilebilmektedir (örneğin, “Bursa” 
yerine “Burtvin”).

Hemşehri derneklerinin şehir kül-
türüne en önemli katkılarından 
birisi, üyelerini kendi yerel kül-
türlerini tümden kayıp ve inkâr et-
meden yerleştikleri şehrin özgün 
kültürüne uyum sağlama, böyle-
likle yerleştikleri şehrin çok kültür-
lü yapısını geliştirerek sürdürme-
ye yardımcı olmaları konusunda 
eğitmek olabilir. Çünkü, özellikle 
1950 sonrası büyük şehirlere olan 
göç genellikle şehirden şehre de-
ğil, kırsal alanlardan büyük şeh-
re göç şeklinde olmuştur. Bu ne-
denle, büyük şehirlerin bu yeni 
sakinlerine şehirleşme, şehirlileş-
me, metropol şehirlerde yaşama, 
apartman ve mahalle kültürü, alış-
veriş kazanma ve harcama kültürü, 
boş vakitlerini değerlendirme hat-
ta ana caddelerde yürüme kültürü 
gibi şehir yaşamının temel kural-
larını kazandırmak, şehir kültür-
lerinin sürdürülebilirliği açısından 
hayatı öneme sahip olup, bu işlevi 
görme konusunda hemşehri der-
nekleri daha büyük avantaja sahip 
bulunmaktadır. 

Şehir, doğası gereği 
çeşitli etnik ve dini 

grupları, sosyo-
ekonomik sınıfları 

ve meslek gruplarını  
içinde barındırdığı 

için, şehirlerde 
kültürel bakımdan 

bir çeşitlilik bulunur.  

Ortalama bir yüzyıl içerisinde ne-
redeyse ülkemizde kırsal alanlar 
neredeyse boşalarak yüzyılın baş-
larında %20’lerde olan şehirlerde 
yaşama oranı %80’lere dayanmış, 
ancak bu hareketliliği yaşayan top-
lumsal kesimlerde kültürel uyum 
konusunda yeterli çaba bulunma-
ması nedeniyle, şehirlerin özgün 
kültürlerinin yok olarak büyük şe-
hirlerin kakafonik özellikleri ağır 
basan birer köye dönüşmesi teh-
likesi giderek büyümüştür. Bu du-
rum, şehirlerin köklü yerleşimci-
lerinin artık şehir merkezleri ile 
son yarım yüzyılda çoğu plansız 
şekilde ve altyapıdan yoksun ola-
rak gecekondu mahalleleri şeklin-
de oluşturulan varoşlarda tutuna-
mayıp kendilerine kıyıda köşede 
yer aradıkları, “İstanbul Beyefendi-
si” ve “Bursa Çelebisi” gibi tanım-
lamaların artık görünmez olduğu 
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bir ortama doğru evrilmektedir. 
Bu yüzden, günümüzde ihtiyacı en 
fazla hissedilen kamu politikala-
rından birisi de, şehirleşme ve şe-
hirlileşme konusunda rant ve po-
pülizm kaygısından uzak, kendi 
medeniyet değerlerimizle uyumlu 
bir politika geliştirilmesi olmalıdır.

Günümüzde hemşehri dernekleri-
nin önemli bir kısmı, lokal olarak 
kullanılmakta ve yerel kültürlerin 
geliştirilmesinden çok kahveha-
ne, düğün salonu veya oyun salo-
nu işlevi yüklenmektedir. Bu der-
neklerin büyük kısmının sürekli 
kazançlarının olmaması ve dernek 
merkezlerinin lokal olarak kulla-
nılması sayesinde elde edilen gelir-
le yaşamak zorunda kalınması, bu 
durumun en önemli nedenlerin-
den birisidir. Çünkü, daha çok şeh-
re yeni göç eden birinci kuşak ta-
rafından daha fazla ziyaret edilen 
hemşehri dernekleri, adeta köyde-
ki yaşantının şehirde sürdürüldü-
ğü mekânlar konumundadır. Bu 
durum, kırsal kültürün şehir kültü-
rü ile uyumundan ziyade, şehirler-
deki kenar mahalle ve sokakların 
birer Anadolu köyü haline gelme-
sine hizmet etmektedir. Bir başka 
deyişle, günümüzde hemşehri der-
neklerinin şehir kültürüne olum-
lu katkı yapmak bir yana, maalesef 
mevcut durumda şehir kültürünün 
deformasyonunda ciddi role sahip 
durumda bulunmaktadır.

Hemşehri dernekleri 
kendi memleketlerinin 

kültürünü yaşatarak 
hemşehrilerinin 

hukukunu korur ve 
dayanışması için 

uygun bir platform 
oluştururlar. 

Öte yandan, hemşehri bazlı örgüt-
lenmelerin bir diğeri olan işadam-
ları dernek ve vakıfları kurulması 
eğilimi de tartışılması gereken bir 
konudur. Çünkü, yaşanılan şehir-
de, doğulan şehir veya bölge adıy-
la işadamı, sanayici ve bürokratlar 
derneği kurulması ve bu dernek 
aracılığıyla siyaset ve bürokraside 
daha fazla etkili olma çabasına gi-
rilmesi, ülkede bölgeci yaklaşımları 
körükleyerek toplumsal parçalan-
maya hizmet edebilecek potansi-
yeli bünyesinde barındırmaktadır.

Sonuç
Her şehrin bir kültürü vardır. Özel-
likle İstanbul, Edirne ve Bursa gi-
bi tarihi binlerce yılı bulan şehir-
lerin kültürü çok köklü, renkli ve 
toplumsal yapı kadar, ülkenin üze-
rinde bulunduğu coğrafyanın özel-
liklerini yansıtacak şekilde derin-
dir. Özellikle son yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren devam eden 
kırsal alanlardan büyük şehirlere 
göç olgusu, şehir kültürü üzerine 
de ciddi etkiler yapmaktadır. 

Hemşehrilik duygusunun getirdiği 
motivasyon ile hemşehri dernek-
lerinde toplanan ve şehirlere daha 
sonradan yerleşen kitleler, bir ta-
raftan yerleştikleri şehrin girdabın-
da boğulmamak, modernleşmenin 
etkisiyle kendileri ve çocuklarının 
yerel kültürlerini kaybetmelerini 
önlemek ve büyük şehirde benzer 
kültür ve kimliği paylaştıkları diğer 
bireylerle dayanışma yoluyla yer-
leştikleri şehirlerde kendilerine ya-
şam alanı açmanın uğraşı içerisine 
girmektedirler. Hemşehri dernek-
leri, bu insanlara hem sosyalleşme 
hem de bilişerek dayanışma imka-
nı sunmaktadır. 

Hemşehri derneklerinin kendi 
memleketlerinin kültürünü yaşat-
mak, hemşehrilerinin hukukunu 
korumak ve hemşehrilerin daya-
nışması için uygun bir platform ol-
mak amacıyla yapmakta oldukları 
etkinlikler, hem göç eden geniş bir 
toplum kesiminin şehre uyum ve 
kendilerine şehirde bir yaşam ala-
nı bulma çabalarına destek olmak-
ta, hem de şehrin kültürlerini ye-
rel kültürden getirdikleri ögelerle 
desteklemektedir. Şehre göç eden 
bireylerin çoğunlukla köy köken-
li olmaları ve şehre uyum konu-
sunda daha dezavantajlı olmaları, 
hemşehri derneklerinin tampon 
kurum olma işlevinin önemini 
artırmaktadır.

Ancak, günümüzde özellikle bü-
yük şehirlerde görülen hemşehri 
grupları ve derneklerinin yaşadık-
ları şehre geldikleri şehir veya böl-
genin damgasını vurma, hemşehri-
ler arasında dayanışmanın ötesine 
geçerek, şehirde bazı iktisadi sek-
törleri kendi hemşehrilerinin dı-
şındaki kişilere kapatmak, kendi 
hemşehrilerinden oluşan gettolar 
oluşturmak, hemşehrilerine ka-
muda ve özel sektörde ayrıcalıklar 
sağlayarak milli bütünlüğü zede-
leyecek davranışlar içerisine gir-
mek, yerelliği şehir kültürünün ve 



milli kültürün önüne geçirmek ve 
benzeri hemşehri bazlı ayrımcılık-
lar oluşturma eğilimlerinin, şehir 
kültürüne telafisi zor zararlar ve-
rebileceği unutulmamalıdır. Göçle 
birlikte yerel kültürün de şehre ta-
şınması şehir kültürünü zenginleş-
tirmekle birlikte, şehir kültürüne 

uyum yerine onu kendi memle-
ketlerinin kültürel alışkanlıklarıy-
la ikame etme gayretleri şehir kül-
türü konusunda ciddi endişelerin 
doğmasına yol açmıştır. Bu neden-
le, hemşehrilik kavramının aynı 
memleketten gelenlerin dışında-
ki diğer kişileri dışlayıcı bir kimlik 

haline gelmemesi; hemşehri der-
neklerinin de etkinlikleri ve rolleri 
sorgulanarak hemşehrilerini şehir 
kültürüne uyum ve yerel kültürle-
riyle şehir kültürü arasında uzlaşı 
sağlama konularında eğitme rolü 
vurgulanmalıdır.   
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ürk gelenek göre-
nekleri ile İslam’ın 
esaslarını kendi 
bünyesinde topla-
yan ve yerleşip ya-
yıldığı bölge iti-

bariyle gayrimüslimlerle de sıkı 
diyalog halinde bulunan ve onla-
rı tebaası haline getiren Osmanlı 
Devleti, sosyal açıdan sayılan tüm 
bu özelliklerin etkilerini üzerinde 
taşır, maddi ve manevi yaşam ala-
nında bu unsurları uygulamaya ge-
çirir. Aynı şekilde hükümet, İslam 
dininin, Türk örf ve adetleri ile bu-
lunduğu coğrafyaya daha önce hâ-
kim olmuş muhtelif medeniyetle-
rin uygulamaları doğrultusunda 
devlet kurumlarını şekillendirerek 
ülkeyi idare etme eğiliminde olur. 

Devletin temel inancını ve kurum-
larını meşruluk ve hukukun işlerli-
ği bağlamında dayandırdığı unsur, 
öncelikle İslam dinidir. Bunun dı-
şında devletin sahibi olarak telak-
ki edilen padişahın, geleneklere 
ve halkın ihtiyaçlarını karşılama 

ilkesine dayanarak koyduğu kural-
lar, din alanını reddetmediği müd-
detçe kabul görür ve örfi kanun 
olarak telakki edilir. 

Osmanlı kentinde hâkim, aslında 
dini bir kimliği kendinde toplayan, 
İslam şeriatını öğrenerek dereceler 
kazanan ve şeriat kurallarına göre 
karar veren bir din adamıdır. Bu-
nunla da kalmaz kadı, hukuk işle-
rini yürütürken bir taraftan da be-
lediye, noterlik, nikâh ve boşanma 
işleri gibi çok geniş bir çalışma sa-
hasını idare etmektedir. Yeri gel-
diğinde bu İslam âlimi, gayrimüs-
limlerin tercih etmeleri hâlinde 
onların meselelerini de çözer, ya-
ni toplum hayatında şümullü bir 
etkiye sahiptir ve şehir hayatının 
vazgeçilmez öğesidir. Ancak he-
nüz kurumsal manada ihtisaslaş-
manın başlamadığı ilk dönemlerde 
kadı -aslında en üstten en aşağıya 
kadar tüm devlet erkânı- ayrı bir 
görev yerine ya da büroya sahip 
değildir; onun bürosu, evidir ve 
Osmanlı devlet adamının evi, aynı 

zamanda bir çalışma yeri ve ailesi-
nin ikamet mekândır. Bu nedenle 
Osmanlı hanesinde haremlik ve se-
lamlık bölümleri mevcuttur; devlet 
adamının ev halkını bulundurduğu 

T

Devletin temel inancını ve kurumlarını meşruluk ve hukukun 
işlerliği bağlamında dayandırdığı unsur, öncelikle İslam 
dinidir. 
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yer haremlik iken, devlet işlerini 
gördüğü yer ise selamlıktır. Bu du-
rum padişahın sarayı için de geçerli 
değil midir zaten?

Kadıdan sonra köy ve mahalle ba-
zında insan ilişkilerini dizayn 
eden, Müslümanların çoğunlukta 
olduğu yerlerde farklı sosyal taba-
kalar arasındaki iletişimi ve uyuş-
mayı sağlayan kişi, yine bir din 
adamı olan imamdır; son dönem-
de onun yanına muhtarlar da dâhil 
edilerek dünyevi kimlik de öne çı-
karılacaktır. Kentte gayrimüslim-
ler de hem dini bir şahsiyet olan 
metropolit ya da papazla muhatap 
olurken bunların altında seküler 
kimliğe sahip kocabaşı, çorbacı ve 
muhbir adlı yerel idarecilerin ida-
resine tabidirler. Gündelik işler bu 
idarecilerin kontrolü ve arabulucu-
luğu altında devam ettirilir.

Müslümanlar açısından câmiler, 
birer ibadethane olmalarının yanı 
sıra halkın etrafında toplanıp ti-
cari faaliyetlerini yürüttükleri ve 
sorunlarını imam vasıtasıyla çöz-
dükleri sosyal mekânlardır. Bunun 
dışında şehirde her din ve mez-
hepten insanların bir araya gelip 
ilişki içinde bulundukları önemli 
mekânlar çarşı, bedesten, kahve-
hane türünden alışveriş ve dinlen-
me yerleridir. Çarşılarda iş yapan 
esnaf, kendi içinde iş kollarına gö-
re şekillenen esnaf birlikleri “lon-
ca” teşkil ederler. Loncaların ken-
dilerine mahsus ritüelleri vardır; 
iş kolunda ilerlemek çırak, kalfa 
ve usta üçlemesine dayanır. Her 
bir kademeden diğerine yükselme, 

merasimi beraberinde getiren tö-
rensel bir harekettir.

Yerleşim birimleri ya bir cami, tek-
ke ve zaviye ya da gayrimüslim-
ler açısından kendi inançlarının 
mâbedi etrafından şekillenir. Bu 
esasen antik ve klasik şehir yapı-
lanmasının bir realitesidir. İnsan-
lar, kendilerini bir araya toplayacak 
kurumları merkez edinerek ortak 
yaşam kültürünü başlatırlar. Daha 
sonra bu ibadet eksenli yapıların 
etrafında evler, sokak ve caddeler 
ile çarşılar teşekkül etmeye başlar. 
Sosyal ilişkiler, yargı ve yürütme 
müesseseleri hep bu merkeze bağlı 
yerleşim biriminde periferik gelişi-
mini sürdürür.

Müslümanlar 
açısından câmiler, birer 
ibadethane olmalarının 

yanı sıra halkın 
etrafında toplanıp 
ticari faaliyetlerini 

yürüttükleri ve 
sorunlarını imam 

vasıtasıyla çözdükleri 
sosyal mekânlardır. 

Şehrin fiziki yapılanmasında böy-
le mâbet merkezli bir mekânsal 
genişleme yaşanmakla birlikte yi-
ne de din ve ırk ayrımı mutlak bir 
kural değildir. Bu gelişim, doğal 
yapının kendiliğinden bir tezahü-
rüdür ve kentin ortaya çıkışında 

belirleyici bir özellik olarak kendi-
sini gösterir. İnsanların din ve ırk 
farkına göre mahalle ve köyler kur-
ması türünden bir algı ve anlayış 
devlet tarafından benimsenmese 
de halk, fıtratın da bir gereği ola-
rak, birlikte yaşamak için kendi-
sine yakın olan inancı ve gelene-
ği tatbik eden kişileri tercih eder 
ve sonuçta doğal olarak ayrı Müs-
lüman ve gayrimüslim köy ve ma-
halleleri teşekkül eder. Irk ayrımı-
nın ve milliyetçi akımların henüz 
oluşmadığı ya da toplum tabanı-
na sirayet etmediği dönemde yer-
leşim alanının tespitindeki birinci 
motif dindaşlık ya da dil ve kültür 
ortaklığıdır.

İlk dönemlerde mülki açıdan eya-
let, sancak, kaza ve köy birimlerine 
göre şekillenmiş olan ve eyalette 
beylerbeyi (vali), sancakta sancak-
beyi (Tanzimat’tan sonra bir süre 
kaymakam, 1867’den sonra mu-
tasarrıf), kazada da aynı zamanda 
bir hâkim olan ve doğrudan mer-
kezden atanan kadı (Tanzimat dö-
neminden itibaren önce müdür, 
1867’den sonra kaymakam), köy 
ve mahallelerde Müslümanlar için 
imam (1829’dan itibaren bunla-
rın yanına muhtarlar da atanma-
ya başlanır), gayrimüslim için ise 
ruhani reislerin dışında kocabaşı, 
çorbacı ve muhbirler tarafından 
idare edilen ülke, 19. yüzyılda idari 
yapı itibariyle Avrupa örnek alına-
rak önemli değişim içerisine girer, 
mahalli düzeyde idare ve hukuk 
meclisleri teşekkül etmeye başlar. 
Bunun dışında modern mânâda 
bir belediye örgütlenmesi ile seçim 



olgusu da taşra idaresinde kendi-
sini gösterir. 19. yüzyılın özellik-
le ikinci yarısındaki kent yöneti-
mine bakıldığında, ortada eskiden 
kopuk, bambaşka hale gelmiş bir 
manzara vardır artık.

Fiziki yapılanması açısından bakıl-
dığı zaman Osmanlı şehrinde so-
kaklar, belirli bir plan çerçevesinde 
ortaya çıkmaz, bölgede önce evler 
yapılır ve daha sonra sokaklar ih-
tiyaca binaen teşekkül eder; Os-
manlı kentinin sokakları genellik-
le dardır ve bu durum güvenlik ve 
itfaiye hizmetleri amacıyla hanele-
re yapılması gereken müdahaleler 
esnasında araçların hareket alanı-
nı kısıtlamaktadır. Bu nedenle, ha-
liyle özellikle 19. yüzyılda sokak ve 
cadde yapısını düzenlemeye dönük 
tedbirler alınmaya çalışılır.

Müslüman Osmanlı insanı, mah-
remiyeti ön planda tutan bir hane 
yapılanmasını tercih eder. Onun 
için evin içi mahremdir, özellik-
le kadınların dışardan görülme-
si pek istenmez. Bu anlayış, hane 
strüktürüne de sirayet eder. Evler 
genellikle bahçelidir ve bahçenin 
etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir. 
İçeride bir avlu bulunur, alt katlar-
da pencere pek tercih edilmez ve 
daha ziyade üst katlar için kullanı-
lır, bu da yine mahremiyet anlayı-
şını yansıtır. 

Evlerin yapı malzemesi de iklim 
özelliklerine ve maliyet hesabına 
göre değişiklik gösterir. Kış gün-
lerinde soğuğu daha az hissetmek 
amacıyla inşa edilen ahşap evler, 
bazen beraberinde felaketleri de 
getirebilir. Nitekim İstanbul için 
ahşap evler, bir yönüyle korkulu 
bir rüyadır; öyle ki yangın çıkma 
riski yüksek olan ahşap evlerin bi-
rinde patlayacak bir kıvılcım, birbi-
rine yakın ev ve sokak yapılanma-
sı nedeniyle bir mahallenin hatta 
daha fazlasının yanarak kül olması 
sonucunu doğurabilir ve böyle de 
olmuştur.

Şehirlerin çekirdeğini oluşturan 
mahallede demografik yapıyı ço-
ğunlukla din ve inanç faktörü be-
lirlese de her zaman aynı kural ve 

yaklaşımlar geçerli olmayabilir. 
Karışık nüfus yapısına sahip yer-
leşim birimleri de az değildir. Ka-
dı sicillerindeki kayıtlardan ya da 
devlet kurumlarıyla halk arasında-
ki yazışmalardan ve halkın duru-
mu hakkında hükümete malumat 
veren belgelerden tespit edilebi-
leceği üzere birçok yerleşim biri-
minde Müslüman ve gayrimüslim 
halk birlikte yaşamakta ve her top-
lum birimi kendi din adamlarıyla 
ve seküler idarecileriyle muhatap 
olmaktadırlar.

Müslüman Osmanlı 
insanı, mahremiyeti 
ön planda tutan bir 
hane yapılanmasını 

tercih eder. 

Mahalle temelinde güvenliği te-
sis etmek, önemli bir konudur; bu 
amaçla sağlam tedbirler alınır. Gü-
venliğin temelinde insanların bir-
birlerini kontrol etmeleri ve kendi 
iç dinamikleriyle huzur ve asayişi 
sağlamaları ilk aşamada yapılma-
sı istenen şeydir. Bunu sağlama-
nın bir yolu, halkı birbirine kefil 
ederek sorumluluğu tabana yay-
maktır. Dışarıdan bir kimse, bir 
mahalle veya köye geldiği zaman 

öncelikle orada imam tarafından, 
daha sonraki yıllarda muhtarlık 
teşkilatının kurulmasıyla birlikte 
imam ve muhtar tarafından kayıt 
altına alınır, kendisinden o yerle-
şim biriminde bulunan uygun bir 
kişiyi kefil göstermesi istenir ya da 
güvenebiliyorlarsa imam ve muh-
tarlar, söz konusu kişiye kefil ola-
rak mahalle ve köye yerleşmenin 
ilk şartını hayata geçirirler. Kefalet 
sistemi, halkın birbirlerini kont-
rol etmeleri ve suç işleyen kişilerin 
tespiti ve daha kolay ele geçirilmesi 
açısından önem arz eder. Bu şekil-
de devletin güvenlik alanındaki gö-
revleri paylaşılarak iş yükü hafifle-
tilmiş de olur. 

Güvenliği sağlamanın başka bir 
yolu da seyahatin kontrol altına 
alınmasıdır. Bu amaçla iç pasaport 
denebilecek bir uygulamaya, dö-
nemin tabiriyle mürur nizamına 
başvurulur. Bu nizam çerçevesin-
de öncelikle seyahat etmek iste-
yen kişiler, mahalle ya da köydeki 
imam, muhtar, kocabaşıdan; öğ-
renciler ise eğitim kurumlarında 
görevli müderris gibi sorumlu ke-
simlerden birer ilmühaber alarak 
belgeyi mahkemeye götürür ve ka-
dı tarafından uygun görülmesi ha-
linde mahkemeden aldıkları mürur 
tezkeresiyle birlikte seyahat etme-
ye hak kazanırlar. Henüz fotoğra-
fın mevcut olmadığı dönemlerde 
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insanların eşkâli baba adı, yaşı, bo-
yu ve ten rengi gibi belirleyici özel-
likleri yazılmak suretiyle ortaya ko-
nulur. Tezkereyi alan kişi, seyahat 
amacıyla gittiği yerde bulunan ma-
halle idarecilerine ya da iş ve eği-
tim kurumunda, oraların sorumlu-
larına tezkereyi ibraz ederek belirli 
bir süre sınırlaması konulmak kay-
dıyla ikamet etmeye başlarlar, sü-
renin sonunda o mekânı terk et-
mek zorundadırlar.

Klasik dönem Osmanlı kentinin 
başat unsurlarından birisi, sosyal 
hizmet ve hayır kurumları olan 
vakıflardır. Modern devletin gö-
rev alanına giren birçok iş, vakıf-
lar tarafından yerine getirilmekte-
dir. Eğitim, sağlık, kültür, belediye 
hizmetleri bu kurumlar tarafından 
yürütülerek devletin yükü hafifle-
tilir. 19. yüzyıla gelindiği zaman 
modern belediyeler, devlet eliyle 
teşkil edilen eğitim kurumları ve 
sağlık mekânları, vakıfların işlerini 
devlet tarafına da kaydırır ve böy-
lece sosyal devlet olgusu kendisini 
daha bariz bir şekilde gösterir.

Klasik dönem 
Osmanlı kentinin 

başat unsurlarından 
birisi, sosyal hizmet 
ve hayır kurumları 

olan vakıflardır. 
Modern devletin görev 

alanına giren birçok 
iş, vakıflar tarafından 
yerine getirilmektedir.

Osmanlı şehrinin vazgeçilmez bir 
unsuru, doğal olarak memur kesi-
midir. Dönem itibariyle toplumun 
kültürlü ve elit bir tabakasını oluş-
turan bu insanlar, geleneksel eği-
timle, özel hocalardan ders alarak 
ya da bir büroda çırak gibi yetişe-
rek iş hayatına atılırlar. Klasik dö-
nemin memur yetiştiren kurum-
ları, diğer pek çok alana adam 
yetiştiren medreselerdir. Burada 
dini ve dünyevi ilimler bir arada 

verilir. Kâtiplerin yetişmeleri ise 
daha ziyade usta çırak ilişkisine 
dayanır. Bir kâtibin dizi dibinde 
pratik tedris gören kâtip adayı şa-
kirt, işi kaptıkça görev almaya layık 
olur ve bundan sonra intisap etti-
ği kişinin devlet kademesinde iyi 
bir yer edinmesi halinde kendisini 
çok yüksek mevkilerde de bulabilir. 
Özellikle Osmanlı’nın son döne-
minde intisap ve himaye teamülü 
çok yaygınlaşır; memur adayı olan 
şakirt, hâmisinin yanında yetişir-
ken hâmisinin keremiyle yüksel-
meye de başlar.

19. yüzyılda İstanbul’un mahalli 
idaresi, kültürel faaliyetleri ve ilim 
hayatı Avrupa güdümlü bir anla-
yışla önemli değişim ve gelişimlere 
şahitlik eder. Bir kere, Fransız tak-
litçiliği özellikle de zengin kesim 
arasında yayılır. Evlerde batı tarzı 
eşyalar ve mobilyalar görülmeye ve 
artmaya başlar; bu yaklaşım saray 
halkını da kuşatmıştır, mütevazı 
Topkapı Sarayı’nın aksine Boğaz’da 
şatafatlı Dolmabahçe, Çırağan ve 
Beylerbeyi boy gösterirler. Saray 
kadınları, artık başı açık fotoğraflar 
çektirmekte, lüks eşyalar almak-
ta ve kendilerini bir israf furyası-
na kaptırıp gitmektedirler. Başka 
bir yönüyle de özellikle Boğaziçi’n-
de entelektüel bir ortam tezahür 
eder; paşaların konaklarında ilmi 
sohbetler yapılmaya başlanmıştır.

Gündelik meşgalenin dışında in-
sanlar, kentin belli başlı yerleri-
ne gezinti ve eğlence amaçlı seya-
hatler yaparlar. Eğlence ve mesire 
alanları, insanların bir araya ge-
lerek güzel vakit geçirdikleri yer-
lerdir. Özellikle İstanbul’da çok 
canlı bir gezinti ve eğlence hayatı 
vardır ve bu yaşam alanı, dönemi 
araştıran yerli yabancı yazarların 
da dikkatini celbetmiştir. Son dö-
nemde İstanbul’un başlıca gezinti 
mekânları Boğaziçi, Haliç ve Üskü-
dar bölgesinde bulunan Kâğıthane, 
Aynalıkavak, Ihlamur, Bentler, Kü-
çüksu gibi yerlerdir. İnsanlar bu-
raları gezmeye giderler, yer içer ve 
eğlenirler, seyirlik geziler yaparlar. 
Kış aylarında ise yine kışın havası-
na uygun vakit geçirme aktiviteleri 
gerçekleştirilir. Kış gecelerinde hel-
va sohbetleri, karagöz ve orta oyu-
nu, meddah hikâyeleri, musahiple-
rin ve nedimlerin fıkra anlatıları, 
çengi ve hokkabazların oyunları, 
Türk musikisi dinletileri vardır.

Öncelikle kentin görünümü deği-
şir, İstanbul özelinde normal za-
manlarda gece karanlığıyla birlikte 
siyaha bürünen başkent, Ramazan 
ayında artık geceleri de aydınlıktır. 
Câmiler ve minareler, ışık demeti-
ne dönüşür; dükkânların camekâ-
nında ışıklar vardır; insanlar elle-
rinde fenerlerle dışarı çıkarlar. Bu 
ay süresince geceler daha sesli ve 



gürültülüdür. Top ve davul sesle-
ri duyulmaktadır. Ramazan’a özgü 
teravih namazı topluca kılındıktan 
sonra eğlenceler ve sohbetler baş-
lar ve canlı bir kent hayatı gece bo-
yu devam eder. Ramazan’ın sonla-
rına doğru bu defa da bayram alış 
verişi telaşı başlar ve yine hareketli 
zamanlar yaşanır.

Avrupa kültür 
bombardımanı altında 

yaşanan değişme 
arzusu, insanlarda 

Doğu-Batı çatışmasının 
yaşanmasına 

da yol açmıştır.

Osmanlı kenti, klasik dönemde içi-
ne kapalı, seyahatin ve ticaretin 
kısıtlanarak lokal kalmaya zorlan-
dığı, ihtiyaçların kendi bölgesin-
de sağlandıktan sonra artı değerin 
dışarıya çıkarılması yönünde hare-
ket edildiği; dini ve geleneksel öğe-
lerin ağır bastığı bir yapıya sahip-
ken, 19. yüzyılın özellikle de ikinci 
yarısından itibaren kabuk değiştir-
meye başlar; tabi ki bu durum da-
ha ziyade büyük kentlerde ve Avru-
pa etkisine açık liman şehirlerinde 
görülür. 

Osmanlı ham maddesi Avrupa’nın 

ilgisini çekmiştir ve Avrupalı Le-
vantenler, hiç olmadığı kadar Os-
manlı topraklarında yer etmeye 
başlamışlardır. Kendilerini üst kül-
tür olarak lanse eden bu kesimler, 
yeni yetme zengin Osmanlı genç-
lerini de kendilerine benzetmeye 
başlamışlardır. Alafranga kültür, 
ağırlıklı olarak payitahtta hissedil-
mektedir; öyle ki dönemin hikâye 
ve romanlarına da konu olan bu 
alafranga çelebiler, renkli, eğlenceli 
ve bir o kadar da trajik bir tabloyu 
sergilemektedir. 

Son dönemin Avrupa kültür bom-
bardımanı altında yaşanan değiş-
me arzusu, insanlarda Doğu-Batı 

çatışmasının yaşanmasına da yol 
açmıştır; bu realiteyi kılık kıyafet-
lerde ve konuşulan dilde müşahede 
etmek mümkündür. Gençler, özel-
likle de zengin ve Avrupa kültürü-
ne açık büyük kent beyzadeleri ile 
memur kesimi, konuşurken arala-
ra Fransızca kelimeler koymayı bir 
kültür ve medeniyet göstergesi ola-
rak görmekte ve hareketlerini yeni 
akıma göre ayarlamaktadır. Öyle 
de olsa her şeye rağmen, tabanda 
Osmanlı, yine kendine has değer-
leriyle bir Osmanlı’dır ve bu otan-
tik duruşunu sonuna kadar devam 
ettirecektir. 
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 Erol ERDOĞAN 

İlahiyatçı–Sosyolog

TEK TİPLEŞEN ŞEHİRLERDE 
BAYRAMLAR

DENEME



ızlı göç, şuursuz 
şehirleşme, sos-
yal bağların zayıf-
laması gibi sebep-
lerle şehirlerdeki 
bayramlarımız di-

ni ve sosyolojik özelliğini kaybet-
meye başladı. Asırlar için oluşmuş 
köylerdeki bayram geleneklerimizi 
şehre getiremedik, şehirlerin ken-
dine has bayram kültürünü hızla 
metropole dönüşen şehirlerimiz-
de devam ettiremedik, geliştireme-
dik. Öyle olunca şehir bayramları, 
bayramın dini tanımında var olan 
toplumsal yönünü kaybederek tek 
kişilik ibadete dönüşmeye başladı.  

Şehirdeki bayram deyince çoğun-
lukla şöyle bir gün geliyor gözü-
müzün önüne. Bayram sabahı evin 
erkeği en yakın câmiye gider, bay-
ram namazı biter bitmez alelace-
le eve döner. Çocuklar ve kadınlar 
evdedir o an. Ailecek bayram kah-
valtısı yapılır, gelen giden ağırla-
nır, televizyon seyredilir. Kurban 
bayramında, kurban parası banka 

havalesiyle bir hayır kurumuna 
bağışlanmamışsa aile reisi kesim 
yerine gidip kendine düşen his-
seyi alır, gelir. Evde bol bol dinle-
nilir. Akrabaların bir kısmı ziyaret 
edilir, belki mezarlığa gidilir. Cep 

telefonu ve internetten bayram 
mesajları paylaşılır. Çevrede gezile-
cek bir yer varsa oraya gidilir. Ba-
zen de bayram tatile dönüşür, bir 
tatil beldesine gidilir, eğlenilir, tatil 
aktiviteleri yapılır. 

H

Asırlar için oluşmuş köylerdeki bayram geleneklerimizi 
şehre getiremedik, şehirlerin kendine has bayram kültürünü 
hızla metropole dönüşen şehirlerimizde devam ettiremedik, 
geliştiremedik. Öyle olunca şehir bayramları, bayramın dini 
tanımında var olan toplumsal yönünü kaybederek tek kişilik 
ibadete dönüşmeye başladı.  
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Kasaba ve köylerde bayram neşe-
si az-çok devam etse de şehirler-
de bayram iklimi ve bayramların 
oluşturduğu toplumsal hareketli-
lik azaldı. Küresel şehirler sonuç-
ta modernizmin ayırt edici özelliği 
olan tek tipçiliğin tipik bir modeli 
sayılır, onun için bayramların ruhu 
ile günümüz şehirlerinin ruhu git-
tikçe birbirine yabancılaşıyor.

Son yıllarda bayramların toplum-
sal karşılığını arttırmaya dönük 
çabalar da oldu. Sözgelimi, top-
lu ulaşım araçları ve otobanların 
bayramlarda ücretsiz olması sıla-ı 
rahimi arttırdı. Belediyelerin bay-
ramlaşmalara verdiği organizasyon 
destekleri ile kurban kesim tesisle-
ri insanlara kolaylıklar sağladı. Câ-
mi-çocuk ilişkisine dair farkındalık 
arttıkça çocuk-bayram duyarlılığı 
gelişmeye başladı. Yardım kuruluş-
larımızın dünyanın dört bir yanına 
götürdüğü yardımlar ve oralara gi-
den ekipler bayram sevincini dün-
ya çapında büyüttü. Bu tür çabala-
ra rağmen olması gereken bayram 
ikliminden uzaktayız, üstelik kısmî 
iyileşmelerin aksine bayramın dini 
ve sosyal açıdan eksilmesi süreci 
daha hızlı ilerliyor. 

Dar Alanda 
Bayramlaşmak
Bayramlaşmaların camiler ya da 
herkese açık meydanlar yerine der-
nek, vakıf, sendika, parti, hem-
şehri örgütleri, gençlik platform-
ları gibi mekânlarda yoğunlukla 
yapılmaya başlanmasını, bayram-
laşmanın ruhuna aykırı gelişme-
lerden biri olarak kabul etmeliyiz. 
Bu mekânlar, kurumsal tanımı iti-
bariyle dar ve tanımlı gruplara hi-
tap eden alanlardır. Çocukların ve 
kadınların olmadığı ve genele açık 
olmayan bu mekânlardaki bayram-
laşmalar çoğunlukla protokol ko-
nuşmalarından ibaret kalmaktadır. 
Kurum aidiyetini esas alan bay-
ramlaşmaların dini veya sosyal bir-
liğe hizmet ettiğini düşünmemiz 
mümkün değil. Böyle bayramlaş-
malar grup asabiyetinin bayrama 
taşınması anlamına gelir ki, bayra-
mın ruhuna, dayanışma ve vahdeti 
güçlendirme amaçlarına aykırıdır. 
Hatta İslam âlimleri “Bundan sonra 
bayram namazını isteyen câmide kıla-
bilir, isteyen toplu olmak şartı ile her 
yerde kılabilir” şeklinde bir duyuru 
yapsa, cemaatler, vakıflar, dernek-
ler, partiler, sendikalar, gençlik ör-
gütleri oluşturdukları mekânlarda 

kendi mensuplarıyla birlikte bay-
ram namazı kılmaya başlar di-
ye tahmin ediyorum. Sosyal yönü 
güçlü, dini bir ibadetin bireyselleş-
tirilmesi ve alanının daraltılması 
demektir bu. 

Kasaba ve köylerde 
bayram neşesi az-
çok devam etse de 
şehirlerde bayram 

iklimi ve bayramların 
oluşturduğu toplumsal 

hareketlilik azaldı.    

İnsanları bir araya getiren ve mu-
habbetlerini arttıran vesileler aza-
lıyor. Modernleşmenin insanı 
bireyselleştirmesi, kurumlar nez-
dinde de gruplaşma asabiyeti ola-
rak kendini gösteriyor. Cemaat, 
tarikat, dernek, vakıf gibi dini da-
ha iyi anlamak ve yaşamak için 
oluşturulan yapıların zamanla asıl 
amaca dönüşmemesine dikkat et-
meliyiz. Yapıların menfaati üm-
metin, milletin, insanlığın önüne 
geçmemelidir. 



İlk Bayramda Var 
Olan Toplumsallık
Aslı Farsça olan bayram ‘sevinç ve 
eğlence günü’ demektir. Kelime-
nin hadislerde de geçen Arapça aslı 
ise ‘ıyd’ olup ‘geleneksel hale gele-
cek şekilde sevinç veya keder se-
bebiyle bir araya gelme’ anlamı ta-
şımaktadır. İslam’da îdü’l-fıtr ve 
îdül-edhâ şeklinde iki bayram var-
dır. Her iki bayram hicretin ikin-
ci yılından itibaren kutlanmaya 
başlanmıştır. Bayramlardan biri-
ne Ramazan ayına atfen Ramazan 
Bayramı ya da bayramdan önce ve-
rilen fıtır sadakasından dolayı Fıtır 
Bayramı denilmiştir. Îdül-edhâ ise 
kurban kesiminden dolayı toplu-
mumuzda Kurban Bayramı olarak 
adlandırılagelmiştir. 

Hadis kitaplarından öğrendiği-
mize göre, Peygamber Efendimiz 
Medine’ye hicreti sonrasında yı-
lın iki gününde halkın bayram ya-
parak eğlendiklerini gördü. Bunun 
üzerine: “Allah sizin için o iki günü, 
daha hayırlı iki günle değiştirdi.” di-
yerek günümüze kadar idrak edi-
len Ramazan ve Kurban bayram-
larını ilan etti. Peygamberimizden 
bugüne değin gelen uygulamalara 

bakıldığında her iki bayramda da 
ilk yapacağımız şey, câmide birlikte 
bayram namazı kılmaktır. Yeme-iç-
me, ikram, eğlence dönemi kabul 
edildiği için bayramlarda oruç tut-
mak günah sayılmıştır. Bayramlar-
da eğlenilmesi ve oyunların oynan-
ması da teşvik edilmiştir. 

Kitaplarda, bir bayram günü Haz-
reti Ayşe ve Hz. Peygamber Efendi-
lerimizin yanında ezgiler söyleyen 
iki kız çocuğuna müdahale etmek 
isteyen Hz. Ebubekir’e, Resûlullah 
aleyhisselamın “Her milletin bayra-
mı vardır, bu da bizim bayramımız” 
diyerek müdahalesini engellediği, 
yine bayram günleri mescitte mız-
rak oynayanları Peygamberimizin 
eşi Ayşe validemizle birlikte seyret-
tiği anlatılmaktadır. 

Bayramın Asırlarca 
Yaşattığı Ruh
Ramazan ve Kurban Bayramı İs-
lam’ın ulaştığı her yerde büyük 
coşkuyla kutlanagelmiştir. Bayram 
namazı sonrasında yaşlı, yetiş-
kin, genç ve çocukların sıra halin-
de bayramlaşması ne kadar güzel 
bir gelenek meselâ. Genelde küs-
künler, bayramlaşmalar esnasında 

hatırı sayılır kişilerin araya gir-
mesiyle barıştırılırdı. Çoktandır 
görüşmemiş olanlar buluşurlar, 
muhabbet ederlerdi. Mezarlıklar 
ziyaret edilir, dualar okunurdu. 
Akrabalar, komşular, arkadaşlar 
dolaşılır; mahalle meydanlarında 
yemekler yenir, oyunlar oynanır, 
eğlenceler düzenlenirdi. Bayram 
günlerinde câmiler sürekli dolar, 
taşar; sohbetler yapılır, çaylar içilir, 
tatlılar ikram edilirdi. 

Peygamberimizden 
bugüne değin gelen 

uygulamalara 
bakıldığında her 

iki bayramda da ilk 
yapacağımız şey, 

câmide birlikte bayram 
namazı kılmaktır.      

Bayram günlerinde kendilerine 
gösterilen hürmetten dolayı yaş-
lıların tebessümleri artar, torun-
larını ve uzak-yakın akrabalarını 
görmekten dolayı bahtiyar olur-
lardı. Yetimler, hastalar, yalnız Osmanlı’da 

Bayram Alayı
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yaşayanlar bayramda özellikle ha-
tırlanırdı. Bayram en çok çocuklar 
içindi. Onlara güzel kıyafetler alı-
nır, harçlıklar verilir, yemek ve tat-
lılar yapılırdı. Çocuklar için oyun 
alanları hazırlanır ya da lunapark-
lara gidilirdi. Kadınlar için de bay-
ram günleri muhabbet, eğlence ve 
neşe günleriydi. 

Şimdilerde Teravih namazında ol-
duğu gibi, Resûlullah zamanında 

kadınlar bayrama ve bayram nama-
zına iştirak ederlerdi. Asırlar bo-
yunca olgunlaşan bayram iklimini 
şöyle özetleyebiliriz: Bayram, câ-
miden başlamak üzere evlerde, so-
kaklarda, çarşılarda her yerde ma-
nevi atmosferiyle birlikte var olur, 
herkes tebessüm eder, bayram ne-
şesi kuşlardan kurtlara, topraktan 
bulutlara kadar her yerde kendini 
gösterirdi. 

Mehmet Akif ve Yahya 
Kemal’in İstanbul 
Bayramı
Şehirlerimizi yozlaştıran husus-
lar köylerimizi de etkilemekle bir-
likte köy bayramları, büyük öl-
çüde dini, sosyal, kültürel amaca 
uygun şekilde eda ediliyor. Köyler 
arası bayramlaşma, câmide top-
lu bayramlaşma, mezarlık ziyaret-
leri, yaşlılara bayram ziyaretleri, 
çeşit çeşit bayram ikramları, ço-
cukları sevindirmeye dönük akti-
viteler, küsleri barıştırma, bayram 
günlerine has eğlenceler büyük 
bir heyecanla sürdürülüyor. Köy 
bayramlarını köyün sokağında, câ-
misinde, ovasında, dağında, evin-
de ve herkesin yüzünde hissetmek 
mümkün. 

Bayram en çok çocuklar 
içindi. Onlara güzel 

kıyafetler alınır, 
harçlıklar verilir, yemek 

ve tatlılar yapılırdı. 
Çocuklar için oyun 

alanları hazırlanır ya da 
lunaparklara gidilirdi.     

Çok değil bundan elli-altmış se-
ne öncesinde İstanbul bayramla-
rı için aynı şeyler söylenebilirdi. 
Geçen yüzyılda İstanbul’daki bay-
ram iklimini anlamak için Mehmet 
Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyat-
lı’nın bayram şiirlerini okumak ye-
terli olacaktır. Mehmet Akif Ersoy 
bayram şiirine “Âfâk bütün hande, 
cihan başka cihandır” diye başlıyor. 
Ona “Ufuklar  hep gülmekte, dünya 
başka dünyadır” dedirten bayram 
iklimi elbette bugünkü bayram ha-
vasından çok farklı olsa gerek. “Ge-
çim kavgasındaki korkunç feryadın, 
Dünyada biraz dindiği an varsa bu 
andır” diyen Akif, sanki bugünkü 
insana çağrı yapıyor. Akif, bayra-
mın insanlara yansımasını da; “Ya-
lın bir ışık parıldar herkesin yüzünde” 



diyerek hoş bir tasvirle özetliyor. 
Yahya Kemal ise ‘Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı’ şiirinde öyle güç-
lü tasvirlere yer veriyor ki, Süley-
maniye Câmi bir câmi olmayı aşıp 
vatan toprağına, zaman ise insan-
lık tarihine dönüşür. Beyatlı’nın şi-
irinde bayram öyle güçlü bir halet-i 
ruhiye, öyle güçlü bir iklim, heye-
can, birlik ve şuura dönüşüyor ki 
bayramların birçok tefrikanın ilacı 
olduğunu hissediyorsunuz.  

Bayramları İlk 
Dönem Sosyolojisine 
Kavuşturmak
Ramazan ayı ile Ramazan ve Kur-
ban bayramı, toplumsal daya-
nışmayı sağlayan, kültür ve ge-
lenekleri yaşatan, saygı ve sevgi 
gibi erdemleri canlı tutan ve ha-
len toplumda karşılığı olan az sa-
yıdaki zaman dilimlerimizden sa-
dece bir kaçı. Bu sebeple şehirdeki 
bayramlarımızı her türlü yozlaş-
madan arındırmak suretiyle, bay-
ramın Müslümanlara ilk hediye 
ediliş gerekçeleri doğrultusunda ve 
zamanın gereklerini göz önüne ala-
rak kutlamaya başlarsak bu çaba-
mız yaşadığımız toplumlar ve tüm 

yeryüzü için her anlamda faydalı 
olacaktır. Bayramlarımız kadın-er-
kek, zengin-fakir, yaşlı, genç ve 
çocuklar başta olmak üzere toplu-
mun tamamını içine alacak şekilde 
dayanışma, neşe, muhabbet, ziya-
ret, bir arada olma mevsimine dö-
nüşmelidir. Bayramın ilk günü na-
mazla başlayan bu sürûr hali son 
güne kadar sürmelidir.

Bayramlarımız kadın-
erkek, zengin-fakir, 

yaşlı, genç ve çocuklar 
başta olmak üzere 

toplumun tamamını 
içine alacak şekilde 
dayanışma, neşe, 

muhabbet, ziyaret, bir 
arada olma mevsimine 

dönüşmelidir.     

Bayram namazlarını, bir an ön-
ce aradan çıkarılması gereken bir 
vecibe gibi düşünmeyip insanla-
rın kulluk, kardeşlik ve sevgileri-
ni ortaya koydukları bir muhabbet 

buluşması ibadeti olarak idrak et-
meliyiz. Kapalı grup bayramlaş-
maları yerine bayram namazının 
coşku ve bereketini arttırma gayre-
tinde olmalıyız. Ait olduğumuz ve 
zaten başka vesilelerle görüştüğü-
müz sosyal-kültürel yapılarla bay-
ramlaşmak yerine; ailemiz, akra-
balarımız, komşularımız, mahalleli 
hemşehrilerimiz ve ümmetle bay-
ramlaşmaya önem vermeliyiz. Dar-
gınları barıştırma, çocuklara harç-
lık verme, çocuklar için oyun ve 
eğlenceler düzenleme, ikramlarda 
bulunma, yetimlerle hemhal olma, 
yalnızlara ve muhtaçlara hediye 
götürme gibi, asırlar içinde gele-
neğimiz haline gelen uygulamaları 
sürdürmeliyiz. Bayram ümmetin, 
milletin ve insanlığın bayramıdır. 
Bayram geldiğinde onun bereket 
iklimi yeryüzünün her yerini sa-
rıp sarmalamalı; şehirleri, yapıları, 
dağları, yolları, toprağı, göğü, gece-
yi gündüzü neşelendirmeli; mesut 
olma halini insanların çehrelerin-
de, seslerinde, bakışlarında göre-
bilmeliyiz.   
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ehir/kent kavram-
ları kullanıldığın-
da zihinlerde ge-
nel olarak binalar, 
yollar, caddeler, 
parklar belirmek-

tedir. Hâlbuki şehir/kent aynı za-
manda bünyesinde insanı da ba-
rındırmaktadır, zira taş ve beton 
kendisine insanın elinde şekil bul-
maktadır. Dolayısıyla şehir; salt 
mekân anlamı taşımaz, aynı za-
manda insan demektir. Bu yüzden 
insan-mekân ilişkisine değinme-
den yapılan her bir değerlendirme 
eksik kalmaktadır. 

Konuya buradan başlanmak isten-
mesinin sebebi “nasıl bir kent” so-
rusunun cevabını arayanların “na-
sıl bir mekân”ı düşünmekten daha 
çok “nasıl bir insan”a yoğunlaşma-
larının gerekliliğine dikkat çekme 
gayretindendir. Nitekim toplum-
lar mekâna şekil verecek insanın 

zihin dünyasını istenilen düzeyde 
olgunlaştırabilirse ancak o zaman 
özlenen mekânlar edebi/akademik 
sohbet ve yazınlardan sıyrılıp so-
yutluktan kurtulacak ve hünerli el-
lerde vücut bulabilecektir.

İnsan-Mekân İlişkisi: 
Şehir Algısı Üzerine
Batı’da kent ve kentliler ile ilgili ilk 
çalışmalar Şikago Okulu tarafın-
dan yapılmaya başlanmıştır. Ev-
rimci temelden kenti ele alan bu 
çalışmalarda şehri tanımlarken şe-
hirlerin yalnızca idari araçlar, ku-
rumlar veya sosyal kolaylıklardan 
oluşmayıp aynı zamanda zihni du-
rumu, gelenek ve görenekleri, ör-
gütsel davranışları ve duyguları ifa-
de ettiğine işaret edilmiştir (Park, 
1984: 1). Ne var ki, sosyolojik te-
mele vurgu yapması bağlamında 
önemli görülen bu kabul, kapitalist 
üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı 

Ş

Özet
Kentsel dönüşüm uygulamaları, değişim ve dönüşüme açık olan Türkiye’de son yıllarda revaçta olan bir konu 
olma özelliği taşımaktadır. Kentlerin riskli, sağlıksız binalarla çevrelenmesi ve çöküntü alanlarının oluşumu, 
“kentlerimiz nereye gidiyor?” sorusunun sorulmasına neden olmuş ve kentsel dönüşüm uygulamalarının baş-
latılmasının yolunu açmıştır. Bu kapsamda, son yıllarda merkezi ve yerel yönetimlerce kentsel dönüşüm proje-
leri uygulamaya konulmuş, ancak bu projeler, yararları da olmakla birlikte, yeni kentsel sorunları ve tartışma-
ları ortaya çıkarmıştır.

Bu yeni düzlemde kent ile şehir arasında ayrım yapılarak kentlerin insanların kendisini topraktan uzakta his-
setmesine neden olduğu, komşuluk ilişkilerini sona erdirdiği, sosyo-kültürel değerlerin yeniden üretilmesine 
fırsat vermediği gibi olumsuz etkileri öne çıkarılmaktadır. Çözüm olarak ise, kentin sağladığı kolaylıklardan 
yararlanmakla birlikte, şehir kültürüne dönülecek kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılması istenmektedir.

Bu çalışmada, Tanzimat’tan bu yana Batılılaşma ekseninde zihinsel dönüşüm geçirmesi için uğraşılan ancak 
bir türlü istenen sonucu veremeyen Türkiye’nin yaşadığı kimlik bunalımına dikkat çekilerek, bunalımın fizik-
sel yansımasına işaret eden kimliksiz ve ruhsuz mekânlardan kurtulmanın yolunun insanın zihinsel dönüşüm 
yaşamasından geçtiği varsayılmaktadır...

Giriş
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kentsel çöküntü alanlarının oluşu-
munun doğal karşılanması gerek-
tiği sonucuna bağlanmıştır. Nite-
kim Park, Burgess, McKenzie gibi 
akademisyenler Hobbescu bir yak-
laşımla insanın da tıpkı doğa gi-
bi yıkıcı ve acımasız olduğunu sa-
lık vermekte ve kentin yaşadığı bu 
çarpıklığı sıradanlaştırmaktadır 
(Sencer, 2013: 69).

Şehir algısında insan-
mekân ilişkisinin uyumu 

yanında insan-insan 
ilişkisine de değinmek 

gerekmektedir, zira 
şehirlerde salt imar 

faaliyetleri değil 
bununla birlikte 
sosyo-ekonomik 
siyasal, kültürel 

değerler de yaşama 
yön vermektedir.   

Batı’da kent olarak ifade edilen 
mekânın İslam medeniyetindeki 
kavramsal karşılığı şehir olmak-
tadır. Bununla birlikte hemen be-
lirtmek lazım ki, kent ile şehir 

arasındaki belki de tek benzer ta-
raf ise sayısal yönü, nüfus oranıdır. 
Çünkü Batılı zihin algısında kente 
yön veren saiklerle İslam şehirle-
rine yön veren saikler aynı değil-
dir. Yukarıda görüldüğü gibi, Batı 
ile İslam medeniyeti arasında te-
melde insan ve tabiata bakış zıtlığı 
bulunmaktadır.

Kavramsal açıdan bakıldığında şe-
hir kelimesinin Arapça karşılığına 
denk gelen “medine” sözcüğü da-
hi aradaki farkı anlamak için ye-
terli olmaktadır. “Medine” söz-
cüğünün detaylarına inerek, ufki 
derinliği gözler önüne seren Mah-
fuz Söylemez’in “İslam Şehirle-
ri” adını taşıyan eseri bu anlamda 
çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. 
Buna göre, “medine” sözcüğüne 
ruh veren “dane/deyene” kökün-
den türeyen kelimeler arası ilişki 
( el- Deyyan, medin, din, medeni-
yet), insanın mekânla olan ilişki-
sini de tayin etmekte ve Yaratıcı 
(el- Deyyan), mekânı insanın üze-
rine bir emanet (Söylemez, 2011: 
25) olarak yüklemektedir. Nitekim 
insan tabiatın sahibi değil yalnız-
ca emanetçisidir. Bu emanet şu-
uru insanın tabiatın dört unsu-
ru olan toprak, su, ateş ve hava ile 

irtibatını ve ilişkisini tayin etmek-
tedir. Zira emanet edilene karşı 
gösterilen hassasiyet mekânın şe-
killendirilmesinde de kuyumcu ti-
tizliğini beraberinde getirmekte-
dir. Bunun neticesinde ise asırlara 
meydan okuyan ve her biri mimari 
yapılarıyla gözleri kamaştıran, in-
san ruhuyla bütünleşebilen sayı-
sız eser ortaya çıkmakta, insan ile 
mekânın bu bütünleşmesi ise Ar-
mağan’ın (1996: 17) Doğu bilgeli-
ğine atfen söylediği gibi şehrin ru-
hunu oluşturmaktadır.

Şehir algısında insan-mekân ilişki-
sinin uyumu yanında insan-insan 

Ebu Nasr Muhammed 
el-Farabi

Barcelona
Kentsel Dönüşüm 
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ilişkisine de değinmek gerekmek-
tedir, zira şehirlerde salt imar fa-
aliyetleri değil; bununla birlikte 
sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel 
değerlerde yaşama yön vermek-
tedir. Şehirlerin, toplumun inşası 
sürecinde zihinsel varoluşun birer 
yansıması olduğunu, bu zihinsel 
yapının ete kemiğe bürünmüş hali 
olduğunu unutmamak gerekir. En 
üstün iyilik ve en büyük mükem-
melliğin ancak şehirlerde kurula-
cağını bin yıl öncesinden seslendi-
ren Farabi’nin, şehirleri bir bedene 
benzetip organların (insanların) 
birbirlerine yardım etmesinin ge-
rekliliğine işaret etmesi bu yüz-
dendir (Farabi, 1997: 100-101). 
İnsan mekânda yalnız yaşayama-
yacak, fıtratında var olan ünsiyet 
etme ihtiyacından ötürü toplum-
sallaşacak ve insan ile iletişime ge-
çecektir. Bu iletişim sürecinde in-
san bir tercihte bulunarak diğerini 
ya “kardeş” ya da “rakip” olarak gö-
recektir. “İnsan insanın kurdudur” 
diyen Batı toplumlarının aksine 
İslam toplumlarında hâkim ter-
cih “kardeş”likten yana olmuş, bu-
nun neticesinde örneğin ticari ha-
yatta “ahilik” kurumu zuhur etmiş 
ve “cami-bedesten” ekseninde ma-
halleleriyle var olan şehir kültürü 
oluşmuştur (Bergen, 2013: 367). 

Şehri Müslüman olarak tanımlayan 
ve modern kentlerin yeniden ku-
rulacak şehirlerle durdurulmasını 

savunan Bergen’in şehir algısın-
daki insan-insan ilişkisine yönelik 
düşünceleri dikkat çekici özellikte-
dir (2013: 29-30):“Şehir, akitler ve 
hukuklar tahakküm etmenin alanıdır. 
“bana yaptığın kendine yaptığındır” 
diyen adamların dirlik kurduğu bir 
vatandır. Öyle bir bina yap ki, güneşi-
min önünde gölge etmesin; öyle bir yol 
yap ki, karıncaların rızık yürüyüşleri 
üzerinde meşin ökçe olmayayım. Öy-
le bir pazar kur ki sattığım mal işsiz 
bırakmasın seni, anasından hür doğ-
muş adamı maraba kılmasın, dünyayı 
yese doymaz obura. Öyle bir akit ki, 
benim menfaatim senin irezilliğin ol-
masın, diyenlerin diyarıdır. Böyle bir 
şey demektir. Şehir böyle bir şey ol-
maktır. Şehir Müslüman bir toplum-
dan ağaca, kuşa, güneşe, insana, yol-
cuya, aleme doğru vakfedilmektir.”

Şehir’in Kent’e 
Dönüşümü: Kimlik 
Bunalımının 
Kimliksizleştirdiği 
Mekânlar
II. Viyana Kuşatması’ndan itibaren 
askeri ve siyasi sahada savunma-
cı bir politikaya yönelen Osman-
lı’da Avrupa’nın (Batı’nın) artan 
etkisi (Ahmad, 2006: 26) tedri-
cen her alana nüfuz etmeye baş-
lamış, Batı’ya ait olanın süzgeçten 
geçirilmeden taklidi, vakay-i adi-
ye haline gelmiştir. Bu taklitçilik 

düşüncesinin neticesi ise zihin-
sel karmaşa olmuştur. Elbette bu 
durum, insanın elinde şekil bulan 
mekân için de geçerlidir. Mekân da 
zihinsel karmaşadan nasibine dü-
şeni almış ve yavaş yavaş ruhunu 
yitirmeye başlamıştır. 

Şehir Müslüman bir 
toplumdan ağaca, 

kuşa, güneşe, insana, 
yolcuya, aleme doğru 

vakfedilmektir.   

Osmanlı döneminde imar edilen 
Müslüman evleri hakkında bilgiler 
veren Keleş, evlerin sokağa sırt çe-
virmiş, iç avlusuna dönük, ışığını 
avlusundan alan yapılar olduğuna 
dikkat çekmektedir. Mahremiyetin 
özellikle gözetildiğine vurgu yapan 
Keleş’e göre sokak kapıları dahi bu-
na göre ayarlanmakta, açık olduk-
larında içerideki kadınların görün-
mesine engel olabilmesi amacıyla 
karşı karşıya gelmeyecek biçimde 
yapılmaktadır. Keleş, ayrıca top-
lumsal örflerin, pencerenin ve ça-
tıların kimsenin komşusunun ya-
şantısının ayrıntılarını izlemesine 
olanak vermeyecek bir biçimde ya-
pıldığını da belirtmektedir (2010: 
122). Osmanlı bakiyesi Türki-
ye’de 1950’li yıllara kadar varlığını 
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büyük ölçüde koruduğu görülen 
bu mimari anlayışın, sanayileş-
me ve kentleşme süreçleriyle bir-
likte dönüşüm yaşadığı görülmek-
tedir. Bu tarihten itibaren, içinde 
yalnızca barınılmayıp sosyo-eko-
nomik ilişkilerin üretildiği “evler” 
yerini yavaş yavaş tüketimi esas 
alan “konut”lara bırakmaya başla-
maktadır. Daha mekanik ve fonk-
siyonel olmakla birlikte daha az or-
ganik olan apartmanlar şehirlerin 
tüm noktalarını ele geçirmektedir. 
Türkiye’nin yaşadığı ekonomik ve 
siyasal değişimin tabii yansıma-
sı olarak görülen bu değişim, son 
dönemlerde metropoller ve kent-
lerde kendisini gökdelenlerle, alış-
veriş merkezleriyle ve görkemli re-
zidanslarla sergilemektedir.

Osmanlı döneminde 
“câmi”yi merkeze 

alan ve çarşı, pazar ve 
mahalleden oluşan bir 
düzen esas alınırken 

modern dönemde 
“meydan” vurgusunun 

yapıldığı görülmektedir.   

Mekânın yaşadığı bu değişim ve 
dönüşümün altında yatan asıl be-
lirleyici unsur ise insanın yaşadığı 
zihinsel dönüşümdür. Osmanlı’nın 
son dönem bürokratik elitlerinin 
başlangıcını oluşturduğu bu dönü-
şüm sürecinde, sahip olunan de-
ğerler manzumesi, özellikle idari 
ve askeri alanda yaşanan sorunla-
rın kaynağı olarak görülmüş, çö-
zümün ise tadilattan değil Batı’nın 
değerlerinin kabullenilmesinden 
ve uygulanılmasından geçtiği var-
sayılmıştır. Bu dönemlerde yöne-
ticiler eliyle yapılan reformlar ve 
aydınların sürdürdüğü hararetli 
tartışmalar bunun bilinen örnek-
leri olarak kabul edilebilir (Beriş, 
2009: 514).

Osmanlı bakiyesi Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluş sürecinde de 
aynı zihni gelenek devam etmiş 
ve ilgili kurumlar buna uygun dü-
zenlemeye tabi tutulmuştur. Söz-
gelimi İstanbul Üniversitesi başta 
olmak üzere peşi sıra gelen üniver-
sitelerin kadroları ve tabi oldukları 
müfredat Batılı yabancı ilim adam-
larının raporları doğrultusunda 
oluşturulmuştur (Namal,2012: 
15). Her ne kadar harpten he-
nüz çıkmış ülkede yeteri oranda 

yetişmiş, vasıflı ilmi adamlarının 
olmamasından ötürü bu uygula-
malara gidildiği varsayılsa da, Ba-
tılı ilim adamlarının Türk üni-
versitelerinde Batı’nın kültür ve 
değerleri etrafında ilmi çerçeve çiz-
dikleri gözden kaçırılmıştır. Bunun 
neticesi ise kendi kültür ve tarihi-
ne hâkim olamayan ve bu temel-
de kadim ile modern olanı birleş-
tirme becerisine sahip olamayan 
ilim adamları yetiştirme sorunuy-
la karşı karşıya kalmak olmuştur. 
Aradan geçen neredeyse bir asır-
lık süreye karşın bugün dahi şehir 
kültüründen, ideal şehirden bah-
sederken bu tasavvuru mimariye 
uyarlamaya çalışan Turgut Canse-
ver dışında zihinlerde ikinci bir is-
min belir(e)memesi bu nedenledir. 
Zihinler yabancı bir kalıba sokul-
muş ve adeta hapsedilmiştir.

Bu zihni hapsoluşun yansıma-
sı şehir düzeni tercihinde de gö-
rülmektedir. Osmanlı döneminde 
“câmi”yi merkeze alan ve çarşı, pa-
zar ve mahalleden oluşan bir dü-
zen esas alınırken modern dönem-
de “meydan” vurgusunun yapıldığı 
görülmektedir. Batı’da kentlerin 
meydanda ve meydan etrafında ör-
gütlendiğine dikkat çeken Kılıçbay, 
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Osmanlı şehirlerinin ise bütünsel 
toplumsallıkların üretileceği mey-
danların oluşmasına tanık olma-
dığını ifade etmektedir. (Kılıçbay, 
2000: 46). Ne var ki, Tanzimat’tan 
sonraki merkezileştirme çabaları 
sonucu Osmanlı şehirlerinde he-
men bir “hükümet meydanı” ku-
rulmuş ve ardından şehrin meskûn 
mahallerinin ve yollarının bu mey-
danın aksına göre oluşturulması 
sağlanmıştır (Armağan, 1996: 46). 
Bir diğer ifadeyle, kamusal alanın 
niteliği, zihinlerde yaşanan sekü-
lerleşmeyle doğru orantılı olarak 
bir dönüşüm yaşamıştır. 

İnsan için mekân bir gerekliliktir 
ve mekân insanın yansımasıdır. 
Sekülerleşen, tarihini, geçmişini ve 
hatta dilini dahi unutan insan so-
nunda kimliğini de kaybetmiştir. 
Etkiler dünyasında yaşayan insan 
kimliğini kaybetmenin telaşıyla 
mekânla olan ilişkisinde de özen-
tiye (taklit) yönelmiş ve yeni yap-
tığı mekânlara bu ruh ile şekil ver-
miştir. Ne var ki, kimliksiz insanın 
ortaya koyduğu eser de kimliksiz 
olmaktadır. Bir ruhu olduğuna ina-
nılan şehirlerin yerini birbirinin 
kopyası, estetikten yoksun, insan-
la bütünleşemeyen kentler ve “kar-
deş”inin hukukuna riayet etmeyen, 
rantı önceleyen, doğaya değer ver-
meyen, geçmişine miras, geleceği-
ne emanet gözüyle bakmayıp yal-
nızca bugünü ve kendini düşünen 
kentliler almıştır. Mumford’un da-
ha ziyade Batı kentleri için söyledi-
ğinde olduğu gibi, kabın sindirim 
kapasitesini artırırken, fiziksel ya-
pının dev, yığılmış ve kendi ken-
dini yok eden bir kütleye dönüş-
mesi engellenememektedir. Kent 
kültürünün bu güncel sorununun 
çözümü için ise büyük ölçekli dö-
nüşümlere ihtiyaç duyulmaktadır 
(Mumford, 2007: 677). 

Bununla birlikte, kimliksiz mekân-
ların oluşumunu yalnızca insanın 
zihinsel dönüşümü ile ilintilen-
dirmek, elbette eksik değerlendir-
meye neden olacaktır. Kontrolsüz 
göç ve yerinden edilme, siyasi ve 
ekonomik rant, postmodern dö-
nemin getirdiği ekonomik, sosyal 

ve kültürel değişim ve benzeşme-
ler de sürecin aktörleri arasında-
dır. İnsanın zihinsel dönüşümüne 
yapılan vurgunun sebebi, kimlik 
sorunu yaşamayan zihinlerin, ya-
şanılan değişim-dönüşüm süreç-
lerinin olumsuz etkilerinden ken-
disini olabildiğince uzak tutarak 
kadim ile moderni birleştirmekte 
başarılı olmasının daha rasyonel 
olduğu inancıdır.

Mekânın Yeniden 
İnsanla Bütünleşmesi 
İçin Bir Fırsat: 
Kentsel Dönüşüm
İfade edilmeye çalışılan tüm bu 
tespitler, esasında kamuoyunda 
tahmin edilenden daha fazla oran-
da karşılık bulmaktadır. Çünkü 
modern insanın daha iyiye ulaşma 
arzusu her zaman olduğu gibi yine 
devreye girmekte ve tatminsizliği 
sonlandırma çabası sürdürülmek-
tedir. Kırdan kente çeşitli saikler-
le yönelen kitleler kentin çekici 
yönlerinin sağladığı görece rahat-
lıkları bir dönem yaşamış ve kenti 
olumlulamıştır. Ne var ki, gelinen 
noktada kentlerin insanları taşı-
yamaz hale gelişi kentin cazibesini 
yitirmesine neden olmuş, insanları 

çeşitli çözüm arayışlarına itmiş-
tir. Son yıllarda toplumun önemli 
bir kısmı kenti “stres mekânı” ola-
rak tanımlamakta, kent merkezine 
yakın çevrelerde “bağ evleri”, “ho-
bi bahçeleri” gibi alternatif mekân-
lar oluşturma gayretine girmekte-
dir. Hatta semaverde çay içmenin 
son yıllarda görece artışı dahi bu-
nunla ilintili görülebilmektedir. 
İnsan, tabiatın ana unsurları olan 
toprak, su, hava ve ateş (anasır-ı 
erbaa) ile daha fazla yakınlaşmak 
istemektedir.

İnsan için mekân bir 
gerekliliktir ve mekân 
insanın yansımasıdır. 
Sekülerleşen, tarihini, 

geçmişini ve hatta dilini 
dahi unutan insan 
sonunda kimliğini 
de kaybetmiştir.    

Kentlerde giderek yaygınlaştığı 
düşünülen korunaklı yerleşimler 
ve güvenlikli siteler de buna ör-
nek verilebilir. Değirmenci’ye gö-
re bu yerleşim alanları, bir yandan 
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“birey”selliğin öne çıkarıldığı, di-
ğer yandan benzerlik ve aynılık-
la oluşan bir “topluluk”nosyonuy-
la temellenen otantik bir yerellik 
arzusunu içinde barındırmaktadır 
(Değirmenci, 2011: 284).

Yine aynı şekilde nostalji duygusu-
nun yeni mekân oluşumlarına et-
kisi de önemli bir konu başlığıdır. 
İnsanlar belki de, aslında hiç ya-
şamadıkları, yaşadığı takdirde de 
katlanamayacağı birçok edimin öz-
lemini sıkça dile getirmektedir. Bu 
nedenle kentsel mekânlar; nostal-
ji, otantisite ve gerçek formlarının 
oluşturduğu bir gösterim alanı ola-
rak görülmektedir. Bu düşünceyi 
savunan Değirmenci kentlerin,sa-
kinleri için dahi turistik mekân ha-
line getirilmesine dikkat çekmek-
tedir (Değirmenci, 2011: 289). 

Kentsel mekânlar; 
nostalji, otantisite ve 

gerçek formlarının 
oluşturduğu bir 

gösterim alanı olarak 
görülmektedir.   

Ancak alternatif mekânlar oluş-
turabilme ya da oluşturulan bu 
mekânlardan yararlanma imkânı 
toplumun tüm bireyleri için geçer-
li olamamaktadır. Bu nedenle mo-
dern insanın “kent”ten “şehir”e 
dönme çabası çok daha kapsayı-
cı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 
Bu ise merkezi ve yerel yönetimle-
rin devreye girmesini zorunlu kıl-
maktadır. Zira yukarıda da ifade 
edildiği gibi modernleşme güdü-
süyle yürütülen “şehir”den “kent”e 
yöneliş süreci dönemin seçkin-
ci yönetenleri eliyle olmuştur. Bu-
gün arzu edilen “kent”ten “şehir”e 
dönüşümün de öncü rolünde yi-
ne yönetenlerin olması muhtemel 
görülmektedir.

Kentsel dönüşüm işte bu çözüm 
arayışlarında önemli bir fırsat özel-
liği taşımaktadır. Dönüşüm süreç-
lerinin yerel ve merkezi idarelerce 
iyi yönetilebilmesi durumunda-
mekânını arayan kitleler açısından 
kayda değer bir çıktı sağlanacaktır.

Kentsel dönüşüm uygulamala-
rında merkezi yönetimi temsilen 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İda-
resi’nin (TOKİ) son yıllarda orta-
ya koyduğu performans, konut 

ihtiyacı bağlamında önemli işlevler 
görmekle birlikte, çeşitli tartışma-
lara neden olmaktadır. TOKİ’nin 
genel olarak dikey ve çok katlı yapı-
ları tercih etmesine karşın son dö-
nemde merkezi yöneticilerin “ya-
tay şehirler” vurgusu yapması bu 
manada dikkat çekicidir (Davutoğ-
lu, 2014): “Şehirlerimizin kadîm ka-
rakterini muhafaza edeceğiz. Kadim 
karakterin modernite ile yüzleştiği 
yerde yıkıcı olmayan, darbe vurma-
yan modern mimariyi kabul edeceğiz. 
Ama kadim tarihi birikimimize bir 
tehlike teşkil ettiğinde ona karşı dura-
cağız. Dikey mimari değil, yatay mi-
mariyi kadim şehirlerimizde egemen 
kılacağız ve küreselleşme anlamında 
da bütün şehirlerimizi, kadimi koru-
yan modernite birikimini kullanan 
küresel şehirler haline getireceğiz.”. 

Yerel yönetimlerin ortaya koydu-
ğu kentsel dönüşüm uygulamala-
rı bağlamında ise İstanbul’da Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin 2005 
yılında başlattığı Ayazma-Tepeüs-
tü Kentsel Dönüşüm Projesi buna 
örnek verilebilir. Belediye yöneti-
mi proje gerekçesine; ilgili bölge-
lerin plansız olarak yapılaşmasını, 
hiçbir donatı alanının bulunma-
masını, altyapının ve güvenliğin 



olmayışını, yoğun sosyal dışlan-
manın yaşanmasını neden gös-
termiştir. Hedef olarak ise; bir 
yandan fiziki ve sosyal boyutlu 
problemlerin aşılması ile sağlıklı, 
çağdaş mekânlar oluşturmayı di-
ğer yandan insanı da güçlendirme-
yi, desteklemeyi ve mekânla birlik-
te el almaya çalışmayı belirlemiştir 
(Turgut, 2010,53). Uygulamanın 
neticesine bakıldığında ise; brüt 
90 m2’lik ve 138 m2’lik daireler-
den oluşan çok katlı toplu konutlar 
ve sosyal alanlar yapılmakla birlik-
te, insan unsurunun yeteri düzey-
de ele alınmadığı görülmektedir. 
Nitekim Belediye yönetimi de pro-
jenin halkla birlikte kurgulanma-
dığı eleştirisini bizatihi kendileri 
dile getirmektedir (Turgut, 2010: 
55). Kentsel dönüşüm uygulama-
ları arasında ilkler arasında olması 
nedeniyle Küçükçekmece Belediye 
yönetiminin, yürüttükleri projeyi, 
doğru ve yanlışların görülebilmesi 
adına, objektif bir yaklaşım sergile-
yerek kitap haline getirmesi süreç 
açısından önemli bir katkıdır. Zira 
Küçükçekmece örneğinde tecrübe 
edilen bu durumu, ülke genelinde 
yürütülen kentsel dönüşüm uygu-
lamalarına genelleştirmek müm-
kün görülmektedir. 

Kentsel Dönüşümde 
Şehir Kültürünü 
Aramak: İnsanın 
Dönüşümü
Yöneten-yönetilen ilişkisinin hâ-
kim olduğu kültür yapısına sahip 
Türkiye’de, kentin ve insanın için-
de bulunduğu durum hususun-
da neredeyse bir konsensüsün var 
olduğunu söylemek mümkün.Yö-
neten durumundaki yöneticiler 
(yukarıda ifade edildiği gibi) kent-
lerin dokusuna yönelik rahatsız-
lıklarını dile getirirken, yönetilen 
konumundaki bireyler de benzeri 
eleştirileri ifade etmektedir. Tar-
tışmalara neden olan ise, sorunlara 
kimlerin ne yönde çözüm bulacağı 
konusu olmaktadır. İlmi zaviyeden 
daha çok politik sığlıkta ele alınan 
tartışmalara kurban edilen bu sü-
recin faturasını ise yine mekân ve 
insan çekmektedir. Kentsel dönü-
şüm-rant sarmalında yürütülen 
tartışmalar nedeniyle kentsel dö-
nüşümün tinsel yönü (ruhu) ıs-
kalanmakta ve ortaya aidiyet his-
si veremeyen yapılar çıkmaktadır. 
Geçmiş yıllarda sağlıksız ve riskli 
mekânlardan şikâyette bulunan in-
sanlar bugün görece daha rahat et-
tikleri konutların ruhsuzluğundan 
dert yanmaktadır. O halde kentsel 

dönüşüm sürecinde bir taraftan 
merkezi ve yerel yönetimlerin, di-
ğer yandan ise genelde kitlelerin 
özelde bireylerin üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmesi 
önemli bir gerekliliktir.

Kentsel dönüşüm 
sürecinde bir taraftan 

merkezi ve yerel 
yönetimlerin, diğer 
yandan ise genelde 

kitlelerin özelde 
bireylerin üzerine 

düşen sorumlulukları 
yerine getirmesi 

önemli bir gerekliliktir.   

Sağlıklı bir sürecin yürütülebilme-
si için atılması gereken ilk adım; 
“doğru teşhis” yapılmasıdır. Bu çer-
çevede modern insanın “kentten 
şehre dönme” isteğini doğru an-
lamak gerekmektedir. Zira yapılan 
araştırmaların önemli bir kısmında 
bireylerin kent hayatından tama-
men kopmak gibi bir niyetinin ol-
madığı, yalnızca rahatsızlık duydu-
ğu bazı noktaların ıslah edilmesini 

Kayaşehir, 
İstanbul
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salık verdiği görülmektedir. Bir di-
ğer ifadeyle modern insan, kadim 
ile modernin sentezinin yapılarak, 
bir taraftan kentin sağladığı kolay-
lıklardan yararlanmayı diğer yan-
dan da kültürel dokunun canlandı-
rılmasını istemektedir.

Sürecin bu kısmında ele alınması 
gereken bir diğer husus ise, hedef-
lenen bu amacın nasıl yapılacağı ile 
ilgilidir. Kentsel dönüşümün yapı-
lacağı bölgelerde yöre halkının sü-
rece katılımının sağlanması hayati 
öneme sahip görülmektedir (Tun-
cel, 2011: 717). Nitekim yapılacak 
mekânları kullanacak insanların 
bir araya gelerek kendi gelecekleri-
ni ilgilendiren konularda inisiyatif 
almaları sayesinde bir taraftan Ök-
tem Hoca’nın işaret ettiği (2013: 
53) zimmet kolaycılığının önüne 
geçilebilecekken diğer yandan ise 
sürecin ihtiyaçlar doğrultusunda 
şekillendirilmesine katkı sunula-
bilecektir. Metropol kentlerde ka-
tılımın sağlanmasının belirli zor-
lukları da beraberinde getirdiği 
düşünülebilir, ancak yönetenlerin 
yönlendirme ve alternatif sunma 
kapasitesi sürecin daha hızlı yol al-
masını sağlayacaktır. 

Kısacası, mimarinin nasıl şekil ala-
cağı, hangi malzemenin kullanıla-
cağı gibi teknik detaylar da önemli 
olmakla birlikte, kentsel dönüşüm-
de asıl olan, insanın dönüştürüle-
bilmesidir. Aksi takdirde, yerel 

veya merkezi yönetimler kadim ile 
moderni birleştirip ideal şehri or-
taya koysalar dahi, yeni oluşan bu 
mekânın kıymetini ve hedefini bil-
meyen insan, mekân ile gönül iliş-
kisini tesis edemeyecektir. Onun 
için kentsel dönüşüm uygulama-
sında şehir kültürüne yeniden can 
verme hedefine ancak bunun idra-
ki ve şuurunu kuşanmış insanlar 
ile ulaşılabilir.

İnsanın mekândan 
kendini soyutlaması, 

kente karşı aidiyet 
hissetmemesi türlü 
sosyal ve kültürel 

sorunlara kapı 
aralamaktadır.   

Modern insanın sahip olduğu 
mevcut zihinsel yapıya bakıldığın-
da bu idrakin en azından istenen 
düzeyde olmadığını net olarak söy-
lemek mümkündür. Son yıllarda 
bu kapsamda bazı olumlu görüle-
bilecek ilerlemeler kat edilse de da-
ha kapsamlı plan ve programlara 
ihtiyaç olduğu açıktır (İsbir, 2005: 
81). Dönüşen kentlerde şehir kül-
türünü yaşatacak olan, medeniyet 
tasavvuruna sahip zihinlerdir. 

Bu noktada, kimlik bunalımı ya-
şayan zihinleri medeniyet idealine 

yönelten kanalların açık tutulması 
gerekmektedir ki, bu meziyet yö-
netimi elinde bulunduran erkler-
de mevcuttur. Sözgelimi, bugün 
birçok konutta yapılan ebeveyn 
banyosu dahi bir kültürü salık ver-
mektedir. O halde kentsel dönü-
şümü yürüten zihinlerin nostalji 
veya ütopya tuzağına düşmeden 
somut veriler üzerinden mekânla-
ra şekil vermesi ve bu mekânlarla 
insanların dönüşümünü hedefle-
mesi gerekmektedir. Esenler Bele-
diyesi’nin umut verici söylemlerle 
kamuoyuna açıkladığı, doksan bin 
konutun (90.000) yenilenmesiyle 
Türkiye’nin ilk planlı şehir uygula-
masını içeren “Kentsel Dönüşüm 
Projesi” bu meyanda belki de iyi bir 
örnek ve ön adım olabilecektir. An-
cak, bu ve benzeri adımların mer-
kezi politikalarla da desteklenmesi 
zaruri görülmektedir.

Sonuç
İnsan ile mekânın ilişkisi sosyal 
bilimciler açısından her zaman il-
gi çekici olmuştur. Bunun nedeni; 
insan ile mekân arasında var oldu-
ğu düşünülen bu ilişkinin, toplum-
ların ilim, sanat, kültür, sosyoloji, 
siyaset ve ekonomi gibi alanlara 
bakışını şekillendirdiği yönündeki 
düşüncedir.

Bugünün Türkiye’sinde, kırdan 
kente göçün başladığı 1950’lerden 
bu yana, kentleşme düzeyi önem-
li bir aşamaya gelmiş bulunmak-
tadır. Ne var ki, kentlerde yaşayan 
insanların önemli bir kısmı kentin 
yoğunluğunu ve karmaşasını stres 
nedeni olarak görmekte ve yaşadı-
ğı mekân ile arasında bir bağ ku-
ramamaktadır. İnsanın mekân-
dan kendini soyutlaması, kente 
karşı aidiyet hissetmemesi türlü 
sosyal ve kültürel sorunlara kapı 
aralamaktadır. 

Kentlerin yaşadığı bu açmazla-
rı aşmanın bir yolu olarak kent-
sel dönüşüm veya kentsel canlan-
dırma gibi bazı uygulamalar öne 
çıkarılmaktadır. Bu meyanda dö-
nüşüme alınan kentlerde binala-
rın yapısının değiştirilmesinden 



sosyal alanların artırılmasına ka-
dar, birçok başlıkta düzenlemeye 
gidilmektedir.

Kentsel dönüşümü 
yürüten zihinlerin 

nostalji veya ütopya 
tuzağına düşmeden 

somut veriler üzerinden 
mekânlara şekil vermesi 

ve bu mekânlarla 
insanların dönüşümünü 

hedeflemesi 
gerekmektedir.   

Bütün bu yeni açılımlar önemli gö-
rülmekle birlikte, insan ile mekâ-
nın bütünleşebilmesi için, mekâ-
nı dönüştürmek kadar insanın da 
zihni planda dönüştürülmesinin 
gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Geçmişiyle bağ kuramayan ve hat-
ta reddiyeye yönelen zihinlerin 
bugünü anlaması ve geleceğe yön 
vermesi beklenmemelidir. Kibrin 
simgesi görülen gökdelenler yeri-
ne alçakgönüllülüğü hatırlatan ya-
tay şehirler tercihinin zihinsel arka 
planını kavrayacak nesiller yetiş-
tirilmesi elzemdir. Bu ise, kentsel 
dönüşümün yalnızca Toplu Ko-
nut İdaresi ya da yerel yönetimle-
rin İmar Müdürlükleri tarafından 
yürütülmeyip ilgili tüm tarafla-
rın katılımıyla şekillendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Uygulama-
ya konan birçok kentsel dönüşüm 
projesinde her ne kadar buna ria-
yet edilmeye çalışıldığı iddia edilse 
de ortaya çıkan eserler bunun ak-
sine işaret etmektedir. Bunun en 
önemli sebebi ise akademisyenin-
den mimarına, sosyologundan ye-
rel yöneticilere kadar tüm kesim-
lerin kendi şehir kültürünü daha 
yeni yeni konuşmaya, öğrenmeye, 

tartışmaya başlamasındandır. Sü-
recin bundan sonraki aşamaları-
nın daha kolay şekilleneceğini, an-
cak bu noktada yönetimlere büyük 
sorumluluklar düştüğünü vurgula-
mak gerekiyor. 
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE
İSTANBUL YEME-İÇME KÜLTÜRÜNE BİR BAKIŞ

Ramazan BİNGÖL

Restoran İşletmecisi



uhteşem bir tarihe, 
göz kamaştırıcı bir 
mimariye ve hay-
ranlık veren sanat-
sal birikime sahip 
olan İstanbul, tarih 

boyunca yeme-içme kültüründe 
önemli bir yer tutmuş, zengin bir 
yemek kültürüne de ev sahipliğini 
yapmıştır. Evliya Çelebi’den tutun 
da yabancı seyyahlara kadar birçok 
gezgin, yazar, İstanbul’un yeme-iç-
me kültüründen büyük bir zevkle 
bahsetmişlerdir.

Hatırlayanlar bilirler. Kurulan mü-
kellef bir sofranın ilk konuğu bü-
yükler olurdu. Onlar sofraya otur-
madan bırakın yemek yemeyi, 
sofraya oturulmazdı. Büyükten ge-
len “afiyet olsun” sesiyle, bir nevi 
müsaadesi ile, tüm ev ahalisi yeme-
ğe odaklanır, saygının beraberinde 

M

Evliya Çelebi’den tutun da yabancı seyyahlara kadar birçok 
gezgin, yazar, İstanbul’un yeme-içme kültüründen büyük bir 
zevkle bahsetmişlerdir.
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getirdiği büyük bir sessizlik için de 
yemek devam eder, yemek bitene 
kadar kalkılmazdı. Şimdilerdeki gi-
bi yemekler üzerinden olumsuz yo-
rum da yapılmazdı. Evin hanımına 
yapılan teşekkür beraberinde sofra 
duasını getirir ve hep birlikte sof-
radan kalkılırdı. Yemekler genellik-
le iki öğün üzerine kurulurdu. Biri 
sabahla öğle vakti arası, öbürü ise 
akşamüstü. Birincisine kuşluk, di-
ğerine ise akşam yemeği denilirdi. 
Tören ya da davet ve ziyafetlerin 
dışında yemeğe çorba ile başlanır, 
sonrasında bir et veya sebze yeme-
ği ile devam edilir, yanına ise pilav 
ya da makarna eşlik ederdi. Mevsi-
min verdiği meyvelerden yapılan 
hoşaflar, tatlılar ihmal edilmezdi.

Türk mutfağında, asker 
ocağında, düğün evi gibi 
tören günlerinde yapılan 
özel yemekler de oldukça 

önemli bir yer tutardı.

Misafir sofralarında ise Allah ne 
verdiyse ev ahalisiyle paylaşmaya 
giden konuklar, teşekkür babında 
tatlı veya küçük bir ev hediyesiyle 

davete icabet ederlerdi. Gösterişe 
önem verilmez, yemekler sergilen-
mez ancak lezzetine önem verilir-
di. İlk servis misafire yapılır, “Al-
lah bereket versin” ya da “ziyade 
olsun” teşekkürü ile yemeğe son 
verilirdi.

Türk mutfağında, asker ocağın-
da, düğün evi gibi tören günle-
rinde yapılan özel yemekler de 
oldukça önemli bir yer tutardı. Ay-
rıca muharrem ayının ilk on günü 

aşure, kandillerde kandil simidi, 
mevlitlerde lokum, kurban bayra-
mında kavurma Türk İslam mut-
fak kültürünün değişmez önemli 
unsurlarındandı.

Türk İslam geleneğinde yemek, 
karın doyurmaktan ziyade farklı 
amaçlar edinmişti. Paylaşılan ye-
mek, hane içinde aileler arasında, 
toplum ve topluluklar arası ilişki-
lerde büyüsel bir kaynaştırma, uz-
laştırma gücüne sahipti.  Kişileri 



bir araya getiren, eğiten, toplum-
sallaştıran, kişileri birbirine ya-
kınlaştıran, yalnız mideyi değil 
kalpleri de onaran bir misyonu var-
dı. Ayrıca en özel anlar, en büyük 
mutluluklar yine kurulan genişçe 
masalar etrafında kutlanırdı. Dü-
ğün, sünnet, bayram yemekleri, diş 
buğdayı gibi bir sürü örnek sırala-
mak mümkündür.

Türk İslam geleneğinde 
yemek, karın 

doyurmaktan ziyade 
farklı amaçlar edinmişti. 

Paylaşılan yemek, 
hane içinde aileler 
arasında, toplum 

ve topluluklar arası 
ilişkilerde büyüsel bir 

kaynaştırma, uzlaştırma 
gücüne sahipti.

Yemeğin ön planda olduğu eski İs-
tanbul’da yemek üzerine toplumsal 
kurallar da mevcuttu. Hatırlayan-
lar bilirler, çok değil dokuz-on sene 
öncesinde ilkokulda beslenme çan-
talarına her kesimin yiyemeyeceği 

pahalı şeyler konmazdı, anneler 
elinde yiyecek  varken çocukları-
nı sokağa salmazdı. Hiçbir zaman 
açıkta yenmez, gösteriş malzeme-
si yapılmaz ve gidilen ortamlarda 
anlatılmazdı. Başkası görür de ca-
nı çeker, göz hakkı kalır diye ye-
mekler göstere göstere yenmezdi. 
“Yediğin içtiğin senin olsun  gezip 
gördüğünü anlat” diye bir  atasö-
zümüz vardır meselâ. Ne yedin di-
ye sorulan sorulara “ayıptır söyle-
mesi” denerek başlanırdı. Kısacası 
hayatta herkesin eşit şartlarda ya-
şayamadığını idrak etmiş bir dav-
ranış yaygındı.

Çok eskiye gitmeden kısa bir süre 
içinde nelerin değiştiğini görebili-
yoruz. Bunun araçlarından birisi 
de tekonolojik imkânlardır. Açıkta 
yemek yemeyen bir toplumdan ye-
mek paylaşımları yapan bir toplu-
ma geçişin bu kadar hızlı yayılma-
sının sebebi ve amacı nedir? 

Aynı mutfak kültürümüzde olup 
biten değişiklikler gibi... Bir za-
manlar şerbetçilerimiz vardı. Her 
sokak başında yer alan esnafları, 
sırtlarında yöresel kıyafetleri ile 
şerbet satan şerbetçilerimiz. Şim-
dilerde ise asitli içecekten öteye 
gidememekteyiz.

Bizlerin batılılaşma olarak algıladı-
ğı sadece ruhunu değil, biçimini de 
hayatımıza almak oldu. Geniş bir 
coğrafyada olağandışı ve olağanüs-
tü bir yemek kültürü sentezi oluş-
turmuş olan Türklerin, bu mirasın 
sahibi olmanın bilinci içerisinde 
davranması gerekiyor. Sadece bu 
coğrafyanın yer aldığı bu göz ka-
maştırıcı bir sentez dahi Türk mut-
fağına, dünyanın en büyük birkaç 
mutfağı arasında yer almaya hak 
kazandırır. 
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eyyar satıcılar gü-
nümüz kentleri-
nin önemli un-
surlardan birini 
oluşturur. Özellik-
le, gelişmekte olan 

ülkelerin göç ile beslenen kentle-
rinde ve bu arada ülkemizin bazı 
kentlerinin ekonomisinde, sosyal 
ve kültürel özelliklerinin şekillen-
mesinde seyyar satıcıların önemli 
bir yeri vardır. 

1980’li ve özellikle 1990’lı yıllar-
da, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde ortaya çıkan 
zorunlu göç sonucunda kentle-
re yığılan nüfus, kentsel yoksul-
luğun artışına ve bu kentlerde ka-
yıt dışı ekonominin büyümesine 
yol açmıştır. Bunun yanı sıra kent-
sel mekânların kullanımında deği-
şikliklere yol açarak, kültürel coğ-
rafi görünümü değiştirmişlerdir. 
Bu durum sadece göç edenleri de-
ğil geldikleri kentlerdeki diğer in-
sanların da yaşam koşullarını et-
kilemiştir. Kentlerde biriken bu 

nüfusun önemli geçim kaynakla-
rından birisi de seyyar satıcılık ol-
muştur. Ancak bu konuda yeteri 
kadar çalışma yapılmamıştır.

Seyyar satıcılık kent ekonomisinde 
enformel ekonomik faaliyetler içe-
risinde yer almaktadır. Enformel 
ekonomik faaliyetler kayıt dışı ol-
makla birlikte yasal ekonomik faa-
liyetleri de kapsamaktadır. 

Bu çalışmada enformel ekono-
mik faaliyetler içerisinde önemli 
bir istihdam alanı olan seyyar sa-
tıcılar; Diyarbakır örneğinde ele 

alınmıştır. Seyyar satıcıların kent-
sel mekânları nasıl kullandıkları, 
kentin nerelerinde yoğunlaştıkları, 
neden o mekânları tercih ettikleri 
incelenmiştir. 

Seyyar satıcılar ile ilgili verile-
ri toplayabilmek için anket, göz-
lem ve mülakat tekniklerinden 
yararlanılmıştır. 

Seyyar Satıcılığın 
Tarihçesi 
Eskiden beri varlığı bilinen bir iş 
olan seyyar satıcılık, günümüzde 

S

Seyyar satıcılar günümüz kentlerinin önemli unsurlarından 
birini oluşturur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin göç ile 
beslenen kentlerinde ve bu arada ülkemizin bazı kentlerinin 
ekonomisinde, sosyal ve kültürel özelliklerinin şekillenmesinde 
seyyar satıcıların önemli bir yeri vardır. 

Foto 1: 
Diyarbakır Ofis 
Sağlık Ocağı yolu 
üzerindeki seyyar 
satıcılar. 
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genellikle göç ile karakterize edi-
lir. Göçün sebebi ne olursa olsun; 
göç ile gelen nüfus, kente uyum 
sağlama sürecinde geçimini sağla-
mak için fazla vasıf gerektirmeyen 
işler yapmaktadır. Bu işlerden biri-
si de seyyar satıcılıktır. Seyyar sa-
tıcılığın örneklerine geçmişte de 
rastlıyoruz.

Orta Çağ Avrupa’sında Fransa’da 
“colporteur” adı verilen seyyar satı-
cılar, sırtlarında taşıdıkları yüklerle 
veya küçük bir araçla köyden köye, 
kentten kente, kapı kapı dolaşa-
rak mallarını satmaya çalışıyorlar-
dı (Monet, 2006: 10). Brezilya’da 
seyyar satıcılığın kökleri sömürge 
dönemlerine kadar dayanır. Bu dö-
nemde seyyar satıcılar çok değişik 
ticari malları satıyor; çoğu kendi 
üretimleri olan sebze ve meyveleri, 
buz, şerbet, süt, ekmek, küçük şe-
kerli ürünler vb. ürünleri tüketici-
nin ayağına kadar götürüyorlardı. 
Bu dönemde seyyar satıcılara “pre-
goeiros” deniyordu (Gomes ve Re-
ginensi, 2007: 4).

Ülkemizde de çerçiler, seyyar satı-
cıların ilk örnekleridir. Geçmişi çok 

eskilere inen çerçilere günümüzde 
az da olsa, kırsal kesimlerde hâlâ 
rastlanmaktadır. 

Çerçi kavramı şu biçimlerde tanım-
lanmaktadır; Köy, pazar ve benze-
ri yerlerde dolaşarak ufak tefek tu-
hafiye eşyası satan gezginci esnaf 
(Türkçe Sözlük, 1998: 462). Mo-
ğolcadan, Türkçeye geçen Car ke-
limesi, Moğolcada ses, haber an-
lamına gelmektedir. Eski Türkçede 
ise çarçı, çerçi; “haberci” anlamın-
dadır. Köy köy dolaşarak ufak te-
fek tuhafiye eşyası satan ve çoğu 
zaman para yerine yün, tahıl vb. 
şeyleri alan esnaf olarak tanım-
lanmaktadır (Meydan Larousse, 
1970: 198). Andreas Tietze “Tarihi 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lü-
gati”nde ve İsmet Zeki Eyüboğlu 
“Türkçenin Etimoloji Sözlüğü” adlı 
eserinde çerçi kelimesinin kökeni-
ni Moğolca car (haber ses) kökün-
den geldiğini yazmaktadır. Seyful-
lah Türkmen, “Yaylacıdan Çerçiye” 
adlı makalesinde çerçi kelimesinin 
kökeni üzerinde durmuştur. Çer-
çi kelimesinin sergici kelimesin-
den, sergici>çergici>çerçici>çer-
çi aşamalarını takip ederek, çerçi 
şeklini aldığını öne sürmektedir. 
Türkmen’e göre çerçi kelimesi ser-
mek, yaymak, sergilemek anlamı-
na gelen sergiciden s>ç değişimi 
sonucunda oluşmuş bir kelimedir 
(Türkmen, 2005: 83-85).

16. yüzyıl 
Anadolu’sunda da göç 

ile seyyarlık arasında bir 
bağlantı söz konusudur. 

Göçmen, hele beş 
parasız değilse, seyyar 
satıcılık yapmaktadır. 

Sattığı malları tüketicinin ayağı-
na kadar götüren ve çok değişik 
mallar satan çerçiler; bugünkü kit-
le iletişim araçlarının olmadığı za-
manlarda haberlerin yayılması ba-
kımından da önemlidir. Çerçilerin 
satışlarında kullandıkları takas 

sistemi, günümüzde bazı koşullar-
da hâlâ sürdürülebilmektedir. Gü-
nümüz seyyar satıcı-müşteri iliş-
kisi kadar olmasa da o dönem için 
çerçilerin ürün yelpazelerinin geniş 
olduğunu varsaymak mümkündür.

16. yüzyıl Anadolu’sunda da göç ile 
seyyarlık arasında bir bağlantı söz 
konusudur. Göçmen, hele beş pa-
rasız değilse, seyyar satıcılık yap-
maktadır. Sıradan insanların çar-
şıda harcayabileceği para genellikle 
çok sınırlı olması dolayısıyla birçok 
köylü ve yoksul kentli yerleşik es-
naftan çok, seyyar satıcıdan alışve-
riş etmeyi yeğlemektedir. Ulaşım 
güç ve masraflı olduğundan, sey-
yar satıcıların yokluğu halinde, bu 
tüketicilerin alışveriş hacminin da-
ha da düşeceği tahmin edilmekte-
dir (Faroqhi, 2000: 344-345). 

16. yüzyılın sonlarında Osmanlı 
toplumunda “çift bozan akçesi” adı 
altındaki göçü önlemeye yönelik 
tedbire rağmen, ülkede başlayan 
iktisadi kriz sonucu kırsal kesim-
den İstanbul’a büyük çapta nüfus 
akını olmuş; bu durum şehirdeki 
iktisadi ve sosyal hayatı istikrar-
sızlığa itmiştir. Yeni gelen nüfusun 
ortaya çıkardığı uyum ve bütünleş-
me problemi uzun müddet rahat-
sızlıklara sebebiyet vermiştir (Taş-
delen, 1990: 244).

Osmanlı İmparatorluğu dönemin-
de kadılara, seyyar satıcılarla ilgili 
şikâyetlerin de olduğu görülmek-
tedir. Kastamonu’da XV. ve XVIII. 
yüzyıllar arasında seyyar olarak 
gezen ve adına “Acem tüccarı” 

Foto 2: Diyarbakır’ın en kalabalık caddelerinden biri olan Ekinciler Caddesi’nde 
yüzük, künye,  kolye, anahtarlık vb. şeyler satan bir seyyar satıcı.



denenler hakkında kusurlu mal 
sattıkları gerekçesiyle iki adet da-
va olduğu bilinmektedir (Kankal, 
2004: 184). Yerleşik esnaf, kol-
tukçu adı verilen seyyar satıcıla-
rın rekabetini haksız diye nitelen-
dirmektedir. Çünkü koltukçular, 
dükkânlardan ve pazaryeri tezgâh-
larından alınan vergilerin önemli 
bir kısmından kaçınabilmektedir. 
Ayrıca mallarını rekabet ettikleri 
dükkânların önüne sererek ve bi-
raz daha ucuza satarak müşteri çe-
kebiliyorlardı. Bazı koltukçular ve-
resiye satış da yapmakta ve başarılı 
olanlar ticaretle tefeciliği birlikte 
yürütmüş olmaları mümkün gö-
rünmektedir. Kentlerle ilgilenen 
Osmanlı görevlileri de vergilen-
dirilmeleri ve hele denetlenmele-
ri güç olduğu için, koltukçulardan 
hoşlanmazlardı. Han ve bedesten 
idarecileri kimi zaman, bugün de 
kullanılan yöntemlere başvurarak, 
koltukçuları kentteki ticari yapı-
larda yer kiralamaya zorlamaya ça-
lışırlardı. Loncaların ve muhtesi-
bin müdahalesinden görece uzak 
olması, seyyar satıcılığı göçmen-
ler için çekici kılmış olmalıdır. Bu 

avantajdan özellikle koltukçunun, 
kırlık bölgeleri gezerek köylülerle 
kent pazarı arasındaki bağı oluş-
turduğu sırada yararlandığı düşü-
nülebilir (Faroqhi, 2000: 345).

Yerleşik esnaf, 
koltukçu adı verilen 

seyyar satıcıların 
rekabetini haksız diye 

nitelendirmektedir. 

Seyyar satıcılarla ilgili şikâyetlerin 
yanı sıra, seyyar satıcıların kaldı-
rılmasına yönelik şikâyetler de bu-
lunmaktadır. 16 Kasım 1913 ta-
rihli Tasvir-i Efkâr gazetesinde; 
Arnavutköy ahalisinin seyyar sa-
tıcıların men edilmeleri yüzün-
den zaruri ihtiyaçlarını dükkâncı-
lardan fahiş fiyatla almaya mecbur 
kaldıkları şikâyet edilmektedir. Bu 
tür esnafa münasip mahaller tah-
sis edilmesi için belediyeye başvu-
ru yapıldığından bahsedilmektedir 
(Bkz. Belge 1).

Seyyar satıcıların men edilmeleri 

yüzünden havâyic-i zaruriyeleri-
ni (Zaruri ihtiyaçlarını) fahiş fiyatla 
dükkâncılardan tedarike mecbur kal-
dıklarından ve fakir halleri buna gay-
rimüsait olduğundan bahisle esnaf-ı 
merkumeye akşamları çarşı boyunda 
münasip bir mahal iraesiyle (gösteril-
mesiyle) sebze ve me’kulât-ı saire gibi 
(Yenilecek gıda maddeleri gibi) leva-
zım-ı mübremenin (kaçınılmaz olan 
levazımın) füruhtuna müsaade ita-
sı hakkında Arnavutköy ahalisi tara-
fından ita kılınıp irsal olunan iki kıta 
arzuhal üzerine seyyar satıcıların bil-
hassa mürur ve uburun kesir olduğu 
akşamları caddeleri işgal etmeleri ka-
tiyen gayrı caiz olup ancak bu misil-
lü esnafın icra-yı ticaret edebilmeleri-
ni teminen devairce mahzurdan salim 
münasip mahaller tahsis ve iraesi 
şehremanetinden devair-i belediyeye 
tebliğ olunmuştur.    

Seyyar Satıcıların 
Kentsel Mekânları 
Kullanımı  
Türkiye’de 1950’li yıllarda başla-
yan ve 1960’larda en yüksek oran-
larına ulaşan kırdan kente göçün 
önemli sonuçlarından birisi de 
kentsel yoksullukta meydana gelen 
artıştır. Kent marjinalleri olarak da 
tanımlanan bu gruplar; geçim kay-
nağı olarak enformel sektöre yö-
nelmişler ve özellikle kentin ka-
musal mekânları olan sokak ve 
caddeleri kendilerine istihdam ala-
nı olarak seçmişlerdir (Bkz. Foto 
1). 

Bayat, bu durumu “sessiz tecavüz” 
ve “sokak siyaseti” kavramları ile 
açıklamıştır. Toplumsal malların, 
kentsel kamusal alan; toprak, kent 
suyu, elektrik ve benzeri kentsel 
kolektif tüketim; iş olanakları, yer 
ve etiket elde etme biçiminde, ko-
lektif olmayan ve çatışmaya dayan-
mayan yeniden paylaşım siyaseti 
“sessiz tecavüz” olarak tanımlan-
maktadır (Bayat, 2006: 17). Bu 
kavramla dalgalanan toplumsal 
grupların, göçmenlerin, mülteci-
lerin, işsizlerin, gecekonducuların, 
sokak satıcılarının, sokak çocukla-
rının ve artışları iktisadi küresel-
leşme ile hızlanan diğer marjinal 

Belge 1: 16 
Teşrinisani 
1913 tarihli 
Tasvir-i 
Efkâr 
Gazetesi.
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grupların hayat boyu süren mü-
cadeleleri kastedilmektedir. Kırsal 
göçmenler, kentlere ve kentlerin 
kolektif tüketimine, mülteciler ve 
uluslararası göçmenler konuk dev-
letlere ve onların sağladıklarına, 
gecekonducu ve işgalciler kamusal 
ve özel arazilere ya da hâlihazırda 
inşa edilmiş evlere ve işsizler, ge-
çimini sokaktan sağlayan insan-
lar olarak kamusal mekânlara ve 
dükkân esnafı tarafından yaratı-
lan iş olanaklarına el uzatmakta-
dırlar. Hepsi birden Üçüncü Dünya 
seçkinlerince benimsenen düzen, 
modern kent ve kentsel yönetim 
kavramlarına meydan okumaya 
meyletmektedirler (Bayat, 2006: 
47-48).  

“Sokak siyaseti” ise, sokağın top-
lumsal ve fiziksel alanında şekille-
nen ve ifade edilen çatışmalar ola-
rak tanımlanmıştır (Bayat, 2006: 
17). Kent yoksulları için sokak-
lar, gündelik işlerini yapabilecekle-
ri temel, belki de tek yerdir. Buna 
ek olarak sokaklar aynı zamanda, 

polis devriyesi, trafik düzenleme-
si ve mekânsal ayrımlar, kısaca 
kamu düzeni olarak ifade edilen 
devlet varlığının en aşikâr biçim-
de görülebileceği kamusal mekân-
lardır. Mütecavizler ve otoriteler 
arasındaki iktidar ilişkisinin di-
namiği, Bayat’ın “sokak siyaseti” 
dediği şeydir. “Sokak siyaseti” ile 
dar sokaklardan daha göz önün-
deki caddelerin kaldırımlarına, ka-
mu park ve spor alanlarına kadar, 
“sokaklar”ın fiziksel ve toplumsal 
mekânında oluşan ve ifade edilen, 
kolektif bir nüfus ile otoriteler ara-
sındaki bir dizi çatışma ve buna 
bağlı saklı anlamları kastedilmek-
tedir (Bayat, 2006: 55-56).

Kentlerdeki sosyal gruplar arası ge-
lir farklılıkları göç ile gelen nüfusun 
kentlilerle bütünleşmesindeki zor-
luklar kentteki barışı olumsuz etki-
lemektedir. Kentsel rantların eşit-
siz dağılımı da bu sürecin olumsuz 
etkilerini artırmaktadır (Eraydın, 
2006: 53). Bu durumu Bayat  “pasif 
ağlar” şeklinde tanımlamaktadır. 

Kamusal alan olarak sokağın, aktif 
ağ olmaksızın insanların harekete 
geçmesini mümkün kılan kendine 
has bir özelliği vardır. Bu özellik, 
“pasif ağlar” -atomize bireyler ara-
sında ortak kimliklerinin sessizce 
tanınmasıyla ve mekân aracılığıy-
la kurulan ani iletişim- sayesinde 
pratiğe yansımaktadır. Bir sokak-
taki işportacılar hiç konuşmasalar 
da birbirlerini tanımakta ve arala-
rında pasif bir ağ bulunmaktadır 
(Bayat, 2006: 145).

Kentlerdeki sosyal 
gruplar arası gelir 

farklılıkları göç ile gelen 
nüfusun kentlilerle 
bütünleşmesindeki 
zorluklar, kentteki 

barışı olumsuz 
etkilemektedir. Kentsel 

rantların eşitsiz dağılımı 
da bu sürecin olumsuz 

etkilerini artırmaktadır.

Kazanımları bir kez tehdit edildi-
ğinde, çoğu kez bunları kolektif ve 
sesli şekilde savunarak, hareketle-
rinin ve kazanımlarının değerinin 
bilincine varmaya meyletmekte-
dirler. Kazanımlarını ille de kolek-
tif direnişe geçmeden sessiz itaat-
sizlikle de koruyabilmektedirler. 
Kahire’de ya da İstanbul’da seyyar 
satıcılar, zabıta geldiğinde kolektif 
olarak işlerinin başlarında durmak 
yerine, arka sokaklara çekilmekte 
ve zabıta gider gitmez hızla işle-
rinin başına geri dönmektedirler. 
Öyle ya da böyle, aktörlerin otori-
terle karşı mücadelesi bir kazanım 
elde etmek değil, esasen hâlihazır-
da elde edilmiş kazanımları koru-
mak ve geliştirmekle ilgilidir (Ba-
yat, 2006: 53). Kahire, İstanbul ve 
Tahran’da yüz binlerce sokak satı-
cısı, dükkân esnafının yarattığı el-
verişli iş olanaklarına tecavüz ede-
rek belli başlı ticari merkezlerde 
sokakları işgal etmiştir. Bu kent-
lerde binlerce kişi, denetim altında 

Foto 3: Diyarbakır-
Balıkçılarbaşı’ndaki 
otobüs durakların-
da çay ve simit sa-
tan ve artık yerleşik 
hale gelmiş bir sey-
yar satıcı.



tuttukları ve azami park yeri yarat-
mak üzere dikkatle düzenledikle-
ri sokaklarda araba parkından ka-
zandıkları bahşişlerle geçimlerini 
sağlamaktadır. Son olarak Güney 
Kore’dekiler gibi, birçok üçüncü 
dünya şehrinde sokak satıcıları-
nın etiket ve markaların telif hak-
larına yönelik tecavüzü çok uluslu 
şirketlerin kaçınılmaz tepkilerine 
yol açmaktadır (Bayat, 2006: 49). 
Kahire’de 600 000, Tahran’da ise 
yaklaşık 150 000 sokak satıcısı bu-
lunmaktadır (Bayat, 2006: 110). 
İstanbul’da ise seyyar satıcıların sa-
yısı 500 000’den fazladır (İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 2004: 84).

Seyyar satıcılık yaparak 
kendilerine istihdam 

alanı oluşturan bu 
insanlar için kentin 
sokak ve caddeleri 

gündelik geçimlerini 
sağlayabilecekleri 

en önemli mekânlar 
haline gelmiştir. 

Sanayileşmeye bağlı olarak gelişen 
bir kent ile sanayileşmenin olma-
dığı, ancak yüksek yaşam standart-
ları umuduyla göç eden kitlelerin 
biçimlendirdiği kentlerin gelişimi-
ni birbirinden ayıran Çelik, Tür-
kiye’deki kentleşmeyi aşağıdaki 
şekilde değerlendirmiştir: “Türki-
ye’deki şehirleşme olgusu bir yö-
nüyle, sanayileşmeye dayanma-
yan üçüncü dünyacı bir şehirleşme 
pratiğinin özgün yansımalarını ta-
şımaktadır. Bu durum sanayinin 
istihdam edemediği kentsel yığıl-
maların, işbölümü, beklentiler, ta-
lepler ve kurumsal işleyiş bakı-
mından kendi yapısal gelişimine 
uygun bir rasyonaliteye dayanma-
sı anlamına gelmektedir. Bir başka 
deyişle şehirlerin fiziki ve kültürel 
genişlemesinde ve sosyal hayat iliş-
kilerinde etkili olan sınıflar, daha 
çok sığınmak amacıyla göç eden, 
ancak şehre baskın gelen kitleler 
olmaktadır” (Çelik, 2007: 4-5). 

Nüfusun hızlı artışıyla birlikte kır-
sal alanlardan kentlere doğru olan 
göçler sonucunda kentsel mekân-
lar değişime uğramıştır. Bu deği-
şimin fiziksel boyutunu gecekon-
du mahalleleri oluşturmaktadır. 
Kentsel mekânlarda farklılaşmaya 
neden olan ve kente göç ile gelen 
dezavantajlı grupların yerleştiği bu 
mahallelere sığınan kitleler kentsel 
işsizlikte artışa neden olmuşlar-
dır. Göç ile gelen bu nüfus, geçimi-
ni sağlamak için, girişin nispeten 
kolay olduğu enformel sektöre ve 
özellikle seyyar satıcılığa yönelmiş-
tir. Seyyar satıcılık yaparak kendi-
lerine istihdam alanı oluşturan bu 
insanlar için kentin sokak ve cad-
deleri gündelik geçimlerini sağla-
yabilecekleri en önemli mekânlar 
haline gelmiştir. 

Seyyar satıcılık kavramı, bir hare-
ketliliği de ifade etmektedir. Bu 
hareketlilik hem kentlerde yaşa-
yanların, hem de seyyar satıcıla-
rın hareketliliği şeklinde ele alına-
bilir. Kentlerde işlerine, okullarına, 
alış veriş yapmaya vb. yerlere giden 
insanlar sokak ve caddeleri kulla-
nırlar. Kentlerde özellikle nüfusun 
yoğunlaştığı alanlar seyyar satıcılar 

için çok iyi iş fırsatları sunar (Bkz. 
Foto 2). 

Tunçel, yaptığı bir çalışmada Ela-
zığ’da halkın özellikle sebze ve 
meyve ihtiyacını karşıladığı önem-
li alışveriş yerleri arasında şehrin 
merkezi alanlarında, dolmuş du-
raklarının çevresinde, yaya trafiği 
açısından işlek cadde ve sokakların 
köşe başlarında duran, tekerlekli 
arabalar üzerinde meyve ve sebze 
satan, “tablacı” olarak adlandırılan 
seyyar satıcılardan bahsetmektedir 
(Tunçel, 2003: 55).  Gerçekten de 
kentlerin işlek cadde ve sokakları, 
köşe başları ile araç ve yaya trafiği-
nin yoğunlaştığı dolmuş ve otobüs 
durakları, seyyar satıcıların en çok 
rağbet gösterdikleri gözde yerler 
arasındadır. 

Tren ve otobüs garları, vapur iske-
leleri, metro istasyonları, otobüs 
durakları bekleme alanları oldu-
ğundan seyyar satıcı ve müşterileri 
için önemli karşılaşma alanlarıdır. 
Alt ve üst geçitler, trafik lambaları, 
yaya geçitleri seyyar satıcıların yo-
ğunlaştığı diğer yerlerdir.

Kentin kavşakları da seyyar satış 
ve hizmet için önemli mekânları 

Foto 4: 
Diyarbakır’da 
saat, çakmak, 
elektronik eşya 
vb. gibi kıymetli 
ürünlerin 
satıldığı 
tezgâhlar 
genellikle 
camekânlıdır.
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oluşturur. Bu kavşaklar yaya ve 
araç trafiğinin karşılaştığı alanlar-
dır. Özellikle trafiğin akışkan ol-
madığı zamanlarda ve ağır ağır 
ilerleyen araçlara çok çeşitli ürün 
ve hizmetler sunabilmektedir. Kır-
mızı ışıkları takip eden seyyar sa-
tıcılar da bulunmaktadır. Bunlar 
da çok değişik ürün ve hizmet-
ler sunabilmektedirler. Cam silen-
ler, arabada gördükleri çiftlere çi-
çek satanlar, buzlu havalarda zincir 
satanlar, sakız, şekerleme, kâğıt 
mendil vb. birçok ürün satmaya 
çalışırlar.

Kentin kaldırımları da seyyar sa-
tıcılar tarafından paylaşılmıştır. 
Sahiplenilen alanlarda başka sey-
yar satıcıların çalışmasına izin 
vermezler. Seyyar tezgâhlarda ve 
üzerlerinde taşıdıkları ürünleri ve 
verecekleri hizmetleri müşterileri-
ne buralarda ulaştırırlar. Kendile-
rine ait olarak gördükleri bu alan-
larda bir nevi yerleşik hale gelerek 
(Bkz. Foto 3) başka seyyar satıcıla-
rın çalışmasına izin vermezler (Kı-
lıç ve Tunçel, 2008: 211). Müşteri 
için de zamandan tasarruf etme-
si, ihtiyaçları hatırlatılarak anında 
karşılanması ve aynı malı ve hiz-
meti dükkânlardan daha pahalıya 
alabileceği düşüncesi, seyyara yö-
nelmesinde önemli bir etkendir. 

Seyyar satıcıların kullandıkları 
araçlar satılan mallarla doğrudan 
ilişkilidir. Genellikle taşınması ko-
lay olan çorap, iç çamaşırı gibi ha-
fif ürünler, karton veya muşamba, 

branda gibi malzemelerden yapıl-
mış basit, taşınabilir tezgâhlarda 
yere serilerek ya da basit kampet-
ler üzerinde satışa sunulmaktadır. 
Ancak elde taşınması mümkün ol-
mayan malların sergilenmesi ve 
satışı çoğunlukla işe özgü hazır-
lanmış çeşitli tipte ve büyüklükte-
ki tekerlekli arabalarla yapılmak-
tadır. Bunun dışında özellikle gıda 
maddesi ile saat, çakmak gibi gö-
rece kıymetli ürünlerin satıldı-
ğı tezgâhlar çoğunlukla camekân-
lıdır (Bkz. Foto 4). Kimi satıcılar 
da otomobillerin bagaj ve üst kı-
sımlarını satış ünitesi olarak kul-
lanmaktadırlar (Bkz. Foto 5 ve 6). 
Ayakkabı satanlar ayakkabı kutu-
larından sergi aracı olarak yararla-
nırken, kıyafet satanlar kaldırım-
ların kenarlarındaki duvarları ve 

demir parmaklıkları da sergi aracı 
olarak kullanabilmektedirler (Bkz. 
Foto 7).

Müşteri için de 
zamandan tasarruf 
etmesi, ihtiyaçları 

hatırlatılarak anında 
karşılanması ve 

aynı malı ve hizmeti 
dükkânlardan daha 
pahalıya alabileceği 
düşüncesi, seyyara 

yönelmesinde 
önemli bir etkendir.  

Sonuç
Diyarbakır’ın sokak ve caddelerin-
de sıradan bir görüntü oluşturan 
seyyar satıcılar, kentsel yoksulluğu 
anlatması bakımından önemlidir. 
Kentsel yoksulluğu azaltmak ve 
yoksulluğa karşı mücadele etme-
nin yollarından birisi de seyyar sa-
tıcıların sorunlarıyla ilgilenmektir. 
Bu sayede bu insanlarla sosyal di-
yalog kurularak, pozitif ayrıcalıklar 
tanınabilir. Örneğin; seyyar satıcı-
lar, kendi işyerlerini kurabilmeleri 
için mikrokredilerle desteklenebi-
lir. Çünkü kamu ve özel bankalar 
yasal zorunluluklarını yerine getir-
miş işyerlerine kredi açmalarından 

Foto 5: 
Diyarbakır Ofis 
Semti’ndeki 
Gevran 
Caddesi’nde 
minibüsünün 
bagajını ve kam-
peti tezgâh ola-
rak kullanan bir 
seyyar satıcı.

Foto 6: Diyarbakır’da Hz. Süleyman Caddesi’nde otomobilinin bagaj ve üst 
kısmını tezgâh olarak kullanan bir seyyar satıcı.



dolayı mikrokredi uygulaması ya-
sal vergi mükellefi olmayan seyyar 
satıcılar açısından önemlidir. 

Seyyar satıcılığın zabıta önlem-
leriyle çözülemeyeceği de açıktır. 
Seyyar satıcılara sadece kayıt dışı 
ekonomi ve vergi açısından bak-
mamak gerekir. Seyyar satıcılık 
bu insanlar için önemli bir gelir 
kaynağıdır. Günlük koşuşturma-
lar arasında fark edemediğimiz ve 
tek istekleri yalnızca bir iş olan bu 
insanların sessiz çığlıkları duyula-
bilirse olası sosyal patlamalar ön-
lenebilir ve sorunlar daha kolay çö-
zülebilir.  
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Foto 7: 
Diyarbakır Ofis 
Sağlık Ocağı 
yolu üzerinde 
kaldırımın 
kenarındaki 
duvarı sergilik 
olarak kullanan 
bir seyyar satıcı.
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Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı
Yazar: Jane Jacobs

Metis Yayınevi

Kitapta modern, ortodoks şehir planlaması ve yeniden inşâsını 
şekillendiren ilkelere ve hedeflere yönelik itirazlar yer almakta-
dır. Şehirleri sokak, mahalle, şehir parkı, sosyal merkezler, ticaret 
merkezleri, gezinti yolları, otoyollar, kaldırımlar gibi farklı detayla-
rını detaylı bir incelemeye tabi tutarak, şehrin gerçek hayatta nasıl 
işlediğinden bahsetmektedir. Dört bölümden oluşan kitabın birin-
ci bölümünde; "Şehrin Kendine Has Nitelikleri" kaldırımların şehir 
hayatı içindeki rolü , mahalle parkları, şehir muhitlerinin kullanımı 
hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde; "Şehirde Çeşitliliğin 
Şartları"ndan söz edilmektedir. Üçüncü bölümde; "Çöküşe Yol Açan 
Kuvvetler Yenilenme Getiren Kuvvetler" ele alınmaktadır. Dördüncü 
bölüm ise "Farklı Taktikler" yer almaktadır.

Göç ve Kültürel Sermaye
Yazar: Arnd-Michael Nohl, Karin Schittenhelm, 
Oliver Schmidtke, Anja Weiss

Çeviri: Türkis Noyan

Kitap Yayınevi

Kitap bir araştırma grubu tarafından yüksek vasıflı göçmenlerin 
yönelim ve deneyimlerini ayrıntılı anlatımsal mülakatlar yoluyla, 
hukuki ve politik koşullarını da ortaya koyarak çözümlemeye ça-
lışmaktadır.Bu amaçla dört ayrı ülkede Büyük Britanya, Türkiye, 
Kanada ve Almanya'da çalışmalar sürdürülmüştür. Göçmenlerin 
göçler esnasındaki davranışları ve kurumsal yapıyla ne şekilde bağ-
daştıkları gözlemlenerek göç süreci anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Yüksek vasıflı göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonu farklı 
yönleri ile ele alınarak bu kitapta resmedilmiştir. 

Kentlerin Doğuşu
Yazar: Jean Louis Huot, Jean Paul Thalmann, 
Dominique Valbelle 

Çeviri: Ali Bektaş Girgin, İmge Kitabevi

Yerleşik hayata geçişten sonraki aşamada gelen kentli hayata ge-
çiş, uygarlığımızın temel taşlarından biri olduğu gibi, başlangıcın-
dan itibaren çok değişik modellerin denenmesini gerektirmiştir. Ki-
tapta önce dünyanın ilk yerleşik düzene geçiş dönemi olan neolitik 
dönem ve yerleşim birimleri anlatılmıştır. Tarımda gelişme, sulama 
teknikleri ile oluşan tarım toplumları kent olgusunu ortaya çıkar-
mıştır.Daha karmaşık bir hiyerarşik örgütlenmeye giden toplumlar, 
yazı sisteminin gelişmesi, seçkinler sınıfının oluşumu, askeri ve di-
ni iktidar oluşumları yeni kentlerin görülmesini sağlamıştır. Kitapta 
örnekler birbirleriyle karşılaştırıldığında, kentleşmenin geriye dö-
nüşü olmayan bir olgu sayılamayacağı ve bir kentin varlığının son 
bulması, bütün zamanlarda sıradan bir olay olup şaşırtıcı değildir. 
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Şehrin Sesleri
Yazar: Bernard Bouwman

Çeviri: Gül Özlen 

Kitap Yayınevi

Bu kitap, bir yabancının gözüyle İstanbul deneyimlerinin yansıma-
sıdır. İstanbul'un farklı yönlerini; farklı statüdeki bireylerle yaptı-
ğı sohbetlerle, söyleşilerle, gözlemlerle ve araştırmalarla Bir resmi 
çizmeye çalışmıştır. İstanbul'dan insan manzaraları farklı motifleri 
ile ortaya konmuştur. 

Türkiye'de yabancı olmak hem avantaj, hem de dezavantaj. Bazı 
Türkler yabancı olduğunuz için size güvenmeyecektir ama birçokla-
rı da özellikle yabancı olduğunuz için sizinle ülkeleri ve hayatlarıyla 
ilgili birçok duyguyu paylaşacaktır. 

Ruhumu Kuşatan Şehirler
Yazar: Mehmet Kurtoğlu 

Çizgi Kitabevi

Yazar kitabında, öykülerin ve türkülerin ötesinde, gezip gördüğü 
şehirlerin ruhunu yakalamak istemiştir. Gezi ve gözlemler sonucun-
da edindiği notları ve bu şehirlerin ruhunda bıraktığı yansımaları 
bu kitapta toplamıştır. Gezilerinde her bir şehre, âşık edasıyla yak-
laşmıştır. Onları dişilik, erkeklik özellikleri ile öne çıkarmıştır. Şehir-
leri tanıtırken de, kuruluş hikayeleri, dini  hayat, sosyal yaşamdan 
kesitlerin olduğu kısa bir tarih yolculuğu da yapan yazar coğrafi, 
mimari, sanatsal yapısı hakkında da açıklamalar yapmıştır. Gezdiği 
şehirleri anlatırken kendi ruhundaki izdüşümleri ile sıfatlandırarak, 
adlandırmıştır. Adıyaman (Özgüvenli Şehir), Antakya (Doğunun Kra-
liçesi), Amasya (Saltanat Fidanlığı)... 

Şehir ve Kültür - İSTANBUL
Editör: Ahmet Emre Bilgili 

Profil Yayıncılık

"Şehir ve kültür kavramlarının dünyada birbirlerine bu kadar ya-
kıştığı ve anlam kazandığı şehrin İstanbul olduğundan hiç kuşku-
muz yok. Çünkü İstanbul bütün hususiyetleri ile eşsizliğin bir arada 
ve doruk noktada bulunduğu bir dünya şehridir. Hiç abartısız ve 
gururla söylemek gerekirse İstanbul'la kıyaslanabilecek ve bir bü-
tün olarak ondan daha üstün özellikleri haiz bir başka dünya şehri 
yok."

Kitapta İstanbul'la ilgili temel konular detaylı olarak ortaya kon-
maya çalışılmıştır. Her biri kendi branşlarında Türkiye'nin en iyileri 
olan isimler İstanbul'u hiç bilmediğimiz yönleriyle yazmışlardır.  
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