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ŞEHİR-
DEN

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Şehirlerimizi yönetenlerin ihtiyacı olan bilgiyi, şehirlilerin ihtiyacı olan bilinci oluşturmak 
için 2012 yılından beri atölye, proje, etkinlik, sempozyum çalışmalarımızın izlerini 
kalıcılaştırdığımız dergi, kitap ve rehber yayınlarımızla şehir üzerine düşünüyor, üretiyor 
ve uyguluyoruz.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde dergimizde yer alan ‘Dosya Toplantılarımızı’ derledik, 
�kirleriyle dergimizin 8 Sayısında katkıda bulunan ve kısa süre önce rahmet-i rahmâna 
kavuşan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kanık anısına ‘Şehir ve Şehircilik’ özel sayımızı istifâdenize 
sunuyor; okuyan, düşünen, araştıran, uygulayan herkes için faydalı olmasını temenni 
ediyorum.
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DOSYA 
TOPLANTISI

Prof. Dr. E. Nazif GÜRDOĞAN

Maltepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR

Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Mehmet GENÇ

Tarihçi, Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Hasan TAŞÇI

Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi



DOSYA TOPLANTISI

Hasan Taşçı: Şehir Düşünce Der-
gisi’nin 3. sayısının dosya toplan-
tısı için bir araya gelmiş bulunuyo-
ruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz 
ve hepinize teşekkür ediyorum. 
Bugün bizi burada misafir eden 
Coşkun Çakır hocamıza da ayrı-
ca teşekkür ediyorum. 3. sayımı-
zın dosya konusu Şehir Ekonomi-
sidir. İlk olarak şuradan başlayalım 
diyorum. Şehir teorilerine baktığı-
nız zaman, şehir bir tarımsal üreti-
min ürünü gibi ortaya çıkmış ama 
bugün tarımdan tamamen uzak-
laşmış görünüyor. Bu açıdan baka-
cak olursak bir üretim evriminden 
bahsetmek mümkün müdür?

Mehmet Genç: Teori öyle idi. Zira-
at devrimi öncesinde insanlar kü-
çük gruplar halinde yaşıyorlardı. 
Büyük aile denilebilecek topluluk-
lar yoktu. Belki on beş, yirmi, en 
fazla yirmi beş kişi kapasiteli top-
luluklar olduğunu biliyorduk. Şim-
diye kadar ki arkeolojik veriler bu 
tip düşüncelerin gelişmesine yol 
açmış. Ziraat devrimi oldu. İnsan-
lar gıdalarını kontrol edebilir, bit-
ki ve hayvanları kendileri üretebilir 
hale gelince, gıda arzı da arttı. Bu 
süreçten sonra büyük toplulukla-
rın bir yerde yerleşmesi ve sayıla-
rının çoğalması mümkün oldu diye 
düşünüyorduk. İlk şehirler, zira-
at devrimi ile kurulmaya başlandı. 
Diyebiliriz ki ilk bizim bölgede ya-
ni Mezopotamya’da, Güney Doğu 
Anadolu ve Irak’ın kuzeyinde ku-
ruldu. Sonra Çin’de, Amerika’da da 
oldu ama daha geç tarihte gerçek-
leşti. En eski bu bölgelerde oldu-
ğunu biliyoruz. Bu değişme M.Ö. 
8000-9000 yıllarında oldu. Şehir-
leşme ise ondan 3000 – 4000 sene 
sonra, M.Ö. 4000-5000 yıllarında 
yine Mezopotamya’da ilk şehir-
ler kuruldu. Şimdiye kadar kabul 
edilen genel kanı bu idi. Fakat 
Urfa’daki kazılarda, Göbeklitepe 
adında bir şehir ortaya çıktı. Ben 
buna şüpheyle bakıyorum. Bunlar 
diyorlar ki M.Ö. 9000 – 10.000 yıl-
larında bu şehir kalabalık bir şehir 
olarak doğdu. Olabilir. Ziraat on-
dan evvel olmuşsa mesele yok di-
yorum ben. Ama ziraat devrimine 

ait hiçbir iz olmadığını söylüyor ar-
keologlar. Aslında bu alandaki bü-
tün teorileri alt üst eden bir buluş 
bu. Yepyeni bir şey. Diyorlar ki, şe-
hir iktisadi, zirai fazlaları tüketmek 
üzere oluşan bir topluluk değil, gü-
venlik ve dini amaçla bir araya ge-
len bir topluluk. Çünkü Göbek-
litepe’de dini binalar buluyorlar. 
Mabetler buluyorlar. Bunun etra-
fında insanların toplandığı, güven-
lik sağlayan bir takım tesisler bu-
luyorlar. Bu hakikaten bir meydan 
okumadır. Günümüzde halen çı-
kan yeni literatürler var. Ben onla-
rı doğrusu merak ediyorum. Ama 
henüz ulaşamadık onlara. Şehirle-
rin daha sonraki gelişmesini biliyo-
ruz. Şehir devrimi de ikinci önemli 
devrim olarak kabul ediliyordu. O 
da M.Ö. 4000 yılında, devletlerin 
doğuşu da o zaman. Devlet, savaş, 
şehir, medeniyet, sanat hepsi bir-
den doğdu diyor. Göbeklitepe’de 
hem sanat var, hem din var, hem 
askerlik var.

Hasan Taşçı: O zaman tarıma da-
yalı olarak şehirlerin ortaya çıkmış 
olduğuna dair teori biraz bulanıyor 
sanıyorum. 

Mehmet Genç: Ama daha son-
ra şehirlerin gelişmesi ile tarımsal 
verimlilik ve üretim artışı ile ilgi-
li olarak özellikle Osmanlı bölgesi 

bakımından çok bilgiye sahibiz. Şe-
hirlerle, ziraatın gelişmesi arasında 
büyük bir korelasyon var. Mesela 
İslam’la şehirleşmenin bir ilişkisi 
var. Daha evvel Bizans vardı. O za-
manlar en büyük şehir İstanbul’du. 
Konstantinapolis’ti. İslamın doğu-
şu ile Bağdat, Şam, Kahire büyük-
şehirler olarak çıktı ilk defa. Os-
manlılar İslam bölgesinde büyük 
şehirler buldular. Ama mesela Ru-
meli’de şehir yoktu. Bir tek Selanik 
vardı. Onun nüfusu da on-on beş  
bini bulur bulmaz bir haldeydi. Ru-
meli’de Osmanlılar geldiği zaman, 
Filibe, Sofya, Şumnu, Yeni Zahra, 
Niş, Saray Bosna gibi şehirlerin hiç 
biri yoktu. Buralar küçücük yerle-
şim yerleri idi. Osmanlılar burala-
rı canlardırdı, büyüttü. Osmanlı 
sistemi içinde şehirlerin büyümesi 
ve canlı kalmasını sağlayan birçok 
faktör var. 

Nazif Gürdoğan: Şehirlerin or-
taya çıkışına şöyle bakmak lazım. 
Bugün tartıştığımız, bu günkü 
anlamda şehirler son iki yüz yılın 
ürünleri diyebiliriz.

Hasan Taşçı: Şehrin doğrudan 
ekonomik hayatın içine girmesi ya 
da ekonominin şehrin birincil ön-
celiği olması Sanayi İhtilali’nden 
sonra oldu diyebiliriz.

Nazif Gürdoğan: Şehirleşme ile 
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sanayileşme arasında çok büyük 
bir korelasyon var. Şehirler eko-
nomilerin lokomotifleridir. Çünkü 
sanayileşme üretim gücünü artır-
mış ve bireysel üretim, kitlesel üre-
time dönüşmüş. Fabrika sistemi 
gelmiş, kitlesel üretim sistemi gel-

miş. Arabadan, ayakkabıya kadar 
her şey, Ford’un geliştirdiği montaj 
hattından, kitlesel üretim tarzında 
üretilmeye başlandığı için şehirler 
de fabrikalar gibi bir yapı kazan-
mışlar. Her şey bir örnek, standart 
üretilir hale gelmiş, diyebiliriz. Gü-
nümüzde ise şehirler gerçekten 
ekonomilerin lokomotifi halinde-
ler. Son yüzyılın belki en önem-
li dönüşümlerinden biridir. Şehir-
ler için artık devletlerin de önüne 
geçmiş diyebiliriz. Son kale küre 
dünyanın, kare dünyaya dönüşme-
siyle sınırlar ortadan kalktı. Artık 
kapısız, duvarsız, çatısız, örtüsüz 
bir dünya var. Bu dünyada devlet-
lerden çok, şehirler öne geçti. Ana-
dolu’da, “İstanbul mu büyük? Ana-
dolu mu büyük?” derler. Gerçekten 
İstanbul daha büyük algılanır. Pa-
ris, Fransa’dan daha büyük algıla-
nır. Avrupa’da Berlin, Almanya’dan 
daha büyük görülür. Londra, İngil-
tere’den daha büyük görülür. Do-
layısıyla şehirler artık, kültürlerin, 
devletlerin, toplumların aynaları 
haline gelmiş durumdadırlar. Şe-
hirler ekonomilerin lokomotifi ha-
line gelmiş durumdadırlar. Ahmet 
Haşim’in bir sözü vardı; “Şiir, ede-
biyatın şarkısıdır” diyordu. Burada 

da şehirler medeniyetlerin şarkıla-
rı haline gelmiş diyebiliriz.

Mehmet Genç: Nazif Bey’e bir şey 
eklemek isterim. Enteresandır bu 
durum. Kapitalizm devletlerden 
çok şehirlerde doğdu. Müstakil şe-
hirlerden doğdu. Sonra da müs-
takil şehirlerin ince ruhlu “külli 
şey’in ya zuhur ya asli” adeta.

Günümüzde ise şehirler 
gerçekten ekonomilerin 

lokomotifi halindeler. 
Son yüzyılın belki en 

önemli dönüşümlerinden 
biridir. Şehirler için artık 

devletlerin de önüne 
geçmiş diyebiliriz. 

Nazif Gürdoğan: İbn-i Haldun da 
şehirleri çok önemser. Çünkü şehir 
talebi arttırıyor. Talep, arzı arttırı-
yor. Şehirler üretimin merkezidir. 
İçeride kırsal alan ise tüketimin 
merkezidir. Şehirden kırsal alana 
mamul ürün gidiyor. Kırsal alan-
dan şehre de ara mamul, ham mad-
de, hububat benzer yarı mamuller 
geliyor. Bu yüzden şehirler bütün 
dünyada ekonomilerin, üretimin 
lokomotifi halindeler. Kültürün de 
merkezi şehirlerdir. Şehirler bütün 
dünyada üretimin merkezidir. Üre-
tim için büyük alanlar açıyorlar. 
Yeni boyutlar kazandırıyorlar. Di-
ğer taraftan da çevre sorunlarıyla, 
kültürel sorunların da kaynağını 
oluşturuyorlar. Şehir hem fırsatla-
rı büyütüyor, hem de sorunları bü-
yütüyor. Günümüzde de şehirler 
getirdikleri fırsatlar yanında, do-
ğurdukları sorunlarla da tartışılı-
yor. Günümüzde kentsel dönüşüm 
bütün dünyanın problemidir. Tür-
kiye’nin en önde gelen problemle-
rinden birisidir. Sağlık sorunları, 
çevre sorunları, eğitim sorunları, 
alt yapı sorunları vs. İstanbul’da 
alt yapı sorunları bir türlü çözü-
lememiştir. Oysa Galata’daki tü-
nel, Londra Metrosu’yla neredey-
se aynı yıllarda, 1860’lı yıllarda 

yapılmış. Hatta özel sektör tara-
fından yapılmış. Devlet eliyle de 
yaptırılmamış. Ama bir türlü o tü-
nel bugünün metrosunun alt ya-
pısını oluşturamamış. Londra’nın 
altı, üstünden daha kalabalık du-
rumdadır. Üç, dört tane havaalanı 
var. Londra’nın her sokağından da 
bu üç, dört havaalanına ulaşmak 
mümkündür. Her sokağından, her 
sokağına gitmek mümkündür. Altı 
üstünden daha kalabalıktır. Yerin 
üstündeki trafiği yerin altına taşı-
mışlar. Dünyanın en geniş alanına 
yayılan bir şehirdir. Ona rağmen  
büyük trafik sorunları olmayan bir 
şehirdir. İstanbul ise bu bağlam-
da çok problemli şehirlerin başın-
da geliyor. Londra gibi New York’ta 
trafiği aynı şekilde çözmüş. Paris’te 
aynı şekilde, Berlin’de aynı şekilde 
çözmüş trafik sorununu. Onlar ye-
rin üstündeki trafiği, yerin altına 
taşımışlar. Oysa İstanbul’un bu 
günkü en büyük sorunlarından bi-
ri şehir içi ulaşımdır.

Hasan Taşçı: Ekonomi büyüdük-
çe hocam, bazı sorunlar ortaya çı-
kıyor demek ki. 

Nazif Gürdoğan: Ekonomi bü-
yüdükçe sorunlar ortaya çıkıyor. 
Şehirler büyüdükçe sorunlar bü-
yüyor. Sağlık sorunları, eğitim so-
runları, ulaşım sorunları, kentleş-
me sorunları büyüyor.

Hasan Taşçı: Ben biraz da Coşkun 
Hocamın bu konudaki görüşlerini 
almak istiyorum. Genel olarak eko-
nomi ile şehir ilişkisi üzerine ne-
ler söylersiniz hocam? Siz bir eko-
nomistsiniz ve aynı zamanda adı 

Mehmet GENÇ

E. Nazif GÜRDOĞAN



DOSYA TOPLANTISI

Şehir Üniversitesi olan üniversite-
de rektör yardımcısısınız. Bu ko-
nuda bazı çalışmalar da yaptığınızı 
biliyorum. Biraz da sizi dinleyelim.

Aslında şehri 
konuşmayan önemli 
büyük bir düşünür 

neredeyse yok. Önemli 
düşünürlerin tamamına 

yakını şehirle ilgili laf 
etmişler. Yani bir şekilde 

şehri konuşmuşlar. 
Günümüzde ise şehri, 
bilimlerin ayrışması 

ile birlikte iktisatçılar 
konuşuyor, sosyologlar, 

mimarlar konuşuyor, 
şehirciler konuşuyor... 

Coşkun Çakır: Bu şehir meselesini 
konuşurken ben iki kavram çiftine 
müracaat edeceğim. Bunlardan bi-
risi medeniyet, bizatihi şehir keli-
mesinin kendisi ile de alakası olan 
bir kavram olarak “Şehir ve Mede-
niyet.” Diğeri de “Şehir ve Ekono-
mi” ki bugün daha çok üzerinde 
konuşacağımız şey sanırım bu ola-
cak. Ben biraz şanslıyım. Çünkü 
Bilim ve Sanat Vakfı’nda bir şehir 
sempozyumu düzenlediğimizde, 
başlıklandırma yaparken, “Şehir ve 
Medeniyet” üst başlığını koymuş-
tuk. Hem şehri, hem medeniyeti 

bu kavramların ışığında da İstan-
bul’u konuşmuştuk ve tartışmış-
tık. Yine Sabahattin Zaim İslam 
Ekonomisi Araştırma Merkezi’mi-
zin yıllık olarak düzenlemiş olduğu 
bir sempozyum serisi var. Her yıl 
Aralık ayında bunu gerçekleştiriyo-
ruz. Bu sene de on beş, yirmi gün 
sonra olacak. Bu yıl ki temamız 
“Ahlâk.” Geçen seneki temamız 
ise “Şehir ve Ekonomi” idi. Bu an-
lamda İstanbul’u, Türk şehrini, İs-
lam şehrini ve bu şehirlerin kuru-
luşunu, inkişafını konuşmuş, daha 
çok da ekonomik ilişkiler üzerinde 
durmuştuk. 

Nazif Hocam hatırlayacaksınız, siz 
de Şehir ve Medeniyet üzerinde 
yoğunlaşmıştınız. İbn Haldun’dan 
da örnekler vermiştik. Tam da ben 
bu noktada İbni Haldun deyince 
iki şey söylemek istiyorum. Aslın-
da şehri konuşmayan önemli bü-
yük bir düşünür neredeyse yok. 
Önemli düşünürlerin tamamı-
na yakını şehirle ilgili laf etmişler. 
Yani bir şekilde şehri konuşmuş-
lar. Günümüzde ise şehri, bilimle-
rin ayrışması ile birlikte iktisatçılar 
konuşuyor, sosyologlar, mimar-
lar konuşuyor, şehirciler konuşu-
yor, bir taraftan da yeni bazı şeyler 
duyuyoruz. Yani kent ve ekonomi 
ilişkisini nerede okuyacak bir öğ-
renci? Bununla ilgili disiplin nere-
de ete kemiğe bürünecek? Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
diye bir şeyler söylüyoruz. Bura-
da bir yerlere dokunuyoruz. Bu-
nun dışında İktisat Fakültelerinde 

bunun ufak ufak yansımalarını gö-
rüyoruz. Bir ileri aşamada Teknik 
Üniversitelerde bunu görüyoruz. 
Mesela Kent Planlaması, Şehirci-
lik, Peyzaj Mimarlığı, Kentleşme, 
Sosyoloji bölümlerinde görüyoruz. 
Sosyoloji bölümünde Kent Sosyo-
lojisi diye bir sahayı görüyoruz. Siz 
de biliyorsunuzdur. Bakıyorsunuz 
kent sosyologları var. Kent sosyo-
logları sadece şehrin değişen çeh-
resini, bina stokunu, kentleşmeyi, 
gecekonduyu konuşuyor falan de-
ğiller. Bunları konuşuyor olmanın 
yanında, bunlarla birlikte artan 
nüfusu, göçü, bu göçün beslenme-
sini vs. konuşup tartışıyorlar. Ya-
hut bu konuda yazıyorlar. 

O zaman ben şöyle bir noktaya re-
ferans yapacağım. Tamam, bir çok 
kişi bununla ilgili konuşmuşlar 
ama aklı başında ilk defa İbn Hal-
dun’un söylediği şeyler var. Ama 
Kent Ekonomisi, Şehir Ekonomi-
si diye daraltabileceğimiz bir alana 
ilişkin kim, ne dedi diye baktığım-
da İktisadi Düşünce Tarihinde Von 
�ünen bir öncü olmuş. Alman ik-
tisatçı, klasiktir kendisi, klasik ik-
tisatçıdır. Von �ünen önemli bir 
yer işgal ediyor. Öyle ki Smith’den 
yaklaşık elli yıl kadar sonra, 1826 
yılında bir kitap yayınlamış. Kita-
bının adı “Ekonomik Bağımsızlı-
ğı Olan Bir Şehrin Tarım ve Mil-

li Ekonomi İle İlişkisi”, kitabın 
Almancası daha farklı tabii. Tabi-
ri caizse kafayı bu işe takmış. Ya-
ni şehir ve ekonomi ilişkisinde bi-
raz da toprağı merkeze alarak bir 

Coşkun ÇAKIR
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giriş yapmış Von �ünen. Von �ü-
nen’den sonra bu iş gelişmiş. Özel-
likle 19. yüzyılın ikinci yarısında 
şehir ekonomisi bir disiplin olarak 
ortaya çıkmış. Burada da William 
Alonso diye bir adamdan söz et-
meliyiz. Urban Economics diye bir 

şey ortaya çıkmışsa, doğrusu bunu 
Von �ünen değil, William Alon-
so’ya refere edilmiş. Bunun dışın-
da Richard Muth var, başka bir ta-
kım isimler var. Çünkü Alonso’nun 
isminden de hareketle bir kuram 
ortaya çıkmıştır. Alonso’s Mono-
centric City Model diye bir model 
bulmuş ve şehir ekonomisini nasıl 
işleyeceğini, ticareti, sanayisi, işlet-
mesi, tarımı vs. bunları şekillendir-
miş. Daha sonra da bir model da-
ha kurmuş. Buna da CBD diyorlar 
ve şu an şehir ekonomisi modelle-
rinde çok kullanılıyor. CBD dediği-
miz,  “Central Business District”, 
yani Merkezi İşletme Bölgesi diye 
çevirebiliriz. Ben daha sonra Von 
�ünen’e biraz daha baktım. Gör-
düm ki Von �ünen’de şehir eko-
nomisi “�ünen Halkaları” diye bir 
şema çiziyor. Dört tane halkası var. 
Bir tane siyah noktası var. Ona bu-
rası şehirdir diyor. Yerleşim merke-
zi. Bundan sonra halkalar başlıyor. 
Önce bir beyaz halka var. Bunlar 
gündelik hayatın, pazarın, çarşı-
nın dönmüş olduğu halkadır. İkin-
ci olarak Green Ring dediği bir yeşil 
halka var. Bu da ormanların, çalı-
lıkların vs. olduğu insanların bir 

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

ne götürecek. Son olarak da kırmızı 
halka var. Bu da dış halkadır, diyor. 
Yani vahşi alanlardır, ormanlar, ka-
ranlık bölgelerdir. Bunlar şehri ku-
şatan dört halkadır. Belki Von �ü-
nen’den bir adım daha ileri atarak, 
İslam şehrinin, Türk şehrinin mo-
dellenmesinde, o halkalarda neler 
vardır? Buna girebiliriz. Şehir eko-
nomisini, şehir ekonomistleri mik-
ro ekonominin bir alt birimi olarak 
tanımlıyor. Mikro ekonominin bir 
alt birimidir. Çünkü hane halkları-
na tekabül eder. Bir tanım aradım. 
Şehir ekonomisi diye bir tanım var 
mıdır diye. On kadar tanımdan şu-
nu çıkardım. Belki bunun üzerinde 
tartışabiliriz. Bu kuşatıcı tanıma 
göre Şehir Ekonomisi: “Bir kentin 
üretim, dağıtım ve tüketim işlev-
lerini, bunların toprak kullanımı 
üzerindeki etkileri ile birlikte ince-
leyen bir bilim dalıdır.”  Ben burada 
şu kavramların altını çizdim. Kent, 
üretim, dağıtım, tüketim ve toprak 
kullanımı. Beş tane kavramın altını 
çizdim. Belki biraz sonra yapacağı-
mız konuşmalara referans olur.

Mehmet Genç: Von �ünen’i ha-
tırlamanız çok güzel oldu. Çok 

büyük önemli bir adamdır. Şehir 
ve hinterlandı hakkında çok önem-
li bir analizi başlatan adamdır. Ge-
nellikle unutuluyor. Valter İsa-
ac Clistaler. Alman jeo-statiklerin 
adamlarıdır. Bizim Osmanlı şeh-
rinde esas birim kazadır.

Dengeli bir toplum 
için çarşı, okul ve 

cami bir arada olması 
gerekir. Şehirlerin odak 
noktasında da bu üç ana 

kurum var. 

Nazif Gürdoğan: Hocam, Osman-
lı şehrine girmeden önce bir şey 
anlatalım. Mekke için deniliyor ki; 
Mekke şehirlerin anasıdır.  Mer-
kezinde Kâbe var. Yeryüzünün ilk 
mabedi ve ilk yerleşim onun çev-
resinde oluşmuş. Hz. İbrahim’e ka-
dar çıkıyor Kabe’nin yapılışı. Hat-
ta Hz. Adem ile başlıyor. Hz. Adem 
zamanında ilk defa arşta inşa edi-
liyor, sonra melekler onu yer yü-
züne taşıyorlar. Hz. Adem döne-
minde ilk Kabe yapılıyor. Ardından 
kayboluyor. Hz. İbrahim’le tekrar 
yapılıyor. Hz. Peygamber’le de ni-
hai haline getiriliyor. Kabe üzerin-
de üç peygamberin eli var diyebi-
liriz. Ama esas şehirlerin modeli 
olarak Medine örnek olmuş. Me-
dine’de de üç ana kurum var. Te-
melinde cami var. Hz. Peygamber 
mescidi, çarşı ve suffe var. Üç ana 
kurum var. Eğitim kurumu, okul, 

Von �ünen Türen Halkaları
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cami ve çarşı var. Camilerle, çar-
şılar, müslümanların kurduğu şe-
hirlerin, daha doğrusu Medine’nin 
ana kurumlarıdır. Bütün Müslü-
manların kurduğu şehirlerde, Se-
merkand’dan, Buhara’dan, İstan-
bul, Bursa, Saray Bosna’ya kadar 
bu şehirlerin odak noktasında bu 
üç ana kurum var. Üçü birbirini 
beslemiş. Üçü birbirini destekle-
miş. Sanki üç ayaklı bir masa gibi, 
bunlardan biri eksik olursa toplum 
dengesini bulamıyor. Dengeli bir 
toplum için çarşı, okul ve cami bir 
arada olmalı. Şehirlerin odak nok-
tasında da bu üç ana kurum var.

Braudel İslam şehrini 
tanımlarken, İslam 

şehrini bir çarşı, pazar 
şehri olarak tanımlar. 

Hasan Taşçı: Bizim oralarda, be-
nim çocukluğumda köyden ilçe-
ye inerken, “çarşıya gidiyoruz” 
denirdi.

Mehmet Genç: Evet, çarşı denilir. 
Çarşı çok mühimdir. Esas çarşıdır.

Hasan Taşçı: Şehir çarşıydı. Hiç 
kimse ilçenin ismini söylemezdi. 

Braudel’de İslam şehrini tanım-
larken, İslam şehrini bir çarşı, pa-
zar şehri olarak tanımlar. Çarşıda 
o şehre dair bütün argümanların 
olduğunu söylüyor. Orada sayıyor. 
İşte satıcılardan, soytarılardan bile 
bahsediyor. Her şey o çarşıda var-
dır diye anlatıyor. Yine bizim kla-
siklerimize bakarsak, Binbir Gece 
Masalları’na, Tutiname’de masalla-
rın çoğu çarşıda geçiyor. Bir insan 
bir şehre gittiği zaman, ona önce 
çarşıya gitmesi öneriliyor, çarşının 
ağası ile buluşuyor. Hikayelerin ço-
ğu çarşıda geçiyor. Olaylar çarşıda 
dönüyor. Çarşı bu kadar mühim 
bir yer. Bizim şehrimiz, İslam şeh-
rinin merkezinde cami var, etrafın-
da da çarşı var. Çarşı zaten caminin 
etrafındaki sokak ve caddeler, alış-
veriş yapılan yerler oluyor.

Coşkun Çakır: Sizin bu sözlerini-
ze bir cümle eklemek isterim. Esas 
itibariyle Anadolu’da tabi ki çarşı 
şehre tekabül eder. Ama bizim söz 
ettiğimiz çarşı tam olarak o çar-
şı değil. O çarşı dediğimiz şey bi-
raz pazarla ilgilidir. Kırsal kesim-
le, kentleri ayrı konuşacağız. Kırsal 
kesimde insanlar Cuma kılmak 
için bir araya geliyorlar. Bunu di-
ni anlamda söylüyorum. Mümkün 
mertebe, kır pazarını, panayırını 

vs. Cuma’ya denk getiriyor. Ana-
dolu’da ve Balkanlar’da hala birçok 
yerde Cuma günleri pazar kurulur. 
Bu yüzden de Pazar ve Cuma ad-
ları yer isimlerinde çok yaygındır. 
Mesela Cuma Yeri, Cuma Pazarı, 
Eski Pazar, Yeni Pazar gibi Balkan-
lar’da ve Anadolu’da çok sayıda yer 
adı görürsünüz. Çünkü onların bir 
araya gelmesi, şehirde olduğu gi-
bi her an mümkün değildir. Cuma 
için bir arada kalır, hem pazar ku-
rar, hem Cuma kılar, böyle bir iliş-
kisi vardır.

Hasan Taşçı: Bir önceki sayımız-
da da vardı. Şehri tarif ederken 
Mustafa Şentop Hoca söylemiş-
ti. “Pazarı durur, mahkeme kuru-
lur, Cuma kılınır.” Çarşı önemli. 
Onun için hocam biraz daha çarşı-
ya değinelim.

Nazif Gürdoğan: Çarşı üretimin 
simgesi diye düşünebiliriz.

Hasan Taşçı: Peki hocam, bugün-
kü alışveriş merkezleri bunun yeri-
ni tutuyor mu?

Nazif Gürdoğan: İstanbul’u ele 
alırsak, Kapalıçarşı, Fatih döne-
minde kurulmuş. O zaman İstan-
bul’un nüfusu 40.000-50.000 ci-
varında. 40-50 binlik bir şehirde, 
bugün bile çok önemli bir alışveriş 
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merkezi ve çarşı konumunda olan 
Kapalıçarşı yapılmış. Orası sadece 
satış yapılan bir yer değil, aynı za-
manda üretim de yapılan bir yer. 
Müthiş bir yer. Bugünün şartları-
nı düşünürsek, o elli bin nüfuslu 
şehirde kaç tane Ak Merkez eder? 
Onlarca Ak Merkez eder ve on-

larca diğer alışveriş merkezlerin-
den eder. Çünkü şehirlerin canlı-
lığı, dinamizmi ticarete bağlıdır. O 
yüzden Henri Pirenne’in bir sözü 
vardır; “Şehirler ticaretin ayak iz-
lerinden doğar.” Ticaretin olmadığı 
yerde şehir olmaz.

Camisiz bir çarşının da 
değerleri, etiği, ilkesi, 

ahlakı olmaz. Bu yüzden 
çarşı ve cami aslında 

dünya ve ahiretin 
gösterimidir. Ondan 
dolayı yanyanadırlar. 

Dolayısıyla şehirler ticaretin can-
lı olduğu, içinden İstanbul gibi de-
nizlerin geçtiği yerlere kuruluyor. 
İbn-i Haldun Mukaddime’de bunu 
çok ayrıntılı olarak anlatır. Şehir-
lerin yeri seçilirken nelere dikkat 
edilir? Nereler seçilir? Niye? Niçin, 
ticaretin ana yolları nehir kenar-
larıdır? Niçin, deniz kenarlarının 
seçildiğini ayrıntılı olarak anlatır. 

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

bağı var diyebiliriz. Çarşısız bir ca-
minin gücü, etkisi olmaz. Camisiz 
bir çarşının da değerleri, etiği, il-
kesi, ahlakı olmaz. Bu yüzden çar-
şı ve cami aslında dünya ve ahire-
tin gösterimidir. Ondan dolayı yan 
yanadırlar.

Mehmet Genç: Burada bizim 
üniversitede de Cuma kılıyo-
ruz. Cumayı belirleyen bir formül 
bilmiyorum. Ama halife Cuma kılı-
nabilmesi için bir izin veriyordu. O 
izin verilirken ise bir çok şeye ba-
kıyorlardı. Öyle ulu orta bir yerde 

cami var, bir grup insan var, “Biz 
burada Cuma kılmak istiyoruz” 
demeleri yetmiyordu. O unsurları 
tam olarak bilmiyorum. Muhteme-
len içinde pazar, çarşı ve biraz bü-
yükçe bir kasaba olması gerekiyor-
du. İstanbul fethedildiği zaman, 
fethedilmeden önceki nüfusun 
40.000 civarında olduğu tahmin 
ediliyor. Fetihten sonra ise muh-
temelen daha azdı. 20-30 bin civa-
rındaydı. Fatih şehri iskân ve bü-
yütmek için teşvik etti. İstanbul, 
Osmanlı sisteminin gereği çok hız-
lı bir şekilde, çok büyük bir şehir 
haline geldi. İstanbul’un, Osman-
lı sistemi ile bir bağlantısı var. Bu-
na kısaca değinmeli. İstanbul’dan 
önce Osmanlı şehirleri, kasabala-
rına bir bakalım. Kasaba kadılıkla 
yönetiliyor. Bir kadı tayin ediliyor. 
Yönettiği yerin nüfusu 1.000-
2.000’den başlıyor ve 50-100 bine 
kadar çıkabiliyor. Kazanın başında 
mutlaka bir kadı var. Kadı, kaza-
nın hemen hemen bütün kamusal 
fonksiyonlarını gören bir adamdır. 
Komutanıdır, kaymakamıdır, be-
lediye reisidir, yargıcıdır, noteridir 
her şeyidir. Kadı yetkileri çok faz-
la bir adamdır. Kazanın etrafın-
da, 15-20’den, 200’e kadar köyler 
vardır. Kazanın köyleri belirlenir. 
Köylerle, kaza tıpkı Von �ünen’in 
teorik olarak açıkladığı gibi üretim 
ve tüketimi dengelenen bir bölge-
dir. Osmanlılar en başta dar bölge 
sistemini benimsedi. Bu köylerin 
ürettikleri zirai fazlalar, ham mad-
deler, gıda maddesi fazlaları kasa-
baya getirilir ve kasabadaki esna-
fa satılır. Esnaf bunları değiştirir, 
imal eder, yarı mamul haline geti-
rir ve yine kazanın köylerine iade 
eder. Osmanlı sisteminin çok tipik 
özelliği olarak üretilen mallar, kaza 
halkının ihtiyacını karşılanmadan 
dışarı gidemez. Üretilmiş, sanayi, 
zirai, ara malı, nihai mamul fark 
etmez. Osmanlının yaşamasını is-
tedikleri temel üretim, tüketim bi-
rimi kazadır.

Hasan Taşçı: İaşeden bahsediyor-
sunuz. Bugünün şehirleri için böy-
le bir planlama söz konusu değil.

Mehmet Genç: Büyük şehirler için 
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de vardır. Bu bütün şehirler için 
vardır.

Hasan Taşçı: Bu bir risk midir ho-
cam? Bugün şehrin beslenmesi için 
böyle bir gıda planlaması yapılmı-
yor. Küçük şehirler için de yapılmı-
yor. Piyasanın bunu kendi kendine 
düzenleyeceği var sayılıyor. Şehrin 
beslenmesi için bir planlamaya ih-
tiyaç yok mudur?

Mehmet Genç: Evet, fiyat meka-
nizmasıyla düzenleyebilir. Ama es-
ki zamanlarda bu böyle olmuyor-
du. Sebebi bir kere ulaştırma çok 
pahalıydı. Onun için bu dar bölge 
sistemini Osmanlılar bilinçli ola-
rak benimsediler. Üretim fazlala-
rı oluşursa, kazanın ihtiyacından 
fazlası, yalnız bir yere gidebilir. İs-
tanbul’a. Bu enteresan bir şeydir. 
İstanbul’u dev şehir haline getiren 
budur. İmparatorluğun herhangi 
bir yerinde, bir üretim fazlası var-
sa, onun gideceği ilk merkez kaza 
dışında İstanbul’dur. Yanındaki ka-
zaya da gitmesine izin vermezler. 
Arşivde çok belge vardır. Komşu 
kazadan bir şey alacak. Bunun için 
padişahın izni şarttır. İzin alma-
dan gönderemez, bir şey de söyle-
yemez. Kadı bunun gayet dikkatli 
bir nezaretçisidir. Bütün impara-
torluğun üretim fazlalarının gide-
ceği yer İstanbul’dur. Bu İstanbul’u 
muhteşem büyüttü. Bir şey daha 
yaptı. Fatih’ten başlayarak, Kara-
deniz’i yabancı trafiğe kapattılar. 
Yabancı hiçbir gemi Karadeniz’e 
giremez oldu. 15. yüzyıldan son-
ra bütün Karadeniz çevresi, kuzey 
Karadeniz, Ukrayna, Balkanlar, 
Tuna Bölgesi, Kafkasya’nın bütün 
malları ve üretimi İstanbul’a yön-
lendirmiş oldu. Bu sayede ne oldu? 
16, 17 ve 18. yüzyılda Avrupa’nın 
en büyük şehri İstanbul oldu.

Hasan Taşçı: Peki hocam burada 
şöyle bir sorum var. İstanbul üret-
tiğinden fazla tüketti muhteme-
len. Zaten şehrin tanımında Türk 
Dil Kurumu şöyle bir şey diyor.

Mehmet Genç: Ama bütün şehir-
ler ürettiğinden fazla tüketir. Bü-
tün şehirler insanları da tüketir. 

Bütün imparatorluğun 
üretim fazlalarının 

gideceği yer İstanbul’dur. 
Bu İstanbul’u muhteşem 

büyüttü. 

Kırsal kesimden hem nüfus alır, 
hem üretim alır. Bu hepsinde 
böyledir.

Hasan Taşçı: Türk Dil Kurumu 
şöyle diyor. Nüfusun çoğu ticaret, 
sanayi ve yönetim işleri ile uğra-
şan, tarımsal niteliklerin olmadı-
ğı yerleşim alanıdır. Burada üretim 
var. Sanayi üretimi var. Bugün ise 
bilgi teknolojileri var. Bir bakan, 
geçen sene zannediyorum sanayi 
bakanı veya ulaştırma bakanımız 
olabilir. Şöyle bir cep telefonunu 
eline alıp göstermişti. “Artık bunu 
üretmemiz lazım.” demişti. Çün-
kü bu iki ton buğdaya eş demişti. 
Telefonu gösterip böyle bir şey de-
mişti. İki ton veya beş ton buğda-
ya eş değer olduğunu söyleyip böy-
le bir oran vermişti. Şu kadarcık bir 
telefon, iki ton veya üç ton buğda-
ya denk geliyor. Şimdi üç ton çaya 
denk geldiğini düşünelim.

Coşkun Çakır: Bunu Alman eko-
nomisi için söylerler. Almanya’ya 
yüz kamyon mal girer, bir kamyon 
çıkar. Alman Otomotiv Sanayisi’ni 

nitelemek için söylerler bunu. Yüz 
kamyon sebze, meyve veya tarım-
sal ürün vs. girer. Bir kamyon oto-
mobil çıkar.

Hasan Taşçı: Burada şöyle bir soru 
sormak istiyorum. Şehrin ürettiği 
emtiaya sanal bir değer yükleme 
gibi bir şey mi var? Piyasayı nasıl 
olsa şehir belirliyor. Şu anda piya-
sadaki değeri de o belirliyor. Kendi 
ürettiği ürüne sanal bir değer atfe-
derek, acaba haksız bir kazanç mı 
elde ediyor? Tabii ki burada Mark-
sist bir yaklaşımda bulunmak iste-
miyorum, çatışma üzerinden git-
mek istemiyorum. Ama şehir hak 
etmediği gelir mi elde ediyor diye 
aklıma geliyor doğrusu.

Nazif Gürdoğan: Hak etmediği 
gelir değil. Şöyle vurgulamak la-
zım. Tarım toplumlarında üretim 
gücü, topraktan kaynaklanıyordu. 
Ne kadar geniş toprak varsa, üre-
tim gücü o kadar büyük oluyordu. 
Sanayi toplumlarında, üretim gü-
cü topraktan sermayeye ve fabri-
kaya kaydı. Üretim gücünün odak 
noktasında fabrika yer almaya baş-
ladı. Şimdi yeni oluşan bilgi top-
lumlarında artık üretim gücü, ne 
toprak büyüklüğünden geliyor, ne 
sermaye büyüklüğünden geliyor. 
Üretim gücü artık bilgi gücünden 
geliyor. Vizyon sahibi insanlardan 
geliyor. Bu durumla alakalı, Silikon 
vadisi dünyada verilen en önemli 
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örneklerden biridir. Silikon Vadi-
si, teknolojik ürünler üreten, beşe-
ri sermaye üreten bir şehir. Ente-
lektüel sermaye dediğimiz yeni bir 
sermaye var. Entelektüel serma-
yenin üretim gücü çok daha faz-
ladır. Kesinlikle finansal sermaye-
nin üretim gücünden kat kat fazla, 
katma değeri yüksek ürünler üret-
me şansı var. Artık üretim yapmak 
bir sermaye olgusu olmaktan çık-
mıştır. Bir yenilik yapma gücü, bir 
farklı olma gücü, bir teknolojik atı-
lım yapma gücüne dönüşmüş du-
rumda. Katma değeri ne kadar 
yükseltirseniz, kazancınızı o ka-
dar arttırmanız mümkündür. O 
yüzden işletmeciler derler ki, dün-
yanın her yerinde fason ürettiren-
ler, fason üretenlerden daha çok 
kazanırlar. Dünyanın her yerinde 
kaynaklar, verimliliği düşük alan-
lardan, verimliliği yüksek alanlara 
kayar.

Hasan Taşçı: Coşkun hocamızın 

dediği gibi fason üretenler o yüz 
kamyonu üreten, ürettiren nihaye-
tinde bir kamyonu üretir.

Coşkun Çakır:  Bu doğru, kesinlik-
le doğru ama eksik.  Sanayi devri-
mi öncesi şehir ve ekonomi ilişkisi 
ile sanayi devrimi sonrasındakini 
ayırdınız. Bu çok önemlidir. Bunun 
üzerinde biraz durmamız lazımdır. 
Sizin de belirttiğiniz gibi, tarıma 
dayalı bir ekonomik üretim biçi-
mi, kah köle emeğine, kah da çiftçi 
emeğine dayalı bir üretim var. Hiç 
kuşkusuz belki açacaksınız onu, 
bir zanaat da var. Bir esnaf üreti-
mi de var. Kuşkusuz tüccarın faali-
yet gösterdiği bir alan da var. Ama 
hakim üretim biçimi dediğimizde 
tarım geliyor. Fakat sanayi devri-
minden sonra bu hızlı bir şekilde 
değişiyor. Zira esas olan tarımsal 
üründür. Sanayi devrimine kadar 
bir şehrin en temel ihtiyacı belki 
bu bizi şehrin iaşesi meselesine de 
götürecek. Şehrin en temel ihtiyacı 

hububattır. Yiyecektir, yakacaktır 
ve dahi benzerleridir. Çünkü şehir-
de yakacak bulmanız bile çok zor-
dur. Büyük şehirde, nispeten nüfu-
sun artmış olduğu yerlerde.

Artık üretim yapmak bir 
sermaye olgusu olmaktan 

çıkmıştır. Bir yenilik 
yapma gücü, bir farklı 

olma gücü, bir teknolojik 
atılım yapma gücüne 
dönüşmüş durumda. 

İstanbul özelinde bunu konuşabi-
liriz. Artık 19. yüzyıl İstanbul’un-
da bunlar çok önemli meseleler-
dir. Yani payitaht var, yönetim var, 
asker var. Bunların beslenmesi la-
zım ve şehir bunu üretemez. Şeh-
rin bunu üretmesi çok zordur. 
Onun için tarımsal ürünler şehrin 
periferisinden, bazen de çok uzak 

Silikon Vadisi
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yerlerden gelir. Balkanlar’dan, Tu-
na boylarından hububat gelir. Mı-
sır’dan pirinç gelir. Romanya, Var-
na tarafından tuz gelir. Bunlar o 
kadar hayati ürünler ki, bunlar ol-
mazsa şehrin idamesi söz konusu 
olmaz. Fakat şimdi bunlar stratejik 
ürün olmaktan çıktı. Yani tarım-
sal ürünlerin stratejik değeri azal-
dı. Tam da otomobilin, teknolojik 
ürünlerin, sizin bahsetmiş olduğu-
nuz bakanın göstermiş olduğu bu 
aletin hakikaten stratejik ürün ha-
line geldiğini görüyoruz. Bu sefer 
şehirler hızlı bir şekilde bu anlam-
da üretim merkezi olarak önem ka-
zanıyorlar. O kadar kazanıyorlar ki, 
hiçbir esprisi olmayan bir şehrin, 
hiçbir numarası olmayan bir şeh-
rin, yani tarımsal potansiyel ola-
rak, güzelliği olarak vs. Amerika’da 
bir bakıyorsunuz ekonomik üs ha-
line getirebiliyorlar. Silikon Vadi-
si’ni düşünelim. Hatta özellikle 
bu Las Vegas’ı düşünelim. Las Ve-
gas’ı görenler bilir. Çölün ortasın-
da bir şehirdir. Ama oraya “değer” 
atfetmek suretiyle, orada bir para-
nın kumar vs. dönmesini sağlaya-
rak, olağanüstü bir tüketim merke-
zi haline getirilmiştir. Las Vegas’ta 
her yer oteldir. Dünyanın insanı gi-
rer, çıkar. O kadar dinamik, hare-
ketli bir şehirdir. Dünyanın parası 

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

İstanbul’un 19.yüzyıl 
ortasındaki en önemli 
ihtiyacı hububat, et ve 

odun. Bakın,  bu çok 
önemli bir şeydir. Odun 

şimdi geçersiz. Hiç 
bakmazsınız. Ama 19. 

yüzyılın odunu, bugünün 
doğalgazıdır, petrolüdür, 

kömürüdür. 

Ben özellikle modern şehirle, mo-
dern olmayan şehrin arasındaki 
farkın altını çizmek istiyorum. As-
lında site dediğimiz şeyle beraber, 
insanların bir arada yaşamasıyla 
beraber bu şehrin problemleri or-
taya çıkıyor. Ne tür problemler? 
Birincisi, konut problemidir. İn-
sanlar nerede yaşayacaklar? Bu 
çok önemli bir şeydir. Ekme, biç-
me, toprak konularının üzerine bi-
raz konuştuk. Nerede yaşayacağız? 
Nasıl bir evde yaşayacağız? Mahal-
lemiz nasıl şekillenecek? Bütün 

mahalleler, sokakların oluşturmuş 
olduğu o büyük fotoğrafın içerisin-
de konut problemi. Bence insanla-
rın konut problemi, kadim zaman-
lardan beri vardı. Şu anda da var. 
Hala bir daire alıyoruz. Yirmi yıl 
taksit ödüyoruz. Tabiri caizse ken-
dimizi ipotek ediyoruz. İkincisi, 
beslenme problemi. Konut prob-
lemi, beslenme problemi, bunlar 
form olarak değişebilir ama prob-
lem olarak tarihseldir ve aktüeldir. 
Konut, bir yerde barınma, yaşa-
ma problemi ve beslenme proble-
mi. Bu şehir nasıl beslenecek? Siz 
Esenler Belediyesi’nde çalışıyorsu-
nuz. Yöneticisiniz. Şu kadar bin 
nüfusu var. İstanbul on beş mil-
yonluk bir metropol olmuş. Bu şe-
hir nasıl beslenecek? Mesela bu 
şehre, günde, haftada, ayda, neti-
ce itibariyle yılda kaç milyon ton 
sebze girecektir? Kaç milyon ton 
meyve girecek? Mesela ben İstan-
bul’la ilgili 19. yüzyıldaki bir iki ve-
riyi aldım. İstanbul’un 19. yüzyıl 
ortasındaki en önemli ihtiyacı hu-
bubat, et ve odun. Bakın,  bu çok 
önemli bir şeydir. Odun şimdi ge-
çersiz. Hiç bakmazsınız. Ama 19. 
yüzyılın odunu, bugünün doğalga-
zıdır, petrolüdür, kömürüdür. 

Hasan Taşçı: Hocam, az önce 
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sormak istediğim de buydu. Bu-
gün doğalgaz için uzun vadeli ça-
lışmalar yapılıyor ama ötekilerin 
temini için böyle bir şey yapıldığını 
sanmıyorum. 

Coşkun Çakır: Ben ihtiyaçları da-
ha çok düşünüyorum. Beslenme 
ihtiyacı, ısınma ihtiyacı, aydınlat-
ma ihtiyacı.

Hasan Taşçı: Beslenme ihtiyacı 
için bugün herhangi bir şehrin yö-
neticisi, bir aylık, üç aylık, bir sene-
lik planlama yapıyor mu? Benim 
şehrimin yıllık ihtiyacı şu kadar 
sebzedir, şu kadar meyvedir, şu ka-
dar ettir, bu kadar hububattır diye 
bir çalışma yapıldığını görmedim 
de, duymadım da. Bunları nereden 
sağlayabilirim? Böyle bir şey yok. 
Piyasa görünmez eliyle bunu kendi 
kendine hallediyor. Bu bir risk mi-
dir? Ben az önce hocama da bunu 
sormaya çalıştım.

Şehirlerin en önemli 
noktası düzeninin 

devamını sağlamaktır. 
Hem düzenini 

kurmak, hem de 
kurulmuş bir düzenin 
devamını sağlamaktır.

Coşkun Çakır: Bu çok kritik bir 
soru ve harika bir soru. Yani biz 
şehirlerin ihtiyaçlarını giderirken, 
onların sorunlarını giderirken, 
planlı bir metodu mu izlemeliyiz? 
Yoksa akışına mı bırakmalıyız? 

Hasan Taşçı: Kendi kendine çözü-
lüyor ya, böyle bir şey ortaya çık-
mamış. Çıkmayacak diye var sayılı-
yor. Böyle bir sorun hiç olmayacak 
var sayılıyor. Nasıl olsa insanlar bir 
yerlerde üretip, re’sen gönderiyor-
lar buraya. Satma ihtiyacından do-
layı bu oluyor. Ama bu planlanmış 
bir şey değil. 

Mehmet Genç: Fiyat mekanizma-
sı tayin ediyor. Çinliler katiyyen 
anlamıyor. Nasıl olur ya? Bir yer-
den bir yere bir şeyin gelmesini na-
sıl sağlar? Gelmezse ne olur? Aklı 
ermiyor.

Hasan Taşçı:  Bu soru kritik bir so-
ru, ben bunu öğrenmek istiyorum. 
Hocam, bu bir risk değil midir?

Coşkun Çakır: Tarihte ekonomi-
lerin, şehirlerin en temel problem-
lerinden birisi doğal afetlerdir. İk-
lim değişiklikleri. Mesela, iklim 
öyle kötü gider ki, o şehirde kıtlık 
olur. Çok ciddi bir müzayakayla, 
darlıkla karşı karşıya kalınır. Do-
ğal afetler bir şehri mahvedebilir. 
Yine doğal olmayan bir takım şey-
ler olur. Mesela, isyanlar. Şehir alt 

üst olur ve üretim yapılamaz. Sa-
vaşlar. Bakın bugün, aslında sizin 
sorunuzun cevabı güney komşu-
muzda olup biten şeydir. Karikatü-
rize edilerek söylense bile, insanla-
rın kedi, köpek yediğini söylemesi, 
öyle yabana atılacak bir şey değil-
dir. İnsanoğlu kedi de yer, köpek 
de yer ve dahi birbirini de yer. Ye-
ter ki aç kalmasın. Çünkü orada ta-
bii düzen bozulmuştur. Düzen bo-
zulduğu andan, nizam bozulduğu 
andan itibaren de kaos her şeyi alt 
üst eder. İnsan onları yemeye baş-
layabilir. Şehirlerin en önemli nok-
tası düzeninin devamını sağlamak-
tır. Hem düzenini kurmak, hem de 
kurulmuş bir düzenin devamını 
sağlamaktır.

Nazif Gürdoğan: Tarih boyun-
ca şehirler üretimin merkezi ol-
muş. Ekonominin lokomotifi ol-
muş. Gelişmişliğin sergisi olmuş, 
diyebiliriz. Günümüzde de böyle, 
geçmişte de böyleydi. Bu yüzden 
Mesnevi’de Mevlana’nın güzel bir 
benzetmesi vardır. Mevlana “Bir 
gün köyde kalanın, kırk gün aklı 
başına gelmez” diyor. Çünkü kü-
çük yerleşim yerlerinde insanla-
rın dünyaları çok dar, hayalleri dar, 
projeleri dar, üretim düzeyleri çok 
düşük, eğitim düzeyleri çok düşük, 
maliyetler tasavvur gücüne göre 
daralıyor. Rüya bile göremez hale 
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geliyor. Kırk gün aklı başına gelmi-
yor. O yüzden şehirler sürekli ge-
lişmişliğin merkezidir. Dediğimiz 
riskler olabilir ama genelde şehir 
daha katma değeri yüksek ürün, 
hizmet ve bilgi ürettiği için çevre-
nin bir çekim merkezi olur. Çevreyi 
şehirler ayakta tutar. Şehir, çevre-
sinde bir halka oluşturur.

Hasan Taşçı: Zaten hocam, şe-
hir teorilerine baktığımız zaman 
Munford’un bir tespiti var. “Şehrin 
bütün yapısı, köyün içinde gizliy-
di” diyor. Yani önce köy vardı da-
ha sonra şehirler ortaya çıktı diyor. 
Oysa ben bunun tersini düşünü-
yorum. Sanki şöyle bir şeydir. Ön-
ce şehir ortaya çıkıyor. Daha son-
ra çevresindeki yerleşim yerleri o 
şehrin bazı ihtiyaçlarını karşıla-
mak için oluşuyor. İstanbul’un ta-
rihine baktığımız zaman, şimdi bu 
Yeni Kapı’daki bulgulardan son-
ra 8.000 yıllık bir tarihten bahse-
diliyor. Marmaray kazısında çıkan 
eserlerde. İstanbul’un en eski kö-
yünün tarihine bakarsak 500 ve 
1.000 yıllıktır. Köyler merkezden 
daha sonra kurulmuş. Bu sanki 

bütün şehirlerde de böyle.

Mehmet Genç: Bu Göbeklite-
pe’deki buluşların getirdiği yenilik 
de budur. Önce şehir, sonra ziraat 
devrimi olduğunu gösterdi.

Şehir daha katma değeri 
yüksek ürün, hizmet 
ve bilgi ürettiği için 
çevrenin bir çekim 

merkezi olur. Çevreyi 
şehirler ayakta tutar. 

Şehir, çevresinde 
bir halka oluşturur.

Hasan Taşçı: Hocam iki sorundan 
bahsettiniz. Konut problemi ve 
beslenme problemi.

Nazif Gürdoğan: Çevre problemi 
de var tabii. 

Hasan Taşçı:  Evet. Bir üçüncü-
sü de gelirin bölüşümü problemi. 
Harvey’in bir sözünü aldım ben. 
David Harvey “karmaşık bir kent 

sisteminde, gelirin yeniden dağıtıl-
masındaki gizli mekanizmalar, ge-
nellikle eşitsizlikleri azaltmaktan 
çok, arttırmaktadır” diyor. 

Nazif Gürdoğan:  Şehirler, dünya-
nın her yerinde rant merkezi oldu.

Hasan Taşçı: Şu an öyle oldu. Hat-
ta daha da arttı. Bilgi teknolojisiy-
le birlikte çok daha fazla rant orta-
ya çıktı. Muhtemeldir ki geçmişten 
daha fazla bir eşitsizlik, eşitsiz bir 
yapı ortaya çıktı. Yani zenginle, fa-
kir, yüksek gelir ile düşük gelir ara-
sındaki uçurum biraz daha büyü-
dü. Ama bunlar nihayetinde aynı 
mekânda yaşıyorlar. Bazı polari-
zasyonlar olsa bile, kapalı konut 
siteleri gibi, ayrışma gibi ama yine 
de temelde aynı mekânı paylaşıyor. 
Bir arada olmalarını nasıl sağlaya-
cağız? Bu önemli bir sorun.

Coşkun Çakır: Aslında bu kadim 
de bir problem. Modern de bir 
problem. Bir yönüyle kadim, çün-
kü Avrupa şehirlerinde de, şehrin 
merkezi ile periferisi daha doğru-
su banliyösü farklı bir şeydir. Her 
zaman şehirlerin periferisinde, 

Göbeklitepe
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çevresinde bir fakir, fukara sınıfı 
oluşur. Şehrin bir şekilde artı dış-
sallığından istifade eder. Merkeze 
doğru nüfuz etmek ister. Bu Türki-
ye’deki kendi şehirlerimiz için de, 
İstanbul’u esas alıyoruz hep, İstan-
bul için de geçerlidir.

Hasan Taşçı: Hocam, şu anki ya-
pı öyle değil. Merkez, periferi ayrı-
mı yok.

Almanya’da küçük 
bir kasabada hem 

tarımsal üretim vardır. 
Hem sanayi üretimi 

vardır. Aynı zamanda 
mandıra vardır. Sütü, 

eti, hatta bağ bahçesini 
de görüyoruz. Hemen 

çevresine çıkın, 
elma bahçeleriyle 

karşılaşırsınız. 
Mısır tarlalarıyla 

karşılaşırsınız.

Coşkun Çakır: Bir parça şimdi 
değişiyor. Ama eskiden, gecekon-
dulaşmanın olduğu dönemlerde, 

60’lı, 70’li yıllarda bu böyleydi. 
Büyük şehirler büyüdükçe, olağan 
dönemlerde yaratmış olduğu fır-
satlar avantajlıdır ama olağanüstü 
dönemlerde dezavantajlıdır. Ben 
ABD’de, Washington DC de yaşa-
dım.  Hurricane Katrina diye bir 
afet oldu orada, marketlere hü-
cum ettiler. Marketler boşaldı. Ben 
ilk defa orada korktum. Dedim ki 
“Marketler boşaldı. Evdeki bu stok 
bir şekilde bitecektir. Bir hafta, on 
gün, belki bir ay idame edebilirsi-
niz.” Şehrin aslında olağanüstü dö-
nemlerde ne kadar dezavantajlı ol-
duğunu gözlemledim orada. Oysa 
köyde bir şekilde insanın yiyecek 
bir şeyleri vardır kenarda. Buğdayı 
vardır, ekmeği vardır vs. Fakat teh-
like şu ki, artık köyde de bu yok. 
Köy de tamamıyla fabrikasyon üre-
time bağlı bir şeye dönüştü. Türki-
ye köylerine şu an gidiniz. Benim 
köyüm var. Şu an köylü tüp kulla-
nıyor. Modern bir şeydir. Tüp gel-
mediği anda ocak yakamaz. Ocak 
yakmayı unutuyor. Hatta evlerin 
bir kısmına şimdi baca koymuyor-
lar. Baca koymadığınız zaman za-
ten ocak yakamazsınız. Çok çet-
refilli bir şey bu. Tüp kullanıyor. 
Ekmek çarşıdan, kasabadan ya-
ni ilçeden geliyor. Yani böyle köy 

olmaz. Yumurta üretmeyen, süt 
üretmeyen, et üretmeyen, hayvan 
beslemeyen, ahırı olmayan, güb-
resi, kemresi olmayan bir köy ol-
maz. Toprağı ekilip, biçilmeyen 
köy olmaz. Bugün Türkiye’nin en 
temel problemi, çok siyasi gibi ko-
nuşuyorum ama köylerin ve Ana-
dolu’nun tamamıyla kötü bir kop-
ya, doğrusunu söylemek gerekirse 
snob, züppe bir şehirleşme içerisi-
ne girmesidir.

Mehmet Genç: Ama bütün dün-
yada böyle. Amerika’da köy yok 
biliyorsunuz.

Coşkun Çakır: Bütün dünyada bir 
yönüyle böyle ama Almanya’yı ele 
aldığınızda tablo farklı. Almanya’da 
küçük bir kasabada hem tarım-
sal üretim vardır, hem sanayi üre-
timi vardır. Büyükçe sayılabilecek 
iri köylerinde bile küçük bir fabri-
ka vardır. Aynı zamanda mandıra 
vardır. Sütü, eti, hatta bağ bahçesi-
ni de görüyoruz. Hemen çevresine 
çıkın, elma bahçeleriyle karşılaşır-
sınız. Mısır tarlalarıyla karşılaşırsı-
nız. Türkiye çok kötü bir gerçekle 
karşı karşıya. Biraz şehirden dışa-
rı çıkıyoruz. Konumuzu aştık ama 
berbat bir tarım politikası var. Bu 
tarım politikası bizi öldürecek. 

Yenikapı 
Marmaray

Kazısı
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Diyor ya Hobsbown, “koyunlar in-
sanları yiyecek.”  Bizi de bu tarım 
politikası bitirecek. Bunu nasıl ya-
parız bilemiyorum. Bu bahs-i di-
ğer. Şehrin avantaj, dezavantajına 
gelince, bu zenginliğin bölüşülme-
si konusuna gelelim. Bu çok zor bir 
soru. Yani cevabı da zor, değişme-
si de zor. Bu belki biraz ilahi de bir 
şey. Cenab’ı Hak, zenginliği insan-
ların elinden alır. Ayette de vardır. 
Mefhum olarak. Mehmet Hocam-
dan alır, Nazif Hocama, Nazif Ho-
camdan bana, benden size.

Hasan Taşçı: Zenginlik en son 
bende kaldı. 

Mehmet Genç: Ayet vardır. Allah 
“Zenginliği istediğime, ilmi ise is-
teyene veririm.” diyor.

Coşkun Çakır: El değiştirmesi var 
hocam. Yani bir şekilde el değişti-
rir. Nihayetinde, bazen bunu çok 
denetleyemiyorsunuz. Bunu de-
netlemenin yolu çok kolay bir şey 
değil.

Hasan Taşçı: Sürdürülebilirliği 
açısından, burada bir denge sağla-
mak gerekir.

Coşkun Çakır: Siz şimdi çok 
ayrı bir şeye parmak bastınız. 

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

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

Herkesin bildiği, 
vakıflar, imaretler, 
zaviyeler, tekkeler, 

kervansaraylar. Bunların 
vakfiyelerine baktığınız 

zaman zengini fakiri 
herkes ihtiyacı varsa 

bunlardan faydalanırdı.

Mehmet Genç: Bu konuda Os-
manlı pratiğini hatırlamakta fay-
da var. Osmanlılar genellikle bü-
tün şehirlerde ama özellikle çok 
kalabalık olan İstanbul’da da gelir 
farklılaşmasını önleyecek bir seri 

mekanizmalar işletiyorlar.

Hasan Taşçı: Hocam bu çok 
önemli. Nedir bu mekanizmalar?

Mehmet Genç: Mesela şehirler-
de, merkez ve çevresi, gecekondu 
ve fakirlik vardır. 1700’lerde Av-
rupa’nın en büyük ve bir numa-
ralı şehri İstanbul’du. Nüfusu ne 
kadar? Beş yüz bin ile bir milyon 
arasında. İkinci Londra, üçüncü 
Paris’tir. Onların nüfusları da dört 
yüz, beş yüz bin civarında. Lond-
ra ve Paris hakkında istatistikleri-
miz var. Nüfusun %10’u dilenci, 
sokakta düpedüz dileniyor. Paris 
ve Londra’da ellişer bin sefalet de-
recesinde fakirlik var. Bu sanayileş-
me, ıslah evleri falan iş bulma gibi 
gayretlere yol açtı. Osmanlı İstan-
bul’u, bir numaralı kalabalık şehir-
de hiç dilenci yok. Avrupalı sey-
yahlar buraya geliyorlar. “Burada 
dilenci yok. Bu nasıl olur?” diyor-
lar. Bütün Anadolu böyle. Tokat’ı 
ben inceledim. Bir tane dilenci var-
dı. Muhtemelen gayr-i müslim idi. 
Şimdi hatırlamıyorum. Sistem o 
şekilde ki, gelecek ihtiyaç maddele-
rinin fiyatlarını devlet belirliyordu. 
Empoze etmiyordu. Ama mümkün 
olduğu kadar düşük fiyattan ve 
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düşük kârla getiren tüccarlar saye-
sinde bu işi yapıyordu.

Coşkun Çakır: Olağanüstü du-
rumlarda empoze de ediyordu.

Mehmet Genç: Evet, savaş ve kıt-
lıkta. Onun dışında fazla empo-
ze etmiyordu. Ama zenginleşme-
yi önlüyordu. Fakirlik ve zenginlik 
madalyonun iki yüzü gibidir. İn-
sanların zenginleşmesini önlerse-
niz, fakirleşmeyi de önlemiş olur-
sunuz. İslami değerlerden kaynak 
alarak, gelir adaletsizliğini önle-
mek için sayısız mekanizmalar iş-
lettiler. Herkesin bildiği, vakıflar, 
imaretler, zaviyeler, tekkeler, ker-
vansaraylar. Bunların vakfiyeleri-
ne baktığınız zaman zengini, faki-
ri herkes ihtiyacı varsa bunlardan 
faydalanırdı. Zenginin de ihtiya-
cı var. Yola çıkmıştır. Bir yerde ko-
naklayacaktır. Parası yoktur. Ona 
da bedava yemek sağlanabilir.

Coşkun Çakır: Bir, iki şey eklemek 
isterim size. İzin verirseniz, tam bı-
raktığınız yerden devam etmek is-
tiyorum. Hakikaten bizim şu anda 
en fazla tartışmamız gereken şey-
dir bu. Çoğu batılı yazar, Osmanlı 
ve İslam hakkında yazan, bunların 
içinde Batılılaşmış bizim yazarları-
mız da var. Birini ben çok ciddiye 

alıyorum. Bir sürü isim var ama 
Timur Kuran diye önemli bir aka-
demisyen var. Timur Kuran’ın te-
zinde bu konuya yer veriliyor. Çok 
ayrıntıya girmek istemiyorum. Üç 
şey İslam toplumlarının kalkınma-
sını, ilerlemesini, terakki etmesini 
engellemiştir. Bir İslam toplumu 
olarak Osmanlı’nın da ilerlemesini 
engellemiştir. Hatta Osmanlı’nın 
sanayileşememesini de buna bağ-
lıyorlar. Birincisi, vakıf müessese-
sidir. Çünkü vakıf sistemi, tabiatı 
gereği, bir sermaye temerküzüne 
yol açmayı bırakın, aksine temer-
küz eden sermayeyi dağıtır. Haya-
tın her tarafında o kadar çok var 
ki. Tarım topraklarında var. Yer 
yer üçte bire çıkıyor. % 30’lara çı-
kan bir oran var, Kanuni zamanın-
da. Ticarette var. Dükkân vs. şura-
da, burada. Hatta bir süre sonra bir 
kredi kaynağı olarak, vakıf ortaya 
çıkar. Yine var. Yani vakfın olmuş 
olduğu bir yerde, bir para temerkü-
zü olmaz. Sermaye birikimi olmaz. 
Şimdi bu iyi bir şey midir? Kötü 
bir şey midir? Eğer Timur hocanın 
baktığı yerden bakarsanız serma-
ye birikimi olmamıştır. Sanayileş-
me olmamıştır, ilerleyememişizdir. 
Kötü bir şey gibi gözüküyor. 

Ama bizim baktığımız yerden 

baktığınızda, 17. yüzyılda, 18. yüz-
yılda Osmanlı sokağında bir tane 
dilenci bulundurmaz. Cemil Me-
riç’i rahmetle analım. Diyor ki; “ne-
den, Osmanlı’da roman yoktur?” 
Osmanlı’da roman olmaz. Roman 
toplumsal bir şeydir. En güçlü ro-
man, Fransada’dır. Paris’tedir ve 
sefaletin hikayesidir. Sefiller Ro-
manı, İstanbul’da çıkmaz. “Sefiller 
Romanı Paris’de çıkar” diyor Cemil 
Meriç. 

Mehmet Genç: Sefiller’i okuduk 
hepimiz. Bir ekmek, bugün bi-
le Türkiye’de geçenlerde gazetede 
hırsızlık yapan bir adam, “karnımı 
doyurmak için, aç kaldım.” dedi ve 
serbest bırakıldı yargıç tarafından. 
Sefiller’deki Jan Valjan bir ekmek 
çalar ve hayatı kayar.

Osmanlı’da roman 
yoktur?” Osmanlı’da 

roman olmaz. 
Roman toplumsal 

bir şeydir. En güçlü 
roman, Fransada’dır. 

Paris’tedir ve sefalettir. 
Sefiller Romanı, 

İstanbul’da çıkmaz. 

Coşkun Çakır: İslam toplumunda, 
hukukunda da öyledir. Yani hırsız-
lığın derecesi eğer ölüm derecesin-
de açlıksa, o zaman mazur görülür. 
Yani herhangi bir tabii çalma değil. 
Artık açlıktan ölecekse, o noktada-
ki durumu mazur görülür.

Mehmet Genç: Gazali, dilencilik 
için de, bir günlük yiyeceğin varsa 
dilenemezsin, diyor. Dilencilik İs-
lam’ın hoş gördüğü bir şey değildir. 
Bir günlük yiyeceğin yoksa, dilene-
bilirsin, diyor. Şöyle boğazına bir 
şey kaçan adam, boğulurken, bo-
ğazından sıvı göndermesi lazımdır. 
Şarap varsa içebilir diyor. Kurtul-
mak için. Su yok yalnız şarap var.
Bunun gibi.

Coşkun Çakır: Sorunuz hala or-
tada duruyor. Osmanlı örneğinde, 
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İslam toplumlarında, İslami top-
lumsal yaşam biçiminin, özellikle-
rinin, o değerlerinin, değerler sis-
teminin getirmiş olduğu bir şey 
de solidarist, dayanışmacı, paylaş-
macı, diğergam olarak bunları çö-
züyorsunuz. Hakikaten o toplum, 
o sorunları emiyor. Fakat şimdi 
biz modern bir toplumda yaşıyo-
ruz. İstanbul’la Paris’in, İstanbul’la 
Londra’nın neredeyse farkı kalma-
dı. Bırakın siz onu, demin değin-
diğim ve yakındığım şey oydu. To-
kat’ın nerdeyse İstanbul’dan farkı 
kalmadı. Biz böyle bir yerde bunu 

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

Mehmet Genç:  Zenginlerin get-
tosu bu.

Coşkun Çakır:  Gayet tabi. Vene-
dik’te var bu, biliyorsunuz. Shakes-
peare’in, �e Merchant of Venice 
adını verdiği, filmi falan da çevril-
di o kitabın. Harika bir şey yani. 
Getto orada, dışında kalan, tam 
da onu anlatmaktadır. Ama İstan-
bul’da, siz öyle söylediniz ama bir 
belediyeci olarak, bir yerel yöneti-
ci olarak, lütfen dikkat edin. Öyle 

yerler var ki, bir takım yerler var ki, 
hakikaten fakir fukaralık diz boyu. 
Bunu ayrıca konuşmak lazım. 

Özetle, biz Osmanlı örneğinde, 
İslam örneğinde verdiğimiz gibi 
eğer bu değerler sistemi bu toplu-
mun dokularında yoksa bu prob-
lemi çözemeyiz. Bu çok nettir. Biz 
aynen batılıların maruz kaldığı gi-
bi herhangi bir sosyal patlamada 
marketleri yağmalarız. Gücü olan 
kendini kurtarır. Mesela ABD’de 
sözünü ettiğim doğal afet sonra-
sında, güney eyaletlerinde beyaz-
ları helikopterlere aldılar. Zenci-
ler kaldı ortada. Burada da aynı 
şekilde, zenginler kendini kurta-
racak bir gemi bulur. Aslında bu 
bütün bilim kurgu filmlerine ko-
nu olmuş bir şeydir. En büyük tu-
fanda kim nereye kaçacak? En so-
nunda içinde Obama’nın da olmuş 
olduğu büyük bir gemi olacak. En 
büyük tufanda onlar uzayda bir 
üs kuracaklar falan. Bu insanoğlu-
nun düşündüğü bir şeydir. Çünkü 
bu kısmı bir gerçekliktir de aynı za-
manda. Biliyorsunuz, “kimleri ala-
cağız?” diyorlar. İşte “büyük bilim 
adamlarını alacağız. Obama’yı ala-
cağız.” Geminin alabileceği kapasi-
te bellidir. Aynen Nuh’un gemisi 
gibi. Yani herkesi alamayız, kusura 
bakmayın. Sizi, beni, Nazif hocamı 
almazlar. Bu bakımdan, işte şunlar 
alınacak, bir takım genler alınacak, 
ürünlerin, mısırın, buğdayın, gen-
leri alınacak, vs.

Hasan Taşçı: Norveç’in kuzeyinde, 

Svalbard Adası var. Orada büyük 
bir tohum deposu kurmuşlar. Tu-
fan’dan ya da kıyametten sonra 
dünyayı yeniden oradaki tohum-
larla yeniden ihya edecekler.

Dünyayı bedava mallar 
satan, dağıtan büyük bir 
market olarak görmemek 

lazım. Modern toplum 
ne yapıyor? Dünyayı 

hiçbir bedeli olmayan, 
bedava mallar dağıtan 

bir süpermarket 
gibi görüyor. 

Coşkun Çakır: Bir de Nevada çöl-
lerinde toprağın altında yapıyorlar. 
Eğer büyük bir tufan olursa ya da 
çift kutupluluk sonucu büyük bir 
savaş olursa, biliyorsunuz bunla-
rın dünya kadar filmlerini çekti-
ler. Enerji kalmıyor, insan kalmı-
yor. Bir bardak su o kadar değerli 
ki. Allah saklasın tabi, sünnetullah 
tahakkuk eder.

Hasan Taşçı: Hocam sürdürülebi-
lirlikten devam edelim. Çevre so-
runları meselemiz var. Bir de kent-
lerde yenilenebilir olma, kentsel 
dönüşüm, yenilenme. Burada şeh-
rin sürdürülebilmesi için bir gerek-
lilik zannediyorum. Bir de bunlar 
ekonomik bir yapı ortaya çıkarıyor.

Nazif Gürdoğan: Şehirlerin 

Norveç, Svalbard Adası
Tohum Bankası
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önemli problemlerinden biri, çevre 
problemleridir. Şehirlerin getirdi-
ği en önemli sorunlardan birisidir. 
Fırsatları da getiriyor, tehditleri de 
getiriyor. Getirdiği tehditlerin ba-
şında da çevre sorunları geliyor. 
Bütün dünya çevre sorunları ile 
karşı karşıya. Bütün dünyada do-
ğal afetler son yıllarda çok sayıda 
artmış durumdadır. Filipinler’de, 
Coşkun Beyin sözünü ettiği Ame-
rika’da, Avrupa’da, Türkiye’de de 
yağmurlar, sellerle karşı karşıya 
bütün dünya. Burada alınması ge-
reken tedbirlerin başında belki şu 
geliyor. “Dünyayı bedava mallar 
satan, dağıtan büyük bir market 
olarak görmemek” lazım. Modern 
toplum ne yapıyor? Dünyayı hiç-
bir bedeli olmayan, bedava mallar 
dağıtan bir süpermarket gibi gö-
rüyor. Ne havasına, ne ağacına, ne 
toprağına, ne suyuna saygı göste-
riyor. Toprağını, havasını, suyunu 
sonuna kadar bedelsizdir diye is-
tismar ediyor.

Hasan Taşçı: Felaketin bedeli, 
tedbirinden daha pahalıdır, değil 
mi hocam?

Nazif Gürdoğan: Daha pahalı ha-
le geliyor. Nasr’ın güzel bir benzet-
mesi var. İnsan ve Tabiat kitabında 
diyor ki; “modern toplum, tabiata 
bir sokak kadını gibi davranıyor. 
Kendisinden yararlanıyor. Ama 
kendisine karşı hiçbir sorumluluk 
taşımıyor.” İnsanın tabiata kar-
şı sorumlu olduğu kesindir. Fet-
hi Ağabey der ki; “tabiatla dost ol-
mayan, insana dost olmaz. İnsana 

dost olmayan, ağaca dost olmaz.” 
Gerçekten ağaçla, tabiatla, çevreyle 
dost bir insan yetiştirmek gerekir. 
Sürdürülebilirliği o insan sağlar. 
Bu da belki şehirciliğin temel prob-
lemlerinden biridir. Çevre prob-
lemi konusunda Hamidullah ho-
ca derdi ki; “bizim şehirciliğimizin 
temeli harem yasaklarıdır.” Mekke 
ve Medine’de harem bölgesi vardır. 
Harem bölgesinde kan dökülmez. 
Ağaçlar kesilmez. Hayvanlar öldü-
rülmez. Otlar koparılmaz. Dolayı-
sıyla bu harem anlayışı bizim şe-
hirciliğimizin temelidir, derdi.

İslam medeniyeti, iki 
dünya medeniyetidir. 

Ya dünya, ya ahiret 
diyen bir medeniyet 
değil. Hem dünya, 

hem ahiret diyen bir 
medeniyettir. Dolayısıyla 

sıradan bir insan hem 
Yunus gibi düşünmek 

zorunda, hem Sinan gibi 
düşünmek zorundadır. 
Sinan gibi inşa edecek, 
Yunus gibi yaşayacak.

Gerçekten bu harem anlayışını şe-
hirciliğin temeli haline getirmek 
gerekir. Osmanlılar döneminde, 
Üsküdar Kâbe toprağı sayılmış. 
Harem’in adı oradan geliyor. Os-
manlılar döneminde, harem böl-
gesi İstanbul’a kadar, Üsküdar’a 

kadar genişletilmiş. Günümüzde 
de artık bütün dünyayı harem böl-
gesi ilan edip, ağaçların kesilmedi-
ği, gereksiz yere kan dökülmeyen, 
hayvanların katledilmediği, otların 
koparılmadığı bir dünyaya dönüş-
türmek gerekir. Belki şehirciliğe, 
çevreye böyle bir gözle bakmadan, 
dediğimiz sürdürülebilirliği sağ-
lamak mümkün değil. Bir hadiste 
diyor ki; “kim dünyada, ihtiyacın-
dan daha fazlasını alırsa, farkın-
da olmadan ölüm sebebini de alır.” 
Şimdi insanlar ihtiyacından daha 
fazlasını alıyor ama dünyanın kay-
nakları insanların gözünü doyur-
maya yetmiyor. Karnını doyurma-
ya yeter, ama gözünü doyurmaya 
kesinlikle yetmez. Dolayısıyla bu 
aç gözlülüğün önüne geçmek gere-
kir. Ünlü iktisatçı Keynes’in bir sö-
zü var. Diyor ki; “gelişmişliğin de-
vam edebilmesi için daha bir yüzyıl 
aç gözlülüğü, tefeciliği, baş tacı et-
mek zorundayız.”  Aç gözlülük, te-
fecilik işe yarar. Ama tok gözlülük 
yaramaz. Aslında bu aç gözlülüğün 
önüne geçmek gerekir. Şehirlerin 
yaşanabilir olması için, ekonomi-
nin sürdürülebilir olması için, gı-
da ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarda 
dar boğazla karşılaşmamak için, aç 
gözlülüğün önlenmesi, tok gözlü-
lüğün geliştirilmesi gerekir. Burada 
belki tasavvuf kültürü çok önemli-
dir. Yunus’tan, Mevlana’dan, Hacı 
Bayram’dan.

Hasan Taşçı: Tekke’nin yeniden 
şehre getirilmesi gerekiyor değil 
mi hocam?
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Nazif Gürdoğan: Tekkenin yeni-
den şehre getirilmesi gerekiyor. 
Artık İslam medeniyeti, iki dünya 
medeniyetidir. Ya dünya, ya ahi-
ret diyen bir medeniyet değil. Hem 
dünya, hem ahiret diyen bir mede-
niyettir. Dolayısıyla sıradan bir in-
san hem Yunus gibi düşünmek zo-
runda, hem Sinan gibi düşünmek 
zorundadır. Sinan gibi inşa edecek, 
Yunus gibi yaşayacak. Dünyayı 
kurtarmanın formülü belki budur. 
Sinan gibi şehirleri inşa etmek, Sü-
leymaniye’yi, Selimiye’yi, köprü-
leri, dergâhları, çarşıları, pazarları 
inşa edecek bir birikim gücüne sa-
hip olmak. Ama Yunus gibi de ya-
lın, basit yaşamasını bilmek. For-
mül bu belki.

Mehmet Genç: Dünyaya israf ha-
ramdır, diye çıkmak. İsrafta iyilik, 
iyilikte israf yoktur, demek.

Coşkun Çakır: Bir tarafıyla sürdü-
rülebilirliği, önemli bir tez olarak, 
bütün sosyal bilimlerin, sadece 

iktisatçıların, işletmecilerin değil. 
Bir tarafıyla bunu tartışırken bir 
taraftan da bunun mahsurlarına 
bakmamız gerekiyor. Aslında Müs-
lüman toplumlar ciddi bir para-
doksla karşı karşıyadır. Hocamın 
dediği o kadar güzel ki, Sinan gi-
bi inşa edeceğiz, Yunus gibi yaşa-
yacağız. Bu sefer deniliyor ki bize, 
iyi de böyle yaşadığımız zaman, biz 
bu ilerleme denilen şeyden nasip-
dâr olamıyoruz. Adamlar ha bire 
üretiyor. 

Nazif Gürdoğan: Bir lokma, bir 
hırka tüketeceğiz. Bin lokma, bin 
hırka üreteceğiz.

Coşkun Çakır: O zaman biz tabia-
tıyla bir güç olarak ekonomik güç, 
siyasal güç, askeri güç olarak geri-
de kalıyoruz. Bu ilk bakışta doğru 
gibi gözüken bir şeydir. Hakikaten 
de eğer siz, kapitalizmin mevcut 
parametrelerine göre devam et-
mezseniz bir yerde gücünüzü kay-
bedersiniz. Bunun altını çizmek 

lazım. Doğru. Nicel olarak, sayısal 
olarak, kantitatif olarak bu doğru-
dur. Yani batı dünyasındaki üre-
tim formlarını eğer koymazsanız, 
üretemezsiniz. Bin üretemezsiniz 
hocam. Yüz üretirsiniz, on üre-
tirsiniz, bir üretirsiniz. Bir ve on 
üreterek, yüz ve bin üretene karşı 
mukabele edemezsiniz. O zaman 
şunun altını çizmek lazım. Haki-
katen bu çok insani bir şey ve do-
layısıyla İslami bir şey, eğer bu ol-
mazsa bu dünya yok olacak. Bunu 
memlekette solcular, sahici Mark-
sist’ler söyledi. Onlardan da şim-
di numune kalmadı. Çünkü onlar 
en azından vicdanlıydılar. Fakat 
din ile barışık değildiler. Bir de din 
ile barışık olsalardı. Aslında bu işi 
onlardan bekliyorduk. Fakat onla-
rın hepsi buharlaştı. Tamam, doğ-
ru, sayısal olarak böyle de, nicelik 
olarak böyle olan bir tablo, nitelik 
olarak insanı öldürür. İnsanı biti-
rir. Bakın, metropoller büyüdük-
çe, radyasyondan insanlar ölüyor. 
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Kanser hastalıkları aldı başını gidi-
yor. Olağanüstü faaliyetlerde, sos-
yal facialarda, afetlerde insanlar 
birbirini yiyor. Marketler yağmala-
nıyor. Hiç kimse, hiç kimseye bak-
mıyor. Üzerine basarak gidiyor. Bu 
çok vahşi bir şeydir. O kadar vahşi-
dir ki bu “ilk insan” olarak tanım-
lanan insanın vahşiliğinden, daha 
vahşidir. Çünkü ilk insan, yediğini 
yer, ihtiyacı kadarını tutar. Bu ihti-
yaç kadarını da tutmuyor. Ha bire 
depoluyor. Ha bire stokluyor.

Bakın, metropoller 
büyüdükçe, radyasyondan 

insanlar ölüyor. Kanser 
hastalıkları aldı başını 

gidiyor. Olağanüstü 
faaliyetlerde, sosyal 
facialarda, afetlerde 

insanlar birbirini yiyor. 
Marketler yağmalanıyor. 
Hiç kimse, hiç kimseye 

bakmıyor. Üzerine 
basarak gidiyor. Bu 
çok vahşi bir şeydir. 

Biter bu dünya, dünya buna da-
yanamaz. Dünyanın buna ne or-
manları dayanır, ne akarsuları da-
yanır, ne enerji kaynakları dayanır. 
Amerika’da şöyle bir tez var. Sizi 

çıldırtır bu tez. Bir kısım Amerika-
lılar diyor ki; “dünyanın üzerinde 
uluslararası hukuk işleyebilir. Ama 
dünyanın üstünde ve altında ulus-
lararası hukuku işletemeyiz.” Diyor 
ki; “biz üst tarafta üs kurarız. Bir 
de alt tarafta gerekirse deleriz dün-
yayı kaç bin km.” Neyi tartışıyorlar 
biliyor musunuz? Ne kadar deler-
sek, birinin petrolünü, diğerinin 
doğalgazını alabiliriz.” Onu tartışı-
yorlar. Daha da ileri giderek, Suu-
di Arabistan’la, Orta Doğu’yla ilgili 
olarak diyorlar ki; “ Orta Doğu’daki 
doğal kaynaklar, belli bir km’nin al-
tında kesinlikle üzerinde o ülke yer 
alsa bile, onlara ait değildir.” Deh-
şete düşüyorsunuz yani. “Tamam, 
coğrafya senin, tarlası, bağı bahçe-
si, gölü ırmağı senin ama şu kadar 
bin metreden sonra yerin altında-
ki şey o ülkeye ait değildir. Kim 
çıkarırsa ona aittir.” diyor. Kim 
çıkaracak? Herhalde Suudlu çıka-
ramayacak. Bu dehşet dengesidir. 
Bu dehşet dengesinden insanoğ-
lunun çıkması lazımdır. Kıyamet 
budur. Kıyamet böyle olacak yani. 
Bir şekilde kıyamet böyle kopacak. 
Bu bakımdan hakikaten birilerinin 
çıkıp, dinli, dinsiz neyse yani kapi-
talizm demek de çok klişe bir şey 
ama bu gidişata dur demesi lazım-
dır. Bu bitirir insanı. Yani insanoğ-
lu kendi kendini bitirecek. Bunu 
söylüyorum. Ülke şehirler olamaz. 
İstanbul bir dönem ülke şehirdir. 
Tüm Bizans’ın, Doğu Roma’nın 

kendisidir. Sitedir. Duvarlarla, city 
wall dediğimiz bir yapıyla örülmüş-
tür ve bütün her şey oradadır. Ta-
rım da oradadır,  yargı da oradadır, 
idare de oradadır. Bundan çıkmak 
zorundayız. Şehirlerin sayısının 
artması lazımdır. Nüfuslarının bu 
kadar artmaması lazımdır. Bakın 
büyükşehir dediğimiz metropoller, 
Meksico City, New York, Tokyo, 
Kahire, Yeni Delhi, bu örneklerin 
sayısını arttırabiliriz. Hepsi felaket 
merkezidir. İnsanların en fazla suç 
işlemiş olduğu yerler buralarda. En 
fazla katliamın işlendiği yerler bu-
ralar. Fuhşun en fazla olduğu yer-
ler buralar. Onun için orta ölçekli 
şehirlerle yetinmeliyiz ve orta öl-
çekli şehirlerde insanların ihtiyaç-
larını gidermeliyiz.

Hasan Taşçı: Bu saatten sonra bu 
dönüşüm mümkün değil ki.

Coşkun Çakır: Zaten böyle de-
diğimiz anda dönemeyiz. Çünkü 
ben de senin gibi bakıyorum. Sen-
den farklı bakmıyorum. Bir şekil-
de bunu yazarak, tartışarak, yerel 
yöneticilerle, siyasetçilerle konu-
şarak üzerine gitmeliyiz. Tokat’ı 
korumazsak, Konya’yı, Kayseri’yi 
korumazsak, Rize’yi, Trabzon’u ve 
dahi Artvin’i nasıl koruruz bile-
miyorum ama korumazsak haki-
katten olmaz. Bir şekilde oralara 
ilişkin kafa yormamız lazım. Tür-
kiye’nin bütün entelektüelleri bu-
na kafa yormuyor. Bağışlayın ama 
siz hala Ağaoğlu’nun hizmetinde 
olursanız. Ağaoğlu’nun projelerine 
kafa yorarsınız. Adam en sonunda 
Belgrad Ormanları’nı pazarlamaya 
kalktı. Bunun sonu yok. Göğe bi-
na yapmanın sonu yok. Bütün top-
raklara bina yapmanın sonu yok. 
Sünnetullah’a aykırıdır. Ekip biçti-
ğiniz yere bina yaparsanız. Tarihte 
bunu hiç kimse yapmamış. Bir süre 
sonra ekecek, biçecek yer bulamaz-
sınız. Bakın Manisa’ya, en önemli 
örnektir. Bütün Manisa ovası bit-
miştir. Konya bitmek üzeredir. Da-
ha bir sürü örnek verebilirim.

Hasan Taşçı: Hocam bu anlayış 
zaman zaman devletin en tepesin-
den seslendirilmiştir. Hatırlayın 
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Sayın Demirel cumhurbaşkanı 
iken, Adapazarı’ndaki Toyota fab-
rikasının açılışında bir laf söyle-
mişti. “Burada bugüne kadar pa-
tates yetişiyordu. Bundan sonra 
otomobil yetişecek.” demişti. Oto-
mobili niye patates tarlasında ye-
tiştiriyorsun? Hiçbir şey yetişme-
yen yerde yetiştir otomobili. Bu 
bir dönüşüm ve şu anda geldiği-
miz nokta. Buradan geri dönüş yok 
artık.

Bütün topraklara 
bina yapmanın sonu 
yok. Sünnetullah’a 

aykırıdır. Ekip biçtiğiniz 
yere bina yaparsanız. 

Tarihte bunu hiç kimse 
yapmamış. Bir süre 

sonra ekecek, biçecek 
yer bulamazsınız. 

Coşkun Çakır: İşte kritik eşik, be-
nim dehşet dengesi dediğim yer 
burasıdır. Bu dehşet dengesinde 
insanoğlunun hala şansı var. Bi-
zim hala şansımız var. En şans-
lı olanlardan birisi biziz. Yani do-
ğu toplumları, özellikle Müslüman 
toplumlar. Doğu demiyorum ar-
tık çünkü Çin bu işin ağır patro-
nu oldu. Şangay’lar, şunlar, bunlar 
New York’a rahmet okutur. Ya-
ni Honkong, Şangay, New York’a 
rahmet okutur. Onun için doğu 

demiyorum artık. İslam toplumla-
rının bu konuda şansı vardı. Onlar 
bu şansı yitiriyor. Benim kaygım, 
korkum bu. İslam toplumlarının 
bir parçası olarak, Körfez, Abu Da-
bi, Katar vs. bu dehşet dengesinin 
en çirkin fotoğraflarını sunuyorlar. 
O zaman kim yapacak bunu? Bile-
miyorum. Artık İslam toplumları 
da diyemiyorum. Kim bu gidişata 
dur derse, insani bir şeyi insanlı-
ğa sunarsa o kazanır. Artık milli öl-
çekli yerel bir mesele değildir. Kü-
resel bir meseledir. Dünya ölçekli 
bir meseledir. Hatta kâinat ölçekli 
bir meseledir. Çünkü artık insan-
lar uzaya turizme gidiyorlar. Sade-
ce yer küreden ibaret bir sorun da 
değil.

Hasan Taşçı: Nazif hocamın bir 
sözü var kitabında. Diyor ki; “ 
Kentler ticaret merkezleriyle, işlet-
meleriyle birlikte çokuluslu büyük 
şirket haline geldiler.” Yani şehir 
artık şehir değil. Bütün dünyay-
la irtibat halinde. Son zamanlarda 
şunu da görüyoruz. Mesela İstan-
bul, olimpiyatlarla ilgili yarışıyor-
du. İzmir 2020 EXPO için yarışma-
da, EXPO’nun web sayfasına girin 
bir bakın Türkiye ibaresi yoktur 
orada. İzmir var. Yine İstanbul’u 
olimpiyatlarla ilgili pazarlarken, 
Türkiye ibaresi yoktur. Şehirler ar-
tık kendi kendini dünya piyasası-
na çıkarıyor. Bütün dünyada böyle. 
Şehir devlet olmaz dediniz ya ho-
cam az önce.

Coşkun Çakır: Doğru bu. Şehir 

bir kişiliktir ve dişidir aynı zaman-
da. Yani dişidir, cezbeder. Şehir-
ler bütün dillerde dişidir, değil mi 
hocam?

Hasan Taşçı: Hocam, şehirlerde 
mekânsal müdahaleler, biçimlen-
dirmeler, gelirin, rantın yeniden 
dağıtımını sağlıyor. Mesela bir yer-
den otoyol geçince, örnek olarak, 
yirmi beş sene önce benim amca-
mın oğlu Kavacık’ta bir cami inşaa-
tında çalışıyordu. Ben onun yanına 
gitmiştim. Bir gece zar zor gitmiş-
tik. O zaman iki öğrenci bursuyla 
bir arsa alınırdı oradan. O zaman-
ki fiyatıyla. Şimdi oradan bir oto-
yol geçti ve her yer iş merkezi ol-
du. Şehirlere gerekli veya gereksiz 
suni müdahaleler rantın bir yerden 
bir yere akmasına sebep oluyor. Bu 
bir sorun mudur? Tabi gelirin ye-
niden dağıtılmasını sağlıyor. Bu 
da şehrin devamı için bir engel di-
ye düşünüyorum. Bu konuda neler 
söylersiniz?

Mehmet Genç: İslam dünyası ka-
pitalizmle tanışmaya başladı. Tür-
kiye, Tanzimat’tan sonra kapita-
lizmle tanıştı. Fakat sarmaş dolaş, 
laubali olmadı. Beğenelim, beğen-
meyelim. Cumhuriyet uzun bir sü-
re kapitalizme uzak durdu. Ama 
sonra bütün İslam dünyası kapi-
talizmin içine daldı. Osmanlılar İs-
lam’a dayanarak, gelir adaleti sağ-
lamak için çok uğraştılar. Neticede 
bunu büyük ölçüde sağladılar. Ka-
pitalistler ise gelir uçurumu sa-
yesinde beslendiler. Büyüdüler. 
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Şimdi dünyada gelir adaletsizliğin-
de Müslümanlar bir numaradır. 
Bu çok hazin bir şeydir. Gelir eşit-
sizliği istatistiklerine bakın, İslam 
dünyası önde koşuyor. Yani kapi-
talizmin içine balıklama dalmış 
vaziyettedir. Bundan kurtulması 
lazımdır.

Hasan Taşçı: Bu durumu sevdik 
biz biraz. Toplum olarak sevdik.

Mehmet Genç: Bizim şeyde bu İs-
lami değerlere biraz dönüş temsil 
eden yeni uygulamada bunu orta-
dan kaldırma eğilimi var. Görülü-
yor. Birçok alandan. Ama bu rant 
farklılaşması dediğiniz. Ondan şey 
yaptım çok müthiş bir şey. Osman-
lılar bu tip şeyleri devlete alırlar, 
devlet dağıtırdı.

Hasan Taşçı: Ben birkaç sene ön-
ce İskoçya’ya gitmiştim. Orada 
adamlar Glasgow’u bize tanıtır-
ken, büyük tersaneler olduğundan 
bahsettiler. Hatta müzelerinde, o 
tersanelerde üretilen dünyanın en 
büyük gemilerinin fotoğrafları ha-
la var. Büyük gemiler üretiyorlar-
dı. Bugün hiç biri yok. “Niye bun-
ları tasfiye ettiniz?” diye sordum. 
“Artık Güney Kore’de daha ucuz 
üretiliyor bunlar” dediler. ” Siz ni-
ye üretmiyorsunuz?” dedim. “Bi-
zim çok güçlü bir finans sistemi-
miz var” dediler. Dünyanın birçok 
ülkesinde artık finansal yapıyla 
devam eden bir ekonomik düzen 
var. En son İzlanda bundan dolayı 

büyük bir kriz yaşadı. Ülke iflas et-
ti. Biz şirketlerin iflasına alışmış-
tık da, ülkenin iflası, dünya da böy-
le bir terminoloji ile karşılaştı. Üç, 
dört sene önce İzlanda’nın bu du-
rumuyla yaşandı. Bir şehrin, böy-
le finans şehri, güçlü finansal yapı 
gibi kavramlarla sanayi veya bilgi 
üretmeden ayakta kalması müm-
kün müdür? Tarım zaten yok ar-
tık şehirlerde, tarımsal üretim yok. 
Bu yapıyla ayakta durması, varlığı-
nı devam ettirebilmesi mümkün 
müdür?

Bir metrekare arsayı, 
kırk kat gökyüzüne 

çıkarak, kırk bin kat daha 
değer kazandırıyorsun. 
Finansman da böyledir. 

Parayı elden ele 
dolaştırarak sanal bir 
kazanç oluşturmak. 

Nazif Gürdoğan: Mümkün de-
ğildir. Bunu peşin olarak söyleye-
yim. Frank Lloyd’un gökdelen için 
bir sözü vardı. “Gökdelen, arsanın 
fiyatını kat kat artırmak için bu-
lunmuş, finansal, teknik bir hile-
dir.” diyor. Yani bir metrekare ar-
sayı, kırk kat gökyüzüne çıkarak, 
kırk bin kat daha değer kazandı-
rıyorsun. Finansman da böyledir. 
Parayı elden ele dolaştırarak sanal 

bir kazanç oluşturmak. Anadolu’da 
bir söz vardır. “Tilkinin kırk oyu-
nu var. Kırkı da tavuk üzerinedir.” 
Batı kültürünün, bu seküler kültü-
rün, kapitalizm diyelim. Adamla-
rın kırk tane tekniği var. Finansal 
teknik falan. Kırkı da faiz üzerine-
dir. Amerika’yı çok büyük bir şekil-
de sarstı bu kriz, İzlanda’yı sarstığı 
gibi. İrlanda’yı sarstı, İtalya’yı sars-
tı. Yunanistan’ı, İspanya’yı sarstı. 
2000’li yılların başında Türkiye’yi 
sarstı. Türkiye bunun bedelini 60-
70 milyar dolar olarak ödedi. Para-
dan para kazanmanın önüne geç-
mek gerekir. Önümüzdeki yılların 
en büyük tehlikesi, atom bombası 
kadar tehlikeli olan, paradan para 
kazanmaktır. Para ticaretini eko-
nominin merkezi haline getirmek-
tir. Reel ekonomiden, sanal eko-
nomiye kaymaktır. Reel ekonomi 
bir birim üretiyor. Ama onun on 
katı, dünyada yapılan hesaplama-
larda 60-70 trilyon dolarlık mal ve 
hizmet üretiliyor. Ama 600 trilyon 
dolarlık sanal para ticareti yapılı-
yor. Kıymet ticareti yapılıyor. Re-
el olanı 60, onun on katı 600 tril-
yon. Bu yepyeni bir şeydir. Sanal 
bir ekonomi var. Para ticaretinden 
doğan sanal bir ekonomi var.

Finansmancılar, “finansman us-
talığı, parayı elden ele dolaştıra-
rak, yok etmektir” derler. Şimdi 
bunu Amerikalılar, Avrupalılar en 
üst düzeye taşıdılar. Sanal bir kâr 
oluyor. Her el değiştirişte para bir 
vizyon kazanıyor. Olmayan bir kâr 
ediliyor. Sonunda o bir yerde pat-
lıyor. Papaz kaçtı oyununda oldu-
ğu gibi, bir yerde balon patlıyor. 
Kesinlikle bunun önüne geçmek 
gerekir. Artık şehirlerin, bankala-
rın para ticaretine odaklanmasın 
önüne geçilmeli. İstanbul’u finans 
merkezi haline getirmeye çalışıyor-
lar. Gelmelidir. Ama artık paradan 
para kazanma değil. Bankalar ye-
ni bir fonksiyon yüklenmeliler. O 
fonksiyon da paradan para kazan-
mak değil, üretim yapana destek 
olmaya dönüşmelidir. Silikon Vadi-
si’nin başarısının kaynağında biraz 
da o var. Rahmetli Sabahattin Za-
im hoca derdi ki; “ Silikon Vadisi, 
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Bill Gates’leri, Steve Jobs’ları Müs-
lümanlar çıkarmıştır.” İşte Müslü-
manların mudaraba ortaklığı, Hz. 
Peygamber’in, Hz. Hatice ile yap-
tığı ortaklık böyle bir ortaklıktır. 
Risk paylaşılmaktadır. Paradan pa-
ra değil. Ticaretten para kazanıl-
maktadır. Dünya da reel ekono-
miye dönmek zorundadır. Reel 
ekonomiye dönmezlerse bunun 
bedelini bütün dünya çok ağır bir 
şekilde zaten ödüyor.

Şehrin gücü parayı 
sanal olarak, irrasyonel 

olarak, reel olmayan 
bir şekilde büyütüyor. 

Sanal bir ekonomi. 
Şehir on üretiyorsa, 
şehirde on katı da 
sanal ekonomi var. 

Hasan Taşçı: Hocam aklıma bir 
şey geldi. Para her el değiştirdiğin-
de % 10 kazanıyor. Para nerede da-
ha hızlı el değişir? Sıkışıklıkta, in-
sanların yoğun yaşadığı yerde. Yani 
şehrin sıkışıklığının bir enerjisi söz 
konusu.  Şöyle düşünelim. Çok 
uzakta yaşayan bir kişiyle, birkaç 
km. ilerisinde yaşayan bir bakkalın 
alış-veriş ihtimali nedir? Haftada 
bir kere belki bir araya gelir. Ora-
da para haftada bir kere dolanıma 

girer. Ama şehirde sıkışıklıktan do-
layı çok hızlı dönüyor. Şehirleri bu 
döngüyü hızlandırmak için bilinç-
li olarak bir yoğunlaştırma gibi bir 
şey söz konusu olabilir mi?

Nazif Gürdoğan: Tabii, hani Ana-
dolu’da derler ya, “balık gölüne göre 
büyür.” Para ticareti de gölüne göre 
büyür. O yüzden dünya ölçeğinde 
düşünüyor. New York’un böyle bü-
yümesi, Kahire’nin böyle büyüme-
sinin kaynağında da bu var. Bunun 
önüne geçmek gerekir. Paradan pa-
ra kazanma değil, üretimden para 
kazanmaya geçilmelidir.

Hasan Taşçı: Para burada şehrin 
enerjisinden istifade ediyor.

Nazif Gürdoğan: Para burada şeh-
rin enerjisinden istifade ediyor. 
Şehrin gücünden istifade ediyor. 
Şehrin gücü parayı sanal olarak, ir-
rasyonel olarak, reel olmayan bir 
şekilde büyütüyor. Sanal bir eko-
nomi oluşuyor. Şehir on üretiyor-
sa, şehirde on katı da sanal eko-
nomi var. Para ticareti var, kıymet 
ticareti var. Aynı Deli Dumrul gi-
bi. Sezai Karakoç, bankalarla, si-
gorta şirketlerini, ekonominin De-
li Dumrul’larına benzetir. Biri 
riskin ticaretini yapıyor. Biri fela-
ketin ticaretini yapıyor. Aynen De-
li Dumrul’un olayında olduğu gibi, 
köprüden geçenden % 10 alıyor. 
Geçmeyenden döve döve % 20 alı-
yor. Böyle bir ekonomi anlayışı var. 
Bunun kesinlikle yıkılması gerekir.

Hasan Taşçı: Hocam, Borsa İstan-
bul bünyesinde bir şey oluşturu-
yorlar. Faizsiz ekonomi araştırma 
birimi gibi bir şey oluşturulmuş 
zannediyorum. Artık o noktaya 
geldik.

Nazif Gürdoğan: Evet. Dünya 
Bankası’nın bu konuda çalışmaları 
var. IMF’nin çalışmaları var. Şimdi 
Türkiye’deki kamu bankaları da fa-
izsiz sistem, paralel olarak sistem 
geliştirme çalışmaları var. Bütün 
dünya buna dönmek zorunda. Za-
ten merkez bankaları faiz oranları, 
neredeyse Avrupa % 0,25’e kadar 
indirdi. Amerika %1’lerin altına 
indirdi. Türkiye’de indi. Geçen bir 
toplantı da takıldık hatta. “Müj-
de adil düzen geliyor” diye. Arka-
daşlar “Nereden çıkardın hocam?” 
dediler.” Faiz oranları sıfıra iniyor 
işte. Adil bir ekonomide ve sağlık-
lı bir ekonomide faiz oranları sıfır-
dır.” Gerçekten para ticaretinin ke-
sinlikle önüne geçmek gerekir. İşte 
bu aç gözlülüğü büyüten en büyük 
mekanizmalardan biri para ticare-
tidir. İslam’da bu yüzden faiz ya-
saktır. Çok şiddetli bir şekilde karşı 
çıkılmıştır. Kâbe’ye taş atmak gibi 
görülmüştür. Sebebi de bu olmalı 
her halde.

HasanTaşçı: Katılımınız ve değer-
li fikirlerinizi bizimle paylaştığınız 
için hepinize teşekkür ediyorum.   
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşün-
ce dergimizin dördüncü sayısının 
dosya toplantısına hoş geldiniz. İlk 
üç sayımızın dosya konuları şöy-
ledir; Birinci sayı şehir felsefesi, 
ikinci sayı şehir hukuku, üçüncü 
sayımızın şehir ekonomisi, bu sayı-
mızın konusu ise şehir sosyolojisi-
dir. Her sayımızda konusuna göre 
çeşitli akademisyenlerle dosya top-
lantısı düzenliyoruz. Şu anda şehir 
sosyolojisini konuşmak üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. 

Şehir sosyolojisi denince, çeşitli ta-
nımlara baktığımızda ilk akla gelen 
konulardan birisi de iletişimdir. 
Şehirde, insan-mekân, mekân-
mekân, insan-insan, birey-toplum, 
toplum-birey ile sürekli iletişim ha-
lindedir. Şöyle bir tanımlama var 
“Şehrin oluşturduğu ortamlarda 
insanlar hem birbirleriyle, hem de 
şehrin mekânsal olarak kendisiyle, 
kente ait değerler ve bizatihi bu de-
ğerleri üretenlerle iletişim içinde-
dirler. Bütün bunlar kısaca kentin 
toplumsallığı olarak adlandırılabi-
lir. Şehir söz konusu bu toplum-
sallığı ise kendine özgü yöntem ve 
iletişim kanallarıyla yerine getirir. 
Nur Vergin bu durumu şöyle ta-
nımlıyor.”Kent kendine özgü ileti-
şim kanalları yaratarak birbirinden 
kopuk ve habersiz olan bireylerin 
etkileşim sürecine girmelerini sağ-
lar.” Burada ben bir örnek vermek 
istiyorum. Mumford bir tespitin-
de diyor ki; “Ortaçağ’da Bow Kilise-
si’nin çan seslerinin duyulabileceği 
mesafe, Londra şehrinin sınırlarını 
oluşturuyordu. 19. y.y.’da diğer ile-
tişim sistemleri icat edilene kadar 
bu böyle kaldı.” Osmanlı şehrinde 
ise mahallenin sınırlarını belirle-
yen sistem, ezanın duyulacağı son 
nokta olarak belirlenmiş. Tabii gü-
nümüzdeki ses arttırıcı araçlar ol-
madan önce. Mahallenin sınırları 
orada sona eriyordu. Buradan ha-
reketle şunu söyleyelim. Bu ileti-
şim şehir için ne anlam ifade edi-
yor? Toplum için, kentsel toplum 
için ne anlam ifade ediyor?

Yasin Aktay: Öncelikle şunu söy-
leyebiliriz. Başlık olarak kent sos-
yolojisini düşündüğümüzde, kent 

sosyolojisine girmeden önce sos-
yolojinin kendisinin kentten kay-
naklanmış olduğunu belirtmek ge-
rekir. Modern kent, sosyoloji ile 
olmuştur. Bunu söylemenin an-
lamı şudur; aslında sosyoloji mo-
dern bir bilimdir ve onu ilk etapta 
yaratan merak duygusu veya yara-
tan kontrol duygusu kentin ortaya 
çıkardığı yeni hadiseler, yeni tec-
rübelerden başkası değildir. Çün-
kü modernleşme adına ne gerçek-
leştiyse kent içerisinde gerçekleşti. 
Modernleşme adına ne gördüysek, 
bunu her şeyden önce kentin içe-
risinde gördük. Yeni bir kent tipi-
nin ortaya çıkması ile gördük. Ye-
ni bir şehir tipinin ortaya çıkması 
ile gördük. Evet, eskiden de şehir-
ler vardı. Ama modern şehir, yeni 
ve moderndir. Eskiden de şehirler 
vardır. Ama eski şehirler bir sosyo-
loji doğurmamıştır. Ama bugünün 
sosyolojisi, bugünün kenti yani 
modern kentin en önemli ürünle-
rinden birisi de bizatihi sosyoloji-
nin kendisidir.

Hasan Taşçı: Bir bilim olarak sos-
yoloji modern kentin ürünü olabi-
lir ama sosyolojik anlamda bugün 
var olan tartışmalar bilimsel ola-
rak tanımlanmamış olsa bile eski-
den vardı. 

Yasin Aktay: Evet, bir bilim 

olarak. Çünkü modern kent sana-
yileşmenin bir sonucudur. Sana-
yileşmenin bir sonucu olan kent 
ile daha önceki dönemlerde başka 
faktörlerin, başka saiklerin bir so-
nucu olarak ortaya çıkan kent ara-
sında tabiatıyla özde bir farklılık 
vardır.

Sosyoloji modern bir 
bilimdir ve onu ilk 

etapta yaratan merak 
duygusu veya kontrol 

duygusu kentin ortaya 
çıkardığı yeni hadiseler, 

yeni tecrübelerden 
başkası değildir.

Mazhar Bağlı: Nasıl bir farklılık 
bu hocam? Bunun üzerinde biraz 
durmamız gerekiyor sanıyorum. 
Ayrıca sosyolojik bir özne olarak 
kentsel yapının ne zaman 
dikkat çekmeye başladığını da 
konuşmamız gerekiyor. Kent yeni 
bir sosyolojinin somut yansıma 
alanı olarak yeni dünyanın en 
önemli değişim dinamiği haline 
geldi. Tabi modernleşmenin de 
temel somut alanlarından birisidir. 
Modern toplum, kentli toplum 
demektir.
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Yasin Aktay: Bir defa her şeyden 
önce kent, devletin bir fonksiyo-
nudur. Güçlü bir devletin olmadı-
ğı hiçbir yerde kent ortaya çıkma-
mıştır. Yani hep zannedildiğinin 
aksine kentler devletleri meyda-
na getirmezler. Aksine güçlü dev-

letler kentleri meydana getirirler. 
İbn-i Haldun’un, kentin menşei 
konusunda ortaya attığı teori, ken-
tin menşeine istinaden ortaya atıl-
mış diğer teorilere nazaran çok da-
ha makul ve çok daha gerçekçidir. 
Kenti büyük devletler ortaya çıkar-
dılar. Genellikle büyük devletler 
kenti bazen şan olsun diye ortaya 
çıkarır. Bir büyük kent her şeyden 
önce büyük yapılar demektir. Bu 
büyük yapıları insanların kolek-
tif hareketi ortaya çıkarır. Kolektif 
hareket de kendi kendine oluşmaz. 
Genellikle zorlayıcı bir irade ile or-
taya çıkar. Zorlayıcı irade de bazen 
ya korkuyla, ya da silahlı bir gücün 
organizasyonuyla, bir otoriter ya-
pının, bir devlet çarkının zorlama-
sıyla meydana gelir. Çünkü büyük 
devlet demek büyük yapılar de-
mektir. Daha doğrusu kent demek 
büyük yapılar demektir. Bu yapıla-
rın aynı zamanda eski dönemlerin 
yerleşim tabiatı genellikle tarım 
toplumudur ve köydür. Köy bir kır-
sal üretim birimidir. Kırsal üretim 
birimlerinin kente dönüşmesi, ge-
nellikle biliyorsunuz kırdaki yapıya 
el koyacak bir iradenin ortaya çık-
ması ile mümkün olabiliyor. Bu da 
devlet olmadan olabilecek bir şey 

değildir. Bu tabii uzun bir hikâye-
dir. Yani devletin kentin menşei ile 
ilgili, kentin kaynağı ile ilgili sosyo-
lojide ortaya atılmış bir sürü teori-
nin alanına girmeyi gerektiriyor.

Mazhar Bağlı: O halde siz ge-
leneksel yerleşim yerleriyle, an-
tik kentlerle modern kentleri 
ayırıyorsunuz.

Yasin Aktay: Tabii ki. Tabiatı iti-
bariyle çok ciddi farklar vardır. Bu 
farklılıklar modern kentin biraz 
karaktersiz hale gelmesi ile ilk ifa-
desini buluyor. Önce karaktersiz 
bir kent, hepsi birbirine benzeyen 
kentler. Sanayinin bir fonksiyonu 
olarak ortaya çıkmış olan bir kent. 
Sanayi belki de ilk defa geçmiş dö-
nemlerde devletin bir fonksiyonu 
olarak ortaya çıkan kentlerin hi-
lafına, bir sanayileşme dalgasının 
bütün dünyayı küresel bir rüzgâr 
olarak kuşatması ile birlikte dün-
yanın her tarafına birbirine ben-
zeyen, aynı saiklerle kurulan ve ay-
nı saiklerle gelişen, aynı karakter 
özellikleri taşımaya başlayan kent-
ler ortaya çıkmıştır. Bu biraz fab-
rikasyon bir yapı ortaya çıkarıyor. 
Bu kent aynı zamanda bütün bir 
kozmopolitizmi bir harmoni içeri-
sinde eriten veya bir harmoni içeri-
sinde yeniden üreten onu yine koz-
mik bir yapıya dönüştüren klasik 
şehrin dışında, şehre alternatif ola-
rak onu bir kaosa dönüştüren yani 
bir tür rölativizmin hâkim olduğu 
bambaşka bir yapıyı ortaya çıkaran 
bir durumdur modern kent.

Hasan Taşçı: Biliyorsunuz hangi 
disiplin açısından yapılırsa yapıl-
sın şehrin tanımlarında mutlaka 
bir zaman boyutu vardır. Modern 
kent o kadar hızlı gelişiyor ki za-
man boyutu ortadan kalkıyor. Yani 
üretimi çok kısa sürede gerçekleşi-
yor. Daha önceki şehirlerde tanım-
landığı gibi bir zaman boyutu yok 
anladığım kadarıyla. Birinin takli-
di, bir fason üretim gibi üretilmek-
tedirler. Bu durumda şehir zaman 
içinde kuşandığı sosyallikten mah-
rum kalıyor veya tanımlanmaya 
muhtaç yeni bir sosyallik ile karşı 
karşıya kalıyor.

Hangi disiplin açısından 
yapılırsa yapılsın şehrin 
tanımlarında mutlaka 

bir zaman boyutu vardır. 
Modern kent o kadar 

hızlı gelişiyor ki zaman 
boyutu ortadan kalkıyor. 

Yani üretimi çok kısa 
sürede gerçekleşiyor.

Yasin Aktay: Şöyle karakterize 
edilebilir. Sosyologlar yeni ortaya 
çıkan kentteki zaman kavramını, 
zaman ve mekânın birbirinden ay-
rışması olarak tanımlarlar. Zaman 
ve mekân nasıl birbirinden ayrıştı-
rılır? Eskiden mekâna bağlı olarak 
işleyen bir zaman anlayışının öte-
sinde, tamamen soyut, tamamen 
zamanı milimetrik birimlere bö-
lerek işlemeye başlayan ve mekâ-
nın hareketlerinden bağımsız bir 
vardiya anlayışıyla işlemeye başla-
yan bir zaman anlayışını devreye 
sokuyor. Yani burada artık zama-
nın nakite dönüştüğü, vaktin iyi-
ce nakte dönüştüğü aynı zaman-
da vaktin bir üretim birimi haline 
geldiği, bir üretim konusu haline 
geldiği bir anlayış. Burada zaman 
modern kentin üzerinde en önem-
li üzerinde değişim yaptığı, tahri-
bat demiyorum değişim yaptığı ko-
nulardan bir tanesidir. Zaman ve 
mekân ayrışmasını para kavramı-
nın icat edilmesini, işlerin ayrıntılı 
bir biçimde ve çok sofistike bir hale 
gelmesiyle izah edebiliriz. Artık pa-
ra, zaman ve mekânın birbirinden 
kopartılmasının en sembolik ve en 
yüksek örneğini temsil eder.

Mazhar Bağlı: Bu konuyla ilgili 
benim aslında tartışılmasını iste-
diğim bir tezim var. Tartışılmasını 
istememin nedeni de kendi bakı-
şımı ya da tezimi test etmiş olu-
rum. Bana göre değişimin form, öz 
ve anlam ile farklı bir şekilde, yeni 
ve aslında modern bir tarzda irti-
batlı hale getiren en önemli konu 
paranın her hangi bir şeyin değe-
rini sembolize edebilecek bir araca 

Yasin AKTAY



dönüşmüş olmasıdır. Yani reel de-
ğerinin dışında, bir temsil değerine 
sahip olmuş olması, aslında bir ne-
vi kentin de pek çok alanın temsil 
alanına dönüşmüş olmasını bera-
berinde getiriyor. Hatta bu konuyu 
bir makalede de ele aldım, cenne-
tin mekan değişimi. Modern dün-
ya bir nevi cennet tahayyülünü bu 
dünyaya transfer etmek suretiyle 
değişimi somutlaştırıp verimli bir 
iş haline getirdi. Tam da bence si-
zin sözünü ettiğiniz anlamda yani 
paranın bir mübadele aracı olarak 
gerçek bir değişim gücünü göster-
miş olmasıdır. Herhangi bir şeyin, 
bir başka nesnenin içerdiği değe-
ri soyutlayıp ya da farklılaştıra-
rak içinde barındırabilecek bir me-
kanizma oluşturması sanıyorum 
bir devrimdir. Ve bu konu galiba 
mekânsal algılarda da özellikle de 
günümüz kentlerinde de bir dö-
nüşümü, değişik alanların temsili 
olarak ortaya çıkıyor. Mesela kent 
meydanı aynı zamanda bir nevi o 
geleneksel dönemlerde var olan ta-
pınma ihtiyacının temsiline dönü-
şüyor. Tören alanına dönüşüyor. 
Orduların gösteriler yaptığı tiyat-
rolara dönüşüyor. Bir takım alış-
veriş merkezleri festival alanları-
na dönüşüyorlar ki bunu Mustafa 
Bey’e de soracağım. Bu dönüşüm 
geleneksel bir takım figürler taşı-
yarak mı daha kolay sağlanabiliyor 
acaba yoksa yeni bir simgesel alan 
mı oluşturuluyor? Ya da bir nevi 
form var öz yok gibi bir durum mu 
var?

Yasin Aktay: Çok güzel bir nokta-
ya değindiniz. Kısaca söyleyeyim. 
İnsanlar her zaman kutsallıkları 
yeniden üretirler. Farklı formlarda 
da üretirler. Bugün sekülerizmin 
bütün seküler yapısına rağmen 
kendi kutsallarını bir takım mabet-
lerle, bir takım törensel davranış-
larla, habituslarla yeniden üretmiş 
olduğunu biliyoruz. Onun için ben 
sekülerizmi bir ideal olarak mut-
lak anlamda kendini gerçekleşti-
rebilecek bir şey değildir. Mutlak 
anlamda kutsaldan arınma olarak 
sekülerizm imkânsız bir projedir. 
Çünkü insan var olduğu ölçüde 

kendi kutsallarını üretir, kendi me-
tafiziğini üretir. Metafiziğe ilişkin 
olmayan bir tecrübe, insani tecrü-
be genellikle çok fazla mümkün de-
ğildir. Ama belki de her zaman için 
insan o gerilimi sürekli olarak ya-
şayan bir metafizikle, fizik arasın-
daki o gerilimi sürekli olarak yaşar. 
Sabitler ile değişkenler arasındaki 
gerilimleri her zaman yeniden üre-
tir. Çağın farklı tecrübelerine bağ-
lı olarak. Burada modern kentin 
sosyolojiyi doğurmuş olması ba-
kımından başlı başına önemli bir 
hadisedir.

Herhangi bir şeyin, bir 
başka nesnenin içerdiği 

değeri soyutlayıp ya 
da farklılaştırarak 

içinde barındırabilecek 
bir mekanizma 

oluşturması sanıyorum 
bir devrimdir.

Sosyoloji bir bakıma insanın ken-
di başına geçen, yaşamakta olduğu 
olayı düşünmesini sağlayan, insa-
nın kendine dönüp bakmasını sağ-
layan bir bilgi biçimi olarak çünkü 
kent önemli bir değişim yaşıyor. 
Çok hızlı bir değişim. Hızlı ve gele-
nekten bugüne her şeyin hızla de-
ğiştiği, hatta böyle eriyerek değişti-
ği Marks’ın tabiriyle katı olan her 
şeyin hızla buharlaşarak yok oldu-
ğu, yok olarak değiştiği bir tecrübe-
dir modernite. Kent tecrübesi aynı 
zamanda. Modernite derken bura-
da kent tecrübesinden ayrı bir mo-
dernite yok. Bu kent içerisinde, in-
san neler olup bittiğine şöyle bir 
dönüp bakma ihtiyacı hissediyor 
ve sosyolojiyi üretiyor. Bir bakıma 
sosyolojik bilgiyi üretiyor. Sosyo-
lojik bilgi insanın kendi başından 
geçenleri bir monitörize etme iş-
lemidir. Monitörize etme yani dö-
nüp kendini bir seyretme işlemi 
anlamına geliyor. Olayı, olup bite-
ni bir açıklama ihtiyacıdır. Eskiden 
fırtınalar olurdu. O fırtınaları açık-
lamak için insanlar metafizik veya 

teolojik bilgiyi üretirlerdi Kont’un 
tiplemesiyle. Bugün aynı olup bi-
ten hadiseleri açıklamak üzere baş-
ka bir bilgi birikimi üretiyorlar. 
Sosyolojik bilgiyi üretiyorlar. Bu 
sosyolojik bilgi, işte aile yok oluyor. 
Farklı bir şeye dönüşüyor. Eskiden 
bir aile hayatı vardı kırsalda. Mo-
dern kentte bu aile bambaşka bir 
şeye dönüşüyor. Eskiden din kuru-
mu vardı. Bütün köylülerin, kırsal-
da herkesin büyük bir sabiti olarak 
yaşadığı bir dini kozmoloji anla-
yışı, bir anda kent ortamında çok 
kozmopolit birçok çeşitlilikle karşı-
laşarak bir anda rölativizmin cen-
deresine yakalanıyor. Rölativizmin 
cenderesine yakalandığı andan iti-
baren insanın kutsala dair bütün 
güveni yitiyor. Dünyanın büyüsü 
bozuluyor Maksimilyan’ın tabiriy-
le ve insanın ilk hissettiği tecrübe 
bir anomi oluyor. Bir boşluk yani 
anomi, normsuzluk. Bu normsuz-
luk bir anda modern kentin eski-
den tevarüs ettiği bütün değerle-
ri yeniden gözden geçirmesine yol 
açıyor. O döneme dair bu ilk tecrü-
bedir. Bu ilk tecrübeye dair bütün 
sosyologların ürettiği bilgi, halen 
o bilgidir. Biraz o bilginin baskı-
sı altında yaşıyor sosyoloji. Halen 
kenti algılamaya, yorumlamaya 
çalışırken o ilk dönemin tecrübe-
si hakkında üretilmiş olan bilgiden 
çok fazla uzaklaşamıyoruz. Oy-

sa kent tecrübesi ondan çok fazla 
uzaklaşmıştır. Kent tecrübesi bu-
gün çok farklı bir şekilde o anomiyi 
çoktan aşmıştır. Kendi kozmoloji-
sini yaratmıştır. Kendi kozmolojisi 

Mazhar BAĞLI
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de son derece mesela o ilk dönem-
de Nietzsche’nin “Tanrı öldü” his-
sine kapılmasına yol açan o nihilist 
yapıya rağmen bugün bakıyorsu-
nuz insanlar gayet bütün her bo-
yutuyla açıklanmış, her boyutuy-
la kendilerine göre kodlanmış bir 
kent içerisinde yaşadıkları hissine 
ulaşmış bulunuyorlar. Yani bugün 
baktığınız zaman çok ontolojik dö-
nemlerden çok daha kesin inanç-
lı insanların yaşadığı bir dünyada 
yaşıyoruz. 

Hasan Taşçı: Robert Ezra Park’ın 
şehirle ilgili, o meşhur makalesi-
nin girişi şöyledir. Şehir bireyler-
den ve kolektif donanımlardan, 
yollar, binalar, aydınlatma araçları, 
tramway, telefon vs. idari aygıt ve 
birçok müesseseden mahkemeler, 
hastaneler, okullar gibi donanım-
lardan farklı bir şeydir. Şehir daha 
çok bir düşünce hali, gelenek gö-
reneklerin ve bunlardan aktarılan 
veya bunlara bağlı örgütlü tutum 
ve duyguların bir birliğidir. Burada 
zannediyorum iyi bir sosyolojik ta-
nımlama var. Her şehrin bir sosyal 
sistemi var. Sanıyorum ki bu sosyal 
sistemin en temel olgularından bi-
risi komşuluk ilişkisidir. Bugün bu 
komşuluğun biraz zayıfladığını gö-
rüyoruz veya öyle algılıyoruz. Bel-
ki de öyle değildir. Belki de öyledir. 

Ben bunu Mustafa hocama sor-
mak istiyorum. Komşuluk bağları 
geçmişte nasıldı? Bugün zayıfladı 
mı? Önemi nedir? Bununla ilgili si-
zi dinleyelim. Komşulukla ilgili ne-
ler söyleyebilirsiniz bize?

Sanayi devrimi aslında 
aynı zamanda bir 
kent devrimidir. 

Kentleşmede meydana 
gelen bir devrimdir. 

Bu devrim sadece 
binaların, parkların 

yeniden yapılmasıyla 
değil, aynı zamanda 

sosyal ilişkilerin 
yeniden dönüşümü ile 
de ilgili bir durumdur. 

Mustafa Orçan: Teşekkür ederim. 
Aslında Yasin Hoca çok iyi bir giriş 
yaptı. Sosyoloji ile kent arasında 
bir bağlantı kurdu. Sanayi devri-
mi diyoruz. Sanayi devrimi aslın-
da aynı zamanda bir kent devrimi-
dir. Kentleşmede meydana gelen 
bir devrimdir. Bu devrim sadece 
binaların, parkların yeniden yapıl-
masıyla değil, aynı zamanda sosyal 

ilişkilerin yeniden dönüşümü ile 
de ilgili bir durumdur. Bu bakım-
dan sanayileşmeyle birlikte kent 
artık tamamen geleneksel yapılar-
dan kopma eğilimi göstermiştir. 
Fakat burada en önemli olgular-
dan biri Robert Park’ın da dedi-
ği gibi yani biz şehirli dediğimiz-
de ya da bina dediğimizde bir taş 
yapı, beton yığını filan olarak algı-
lamamız lazım. Bu çok önemli bir 
tehlikedir. Onun içinde komşuluk 
ilişkileri, insan psikolojisi, doğum-
lar, ölümler, düğünler vardır. Son 
dönemlerde Türkiye’de de yapılan 
bazı şehirlerdeki steril hayatlara 
bakıldığında burada ciddi ölçüde 
sosyal ağlarda bir takım kopmala-
rın ve sıkıntıların olduğunu görü-
yoruz. Bizim şu andaki hakikatten 
sahip olduğumuz komşuluk ilişki-
leri, aile yapısı falan Türkiye’nin en 
büyük sosyal sermayelerinden biri-
dir. Fakat bu mekândaki özellikle 
belli konut algısı, hem özel sektör 
olsun, hem devlet, TOKİ’nin yap-
mış olduğu binalara bakıldığında 
maalesef orada bir “Sosyal Aklın” 
olmadığını görüyoruz.

Hasan Taşçı: Yani dönüşümün 
sosyolojisi yok mu hocam?

Mustafa Orçan: Kentsel dönü-
şüm var ama bu kentsel dönüşüm 
bir ölçüde bina dönüşümüne en-
dekslenmiş ve ona odaklanmış, asıl 
bizim “sosyal ekoloji” dediğimiz o 
yapıyı zedeleyici bir tutum içeri-
sinde. Sosyal ekoloji dediğimizde 
ne anlaşılması lazım? Her toplu-
mun kendine özgü veya her yöre-
nin, her bölgenin kendine özgü bir 
sosyal yapısı var. Bir kültürel yapı-
sı var ve bu kültürel yapıya uygun 
olarak da bina yapılması lazım. Ta-
leplere, kültürel değerlere göre bi-
naların yapılması lazım. Bu yüzden 
son dönemlerdeki yapılan konutla-
ra bakıldığında maalesef bu sosyal 
dokunun çok ciddiye alınmadığı 
hatta ilgili kamu kurumlarının ba-
zılarında sosyologların bile hiç ol-
madığını biliyoruz. Bu çok ciddi bir 
sıkıntıdır. Sadece sosyologlar değil, 
halk bilimcilerinin ve psikologların 
da olması lazım. Bu bakımdan ben 
biraz Türkiye’ye dönerek de bunu 



açıklamaya çalışacağım. TOKİ ha-
kikatten Türkiye adına çok önemli 
işler yaptı. Türkiye’de devlet ilk kez 
alt ve orta sınıfları düşünerek kitle-
sel konutlar yaptı. Bu çok önemli-
dir. Ama bunun en büyük eksikliği 
şuydu; bu yapılan konutlar aynı za-
manda bizim kültürel kodlarımızı, 
kültürel ilişkilerimizi o komşuluk 
ilişkilerini ne kadar temsil edebili-
yordu? Bu fiziki mekânlar bunu ne 
kadar kaldırabiliyordu? Bu çok cid-
di bir sorundu. İşte TOKİ ilk kez, 
Yasin Hocamızın da başında bu-
lunduğu bir proje ile (Mersin’de) 
bir kentsel dönüşüm olmadan, hal-
kın ayağına giderek, “Evet siz nasıl 
bir bina istiyorsunuz, kentsel dö-
nüşümün içinde neler olsun?” so-
rusunu özellikle araştırdı. Bu ben-
ce önemli bir girişim olmuştur.

Bu bakımdan yani komşuluk dedi-
ğimizde, bizim için komşuluk kül-
türü, komşuluk ilişkileri hem di-
nimiz açısından, hem diğer kutsal 
dinler açısından bakıldığında en 
önemli sosyal ağlardan bir tanesi-
dir. Komşuluk ilk önce akraba ek-
seninde yerleşim olgusuyla orta-
ya çıkmıştır. Fakat özellikle kutsal 
dört büyük dine bakıldığında ar-
tık bu ilişkinin mahalle eksenin-
de seyrettiğini görüyoruz. Yani ilk 
ilişkilerde daha çok akraba eksen-
li komşuluk ilişkisi varken, özel-
likle İslamiyet ve Hristiyanlık gibi 
dinlerle birlikte artık bu komşu-
luk ilişkileri akraba eksenli değil, 
daha mahalle eksenli seyrettiğini 

görebiliyoruz. Modern hayatta da 
bireysellik ön plandadır. Gerorg 
Simmel’nin dediği gibi zaman en 
önemli şeydir. Bu eksiklikten do-
layı bence komşuluk ilişkilerinin 
yeniden düşünülmesi lazımdır. 
Özellikle yeni projeler ortaya atıl-
malıdır. Bu projelerden bir tanesi 
de acaba şu olabilir mi? Komşuluk 
haftası veya günleri kutlanabilir 
mi? Bunu yaşatmak adına sadece 
belli yaşlardan sonraki kuşakların 
şöyle bir komşuluk ilişkisi vardırın 
ötesinde, yeni nesillere de bunu 
aktarabilir miyiz? Sayın Belediye 
Başkanımız da burada uygulama-
dan gelen bir zat, belki böyle bir 
hafta, etkinlik yapılabilirse, ilk kez 
böyle bir proje yapılabilirse bence 
çok anlamlı bir girişim olacaktır di-
ye düşünüyorum. 

Hasan Taşçı: Bizde komşuluk iliş-
kileri mahalle eksenlidir. Ama son 
zamanlarda şöyle bir tartışma var 
ortada. Mahalle ortadan kalkıyor 
mu? Eski fonksiyonunu icra edebi-
liyor mu? 

Yasin Aktay: Komşuluk ilişkileri-
nin kuşkusuz bittiğine dair, apart-
man hayatı komşuluğu bitirdi, 
mahremiyeti öldürdü gibi şeyler 
söyleniyor. Ben bunları çok abartı-
lı buluyorum. Yani şundan dolayı, 
ben bir yüksek lisans tezi yazdır-
mıştım bir öğrencime. Apartman 
komşuluğu üzerine epey müla-
kat yaptı. Bunu başka tezlerle de 
desteklemeye çalıştım ben aynı 

verileri. Apartmanda beraber kal-
ma süresine bağlı olarak çok sağ-
lam komşuluk ilişkileri de tesis 
edilebiliyor. Hatta mahallenin ya-
tay olarak yayıldığı dönemlere ve-
ya ortamlara nazaran çok daha 
yoğun ve çok daha kalabalık kom-
şuluk ilişkilerinin bir apartman 
içerisinde hatta birkaç apartman 
içerisinde cereyan edebildiğine şa-
hit olduk.

Bizim için komşuluk 
kültürü, komşuluk 

ilişkileri hem dinimiz 
açısından, hem 

diğer kutsal dinler 
açısından bakıldığında 

en önemli sosyal 
ağlardan bir tanesidir.

Mehmet Tevfik Göksu: Ben bir 
apartmanda yaşıyorum. Apart-
manda on sekiz daire var ve on se-
kiz dairenin bütün çocukları ortak 
ders yaptığı, ortak sohbet yaptığı, 
ortak etkinlik yaptığı, ortak yapıl-
ması gereken ne varsa burada ko-
lektif şuur oluşturuldu. 

Hasan Taşçı: Ben bunun istisnai 
bir durum olduğunu düşünüyo-
rum. Biçim olarak apartmanların 
komşuluk ilişkilerini azaltıcı etki-
ye sahip olduklarına dair yaygın bir 
kanaat var bunun doğru olduğunu 
sanıyorum. Apartmanda da oluşa-
biliyor bu. 

Yasin Aktay: Aslında genellikle 
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şöyle bir tipolojidir. Benim zaman 
zaman kaldığım bazı apartmanlar 
olmuştur. Hakikatten alttaki kom-
şuyu tanımadığım, onunla hiçbir 
ilişki kurmadığım durumlar da ol-
du. Ama bu belki çok istisnai du-
rumlar. Ama aynı apartmanda bir-
kaç kişi uzun süre kalmışsa, o uzun 

sürenin aşamasından itibaren in-
sanlar birbirleriyle ilişkiye geçiyor-
lar. Yani öyle çizilen tipolojideki gi-
bi batılı bir komşuluk yapımız yok. 
Yani apartmanın dayattığı fiziksel 
koşullara rağmen komşuluk ilişki-
si pek ala tesis edilebiliyor. Ama di-
yeceksiniz ki komşuluk ilişkisi es-
ki zamanlarda üretilen ilişki gibi 
bir ilişkiyi tesis ediyor mu? Tabii ki 
çok farklı bir ilişki biçimidir. 

Hasan Taşçı: Ben etmediğini 
söylüyorum. 

Yasin Aktay: Ama hiç yok değil. 
Hiçbir sosyalizasyon kalmıyor de-
ğil. Bence moderniteye lanet eden 
gelenekselci bir yaklaşım var. Bu 
bazen fantastik bir modern kent 
veya apartman tipolojisi çiziyor. 
Bu tipolojiye saldırıp duruyor. Hal-
bûki mahremiyet açısından bakı-
lacak olursa bugünkü apartman 
hayatı mahremiyet kavramına, İs-
lami mahremiyet açısından daha 
yakındır. 

Mahremiyet bugünkü apartmanda 
çok daha fazla korunabiliyor. Çok 
daha fazla sürdürülebiliyor. Eski 

yaşantıyı biliyoruz, çok hızlı bir de-
ğişim süreci yaşadığımız için gele-
neksel hayata dair örüntülerle de 
ilgili tecrübelerimiz var. O tecrü-
beler içerisinde ben şeyi hatırlıyo-
rum, görebiliyorum. İnsanlar kom-
şusuna kim giriyor, kim çıkıyor? 
Çok daha fazla kontrol edebiliyor-

lardı. Evlerin içerisinde neler olu-
yor. Avlulardan falan görülebiliyor-
du. Komşusunun mahremiyetine 
çok daha kolay nüfuz edebiliyordu. 
Oysa bugün öyle değil. Kapını ka-
pattığın andan itibaren kendi evi-
nin içerisinde kalabiliyorsun. Kim-
se senin evine göz dikemiyor.

Hasan Taşçı: Hocam ben bir ör-
nek vereyim. İstanbul’da, Ataşe-
hir diye bir ilçe, semt var. Ben gece 
oraya gittiğim zaman şunu görüyo-
rum. Çok yüksek apartmanlardan 

oluşan semtin binalarının tamamı-
na yakınında perde kapatmak diye 
bir şey yok. Binada herkes karşı-
sındakini görecek şekilde odasın-
da, mutfağında, salonunda karşı-
lıklı açıkta oturuyor. Bunu gece çok 
rahat görüyorsunuz. Ben apart-
man dediğimiz biçimin zaman içe-
risinde böyle bir şey oluşturduğu-
nu zannediyorum.

Yasin Aktay: Bu bir tercih 
meselesidir.

Moderniteye lanet eden 
gelenekselci bir yaklaşım 
var. Bu bazen fantastik 
bir modern kent veya 
apartman tipolojisi 

çiziyor. Bu tipolojiye 
saldırıp duruyor. 

Halbûki mahremiyet 
açısından bakılacak 

olursa bugünkü 
apartman hayatı 

mahremiyet kavramına, 
İslami mahremiyet 

açısından daha yakındır.  

Mehmet Tevfik Göksu: Bunun 
mekânla ne alakası var. Bu orada 
yaşayan insanın kendi değer bü-
tünlüğü ile alakalı bir şeydir. 

Yasin Aktay: Tam tersi şeyler de 
var. Tercih edilen perde tiplemesiy-
le ilgilidir. Ben kendi oturduğum 
apartmanda kapatıyorum perdele-
ri ama karşı tarafınki açık. İçerideki 
herkes görünüyor mesela. Mahre-
miyeti korumakla da ilgili bir şey-
dir. Kişi mahremiyetini korumak 
istiyorsa bugünkü apartman yapı-
sı buna müsaittir. Belki de insan-
ların dekorasyon anlamında yaptı-
ğı tercihler biraz yaşam tarzıyla da 
ilgili bir şeydir. Yaşam tarzı olarak 
mahremiyeti korumayı, mahremi-
yete değer veren insanların bugün-
kü apartman yapısı içerisinde daha 
fazla imkânlara sahip oldukları-
nı söyleyebiliriz. Eskiye dair, gele-
neğe dair, nostaljik yaklaşımların 



değerleri aşılıyor olduğuna dair 
yaklaşımları çok doğru bulmuyo-
rum. Genel anlamda ben nostal-
jiyi çok fazla kutsayan, çok fazla 
olumlayan bir insan değilimdir. Ya-
ni bugün insan istediği takdirde, 
her zaman kendi değerlerini, prati-
ze edebilmek için bir takım imkân-
lar bulabilir. Geçmişte de insanlar 
buluyordu. Geçmişte de insanlar 
mahremiyete değer veren insanlar 
o yapı içerisinde de mutlaka daha 
farklı tedbirler alabiliyorlardı. Ama 
bugün o tedbirleri almak için çok 
fazla uğraşmak gerekmiyor zanne-
diyorum. Daha az çaba sarf etmek 
yetiyor.

İstanbul gibi metropol 
şehirler herkesi kabul 

eder. Herkese karşı 
cömerttir. Neden? 
Çünkü otokontrol 

sistemi yok. Hukukla 
kontrol edildiği için. 

Fakat geleneksel 
toplumlarda ve 

geleneksel mekânlarda 
daha çok mahalle 
ve komşuluk ilişki 

ağının olduğu yerlerde 
ise bir otokontrol 

sistemi vardır.

Mustafa Orçan: Şöyle bir şey var 
zannediyorum. Komşuluk ilişki-
lerinin çok sıcak olması, mahal-
le havasında olması aslında ken-
di içerisinde sosyolojik anlamda 
bir otokontrol sistemini doğuru-
yor. Bir köyde bir hırsızlık yapan 
veya başka bir suç işleyen bir kişi-
nin orada kalma imkânıyla şehir-
de barınma imkânı arasında dağ-
lar kadar fark vardır. Bu yüzden bu 
devasa kentler ve metropol hayat 
aslında çok cömert, ama herkese 
cömert. Yani iyilik yapana da cö-
merttir İstanbul gibi, özellikle kö-
tülük yapana da cömert. 

Mehmet Tevfik Göksu: İyiliğin 

de zemini var, kötülüğün de zemi-
ni var.

Mustafa Orçan: Hepsini kabul 
ediyor. İstanbul gibi metropol şe-
hirler herkesi kabul eder. Herke-
se karşı cömerttir. Neden? Çünkü 
otokontrol sistemi yok. Hukuk-
la kontrol edildiği için. Fakat gele-
neksel toplumlarda ve geleneksel 
mekânlarda daha çok mahalle ve 
komşuluk ilişki ağının olduğu yer-
lerde ise bir otokontrol sistemi var-
dır. Komşu komşuyu tanıdığı için 
hırsızlık yapamaz. Yaptığı takdir-
de herkes bildiği zaman oradan ay-
rılmak zorundadır. Yani köyünde, 
kırsalında, mahallesinde çok tanı-
nan birisiyse ama metropoldeyse 
bu bina olmazsa üç apartman öte-
ye geçer. Kimse kimseyi çok faz-
la tanımıyor. Sadece apartmanda-
ki insanlar tanıyor. Bu bakımdan 
şöyle bir şey evet nostalji olmaya-
bilir. Nostalji yapılmaması gereki-
yor ama şu da bir gerçektir. İki ai-
lede, iki anne ve baba da çalışıyorsa 
ve sürekli olarak saat sekiz ve beş-
te gidip geliyorsa buradan nasıl bir 
komşuluk ilişkisi beklenebilir ki? 
Bu bakımdan biz bazen ailelere ba-
karak apartmanı seçiyoruz. Kimler 
var, kimler yok diye bakıyoruz. Bu-
rada bir problem yok. Ama rastge-
le herhangi bir mahallede, bir yere 
girmek zorunda kaldıysanız. Ora-
da ilişki kurma ağınız çok sıkıntı-
lı olabilir. Bu bakımdan kesinlikle 

Türkiye’de komşuluk ilişkileri ol-
sun, mahalle kültürü bakımından 
olsun, başka toplumlara göre, Batı 
toplumlarına göre daha duyarlıdır. 
Halen bu duyarlılık devam etmek-
tedir. Tamamen çekirdek aile özel-
liği göstermemektedir. Ama onun 
ötesinde artık eskisi gibi bir aile-
den de söz edemeyiz. Hayatın ge-
tirmiş olduğu şartlardan dolayı ye-
niden bir yapılanma var. Önceden 
sadece baba çalışırken, şu anda an-
ne de çalışıyor, çocuk da çalışıyor. 

Mazhar Bağlı: Sosyal kurumların 
işlevlerinde bir değişiklik mi oldu? 
Geleneksel sosyolojik kurumlar-
dan bahsediyorum.

Mustafa Orçan: Evet orada 
önemli bazı değişiklikler oldu. Ya-
ni aile artık birinci dereceden bi-
reyleri yönlendiren çevresel etken 
olmaktan öteye geçiyor. Bunun 
yerine mesela internet dediğimiz, 
özellikle sosyal ağlar ortaya çıkı-
yor. Bu ağlarla artık ailenin dışın-
da, okulun dışında, diğer bizim 
geleneksel kurumların dışında 
bir yapıyı ifade ediyor. Dolayısıyla 
asıl bireyleri ve insanları yönlen-
diren, özellikle gençleri yönlendi-
ren yeni kesimler ortaya çıkıyor. 
Bu bakımdan yani 21. y.y.’da ben-
ce en büyük sosyolojik problemle-
rin ilk beşinde kesinlikle kent var-
dır, kentleşme politikası vardır ve 
geleceğin en önemli meslekleri 
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arasında da yine kentleşme vardır 
diye düşünüyorum. 

Mehmet Tevfik Göksu: Hocamın 
başladığı yerden devam etmek is-
terim. Bazen kendi içimizdeki de-
ğer aşılmasını izale edebilmek ya 
da onu tanımlayabilmek için nos-
taljiyi kutsal addediyoruz. Oysa 
çevreye sosyolojik bir bakış açısı 
sergileyeceksek, mekânı suçlamak 
yerine şehirde yeni bir sosyal de-
ğer üretmek olarak görürsek, mev-
cut mekânsal yapı içerisinde sosyal 
değerler üretebiliriz. Örneğin biz 
projeleri onaylarken şunu diyebili-
riz. On daire ve apartmanda mut-
laka ortak mekân üreteceksiniz, 
diyebiliriz. Yeni mekânlar, yeni ta-
nımlamalar getirebiliriz. Buradaki 
bütün mesele şehre nereden bak-
tığınızla ilgilidir. Modern şehirde 
siz o sözünü ettiğiniz birçok sosyal 
değeri inşa edebilirsiniz. Burada 
şehri yönetenlerin kendisini nere-
de konumlandırdığı çok önemlidir. 
Yani kendisini konumlandırırken, 
bir teknisyen olarak mı konum-
landırıyor, bir teknokrat olarak 
mı konumlandırıyor, yönetici ola-
rak mı, yoksa kendisini bir şehrin 
lideri olarak mı konumlandırıyor? 
Eğer kendisini bir şehrin lideri ola-
rak konumlandırırsa şehre önce bir 
sosyal perspektiften bakar ve sos-
yal değer inşa eder. Çünkü şehrin 
yaşayabilmesi için en önemli şey 
sosyal değer inşa etmektir. Siz sos-
yal değeri inşa ederseniz onun ar-
kasından gelecek ekonomik değer, 
şehri kalkındırır. 

Öbür taraftan insanın şehirde-
ki bütün insan ilişkilerini dizayn 
edersiniz. Yani biz kendi durdu-
ğumuz yeri ya da kendi idrakimi-
ze şehrin temelinde insanın ol-
duğunu anlatabilmeliyiz. Şehrin 
temelindeki insanın insanla olan 
ilişkilerini düzenlemek ve onun 
insanca, huzur ve umut içerisin-
de yaşayabileceği bir şehre bakabi-
lirsek o zaman biz mevcut mekân 
içerisinde de çok rahat komşuluk 
ilişkilerinin kurgulandığı, insanla-
rın sosyalleştiği, asosyal olmadı-
ğı mekânlar üretebiliriz. Ama bil-
memiz gereken bir gerçek daha 

var. Dün komşuluk belki çok daha 
fazlaydı. Niye daha fazlaydı? Çün-
kü dün televizyon yoktu, dün bil-
gisayar yoktu, Ipadler yoktu, ço-
cuğunuzun bir ekranın karşısında 
saatlerce oturacağı oyunlar yok-
tu. Çocuk doğal olarak sosyalleşe-
cek ve bir şeylere ihtiyaç duyacak-
tı. Bugün bunlar var. Dün insanın 
kendi sosyalleşmesi için ihtiyaç 
duyduğunu bugün cihazla konu-
şarak hallediyor. Bu açıdan bizim 
bugünün çarkları içerisinde, yeni 
bir sosyal perspektifi ortaya koyup, 
bir değer inşa edip ve bu değerde 
de insanımızın sosyalleşmesini te-
min etmemiz lazımdır. Sosyal de-
ğer üretmemiz gerekiyor.

Dün insanın kendi 
sosyalleşmesi için 
ihtiyaç duyduğunu 

bugün cihazla konuşarak 
hallediyor. Bu açıdan 

bizim bugünün çarkları 
içerisinde, yeni bir 
sosyal perspektifi 
ortaya koyup, bir 

değer inşa edip ve bu 
değerde de insanımızın 

sosyalleşmesini 
temin etmemiz 

lazımdır. Sosyal değer 
üretmemiz gerekiyor. 

Mustafa Orçan: Aslında Baş-
kanım, tam da güzel değindiniz. 
Komşuluk ilişkisi devam ediyor 
ama nerede? İnternet üzerinde, in-
ternet komşuluğunda sosyal med-
yada bir gruba üye oluyorsunuz. 
Öyle bir komşuluk var. Dolayısıyla 
aslında bu dayanışma ilişkiler hiç-
bir zaman kaybolmuyor. Başka bir 
şeye dönüşüyor. Şimdi artık inter-
net komşuluğu var. 

Hasan Taşçı: Çünkü bu bir ihti-
yaçtır ve zaman içerisinde ortadan 
kalkmıyor. 

Yasin Aktay: Farklı bir şey da-
ha söylemek istiyorum. Komşuyu 

sevmek Hristiyanlıkta otuz iki 
farzdan birisiymiş gibi, İslam’da 
da böyledir. Komşuya karşı so-
rumluluk vardır. Komşuya karşı 
sorumluluk tamam da bakıyorsu-
nuz komşun açken kendin tok ya-
tamazsın. Bu İslam’da çok önemli 
şiarlardan bir tanesidir. Bugün ba-
kıyorsunuz insanlar öyle sitelerde 
yaşıyorlar ki, aç bir komşusu yok. 
Bu komşuluk kavramı başlı başına 
irdelenmesi gereken bir şeydir. Ya-
ni insanların kendisiyle aynı sos-
yal statüye sahip, aynı sosyal taba-
kalaşmaya mensup insanlarla bir 
arada yaşıyor olmaları aslında bir 
sapmadır bana göre. Bu genel ola-
rak kentin ürettiği en önemli sap-
malardan bir tanesidir. Bunu bir 
şekilde aşmak şöyle mümkün ola-
bilir. Tam anlamıyla aşmak müm-
kün değildir. Çünkü o bütün insan-
ların beraber yaşadıkları o mahalle 
kültürünün ve yahut o sosyal alan-
ların, mekânların terbiye edici, in-
sanı eğitici, insan ruhuna işleyen 
bambaşka bir etkisi oluyordu. Tam 
olarak eski yapıya dönmek bu-
gün mümkün olamayabilir. Çünkü 
farklı sosyal tabakalara mensup in-
sanlarla bir arada yaşamaya kimse 
mecbur edilemez. Gerçekçi olmak 
gerekirse zorlayamaz. Böyle bir şey 



yok şu anda. Ama şu mümkün ola-
biliyor. Komşuluk kavramına yeni 
bir boyut getirmek gerekiyor. Du-
yabildiği, görebildiğin veya hisse-
debildiğin bir şekilde senin bilgi 
alanına girmiş olan herkes senin 
komşundur. Yani aç olan herkes 
senin komşundur. Seninle beraber 
yaşıyor olması gerekmiyor. Şeh-
rin neresinde olursa olsun. Sadece 
şehrin değil, dünyanın neresinde 
olursa olsun.

Mehmet Tevfik Göksu: Esenler’de 
hayır marketimiz var. Yıllık yakla-
şık 6 milyon liraya yakın harcaması 
var. Bu 6 milyonu biz devlet bütçe-
sinden karşılamıyoruz. Şehirli ve-
riyor. “Yoksul komşuma sen götür, 
ben verirsem rencide olur” diyor. 
Özel kartı var, gelip oradan alabili-
yor. Mesela kardeş ailemiz var. Şe-
hirde kronik yoksullarımız var. Şe-
hirli zenginler o kardeş yoksulları 
kendisine kardeş ediniyorlar. Bü-
tün masraflarını karşılıyorlar.

Mustafa Orçan: Yasin Hocam bu-
rada ilginç bir şey geldi aklıma. 
Ben şöyle bir kavramlaştırma ya-
pacağım bu konuşmalardan son-
ra. Mekânsal komşuluğa karşılık 
küresel komşuluk. Şimdi küresel 
komşuluklar var. Ağlarla örülen, az 

önce bahsetmiş olduğumuz sosyal 
ağlar, internet komşuluğu.

Hasan Taşçı: Bu durumda kom-
şuluk sorumluluğunun arttığın-
dan mı bahsedeceğiz? Bana kalırsa 
kentsel ayrışma komşuluk sorum-
luluğunu azaltıcı bir etkiye sahip. 
Yüksek gelir grubundaki insanlar 
bir arada yaşadıkları için artık fakir 
komşulara sahip değiller.

Mekânsal komşuluğa 
karşılık küresel 

komşuluk. Şimdi 
küresel komşuluklar 
var. Ağlarla örülen, 
az önce bahsetmiş 

olduğumuz sosyal ağlar, 
internet komşuluğu. 

Yasin Aktay: Aslında bu sorumlu-
luk kavramı üzerinde yoğunlaşma-
mız gereken bir şeydir. Burada me-
sela İslam’ın bir döneminde galiba 
Hz. Ömer zamanında, artık bir de 
Ömer Bin Abdülaziz için söyleme-
liyim. İki yıllık bir dönem ama nasıl 
bir şey olabilir yüce dine sublimas-
yon konusu olabilir bilemiyorum. 
Ama bir dönemin insanları bir şe-
hir içerisinde zekât verecek insan 
bulamıyorlardı. Neden böyle olu-
yor? Fiziksel anlamda ve maddi an-
lamda nisap miktarına sahip olan 
herkes sahip olduğu için mi yoksa 
zekât verilebilecek durumda olan 
insanların kanaati dolayısıyla mı 
böyle bir şeydir onu bilemiyorum. 
Ama böyle de olsa bu da önemli bir 
göstergedir neresinden bakarsanız. 
Bugün belli bir site içerisindeki in-
sanların, kendi maddi durumlarına 
yakın insanlarla bir arada yaşıyor 
olmalarını her ne kadar bir sapma 
olarak nitelendiriyor olsa da artık 
bugünün, modernitenin şartları-
dır. Bunun geri döndürülmesi ko-
lay teklif edilebilir bir şey değildir. 
Bir ya da iki kişiye teklif edebilirsin 
ama bu sosyal anlamda böyle bir 
şeyi teklif edemezsiniz. Ama bu-
gün yine de şunu söyleyebiliyoruz. 

Bence sevinmemiz gereken bütün 
kötülüğüne rağmen bu durumun 
iyi tarafı şudur; tarihte belki hiç ol-
mamış olduğu kadar hayırseverlik 
trendi var, habitusu var. Bırakınız 
Türkiye’de işte sol çevrelerin çok 
eleştirdikleri o sosyal yardımlar, 
hayırseverlik, sadaka kültürü diye 
aşağıladıkları o durum aslında top-
lumu sağıltan bir habitus, bir dav-
ranış biçimi ve bu son zamanlar-
da daha çok gelişmiştir. Bu sadece 
şehir içerisinde sosyal yardımı ge-
liştirmiyor. Bugün övünebileceği-
miz bir durum ortaya çıkarıyor ki 
Somali’ye bir, iki haftalık bir kam-
panya ile beş yüz milyon dolar gi-
bi bir rakam çıkarıyor ki, batı ülke-
lerinin dudaklarını uçuklatan bir 
rakamdır bu yani. Suriye’den yedi 
yüz bin insanı Türkiye’de konuk 
ediyoruz. Türkiye’de yedi yüz bin 
insan mülteci ve Türkiye’nin mi-
safiridir. Türkiye halkı bunları cid-
di bir travma yaşamadan, ciddi bir 
sosyal sarsıntı yaşamadan hazme-
debiliyor. Bakın Avrupa Birliği gibi 
müreffeh bir ülke, sosyal yardımla-
rın belli bir mekanizmaya, planla-
maya ve bilimselliğe dayandırılmış 
olduğu bir ülkedir. 27 ülke bir ara-
ya gelip, Suriye’den ne kadar mül-
teci kabul edebileceğini tartıştı-
lar ve otuz bin ile açılan rakam, on 
sekiz bine kadar indi. Yani en faz-
la on sekiz bine bakılabilir denil-
di. Orada da şu şartlar düşüldü. 
Şu rezervler konuldu. Kabul edile-
bilecek olan mültecilerin, belli eği-
tim düzeyine sahip olması gerekir. 
Çünkü toplum bunu hazmedemez. 
İşte eğitimsiz ve vasıfsız insanların 
gelmesini toplum hazmedemez. 
Düşünün 27 tane ülkeden on se-
kiz bin kişi kabul ediliyor. Türkiye 
ise hiçbir kayıt ve şart düşmeksizin 
yedi yüz bin insanı hazmedebiliyor. 
Neticede bunların hazmedilmesi 
bir toplumun özveri kapasitesidir 
aynı zamanda. Çok şükür bu Tür-
kiye ile her bakımdan gurur duya-
bileceğimiz, halk olarak, toplum 
olarak gurur duyabileceğimiz bir 
şeydir. Şimdi bu moderniteye ver-
yansın edilir. Yaşadığımız dönemin 
modernitesi üzerine, modern ken-
tin insanı nasıl yabancılaştırdığı 
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üzerine, değerlerimizden ne ka-
dar uzaklaştırdığı üzerine ama bu 
tarafını da görmek lazım bence. 
Pekâla yüce değerler, peygamber-
lere yönlenmiş olan, peygamber-
lerin insanlara bildirmiş olduğu 
yüce değerler nasıl Ashab-ı Kiram 
gibi çok örnek toplumlar ortaya çı-
karmışsa, sonraki kuşaklarda her 
dönem benzer modelleri tekrar 
üretebiliyor.

Hasan Taşçı: Hocam, ben komşu-
luk ilişkilerinden başka bir konuya 
geçmek istiyorum. Bugünün şehir-
lerinin sosyolojik yapısının oluş-
masında çok önemli etkisi olan ol-
gulardan birisi de göçtür. Göç şu an 
için büyük bir kentsel unsur olarak 
varlığını devam ettiriyor. Göçle 
oluşan bir toplumsal yapı var. Bir 
mekân var hatta. Ama biz toplumu 
konuştuğumuz için biraz da bunu 
konuşalım. Göçün oluşturduğu bir 
şehri yönetmek nasıl oluyor?

Mehmet Tevfik Göksu: Göçün 
oluşturduğu bir şehri yönetirken, 
bu söylediğiniz o mahalle kültürü, 
komşu dayanışması, küçük tanı-
şıklık bunların hiç birisi olmuyor. 
Hep değişken insanlarla komşu-
luk yapmak zorunda kalıyorsu-
nuz. Mesela Esenler’de “otuz yıldır, 
kırk yıldır aynı mahallede beraber 
yaşıyoruz” diyen çok az insan var. 

Çünkü Esenler’in ortalama oturma 
yılı on yıldır. Siz otuz yıl, kırk yıl, el-
li yıl aynı mekânda oturma imkânı 
bulmamış insanla hangi gelenek-
sel kodlarla birbirleriyle dayanışma 
örüntüsü veya farklı bir komşuluk 
kültüründen söz edeceksiniz. Bu 
göç meselesi hem geldiği yeri, hem 
de gittiği yeri perişan ediyor..

Bugünün şehirlerinin 
sosyolojik yapısının 

oluşmasında çok önemli 
etkisi olan olgulardan 
birisi de göçtür. Göç şu 

an için büyük bir kentsel 
unsur olarak varlığını 

devam ettiriyor.  

Hasan Taşçı: Aynı zamanda bir 
kültür taşımasından da bahsediyo-
ruz sanıyorum.

Mehmet Tevfik Göksu: Bir taraf-
tan kültür taşıması yaparken, öbür 
yandan kültürel kaotik durumu da 
ortaya çıkarıyor. Ne geldiği kültürü 
taşıyabiliyor ne de gittiği yerde kül-
tür edinebiliyor. Ortaya tanımı ger-
çekten çok zor olan birçok kozmo-
polit bir kültür çıkıyor. Bu açıdan 

göç belki de bugün üzerinde dur-
duğumuz, kent ve sosyoloji dediği-
mizde en çok üzerinde durmamız 
gereken konu. Çünkü birçok değeri 
temelinden aşındırıyor. 

Mazhar Bağlı: Göçle ilgili şöyle bir 
paradoksun var olduğunu ve bu-
nun belki de göç sosyolojiyle ilgi-
li en önemli tartışma başlıklardan 
birisi olduğunu düşünüyorum. Bir 
taraftan insan özü itibariyle böyle 
göçebe bir varlık gibi, ama bir ta-
raftan da yerleşmeyi arzu eden bir 
varlıktır. Hem hareketli, hem de 
kalıcı olmayı istiyor. Bu galiba in-
sanın cennetten kovulma hikaye-
sinin izlerine işaret ediyor. Hem 
cennette kalmak istedi Adem pey-
gamber hem de orda kalmanın 
şartlarına uymadı. Göç ile bu çe-
lişki somutlaşmış oluyor sanırım. 
Bu dünyada kalıcı olmak istiyoruz 
ama ölümlü olduğumuz kadar da 
başka hiçbir bilgiden emin değiliz. 
Ki bana göre bu son derece anlamlı 
bir paradoks. İnsanın varlığını de-
vam ettiren en önemli çelişki ya da 
çatışma da denilebilir.

Diğer konuya gelince yani sosyo-
lojinin konusu olan göç hareketi 
malum ciddi bir toplumsal değişi-
me neden olduğu için münhasıran 
bu konuyla alakalı belli bir sosyo-
lojik alan ve literatür vardır. Klasik 



kırdan kente göç ile ilgili teoriler 
sanayi devrimi ve sonrasındaki ge-
lişmelerle bağlantılı bir hareketlilik 
olarak tanımlamaktadırlar ve doğ-
rudur da. Lakin bu konuda sanırım 
tek bir şablon yok. belki de bizim 
ülkede bahsi geçen sanayileşme-
ye bağlı olarak görülen göç diğer 
toplumlardakinden daha farklı bir 
dinamik veya sosyoloji doğurdu. 
Avrupa’da sanayi devrimine bağlı 
göçler planlı kentleri doğurdu biz-
de ise gecekonduları. Dolayısıyla 
aynı sosyolojik dönüşümden söz 
edilemez. Dünyadaki kırdan kente 
olan göçlerin genel trendine bak-
tığımızda, bizdekinden biraz da-
ha farklı olduğunu görüyoruz. Biz-
de 1950’ye kadar özellikle tarımsal 
alandaki değişime bağlı olarak 
gerçekleşen bir göç trendi var ve 
1980’lere kadar devam eder. Da-
ha sonra 90’lara kadar görece daha 
farklı gerekçelere bağlı olarak de-
vam eden orta sınıflaşma arzusu-
nu yansıtan bir dalgadan söz edi-
lebilir. 1990’lardan sonrası da bir 
başka saikledir. Yani bunların her 
birisinin gerekçeleri farklı ama ta-
mamının şöyle bir sorunu var. Göç 
edenler göç ettikleri yeri benimse-
mek yerine gittikleri yeri kendileri-
ne benzetmeye başlıyorlar. Kentli-
leşmede son derece geç kalınmakta 
ve kurumsal senkronizasyon bir 

türlü yakalanmamaktadır. Bir baş-
ka ifade ile daha önce göç eden 
hemşeri-akrabaların rehberliğinde 
gerçekleşen bu göç kişilerin kent-
leşme sürecini sağlamasına imkân 
tanıyan temel alt yapı dinamikleri-
ni harekete geçirmiyor. Aksine onu 
frenliyor. Kendi kültürüne yaban-
cılaşmakla suçlanmamak için mu-
hafazakarlığını devam ettiriyor. Bu 
durum aslında yeni bir sosyoloji-
nin siyaseti ve yönetimi belirleme-
sini de beraberinde getirdi. Bence 
önemli bir konu burası.

Göç edenler göç ettikleri 
yeri benimsemek 
yerine gittikleri 
yeri kendilerine 

benzetmeye başlıyorlar. 
Kentlileşmede son 

derece geç kalınmakta 
ve kurumsal 

senkronizasyon bir türlü 
yakalanmamaktadır.  

Teknik olarak da göçün sağlıklı işle-
mediğini görüyoruz zaten. Normal 
şartlarda göç edecek olan birisi-
nin izlemesi gereken üç-dört adım 
veya süreç vardır. Nedir bunlar? 

Hazırlık aşaması dediğimiz, kişi-
nin göç edeceği yere gidip-gelmesi, 
onu tanıması, onunla ilgili bir ha-
zırlık yapması, daha sonra göç et-
tiği yere yerleşmesi ve adaptasyo-
nun sağlanması, daha sonra oranın 
kültürünü edinmesi, orada sosyal-
leşmesi ve kendine ait bir çevre 
edinmesi. Bizde bu hazırlık aşa-
ması hiçbir biçimde gerçekleşmi-
yor. Yani kişi orayla irtibatını ku-
rarken, makro ölçekteki yerleşim 
biriminin genel sosyolojisiyle irti-
bat kurmuyor, orada bulunan nok-
tasal alan üzerinde irtibat kuruyor. 
Mesele A mahallesinde akrabası 
varsa o mahalleye gidiyor. Diyelim 
Adıyamanlı birisi gelip, Esenler’e 
yerleşecekse, Esenler’le ilgili ge-
nel bir bilgi edinmiyor. Esenler’in 
herhangi bir mahallesinin, herhan-
gi bir sokağında oturan akrabasıy-
la irtibata geçiyor ve o akrabası 
üzerinden bir hazırlık aşamasın-
da bulunduktan sonra oraya gelip 
yerleşiyor. Dolayısıyla Esenler’le il-
gili bir kültür veya İstanbul’la ilgi-
li bir kanaat sahibi oluşmuyor. Ya-
ni kentleşme kültürü gelişmiyor. 
Kentlileşmiyor.

Yasin Aktay: Gettolaşma dedi-
ğimiz olgu böyle oluşuyor. Aslın-
da batılı anlamda herkesin bir bi-
rine karışmış olduğu kozmopolit 
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bir toplum oluşmuyor da, herkesin 
kendi küçük mecrasında, bir bakı-
ma köyün şehre taşındığı bir du-
rum oluşuyor.

Bütün çelişkileri 
içerisinde barındıran 
metropolleşmeye biz 
kırsal metropolleşme 
diyoruz. O da şudur; 

en eğitimli olanla, 
en eğitimsiz olanın 

yan yana durduğu ve 
aynı şekilde en fakir 
olanla, en zenginin 

aynı mekânda yaşadığı, 
en kültürlü olanla, en 

kültürlü olmayanın 
ya da henüz eğitim 

almamış olan insanların 
bir arada yaşadığını 

ifade eden şeyin adıdır.  

Mazhar Bağlı: Evet gettolaşma 
böyle oluşuyor hakikaten. Fakat bu 
hangi soruna yol açıyor?. Bana gö-
re şuna neden oluyor.

Yasin Aktay: Bunu niye sorun 
olarak düşünelim ki? Bence so-
run değil aksine Türkiye’ye özgü 

bir kentleşme var bence. Kentleş-
menin bir dinamiği olarak da 
görebiliriz. 

Mazhar Bağlı: Hocam, oradaki 
yani daha önce yaşadığınız sosyo-
lojik ortamdaki hukuk anlayışını 
ya da hukuka ilişkin temel kural-
ları buraya taşıdığınızda bir sorun 
var bence. Kırsal alandaki insan-
ların oradaki geleneksel huku-
ka itaat etmeleri toplumsal baskı 
üzerindendir ama kent hukukuna 
itaat etmenin en belirleyiciliği ce-
zai yaptırımdır.

Hasan Taşçı: Bu başlı başına ken-
disi bir sorun olmayabilir ama bu-
nun ortaya çıkardığı ve şehri zorla-
yan çok ciddi sorunlar var. 

Yasin Aktay: Bu bir tarzdır 
aslında.

Hasan Taşçı: Esenler’le ilgili yap-
tığım bir çalışmada 40-50 yıl-
dır Esenler’de yaşayanlara sordu-
ğum zaman bana şunu söylediler. 
“Otogar geldikten sonra Esenler 
bazı problemleri yaşamaya başla-
dı.” Mesela birisi, “Otogar geldik-
ten sonra biz Esenler’de sahte para 
ile tanıştık” dedi. Otogar geldikten 
sonra, otogar ne getirdi, göçü ge-
tirdi Esenler’e. Diğer şehirler için 
de problemlerin menşei. Göç tek 
başına bir problem olmayabilir.

Yasin Aktay: Otogar yabancıyı 

getirdi. Yani bir dönem uzun süre 
beraber yaşayıp, birbirine alışan, 
birbirini tanıyan insanlar, tanışık-
lığı tecrübe ediyorlar. Göç yabancı-
yı getiriyor. Aynı zamanda kozmo-
politizmi ve yabancılığı ve kaosu 
üretiyor. 

Mustafa Orçan: Aslında 1950’ler-
den, 80’lerden sonra Türkiye’nin 
kendi deneyimlerinden hareket-
le yaşadığı bu metropolleşme bir 
“kırsal metropolleşme”dir. Kırsal 
metropolleşme nedir? Bütün çe-
lişkileri içerisinde barındıran met-
ropolleşmeye biz kırsal metro-
polleşme diyoruz. O da şudur; en 
eğitimli olanla, en eğitimsiz ola-
nın yan yana durduğu ve aynı şe-
kilde en fakir olanla, en zenginin 
aynı mekânda yaşadığı, en kültür-
lü olanla, en kültürlü olmayanın ya 
da henüz eğitim almamış olan in-
sanların bir arada yaşadığını ifade 
eden şeyin adıdır. En modern en 
yüksek katlı binalarla, gecekondu 
binalarının bir arada yaşadığı yer-
dir. Bir taraftan siz gecekondu ha-
yatında tavuğun yetiştirildiğini, 
hayvanın yetiştirildiğini görürken, 
diğer tarafta çok devasa binaların 
olduğu, dolayısıyla bütün çelişki-
leri içerisinde barındıran şeyin adı 
“kırsal metropolleşme”dir. Dolayı-
sıyla bundan sonraki süreçte özel-
likle belediye başkanlarının ya da 
bu uygulamadan sorumlu olan ki-
şilerin bence bu çelişkilerin nasıl 
ortadan kaldırılacağı ile ilgili dü-
şünmesi gerektiğini söylemek is-
tiyorum. Öyle bir şeydir ki bu kır-
sal metropolleşme, hatırlarsanız 
İstanbul’da beş veya yedi yıl önce 
bir vaka olmuştu. Bir eğlence mer-
kezi vardı, oranın bir duvarı çöktü 
ve duvarı çöken bina gecekondu-
nun üzerine düştü ve o evden bir 
kaç ölü çıktı. O akşam eğlenceye 
gelen bir şahsın bir gecede harca-
mış olduğu para yüz ya da elli bin 
TL civarındadır. Ama diğer o en-
kaz altında hayatını kaybeden ai-
lenin beş altı yılda kazanamayacağı 
kadar büyük bir rakam bu. Müthiş 
bir çelişki var. Bu bakımdan yapıla-
cak olan kentsel dönüşüm veya di-
ğer projelerde olsun, insanlara bu 



anlamda acaba fırsat eşitliği ekse-
ninde kentten faydalanma imkânı 
nasıl olabilir? Bu imkânlar sosyal 
mekânlar olabilir, daha başka ak-
tiviteler olabilir. Yaşayan insanlara 
hizmet ne kadar iyi ise memnuni-
yet düzeyi o kadar artacaktır.

İnsanımız ilk etapta 
şehri kendisine bir 

alan olarak görmüyor. 
Bu yeni yeni başladı. 

Artık insanlar az önce 
hocamın da söylediği 

gibi bunları konuşmaya, 
bunları tartışmaya, 
yeni değerler inşa 

etmeye başladı. 
Şehirde mevcut bu yapı 
içerisinde, yeni değerler 

inşa etmeye başladı.

Mazhar Bağlı: Kent sosyolojisi, 
kentin genel atmosferi bir kentleş-
me bilincini oluşturmuyor mu? Ni-
ye oluşturmuyor?

Mehmet Tevfik Göksu: Bir de-
fa insanlar bir kente geldikleri 

zaman, kentte önce şehrin doku-
sunu görmüyorlar. İnsanlar şunu 
düşünmüyor. Ben on yıl sonra şu 
ilçeye gideceğim, orada şöyle bir 
hayat kuracağım, şöyle şöyle çevre 
olacak şeklinde bir hayat planı yok. 
Günler, şartlar sizi zorluyor ve kal-
kıp şehre gidiyorsunuz. 

Mustafa Orçan: Gündelik hayatın 
akışına bırakıyor. 

Mehmet Tevfik Göksu: Gittiğiniz 
şehirde yaptığınız tek iş var. Ak-
şam evinize ekmek götürebilmek. 
Başka hiçbir şeyi görmüyorsunuz. 
Bütün mesele şudur hocam. Bizim 
şehirlerimiz adeta rüyalarımız gi-
bidir. Korkularımız ve umutları-
mız üzerine kuruluyor. Rüyada da 
ya korkarsınız ya da umut dolu 
şeyler görürsünüz. Bizim de şehir-
lerimiz böyle kuruluyor. Oturuyor-
sunuz, kafayı hiçbir yere açmadan 
korku üzerine yarın akşam, bir ay 
sonrası, iki ay sonrası ne olacak? 
Acaba Ahmet’in oğlu gitti, valizini 
alıp geri mi gelecek? Yoksa orada iş 
mi tutunacak? Hayata bağlanacak 
mı? Korkuları ve ümitleri üzerine 
şehirler kurulduğu için kentlilik-
ten bahsetmek zor. İnsanımız ilk 
etapta şehri kendisine bir alan ola-
rak görmüyor. Bu yeni yeni başladı. 

Artık insanlar az önce hocamın da 
söylediği gibi bunları konuşmaya, 
bunları tartışmaya, yeni değerler 
inşa etmeye başladı. Şehirde mev-
cut bu yapı içerisinde, yeni değerler 
inşa etmeye başladı.

Mazhar Bağlı: Şehir Düşünce 
Merkezi bunun için var. Vatandaş 
geliyor. Tam da sizin bahsettiğiniz 
gibi korkularını, rüyalarını falan 
kente bağlıyor. Kent de zaten böyle 
fırsatlar üreten bir mekanizma de-
ğil mi?

Mehmet Tevfik Göksu: Öyle, o 
fırsat kendini korku olarak izah 
ediyor. Mesela İstanbul’u onluk di-
limler halinde mukayese etseniz. 
Onluk dilimler halinde 1980-1990, 
1990-2000, 2000-2010, 2010-
2020 diye mukayese edin. Bu süreç 
içerisinde şöyle bir tahlil ettiğiniz-
de acaba İstanbul dün mü daha in-
san yüzlüydü, yoksa bugün mü da-
ha insan yüzlü? Dün mü daha fazla 
değer dayanışması vardı? Bugün 
mü daha fazladır? Bugün daha faz-
la olduğunu düşünüyorum. 

Mazhar Bağlı: Bu biraz da yöne-
timle alakalı değil mi?

Mehmet Tevfik Göksu: Aynen 
öyle. Niye yönetimle alakalı? Bakın 
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Esenler’de 2009 yılında araba sayı-
sı %12,5 iken şu anda %25’tir. İn-
sanlar o günübirlik koşuşturma-
ca arasında, hayat gayelerini bir 
kenara bırakıp da, etrafa bakma-
ya başlayınca, dostlar ediniyorlar, 
komşular ediniyorlar. Yeni sos-
yal alanlar üretiyorlar. Yeni sosyal 
mekânlar üretiyorlar. Yeni sosyal 
iletişim biçimleri üretiyorlar. 

Mazhar Bağlı: Yasin hocam, son 
olarak göç konusuyla ilgili sizin 
görüşlerinizi alalım. Siz başta söy-
lediniz ya, bir nevi bu yeniden bir 
üretim, sosyoloji üreten bir meka-
nizma olarak karşımıza çıkıyor.

Yasin Aktay: Şöyle söyleyeyim. 
Göç aslında insan tabiatına en uy-
gun hareketlerden biri olarak kar-
şımıza çıkıyor. 

Mazhar Bağlı: Ama şöyle de bir 
şey yok mu? Aynı zamanda bizim 
bir yerleşik hayata geçme gibi bir 
yanımız da yok mu?

Yasin Aktay: Var, tabi ki. Ama hız-
lı bir gelişme ve değişme yaşayan 
bütün sosyal yapılar bir hareket-
lilik de yaşarlar. Hareketlilik her 
zaman mevcut yapıyı, sabit olan 
yapıyı, birazcık sarsarlar. Hatta o 
tehdidi, gerilimi üretirler. Büyük 
toplumlar biliyorsunuz göçlerden 
sonra kurulur. Bu sosyolojik olarak 
da tarihte çok kolay ispatlanabilen 
bir şeydir. İbn-i Haldun bunun mo-
dellemesini çok başarılı bir biçimde 

yapmıştır. Bir toplum yerleşik ha-
yatta uzun süre kaldığı zaman, bir 
süre sonra donar kalır. Onu mutla-
ka harekete geçiren bir göç dalgası 
vardır. Bilhassa Peygamber Efendi-
mizin, Medine bizim için çok mo-
dern bir şehirdir. Ama bu modern 
şehrin sadece Peygamber Efendi-
mizin hayat süresi içerisinde bak-
tığımızda toplam on yıldır aslında. 
Peygamber Efendimizin Medine’de 
ortaya koyduğu hayat süresi on yıl-
dır. On yıl içerisinde de o toplu-
mun neredeyse %90’ı değişmiştir. 
Peygamber Efendimizden sonra da 
orada kalan insanların belki de % 
90’ı o şehrin dışında başka yerler-
de vefat etmişlerdir. Ashab-ı Ki-
ram-ın sadece %10’unun mezarla-
rı Mekke ve Medine’dedir. Bunun 
dışında kalan %90’ı başka başka 
ülkelerde, başka başka şehirlerde 
ölmüştür. Dolayısıyla buradan bü-
yük bir İslam medeniyeti ortaya 
çıkmıştır. Bugün gelenek dediği-
miz, bizim değerlerimiz dediğimiz, 
sabit zannettiğimiz, o medeniyeti-
miz ve kültürümüzün ne kadar ha-
reketli olduğunu görebilmemiz açı-
sından ilginç bir referans alanıdır. 
Ben öyle çok sabitelere prim veren 
bir yaklaşımı çok doğru bulmuyo-
rum. Aksine hareketlilik içerisinde 
önemli olan bu değerleri ne kadar 
üretebiliyorsunuz? Doğru değerler 
adına ne kadar her şeyi harekete 
geçirebiliyorsunuz? Yoksa sabite-
ler yer yer çok köhnemiş durumlar 

da ortaya çıkarabiliyor. Bunları 
tekrar daha adil bir biçimde pay-
laşmanın yolu yeni hareketlilik-
ler ortaya koymakla olabiliyor. Bir 
toplum kendi içinde çok fazla sa-
bitleşmişse, çok fazla durağanlaş-
mışsa o bir şekilde harekete geçer 
ki, ayet-i kerimenin hikmeti biraz 
da odur. Eğer “Allah’ın sizi birbiri-
nizle savması olmasaydı, camiler, 
havralar, mescidler, kiliseler ha-
rap olurdu.” Bizzat bu dinamik bile 
ayet-i kerime ile sabit kılınan bu di-
namik bile bir insana yakışan şeyin 
hareketlilik olduğunu gösteriyor. 
Ama tabii ki Allah böyle felaketler 
sonucu ortaya çıkmış hareketlilik-
ten korusun. Ama biraz da gerçekçi 
olmak gerekirse tarih bu tür hare-
ketliliklerle doludur. Tarihi oluştu-
ran da bu tür hareketliliklerdir.

Bir toplum yerleşik 
hayatta uzun süre 
kaldığı zaman, bir 
süre sonra donar 

kalır. Onu mutlaka 
harekete geçiren bir 
göç dalgası vardır.

Mustafa Orçan: Burada İslam’da-
ki göçün nedenleriyle, Türkiye’de 
bizim yaşamış olduğumuz göç ara-
sında fark var tabii ki. Burada bunu 
ince bir ayrıntı olarak söylemek la-
zımdır. Yoksa göç olgusu genel an-
lamda tabii ki, ”Allah’ın arzı geniş 
değil miydi?” Şeklindeki ibareler-
le açık seçik ortadadır. Burada asıl 
mesele zannediyorum göç etmek-
te değil, göçü karşılamakta. Yani 
bizim asıl meselemiz budur. Göç 
etmek değil, bu göçü nasıl karşıla-
yacağımız önemli. Bunlara ne tür 
imkânlar vereceğiz? Hazır sunum-
ları da verebilirsiniz. Konya gibi 
Kayseri gibi.

Yasin Aktay: Burada araya gire-
bilir miyim? Biz insanlık tarihin-
de yaşanan bir takım göçlere da-
ir bir teorinin peşinde değiliz. Şu 
anda bir planlama peşindeyiz. Şu 



anda yaşanmakta olan zaten bilfi-
il karakteri haline gelmiş olan bu 
göç olgusunu karşılayıp, onu başa-
rılı bir biçimde planlamak, planlar-
ken de değerlerimizle muvafık bir 
biçimde yeni modeller ortaya çı-
karmakla yükümlüyüz. Her ne ka-
dar Medine’de bahsettiğim bu şey 
varsa da, bu hareketlilik söz konu-
suysa da Medine diye bir model de 
üretilmiştir bu hareketliliğin içeri-
sinde. Bugün hepimiz için ideal bir 
şehir için orayı model alabiliyoruz. 

Mesele zannediyorum 
göç etmekte değil, göçü 

karşılamakta. Yani bizim 
asıl meselemiz budur. 

Göç etmek değil, bu göçü 
nasıl karşılayacağımız 
önemli. Bunlara ne tür 

imkânlar vereceğiz? 
Hazır sunumları da 

verebilirsiniz. Konya 
gibi Kayseri gibi.

Mustafa Orçan: Suriye’den göçen-
ler de bir model, Medine modeli 
gibi.

Yasin Aktay: Suriye mode-
li biraz daha farklı. Bir felaketten 
kaçıyorlar.

Mustafa Orçan: Mekke’deki kaçış 
de yine bir felaket nedeni iledir. 

Yasin Aktay: Orada bir darlıktan 
kaçış var. Tutup da orada bir kat-
liam söz konusu değil. İnsanların 
inançları üzerine bir takım baskı-
ların yapıldığı ortamda aslında hic-
ret orada çok başarılı bir siyaset 
modelidir. Bir kaçış değildir. Hak-
kını yemeyelim. Bugün yaşamakta 
olduğumuz göç 1950’den beri ya-
şanmakta olan bir göçtür. Tek par-
ti dönemi toplumsal hareketliliğin 
neredeyse minimuma indirildiği 
bir dönemdir aynı zamanda. On-
dan dolayı bir değişim yaşamıyor. 
Ondan dolayı müthiş bir metafizik 
ama seküler metafizik bir algı üre-
tilmiştir. Bu da çok paradoksal bir 
şeydir. Sekülerliğin metafizik kav-
ramlarla, daha doğrusu bir meta-
fiziğin seküler kavramlarla ifade 

edilmesi çok paradoksal bir durum 
oluşturuyor. 1950 yılında başlıyor 
Türkiye’deki toplumsal hareketli-
lik ve 50’li yıllarda yaşanan bu ha-
reketlilik bu gün Türkiye’yi %80’i 
kentlerde yaşayan bir modele ta-
şımıştır. Geriye kalan %20’nin de 
artık neredeyse kentin bütün im-
kânlarından faydalanabildiği bir 
durum ortaya çıkarmıştır. Bugün 
ellili yıllardaki kent toplum dina-
miğinden ya da geriliminden çok 
farklı bir noktadayız. 

Mustafa Orçan: Oraya bir ek ola-
rak, cumhuriyetin kuruluşundaki 
yaşanan paradoksa dikkat çekmek 
istiyorum. Cumhuriyet Türki-
ye’sinde batılılaşma politikasında 
aşırı derecede çağdaşlaşma vurgu-
su var. Ama hiçbir çağdaşlaşma-
da köylü politikasıyla, köy politi-
kasıyla çağdaşlaşmaya gidilemez. 
Dolayısıyla Köy Enstitüleri de da-
hil bütün politika “Köylü şehirlinin 
efendisidir” politikasıyla… 

Yasin Aktay: Bolşevik devrimin-
deki Cobsky’ci bir anlayış sergileni-
yor. Daha sonra Mao’nun üretme-
ye çalıştığı şeydir. Ama yani eğer 
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sanayiniz yoksa ve sanayiye de ce-
saretiniz yoksa mecburen köylüye 
bağlanacaksınız. Çünkü devletin 
bütün geliri köydür. Devletin bü-
tün gelir kaynağı eğer köylünün 
ürettiği tarımsal ürünse, tahılsa 
köylüyü biraz geliştireceksiniz.

Mustafa Orçan: Köyde sosyolojik 
anlamda aslında ne vardır? Köy sı-
nıfsal dikey geçişe izin vermez. Ya-
tay geçişlidir. Hatta okuyanı dahi 
sabitlemiştir. Köy Enstitülerinde 
aslında oradan mezun olan, öğ-
retmen olan çok nitelikli insanlar 
aslında farklı bir hayat görmek is-
tiyor. Şehir hayatını da görmek is-
tiyor. Ama öyle bir şeye bağlıyor ki, 
sen burada çalışacaksın, köylülere 
hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu 
insanların gelecekle ilgili beklenti-
sini kesmiş bulunuyorsunuz. Bu da 
ayrı bir paradokstur. 

Mazhar Bağlı: Kent tanımlama-
larında sürekli bir çatışma tezi söz 
konusudur. Kent sosyolojisini ya-
pılandıran çatışmacı kentsel teori-
lere alternatif bir teori geliştirilebi-
lir mi? Klasik sosyoloji kentleri hep 

bir çatışma alanı olarak gösterir ya. 
Yani bu çatışmacı teorilerin dışın-
da yeni bir teori geliştirilebilir mi?

Kentin insanı yutmasına 
karşı modern kentte 

insanların geliştirdiği 
bir takım tedbirler 

oluyor. O tedbirler de 
sivil toplum dediğimiz 

yapıları ortaya çıkarıyor. 
Cemaat, sivil toplum 
veya yeniden modern 

anlamda cemaatin 
dönüşünü görebiliyoruz. 

Yasin Aktay: Vardır tabii ki. Kent 
merkez, çevre çelişkisi olarak da 
bakabiliriz. Merkez, çevre çelişki-
si bir yandan çatışmacı bir teoridir. 
Ama bir yandan da işlevselci bir ta-
rafı vardır. 

Mehmet Tevfik Göksu: Şehirde-
ki doğal hareketliliği sağlar. Yoksa 

şehir çok statik hale gelir.

Yasin Aktay: Tabii şehir bir yan-
dan insanların herkesin birbirini 
tanıdığı bir yer haline geldiği za-
man şehir olmaktan çıkıyor. Şehir 
dediğiniz zaman, insanların kay-
boldukları bir yer akla gelir. Kaybo-
labildikleri, kamufle olabildikleri, 
kişilerin birey özelliğinin ön plana 
çıkabildiği yerdir. Herkesin birbiri-
ni tanıdığı bir yerde insanların bir-
birleriyle olan ilişkileri tamamen 
kodlanmış ve yapısal sabiteler-
le donanmış olur. Oysa kimsenin 
kimseyi tanımadığı bir ortam biraz 
daha insanı atomize bir varlık ola-
rak kendisini yalnız hissettiği bir 
yer, birey özelliklerinin nüksetti-
ği ve hayatiyet kazanma fırsatı da 
bulduğu bir yerdir. Ama bu durum 
aynı zamanda insanın trajik yalnız-
lığını da teneffüs ettiği bir yer ol-
ması dolayısıyla kent insanı biraz 
da yutar. Kentin insanı yutmasına 
karşı modern kentte insanların ge-
liştirdiği bir takım tedbirler oluyor. 
O tedbirler de sivil toplum dediği-
miz yapıları ortaya çıkarıyor. Ce-
maat, sivil toplum veya yeniden 



modern anlamda cemaatin dönü-
şünü görebiliyoruz.

Dünyada uygulanan 
sosyal politika 

modellerine 
bakıldığında iki tür 

sosyal politik anlayışın 
ön plana çıktığını 

görüyoruz: birincisi 
Avrupa eksenli bir sosyal 
politika ve diğeri de ABD 

eksenli sosyal politika. 
Her ikisini de uygulayan 
ve hatta daha doğrusu 
birleştiren ve çok farklı 
bir geleneğe sahip olan 
bir yapı söz konusudur.

Mustafa Orçan: Çatışmacı teori 
dediğimizde aklıma geldi, 1994’de 
Refah Partisi belediyeleri kazandığı 
zaman, sayın Tayyip Erdoğan’ın da 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olduğu bu tarih dikkate alı-
nırsa belki Türkiye tarihinde, yerel 
yönetimler tarihinde çok ciddi bir 
kırılma yaşandı. Bu aynı zamanda 
sizin sorunuza da “Çatışmacı teori-
ye alternatif üretilebilir mi?”ye ce-
vap olacak. Bugüne kadar olmayan 
bir şey gerçekleştirildi. Türkiye’de 
ilk kez yerel yönetimlerde sosyal 
politikalar alanında ciddi ölçüde 
adımlar atıldı. Atılan bu adımların 
çok ciddi ölçüde de toplumsal kar-
şılığı oldu. O karşılıktan dolayıdır 
ki, FAK-FUK-FON (Fakir Fukara 
Fonu), Beyaz Masadan tutun da, 
kömür yardımlarına, onun da öte-
sine geçerek şu anda engelli vatan-
daşlarımızla ilgili projelere kadar 

devasa bir hizmet ortaya kondu. 
Daha önce devlet hiçbir zaman cid-
di anlamda bu sosyal politikalara 
önem vermemişti. 1994’ten son-
ra bunu telafi eden bir mekaniz-
ma olarak yerel yönetimler ortaya 
çıktı. Bu da çok başarılı bir biçim-
de uygulandı. Yerel yönetimlerdeki 
sosyal politikalardaki başarı, aynı 
ekibi iktidara taşıdı. O iktidar ha-
len bundan besleniyor. 

Kapitalist sistemde, kapitalist şe-
hirler ortaya çıkıyor. Bu kapitalist 
sistemde şehirler ve belediye yöne-
timleri olabildiğince vatandaşına 
karşı bencil davranmaktadır. Yani 
kapitalist sistemde sosyal politika 
kime emanet edilmektedir? Dev-
let ne diyor? “Sen fakire fukaraya 
yardım etme. İş adamı olarak bana 
yardım et. Ben iki fabrikam varsa, 
üçüncüyü açayım, dolayısıyla orta-
da işsizlik falan kalmaz”. Böyle bir 
anlayış vardı. Ama bizim kültürü-
müzde vakıf geleneğini dikkate al-
dığımızda müthiş bir deneyim var. 

Bu bakımdan dünyada uygulanan 
sosyal politika modellerine bakıl-
dığında iki tür sosyal politik anla-
yışın ön plana çıktığını görüyoruz: 
birincisi Avrupa eksenli bir sosyal 
politika ve diğeri de ABD eksenli 
sosyal politika. Her ikisini de uygu-
layan ve hatta daha doğrusu birleş-
tiren ve çok farklı bir geleneğe sa-
hip olan bir yapı söz konusudur. 
O da şu an Türkiye’nin uygulamış 
olduğu üçüncü sosyal politika mo-
delidir. Bence bu açıdan çatışmacı 
teori bunu eşitlikçi bir anlayışla ye-
rine getiremez. Çünkü eşitlikçilik 
adaletli değildir. Çalışan veya ça-
lışmayanı ayırmaz. Ama bu sistem 
çalışan veya çalışmayanı ayırır. Ça-
lışamayanı da, imkânı olmayanı da 
sosyal politika ile besler ve kentte 
bir sosyal huzuru, sınıflar arasın-
daki çatışmayı ortadan kaldıracak 
farklı bir atmosfere büründürebi-
lir.  
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Dr. Hasan TAŞÇI: Öncelikle top-
lantımıza katıldığınız için teşekkür 
ediyorum. Şehir Düşünce Dergisi-
nin 5. sayısı dosya toplantısı için 
bir aradayız. Birinci sayımızın ko-
nusu “Şehir Felsefesi”, ikincisinin 
“Şehir Hukuku”, üçüncüsünün “Şe-
hir Ekonomisi”, dördüncüsünün 
“Şehir Sosyolojisi” idi. Beşinci sa-
yı olan bu sayımızın dosya konu-
su ise “Şehir Yönetimi”dir. Şimdi 
sizinle “Şehir Yönetimini” konu-
şacağız. Müsaade ederseniz şöy-
le başlamak istiyorum. Şehir deni-
lince aklımıza ilk önce belediyeler 
geliyor. Oysa şehri yöneten başka 
aktörler de var. Bakanlıkların taş-
ra teşkilatları, sivil toplum örgüt-
leri falan var. Ama aklımıza önce 
onlar gelmiyor, doğrudan belediye-
ler geliyor. Hocam, şehir yönetimi 
dediğimiz zaman temelde diğer ak-
törlerin ilk olarak akla gelmemesi 
etkin olmamalarından mıdır? Yok-
sa bunun tabiatının böyle olma-
sından mı? Ya da sorumluluktan 
kaçmalarından mı? Niye şehir yö-
netimi denildiğinde sadece beledi-
yeler var? 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Top-
lumun kolektif ihtiyaçlarını kar-
şılayacak kamusal nitelikli yöne-
tim ve organizasyon söz konusu 
olduğunda akla öncelikle şehir ge-
lir. Şehirli toplum, geniş boyutlar-
da organize olmuştur. Meslekler 
çeşitlenmiş, bilgi ve iletişim düze-
yi yükselmiş, tarım dışındaki eko-
nomik sektörler gelişmiştir. Şehir-
ler, çok yönlü ihtiyaç ve ilişkilerin 
örgütlenmesiyle yönetilir. Bu ne-
denle şehir yönetimini açıklamaya 
siyasetten başlamak gerekir. Top-
lumların kolektif ihtiyaçlarını üst 
seviyede karşılanması siyasi bir iş-
tir. Şehrin nasıl yönetileceğine ve 
hizmetlerin hangi kamusal kuru-
luşlar tarafından, hangi yöntem-
lerle karşılanacağına yasa koyucu 
karar verir. Eski Yunan’dan başla-
yarak Batı’da, Medine Site Devle-
ti’nden başlayarak da bizim me-
deniyetimizde şehir ile siyaset 
arasında sıkı ilişki vardır. Nitekim 
Yunan’da polis, politika yapılan 
yer demektir. Yani şehir, siyasetin 

yapıldığı yerleşim birimidir. Eğer 
siyaset kurumu şehrin nasıl yöne-
tileceğine ilişkin kurallar koymaz-
sa, şehir yönetilemez. Bu nedenle 
şehir yönetimi üzerinde dururken, 
önce üst seviyede siyaseti düşün-
memiz gerekiyor. Sadece şehirler-
de yaşayan yerleşik toplumlar dev-
let kurar ve siyaset yapabilir. Yani 
şehir ile siyaset kavramı çoğu za-
man birbiriyle örtüşür, beraber 
açıklanır. Şehri siyasetsiz, siyaset 
de şehirsiz düşünülemez. Kırsal 
toplumlarda yaşayanlar, göçebe-
ler ve köylüler siyaset yapamazlar. 
Köy kökenli olanların siyaset yap-
mak için şehre inmesi, şehir kül-
türünü kavraması, şehirli ilişkileri 
benimsemesi gerekir. Siyaset, şe-
hir yönetimi hakkında genel kural-
lar koyan üst düzey kararları verir. 
Yönetim ise değişik şekillerde bu-
nun altında yer alır. Siyasetin be-
lirlediği kurallara göre organize 
olarak, toplumun ihtiyaç duyduğu 
hizmetleri yine o şehrin tanımın-
da yer alan organizasyon ve iş bö-
lümüne uygun olarak karşılamaya 
çalışır. Şehir yönetiminde en faz-
la bilinen şekliyle hizmetleri ye-
rel idare ve merkezi idare birimleri 
arasında bölüştürmek de siyasi ka-
rarla mümkün olmaktadır.

Dr. Hasan TAŞÇI: Siz daha üst 
seviyeden şehir ve siyasetten 

başladınız. Bu durumda yönetimle 
siyaset arasında şehir özelinde bir 
bağ kurmuş oluyoruz sanıyorum.

Şehir, siyasetin 
yapıldığı yerleşim 

birimidir. Eğer siyaset 
kurumu şehrin nasıl 
yönetileceğine ilişkin 

kurallar koymazsa, 
şehir yönetilemez. Bu 

nedenle şehir yönetimi 
üzerinde dururken, önce 

üst seviyede siyaseti 
düşünmemiz gerekiyor.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: İlk so-
ruya cevap vererek başlamak isti-
yorum. Gerçekten de şehirlerde, o 
şehrin sakinlerinin ilk aklına ge-
len ve sorunlarının çözümü için ilk 
müracaat ettiği yer belediyelerdir. 
Bana göre, bunun iki sebebi var. 
Birincisi halka en yakın idare bele-
diyelerdir ve doğrudan iletişim ku-
rabildiği ilk kamu görevlisi kendi 
seçtiği belediye başkanıdır. Dola-
yısıyla belediye yönetiminin yüzü 
halka dönüktür. İkincisi ise şehrin 
yönetimindeki diğer aktörler (mer-
kezi idarenin taşra teşkilatları, İl 
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Özel İdaresi vs.)’in gözü hiyerar-
şik olarak merkeze bakar. Başka bir 
ifadeyle, belediyenin dışındaki ye-
rel yönetimler “devlet odaklı” hare-
ket eder.

Dr. Hasan TAŞÇI: Bu noktada şe-
hir ve siyasetten devam edecek 
olursak. Şehirle siyaset arasında 
kurduğumuz bağı tanımlamak ge-
rekir diye düşünüyorum.

Merkezi idareyi 
hesaba katmadan 

kımıldayamıyorsunuz. 
Hayat ise başka türlü 

akıyor. Öngörülmeyen 
sorunlar ve ihtiyaçlar 

karşınıza çıkıyor. 
İnsanlar ihtiyaçlarının 

giderilmesini, 
sorunlarının 

çözülmesini hem 
de bir an önce 

sonuçlandırılmasını 
birebir sizden bekliyor.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu ko-
nuda meseleye teorik bir perspek-
tiften bakmak mümkün. Bir de 
Türkiye’nin yönetim yapısı ile irti-
batlandırarak cevap vermek müm-
kün. Şehre nereden bakıyoruz? Pek 
çok şehir arasında bir şehirden mi, 
yani bir şehrin başka şehirlere gö-
re konumundan hareketle mi şehir 
yönetiminden bahsedeceğiz? Yok-
sa şehrin içinde sadece o şehrin 

ihtiyaçlarına cevap veren bir yöne-
timden mi bahsedeceğiz? Gerçek-
te bu iki farklı düzlem birbirinden 
bütünüyle bağımsız değil ama şe-
hir ve yönetimi konusunda farklı 
içerikler taşıyabilir.

Eğer konu bir şehrin içinden ba-
karak, sadece o şehrin ihtiyaçları-
nı karşılayan bir açıdan ele alınır-
sa, çok tabii olarak akla belediyeler 
gelir. Çünkü şehrin ilk ve temel ih-
tiyaçlarını karşılayan örgütlenme 
belediyeler tarafından gerçekleşti-
rilir. Ama şehre daha genel ve da-
ha geniş bir açıdan; başka şehirlere 
göre konumundan bakılırsa, şehir 
belediyeden daha büyük bir yöne-
tim alanını ifade eder. En azından 
Türk kamu idare sistemi açısından 
böyledir.

Türk kamu idaresinde, bir şehri di-
ğerlerine göre konumlandırırken 
yönetim yapısında ikilik söz ko-
nusudur. Yani şehir, yönetim açı-
sından bir bütün kabul edilmez. İl 
yönetimi söz konusudur ve şehir 
üzerinde mahalli idareler söz sa-
hibi olur: Merkezi idarenin taşra 
teşkilatları, İl Özel İdaresi ve bele-
diyeler... Bu durum şehre iki fark-
lı bakışı getiriyor. Dolayısıyla şeh-
rin veya ilin yönetiminde sorunlar 
çıkmaya başlıyor. Her şeyden önce, 
şehir için vizyon oluşturmak, ortak 
bir yön duygusu vermek zorlaşıyor. 
Halbuki bir şehri başka şehirlere 
göre kendini konumlandırarak, on-
larla rekabet edecek bir vizyon için 
tekli yönetim önemlidir. İkili yöne-
tim yapısı ile ortak bir vizyon oluş-
turmak zor. Şimdi fotoğrafı gözü-
müzün önüne koyalım. Bir şehirde 
belediyeler var. Belediyeler şehrin 
ihtiyaçlarını, beklentilerini ve he-
deflerini yerinde görüyor, karşıla-
yacak çabaları sarf ediyor. Bir de 
merkezi bir idarenin kendisi için 
tanımladığı karar alanları var. Mer-
kezi idare, o şehirde var olduğunu 
düşündüğü ihtiyaçları görmek üze-
re ayrıca örgütleniyor. Şehrin ih-
tiyaçlarını ve hedeflerini uzaktan 
gören merkezi idarenin, o şehre ait 
varsayımları gerçeklerle örtüşmez-
se, belediyenin planlarıyla farklıla-
şacak ve şehirde ortak yön duygusu 

oluşmayacaktır. Bir taraftan ihti-
yaçları en yakından görebilen, so-
runları en yakın yerde çözmek gibi 
bir üstünlüğe sahip belediye yöne-
timi varken, diğer taraftan şehrin 
sorunlarını uzaktan okuyan ve ona 
kendi amaç ve imkânlarıyla cevap 
üreten bir yapı ortaya çıkmış olu-
yor. Bu farklılaşma aslında Türki-
ye’deki şehirlerin yönetiminin et-
kinliğini de azaltan bir durumdur. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam ben o 
zaman başkanımıza şunu sorayım. 
Şehrin sorununu uzaktan okudu-
ğu için merkezi idarede yöneti-
min etkinliği azalıyor diyorsunuz. 
Bu uzaktan okuma oradaki yerin-
den yönetimi nasıl etkiliyor? Hal-
kın taleplerini uzaktan okuyup hiz-
met götürmeye çalışan bir merkezi 
yönetim var. Siz de halkın taleple-
ri ile birebir karşı karşıyasınız baş-
kanım. Bu durumda siz arada mı 
kalıyorsunuz? Durum tam olarak 
nedir?

Mehmet ÖZHASEKİ: İlk baş-
ta sorduğunuz soruyu hatırlata-
rak söze başlamak istiyorum. Ye-
rel yönetim veya şehir yönetimi 
denildiği zaman niçin belediyeler 
ön plana çıkıyor da diğer kurumlar 
(Valilik, sanayi odası, ticaret odası 
vb.) sözkonusu olmuyor? Şu husu-
su da ifade etmek istiyorum. Ben-
den önce söz alan hocalarımın dile 
getirdikleri yerel yönetimler ve şe-
hir yönetimi ile ilgili teorik bilgile-
rin ve bakış açılarının hepsine katı-
lıyorum. Ben de onların kitaplarını 
okuyarak bu konularda fikir ve ma-
lumat sahibi olduğum için bu ko-
nularda hocalarımın söyledikleri-
ne katılmamam da mümkün değil 
zaten. Türkiye’de merkezi idare bü-
tün haşmetiyle halen devam edi-
yor. Merkezi idare elindeki yetki-
leri vermeme noktasında dirençli 
ve ısrarcı. Yetki verdiği konularda 
da hem cimri hem de güvensiz. İl-
gililer, merkezden, oturdukları yer-
de hala ana planlamadan bahsedi-
yorlar. Yüz binlik planları Şehircilik 
Bakanlığının uhdesine aldılar. Şe-
hircilik Bakanlığındaki görevli yüz 
binliğin Kayseri için önemini bile-
bilir mi? Bilmez, bilemez. İlçelerin 

Ömer DİNÇER



durumunu bilmez. 81 vilayetin 
planları önlerine yığılmıştır. İdari 
olarak yeterince inceleme yapma-
dan onaylayıp onaylayıp gönde-
riyorlar. Yapabilecekleri başka bir 
şey de yok. Altı ayda bir sıra geli-
yor ancak. Böylesine bir yığılmışlık 
ve tıkanmışlık yaşanıyor ama yine 
de yetkisini devretmiyor. Yanlışlık 
ve aksaklık olacağından korkuyor-
sa eğer, olabilir de, bu durumda de-
netleme yetkisini elinde bulundur-
sun, müdahil olsun, bu daha doğru 
bir yaklaşım geliyor bana. Merke-
zi idare böyle inhisarcı davranın-
ca siz bu idarenin her bir alanda, 
her bir konuda varlığını ve gücü-
nü hissediyorsunuz. Merkezi ida-
reyi hesaba katmadan kımıldaya-
mıyorsunuz. Hayat ise başka türlü 
akıyor. Öngörülmeyen sorunlar ve 
ihtiyaçlar karşınıza çıkıyor. İnsan-
lar ihtiyaçlarının giderilmesini, so-
runlarının çözülmesini hem de bir 
an önce sonuçlandırılmasını bire-
bir sizden bekliyor. Çok dinamik 
bir süreç var. Şehirlerde hayat çok 
canlı, çok hareketli ve hızla akıyor. 
Siz de belediye olarak buna uyum 
göstermeye, ayak uydurmaya ça-
lışıyorsunuz. Önünü almaya, ih-
tiyaçlarını gidermeye çalışıyorsu-
nuz. Bazen sorunları ve ihtiyaçları 
hissedip önceden kararlar alıyorsu-
nuz. Vatandaşla karşı karşıya gele-
rek, iç içe yaşayarak, yüz yüze ge-
lerek sorunlarla boğuşuyorsunuz. 
Yani bir tarafta hayatın dinamikli-
ğini yaşayan yerel yöneticiler var, 
diğer tarafta ise merkezde, otur-
duğu yerden, sorunları birebir ya-
şamadan karar verenler... Bizler ye-
rel yönetimler olarak her şeyimizle 
başta bütçe olarak, mali kaynak-
lar itibariyle göbekten Ankara’ya, 
merkeze bağlıyız. Bir bakıma davul 
yerel yönetimin boynuna asılmış, 
tokmak ise merkezi bürokrasinin 
elinde. Buradan kulağa hoş gelecek 
melodi çıkar mı? Bu çelişki, bu çe-
lişme hala devam ediyor. Tabi şehir 
yönetiminde şartlar belediyeleri 
öne çıkarıyor. Bir yanda günübirlik 
ihtiyaçların karşılanması söz konu-
su. Belediyeler bu ihtiyaçları karşı-
larken diğer yandan belediyeler ka-
nunen yüklenmediği halde şehrin 

menfaatine olacak başka işleri de 
yüklenmiş vaziyettedirler. Şehirle-
rin geleceği, şehirlerin kalkınma-
sı sözkonusu olduğunda belediye-
ler kendilerini bu sorumluluktan 
uzak tutamıyor, tutmaması da ge-
rekiyor. Bildiğimiz ve günübirlik 
ihtiyaçlar dediğimiz, yol, su, kanal, 
yeşil alan gibi bir takım ihtiyaçla-
rın dışında kalan şehir ihtiyaçları 
ile ilgilenmek bugün belediyelerin 
en asli görevi olmuş durumdadır. 
Vatandaş ve şehir bu sorumluluğu 
belediyeden ve başkanından bek-
liyor, her ne kadar kanunen böy-
le bir görev ve sorumluluk sözko-
nusu olmasa bile. Belediyeler eğer 
hakikatten bu görevlerini, şehrin 
ortak günübirlik ihtiyaçlarını hak-
kıyla yerine getirebiliyorsa ken-
dilerine başka görevler de üstle-
niyorlar, üstlenmeliler de. Neleri, 
neden üstleniyorlar? Günümüz-
de şehirler arası bir rekabet var. 
Bu rekabet ortamında şehri kim 
temsil edecek, kim yönlendirecek, 
kim ufuk çizecek şehre? Şehri tem-
sil ediyor gibi gözüken valiler mi? 
İki, üç seneliğine veya altı aylığına 
gelmiş valiler mi şehrin geleceğini 
düşünüp bu büyük hesaplara gi-
recek, işi koordine edecek, şehrin 
derdini üstlenecekler yoksa orada-
ki belediye başkanları mı? Elbette 
ki valiler üstlenmeyecekler. Bu du-
rumda sorumluluk belediye baş-
kanlarının omzuna otomatikman 
yüklenmiş oluyor. İşin içinde biri 
olarak ben şunu gördüm. Merkezi 
idare kimi göndermişse, atamışsa 
-validen başlayıp bölge müdürle-
rine kadar- hemen hepsi öncelikle 
çevreyi tanıma ve alışma sürecini 
yaşıyorlar. Sonra devleti-hüküme-
ti temsili daha ön planda tutuyor-
lar. Yürüyen sistemin aksamaması-
na dikkat ediyor ve özellikle asayiş 
konusunda yoğunlaşıyorlar. Sonra 
şehirde bir problem var mı, yok mu 
ona bakıyorlar. Önlerine gelen her 
evraka bu bana bir risk getirir mi 
getirmez mi, imza atarsam başım 
belaya girer mi, girmez mi diye ba-
kıyorlar? Durum böyle olunca siz, 
merkezi idarenin göndermiş oldu-
ğu insanlardan, o şehri geleceğe 
taşıyacak, değişimi yakalamasını 

sağlayacak ya da şehirlerin gelece-
ğini inşa edecek bir proje bekleye-
mezsiniz. Bu durumda bizler ne 
yapıyoruz? Siyasi kimliğimizi, ki-
şisel ilişkilerimizi kullanarak, so-
rumluluk ve riskleri göze alarak 
bir anlamda söke söke yetki ve so-
rumluluğu almaya ve projeleri yap-
maya çalışıyoruz. Neden biz böy-
leyiz? Biz o şehrin çocuğuyuz. Bu 
şehir sayesinde bir yerlere gelmi-
şiz. Bu şehre karşı borçlanmışız. O 
halde biz şehrimize olan borcumu-
zu ödemeliyiz. Bizi bu makama bu 
şehrin ahalisi getirmiş, bize güven-
miş, bizden hizmet bekliyor. Bizim 
bu güveni boşa çıkarmamamız ge-
rekiyor. Hemşehrilerimize hesap 
vermemiz gerekiyor. Bizi bu duy-
gu ve düşünceler yönlendiriyor ve 
motive ediyor.

Günümüzde şehirler 
arası bir rekabet var. 

Bu rekabet ortamında 
şehri kim temsil edecek, 
kim yönlendirecek, kim 

ufuk çizecek şehre?

M. Tevfik GÖKSU: Bu konuda 
ben de şunu söylemeliyim. Hiz-
meti talep edene en yakın birim 
üretmeli ki hizmetin etkinliği art-
sın. Bu açıdan bakınca hizmet ta-
lebini belediyelerin, hatta daha da 
ileri giderek sivil toplum örgütleri-
nin karşılaması hizmetteki verimi 
arttıracaktır. 
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Çünkü sivil toplum örgütleri bele-
diyelerden, belediyeler ise merkezi 
yönetimden daha yakındırlar hiz-
meti talep edenlere. Bu durumda 
yetkilerin hizmete yakın birimlere 
devredilmesi gerekir.

Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım bu 
yetkilerin tamamen oradaki bele-
diye idaresine veya yerel idareye 
devredilmesi mümkün müdür? Te-
oride tamam da, fiiliyatta böyle bir 
şey mümkün müdür?

Mehmet ÖZHASEKİ: Bir kaç is-
tisna dışında, tabii mümkün. Ör-
nekleyecek olursam, şehrinize 
toplu konut yapılacak. Siz beledi-
ye olarak bu bölgenin toplu ulaşı-
mını çözmek durumundasınız. Bu 
bölgeye otobüs hattı bağlayacağım. 
Otobüs hattını bağlamak için önce 
valilikler kanalıyla mahalli idarele-
re yazı yazacağım. Mahalli İdare-
lerdeki yetkili ise bilmediği, görme-
diği şehir ve mahalle için lütfedip 
“oraya otobüs hattı bağlayabilirsin” 
diye yetki verecek. Ben de bu yetki 
ile bu mahalleye otobüs bağlayaca-
ğım. Böyle bir şey olur mu? Ne ka-
dar incitici, ne kadar inhisarcı bir 
yaklaşım ve yönetim anlayışı. Bu 
nerede var? 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu ko-
nuyla ilgili önce geçmişten bir bil-
gi vereyim. Geldiğimiz noktayı gör-
mek açısından önemlidir. Aslında 
belediye kurulması ve belediyelerin 

bir şehrin yönetiminde söz sahibi 
olması sanayi toplumu ile birlikte 
ortaya çıkan bir meseledir. Ülke-
mizde 1850’lerden sonra belediye-
ler kurulmaya başlar. Daha önceleri 
bir şehrin sakinleri, genelleştirerek 
ifade edecek olursak, kendi kendi-
ni yönetir. Merkezi idare ile halk 
arasında; vergi toplamak, adalet 
sağlamak, asayişi temin gibi bazı 
geleneksel devlet fonksiyonları dı-
şında normal vatandaşın ve şehrin 
yaşamını tanzim eden herhangi 
bir örgütlenme söz konusu değil. 
Sanayileşme sonrası modern top-
lumlarda devlet merkezileşmiş ve 
geniş bürokrasi ile sosyal hayatın 
tüm alanlarına müdahale eder ha-
le gelmiştir.

Biz yaklaşık 150 
yılı aşan bir sürede 

kendisini güçlendirmeye 
çalışan bir idareden 
bahsediyoruz. Sonra 

2003 yılında Ak 
Parti kamu yönetimi 
reformu projesiyle ilk 
defa merkezi idarenin 

gücünü elinden 
alacak ve yetkileri 
yerele devredecek 
bir proje hazırladı.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam 
şehir devletlerini biliyoruz. Bu du-
rumda aklımıza şu soru gelmeli sa-
nıyorum. Şehir devletleri ne yapı-
yordu o zaman?

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şüphe-
siz, şehir devletlerinden söz eder-
ken kısmen farklı bir değerlendir-
me yapılabilir. Bu konuyu ayrıca 
tartışabiliriz, dile getirdiğim husus 
geleneksel devletlerin yapısıyla il-
gili. Bu tür devlet yönetiminde bir-
den çok şehrin ortak yönetimi söz 
konusu olmaktadır. Dolayısıyla sa-
nayi toplumundan sonra şehirlerin 
yönetiminde değişiklikler olmaya 
başladı. Özellikle mesela Osmanlı 
Devleti’nde merkezi idarenin güç-
lenmesi meselesi 1790-1800’lü 
yıllardan itibaren söz konusudur. 
Ondan önce çok merkezi bir yapı-
dan bahsedilmez. 1793’te Nizam-ı 
Cedit’in kurulması ile beraber Os-
manlı Devleti’nde merkezi idare-
nin güçlendirilmesi meselesi or-
taya çıktı. 1793’te Nizam-ı Cedit, 
arkasından Sekban-ı Cedit son-
rasında 1850’li yıllardan itibaren 
belediyelerin kurulmaya başlama-
sı ve nihayet 1836 Tanzimat daha 
sonra I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet 
ve Cumhuriyet bütünüyle merkezi 
idarenin tahkim sürecidir. Merkezi 
idare kurulmuştur, merkez bürok-
rasisi oluşturulmuştur. Merkezin 
gücünü artıracak tedbirler alınmış-
tır. Cumhuriyetin devrim kanun-
larıyla bir noktaya gelindiği varsa-
yıldı. 1940’lı yıllardan sonra süreç 
ikiye ayrıldı. Hala merkezi idarenin 
gücünü koruyacak düzenlemeler 
yapılmaya devam edildi. Ama aynı 
zamanda 1960’lı,1970’li yıllardan 
itibaren merkezi idarenin yetkile-
rini kullanan bürokrasinin etkin 
ve verimli çalışması ile ilgili düzen-
lemeler yapmak için de çaba sarf 
edildi. MEHTAP projesi, KAYA pro-
jesi gibi onlarca rapordan ve proje-
den bahsedebilirsiniz. Ama özet-
le söylenecek şey şu; Türkiye’de 
1980 anayasası yapılana kadar bü-
tünüyle merkezi idarenin güçlen-
dirilmesi için çaba sarf edilmiştir. 
1960’dan sonra buna ek olarak bü-
rokrasinin etkin ve verimli olması 



için çaba sarf edilmiştir. Biz yakla-
şık 150 yılı aşan bir sürede kendi-
sini güçlendirmeye çalışan bir ida-
reden bahsediyoruz. Sonra 2003 
yılında Ak Parti kamu yönetimi re-
formu projesiyle ilk defa merkezi 
idarenin gücünü elinden alacak ve 
yetkileri yerele devredecek bir pro-
je hazırladı.

Kamu Yönetimi Reformu Projesi 
aslında buydu. Biz orada çok temel 
bir şeyi yaptık. O zamana kadarki 
bütün gelenekleri belki alt üst ede-
rek; merkezi idare geleneksel fonk-
siyonlarına geri çekildi ve yapması 
gereken işler ne ise onlar tadadi bir 
şekilde sayıldı. Mahalli İdareler ise 
mahalli ve müşterek hizmetlerde 
genel yetkiye sahip olarak tanım-
landı... Böylece bir şehrin bütün 
sorunları orada çözülebilecekti. 
Bu aslında çok ciddi anlamda zihni 
bir devrimdi. Bu yaklaşım idari an-
lamda adem-i merkeziyet demekti. 
Siyası bir adem-i merkeziyet değil. 
Peki ne oldu? Önce kamu yöneti-
mi reformunda bunlar düzenlendi, 
ama Kamu Yönetimi Temel Kanu-
nu iade edilince reform eksik kal-
dı. AK Parti tedbirlerinden vaz-
geçmedi. Yerel yönetim kanunları; 
belediyeler, büyükşehir belediyele-
ri, il özel idaresi, belediye gelirleri 
kanunu ve mahalli idare birlikleri 
ile ilgili kanunlar hazırlandı. Ora-
da belediyelere birçok yetki veril-
di. Ancak belediyelere geniş yetki 
verilmesine rağmen, merkezi ida-
renin yetkileri sınırlandırılama-
dı. Böylece aynı konuda yetkili iki 
ayrı yönetim kurumu ortaya çıktı: 
Merkezi idare ve mahalli idareler. 
Merkezi idare kendi yetkilerinin 
mahalli idarelere kaydırıldığını gö-
rünce, otoriter bir refleksle kendini 
korumaya aldı. Çünkü kurulduğu 
andan itibaren hep gücü, merkez-
de elinde tutmaya alışmış bir bü-
rokrasiden bahsediyoruz. Tabii bir 
refleks olarak kendini korumaya 
aldı. O günden sonra mahalli ida-
relerin kanunla verilen yetkilerini 
kullanma fırsatı bulamadı. Merke-
zi bürokrasi birçok yetkisini elinde 
tutmaya, hatta bazılarını da yönet-
melik ve diğer tali düzenlemelerle 

merkeze almaya başladı. Yani bi-
zim mahalli idareler reformu ile il-
gili yaptığımız düzenleme gerçekte 
yerele adem-i merkezi bir yapı ku-
ralım diye amaçlanmışken geldi-
ğimiz nokta itibariyle merkezi bü-
rokrasinin kendini korumaya alan 
ve merkeziyetçiliği öne alan bir iv-
me kazandı. 

Merkezi idare kendi 
yetkilerinin mahalli 

idarelere kaydırıldığını 
görünce, otoriter 

bir refleksle kendini 
korumaya aldı. Çünkü 

kurulduğu andan 
itibaren hep gücü, 
merkezde elinde 
tutmaya alışmış 
bir bürokrasiden 

bahsediyoruz.

Mehmet ÖZHASEKİ: Aynı konu-
yu, aynı derdi dile getirmek için 
ben de notlar almıştım. Sizi des-
tekleyecek notlar. Aynı konu hak-
kında görevli ve yetkili şehirde iki 
makam var. Hem vilayette, hem 
belediyede. Neden böyle bir “pa-
relel” durum ortaya çıktı. Şundan; 
biz merkezi idareden yasalar yo-
luyla yetkileri alınca; kültür alanın-
da, turizm alanında, spor alanın-
da, çevre alanında ve buna benzer 

birçok alanda kendimize has birim-
ler kurduk. Şu anda sonu “MEK”-
le biten bir kursu olmayan beledi-
ye var mı bilmiyorum? Bizde adı 
KAYMEK, İstanbul’da İSMEK, öte-
kinde başka bir adla varlar. Aslında 
bu türden faaliyet alanlarının mer-
kezi idare tarafından kurulmuş ba-
kanlığı, ilgili bürokrasisi var şehir-
lerde. Şimdi bütün bu hizmetlerde 
mesela spor alanında, bizim bele-
diye bünyesinde Spor A.Ş.’miz var. 
Stadı da işletiyor. Bunun yanında 
birçok spor alt yapısı ile de ilgileni-
yor. Öte yanda Beden Terbiyesi di-
ye bir kurum var, merkezi idareye 
bağlı. Gençlik ve Spor Hizmetleri 
diye bir hizmet birimi var bakanlı-
ğa bağlı. Onlar da var, biz de varız. 
Şimdi adeta yarışıyor gibiyiz her 
tarafta. Bizim de havuzumuz var, 
onların da var. Bizim de spor salo-
numuz var, onların da var. Ama va-
tandaşın ilgisi ve rağbeti daha çok 
bize oluyor. Neden bize oluyor? 

Mehmet ÖZHASEKİ
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Vatandaş bizimle muhatap, vatan-
daşın bizimle işleri var. Derdini is-
teğini doğrudan bize söylüyor ve 
anında varsa bir eksiklik giderili-
yor. Dönüşüm projesi yapıyorum. 
Ben adamın evini de yıkacağım, 
evini de vereceğim. Adam beni seç-
tiği için benimle muhatap. Benden 
hesap sorabildiği gibi, benim tara-
fımdan sorunlarının giderileceğini 
de biliyor. Yaşayarak, görerek, göz-
lemleyerek bu konularda kanaat 
sahibi olmuş. Merkezi idarede mu-
hatap bulamamaktan, bulsa bile 
mevzuat hazretlerine takılmaktan, 
geçse bile uzun zamana yayılan ve 
bir türlü sonuçlamayan süreçler... 
Vatandaş bunları bir daha yaşamak 
istemiyor.

Dr. Hasan TAŞÇI: Siz daha ula-
şılabilir olduğunuz içindir bu. Siz 
şehrin yöneticisi olarak bir adım 
ötedesin. Oysa “devlet kapısı” biraz 
daha sıkı duruyor sanıyorum.

Mehmet ÖZHASEKİ: Öyle ta-
bii. Kapılar da açık nihayetinde. 
Hiç kimse şimdiye kadar gidip va-
linin evinin kapısını çalmamıştır. 
Emniyet müdürünün kapısını çal-
mamıştır. Ama bizim evin kapı-
sındakilere sorun her gün kaç kişi 
geliyor, gidiyor.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Başlan-
gıçta ifade etmiştim, Valilik, İl Özel 
İdaresi ve merkezi idarenin taş-
ra teşkilatlarının yüzü hiyerarşik 
olarak merkeze dönük. Bu sebep-
le, vatandaşlar belediye başkanının 
kapısını çaldığı rahatlıkta valinin 
kapısını çalamaz. 

Türkiye’de büyükşehir 
yönetimleri artık 

belediyeciliği aşan 
işleri yapıyor. Devletin 

eskiden beri yaptığı 
büyük hizmet ve 
yatırımları, mega 

projeleri, artık 
büyükşehir yönetimleri 

gerçekleştiriyor.

M. Tevfik GÖKSU: Vatandaş biz-
den çok rahat hesap soruyor. Za-
ten belediye başkanları da bunun 
için seçiliyorlar. Hizmet talepleri-
ni karşılamak ve yaptıklarının he-
sabını vermek.  Aslında şuan tam 
bir şehir yönetiminden bahsetmek 
mümkündür. Vatandaşımız artık 
belediyenin yetki ve sorumluluğu-
nun ne olduğuna bakmadan bü-
tün sorunlarının belediye başkanı 
veya yöneticileri tarafından görül-
mesini istiyor. Bizim de onlara “bu 
benim görevim değil” veya “bu be-
nim yetkimde değil” deme duru-
mumuz yok. Dolayısıyla şehrin bü-
tün problemleriyle ilgilenmemiz 
gibi fiili bir durum zaten oluşmuş 
durumda.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: 
Şehri tartışmaya, alışkanlık ol-
duğu üzere, belediye ile başladık. 
Bana göre artık belediye tek başı-
na şehri, şehir yönetimini açıkla-
maya yetmiyor. Eğer şehir dediği-
miz kalabalık nüfuslu, karmaşık 
ilişkilerden oluşan yerleşimi tar-
tışacaksak, bugünkü haliyle be-
lediye, şehir yönetiminin sahibi 
değil, ancak bir unsurdur. Dolayı-
sıyla daha global bakarak, “şehir-
ler rasyonel olarak nasıl daha iyi ve 

verimli yönetilir” sorusundan ha-
reket edelim. Belediyelerin, şehir-
lerimizin bu güne gelmesinde ne 
kadar önemli hizmetler yürüttü-
ğünü biliyorum. Fakat “belediye” 
kavramının günümüzde artık şe-
hir yönetimini karşılamada yeter-
siz kaldığını düşünüyorum. Sade-
ce otuz büyük şehirde uygulanan 
“bütün şehir” yönetimi açısından 
baktığımızda bile “belediye” kav-
ramının şehir yönetimini karşıla-
madığı söylenebilir. Belediye artık 
eskide kalmış bir kavram. Tanı-
mına bakarsak, mahalli müşterek 
hizmetlerin karşılanmasından söz 
ediliyor. Kimse Ankara, İstanbul, 
Bursa ve diğer büyükşehir yöne-
timlerinin, mahalli müşterek hiz-
metleri karşıladığını söyleyemez. 
Ankara, İstanbul, Bursa Büyük-
şehir Belediyeleri mahalli müşte-
rek hizmetleri mi karşılıyor, yoksa 
Türkiye’ye mi hizmet ediyor? Bü-
yükşehir belediyelerine artık, biraz 
daha şehir kavramını öne çıkaran, 
“şehir yönetimi”, “kent yönetimi” 
gibi başka isimler bulmak lazım. 
Büyükşehir belediye başkanına da 
doğrudan “şehir başkanı” veya “bü-
yükşehir başkanı” demeliyiz. Belki 
ilçe belediyelerini yerel yönetim, 
olarak düşünüp, şehir yönetimini 
daha büyük planda bir başka yöne-
tim biçimi olarak tanımlamalıyız. 
Şehir yönetimi bir bütün halinde 
yeniden tanzim edilmeli ve şehir 
yönetimi yeniden isimlendirilmeli-
dir. Artık sadece ilçe yerel yönetim-
leri belediye olarak adlandırılmalı-
dır. Klasik anlamında belediyeciliği 

Mazhar BAĞLI

M. Tevfik GÖKSU
Ömer DİNÇER



ilçeler yapıyor; mahalli, müşterek 
ve gündelik olan ihtiyaçları ilçe 
belediyeleri karşılıyor. Türkiye’de 
büyükşehir yönetimleri artık be-
lediyeciliği aşan işleri yapıyor. Dev-
letin eskiden beri yaptığı büyük 
hizmet ve yatırımları, mega proje-
leri, artık büyükşehir yönetimleri 
gerçekleştiriyor. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam yerel 
hizmetlerin geldiği noktada günü-
müzün çözümü belki de budur.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Evet 
sanırım öyle. Başlangıçta belediye-
ler, günümüz büyük şehirlerinde 
gerçekleştirilen büyük yatırımlar 
düşünülerek kurulmadı. Belediye 
gündelik olarak insanların ayağı-
na takılan şeyleri yapacak. Bu açı-
dan baktığımızda ilçeler beledi-
yedir. Vatandaş aklına düşen her 
şeyde zaten ilçeye geliyor. Ömer 
Hocam biraz önce belirtti. Kamu 
Yönetimi Reformu Projesi hazırla-
nırken, merkezi idarenin yürüttü-
ğü hizmetler tadat edilmiş, gerisi 
hep mahalli idarelere bırakılmıştı. 
Yürürlükteki belediye mevzuatın-
da, hizmetlerin büyükşehir beledi-
yesi ile ilçe belediyeleri arasındaki 
paylaşımında da yine aynı ilke ge-
çerlidir. Kanunlar, büyükşehir be-
lediyesinin yürüteceği hizmetleri 
10 kalem halinde tadat etmiş, geri-
ye kalan mahalli hizmetlerin hepsi-
ni ilçelere vermiştir. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Evet ama uy-
gulamaya pek yansımadığından da 
bahsediyoruz. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bü-
yükşehir yasası da büyükşehir be-
lediyesinin görev ve yetkilerini ta-
dat ediyor, sayıyor. Örneğin şehir 
içi toplu ulaşım, içme suyu ve ka-
nalizasyon, çöplerin depolaması, 
atık suyun arıtması, şehrin plan-
lanması, yangın ve afet işleri gibi . 
Gerisini, yani mahalli müşterek iş-
leri, gündelik her an vatandaşın ih-
tiyaç duyduğu hizmetleri ilçelere 
vermiş. Büyükşehir yönetimi say-
dığımız bu hizmetleri vilayetin her 
noktasına ulaştırıyor. Artık bu be-
lediye olmaktan çıktı bana göre. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu yi-
ne de bana göre merkezi idare-
nin taşra teşkilatlarının il düze-
yinde olmasına mani bir sonuç 
doğurmuyor. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Mer-
kezi idarenin, ilde yerel yönetimle-
re aktarılan bazı görev ve yetkileri, 
Valinin kontrolünde oluşturulan 
bazı yeni birimler eliyle yürüttü-
ğü söyleniyor. Oysa özel idarenin 
kalkmasıyla, yerel hizmetler bakı-
mından bu ikilik ortadan kalkma-
lıydı. Büyükşehir belediyesine, ye-
ni statüsüyle geleneksel anlamda 
yerel yönetim gözüyle bakamayız. 
Böyle baktığımızda, merkezi idare-
nin ilde Valiye bağlı olarak yaptığı 
işleri, yerele aktarmak zorlaşır. Bü-
yükşehir yönetimi, vilayet sınırla-
rı içinde ihtiyaç duyulan genel hiz-
metlerin hepsini yürütmeli. Vali de 
devletin ve hükümetin ildeki tem-
silcisi olarak, öncelikli işi güvenlik 

olmak üzere İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı hizmetlerin yürütülmesin-
den sorumlu olmalıdır.

İl düzeyinde yönetim 
yetkisine sahip 

Büyükşehir Belediye 
kurulmuş olsa bile, pek 

çok bakanlığın taşra 
teşkilatı il düzeyinde 

varlığını korumaktadır. 
Belediye ile benzer 
hizmetleri yapmaya 

devam etmektedir. İkili 
bir yapı devam ediyor. 
Bunu görmek lazım.

Mehmet ÖZHASEKİ: Aynen öyle 
hocam.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: İl 
özel idaresi ile büyükşehir bele-
diyesinin gücünün birleşmesiyle, 
belediye kavramını aşan yeni bir 
yönetim birimi oluştu. Ben buna 
“büyükşehir yönetimi” veya sade-
ce “şehir yönetimi” denilmesinin 
daha uygun olacağı kanısındayım.

Mehmet ÖZHASEKİ: Şehir yöne-
timi oldu. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bura-
da şehir ve yönetimi nasıl olma-
lı sorusu ayrı. Bu sorunun ceva-
bını ayrıca tartışacağız ama şimdi 
mevcut durumu analiz ediyoruz. 

Edirne
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Şehrin içinde bulunduğu konuma 
dair bir analiz yapıyoruz. Bugün 
tüm il sınırlarını kapsayan büyük-
şehir belediyesi uygulaması var. Bu 
uygulama bütüncül bir şehir yö-
netimi için bir denemedir. Yani az 
önce ifade ettiğimiz, bir yerel hiz-
metleri gören belediyecilik fikrin-
den ve onun dışında ayrıca ikili bir 
yapı olan il özel idaresi fikrini bir 
araya getirerek, il düzeyinde tek 
bir yönetim yapısı oluşturma de-
nemesidir. Bu noktada henüz çok 
başlangıçtayız. Ama buna rağmen 
ülkemizdeki merkeziyetçilik fikri-
nin henüz aşılmadığını ben ısrarla 
söylüyorum. İl düzeyinde yönetim 
yetkisine sahip Büyükşehir Beledi-
ye kurulmuş olsa bile, pek çok ba-
kanlığın taşra teşkilatı il düzeyinde 
varlığını korumaktadır. Belediye ile 
benzer hizmetleri yapmaya devam 
etmektedir. İkili bir yapı devam 
ediyor. Bunu görmek lazım.

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, o kur-
gulandığında öyle bir yapıya ihti-
yaç olacak mıdır? Zaten otoma-
tik olarak ortadan kalkacak mıdır? 
Merkezi idarenin taşra teşkilatla-
rı eğer bir hizmet üretmeyecekse 
tamamını yerel yönetim birimle-
ri üstlenecekse taşra teşkilatlarına 
ihtiyaç kalacak mıdır?

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Merke-
zi idareden o yetkileri almadığınız 
müddetçe, merkezi idare yetkileri-
ni yerel yönetimlerden daha fazla 
kullanmaya devam eder.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bu-
rada iki belediye başkanımız var; 
biri ilçe, öteki büyükşehir başkanı. 
Acaba merkezi idarenin taşra teş-
kilatındaki birimler bugün halkın 
yerel ihtiyacını karşılayacak ne gibi 
yatırımlar yapıyor? Mesela büyük-
şehir belediyesinin yaptıklarıyla 
kıyasladığında nasıl bir durum or-
taya çıkar? Birim olarak mesela bü-
yükşehir belediyesi spor alanında 
hangi hizmet ve yatırımları yapı-
yor? Merkezi idarenin ildeki spor-
dan sorumlu birimi hangi hizmet 
veya yatırımları yapıyor? Yapıyor 
mu, yoksa yapıyor gibi mi görünü-
yor? Sayın başkanın, eğer hizmet 

yapmıyorsa, niye yetkiyi orada 
tutuyorlar?

Mehmet ÖZHASEKİ: Seçilmiş in-
sanla, atanmış insan.

M. Tevfik GÖKSU: Hocam, bura-
da iki temel fark yok mu? Bir tane-
si liderlik ediyor. Bir tanesi sadece 
yukarıdan gelenleri uyguluyor. 

Acaba merkezi idarenin 
taşra teşkilatındaki 

birimler bugün 
halkın yerel ihtiyacını 

karşılayacak ne gibi 
yatırımlar yapıyor? 
Mesela büyükşehir 

belediyesinin 
yaptıklarıyla 

kıyasladığında nasıl bir 
durum ortaya çıkar?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ama 
hizmet yapmıyor zaten. Sadece ya-
pıyor görünüyor. Yasal olarak yet-
kisi varsa, bu yetkiyi kullanmasa 
da varlığını sürdürür. Bu nedenle 
yasa değiştirilerek, verilen yetkile-
rin hepsi kalkmalı. Bu gerçeği bu-
rada açıkça ifade etmeliyiz. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Ta-
mam, buna hiçbir itiraz yok. Kalk-
malı söylemine hiçbir itiraz yok, 
ama şimdi varlığı üzerine konuş-
tuğumuz için söylüyorum. Bunlar 
hiçbir şey üretmeseler bile, yani 
merkezi idarenin taşra teşkilatla-
rı il veya ilçe düzeyinde hiçbir şey 
üretmese bile, onların varlığı ma-
halli idareler için bir vesayet oluş-
turmaktadır. Bunu görmek lazım. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın İl Mü-
dürlüğü var ve görevlerine devam 
ediyor. Aynı zamanda belediyele-
rin de sadece okul yapma yetkile-
ri var. Belediye ilkokul yapabiliyor, 
ortaokul binası da yapabiliyor, ama 
lise yapmak için izin almak zorun-
da. Çünkü lise binası yapmak fonk-
siyon olarak MEB’in yetkisine ve-
rilmiş. Ayrıca eğitimde mahalli 
bir bilgi öğretmek (şehrin tarihi, 

kültürel özellikleri vs.) isterseniz 
buna imkan yok. Çünkü müfreda-
tı merkezden Talim Terbiye Kurulu 
belirlemektedir. Belediye yerel bir 
talepte bulunsa, merkezin taşra-
daki uzantısı karşı çıkacaktır. Yet-
ki sahibi olmak veya olmamak diye 
bir tasnifte bulunuyorum. Müra-
caat edildiğinde, “durun bir daki-
ka bizim kendi ilkelerimiz ve poli-
tikalarımız” var diyeceklerdir. İşte 
bu, merkezi idarenin yerel yöne-
tim üzerinde vesayeti olduğunu 
gösterir. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ho-
cam belediyelerin, belli miktarı 
aşan yatırım ve hizmetleri de Dev-
let Planlamanın onayından geçi-
yor. Ülkenin dengeli kalkınması, 
eğitimin ülke çapında planlanma-
sı bakımından tabii ki devletin 
yetkisi olacak. Tartıştığımız o de-
ğil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilde-
ki temsilcisi bunu takip eder. Du-
ruma bakar, ihtiyaç vardır veya 
yoktur der. Vali bunu orada yön-
lendirir. Öbür taraftan eğitim hiz-
metlerinin alt yapısının üretilmesi 
başka, eğitimin yönetilmesi başka 
bir konu. Belediyeler tabii ki eği-
timin alt yapısıyla ilgilenecek. Biz 
o anlamda söylüyoruz. Yoksa eği-
timin nasıl yönetileceğine, müf-
redatta hangi konuların buluna-
cağına, zorunlu eğitimin kaç yıl 



olacağına Milli Eğitim Bakanlığı 
karar verecek.

Dr. Hasan TAŞÇI: Burada bir fark-
lılaşma söz konusu olamaz mı ho-
cam? Şehirden şehre eğitimin fark-
lı olması gibi.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Hocam-
la bir yere gelmeye başladık biz. Bir 
kere şunu hep beraber kabul ettik 
mi? Türkiye’de özellikle şehrin bü-
tüncül bir yönetiminden bahsede-
miyoruz. Benim sizi getirmeye ça-
lıştığım yer orasıydı. 

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Yöne-
timin temel doğasından kaynakla-
nan bir handikap değil mi? 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Hayır.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ben öy-
le olduğunu söyleyeyim. Yönetim 
hiyerarşik bir şey. Yukarıdan aşağı-
ya doğru. Eşyanın tabiatıyla uyum-
lu olan bir şey. Bu normal liberaliz-
min var saydığı temel tez bu. Tabii 
bir varlık alanı, yönetim böyle bir 
şey. Yukarıdan aşağıya doğru onun 
felsefesini kurduğunda siz yerele 
gittikçe hiyerarşiyle olan bağlantısı 
zayıflıyor. Sürekli dağılıyor. Dola-
yısıyla belediye, kent yönetimi da-
ğıtan bir şeydir. Yönetim soyut bir 
şeydir. Siz bunu kente indirgeyen 
somutlaştırdığınız zaman dağılan 
bir şeye dönüşüyor. Bence sıkıntı 
burada.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ho-
cam burada şikayet ettiğimiz, yö-
netilen bir alanda, benzer görev ve 
yetkilere sahip iki farklı hiyerarşi-
nin bulunması. 

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: İşte 
orada problem çıkıyor. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Evet 
sorun oradan çıkıyor. Yönetim bi-
rimleri, aynı hiyerarşi içinde yer al-
mıyor, farklı hiyerarşileri var.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Siz yö-
netimin tek bir tarzdan ibaret ol-
duğunu varsayıyorsunuz.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ta-
bii bir çok tarz var. Hiyerarşi olma-
dan yönetim olmaz. Ama aynı hi-
yerarşi içinde yer almıyor.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Felsefe-
si farklı. Kent yönetimi, yönetimin 
felsefesini dağıtan bir şey gibi ge-
liyor. Buradan kaynaklanan sorun-
lar var galiba. Mesela şöyle bir şey, 
genelde yönetim çok halk ifadesiy-
le söylediğimizde ortaklık kabul et-
mez. İktidar ortak kabul etmez. Bu 
da doğal bir şeydir. Ama kent yöne-
timi bunu dağıtıyor. Bence burada 
bir problem çıkıyor ortaya, ben öy-
le görüyorum. 

Ülke olarak uzun 
vadede, küresel düzeyde, 

belirli bir konumda, 
tanımlanmış bir 

vizyona sahip olmak 
isteniyorsa, şehirlerin 

tamamının ülkenin 
o vizyonuna katkı 

sağlayacak bir şekilde 
örgütlenmesi lazım.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şimdi 
izin verirseniz bir benzetme yapa-
yım. Bir ülkede birçok şehir vardır, 
eğer üniter yapı söz konusu ise bü-
tün şehirler (iller) merkezi idarenin 
bir parçası olarak yer alırlar. Öyle 
de olmalıdır. Ama bu yapı içerisin-
de bile yetkilendirme konusunda 

farklı modeller uygulama şansı 
vardır. Şehirler birbirleriyle ve bir 
üst sistem olan devlet yönetimi ile 
karşılıklı etkileşim içindedir. Üni-
ter devlet yönetiminin kendine ait 
bir istikameti olacaktır. Ülke ola-
rak uzun vadede, küresel düzeyde, 
belirli bir konumda, tanımlanmış 
bir vizyona sahip olmak isteniyor-
sa, şehirlerin tamamının ülkenin o 
vizyonuna katkı sağlayacak bir şe-
kilde örgütlenmesi lazım. Şehirle-
rin stratejileri de ülkenin master 
stratejileriyle uyum içinde olmalı. 

Dr. Hasan TAŞÇI: O zaman mer-
kezi bir müdahale gerekmiyor mu, 
hocam?

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu yapı 
içinde doğru bir yönetim için hep-
sinin ayrı ayrı ama aynı istikame-
te yönelmesi kaçınılmazdır. Çünkü 
merkezi idarenin istikameti doğ-
rultusunda iller de kendi yönlerini 
ayarlamazsa bir birinin önünü ke-
sen yönetimler ortaya çıkar. Ortak 
bir yön içinde her biri kendi stra-
tejilerini belirlediklerini varsaya-
lım, bu durumda merkez ile yerel 
arasındaki yetki paylaşımları fark-
lı düzeylerde gerçekleşebilir. Birin-
cisi, doğrudan doğruya hiyerarşik 
bir yapı içerisinde merkezi idareye 
bağlı olarak kalır ve yapacağı her iş 
ve işlem için talimat alır. Bu durum 
kararların ve yetkilerin merkezde 
toplandığı model. Merkezi idare-
nin taşra teşkilatları önemli oran-
da böyle çalışır. İkincisi, merkezi 
idare kendi misyon ve vizyonlarını 
oluşturduktan sonra ona uygun bir 
şekilde temel ilke ve politikaları be-
lirler. Mahalli idarelere bu ilkelere, 
politikalara ve standartlara uygun 
olmak şartıyla yetkiler devreder. 
Üçüncüsü ise, daha liberaldir. Siz 
bir kent olarak görsel düzeyde re-
kabet edebileceğiniz bir yapıyı, şu 
şartlar içerisinde kendiniz kurun 
diyebilir. Bu üçüncüsü “Bırakınız, 
yapsınlar” türüdür. Üniter yapı içe-
risindeki bir devletin, ortak istika-
metlerini gerçekleştirmeye imkan 
vermez. İlk yöntem ise çok mer-
kezidir. Ama merkezi idareyi yerel 
hizmet alanlarına hiç karıştırmak-
sızın, bir şehre bugün temel ilke ve 

‹ 72 73 ›DOSYA TOPLANTISI
108-109



politikalar çerçevesinde yönetmek, 
merkezi sadece planlama ve de-
netleme yetkisi ile sınırlandırmak 
mümkündür.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam, 
lokal alanlardan mı ulus devle-
tin hedefine doğru gidiliyor? Yok-
sa ulus devletin hedefinden mi 
gidiliyor?

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Benim 
dediğim çok açık ama.

Bizim kültürümüzde 
de eskiden beri şehir 
önemli zaten. Asker 
komutanına tekmil 

verilirken, hangi şehirli 
olduğu da söyler. 

Ölen askerin mezar 
taşına, Diyarbakırlı 
Mehmet, Erzurumlu 

Ahmet, Konyalı Yusuf 
gibi hangi şehirden 

olduğu yazılır.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ama 
Roma’da şöyle bir şey yapıyorlar 
biliyorsunuz. Justinyas birkaç ta-
ne kent kuruyor ve o yeni kentler 

üzerinden kolektif bir bilinç oluş-
turmak isteniyor. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bizde 
öyle değil. Bizde tersi bir durum 
var.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: İşte biz-
de de bu problem var.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Öy-
le de olsa, kentlere özgü kimlik olu-
şuyor. Bakın, Çin’de şehirlerin bir 
kısmı farklı statülerde kuruluyor. 
Çin ki, güvenlik konusunda dün-
yanın en hassas milleti. Bütün po-
litikalarını, ulusal birlik ve güven-
liğe öncelik vererek oluşturuyor. 
Ekonomi, kültür, eğitim, şehir yö-
netim, bizde vesayet rejimleri dö-
neminde vurgulanan, klasik milli 
güvenlik politikalarına benzer an-
layışla oluşturuluyor. Dünyanın 
herhangi bir yerindeki küçük bir 
kasabada Çin aleyhinde bir göste-
ri ya da konuşma olsa, Çinli diplo-
matlar oraya gidip, olayla yerinde 
ilgileniyorlar. Doğu Türkistan’da 
yürüttüğü politikalar nedeniyle, 
Çin’le ilgili bir açıklama yapmış-
tım, Çin elçisi iki gün sonra Kay-
seri’ye geldi. Şimdi bu Çin’de bile 
kentler farklı statülerle kuruluyor. 
Yani Roma’da öyle de, bugün fark-
lı değil. Devlet ya da merkezi ida-
re kabul etmese de artık ülkeler 

büyük ölçüde kentlerden yöneti-
liyor. Kentlere göre milli devletler 
yeniden biçimleniyor. Devlet gör-
mezlikten gelse de Diyarbakır di-
ye bir realite var Güney Doğu’da. 
Kayseri’yi görmezlikten gelsek de 
Kayseri diye bir realite vardır Or-
ta Anadolu’da. Çevresindeki küçük 
vilayetler Kayseri’nin peyki, banli-
yösü durumuna geldi. Bu şehirler 
gelişmiyor. Kayseri cazibe merke-
zi, çevresindeki zenginliği kendine 
çekiyor. İstanbul, işte şu kadar nü-
fusuyla koskoca İstanbul, dünyada 
Türkiye’den fazla tanınıyor. İzmir, 
Adana gerilerken, Mersin oradan 
tekrardan bir kişilik, bir kimlik, çe-
şitlilik olarak ortaya çıkıyor. Antal-
ya turizmin kalbi olarak büyüyor 
ve tamamen kendine özgü bir kim-
likle varlık gösteriyor. Bizim kül-
türümüzde de eskiden beri şehir 
önemli zaten. Asker komutanına 
tekmil verilirken, hangi şehirli ol-
duğu da söyler. Ölen askerin mezar 
taşına, Diyarbakırlı Mehmet, Erzu-
rumlu Ahmet, Konyalı Yusuf gibi, 
hangi şehirden olduğu yazılır. Şe-
hitliklerimizde bunu açıkça görü-
yoruz. Roma’da bile böyleydi. Me-
zar taşına İskenderiyeli, Kartacalı, 
Antakyalı diye yazılırdı.

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam yerel-
liğin bir alt sınırı olmalı mı? Şehir 

Shanghai



yönetimini ilçe belediyelerine böl-
müşler, büyükşehir var, ilçeler var. 
Ülke vizyonu açısından şehirlerin 
ortak hareket edebileceğini söyle-
diniz. Öyle zannediyorum ki, ilçe 
belediyelerinin bir şehrin, büyük-
şehrin vizyonu açısından toplu ha-
reket etme problemi var. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ba-
kın, biz şimdi şehri konuşuyoruz. 
Yirmi yıl önce burada oturup yerel 
hizmetleri konuşsak, ağzımızdan 
şehirle ilgili bir kelime bile çıkma-
yacaktı. Yirmi yıl önce biz Mehmet 
Bey’le belediye başkanı seçildiği-
mizde, henüz şehir sorunların-
dan söz edilmiyordu. Ülke sorun-
ları tartışılırken, şehirlerin önemi 
bu kadar yoğun vurgulanmıyor-
du. Yaptığımız toplantılarda, bele-
diyeyi konuşuyorduk. Ama bugün 
şehir konuşuyoruz. O zaman bele-
diyecilikle ilgili şeyler yapıyorduk. 
Bu iş belediyeciliği aştı. Siz bir il-
çe belediyesi olarak şehir dergisi çı-
karıyorsunuz. Bunu görelim ve so-
runlarımıza bu gelişmeleri dikkate 
alarak bakalım.

Yirmi yıl önce biz 
belediye başkanı 

seçildiğimizde, henüz 
şehir sorunlarından 

söz edilmiyordu. Ülke 
sorunları tartışılırken, 

şehirlerin önemi 
bu kadar yoğun 

vurgulanmıyordu. 
Yaptığımız 

toplantılarda belediyeyi 
konuşuyorduk. 

Ama bugün şehir 
konuşuyoruz.

M. Tevfik GÖKSU: İlk dönemlerin 
belediyecilik anlayışı ve gündemi 
farklıydı. Yol, asfalt, altyapı, ulaşım 
v.s. Yeni belediye başkanları şehri 
ellerine aldıklarında öncelikle bu 
sorunlara el attılar. Şehir bu sorun-
lara teslim olduğu için ivedilikle 

bu sorunların çözümü için sefer-
ber oldular. Bu konularda olağa-
nüstü gayretler gösterildi, başarı-
lar sağlandı. Fakat bir zaman sonra 
kentlerin fiziki dokusunun ötesin-
de sosyal dokusunun da var olduğu 
hatırlandı ve yeni yaklaşım model-
leri arayışı başladı. Dolayısıyla, fi-
ziki dokunun sorunları olduğu gi-
bi sosyal dokuya ait sorunların da 
olduğu anlaşıldı ve sosyal dokuda 
varlık gösteren sorunların üzerine 
gidilmeye başlandı. Takdir edersi-
niz ki, şehir tek bir dokudan mü-
teşekkil bir olgu değil, bir dokular 
bütünüdür. Buna bağlı olarak bu-
gün belediyeciliği bütüncül bir yak-
laşımla ele almaya çalışıyoruz.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Benim 
bu konuda söyleyeceklerim var 
ama tartışmalarımız farklı yönlere 
kaydı. Bir kısmımız mevcut duru-
mu analiz ederken, bir kısmımız ol-
ması gerekenler üzerinde duruyor. 
Böylece tartışma farklı öncelikler 
içermeye başladı. Ben öncelikle ve 
daha çok mevcut durumu tahlil et-
meye çalışıyorum. Çünkü mevcut 
durum analiz edildikten sonra ne 
olması gerektiği daha doğru konu-
labilir. Ama eğer “biz nasıl bir şehir 
yönetimi?” diyorsak, analiz etmek-
ten vazgeçeyim. Türkiye’nin bir şe-
hir yönetimi ile ilgili ne yaptığını, 
ne düşündüğünü, mekanizmanın 
nasıl işlediğini konuşmayalım. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam biz ön-
ce mevcudu analiz edelim. Bunu 
bitirelim.

Mehmet ÖZHASEKİ: Hocaları-
mın yanında bu konularda bana 
söz söylemek düşmez ama ben bir 
şehir yöneticisiyim, işe pratikten 
bakıyorum. Burada mesele merke-
zin yok olması değil. Merkez yerin-
de duracak, merkezi idare olacak. 
Şehir politikalarını kendileri belir-
leyecek. Bu bir devletin olmazsa ol-
mazı. Bir de uluslararası ilişkileri 
var. Adalet kurumu var. Güvenlik 
bürokrasisi var. Her bir şehir ken-
di adına ve kendi başına uluslara-
rası ilişkileri düzenleyemez zaten. 
Adalet sistemini kuramaz. Güven-
lik politikasını tespit edemez. Bu 
ve benzeri ilişkiler yürütmek için 
merkez yerinde duracak, genel po-
litikalarını, ülke ve şehir politika-
larını belirleyecek. Ancak merkez 
bununla yetinmiyor. Şehirlere eli-
ni uzatıyor. Kentlerin kılcal da-
marlarına kadar müdahale ediyor, 
her bir tarafı ben hareket ettire-
yim, ben yöneteyim, ben yönlen-
direyim istiyor. Yani bir şehirde-
ki otobüs bağlanacak semtten bile 
benim haberim olacak. Ben izin 
vereceğim derse. Ya da hava kirli-
liği var, siz anlamazsınız, ben bunu 
önleyeceğim derse. Fırınlardaki ek-
meğin gramajına kadar merkez ka-
rışıyor. Böyle olunca da çatışma çı-
kıyor. İlişkiler içinden çıkılmaz bir 

‹ 74 75 ›DOSYA TOPLANTISI
110-111



hal alıyor. Sonuçta yönetilemez ha-
le geliyor. Merkezi idare kocaman 
bir şey, bir heyula haline geliyor. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Görevi 
üstleniyorsunuz ama yetkiyi ala-
mıyorsunuz. Sorumluluğu alıyor-
sunuz, hesap veriyorsunuz ama 
yetki merkezde. İşte bu çok önem-
li bir sorun. Halbuki yönetimin bir 
başka temel ilkesi “yetki ve sorum-
lulukların denkliği” ilkesidir.

Önemli olan 
sürdürülebilir çözümlere 

kavuşmak. Bunu 
yapabilmek için ise 
herşeyin netleşmesi 

gerekiyor. Hala bizim 
yaptığımız işlerle 

merkezi idarenin işleri 
arasındaki çekişmeler ve 
çelişmeler devam ediyor. 
Bizler yerel yöneticiler 
olarak, kent idarecileri 
olarak yetki istemeye, 

sorumluluk üstlenmeye 
devam ediyoruz. 

Mehmet ÖZHASEKİ: Aynen öy-
le. Ben bir stat yaptırmışım. Yedi 
senedir hesap veriyorum. Halbuki 

merkezi idarenin işi. Bir kayak 
merkezi yaptırıyorum. Bu benim 
işim değil aslında. Merkezi idare-
nin işi bu iş. Baraj yapıyorum aynı 
şekilde. Yapılan bütün işlerin hep-
sinde doğrudan bir görev verilme-
diği halde, ben bir şehir yöneticisi 
olarak oturuyorum, hesap yapıyo-
rum, risk alıyorum ve ben bunu 
yapayım arkadaş diyorum. Neden? 
Bakıyorum şimdi Anadolu’da, İs-
tanbul, Ankara falan bunlar çok 
örnek değil. Bu şehirleri hariç tuta-
rak, geriye kalan 75 vilayetin hep-
sini bir tasniflemeye tabi tutacak 
olursak; 10-15 civarında gelişen, 
büyüyen şehir var. Bir bu kadar ye-
rinde sayan şehir var. Geriye kalan 
şehirlerimiz tamamıyla çökmek 
üzere olan şehirlerimiz. Emekliler 
şehrine dönmek üzere olan şehir-
ler var. Buralarda üretim de yok, 
hareket de yok, bereket de yok. Ba-
zen stratejik nedenlerle bu yerleş-
keler şehir konumunda ve statü-
sünde tutuluyor. Gelişen şehirlere 
bakıyorsunuz. Bunlar nasıl gelişi-
yor diye soru soruyorsunuz? Mer-
kezi idarenin oraya özel bir tutumu 
mu var? Kayırma mı var, hemşeh-
ricilik mi sözkonusu? Hayır. Yok 
öyle bir durum. Teşvikler çıkarı-
lıyor şehirlerimiz kalkınsın diye, 
ama teşvik alan şehirlerde bir deği-
şim, bir dönüşüm, bir gelişim, bir 
hareket, bir kalkınma, bir sıçrama 

gözlenmezken; teşviklerden fayda-
lanmayan ama her şeye rağmen sil-
kinen, sıçrayan, atak yapan, depa-
ra kalkan şehirler var. Bu kalkınan 
şehirler çevrelerinde teşvik kapsa-
mına alınan şehirlerin ket vurma-
larına rağmen kalkınıyorlar. Teş-
vik alan şehirler de bu teşviklerin 
bir karşılığı görülmüyor. O zaman 
bu nasıl oluyor diye sormak duru-
munda oluyoruz.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Ama da-
ha başarılısınız.

Mehmet ÖZHASEKİ: Evet. De-
mek ki kalkınmak için teşvikler 
yeterli olmuyor. Burada daha baş-
ka dinamikler sözkonusu. Bu di-
namiklerin farkına varılması, al-
tının çizilmesi gerekiyor. Antep’e 
bakalım, teşvikli değil ama etra-
fındaki bütün iller neredeyse teş-
vikli, Adıyaman falan vs. teşvikli. 
Konya teşvikli değil. Bunlar devlet 
desteği alan şehirler değil. Buralar-
da ne olmuş diye bakıyorum ben. 
Kalkınan, kalkınma ivmesi yakala-
yan şehirlerde yöneticiler bir araya 
gelmişler. Şehirleri için kafa yor-
muşlar. Aralarında vizyon birliğine 
varmışlar. Şehrin ileri gelenleriyle, 
sanayi ve ticaret odalarıyla, millet-
vekilleriyle kendi içinde bir uyum 
sağlamışlar. Tabi bir noktada odak-
lanmak, aynı hedefe doğru birlikte 
hareket edebilmek de zor. İşte bu 
noktada Belediye başkanları dev-
reye giriyor. Uyumun tutkalı olu-
yor. Birlikte yürümenin ekip başı 
oluyor. Belediye başkanlarının om-
zunda ilerliyor bu işler. Çünkü şeh-
ri gerçek anlamda belediye başkan-
ları temsil ediyor. Doğrudan hesap 
sorulan o, doğrudan halka hesap 
veren de o. Belediye başkanı şehrin 
avantajlarını, dezavantajları tespit 
etmiştir. Sonra iç dinamiklerini ha-
rekete geçirmiştir. İç dinamiklerin 
harekete geçirilmesi çok önemli. 
Devlet nerede kardeşim, gelsin de 
bize yardım yapsın, yatırım yapsın; 
güçlü ve etkili bir siyasi temsilcimiz 
Ankara’da olsaydı, bakın o zaman 
merkezi bütçeden nasıl pay alırdık, 
nasıl şehrimize yatırımları yağdı-
rırdık diyen ve bu mantıkla gelişen 
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bir şehir göremezsiniz. Bu söylem 
daha çok geri kalmış şehirlerin ri-
tüeli ve söylemidir. Mazeretidir. 
Es kazara böylesi düşüncelerin ha-
kim olduğu bir kente merkezi idare 
destek vermişse, siyasi desteği de 
arkasına almışsa, bir takım düzen-
lemeler yapmışsa, şehir bu geçici, 
palyatif çözüme kavuşmadan kay-
naklanan bir sevinçle adeta uçuyor. 
Burada siyasi desteği küçümsemek 
istemiyorum, merkezi idarenin ve-
receği katkıyı inkar etmiyorum. 
Bunları bulunca elbette reddetme-
yiz, ama tüm bunlar dökme suy-
la değirmen döndürmek mesabe-
sinde olup biten işlerdir. Önemli 
olan sürdürülebilir çözümlere ka-
vuşmak. Bunu yapabilmek için ise 
herşeyin netleşmesi gerekiyor. Ha-
la bizim yaptığımız işlerle merke-
zi idarenin işleri arasındaki çekiş-
meler ve çelişmeler devam ediyor. 
Bizler yerel yöneticiler olarak, kent 
idarecileri olarak yetki istemeye, 
sorumluluk üstlenmeye devam 
ediyoruz. Merkezi idare de yetkile-
rini devretmeme dirençlerini koru-
maya çalışıyor. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocamın baş-
ta söylediği bir şey vardı. Biz şehir 
yönetimlerinin yetkilerini arttır-
dık ama merkezdekileri kısmadık. 
Dolayısıyla bir çatışma, bir kesişim 
alanı doğdu. Bu zaman içerisin-
de belki şehir yönetiminden yana 
veya bugünkü anlamıyla belediye 
yönetiminden, yerel yönetimden 
yana gelişip, tabii mecrasına ulaşa-
caktır. Merkezi yönetim o alanlar-
dan çekilecektir zaman içerisinde. 
Belki hizmetlerin yapılabilirliğini 

mi görmeye çalışıyor, bilemiyorum. 

Mehmet ÖZHASEKİ: O geli-
şen şehirlerde, dikkat edin, bele-
diye başkanları adeta şehrin lideri 
gibidir.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şükrü 
Bey’in az önce izah ettiği fikre ben 
de katılıyorum. Özellikle 1980’li 
yıllardan sonra dünyada ülkelerin 
rekabeti kadar şehirlerin rekabe-
ti de söz konusu olmaya başladı. 
O yüzden birçok yerde şehirler de 
ülkeler kadar kendisini dünya ka-
muoyuna küresel düzeyde rekabe-
te açan bir fonksiyon icra etmeye 
başladılar. Şüphesiz böyle bir fonk-
siyon icra eden bir şehrin, uygun 
bir yönetim modeline sahip olması 
da tartışmaya açılır.

Özellikle 1980’li 
yıllardan sonra dünyada 
ülkelerin rekabeti kadar 

şehirlerin rekabeti de 
söz konusu olmaya 

başladı. O yüzden birçok 
yerde şehirler de ülkeler 
kadar kendisini dünya 

kamuoyuna küresel 
düzeyde rekabete 
açan bir fonksiyon 

icra etmeye başladılar.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam 
destek babında araya gireyim. Şe-
hir lobiciliği ve şehir diplomasisi 
diye bir alan açıldı.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Dolayı-
sıyla eğer dünyada ne olup bitiyor 
ve şehirlerimiz nasıl olacak diye ba-
kıyorsak meseleye, şehirleri öne çı-
karan genel gidişatı görmek zorun-
dayız. Yalnız bu şehirlerin küresel 
düzeyde rekabete çıkarken dikkat 
ettikleri çok önemli bir konu var. 
Şehirler küresel düzeyde kendile-
rini nasıl konumlandıracak ve han-
gi misyonla hedefini gerçekleşti-
recek? Bahsedilen şehirler hemen 
kendiliğinden ve büyüyerek ortaya 
çıkıp da güçlü hale gelmiyorlar. Si-
ze birkaç tane örnek vereyim. Me-
sela Amerika’da Orlando diye bir 
kent var. Orlando bütün dünyada 
bilinen bir şehirdir. Eğlence mer-
kezidir. Misyonu tüm aile fertleri-
nin bir arada eğlenebildiği bir şehir 
olmaktır. Orada her şey eğlenceyi 
merkeze alan bir şekilde yönetilir. 
Eğlence çok pahalıdır. Oteller, lo-
kantalar ve diğer hizmetler ucuz-
dur. Yollar, sokaklar hepsi eğlence 
merkezine çıkacak şekilde tanzim 
edilmiştir. Dünyada bekli de pek 
çok ülkenin alamayacağı kadar tu-
rist oraya gelir. Ben şu anda kaç 
milyon kişi gidiyor bilmiyorum. 
Ama 90’lı yıllarda her yıl 20 mil-
yondan fazla insan sadece Orlan-
do’yu ziyaret ediyordu Amerika’da. 
Mesela Fransa’da Montpellier di-
ye bir şehir vardır. Montpellier ’in 
nüfusu 2000’li yıllarda 250.000’di. 
150.000 kişisi sağlık sektöründe 
çalışıyordu. Geri kalanlar bu nüfu-
sa hizmet üretenlerdi. Çünkü “Av-
rupa’nın tıp merkezi olmak” gibi 
bir misyon seçmişti. Tüm dünyaya 
sağlık hizmeti sunuyordu. Benzer 
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şekilde Tokyo, Bombay vb. birçok 
şehir akla gelir. Bizim Karaman 
bisküvi üretiyor ve dünyaya bis-
küvi satıyor. 250.000 nüfuslu kü-
çük bir şehir Türkiye’nin ilk 15’in-
de yer alan bir ekonomiye sahiptir. 
Orta Asya’nın, Afrika’nın ve Doğu 
Avrupa’nın pek çok ülkesine bis-
küvi satıyor ve Karaman bisküvi 
şehri olma iddiasında. Shanghai, 
Hong Kong, Singapur, Taiwan vb. 
pek çok şehir belirli bir misyon et-
rafında kendisini rekabete açmış-
tır. Az önce başkanımızın söyledi-
ği gibi, Türkiye’de 10-15 tane şehir 
kendini bu anlamda geliştiriyor. 
Çok somut misyonlar oluşturma-
mış olmasa bile dünya pazarında 
rekabete çıkmış şehirler olarak var 
olacaklar ilerde. Geri kalanları ise 
belki fonksiyonlarını kaybedecek-
ler. İşte o zaman bir şehrin yöne-
timi bizim az önce konuştuğumuz 
belediyecilikten, yerel yönetim zih-
niyetinden, farklı bir paradigma 
gerektirecek. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: 
Ömer Hocam şimdi biraz da yap-
tıklarımızdan söz edelim. Sizin ka-
mu yönetimi reformu ve özellikle 
de yerel yönetimlerin yeniden ya-
pılanması konusundaki hizmet-
lerinizi burada zikretmek ihtiyacı 
hissediyorum. Yapılan reformunu 
görmezden gelemeyiz. Örneğin bü-
tün şehirde özel idarelerin kalkma-
sı, optimum büyüklüğü olmayan 

belediyelerin, belediyelik vasfının 
kaldırılması oldukça önemli. Şe-
hir yönetiminin sorunları sadece 
merkezi yönetim ve yerel yönetim-
ler arasındaki ilişkiyle alakalı değil. 
Büyük şehrin çevresinde eskiden 
beldeler vardı. Bu beldeler planla-
ma yapıyordu. Başkanımın Kayse-
ri’de açıkça içinde yaşadığı örnek-
ler var. Şehirlerin merkezindeki 
ana bulvarları, banliyö konumun-
daki bu yeni semtlere doğru götü-
rürken, eski belediyeler dönemin-
de yapılan binaların çoğu yollara 
sıfır kalıyor. Ya da binaların yanlış 
konumlanması yüzünden bulvar-
lar devam edemiyor. Yeterli bilgisi 
ve tecrübesi olmayan, teknik ele-
manı bulunmayan beldeler plan-
lama yapıyordu. Şimdi bu ortadan 
kalktı. Mesela köy hizmetlerinin 
önce taşraya gönderilmesi. Sonra 
da tamamen feshedilerek yetki ve 
görevlerinin, elemanları ve bütçe-
siyle büyükşehre verilmesi, önem-
li bir yerelleşmedir. Köy hizmeti, 
merkezi idarenin yapmaması gere-
ken bir faaliyet alanıydı. Başkent-
te genel müdürlüğü vardı. Bugün, 
merkezi idare ile mahalli idare ara-
sındaki ilişkilerde sıkıntı olduğu gi-
bi, büyükşehir belediyeleriyle ilçe-
ler arasındaki ilişkiler bakımından 
da sıkıntılar var. Çoğu ilçe belediye 
başkanı bana gelip, “başkanım biz 
sığıntı gibiyiz, konuşamıyor, sıkın-
tılarımızı dile getiremiyoruz” diye 

yakınıyor. Neden konuşamıyor-
sunuz, diye sorduğumda ise; “gü-
cümüz yok” diyorlar. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi başkanı kadar. 
Ankara, Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi başkanı kadar güçlü insanlar 
değiller. Kamuoyunun önüne çıkıp 
açıklama yapamıyorlar. Yasaların 
hazırlanmasında, etkili olamıyor, 
yasama organını yönlendiremiyor-
lar. Şehir yönetimi denince, bun-
ların da görülmesi ve incelenmesi 
gerekir.

Shanghai, Hong Kong, 
Singapur, Taiwan 
vb. pek çok şehir 
belirli bir misyon 

etrafında kendisini 
rekabete açmıştır.

Mehmet ÖZHASEKİ: Bu da do-
ğal bir şey değil mi? Nihayetinde 
şehri temsil eden makam büyük-
şehir belediye başkanı. Şehirde ana 
planlamayı yapan makam büyük-
şehir belediye başkanlığı. Sizin de 
biraz önce söylediğiniz gibi san-
ki ilçe belediyeleri belediye olarak 
kaldılar. Onlar şehir yönetimi de-
ğil. Şehri yönetecek, kalkındıracak, 
devasa projelere imza atacak du-
rumları da yok. Konumları da yok, 
zaten yasal olarak mümkün de de-
ğil. İmar ilişkilerinde, temizlik hiz-
metlerinde ilçe belediyeleri doğru-
dan vatandaşlarla temas halinde. 
Cadde, sokak, mahalle sözkonusu 
olduğunda ilçe belediyeleri ön pla-
na çıkacak elbette. Daha global ola-
rak şehre ve sorunlarına bakmak 
gerektiğinde ise elbette Büyükşe-
hir. Şimdi şehirde plan yapılırken, 
plancılar geliyorlar. Önce diyor-
lar ki sizin şehir meclisinin dışın-
da, şehirle ilgili söz söyleyecek kim 
varsa bir toplayalım. Ticaret oda-
sı, sanayi odası, esnaf odaları, sivil 
toplum örgütleri, mimarlar oda-
sı herkesi lütfen bir çağırın diyor-
lar. Orada şu soruyu soruyorlar. Siz 
şehrinizi bize bir tanımlayın. Siz ne 
şehrisiniz? Gelecekte şehrinizin ne 

Taiwan



olmasını istiyorsunuz? Eğer siz ti-
caret şehriyseniz, onu tespit etmiş-
seniz ve ileride ticaret alanında ge-
lişmek istiyorsanız, ona uygun bir 
plan yapıyorlar. Turizm şehriyse-
niz ona uygun planlama yapmak 
istiyorlar. Hayvancılık şehriyseniz 
veya hayvancılık sizde ön planday-
sa ona uygun planlama yapıyorlar. 
Bu da büyükşehir bünyesinde yapı-
lıyor haliyle. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım ama 
şöyle bir şey var. Biz şehri konu-
şurken temel noktamız; yerel hiz-
metlerin veya yerel hedeflerin, şeh-
ri yönetenler tarafından -ki bugün 
bunu çoğunlukla belediye başkan-
ları yapıyor- daha iyi bilinebilece-
ğidir. Dolayısıyla bir şehrin gelecek 
hedeflerinin de bundan dolayı da-
ha iyi konulabileceği, nihayetinde 
hizmetlerin de daha iyi görülebile-
ceğinden hareket ediyoruz. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: 
Mehmet Bey’in dediği gibi şehir, 
ortak akıl kullanılarak yönetilmeli. 
Plancı, belediye ile beraber sanayi 
odasını, ticaret odasını, esnaf oda-
sını ve diğer meslek teşekküllerini 
de dinlediğinde daha doğru karar 
veriyor. 

Şehrin başarılarının 
küresel düzeye 

yükseltilmesi, şehir için 
vizyoner bir liderliği 
zorunlu kılar. Ayrıca 
liderin kendi başına 

karar vermesi yönetim 
yapısı içinde yetersiz 

kalır. Dolayısıyla 
şehrin yönetiminde 

demokrasi söz konusu 
olmaya başlıyor.

Mehmet ÖZHASEKİ: Turizm 
şehriyse bolca oteller koyuyor imar 
planına. Hizmet sektörüne ait 
planlamalar yapıyor. Şimdi belki 
de su, yol, kanal, yeşil alan gibi vs. 
hizmetleri artık belediyeler aştılar. 

Büyükşehirler ise dünden aştılar. 
Bunlar çözülüyorlar zaten. Ama 
şehirler arasındaki rekabette geri-
de kalmamak adına herkes şehrini 
ileri taşımak istiyor. Sorun burada. 
Günümüzdeki şehirler böyle şe-
hirler. O zaman üstlerine bir sürü 
görev yükleniyor. Sadece belediye 
başkanı olmak ve mevzuat çerçe-
vesinde kararlar almak bunları çöz-
müyor. Şehir yöneticisi, şehir lideri 
olmakla çözülebiliyor bunlar. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Peki, burada 
halka yakın olmak önemli bir un-
sur mudur? Bence öyledir. Büyük-
şehirlerde, büyükşehir belediye 
başkanını, ben tabi ilçe belediye-
sinde çalıştığım için bunu söylemi-
yorum da büyükşehir belediye baş-
kanından halka daha yakın olan 
ilçe belediyesidir. Halkın istekle-
rini yerine getirebilme anlamında 
söylüyorum.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Hal-
kın yakınında olmakla, halka ya-
kın olunmaz. Türkiye’nin bugünkü 
cumhurbaşkanı, Ankara’da olduğu 
halde, halka en yakın yöneticiydi. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Ben o 
konuya bir yorum getirebilir mi-
yim? Madem ki bir şehir yöne-
timinden bahsediyoruz, başka 
unsurları da göz önünde bulun-
durmalıyız. Bunlardan biri, şeh-
rin kararlarını verecek olan lider 

kişi veya kurum, diğeri şehrin ör-
gütlenme yapısı. Şehrin başarıla-
rının küresel düzeye yükseltilme-
si, şehir için vizyoner bir liderliği 
zorunlu kılar. Ayrıca liderin kendi 
başına karar vermesi yönetim yapı-
sı içinde yetersiz kalır. Dolayısıyla 
şehrin yönetiminde demokrasi söz 
konusu olmaya başlıyor. Şehrin di-
ğer aktörleri; sivil toplum örgütle-
ri, üniversiteler, sendikalar vs. yö-
netime katılmak istiyor. Bu açıdan, 
hem birçok yönetim aktörünün rol 
aldığı bir şehirden, hem de doğru-
dan katılımı sağlayabilecek meka-
nizmaların üretildiği bir şehirden 
bahsetmek gerekir.

Nitekim belediye kanununda baş-
kanın seçiminin dışında, kent kon-
seylerinin kurulması zorunlulu-
ğu, doğrudan katılımı sağlayacak 
bir mekanizma olarak düşünül-
müştü. Doğru işledi veya işleme-
di, tartışılabilir ama kent konsey-
lerinin kuruluş gerekçesi kentte 
doğrudan katılımı sağlayacak bir 
mekanizma kurmaktır. Onun dı-
şında sivil toplum örgütleri, sen-
dikalar, üniversiteler vb. birçok ku-
rum şehrin yönetiminde söz sahibi 
olacak. Ama bunların hepsini or-
tak bir istikamete yönlendirecek 
bir liderliğe ihtiyaç vardır. Az ön-
ce başkanın ifade ettiği şey de buy-
du. Bunun dışında şehirler büyü-
dükçe, halkın tamamıyla doğrudan 
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doğruya temas içinde olma imka-
nını ortadan kalkacağı için, halkın 
kendi şehirlerinden beklentilerini 
fark etmek önemli. Bu beklentile-
rin her seçilen başkanla değişmesi-
nin önüne geçmek uzun vadeli bir 
vizyonla mümkündür. Vizyonun 
uzun vadeli olabilmesi de şehrin 
geleceğinin o şehirde yaşayanlarla 
birlikte tasarlanması durumunda 
mümkündür.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ben 
Türkiye’de sosyoloji dersine giriyo-
rum. Bugün biraz Ziya Gökalp’ten 
bahsettik. Ziya Gökalp’i nasıl bili-
riz? Hakikaten Durkheimci sosyo-
lojinin en iyi yorumlayıcılarından 
birisidir. Türkiye açısından, dün-
yadaki en iyi takipçilerinden ve yo-
rumlayıcılarından birisidir. Bana 
göre bir çok yerde Durkheim’i de 
aşan şeyleri var. Fakat onun şöyle 
bir paradoksu var. Evrensellikten 
bahsederken, kafasında Batı var. 
Yerellikten bahsederken, kafasın-
da etnik Türklük var. Şimdi bunu 
aşamıyor. Kendini sınırlıyor. Bizde 
de yönetimle ilgili böyle bir handi-
kap var gibi geliyor. Sizin bahsetti-
ğiniz bir vizyon. Alev Alatlı bir ara 
yazmıştı, kozmoloji ile mekânlama 
arasında, batı toplumlarının ken-
tini görünce bir planlama olduğu-
nu, bir vizyon olduğunu bilirsiniz. 
Ama bizde yok, çok dağınık, diyor-
du. Bunu zorlayarak, gökteki yıl-
dızlara benzetmeye çalıştığı bir şe-
yi vardı. Ben doğrusu bu anlamda 
en önemli ayaklarından birisinin 
de burası olduğunu düşünüyorum. 
Uzun vadeli yönetimle, kentle il-
gili şeylerimiz yok galiba. Hocam 
dediği gibi bundan yirmi yıl önce 
bir araya gelseydik şehir, kentle il-
gili, mimari planlama falan muh-
temelen konuşmayacaktık. Ama 
Amerika’da, Avrupa’da baktığınız-
da konuşmuşlar ve uygulamışlar. 
Oralarda bu konuyla ilgili büyük 
bir vizyonun ortaya konulduğunu 

görüyoruz. Tarihi dokulara yakın 
olan binaları bile restore ederken 
en azından dış cepheyi hiçbir bi-
çimde yıkmıyor. Sadece iç cepheyi 
yıkıyor. O dış cephe olduğu gibi du-
ruyor. Ona eklemleyerek yeniden 
bir tadilat yapıyorlar. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bir de-
ğer atfediyor ona ve koruyor. 

Bundan yirmi yıl önce 
bir araya gelseydik 
şehir, kentle ilgili, 
mimari planlama 

falan muhtemelen 
konuşmayacaktık. 
Ama Amerika’da, 

Avrupa’da baktığınızda 
konuşmuşlar ve 

uygulamışlar. Oralarda 
bu konuyla ilgili büyük 

bir vizyonun ortaya 
konulduğunu görüyoruz.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Bizim 
bu konuyla ilgili hakikatten nere-
de koptuğumuzu aslında ben cid-
den merak ediyorum. Özellikle 
Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Ca-
mii’ni gördüğüm zaman, kıblesin-
de serçeler için yapılmış kuşluklar 
var. Yani caminin küçük bir make-
ti şeklinde, taştan yapılmış, serçe-
ler için yapılmış, kuş evleri var. Biz-
de de var. Urfa’da köy odaları falan 
yaparken mutlaka babam şunu 
söyler; güvercinler için yuva yap-
ma imkanı olsun, bilmem kırlan-
gıçlar için olsun, atmacalar olsun, 
bunları aman sakın ihmal etmeyin 
evladım diye çok titiz bir biçimde 
talep eder. Şimdi biz nasıl oldu da 
bu hale geldik? Biz bu kent yöne-
timini dejenere mi ettik? Dönüş-
türdük mü? Bundan nasıl koptuk 
ki? Tamam, cumhuriyetle beraber 

bir reddi mirasta bulunduk kop-
tuk ama bu kadar kolay mı kopul-
du bundan?

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bence 
kolay kopulmadı. Aslında her kül-
tür kendi değerleri içerisinde çev-
reyi önemsiyordu. Batılılarda da 
öyleydi, doğulularda da öyleydi, 
İslam’da da öyleydi, öteki dinler-
de de öyleydi. Herkes kendi kül-
türü içerisinde çevreye değer ve-
riyordu. Yaşam biçimini çevreyle 
uyumlu ve bütüncül hale getirecek 
tedbirleri alıyordu. 1700’ün sonla-
rında, 1800’den itibaren Osmanlı 
batı medeniyetini esas kabul ede-
rek, değişimleri bunun üzerinden 
kurgulamaya başlayınca, bütün re-
form çalışmalarını batı medeniye-
tine doğru yönlendirince, kendi 
medeniyetinden kopuşu başladı. 
Batılılaşma fikri neredeyse o gün-
lerden itibaren bu günlere kadar 
devam etti. Şehirlerin yozlaşması-
nı belki bu çerçevede görmek gere-
kir. Biz şimdi temel dini ve ahlaki 
değerler üzerinden yeniden bir şe-
hircilik anlayışı, yeni bir şehir yö-
netimi veya değer atfedeceğimiz 
yeni bir şeyi üretmeye çalışmalıyız. 
Bu hiç çok kolay olmayacak. 

M. Tevfik GÖKSU: Şehirlerin viz-
yoner liderliğe ihtiyacı var dediniz 
hocam. Çok önemli bir hususa işa-
ret ettiniz. Bugünün metropol şe-
hirlerini modern zamanlara has, 
yeni saiklerle beraber değerlendir-
mek gerekir. Yeni şehirler küresel 
ilişkiler ağına bağlı olarak toplum-
ların, devletlerin ve çokuluslu şir-
ketlerin ilişkilerinin mekanı ko-
numundadırlar. İlişkiler yerelden 
küresele doğru yayılma gösterdik-
çe şehirler de bu küreselleşmenin 
önemli bir unsuru haline gelmek-
tedirler.  Bu bağlamda büyüyen, 
uluslararası ilişkileri derinleşen şe-
hirlerin eski tarz usul ve bakış açı-
sıyla yönetilmeleri vizyon prob-
lemlerini beraberinde getirecektir. Konya



Yani günümüz dünyası şehirleri-
nin klasik yöneticilik vasıflarından 
ziyade liderlik vizyonuna sahip ki-
şilerin önderliğine ihtiyaçları var-
dır. Şehirlerimizin yönetilmekten 
öte liderlik edilmeye ihtiyaçları bu-
lunmaktadır. Yani çok daha açık bir 
ifadeyle kente yerel yönetici veya 
belediye başkanı değil lider lazım-
dır.  Şehrin bir liderlik vasfıyla sa-
hiplenilmesi, şehri yönetmekten 
daha öte bir icraattır.

1700’ün sonlarında, 
1800’den itibaren 

Osmanlı batı 
medeniyetini esas 

kabul ederek, 
değişimleri bunun 

üzerinden kurgulamaya 
başlayınca, bütün 

reform çalışmalarını 
batı medeniyetine 

doğru yönlendirince, 
kendi medeniyetinden 

kopuşu başladı.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ba-
tı’da sanayi öncesinde şehir küçük-
tü ve aristokrasi şehrin sahibiydi. 
Mesela Prusya bölgesindeki şehir 
yerleşimlerinin çoğu bir Prusya 
asilinin ismiyle anılıyor. Şehir lor-
dun veya dükün kendi mülküydü. 
Aristokratların kendi mühendis-
leri, plancıları ve mimarları vardı. 
Düzgün şehirler kurma konusun-
da birbirleriyle rekabet ederlerdi. 
Düzgün şehirler kurma konusun-
da yarışıyor, birbirlerinin mimar-
larını çalıyorlardı. Bu sağlam temel 
üzerine gelen burjuvazi, aristokra-
side olmayan hareketi, ticareti, pa-
rayı, zenginliği getiriyor. Ticaret 
ve sanayi toplumunun ekonomik 
zenginliği, aristokrasinin mirası 
üzerine gelmiş. Bizde öyle değil ki. 
Şehirlerimiz aristokratların mülkü 
değildi. Hocamın dediği gibi, mer-
kezileşmiş bir hizmet organizasyo-
numuz yoktu. Taşrada hizmetler 
ağırlıklı olarak vakıflar ve imaretler 

eliyle sağlanıyordu. Yerel hizmet-
leri eğitimi, sağlığı, yolu, köprüyü 
devlet memurlarının kurdukları 
vakıflar, imaretler yapıyordu. Mer-
kezi idare de kadıyı, valiyi, subaşını 
tayin ediyordu. Dönemine göre çok 
başarılı olan bu sistem bozulunca, 
Fransız merkeziyetçiliğini aldık. O 
günden sonra taşraya memurlar 
gönder meye başladık. 19. yüzyılın 
başlarından, 20. yüzyılın sonlarına 
kadar, merkezi veya yerel ayırımı 
yapılmaksızın, hizmetler ağırlıklı 
olarak merkezi idarenin memurla-
rı tarafından yürütüldü. Yaklaşık 
çeyrek yüzyıldan beri Türkiye, yö-
netimde merkezi idare memurla-
rının tekelini kırmak için yeni dü-
zenlemeler yapıyor.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Az ön-
ce Prusya’dan verdiğiniz örnekte 
olduğu gibi şehrin sahibi sayıla-
bilecek türden aristokratlar belki 
yoktu. Ondan sonra oluşmuş bur-
juvazi yoktu, ama bizim o şehri 
oluşturan ortak değerlerimiz var-
dı. Manevi bir değerden bahsetmi-
yorum. 1924 yılında Bursa’da bele-
diye kurulduğunda şöyle bir hadise 
cereyan eder. Bursa halkı toplanır, 
valiliğin önüne gelir. “Şimdi siz be-
lediye kuracaksınız. Bu belediyenin 
bizim çöpümüzü toplayacağını, gü-
venliğimizi sağlayacağını söylüyor-
sunuz. Biz eskiden mahallemizin 
çöpünü toplayacak adamı kendi-
miz tutuyor, parasını ödüyorduk. 
İşini iyi yapmazsa kovuyorduk. 

Şimdi sizin merkezden gönderece-
ğiniz adam eğer çöpümüzü iyi top-
lamazsa ne olacak? Eskiden ma-
hallemizin bekçisini biz kendimiz 
tutuyorduk. Güvenle yaşıyorduk. 
Adam işini ihmal ederse, kovuyor-
duk. Şimdi siz bir adamı gönder-
diniz, biz o adamı tanımıyoruz. 
Adam gelirse ve kendisi hırsızlık, 
arsızlık yaparsa bunu nasıl çözece-
ğiz?” diyorlar. Kadınlar diyorlar ki; 
“Bizim mahallemize bir ev yapıla-
caksa, o evin nasıl olacağını ve dış 
cephesinin renginin ne olacağını 
oturup, konuşuyor, kendi aramız-
da belirliyorduk. Şimdi belediye mi 
karar verecek?” diyorlar. Ağlıyorlar, 
“yapmayın bunu” diye. Hocam de-
diğiniz doğru, bizim de batıyla kı-
yaslanabilecek şehirlerimiz vardı. 
Kayseri, Bursa, Edirne, İstanbul, 
Konya vardı. Ama bu şehirler, şeh-
rin sahibi olan bir aristokrat vb. ta-
rafından değil, bir değerler sistemi 
tarafından şekillendiriliyordu. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ya-
pıldığında değerleri sahiplenip ko-
ruyanlar vardı. Sonra o değeri ko-
ruyacak birileri kalmadı. Burjuvazi 
Batı’da sahip çıktı. Çünkü burjuva-
zi milliyetçiydi. Güvenli ekonomik 
faaliyet yapabilmek için düzenli ve 
güvenli şehirler gerekiyordu. Bur-
juva sınıfı, önceleri ticaret ve sa-
nayi odaları, daha sonra da bizzat 
kendi kurduğu, şehir meclisleri ve 
belediyeler aracılığı ile şehir yöne-
timinde aktif olarak rol aldı. Biz 
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ne yaptık? Önce valiyi gönderdik. 
Arkasından belediye başkanını da 
gönderdik. 1950’ye kadar vali gibi 
belediye başkanı da devletin görev-
lendirdiği memurdu. 

Mehmet ÖZHASEKİ: O yıllarda 
merkezden yönetme mecburiyetti 
adeta. Çünkü her bakımdan çök-
müş bir Anadolu toplumu var. 

Bizim de batıyla 
kıyaslanabilecek 

şehirlerimiz vardı. 
Kayseri, Bursa, Edirne, 
İstanbul, Konya vardı. 

Ama bu şehirler, 
şehrin sahibi olan bir 

aristokrat vb. tarafından 
değil, bir değerler 
sistemi tarafından 
şekillendiriliyordu.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ta-
bii, değer var hocam, ama bu değe-
ri kim koruyacak? Uzun süren sa-
vaşlarda halk fakir düşmüş. Bunun 
üzerine başlayan modernleşme de 
eski değerlere karşı. Devrimin, es-
ki değerlere karşı tavrı, şehirlerde 
çözülmeyi kolaylaştırdı. Merkezi 
idare ile yerel yönetimler arasın-
daki çelişkinin şehirlerimizin yö-
netimin probleminde önemli bir 
unsur olduğunu kabul ediyorum. 
Merkezi idarenin kontrolü şehir-
deki yerel yöneticileri sıkıntıya so-
kuyor. Fakat bugün şehirlerimizin 

iyi yönetilmeyişinin tek sebebi bu 
değil. Bunun ötesinde bir sürü yö-
netim problemi var.

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, onla-
ra değinelim biraz da. Ben şura-
dan başlayayım. Bugün şehri yö-
netenler, sayın başkanım burada 
yaklaşık bir buçuk milyon insanın 
yaşadığı bir yeri yönetiyor ve müt-
hiş büyük bir ilişkiler ağını idare 
etmek zorunda kalıyor. Ulaşım, ye-
me-içme, eğitimi ve benzeri ilişki-
ler. Haritasını çıkarmaya kalksak 
mümkün değil, başaramayacağı-
mız bir ilişkiler ağını yönetmek zo-
rundasınız. Bütüncül bakma anla-
mında sormak istiyorum. Bütün 
bu ağı yönetmede, sorunları çöz-
mede nasıl bir bakış açısı gereki-
yor? Nasıl altından kalkıyorsunuz?

Mehmet ÖZHASEKİ: “Sadece ka-
nunların bana verdiği işi yaparım. 
Bunun gayrısı da beni ilgilendir-
miyor” diye bakarsanız, çok rahat 
bir yöneticilik olur. Yani mahalli 
idarelerle ilgili kanunlardaki tarif 
bellidir. Mahalli idareler, müşterek 
ihtiyaçları karşılayan kamu kuru-
luşu gibi bakarsanız, su, yol, yeşil 
alan falan deyince zaten her iş bi-
tiyor. Ama böyle değil de bu şehir 
kadim bir şehir, son dönemde za-
afa uğramış bu şehri geleceğe taşı-
mak lazım, cazibe merkezi yapmak 
lazım, büyütmek lazım gibi bir ta-
kım misyonları daha kendinize va-
zife edinirseniz, o zaman kocaman 
bir yükün altına girmiş oluyorsu-
nuz. Haliyle merkezi idarenin işine 
de talip oluyorsunuz. Üstelik bu iş-
ler size verilmemiş. Adeta topu ha-
vaya atıp, kafanızın altında tutmak 
gibi bir şeye talip oluyorsunuz. Bu 
olmazsa siz günübirlik işleri yapan, 
vaziyeti idare eden, zamanını dol-
duran ve geçinip giden bir adam 
durumuna düşersiniz. Bu durum-
da şehrinize iyilik etmiş olmazsı-
nız. Sadece kanunun verdiği işleri 
yapan adam şehrine hizmet etmiş 
olmaz. Vaziyeti idare etmiş olur. 
Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabi 
zamanında merkezi idarenin güçlü 
olması bir zorunluluktu bana göre. 
Çünkü Anadolu çökmüş vaziyet-
te, iktisadi hayat çökmüş, eğitim 

çökmüş, insanlar perişan ve sefer-
berlikten sonra sokaklarda iki tane 
delikanlı yok. Okumuş adam yok. 
Sonra biraz paralı olan, biraz akıl-
lı olan gayrimüslimler var. 1915’te 
tehcirle, 1924’te mübadele ile on-
ları da gönderdik. Şehirlerde ta-
mamıyla, sosyal hayatta, iktisadi 
hayatta bitti. Tamamen çöktü. O 
zaman şehirleri yönetecek birileri-
ni Ankara’dan gönderip, her işe va-
linin ayar vermesi, yönetmesi çok 
normaldi. İnsanlar bilmiyorlardı. 
Bir de şöyle bir şey var. Belediye 
başkanlıkları seçimle gelmeye baş-
ladığı zamanda başkanlığın ne ol-
duğunu çok anlamadılar. Çünkü 
başkanlığın bir okulu yok. Şimdi 
bir kişiyi vali atıyorsunuz ama önce 
bir eğitimden geçiriyorsunuz. Son-
ra yurt dışına gönderiyorsunuz. Bir 
müddet orada kalıyor. Sonra kay-
makamlıklarda görevlendiriyorsu-
nuz. Yönetmeyi deniyor, anlıyor, 
biliyor. Ya da bir kişi general olu-
yor ama temelden başlayan müthiş 
bir eğitimle bir silsileyle yetişiyor 
ve o makama geliyor. Orada o sıfa-
tı ve makamı veriyor ve yönlendi-
riyorsunuz. Peki belediye başkanı 
nasıl olunuyor? Belediye başkan-
ları, zaten daha önce de bahsetti-
ğimiz gibi basit işleri yapan adam-
lar, yöneticiler gibi gözüktüğü için. 
Başkan adayı seçiminde mesleki 
bir birikim aranmıyor. Tamamıyla 
eğitimsiz, bilgisiz. Partiler beledi-
ye başkan adayı ararken kim daha 
çok şöhretli, daha çok oy alır ve se-
çilebilir, bu özelliklere ağırlık veri-
yor. Seçilsin hele nasıl olsa iş başın-
da işi öğrenir. Ne de olsa günlük ve 
günübirlik işleri yapacak, diye dü-
şünüyorlar. Kamu alanına ilk kez 
başkan olduktan sonra adım atmış 
başkanlar oluyorlar. O dönemde 
merkezi idare temsilcileri gücünü 
hem kanundan alarak hem de fii-
li bir durum oluşturup, tamamen 
belediyeleri ve başkanlarını köşeye 
itmiş durumdaydılar. Fakat köprü-
nün altından çok su geçti. Dünya 
artık tersine döndü. Artık beledi-
ye başkanları da eğitimli, meclise 
gelen üyeler de eğitimliler. Dünya-
yı takip ediyorlar ve Türkiye’yi bi-
liyorlar. Yasaların vermiş olduğu 
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yetkilerle de yetinmek istemiyor-
lar. O zaman herkes alanını geniş-
leterek devam ediyor. Bunda da 
çok başarılı oluyorlar. Nasıl başa-
rılı oluyorlar? Basit bir örnek vere-
yim ben size. Son çıkan yasa, bir yıl 
kadar önce çıktı. Şehirler bütünleş-
tirildi, 30 vilayet büyükşehir oldu. 
Evet, bazı yeni büyükşehir olan-
larda ufak tefek sıkıntılar var. Da-
ha oturmadı ama çok doğru, yüzde 
yüz doğru bir yasa ve bunun fayda-
sını ileride herkes görecek. Köyle-
rin yolunu yapma, suyunu getirme 
başta olmak üzere her türlü ihti-
yaçlarını karşılama işleri vilayetin 
uhdesindeydi. Merkezi idarenin eli 
kolu olarak il özel idaresi bu köyle-
re bir takım hizmetler götürmüş. 
Götürmüş ama aslında götürme-
miş. Yanlış planlama, denetimsiz 
yatırım, kalitesiz işçilik. Alanda 
bunlarla karşılaştım.

Bu şehir kadim bir 
şehir, son dönemde 

zaafa uğramış bu şehri 
geleceğe taşımak lazım, 
cazibe merkezi yapmak 
lazım, büyütmek lazım 

gibi bir takım misyonları 
daha kendinize 

vazife edinirseniz, 
o zaman kocaman 
bir yükün altına 

girmiş oluyorsunuz. 

Merkezi idarenin gençlik hizmetle-
ri var. Bu hizmetleri yürütsün di-
ye genel müdürlük oluşturulmuş. 
Bakanlığın ana hizmet alanından 
birisi bu. Gelin görün ki bu alanda 
elle tutulur, gözle görülür bir hiz-
metin üretilmediği de bir acı ger-
çek.. Spor hizmetleri götürmekle 
görevli kurum var. Gerek ilçelerde 
gerek köylerde bu kurumun ortaya 
koyduğu bir hizmet gösteremezsi-
niz. Çevre, turizm, kültür her ne 
varsa, aklınıza ne geliyorsa. He-
men tüm alanlarda merkezi ida-
renin sorumluluk alanlarında bir 

eser, bir katkı göremezsiniz. Bu ku-
rumların adı var kendi yok. Ken-
dilerinin olabilmesi için alanda, 
arazide olmaları, varlıklarını hiz-
metleri ile göstermeleri gerekiyor. 
Böyle bir şey yok. Yeni yasanın bi-
ze verdiği hem yetki hem de görev 
gereği olarak köylerimize, şimdi 
mahallelerimiz oldu, başta su hiz-
metleri olmak üzere, atık su kanal-
ları, su arıtma tesisleri yapıyoruz. 
Sonra gençlerin sorunlarını çöz-
mek için kolları sıvıyoruz. Gençlik 
merkezleri yapıyoruz. Tüm bunla-
rı biz masa başında planlamıyoruz. 
Nereye hangi işi yapacağımızı o 
mahallenin, o kesimin bizzat tem-
silcilerinden, bizzat kendilerinden 
edindiğimiz bilgiler ışığında karar-
lar alıyor, uygulamalar yapıyoruz. 
Kadınlar için merkezler açıyoruz. 
Çok amaçlı salonlar yapalım dedik. 
Tüm bunları ilgili tarafları dinleye-
rek programlıyoruz. Sadece köyler 
mi? Yeni bağlanan ilçelerimizin de 
köylerden farkı yok. Onların da ka-
nal, su, arıtma sorunu var. Ya yok 
ya çalışmıyor tesisler. İlçelerimiz 
de yeşil alan istiyor, park istiyor, 
gençlik merkezi istiyor, yol istiyor, 
kaldırım istiyor, kapalı pazar yerle-
ri istiyor, rahat ve ucuz ulaşım is-
tiyor. Bunlar sizin görev alanınız-
da olan konulardı. Şimdiye kadar 
neden yapmadınız, diye soracak 
oluyoruz, bin ah işitiyoruz. Hem 
maddi kaynak yok, kaynak olsa bi-
le onu verimli halde kullanabile-
cek insan kaynağı yok. Bazen iyi ki 

böyle kalmışlar, diyorsunuz. Yan-
lış yapmaktansa yapmamak iyidir 
diyorsunuz.

Gelinen noktada kentle köy ve ka-
sabalar arasındaki uçurum daha 
net olarak ortaya çıktı. Şimdi sıfır-
dan ve baştan yapmak daha kolay 
ve daha ucuz, diye düşünüyorum. 
Yasayla birlikte buralar bize bağ-
landı. Biz programlarımızı ve pro-
jelerimizi yaptık. Önümüzdeki bir-
kaç yıl içinde altyapı bakımından 
kentle köy arasındaki uçurumu gi-
derebileceğimize inanıyorum. Be-
lediye meclisinizi iyi çalıştırırsanız. 
Ufukluysanız, işi biliyorsanız, so-
runlara hakim oluyorsunuz ve çö-
züyorsunuz. Bir belediye ve mecli-
si kendi şehrinin sorunlarını idrak 
edemiyor, tespit edemiyor ve dahi 
çözüm üretemiyorsa merkezi ida-
renin, 81 ilin şu kadar ilçe ve köyü-
nün sorunlarını idrak etmesi, tes-
pit etmesi, çözüm üretmesi nasıl 
mümkün olacak? Merkezdeki yö-
netici ve bürokratların yüksek ka-
pasite, yüksek IQ sahibi oldukla-
rını varsayalım. Okumuş-yazmış, 
vizyon sahibi insanlar olduklarını 
kabul edelim -muhtemelen de ço-
ğu böyledir- ama şehir yöneticileri, 
meclis üyeleri de boş adamlar değil. 
Bilgi, görgü ve dünya artık herkese 
açık. Yine söylüyorum. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında yetişmiş insan 
sıkıntısı vardı. Merkezi idare ile yo-
la devam etmek bir zorunluluktu. 
İşlerin ve yatırımların Merkezden 
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yapılması da şarttı. Ulus devlet 
fikrinin getirdiği bir sonuçtu aynı 
zamanda. Ama günümüzde artık 
belediyelerde de hakikatten iyi ye-
tişmiş, işini bilen bir kadro var. İyi 
ekipler var.

Bir belediye ve meclisi 
kendi şehrinin 

sorunlarını idrak 
edemiyor, tespit 
edemiyor ve dahi 

çözüm üretemiyorsa 
merkezi idarenin, 81 
ilin şu kadar ilçe ve 

köyünün sorunlarını 
idrak etmesi, tespit 

etmesi, çözüm üretmesi 
nasıl mümkün olacak?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Baş-
kanım bütün bu saydığın hizmet-
ler, kasabadaki, beldedeki, ilçede-
ki vatandaşın günü gününe ihtiyaç 
duyduğu hizmetler. Vatandaşın in-
sanca yaşayabilmesi için mutlaka 
yapılması gereken hizmetler. Bu 
hizmetlerin hepsi yerel yönetimler 
tarafından yapıldığında, devletin 
egemenliği, üniter yapısı ve mille-
tin güvenliği bakımından bir risk 
oluşur mu?

Mehmet ÖZHASEKİ: Hiçbir şe-
kilde risk oluşturmaz. Aslında va-
tandaş mutlu olduğunda devlete 
dua eder. Mutlu olmadığında ise 
itiraz ve isyan kültürü gelişir. 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Üste-
lik teorik yönetim bilimi açısından 
devletin gücü daha da artar. Mer-
kezi idare daha güçlü hale gelir. Bi-
lindiği gibi, yönetimin beş temel 

fonksiyonu var: Planlama, örgüt-
leme, yürütme, koordinasyon ve 
kontroldür. Çok klasik ve basit 
bir bilgidir, bu. Bunu üçe ayıralım. 
Planlama, yürütme ve denetleme 
diyelim. Şimdi merkezi idare hiz-
metleri kendisi ürettiği ve yürütme 
fonksiyonunu icra ettiği için doğru 
dürüst planlama, politika üretme, 
standart koyma, ilkeler belirleme; 
bunlar doğrultusunda denetleme 
fırsatını bulamıyor. Şu çok açık bir 
yönetim kuralıdır: Planlama (he-
def belirleme, ilke ve politikalar 
üretme, projelendirme, standart-
lar koyma) yapamayan, denetle-
me de yapamaz. Çünkü kontrol ve 
denetim planlamaya göre yapılır. 
Devlet bütün gücüyle yürütmeyle 
meşgul olduğu için, iyi bir planla-
ma yapamıyor, dolayısıyla denetim 
de yapamıyor. Bu yüzden bugün 
mesela Güney Doğu Anadolu Böl-
gesi’nde eğer bir belediye başkanı-
nın yaptığı yanlışlıklardan endişe 
ediyorsanız, bunun müsebbibi en 
az o belediye başkanı kadar merke-
zi idarenin kendisidir. Çünkü aslın-
da yapması gereken işleri ona yap-
tırmalı, kendisi de nasıl yapması 
gerektiğini söylemeli, sonra da de-
netlemeliydi. Devletin üniter yapı-
sını korumanın yolu güçlü bir de-
netimden geçer, güçlü bir merkezi 
yürütmeden değil. Ülke daha bü-
tüncül bir yönetime kavuşturmak 
isteniyorsa, merkezi idareyi planla-
ma ve denetleme fonksiyonlarıyla 
güçlendirmek, yürütme işini şehre 
ve yerele bırakmak çok daha doğru 
bir tercih olur. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, şim-
di biz belediye başkanından şehir 
yöneticisine doğru bir gelişme ya-
şıyoruz. Yirmi yıl önce olsaydı be-
lediyeyi konuşuyor olacaktık. Bir 
taraftan da 6360 sayılı büyükşehir 

belediye yasası var. İl sınırları, bü-
yükşehir sınırları haline geldi. Şim-
di şehir alanı olmayan çok fazla yeri 
şehir yöneticileri yönetmek zorun-
da. Başkanım biliyor işte, Kayse-
ri’nin bütün sınırlarından sorumlu 
şu an. Bu belediye yönetiminden 
şehir yöneticisine, belediye başka-
nından şehir yöneticisine geçişin 
önünde bir engel değil midir bu 
durum? Şehir yöneticisinin, kent-
sel olmayan alanları da yönetmek 
zorunda olması bir tezat mıdır?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ben-
ce hiç tezat değil arkadaşlar. Bir ör-
nek vereyim. Biz hizmetleri belli 
yerde topladığımız için diğer taraf-
lar taşralaşıyor. Halbuki gelişmiş 
ülkeler mesela Almanya’da, en kü-
çük birim, en büyük birimden daha 
mamur. Bizdeki mezranın karşılığı 
olarak, bir vadi içindeki on evden 
ibaret bir Alman köyünün yolları 
Berlin’dekinden daha düzgün, da-
ha temiz ve bütün ihtiyaçları Ber-
lin’dekinden daha iyi karşılanıyor.

Dr. Hasan TAŞÇI: Türkiye’de de 
bu durum böyle bir sonuç doğura-
cak mıdır? 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Gi-
derek küçük birimlerin iyileşece-
ğini düşünüyorum. Güvenlik ve 
ulaşım sorunu olmadığı sürece taş-
ra gelişir. Bu nedenle küçük yerle-
şimlerin önce yolları iyileştirilme-
li, kolay ulaşım sağlanmalı. Şehir 
yönetimine, vilayet sınırları içinde 
insan hareketini sağlamak için ge-
rekli alt yapıyı yapacak kadar mali 
imkanlar verilirse, küçük birimler 
kısa sürede yeniden canlanır.

Mehmet ÖZHASEKİ: Merkezi 
idarenin uyguladığı şimdiye kadar 
doğru idiyse ve geçerli idiyse o köy-
ler niye kalkınmadı? O köyler niye 
perişan?

Montpellier



Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanımıza 
soralım. O köyleri Berlin’in bir yer-
leşim yeri haline getirme çalışması 
var mı?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bü-
yükşehir olduktan sonra köy ve 
mezralardan boşalma durdu. Şe-
hirde oturanlar kasaba ve köyle-
rine yazlık yapmaya, eski evlerini 
yazlık olarak kullanmaya başladı-
lar. Büyükşehirde yaşayanlar, yaz-
ları gidip terk ettikleri kasaba ve 
köylerinde yaşıyorlar.

Devletin üniter yapısını 
korumanın yolu güçlü 
bir denetimden geçer, 

güçlü bir merkezi 
yürütmeden değil. 

Ülke daha bütüncül bir 
yönetime kavuşturmak 

isteniyorsa, merkezi 
idareyi planlama 

ve denetleme 
fonksiyonlarıyla 

güçlendirmek, yürütme 
işini şehre ve yerele 
bırakmak çok daha 

doğru bir tercih olur. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım sizin 
bu konuda bir çalışmanız var mı?

Mehmet ÖZHASEKİ: Bakın va-
tandaş bu yasanın ne getirip gö-
türeceğinin farkında. Kanun çık-
tığında, seçimleri etkileyeceği için 
çalışma arkadaşlarımla birlikte 
tüm ilçe ve beldelere gittik. Bura-
ların Esnaf odaları, ticaret odaları, 
berberler odası falan hepsini topla-
dık. Partilerin temsilcilerini ve baş-
kanlarını da çağırdık. Köylerden 

muhtarlar ve ileri gelenler de bu 
toplantılarda bulundular. Onlara 
şunları anlatmaya çalıştım. Yeni 
bir yasa çıktı. Bu seçimden sonra 
uygulamaya girecek. Yasa şunla-
rı getiriyor. Bu getirdiklerinin ya-
nısıra size ufak tefek mali yükler 
gelebilir. Söylediklerime itiraz et-
mediler. Niye etmediler. Bizde bir 
söz vardır Kaz gelecek yerden ta-
vuk esirgenmez diye. Bu yasa ile 
kaz geliyor ama tavuk da götürmü-
yor. Tavuğun yumurtasından bir 
kaç tanesini istiyor sadece. Vatan-
daş bunun böyle olacağını biliyor. 
Nasıl biliyor? Şöyle. Bu yasadan 
önce, beş altı yıl önce yine bir ya-
sa çıkmıştı. Adına hinterlant yasa-
sı demiştik. Bu yasa ile yakın çevre 
ilçeler Büyükşehir sınırlarına dahil 
edilmişti. O dönemde kapanacak 
belde belediye başkanlarının ve 
büyükşehire katılacak ilçe belediye 
başkanlarının başını çektiği bir iti-
razcılar grubu oluşmuştu. Bu yasa 
beldenizi ve ilçenizi soyup soğana 
çevirecek. Sizin arsalarınıza el ko-
yacaklar. Suyunuz, emlak verginiz 
artacak. Mahvoldunuz, yok oldu-
nuz. Tarihe mal olmuş isminiz de-
ğişecek... Daha neler neler anlat-
tılar. Bu anlatımdan etkilenenler 
oldu. Ama vatandaş bu yeni duru-
mun nasıl bir sonuç doğuracağını 
da kıyıdan köşeden izledi. Sonuçta 
felaket tellallarının dediği olmadı. 
İlçe ve beldeler beş yılda aldıkları 
hizmeti eski hali ile devam etse-
lerdi elli yılda alamazlardı. Bu bel-
de ve ilçelerde bir hareketlilik, bir 
kalkınma, bir şehirleşme dönemi 
başladı ve çok kısa bir sürede, bu il-
çe ve beldeler Büyükşehir kalitesin-
de bir hizmetle buluşmuş oldu. Bu 
durumu çevre ilçe ve köylerde ya-
şayanlar bizzat gözleri ile gördük-
leri için, biz de bunlar gibi büyük-
şehire bağlansak diye iç geçirmeye 

başladılar. İlk hinterlant yasası ve-
rimsiz olsaydı, hükümetimiz bu 
ikinci adımı atabilir miydi? Önce-
kinde başarılı olunduğunu gördü-
ğü için bu adımı attı. Bence de çok 
isabetli bir adım atmış oldu. Dola-
yısıyla bu yasa çıktığı günlerde mu-
halefetten bir Kayseri milletveki-
li “bu yasa Türkiye’nin bölünmesi 
yasasıdır. Bu yasa çıkarsa iç savaş 
çıkar” diye karşı çıkmasına rağmen 
onun bu endişesine hak veren bir 
Allah’ın kulu çıkmadı. Bu yasanın 
bölmeye değil büyütmeye yönelik 
teknik bir düzenleme olduğunu ya-
şayarak görmüştü vatandaş. Hatta 
bu yasa ile ilgili değerlendirmeleri-
ni vatandaşlarımız “Allah bize zen-
gin bir ortak gönderiyor” diye de-
ğerlendirdiler. Aynen böyle olacak. 
Size bir zengin ortak geliyor, bu or-
tak bizim işimizi çözecek, sıkıntıla-
rımızı giderecek hem mali, hem de 
tecrübi birikim ve imkanlara sahip. 
Bir hemşehrimiz bu durumu şöy-
le açıkladı: “Benim küçük bir bak-
kal dükkanım var. Yanıma da bir 
market geldi. Bu market beni biti-
recek güçte. Ben bunu biliyorum. 
Market bir ağa nihayetinde, ucuz 
satıyor, her çeşit ürün var. İnsanlar 
oraya gidiyor. Benim bakkal sinek 
avlıyor. Komşum bile, akrabam bi-
le bana değil markete gidiyor. Du-
rum bu haldeyken market sahibi 
geliyor ve bana diyor ki, “arkadaş 
ben sana kıyamadım. Gel şu ara-
daki duvarı yıkalım. Katıl buraya, 
sana da marketten bir hisse vere-
yim. Mallarını bu market bünye-
sinde sat, nafakanı temin et. Böy-
le yaparsan daha iyiye gidersin 
dese,” ben bir bakkal olarak bunu 
kabul etmeyeyim mi? Ben deli mi-
yim? Büyükşehir belediyesini biz 
biliyoruz, diyor. Bütçesini, ekibini 
biz biliyoruz. Bu yüzden arkadaş 
siz gelin.”
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Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bü-
yükşehir standardı geliyor kasaba 
ve köylere. Benim doğup büyüdü-
ğüm Erkilet kasabasında, eskiden 
belde belediyesi vardı. O zaman da 
asfalt yapılıyordu, şimdi de yapılı-
yor. Vatandaş iki asfalt arasındaki 
farkı görüyor. “Başkanım büyük-
şehrin standardı geldi” diyorlar. 
Çünkü asfaltın, yolun, parkın kali-
tesi değişti.

Mehmet ÖZHASEKİ: Geçtiğimiz 
günlerde ekip olarak bir değerlen-
dirme yaptık. Yasa çıkalı yaklaşık 
bir yıl oldu. Yasa çıktığı andan iti-
baren biz uygulamayı beklemeden 
harekete geçtik. Her bir ilçemize 
en az beş kez gitmişim. Seçim ön-
cesinde, seçim sonrasında, prog-
ram yaparken şimdi de temel 
atmalara gidiyoruz. O konuştuk-
larımızı, vaadettiklerimizi bir bir 
gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bi-
ze şunu söylüyorlar, sizden önceki 
görevliler beldemize, ilçemize bir 
kez bile gelmemişlerdi. Siz ise bu 
kadar kısa bir zamanda bir kaç kez 
hem de her gelişinizde heybeniz 
dolu olarak geliyorsunuz. Aradaki 
farka bakın. Biz orada haliyle halka 
en yakın birimleriz. İnsanlardan 
oy istiyoruz nihayetinde. Söz veri-
yoruz ve karşılığında oy istiyoruz. 
İki gün sonra yine karşılarına varıp 
hesap vereceğiz. Türkiye’de seçim-
ler bitmiyor ki. Son bir sene için-
de iki seçim vardı. Altı ay sonra yi-
ne var. Her bir seferinde insanların 
önüne çıkıyoruz.

Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım, bu 
durum size yeni fonksiyonlar yük-
ledi. Mesela siz artık Kayseri’nin 

hayvancılığını, tarımını bir şekil-
de şehre entegre edecek program-
lar da yapmak zorundasınız. Eko-
nomik yapınızı düşünürken bütün 
bunları da hesaba katmak zorun-
dasınız. Bu sizin vizyonunuzu de-
ğiştirdi mi?

Büyükşehir standardı 
geliyor kasaba ve 

köylere. Benim doğup 
büyüdüğüm Erkilet 

kasabasında, eskiden 
belde belediyesi vardı. 

O zaman da asfalt 
yapılıyordu, şimdi de 

yapılıyor. Vatandaş iki 
asfalt arasındaki farkı 

görüyor. “Başkanım 
büyükşehrin standardı 

geldi” diyorlar. 

Mehmet ÖZHASEKİ: Hayır. De-
ğiştirmedi. Çünkü biz 2009 yılın-
da Ufuktaki Kayseri konulu bir su-
num yapmış, Kayseri’nin gelecek 
vizyonunu bu sunumla hemşeh-
rilerimizle paylaşmıştık. Bizim bu 
sunumda ele aldığımız konular ve 
varmak istediğimiz hedefler nok-
tasında bu yeni yasa bizim elimi-
zi oldukça güçlendirdi. Bize yeni 
imkanlar sundu. Verdiğiniz örnek 
üzerinden gidecek olursak. Kayse-
ri’yi tarım ve hayvancılık alanında 
bölgenin merkezi yapacağız. Bu-
nun için şu çalışmaların yapılma-
sı gerekir, diye projelerden bahset-
miştik. Ancak bunları yapabilmek 
için gerekli araziye de sahip değil-
dik. Bu yasa işte bize bu konuda 
müthiş imkan veriyor. Kayseri ve 
hayvancılık ne münasebet diye so-
ranlar olabilir. Hayvancılık dendi-
ğinde daha çok doğu illerimiz ak-
la geliyor. Kayseri hayvancılıkta da 
iddialı olmak durumunda. Biliyor-
sunuz Kayseri pastırma ve sucu-
ğu ile Türkiye ve hatta dünya ça-
pında bir yer edinmiş. Bu konuda 
asırlar gerisine giden bir tecrübesi 
var. Pastırma ve sucuğun tek ham 

maddesi var o da sığır eti. O halde 
bize çokça sığır beslemek düşüyor. 
Kayserinin iki büyük akarsuyu var. 
Kızılırmak ve Zamantı. Yamula Ba-
rajı, Bahçecik barajı var bu ırmak-
lar üzerinde. Bu barajlarda, kaynak 
yerlerinde alabalık yetiştiriciliği 
yapıyoruz. ihraç ediyoruz. Kayse-
ri tavukçuluk alanında da Türki-
ye’de önde olan bir şehir. Yumur-
ta üretiminin önemli bir kısmını 
Kayseri yapıyor. Yeşilhisar ovası 
gibi, Çukurova’ya denk olabilecek 
büyük bir ovamız var. Uzun yayla 
atları meşhur. Bu örnekleri çoğalt-
mak mümkün. Şimdi biz tüm bu 
imkanlara yeni imkanlar, yeni te-
sisler katmak, hayvancılıkta çağı 
yakalamak durumundayız. Bu ko-
nuda kim öncü olacak. Elbette biz. 
Biz tüm bunları vizyonumuza koy-
muştuk ama yerimiz ve yetkimiz 
dardı. Bu yasa hem yerimizi hem 
de yetkimizi genişletti. Buyur yap 
dedi bir bakıma. Biz de yapacağız 
tabi ki merkezi bürokrasi burada 
da o bildik kıskançlık durumları-
na düşmezse. Hayvancılığa yönelik 
organize sanayi bölgesi oluştura-
cağız. Kent merkezinde ve civarın-
da kalarak bu adımları atmamız 
mümkün değil. Kentli hayvan ko-
kusu istemiyor. Bu tesislerin ken-
disinin kıyısında köşesinde yapıl-
masına karşı. Eskiden yapılmış, o 
zamanlar şehir dışında olan kesim-
haneler, pastırma ve sucuk atölye 
ve tesisleri, ahırlar ve çiftlikler şe-
hirleşmenin çevreye yayılması ile 
birlikte artık şehrin göbeği sayıla-
bilecek bir bölgede kalmış oluyor-
lar. Vatandaşlar bu durumdan ra-
hatsız. Bunların yeni yerlerine 
taşınmasını istiyorlar. Bu genişle-
me ile birlikte daha rahat planlama 
yapma imkanı kazanmış olduk.

Çevre ilçeler ve köyler bu türden 
tesisleri bizim ilçemize, bizim bel-
demize yapın diye gayret gösteri-
yorlar. Onlar ilçelerinde kalmak ve 
geçimlerini buralarda temin etmek 
istiyorlar. Bildikleri bir iş. Buradan 
ekmek kazanmak istiyorlar. Bizim 
şehrin göbeğinde kalmış bir şeker 
fabrikamız var. Fabrika yer arıyor. 
İlçeler bu fabrika bizim sınırlarımız 
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içinde inşa edilsin diye bir yarış 
içindeler. Şehir ise Şeker fabrikası-
nı burnunun dibinde olmasından 
rahatsız. Şehirli Ne hayvancılığı is-
tiyor ne şeker fabrikasını istiyor. 
Şehirli isli, kirli işleri istemiyor. Bu 
bakış açısı bizim elimizi rahatlatı-
yor. Alan memnun satan memnun 
durumu. Planlama açısından da 
doğru bir şey bu. Şehri bütüncül 
olarak anlayıp ve planlama konu-
sunda bekli de çok verimli bir yasa 
olarak önümüze geldi. Bu yasa Şe-
hirleri ayağa kaldıracak, depar yap-
tıracak en önemli proje ve yasa.

Vatandaşlar bize şunu 
söylüyorlar, sizden 

önceki görevliler 
beldemize, ilçemize bir 
kez bile gelmemişlerdi. 
Siz ise bu kadar kısa bir 

zamanda bir kaç kez 
hem de her gelişinizde 

heybeniz dolu 
olarak geliyorsunuz.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şe-
hirde pancar üretilmiyor, fakat 
fabrika şehrin içinde kaldı. Nerede 
üretiliyorsa fabrikayı oraya götürü-
lür. Pastırma işlikleri şehrin içinde 
kaldı. Hayvancılığın en yoğun ol-
duğu bölgelere taşınabilir. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Özellikle bü-
yükşehirler için düşünürsek. 

İstanbul, Ankara gibi büyükşehir-
ler için şehir yönetimi, ulaşım ve 
imara kilitlenmiş durumda bir yer-
de. Sorunların temel kaynağı bu. 
Buraları yönetenler vizyon mese-
lesini gündeme alamıyorlar. Acil 
çözülmesi gereken problemler var. 
Bu durum şehrin yönetimine bü-
tüncül bakmada bir engel midir?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ge-
çen Mimar Sinan Organize Sanayi 
Bölgesi’ne gittim. Çevre yolu üze-
rinde, yola çok yakın binalar ya-
pıldığını gördüm başkanım. Belde 
belediyesi zamanında planlanmış 
olmalı. Çevre yollarının üzerine 
yüksek bina yapmamak lazım. Bu 
bir planlama hatası. Hem sağlık ba-
kımından iyi değil. Hem de o yolun 
genişleme ihtimali var. Uluslar ara-
sı bir yol orası. Bugün üç şerit ama 
yarın yetmeyebilir.

Mehmet ÖZHASEKİ: 1985’te ya-
pılmış planlamalar onlar. Şu anda-
ki uygulamalar onların açığa çık-
masıdır. Kayseri’ye ilk kez şehir 
plancıları geldiğinde şehir meclisi-
ne şu tavsiyede bulunmuşlar; “Es-
ki şehre dokunmayın. Biz size yeni 
bir şehir planlayalım.” Bu tavsiyede 
bulunanlar arasında Almanya’dan, 
İstanbul’dan gelenler var. 1940’lı 
yıllar. Buralar restore edilir. Tari-
hi dokuyu korursanız, turizme açı-
lır falan filan demişler. Ama şeh-
rin eşrafı bu fikre sıcak bakmamış, 
karşı çıkmış. Demişler ki; Akıl var 
mantık var. Şu şehrin göbeğini bı-
rakıp, affedersiniz bizde bir tabir 
var “ta itin öldüğü yere” yeni şehir 

kur. Kim gelecek, kim gidecek ora-
lara. Biz buradan ayrılmayız. Eski 
yapıyı ıslah edelim üzerine yeni ya-
pıyı inşa edelim, demişler. Bu anla-
yış neye mal olmuş. Tarih kıyımı-
na, miras yıkımına. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Evet, hocam 
biraz da şehrin geleceğini konuşa-
lım. Şehri yönetmenin geleceğini 
konuşalım. 

M. Tevfik GÖKSU: Şehir yönetimi 
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültü-
rel tüm saikleri itibariyle çok yön-
lü, çok boyutlu bir olgudur.  Şehir 
yönetimi bugün geldiğimiz nokta 
itibariyle mevzuatlar, kanun ve yö-
netmeliklerin ötesinde bir paradig-
mayı biz modern insanlara zorunlu 
kılmaktadır. Şehirleri yönetenlerin 
eğer bir şehir tasavvuru varsa, şehir 
tahayyülleri varsa o vakit şehir ide-
al bir statüye doğru yürüme tren-
dine giriyor. Çok temel bir felsefi 
durumdur bu bahsettiğim. Şehir-
ler üzerinde yaşanılan değil, içinde 
yaşanılan mekânlardır. Eğer şehre 
gönlünüzü vermezseniz şehir de 
size esrarını açmıyor. Şehirle küs-
kün kalıyorsunuz. Bunun için önce 
şehre gönül vermeli ki şehir de es-
rarını açsın. Bu anlamda şehri kur-
gulayanların, şehri tasarlayanların 
yani şehri yönetenlerin, yönetim 
tarzlarını bazı temel hassasiyetler 
çerçevesinde belirlemesi gerekiyor. 
Büyük şehirleri inşa edecek yöne-
tim anlayışının bu hassasiyetler-
de saklı olduğu inancındayım. Şe-
hir ve yönetim kavramlarına dair 
konuşurken bir önceliği dile getir-
meli. Korunması gereken ya da ih-
lal edilmemesi gereken ilk hakkın 
şehrin coğrafi, topoğrafik ve eko-
lojik yapısı olduğu inancındayım. 
Bu yapının dinamiklerinin göz ardı 
edilmesi, tabiatının değiştirilmesi 
veya tahrip edilmesi uzun vadede 
hesabını şehirlinin ödemek zorun-
da kalacağı sorunları ortaya çıkara-
caktır. Tabiatın, iklim şartlarının, 
ekolojik çevredeki diğer canlıların 
varlığını dikkate almak ve mekânı 
bunlara göre oluşturmak şehrin en 
temel hakkıdır ve insanın bu hak-
ka saygı göstermesi zorunluluktur. 
Şehir bunu bizden beklemektedir. 

Ankara
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Şehrin mekânsal ve sosyal bir doku 
olarak bizatihi kendisinin en temel 
haklarından birisi de, hak ettiği şe-
kilde, yani liyakatla yönetilmesi-
dir. Bunun için ülkenin sorunları-
na çözüm üretmekle yükümlü olan 
biz siyasetçilere düşen ödev şehrin 
hak ettiği yönetici adaylarını tes-
pit etmek, şehirliye düşen ise hak 
edenleri seçmesidir. Yapılacak yan-
lış bir seçimin yukarıda sıralamaya 
çalıştığım kriterlerin hepsinin üze-
rinde tahribata yol açabileceğinin 
ise asla unutulmaması gerekir.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şe-
hir yönetmenin geleceğinde park, 
bahçe, su, kanal ve benzeri altya-
pı yapmak büyük belediyecilik sa-
yılmayacak. Kültürel değerlerin ve 
doğal çevrenin korunması gibi ma-
nevi değerler, daha önemli olacak. 
Kentin imajı olan kültür ve çevre 
değerleri korunacak. Van gölü öl-
dükten sonra Van olur mu? Erci-
yes öldükten sonra Kayseri’den iz 
kalır mı? Boğaz olmadan İstanbul 
kalır mı? 

Dr. Hasan TAŞÇI: Olmaz da ho-
cam ama bir yerde insanlar zaruri 
ihtiyaçlarını karşılamakta çok çok 
sıkıntı içindeyse mesela bizim ora-
da olduğu gibi. Ciddi imar prob-
lemleri varsa, yapı stoğunda ciddi 
problemler varsa bunları çözme-
den üzerine bu dediğiniz hayalleri 
bina edemiyoruz. Bu nasıl olacak?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Her 
şehrin sorunu ve imkanı aynı de-
ğil. Ama en azından imkan olan 
yerde, imkanları bu yönde kullanıl-
malı. Artık kent kültürü ve kimli-
ği çok önemli. Doğal zenginliklerin 
ve doğal çevresinin, bu kimliğin 
oluşmasında etkili. Halkın beslen-
me geleneği, yemekler, giyinme 
tabiatla ilişkilidir. Kültür değerle-
rinin içinde tarihi yapılar ve gele-
neksel mimari önemli olmakla be-
raber, son yıllarda her türlü kültür 
değerleri kıymetli hale geldi. Kas-
tamonu bölgesi geleneksel kül-
türüyle öne çıkıyor. Bu günlerde 
Sinop hakkında bol haber var ba-
sında televizyonda. Sinop gidilme-
yen bir yer olduğu için bakir bir yer 
olduğu için kıymetli şimdi. Kasta-
monu’ya senede birkaç kez gidi-
yorum. Kastamonululara “siz çok 
şanslı bir şehirsiniz, iyi ki gelişme-
mişsiniz” diyorum. Kastamonu bir 
klasik Batı Karadeniz şehri olarak 
varlığını korumuş. Kayseri’ye se-
nede yüz fabrika yapılır. Ama 25 
adet eski evimiz var. Başkan bu ev-
leri restore ettirmek için 10 sene-
dir uğraşıyor. Eski evleri restore et-
mek ve bir hizmete tahsis ederek 
ayakta tutmak nerdeyse fabrika 
yapmaktan daha zor. 

Mehmet ÖZHASEKİ: Öyle ta-
bi. Yani illaki de Türkiye’deki şe-
hirlerin kalkınması için modern 

binalarla donatılması, eskinin yok 
edilmesi gerekmiyor ki. Bir kısım 
şehirlerimizin, geleneksel dokusu 
hala ayakta kalmış şehirlerimizin 
bu değerleri açığa çıkararak kalkın-
ması, cazibe merkezi olması müm-
kün. Kalkınmak için kadim olanın 
tahrip edilmesi gibi yanlış bir anla-
yış sadece bizde var gibime geliyor. 
Tarihi Kentler birliği çalışmaları 
ile bu konuda bir zihniyet değişi-
mi yapmaya çalıştı, belli oranda da 
başarılı oldu. Ak Parti yerel yöne-
timler bildirgesinde bu konuların 
altını kalın çizgilerle çizdi. Burada 
bir zihniyet devrimi yaşıyoruz de-
sek abartmış olmayız. Söz buraya 
gelmişken bir hususun altını özel-
likle çizmek istiyorum: Bizim gi-
bi büyüme trendini yakalamış, alt 
sorunlarını çözmüş, altyapısını 
tamamlamış, üst yapıda diğer şe-
hirleri kıskandıracak bir konuma 
gelmiş şehirlerin ne yapması ge-
rekiyor. Yaptıkları ile tatmin olup, 
övünmesi mi gerekiyor yoksa bu 
hıza yeni bir boyut, yeni bir derin-
lik katarak sınıf atlaması mı gere-
kiyor. Elbette ikincisi. Bu tespitten 
hareketle şöyle bir çalışma yaptık. 
Bize düşen bundan sonra şehrimi-
zin Geleceğini inşa etmektir. Güzel 
de, Bir belediye, tek başına şehrin 
geleceğini nasıl inşa edecek? Bu ol-
dukça iddialı ve altından kalkılma-
sı zor bir hedef değil mi? Şehirler 
de insanlar gibi hayal ederler, rü-
ya görürler geleceklerine dair. Biz 
de yeni hayaller, yeni hedefler ko-
yalım önümüze. Şehrimizi bu he-
defler ve hayaller doğrultusunda 
mobilize edelim. Bu hedefler şeh-
rin adeta anayasası olsun. Herkes 
bu hedeflere kilitlensin, istedik. 
Uzun çalışmalar, geceler boyu mü-
zakereler sonunda on başlık altın-
da şehrimize yeni hedefler koyduk. 
Eğitimde nasıl merkez oluruz, Kül-
tür ve turizmde nasıl cazibe mer-
kezi oluruz, Sağlıkta, tarım ve 
hayvancılıkta, ticaret ve sanayide 
nasıl merkezi bir konum elde ede-
riz, sporda nereye kadar gidebili-
riz? Tüm bunları yapabilmek için 
neler gerekiyor? Altını çizdiğimiz-
de devasa bir tablo ile karşılaştık. 
Yapılacak onca iş var ve hiçbiri de 



belediyelerin sorumluluk alanın-
da değil. Kanunda kitapta yeri yok. 
Turizm konusu mesela. Bu konu-
da Kayseri’yi cazip kılacak neyimiz 
var dedik. Tarihi eserse, başka iller-
de de var. Tabiat güzelliği ise başka 
yerlerde de var. Ama Erciyes dağı 
gibi bir dağ her yerde yok. O zaman 
biz turizm alanında Erciyes ile bir 
fark oluşturabiliriz dedik. Kayak ve 
Kış turizm merkezi yaparsak, Kay-
seri bu alanda bir numara olur. Na-
sıl Antalya deniz, sahil turizminde 
bir numaraysa Kayseri de kış tu-
rizminde aynı başarıyı yakalayabi-
lir. Üstelik Türkiye’de adı anılmaya 
değer bir kayak merkezi de yok. Bu 
konuda biz öncü olabiliriz dedik. 
Ama kayak merkezi yapmak bizim 
işimiz değil ki. Uzun uğraşlar ver-
dikten sonra bürokrasi hazretlerini 
tuş ettik. Erciyes Dağının belli bir 
bölümünü belediye bünyesine kat-
tık. Dünyaca tanınmış uzmanlar 
getirerek, dünya standartlarında 
bir kış merkezi planladık. Ve baş-
ladık bu plan ve projeyi uygulama-
ya. Şu ana kadar 150 milyon euro 
harcadım bu projeye. 100 km’den 
fazla kayak pisti açıldı. Müthiş bir 
kayak merkezi oluştu. Avustur-
ya’da eğer kış merkezlerinden bir 
sezonda 44 milyar euroluk bir ge-
lir elde ediliyorsa, 3.000 metreden 
fazla 100 den fazla dağı olan Tür-
kiye’nin bir an önce bu alana el at-
ması ve kış sporlarını devlet politi-
kası ve ekonomik bir sektör haline 
getirmesi gerekmez mi? Turizm-
de ortaya koyduğumuz yaklaşımı 
eğitimde de ortaya koyduk. Kay-
seri bir zamanlar makam-ı ulema 
olmuş bir şehir. Bu kimliğine ye-
niden kavuşması için neler yapa-
biliriz? Bir devlet üniversitemiz 
var. İki de vakıf üniversite kurmak 
için harekete geçmiş. Biz de ikinci 
bir devlet üniversitesi kurmak için 
yola çıkmışız. Devletten beş kuruş 
istemiyoruz. Bu üç üniversite de 
hayırseverler tarafından finanse 
edilecek. Her biri farklı özellikleri 
ile temayüz edecek. Birbirine rakip 
olmayacak, biri diğerinin eksiğini 
tamamlayacak. İkinci devlet üni-
versitesi farklı bir misyon yüklene-
cek. Yabancı dilde eğitim yapmalı, 

Amerika’daki Avrupa’daki üniversi-
telerle ilişki kurmalı. Yurtdışından 
hoca da getirmeli öğrenci de kabul 
etmeli. Güzel de belediye bu proje-
nin neresinde? Belediye bunu nasıl 
yapacak? Kolları sıvadık. İlk baş-
vuru dilekçesini biz yazdık. Vakıf 
üniversitelerinin önüne düştük, tı-
kandıkları yerlerde yol açıcı olduk. 
Hayırseverleri buldum. Devlet-
ten bu şartlarda izin aldım zaten. 
Dilekçede şu ifadelere yer verdik: 
Arsamız hazır. Altyapısını beledi-
ye olarak biz yapacağız. Binaların 
hepsini de hayırseverler yapacak. 
Lütfen bize devlet üniversitesi kur-
ma izni verin. Belediye başkanlığı 
değil de şehir yöneticiliği yapıyor-
sanız bu işlere gireceksiniz. Omuz 
vereceksiniz. Risk üstleneceksiniz. 
Gelişme ve kalkınmanın bir bede-
li varsa o bedeli ödemeyi göze ala-
caksınız. Gerekirse mahkemeleri 
arşınlayacaksınız. Muhalefetin en 
acımasız ve absürt eleştirilerine ta-
hammül edeceksiniz. 

Genel olarak 
gördüğümüz şu ki, uzun 

vadede şehirler daha 
çok öne çıkacaklar. Öne 
çıkan şehirler arasında 

rekabet söz konusu 
olacak. Bir şehir eğer 
kendisine doğru bir 

misyon seçememişse 
ve bunun üzerinden 

bir rekabet potansiyeli 
geliştirememişse, o 

şehrin yaşayabilir olması 
ihtimali de zayıflıyor.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu 
çok önemli. O şehir kendisine na-
sıl bir gelecek tasavvur ediyor? Bu 
gelecek, afaki bir şekilde kuru bir 
hayalle tanımlanamaz. O şehrin 
sahip olduğu potansiyeli, imkan-
larını, üretme gücü ve kapasitesini 
görerek bir gelecek tasavvur etmek 
lazım. Sadece bu değil. Aynı za-
manda o şehrin insan kaynaklarını 

ve liderliğini yapan kişilerin giri-
şim kabiliyetleri ve geleceğe dair 
beklentilerini görerek hareket et-
mek lazım. Bir gelecek tasavvuru, 
serbestçe ve şehrin kaynak ve ka-
biliyetlerinden bağımsız ortaya çı-
kamaz. Ama genel olarak gördü-
ğümüz şu ki, uzun vadede şehirler 
daha çok öne çıkacaklar. Öne çıkan 
şehirler arasında rekabet söz konu-
su olacak. Bir şehir eğer kendisine 
doğru bir misyon seçememişse ve 
bunun üzerinden bir rekabet po-
tansiyeli geliştirememişse, o şeh-
rin yaşayabilir olması ihtimali de 
zayıflıyor. 

Dr. Hasan TAŞÇI: Yönetimin de 
buna göre kendini konumlandır-
ması lazım. Şehri yönetenler tasav-
vura göre yönetmeli.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şe-
hirli kültürümüz geliştikçe, şehri 
yönetmek, alt yapıyı, ulaşımı, gün-
lük ihtiyaçları karşılamanın ötesin-
de bir kavrama dönüşüyor.

M. Tevfik GÖKSU: Hocam, 1994 
öncesine kadar şehirlerimiz yöne-
tilen şehirler değildi ki. Yani yöne-
tilmiyordu şehirlerimiz. Halk bir 
yere gidiyor ve kendi şehrini kuru-
yordu. Sonra da devlet yolu, alt ya-
pıyı, sistemi v.s. götürüyordu. Yani 
devlet halktan sonra giden bir me-
kanizmaydı. 1994’ten sonra mese-
la İstanbul’un yönetilebilir bir şehir 
olduğunu görmeye başladık.  Bu 
dönüşüm 1994’ten sonra başladı.  
Şehirleri artık devlet, belediye yö-
netmeye başladı. Şehrin büyümesi 
ve şehrin gelişimi kontrol altında 
bir sürece bağlandı böylelikle… 

Dr. Hasan TAŞÇI: Çok önemli 
şeylerin dile getirildiği bir toplan-
tı icra ettik. Umuyorum ki okuyu-
cularımız da aynı şekilde istifade 
edeceklerdir. Anlıyorum ki bundan 
sonra artık “belediye yönetimi”n-
den değil, “şehir yönetimi”nden 
bahsetmek zorundayız. 

Katılımınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.  

‹ 88 89 ›DOSYA TOPLANTISI
124-125



DOSYA 
TOPLANTISI

İdris GÜLLÜCE

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Zeynep TARIM

İstanbul Üniversitesi

M. Tevfik GÖKSU

Esenler Belediye Başkanı

Ahmet YILMAZ

Mimar

Doç. Dr. Aynur CAN

Marmara Üniversitesi - Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Hasan TAŞÇI

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi



Dr. Hasan Taşçı: Öncelikle katı-
lımınızdan dolayı hepinize teşek-
kür ediyorum. Şehir ve Düşünce 
dergisinin altıncı sayısının dosya 
toplantısı için bir araya gelmiş bu-
lunuyoruz. Bu sayımızda “gelece-
ğin şehrini” konuşacağız. Biliyor-
sunuz geçenlerde bu başlık altında 
bir sempozyum düzenledik. Dergi-
mizin bu sayısının konusunu da bu 
şekilde belirledik.

Malumunuzdur ki ülkemiz hızlı, 
hatta mekânın zaman boyutunu 
ortadan kaldıracak kadar çok hızlı 
bir şehirleşme süreci yaşıyor. Böyle 
bir durumda gelecekte ortaya çıka-
cak olan şehir dokusuna dair endi-
şeler taşımakta haklıyız. Dolayısıy-
la bu konuyu ele almakta fayda var. 
Ben öncelikle Sayın Bakanımıza 
şunu sormak istiyorum. Gelecekte 
bizi nasıl bir şehir bekliyor?

İdris Güllüce: Şehir Düşünce Mer-
kezi’ni kurdukları için, Şehir ve Dü-
şünce dergisini çıkardıkları için ve 
entelektüel insanları, münevver-
leri bir araya getirerek bu tip hiz-
metlerde ön ayak oldukları için ön-
celikle belediye başkanımızı tebrik 
ediyorum. Öncelikle belirtmeli-
yim ki şehir felsefesi ve düşünce-
sini ortaya koymadan bir şeyleri 
hayata geçirmek zor. Hatta her şey 
için geçerli bu. En basit seyahati-
mizde bile kafamızda program ya-
parız, ondan sonra o seyahatimizi 
gerçekleştiririz. Şehir gibi, insan-
ların yüzlerce yıl sonrasını ilgilen-
diren bir konuda, felsefesini, dü-
şünce tarzını oluşturmadan icraata 
geçmek zor. Türkiye’de biz asırlar-
dır şehir kurmak ve güzel şehirler 
oluşturmakla ilgili çaba harcamış 
değiliz. Şairin dediği gibi “Diyar-ı 
küfrü gezdim, beldeler kâşaneler 
gördüm. Dolaştım mülk-i İslam’ı 
bütün viraneler gördüm.” 

Doç. Dr. Aynur Can: Sayın Baka-
nım aslında kadim bir şehir kültü-
rümüz var. Ancak, asırlardır şehir 
kurmadığımızı söylediniz. Bu inkı-
tayı biraz açmanız mümkün mü? 
Siyasi, sosyal, kültürel v.s. hangi 
saikler şehirleşme anlayışımız üze-
rinde menfi etkilere sebep oldu? 

Şehirlerimizin özündeki şey bugün 
de varlığını devam ettiriyor mu?

Şehir gibi, insanların 
yüzlerce yıl sonrasını 

ilgilendiren bir konuda, 
felsefesini, düşünce 

tarzını oluşturmadan 
icraata geçmek 

zor. Türkiye’de biz 
asırlardır şehir kurmak 

ve güzel şehirler 
oluşturmakla ilgili 

çaba harcamış değiliz.  

İdris Güllüce: Geçmişteki bu kö-
tü şehirleşme, kötü yapılaşma, 
güzel binaların olmayışının sebe-
bi olarak yargılamaya girmek is-
temiyorum, girmeyi doğru da 
bulmuyorum. Şartlar bunu gerek-
tiriyormuş. Ama bundan sonra ne 
yapabilirizi önümüze koyup dü-
şünmemiz lazım. Niye böyle ol-
muş derseniz, sebepleri çok basit. 
Biz garnizon insanı olmaktan do-
layı, ülkenin bütününü koruma ça-
bamızdan dolayı, asırlardır vatan 
savunmasında bulunmamızdan 
dolayı, Anadolu platosunun kale 
olarak ve bu milletin kendi elinde 

kalması çabamızdan dolayı, ne sa-
natta, ne bilimde, ne şehircilikte, 
ne ekonomide arzulanan yere ula-
şamadık. Sanatkârlık zaman iste-
yen, uğraş isteyen, emek isteyen 
bir konudur. Niye olamadık? Do-
ğan her çocuğumuz cepheye gitme 
adayı, doğan her çocuğumuz asker-
lik adayı çünkü. Özellikle de serhat 
boylarındaki yerler bu noktada çok 
daha hassastır. Düşününüz ki 15 
yaşındaki bir çocuk yüzükoyun dü-
şüyor ve ön dişleri kırılıyor. Annesi 
hasta olup günlerce yatıyor. Doğu-
da bir şehirde oluyor bu. Annesi-
ne diyorlar ki ne oldu ki, niye bu 
kadar rahatsızsın? İşte o kadınca-
ğız şunu söylüyor: “Hani, dişlerle 
çekilip atılan bir şey varmış ya as-
kerde, benim oğlum onu yapama-
yacak artık” diyor. Çocuğunun as-
ker olamayacağının, iyi askerlik 
yapamayacağının acısını çekerek 
hasta oluyor kadın. Niye? Bütün 
dünya yüklenmiş bu topraklara ve 
yüzlerce yıldır devam eden bir hal 
bu. Sadece Türkiye’nin değil bütün 
Müslüman dünyanın korunmasıy-
la kendinizi görevli kabul etmiş-
siniz. Yani Kuzey Afrika’dan, Ye-
men’e kadar bu coğrafyada İslam 
dünyasının muhafızlığını yapmak-
la ilgili bir görevi var bu toprakla-
rın çocuklarının. Böyle olunca da 
birçok alanda gelişebilme şansımız 
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olamamış. Önceki gün Hafız Hak-
kı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü ki-
tabını okudum. Berlin’e seyahat 
ediyor, I. Dünya Savaşı başlamış. 
Yolda gördüğü Avrupa şehirlerini, 
evlerini anlatıyor. Diyor ki en basit 
bir Alman’ın evi bile bizim padişa-
hın evinden daha güzel. Niye? Bi-
zim ev yapmaya, sanat eserleri or-
taya koymaya yani böyle mabetler 
vs. dışında şehirler kurmaya, güzel 
şeyler yapmaya vaktimiz olama-
mış. 1900’lü yıllarda yakılmış, yıkıl-
mış bir vatanımız var. Yani bir Bal-
kan mağlubiyeti yaşamışız. Dört 
milyonun üzerinde insanımız soy-
kırıma uğramış. Kadınlarımız peri-
şan edilmiş, çocuklar katledilmiş, 
insanlar yakılmış. Balkan bozgu-
nunun geçenlerde 100. yılıydı, pek 
dile getirilmedi. Başlı başına bir fa-
ciadır. Düşünün, 13-14 milyon nü-
fusu olan Türkiye’ye, bir anda 3-4 
milyon insan gelmiş. Bunların evi 
var, barkı var, hamamı var, cadde-
si var, eşyası var. Ama hiçbir şeyi 
yok… O vaziyette gelmişler ve siz 
onları yerleştireceksiniz, geçindire-
ceksiniz. Doğu’da üç kere Rus işga-
li olmuş ve 6-7 şehrimiz yakılmış, 
yıkılmış, insanlar katledilmiş. Van 
şehri baştan sona yakılmış. Şimdi 
Van şehrine gittiğinizde görürsü-
nüz eski Van denilen bölge yakıl-
mış. Bir komutan üstlerine şöy-
le yazıyor:“Hepsini öldüremedik, 
çünkü 2-3 bin kişi lazımdı. Karları, 
yolları temizlemek, kanalizasyon 
vs. işler için şu kadar kişi lazımdı. 
Bu yüzden kalanı öldüremedik” di-
yor. Şimdi böyle bir hal de yaşan-
mış. Yunan kuvvetleri Alaplı’ya 

kadar gelmiş, meclisin Ankara’dan 
Kayseri’ye taşınmasının tartışıldı-
ğı günler olmuş. Eskişehir’le, İz-
mir arası olduğu gibi yakılmış, yı-
kılmış, insanlar perişan edilmiş. 
İnsan zenginliği bakımından da 
yok edilmişsiniz. Balkan cephesin-
de yok edilmişsiniz. Sarıkamış’ta 
yok edilmiş, Galiçya’da yok olmuş, 
Kanal Harekâtı’nda, Yemen’de yok 
edilmiş… Kurtuluş Savaşı olmuş. 
Çanakkale’de 250 bin tane okumu-
şumuz, yazmışımız, doktorumuz, 
ilim adamımız, lise mezunumuz, 
neyimiz var ise hepsi gitmiş. Lise-
ler var ki bir kişi bile mezun vere-
memiş o yıl. Yani bunları yaşayan 
bir ülkeyiz. Sonuçta bir Cumhuri-
yet kuruluyor yokluklar içerisinde. 
Sanayisi yok. Çivi üretemeyen bir 
ülkeyiz. Bu noktaya gelinmiş. Ana-
dolu’da çiviye İngiliz mıhı derlerdi 
eskiden. Çünkü çivi İngiltere’den 
gelirmiş. Atınızın nalının çivisi bi-
le dışarıdan gelen bir zamandası-
nız. Bu çerçevede bakmak lazım. 
Nüfusun çok önemli bir kısmı, % 
80-82’si köylerde yaşıyor. Derken 
ekonomik sebeplerden şehirlere 
göç var ama bu göç çok hızlı, nüfus 
artışı çok büyük. Nüfus çok hızlı 
geliyor, devlet imkânları, eğitimin 
imkânları, şartlar o gelenlerin düz-
gün şehirler yapmasına, mimarlık, 
mühendislik hizmeti alan şehirler 
yapmasına engel. Devletin ekono-
misi açısından da engel, vatandaş 
açısından da engel... Gelmiş başını 
sokacak bir yer bulmanın çaresine 
girmiş. Bu arada mühendislik hiz-
meti almış mı, teknik uygun mu, 
malzeme uygun mu, kolonu yeterli 
mi diyecek hali yok. Kiradan kurtu-
layım, çoluk çocuğumun hayatını 
kurtarayım çabası içerisinde mu-
hitler oluşmuş, semtler oluşmuş, 
evler oluşmuş. Sonra da bugünkü 
Türkiye ile muhatabız. Ben burada 
herhangi bir kesime yanlış yaptılar 
demekten çok bundan sonra her-
kesin üzerine düşeni layıkıyla yap-
ması gerektiği düşüncesindeyim.

Dr. Hasan Taşçı: Benzer durumu, 
belki daha fazlasını İkinci Harp’te 
Almanya yaşamış ama adamlar 
hem sağlıklı hem güzel şehirler 

kurmuşlar, hem de tarihi değer-
lerini yeniden hayata geçirmişler. 
Sanıyorum ki ortada bir de zihni 
problem söz konusu. Tarihimiz-
den, kültürümüzden kopmuş olma 
gibi bir sorun var. Bu noktada mü-
saade ederseniz Zeynep hocama 
söz vermek istiyorum. Tarihimiz-
de, kültürümüzde olup da bugün 
olmayan ne var ki bu kaos orta-
ya çıkmış? Buradan devam edelim 
Hocam, buyurun.

Biz garnizon insanı 
olmaktan dolayı, 

ülkenin bütününü 
koruma çabamızdan 

dolayı, asırlardır 
vatan savunmasında 

bulunmamızdan dolayı, 
Anadolu platosunun 

kale olarak ve bu 
milletin kendi elinde 
kalması çabamızdan 

dolayı, ne sanatta, ne 
bilimde, ne şehircilikte, 

ne ekonomide arzulanan 
yere ulaşamadık.  

Prof. Dr. Zeynep Tarım: İslam 
dünyasına baktığınız zaman en er-
ken tarihten beri şehir üretebilen, 
şehir yapabilen bir topluluk görü-
rüz. Sadece İstanbul değil. Bir ül-
kenin tek şehirli olması o medeni-
yetin çok az üretebildiğini gösterir. 
Güney-Batı Asya bölgesi Mavera-
ünnehir’den Üsküp’e kadar, hat-
ta daha öteye kadar alabileceğiniz 
yekpare bir alandan bahsederek 
-özelde Osmanlı’dan bahsettiği-
niz zaman- tek şehir üretmediği-
ni görüyorsunuz. Fakat bugün bi-
ze intikal eden yalnızca İstanbul 
gibiymiş gibi bir tutum içindeyiz. 
Aslında öyle değil. Mesela Amas-
ya var, Erzurum var, Kütahya var, 
Karaman, Sivas… Bu şehirlerimiz-
den bir kısmı takriben 2000 yıldan 
bu yana aynı kültür ve medeniye-
tin mensupları tarafından şekillen-
dirildi. Buna karşılık 12. yüzyıldan 

İdris GÜLLÜCE



beri Avrupa’nın önemli şehirleri-
ne bakalım. Mesela Viyana geç-
mişte olduğu gibi bugün de kendi 
aydınını üretebiliyor. Ama şehirle-
rimiz bugün bunu yapabiliyor mu 
diye sormak lazım. Bir şehir kendi 
şehirli insanını üretebilmeli. Ken-
di seçkinlerinin yetişmesi gereken 
muhitlere sahip olmalı. Kendi seç-
kinlerini ve kendi insanını toplu-
ma dâhil edemiyorsa, onları bün-
yesinde rahat ettiremiyorsa, orada 
ona yaşama hakkı vermiyorsa o za-
man o şehir üstüne yeniden dü-
şünmek gerekir. Sorun işte oradan 
buraya intikal ediyor. Mesela Şeyh 
Hamdullah bütün bir Osmanlı ta-
rihine estetik bağlamda çok bü-
yük etki yapmış olan bir adamdır. 
Bütün hat sanatının ve dolayısıy-
la Osmanlı estetiğinin ve Osman-
lı zevkinin şekillenmesini sağla-
yan adamdır. Bu adam Amasya’da 
yetişmiş bir adamdır. Amasya’ya 
baktığınızda 16.yüzyıl başlarında 
aydın, sanatkâr yani kendi seçkin-
lerini yetiştirebilen bir kenttir. İs-
tanbul’a rakip değildir, farklı bir şe-
kilde yapar bunu. Ama şimdi biz 
oradan buraya geldiğimiz zaman 
bugün sadece İstanbul’u üretebilir 
olarak görüyoruz. Çünkü kültür sa-
natla meşgul olan şehrin aydınları 
-Erzurum ya da ne bileyim Sivas’ta 
bile olsalar- kendilerini ancak İs-
tanbul’da ifade edebileceklerine 
dair bir kanaat edinmiş durumda-
lar. Şu hususta benim çok kesin 
bir kanaatim var: İstanbul’u koru-
mak için mutlaka alternatif şehir-
ler üretmeliyiz. Tabii belki herke-
sin fikri bu yöndedir. Ama başka 
bağlamlarda, başka platformlarda 
bunun üzerinde daha farklı bir şe-
kilde konuşmalıyız. Yani Yozgat’ı 
konuşalım, mesela Niğde’yi konu-
şalım. Erzurum olabilir, Diyarbakır 
olabilir, Sinop olabilir, herhangi bir 
şehir… Bunların üzerinden fikirler 
üreterek konuşalım. Bunlar nasıl 
geliştirilir? Bir şehirden ne bekliyo-
ruz? Yani bir kültür şehri olmasını 
mı bekliyoruz? Ticaret şehri olma-
sını mı bekliyoruz? Ve bu şehirlere 
yatırım yaparken nasıl bir geri dö-
nüşün olmasını istiyoruz?

İstanbul’u korumak 
için mutlaka alternatif 

şehirler üretmeliyiz.  

Bir şey anlatacağım… Kanuni Sul-
tan Süleyman zamanı, sene gali-
ba 1565… Kanuni Sultan Süley-
man şehre su getirmek istiyor. Ve 
bu amaçla Kağıthane civarında-
ki Bizanslılardan kalma su yolla-
rı üzerinde çalışıyor. Devamlı gi-
diyor geliyor, nihayetinde orada 
Nikola isimli bir Rum su yolu işçi-
si ile karşılaşıyor. Bakıyor ki haki-
katten adam bu işi ve su yollarını 
çok iyi biliyor, şehre su taşıyabi-
lecek, onunla şehre büyük ölçüde 
su getirmek üzere anlaşıyor. Fa-
kat adam birkaç gün sonra orta-
dan kayboluyor. Meğer Sadrazam 
Ali Paşa’nın isteğiyle adamı hap-
setmişler. Nihayetinde Sultan Sü-
leyman durumu anlıyor ve maiye-
tindekilerden bu durumun izahını 
soruyor. Bu çok değerli bir adam 
iken ve onunla Kağıthane’den şeh-
re su taşımayı amaçlıyorken bu du-
ruma nasıl engel olunur diye. Dev-
rin devlet adamlarının çok ilginç 
bir cevabı ve 16.yüzyıl tarihçisinin 
çok güzel bir anlatımı var bu olay-
la ilgili. Diyorlar ki: Hükümdarım, 
siz, bugün bunu yaptığınız takdir-
de ülkenin tarımına zarar verecek-
siniz. Çünkü çift bozanlar çıkacak 
ve İstanbul’a gelecekler diyorlar. 
İstanbul’un her yerinde su olduğu 
zaman, her yerinde çeşme olduğu 
zaman Arap ve Acem diyarından 
pek çok kişi buraya üşüşecek. Do-
layısıyla tarım çökecek, işte şu ola-
cak bu olacak nihayetinde şehirde-
ki halka ve askere yetecek yiyecek 
bulmak müşkül olacaktır. Bunu si-
zin döneminiz için yapabiliriz ama 
(Hadise Sultan Süleyman’ın ölme-
sinden 2 sene önce vuku bulmak-
ta) bizden sonraki kuşaklar zor 
durumda kalacaklardır. Hizmet ge-
tirmek nedir? Halkın faydasına gi-
bi görünen bir işin engellenmesi-
ni eleştirebilirsiniz tabii ki. Büyük 
resme, kısacası ülkenin bütününe 
bakıldığında belki ne kadar haklı 

olduklarını teslim etmek mümkün 
olabilir. Hem kendinden sonrakini, 
hem ülkenin tamamını düşünmeyi 
öneriyorlar.

M. Tevfik Göksu: Göçü tetikle-
meyelim diyorlar. Yani şehrin bu-
gün içine düştüğü duruma engel 
olmak istiyorlar. Biliyoruz ki bu-
gün ortaya çıkan kent sorunlarının 
en önemli sebeplerinden biri şeh-
rin hazım kapasitesinin üzerinde 
göç almasıdır. Göç aynı zamanda 
kalktığı yere de zarar veriyor. Hem 
kalktığı yerdeki hem de yerleştiği 
yerdeki yapıyı bozuyor. Ekonomik 
ve kültürel olarak sorunlara sebep 
oluyor.

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Tabii ki. 
Büyük bir göçten bahsediyoruz… 
Ve çift bozanlar biliyorsunuz Os-
manlı döneminde tarımın çökme-
sine neden olan şey… Bir şehirde 
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çok fazla bir alan açtığınız zaman 
o kısım şehre geliyor bu da birkaç 
mühim damarı; zanaatı, küçük es-
nafı ve tarımı öldürüyor.

Dr. Hasan Taşçı: Sayın Bakanı-
mız Esenler’de verdiği konferans-
ta göç ve güçten bahsetti. Haki-
katen biliyoruz ki Roma’yı yıkan 
kavimler göçü. Ve Anadolu’yu orta-
ya çıkaran da bir göç… Çok büyük 
bir güç, hem yapıcı, hem yıkıcı bir 
güç. Şimdi de İstanbul’ un sorunla-
rına sebep olan göç. Sadece İstan-
bul’un değil. Ankara, İzmir, Diyar-
bakır, hepsi göçün ortaya çıkardığı 
sorunları çözmeye çalışmaktan ge-
leceğe dair bir şey düşünemiyorlar 
bile.

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Bir bakı-
ma göç olmalı aslında yani İstan-
bul’u ayakta tutan Batı’yı ayakta 
tutan Asya’dan gelen göç. Ama bu 
yeni değil. 14.yüzyılın sonundan 
beri bu göç devam ediyor. Prob-
lem göçün oranından kaynakla-
nıyor. Kısaca 100 bin kişilik şehir 
kaç bin kişiyi besleyebilirse o kadar 
gelmeli. Bazen biraz üstünde olabi-
lir ama göç mevcut nüfusun-halkın 
yaşama, işine gidip gelme, geçinme 
hakkını elinden almamalı. Zaten 
şehirleşmenin de bir oranı vardı. 
Osmanlı döneminde, bazı tarih-
lerde, İstanbul için bu 20 senedir. 

Yani 20 sene İstanbul’da yaşadığı-
nız zaman ancak İstanbullu olabi-
lirsiniz. Anadolu’nun bazı şehir-
lerinde 10 senedir: Kayseri’de 10 
sene yaşadıktan sonra ancak Kay-
serili sayılabiliyordu insanlar.

Dr. Hasan Taşçı: Ben buradan Be-
lediye Başkanıma bir şey soraca-
ğım. Sayın Başkanım göçün ortaya 
çıkardığı, göçün çok hızlı bir şekil-
de inşa ettiği bir şehrin yöneticisi 
ve bunun zorluklarını yaşıyor.

M. Tevfik Göksu: Hem de çok 
hızlı.

Dr. Hasan Taşçı: Göçün inşa etti-
ği bir şehirden geleceğe bakınca ne 
görüyorsunuz Başkanım?

M. Tevfik Göksu: Şimdi aslın-
da Sayın Bakanımın bugünkü ko-
nuşmasında bahsettiği göç ve güç 
meselesi -hem pozitif boyutuy-
la hem negatif boyutuyla- iyi de-
ğerlendirilmesi gereken bir şey. 
Hocamın da söylediği gibi göç, 
toplumsal hareketliliği sağladığı 
takdirde bir takım pozitif katkılara 
sebep olabildiği gibi bir takım kül-
türel transformasyon da gerçek-
leştiriyor. Göçle kurulmuş şehir-
lerde geleceği konuşmak aslında 
toplumun da, ülkenin de geleceği 
ile çok doğrudan orantılı. Mesela 
biz bugün geleceği konuşuyorsak, 

geleceği konuşmamızın sebebi bu 
toplumun geleceği konuşmaya 
başlamış olmasındandır. Eğer top-
lum geleceği konuşmamış olsay-
dı ve bugün zihnimizdeki mekân 
tasavvuru dün gibi olsaydı bugün 
belki biz gelecek şehirlerden falan 
bahsetmeyecektik. Çünkü bizim 
şehirlerimiz kurulurken rüyaları-
mızdaki gibi korku ve ümitler üze-
rine kurulmuş. Anadolu’dan göçle 
gelmiş ve göçle geldiğinde, İstan-
bul’a ilk -Anadolu da bir tabir var-
dır ya, mitilini atmak diye- mitilini 
attığı yeri kendisine mekân edin-
miş. Kendisine mekân edindiği yer 
sadece ve sadece kendisini değişik 
şeylere karşı koruyacak, kollayacak 
dört tane duvar. Onun için yaşaya-
bileceği bir mekândan daha çok ko-
runabileceği bir mekân olarak inşa 
etmiş. İşte bugün dün korunabi-
lecek mekân olarak inşa ettikleri 
şehri, bugün yaşayabilecekleri bir 
şehir olarak inşa etmemizi istiyor-
lar bizden. Bu da tamamıyla toplu-
mun gelişmesiyle doğrudan oran-
tılı bir süreç.

Biz bugün geleceği 
konuşuyorsak, geleceği 
konuşmamızın sebebi 
bu toplumun geleceği 
konuşmaya başlamış 
olmasındandır. Eğer 

toplum geleceği 
konuşmamış olsaydı 

ve bugün zihnimizdeki 
mekân tasavvuru dün 

gibi olsaydı bugün belki 
biz gelecek şehirlerden 

falan bahsetmeyecektik.  

İdris Güllüce: Ekonomi geliştikçe, 
kültürel yapı geliştikçe, eğitim ge-
liştikçe ihtiyaçlar, talepler de deği-
şiyor. “Efendim, ben sabahları yü-
rüyüş bandı istiyorum, bunun da 
özel toprakla kaplanmış olmasını, 
sert zemin olmamasını istiyorum.” 
diyen bir kitle on beş sene ev-
vel yoktu. Ben Tuzla’da 92’de yeni 



belediye başkanı oldum. Bizden ne 
istiyorlardı? İçme suyu istiyorlar-
dı. Sonra kanalizasyon istiyorlar-
dı. Yürüyüş yapıyorlardı belediyeye 
doğru. “Foseptikler sokağa akıyor; 
ilçede kolera olacak. Bir an ev-
vel kanalizasyonumuzu düzeltin.” 
Başkan olduğumuzda içme suyu, 
kanalizasyon istiyorlardı. Sonra 
yol istemeye başladılar. Yollarını 
yaptık, kanalizasyonu yaptık. Bu 
sefer “yollarımız asfalt olmalı” de-
diler. Yollarının asfaltını yaptık. 
Bir müddet sonra “telefon ve elekt-
rik kabloları sokakta açık olmasın, 
bunları yerin altına alın” dediler. 
Bakın gelişmeyle direk ilişkili bun-
lar. Telefon ve elektrik kablolarını 
yerin altına aldık. Sonra “iyi de baş-
ka şehirlerde doğalgaz var da biz-
de niye doğalgaz yok?” Doğalgaz 
istemeye başladılar, doğalgazlarını 
yaptık. Sonra bir kahvede konuş-
ma yapıyorum. Kalktı vatandaş de-
di ki mahallemizin tiyatrosu yok. 
İsveç’te, Rusya’da her mahallede ti-
yatro var. Biz işte şu kadar nüfuslu 
bir mahalleyiz bir tiyatromuz bile 
yok. İçme suyu ile başlayan talep-
ler, ekonomi geliştikçe ve imkânlar 
arttıkça farklılık göstermeye başla-
dı. (Bu talebi niye yaptılar, demiyo-
rum. Tabii ki yapacaklar) İstekler 
tiyatro talebine doğru geldi. Belki o 
mahallenin tiyatrosu yapıldığında 
başka bir taleple muhatap olacak-
sınızdır. Çünkü Türkiye’nin ekono-
mik şartları, eğitim durumu şimdi 
çok gelişti. 

Şehircilik ile ilgili 
tartıştığımız, 

konuştuğumuz zamanlar 
altyapı, otopark miktarı, 

bina yükseklikleri, 
donatı alanlarına vakit 
ayırdığımız kadar insan 
unsuru ile de ilgilenmek 

durumundayız.

Doç. Dr. Aynur Can: Bu durum 
insanın tabiatına uygun olanı ifa-
de ediyor. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi olarak tanımladığı mer-
divenin hangi basamağında duru-
yorsa onu talep ediyor insan. An-
cak yapmanız gerek bir şey daha 
var. Şehri salt talebe göre biçimlen-
dirmek sorunlara yol açar. Turgut 
Cansever’in tanımlamasıyla öyle 
bir mekân organizasyonu oluştur-
malıyız ki, o doku insanlara farklı 
ufuklar açabilsin. Ortaya çıkardı-
ğımız doku orada yaşayanlara ait 
olduğu medeniyeti ve sahip oldu-
ğu değerleri hatırlatmalı. O zaman 
“gelecek” dediğimiz zaman farklı 
uyanışlar olacaktır. 

İdris Güllüce: Haklısınız hocam. 
Şehircilik ile ilgili tartıştığımız, 
konuştuğumuz zamanlar altyapı, 
otopark miktarı, bina yükseklik-
leri, donatı alanlarına vakit ayır-
dığımız kadar insan unsuru ile de 
ilgilenmek durumundayız. Bugün 
dünyada oluşturulmak istenen bir 
dominant kültür var. Tüketen, ben 
merkezli, yereli yok eden bir kültür 
oluşturuluyor. Ve bu kültür gittik-
çe bütün dünyayı sarıyor. Yani ye-
rel ne varsa yok eden, değerlerin 
hepsini yok eden… Ve narsist, ben 
merkezci bir insan tipine doğru gö-
türüyor insanları. Ben, mühendis 
kökenli olmama rağmen Batı’nın 
sosyologlarını okuyorum, Batı in-
sanı, geleceği ile ilgili endişeler ta-
şıyor. Her şeyine ulaştı bu çağın 
insanı. Yani elindeki uzaktan ku-
mandayla, evine gitmeden, evin-
deki fırının, tavuğu kaç derecede 
pişirebileceğine karar verebilece-
ği tekniğe ulaştı. Bu işlemi yolda 

arabanızı kullanırken yapabilmek-
tesiniz. Evinize vardığınızda ye-
meğiniz pişmiş oluyor. Teknolojik 
olarak bu düzeye geldi ama insanın 
ruh kültürü, insanın insanla olan 
ilişkisi, insanın tabiatla olan ilişki-
si, insanın canlılarla ilişkisi, insa-
nın gönül dünyasının hali, insanın 
sevmeyle ilgili hali hiç gündeme 
gelmemekte… Mekanik, sadece 
ben diyen, anne, baba, komşu, ai-
le, bayrak, devlet gibi değerleri ta-
nımayan, bunlara hiçbir önem at-
fetmeyen bir insan tipine doğru 
gidiliyor. Diyelim ki biz çok güzel 
şehirler kurduk. Çok teknolojik şe-
hirler kurduk ve havaalanlarımız 
oldu, hızlı trenlerimiz oldu, alt ya-
pılarımız, üst yapılarımız oldu, ba-
rajlarımız oldu, elektrik santralleri-
miz oldu ama gençlerimizin ruhları 
ve kimyaları sevmekten uzaksa… 
Yani komşusunu bile tanımak is-
temeyen, komşusunun bile cena-
zesinde veya iyi gününde olmak is-
temeyen, aile içi ilişkilerinde bile 
önce ben diyen bir Türkiye. Hiçbi-
rimize Allah böyle bir şey nasip et-
mesin. Hepimiz böyle deriz. O za-
man şehirleri konuşurken insanı 
da konuşmak ve insanın psikolo-
jisini bu anlamda değerlendirmek 
lazım. Batı’nın batmış olan, gittik-
çe paganizme doğru kayan insan 
tipindense sevgiyi arayan, muhab-
beti arayan, dostluğu arayan, di-
ğergamlığı arayan ve ülkemizde bu 
duruma özlem duyan milyonlarca 
insan olmasının devamlılığını nasıl 
sağlarızı da şehirle beraber düşün-
mek lazım.

 Aynur CAN
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O, aklın korunduğu, 
malın korunduğu, 
canın korunduğu, 
neslin korunduğu, 
dinin korunduğu, 
yani o korunması 
gereken beş temel 

mekanizmaya sahip 
şehri belki bu gelecek 
tasavvuru içerisinde 

inşa edebiliriz.

M. Tevfik Göksu: Bakın şöyle bir 
baktığımızda o kadar hızlı bir süreç 
yaşıyoruz ki… Ben 6 yıldır beledi-
ye başkanıyım. 2009 yılında halk 
meclislerinde ve halk günlerinde 
benden talep edilenlerle bugün ta-
lep edilenler arasında şöyle bir ista-
tistik yapsam birbiri ile hiç alakalı 
olmayan talepler var. Ve taleplerin 
hepsi yaşam kalitesi ile ilişkili ar-
tık. Daha konforlu, daha güvenli, 
daha huzurlu bir yer talepleri var. 
Bu açıdan baktığımızda aslında biz 
şehir konu olduğunda hep eskiye 
atıfta bulunuyoruz. İşte bizim me-
deniyet kodlarımızda şu şeyler var-
dı, bunlar vardı, vesaire şeyler var-
dı. Tabii ki kendi kodlarımıza atıfta 

bulunalım ama eski şehirlere bak-
tığımızda bugünün insanının ihti-
yaçlarını karşılayabilecek nitelik-
ler var mı? Örneğin çıkmaz sokaklı 
olan şehirler bugün ne kadar ihti-
yacı karşılayabilecek niteliktedir. 
Ya da o günün ihtiyaçlarıyla bugü-
nün arasındaki farkı nasıl izole ede-
bileceğiz. Bu açıdan, bu göçle oluş-
muş şehirlerimizde biz bir takım 
şanslarımızı kaybetmişiz ama hiç 
olmazsa mesela şu dönüşüm sü-
recinde bir takım şansları yeniden 
kazanabiliriz. Özellikle şehrin bir 
takım tehditlerini fırsata dönüş-
türüp belki geleceğin şehrini yine 
o mana ile kurabiliriz. Yani o, aklın 
korunduğu, malın korunduğu, ca-
nın korunduğu, neslin korunduğu, 
dinin korunduğu, yani o korunma-
sı gereken beş temel mekanizma-
ya sahip şehri belki bu gelecek ta-
savvuru içerisinde inşa edebiliriz. 
Ben şahsen şöyle oturup, insanca 
yaşanabilecek bir şehir nedir diye 
tasavvur ettiğimde kendi kendi-
me şuraya varıyorum: İnsanı mu-
hatap alan bir şehir olması gereki-
yor, mekânı muhatap alan bir şehir 
olması gerekiyor ve zamanı muha-
tap alan bir şehir olması gerekiyor. 
Bu üç şeyi muhatap alırsa, üçü bir-
biri içerisinde hem zamanın idraki-
ni okur, hem insanın ruhunu okur, 

hem de zamanın idrakiyle insa-
nın ruhunu mekânın içine geçirir. 
Bu açıdan düşünüyorum ki benim 
hayatım belli, hayat çizgim belli, 
bir şehirden ne beklerim. İnandı-
ğım değerleri yaşayabileceğim bir 
mekân isterim değil mi? Yani, ka-
pımdan çıktığım zaman camiye gi-
debileceğim, komşumu görebilece-
ğim, çocuğumun ahlaklı, güvenli 
ve huzurlu bir ortamda oynayıp ge-
lişebileceği bir mekân… Başka? Ay-
nı zamanda yeni şehir veyahut da 
gelecek şehir, aynı zamanda gelece-
ğin toplumsal vizyonunu içermesi 
gerekiyor. Bugün konuştuğumuz 
konular… Mesela artık bilgi şehir-
leri üretmek durumundayız. Çün-
kü şuanda en kıymetli meta nedir? 
Bilgi. Bilgi üreten şehir olmak zo-
rundayız. Bu açıdan yeni şehirle-
rimiz, gelecek şehirlerimiz bilgiyi 
de üretecek, geleneği de koruya-
cak, geleceği de inşa edecek. Az ön-
ce sayın bakanımız çok önemli bir 
şey söyledi. Aslında baktığımızda 
bugünkü şehirlerimiz üzerinde en-
telektüel fantezi yapmaya müsait 
değiller. Şimdi desek ki: “biz Esen-
ler’de bahçeli ev yapacağız…” Her-
halde bize gülerler.

İdris Güllüce: Ama güzel olur 
yapabilsek.

M. Tevfik Göksu: Yapabilsek çok 
güzel olur. Ama bir metrekare dahi 
boş alanın kalmadığı bir yer burası. 
Efendim kilometre kareye 70 bin 
insanın düştüğü, kişi başı yeşil ala-
nın 0.3 metrekare olduğu bir yer… 
Niye? Çünkü dün bu ülkede şehir-
ler kurulurken kontrolsüz, plansız 
kurulmuş. Bir vizyona mebni ku-
rulmamış, bir tasavvura ait şehir 
kurulmamış… İşte biz şimdi dü-
nün yanlışlarını bir fırsata dönüş-
türme gayretindeyiz. İnsanı kendi 
mekânıyla beraber bütünleştirerek 
asgari, insan yüzlü şehirleri kurabi-
lecek bir farkındalığı, bir tartışma-
yı başlatırsak hiç olmazsa bundan 
sonra inşa edilecek şehirler konu-
sunda çok önemli bir adım atmış 
oluruz. Yani her şeyden de önem-
lisi, bir temel atıldığında, bir beton 
temeli attığımızı değil de bir bina-
nın temelini attığımızı değil de, bir 
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medeniyetin temel taşlarının te-
melini atıyoruz idrakiyle inşaat te-
mellerini atar ve sonunda bir silü-
et, bir şehir hiyerarşisini, bir şehir 
yapısını ortaya çıkartmış oluruz.

Bundan böyle yeni 
Türkiye’de kendi 
değerlerini, eski 

eserlerini koruyan, 
tarihiyle bağlarını 
kurmaya çalışan, 

tarihi eserlerini ihya 
etmeye çalışan bir 

anlayış hâkim olacaktır.

Dr. Hasan Taşçı: Sayın Bakanım, 
şehircilik anlayışımızı bugünlere 
getiren bazı süreçleri dile getirdi-
ğiniz. Göç, toplumsal hareketlilik, 
ekonomi, ziraat v.s. Peki bugüne 
gelirsek tam olarak neresindeyiz 
işin? Önceliklerimiz neler? Ekono-
mi, estetik, kültür… Neyi önceleye-
ceğiz, neyi örnek alacağız? 

İdris Güllüce: Çoğu okumuşları-
mızın Türkiye’yi yeterince bileme-
yişinden kaynaklanarak, hep Batı 
şehirlerini bize örnek göstermeleri 

var. Ben bu düşünceye muhalifim. 
Çünkü, Batı’da, hiçbir ülkede bizim 
gibi göç olmamış, bizim gibi dina-
mik bir nüfus yok. Dün nüfusu 
15 bin olan Sultanbeyli’nin bugün 
500 bin nüfusu var. Dünyada bu-
nun bir örneği yok. Yani 15-20 se-
ne içerisinde nüfusu 30-40 katı ar-
tan bir şehir var mı? Bir yer var mı? 
Ben İstanbul’da, Üsküdar’da büyü-
düm. Ortaokul, lise, üniversiteyi 
Üsküdar’da okudum. Şimdi Üskü-
dar’da 7:20 vapuruna bindiğinizde 
insanları tanırdınız aşağı yukarı. 
En azından kim olduğunu bilmese-
niz de, bunlar 7:20’lerdir, 7:40’lar-
dır derdiniz. O vapuru kaçırdınız 
mı 7:40 bizim vapurun yolcusu de-
ğil derdiniz. Şimdi böyle bir Üskü-
dar’dan nüfusu yarım milyon olan 
bir Üsküdar olmuş. Bu, 20-30 sene 
içinde gelişmiş. Allah rahmet eyle-
sin Ahmet Yüksel Özemre’nin “Ah 
Üsküdar, Üsküdar” ve “Üsküdar’da 
Bir Attar Dükkânı” diye kitapları-
nı okudum. Ben %80’ine şahidim 
orada anlatılanların. Şimdi bakın 
bu söylediğim ile aramızda kırk yıl 
var. Ama o kırk yıla rağmen, ben o 
bahsettiği yerleri biliyorum. %80’ 
ini biliyorum. Ne olmuşsa 80’ler-
den sonra olmuş. Şehir tahribatı, 
kültürel eserlerin yok oluşu var. 

Tabii ilk girişte söylediğim düşün-
ce, felsefe gibi asıl paradigmalar alt 
üst edilince birçok şey de yok edi-
liyor. Yani tarihiyle kavga eden, 
kültürüyle kavga eden, geçmişi ile 
kavga eden, aidiyetiyle kavga eden, 
yazılı kitabeleri yok etmek için ka-
nun çıkartan bir anlayış var. Kita-
belerin yok edilmesi ile ilgili yasa 
var. Yani hiçbir binanın önünde 
eski alfabeyle bir kitabenin olma-
sının yasaklandığı kanun var. Bu-
na Tuğra Kanunu diyorlar. Bildi-
ğiniz gibi İstanbul Üniversitesi’nin 
cephesindeki yazıları birara alçı ile 
kaplamışlar. Allah’tan alçıyla kap-
lamışlar da tekrar eski haline geti-
rilebilmiş. Bu bir sanat eseridir. O 
hat, çok hattatın yazamayacağı ka-
dar yüce değer taşıyan bir yazıdır. 
Ama kaplanmış, kapatılmış. Ça-
nakkale’de, zannediyorum Çimen-
lik Kalesi’dir. Orada bir binanın ki-
tabesinin harfleri demir kalemli 
uçla kazılmıştır. Geçmişle ilgili tah-
ribi bir cedelleşmenin hakim oldu-
ğu bir anlayış, tarihi olan, kültürel 
olan ne varsa ona tahribi de doğur-
muş. Üsküdar dedik ya… Üskü-
dar’da Sultantepe’yi ve Kaptanpaşa 
Mahallesi’ni çok iyi bilirim. Kap-
tanpaşa Mahallesi, Kız Kulesi’nin 
biraz arkalarıdır. Sultantepe de, 

‹ 62 63 ›DOSYA TOPLANTISI
132-133



Üsküdar İskelesi’nin hemen kar-
şısındaki o setin üstüdür. Ahşap 
konaklar vardı. Her birisi destan-
sı güzellikte ahşap konaklardı. Her 
katın yüksekliği 4,5-5 metre… Da-
irenin yüksekliğini düşünebiliyor 
musunuz? Boğazı gören, muhte-
şem ahşap abidelerdi bunlar. Bun-
ların hepsi yakıldı, yıkıldı, beton, 
ne olduğu belirsiz, kimliksiz bina-
lara dönüştürüldü. İşte bunun kö-
kenini ararsanız, eğer siz kendi ta-
rihinizle, kültürünüzle, sanatınızla 
kavgalıysanız akabinde müteahhi-
diniz de böyle oluyor, inşaatçınız 
da böyle oluyor. Sonuç da bunu do-
ğuruyor. Kimliksiz, kişiliksiz bina-
lar yapılıyor ve geçmişe ait ne var-
sa hepsinin yanlış olduğu kanaati 
oluşturularak insanların geçmişle 
de bağları koparılıyor. Bütün va-
kıf eserleri talan edilmiş, satılmış, 
yüzlerce cami satılmış, yıkılmış. 
Tabii bu tarihle, kültürle kavganın 
akabinde, ikisiyle birlikte kavganın 
sonucunda, İstanbul gibi Sivas gi-
bi Kütahya gibi bizim birçok tarihi 
özellikli olan şehirlerimizde tarihi 
bina ve sanat binalarının yok oluşu 
peşinden geldi. Bu başlı başına bir 
problemimiz. Bundan böyle yeni 
Türkiye’de kendi değerlerini, eski 
eserlerini koruyan, tarihiyle bağla-
rını kurmaya çalışan, tarihi eserle-
rini ihya etmeye çalışan bir anlayış 
hâkim olacaktır. Olmaktadır, ol-
muştur da. Sayısından emin olma-
dığım için rakam vermeyeyim ama 

hükümet olduktan sonra kaç bin 
tane vakıf eser ihya edilmiştir, ye-
niden inşa edilmiştir. Bütün Türki-
ye için geçerlidir bu. Yok edilmekte 
olan, hatta kötü amaçlarla kullanı-
lan binlerce vakıf eseri tekrar kendi 
mecrasına getirilmiştir, getirilmeli-
dir de. Tabii bu menfi anlayış ülke-
mizin diğer zenginliklerinin tahri-
batına da sebebiyet vermiş. Çünkü 
oluşturulan anlayış, bizim olan ne 
varsa yanlıştır algısıyla hiçbir de-
ğer taşımayan bir insan tipine doğ-
ru götürmüş ve kötü şehirlerin 
oluşmasına; güzelliklerin de yok 
edilmesine sebep olmuş. Bu hız-
lı yapılaşmanın sonucu çok kötü 
malzemeden, çok hızlı ve çok kötü 
kalitede gecekondular yapılmış, on 
binlerce binanın olduğu şehirlere, 
kasabalara sahip olmuşuz. Esen-
ler de bunun en güzel örneği. Ye-
şil alan yok, futbol sahası yok, spor 
alanı yok, otopark yok, donatı ala-
nı yok, yok yok yok. Böyle bir şey-
le muhatap olmuşuz. Bundan böy-
le buna izin veremeyiz. Yani olması 
gerekenleri konuşmamız lazım. Ta-
bii olması gereken idealler başka, 
olabilecek olan şeyler başka, yapa-
bileceğiniz şeyler başka şeyler. Şim-
di siz, Esenler’de işte çok yüksek 
olmayan, 2 katlı, bahçeli, bahçesin-
de çiçekleri olan, sokakları çok ge-
niş bir şehir nasıl oluşturursunuz? 
İstediğiniz kadar hayal edin, bu-
nu oluşturamazsınız. Böyle olsay-
dı çok mu iyi olurdu? Elbette çok 

iyi olurdu. Ben çocukluğumda Üs-
küdar’ı hatırlarım. Üsküdar’da her-
kesin bahçesi vardı. Bizim 30-40 
metrekare bir bahçemiz vardı. Bah-
çemizde incir ağacı, nar ağacı var-
dı. İyi de Üsküdar’da yeniden onu 
nasıl ihya edersiniz ki? Her taraf 
apartman olmuş, her taraf bitmiş. 
Onu ihya edemezsiniz. Ama yeni-
den yapılaşmada şunu ihya etme-
miz mümkün. Yeterli donatı alan-
ları, yeterli otoparkları olan, yeterli 
ibadethaneleri olan, yeterli spor 
alanları olan bir şehre dönüştüre-
bilirsiniz. Yeni Türkiye’de bunları 
sağlayabiliriz. Buna doğru gitme-
liyiz. Burada mimarlarla, şehircilik 
uzmanlarıyla bazen anlaşamadığı-
mız konular oluyor. Şöyle ki, onlar 
olması gereken, ideal olan şeyleri 
söylüyorlar. Ama katiyen söyledik-
lerinin yanlış olduğunu söylemi-
yorum. Ama nasılının cevabı yok-
sa o sadece temenni olur. Yani işte 
efendim, İstanbul’da ortanca çiçek-
lerinin olduğu bahçeleri olan evle-
re dönüştürelim. … Harika bir dü-
şünce, güzel de bu, nasıl olacak? 

Tarihle, kültürle 
kavganın akabinde, 

ikisiyle birlikte 
kavganın sonucunda, 

İstanbul gibi Sivas gibi 
Kütahya gibi bizim 

birçok tarihi özellikli 
olan şehirlerimizde 
tarihi bina ve sanat 

binalarının yok 
oluşu peşinden geldi.

Dr. Hasan Taşçı: Sayın Bakanım 
bunu, mimarımıza soralım isterse-
niz? Ahmet Bey bize hayal ettiği-
miz şehri nasıl kuracağımızı anlat-
sın. Böyle bir şey mümkün müdür, 
mümkün ise nasıl olacak?

Ahmet Yılmaz: Aslında iş çok ba-
sit. Sayın Bakanım, insan merkez-
li dediniz. Fiziksel çevre “insanın 
nasıl bir insan” olacağında da be-
lirleyici rol oynar. Çok basit örnek 

Ahmet YILMAZ



vereyim: Kazakistan’a gittiğim-
de ev tiplerine baktım. Kilomet-
re boyunca konut blokları var. Bu 
bloklar içinde çok adette evler var 
ancak bu evlerin üç-beşine ait or-
tak banyo ve mutfak var. Müslü-
man ya da Hıristiyan olması şart 
değil, asgari düzeydeki ahlaki de-
ğere sahip insanın bu şekilde bi-
çimlendirilmiş bir yaşam dayatma-
sı içerisinde, toplumları var eden / 
ayakta tutan hiçbir değeri muhafa-
za edemezsiniz. Çünkü bu ideolo-
jinin amacı var olan tüm değerleri 
yıkmaktır. Dolayısı ile bu görüşe 
hizmet edecek fiziksel ortamı bi-
linçli olarak kurmuş ve 60-70 yılda 
toplumun tamamında kültürel bir 
erozyon oluşturmuştur. Yani “bi-
çim”, insanı da biçimlendiren bir 
şeydir. 

Biz bugün, bu zamanda nasıl şehir-
ler kuracağız? Kurabilme becerimiz 
var mı? Teknik bilgiye sahip mi-
yiz? Bu soruların cevabını aramak 
ve çözüm üretmek zorundayız. Bu 
anlamda Türkiye’deki şehirleşme 
ve konut meselesinin çözümüne 
yönelik atılması gereken adımları 
ifade etmek istiyorum.

• Mevcut şehirleşme politikaları 
ve durum tespiti

• Mevzuat değişikliği

• Yeni üretim tekniklerinin 
geliştirilmesi

• Yeni şehirlerin kurulması / mev-
cut şehirlerin dönüşümü

Türkiye’deki kronik şehir mesele-
lerine yaklaşırken yani insanların 
yaşayacağı alanlarla ilgili bir şey 
düşünüyorsak önce çerçeveyi be-
lirlememiz lazım. Dikkat edelim 
bu sadece mimari bir mesele değil. 
Mimari neredeyse yok bunun için-
de. Bence evin tipi bile önemli de-
ğil. Üslup anlamında söylüyorum. 

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Hocam, 
ev tipi önemli değil derken kastet-
tiğiniz husus nedir? Yani bu du-
rumda evin nesi önemlidir?

Ahmet Yılmaz: Yani bizde şöyle-
dir; “bana Osmanlı evi yap”, “Sel-
çuklu binası yap” gibi. Biz evin 

sadece stiliyle/üslubuyla ilgileni-
yoruz. Aslında daha önemlisi şeh-
rin dokusudur. Dokuyu oluştur-
mak önceliklidir. Daha sonra evin 
üslubu gelir. Evin tipi bu anlamda 
önemsizdir dedim. Şimdi tekrar 
şehir meselesine dönmek istiyo-
rum ve birinci maddeden başla-
mak istiyorum.

Biz bugün, bu zamanda 
nasıl şehirler kuracağız? 

Kurabilme becerimiz 
var mı? Teknik bilgiye 

sahip miyiz? Bu 
soruların cevabını 
aramak ve çözüm 

üretmek zorundayız.

Mevcut şehirleşme politikaları 
ve durum tespiti: Bu yarım yüz-
yıllık bir mesele olup son 20-30 
yılda kronik boyutlara ulaşmıştır. 
Şehri biçimlendiren şey mülkiye-
tin kullanılma biçimidir.

• Öncelikle ülke kalkınma planla-
rında inşaat sektörünün dolayı-
sı ile konut sektörünün lokomotif 

kabulünden vazgeçilmesi gerek-
mektedir. Mevcut politikalar ve 
icraatlar bunun alt yapısını oluş-
turmuş ve fiili durum bu şekilde 
gelişmiştir.

• Emlak / gayrimenkulün bir nu-
maralı yatırım aracına dönüşmesi. 
Bu durum üretim sektörünün gay-
rimenkul alanına kaymasına ne-
den olmuştur. 

• Toplu konut idaresi “sıfır maliyet-
li hazine arazileri” üzerinden “hızlı 
para kazanma” / ”ucuz konut üret-
me” politikalarını doğru yönete-
memesi dolayısı ile “gayrimenkul 
tefeciliğinin” önünün açılmış ol-
ması. Toplumun tüm kesimlerinde 
gayrimenkul üzerinden; emek ve 
hizmet üretimi olmadan para ka-
zanma alışkanlığı (tefecilik) meş-
ru yatırım aracına dönüşmesi. (kar 
payı, hasılat paylaşımı, vs. gibi kav-
ramların oluşması)

• Tüm finans modellerinin emlak 
ve konut edinme koşullarını teş-
vik üzerine kurulması. Bu durum 
ülke kaynaklarının ve iş gücünün 
üretime değil “uzun vadeli borçlan-
ma” ile gayrimenkule bloke edil-
mesi ve bankaların büyük paralar 
kazanması…
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Dr. Hasan Taşçı: Ahmet Bey, ko-
runabilme önceliğinden yaşanabil-
me önceliğine geçmekten bahsetti 
Başkanım. Bu yaklaşımın mimari 
karşılığı nedir? Jane Jacobs, Büyük 
Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve 
Yaşamı kitabında, tuğladan, belir-
li özelliklerde, 10 odalı bir evin 12 
bin dolar olmasından bahsediyor. 
Türkiye’de gelecekte böyle bir şey 
mümkün olabilir mi? Bir de çık-
maz sokak meselesi var sizden din-
lemek istediğimiz…

Ahmet Yılmaz: Son 10-12 yılda 
altı milyon konut üretildi. Yani bu 
yaklaşık 20 -24 milyon nüfus de-
mektir. Bu üretimde yaklaşık TOKİ 
%10, özel sektör %90 pay sahibi-
dir. Bu üretilen 6 milyon konuttan 
ihtiyaç sahibine ulaşan adet ne ka-
dardır? Herhangi bir afet olma-
dığına göre şehirlere göç oranı ve 
şehir nüfusundaki artışlar kayıt-
lı olduğuna göre ev sahibi/kiracı 
denkleminde ne tür değişimler ya-
şanmıştır? Ev sahibi olma oranın-
da göçler dikkate alındığında art-
ma olmuş mudur? Yani üretilen 
konutların yüzde kaçı ihtiyaç sa-
hibine ulaşmıştır? Çözüm nedir? 

Emlak yatırım aracı olmaktan çıka-
rılacak. Nasıl?

• Yeni şehir alanları açılarak talep 
karşılanacak ve rant oluşumuna 
fırsat verilmeyecek.

• Birden fazla ev sahibi olmanın 
önü ağır vergiler ve benzer kısıt-
lamalar getirilerek kesilecek, kay-
naklar üretime yöneltilecek. İnşaat 
sektörü enerjisini endüstriyel ko-
nut üretimi yöntemlerini geliştir-
mekte kullanarak, ülkenin ihtiyacı 
olan 40 milyon konut standartlara 
sahip olarak üretilecek. 

Mevzuat değişikliği: Yeni şehir-
lerin kurulması ve mevcut tarihi 
şehirlerin dokusunun korunması 
ancak yeni mevzuatla sağlanabilir. 
Mevcut mevzuat geleneksel şehir-
lerimizin sahip olduğu değerlerin(-
dini, ahlâki, sosyal, kültürel vs.) 
yok olmasına sebep olmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse, gelenek-
sel şehir dokumuzun en önemli 
unsuru olan çıkmaz sokaklar, gü-
nün koşullarına göre tekrar yaşatıl-
malıdır. Çıkmaz sokak daha Kayre-
van şehri kurulduğunda oluşmuş 
ve İslam coğrafyasının tamamında 

korunmuştur. Kayrevan’dan alın, 
Endülüs’e gidin ta İsfahan’a kadar 
çıkmaz sokağın kültürel bir değe-
ri vardır. Bakın ticari alanda yok-
tur çıkmaz sokak. Buna çok dikkat 
etmemiz lazım. Çıkmaz sokak ma-
halle hücresinin parmakları gibidir. 
Yani hücrenin yarı mahrem alanı-
dır. Çocukların da güvenli oyun 
alanlarıdır. Demek ki kendi değer-
lerimizi bugüne taşımak zorunda-
yız. Ancak bunu, onu yok sayarak 
yapamayız. Çünkü 1500 yıllık bir 
kültür var. Bu kültürü yeniden etüt 
etmemiz lazım.

Yine benzer bir konu olarak çıkma 
ve cumbalar, çekme mesafeleri ko-
nularını sayabiliriz. Özellikle sokak 
çekme mesafeleri.

Komşu payları, gibi zorunluluklar 
tek tip yerleşim biçimlerinin oluş-
masını sağlamaktadır. Dolayısı ile 
bizim bugün mevzuatı baştan aşa-
ğı ele almamız gerekmektedir. Bu 
aşamalardan ve kararlardan sonra 
yeni şehirleri kurabiliriz. 

Kurulacak yeni 
şehirlerin yerleri; 
ülkenin bölgesel 

kalkınma, şehirleşme 
ve tarım stratejileri 

ile uyumlu/
destekler özelliklere 

sahip olmalıdır.

Yeni şehirlerin kurulması / mev-
cut şehirlerin dönüşümü: Bakın 
cumhuriyet tarihinde kurulmuş, 
bir tane şehir yoktur. Bugün Tür-
kiye nüfusunun yüz milyon ol-
ması bekleniyor. Bu rakamın 120 
milyon olması için cumhurbaşka-
nımız gayret gösteriyor. 120 mil-
yon demek 40 milyon nüfus artı-
şı demektir. 40 milyon nüfus için 
-mevcut şehirlerin transferinden 
bahsetmiyorum- bizim yeni şehir 
alanları belirlememiz lazım.

• Kurulacak yeni şehirlerin yer-
leri; ülkenin bölgesel kalkınma, 

Kayrevan



şehirleşme ve tarım stratejileri ile 
uyumlu/destekler özelliklere sahip 
olmalıdır. Bu konunun çok yön-
lü boyutları var. Yani konu makro 
ölçekte ele alınmalı ve ticaret, ta-
rım gibi meselelerin hepsi değer-
lendirilmeli. Bu çerçevede yeni şe-
hir alanları belirlenmeli. Aslında 
bizim yıldız şehir/galaksi şehir de-
diğimiz alanlar, kronik şehir prob-
lemlerinin olduğu noktalarda ele 
alınarak belirlenmelidir.

• Yeni şehirler, geleneksel kodları 
bünyesinde barındıran planlama 
anlayışı sahip olmalıdır. Yani yeni 
şehirler birey merkezli değil hane 
merkezli olmalı ve küçük yönetim 
birimlerine sahip sosyal yapılanma 
anlayışına açık olmalıdır.

• Yeni şehirlerin kurulması ile gay-
rı insani mevcut şehirlerin transfe-
ri eşzamanlı düşünülmelidir. Mev-
cut şehirlerin deprem felaketinde 
büyük zarar göreceği aşikârdır. Do-
layısı ile kentsel dönüşüm yeni şe-
hirlerin çekim alanı oluşturması ile 
mümkün olacaktır. Benim önerim 
şu: 100 tane 100.000 kişilik şehir. 
10 milyon demek. Bakın ben 10 
milyon diyorum. Türkiye’de son 
12 yılda 6 milyon konut, 24 mil-
yon nüfustan bahsediyoruz. Ama 
bu üretim, şehir probleminin çö-
zümüne hiçbir katkı sağlamamış-
tır. Hatta şehirler daha da kronik 
problemlere terk edilmiştir. Çünkü 
mesele makro ölçekte tüm boyut-
ları ile ele alınmamıştır.

Yeni şehirler kurulması için gayri 
insanı mevcut şehirlerin transfe-
ri eş zamanlı düşünülmeli. Mev-
cut şehirlere ne yapalım? Bu bizim 
kaderimiz değil. Yeni şehirler plan-
lanıyorken, bizim kronik şehirleri-
mizin transferini de, belli sayılarda 
dönüşümünü de sağlayacak. Sağ-
lamak zorunda. Biz bunu düşün-
meliyiz, deprem var… Anadolu’da 
10.000 yıldır deprem var. Bu top-
raklar hep depremle yaşadı. Bu, 
karşımıza çıkan yeni bir durum de-
ğil. Sonra sizin sorunuz: Ucuz ko-
nutu nasıl sağlayacağız konusu. Bu 
üretim modeli geliştirmek demek-
tir. Yukarda saydığım üç meseleyi 

hallettikten sonra, “Şehirleri na-
sıl üreteceğiz? “sorusu gündeme 
gelmektedir. Çok kısa bahsede-
rek bitireyim isterseniz. Şimdi biz 
dünyada terk edilmiş konvansiyo-
nel yöntemlerle konut üretiyoruz. 
Konvansiyonelden kastım tünel 
kalıp sistemlerini de içeriyor.

Biz hala terziye 
diktirilen elbisenin 
fabrikasyon olarak 

üretilen elbiseden daha 
ekonomik olduğunu 
iddia eden bir inşaat 
sektörü ve kurumları 
ile karşı karşıyayız.

Nedir konvansiyonel sistem; 
ben kısaca şuna benzetiyorum: 
Hand-Made / El-Yapımı ürün. Biz 
hala terziye diktirilen elbisenin 
fabrikasyon olarak üretilen elbise-
den daha ekonomik olduğunu id-
dia eden bir inşaat sektörü ve ku-
rumları ile karşı karşıyayız. Nüfus 
problemi olan veya şehirleşmesini 
hala tamamlamamış ülkeler için 

uygulanabilecek bir yöntem ola-
maz. Bu üretim modeli durağan 
nüfuslu ve şehirleşmesini tamam-
lamış ülkeler için geçerli olabilir. 
Aslında ABD hala endüstriyel ko-
nut üretiyor.

Yeni şehirleri endüstriyel üretim 
teknikleriyle inşa etmek zorunda-
yız. Bakın, Osmanlı’da –Balkanlar, 
Erzurum, Tokat’ı alın- pencere ka-
pı ölçülerinde tip sayısı 10’u geç-
mez. Bu coğrafyadan, tarihi reel 
durumdan söz ediyorum. Kesin-
likle Osmanlı’da standartları olan 
bir üretim var. Aksi takdirde tüm 
kapı ve pencere kasalarında, kapı 
pencere ebatlarında ve hatta mer-
divenlerinde bu kadar standart öl-
çü benzerliği olamazdı. Dünyada 
hitap ettiği coğrafyanın büyüklü-
ğü dikkate alındığında bu işi ba-
şarmış ikinci bir devlet yok. Peki, 
nasıl halletmiş? Yapı elemanlarını 
standart hale getirmiş. Biz Ame-
rika‘daki gibi maket evlerden bah-
setmiyoruz. Yapı elemanlarını, 
kapıyı, pencereyi, dikmeyi, kirişi 
standart hale getirdiğinizde, parse-
linizin geometrisine göre lego gibi 
montaj yapıyorsunuz. Bunları İs-
tanbul Fatih’te rölövelerini aldığım 
onlarca binadan edindiğim bilgiye Cumbalı Evler
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dayanarak söylüyorum. Pencere ti-
pi, rölövelerini yan yana dizdiğim-
de 3’ü 5’i geçmez. Hatta daha da 
ileri gidebilirsiniz. Afyon da, Tokat 
da aynı.. Üstelik aynı yapı eleman-
ları ile sonsuz çeşitlilikte sokak do-
kuları oluşturmak. Zenginliğimiz 
burada. Dünyada ikinci bir kültür 
ve medeniyet bunu başarmış değil. 
Demek ki endüstriyel üretime ge-
çildiğinde bahsettiğiniz ucuzlukta 
ev üretebilirsiniz. 

Çıkmaz sokak, işte İngiltere’ye gi-
din, Almanya’ya gidin. Bakın elim-
de örnekler var. İngiltere’deki 
ızgara plandan çıkmaz sokağa, so-
kakların uçlarına kadar, o damar-
ların uçları hep çıkmaz sokaktır. O 
damarların uçlarına kadar çıkmaz 
sokağa gider. Biz bu çıkmaz so-
kakları -çocukların oynayabilece-
ği, çamurda üstü kirlendiği zaman 
o sokak çeşmesinde üstünü ıslayıp, 
yıkayabileceği- oyun alanlarına dö-
nüştürmezsek… Ki Başkanım ve 
Bakanımın bahsettiği gibi insanı 
merkeze almalıdır. İşte o biçimle-
rin tamamı, o planlamanın total 
planlamadaki bütün bu girdiler in-
sanı oluşturuyor. İşte Bakanımız 

da diyor, insanı merkeze almalıyız 
diye. Kesinlikle insanı merkeze al-
malıyız. Bizim kodlarımızda var. 
Bunları bugünkü zamana taşımak 
zorundayız. Teşekkür ediyorum.

Sivas’ta 1200’lerde Gök 
Medrese var. Aslında 
Sivas Üniversitesi’nin 

kuruluş yılı 1200’lerdir. 
Sivas’ta da söyledim. 
Kuruluş tarihi olarak 

yazılan 1973’ü kaldırın 
Gök Medrese’nin 
tarihi olan 1271’i 

yazın. Bu üniversitenin 
kuruluşu budur.

Dr. Hasan Taşçı: Bakanıma bir 
soru sormak istiyorum müsaade 
ederseniz. Sayın Bakanım, ekono-
mik gelişimden bahsettiniz. Eko-
nomik gelişmemiz şehirlerimizi 
yaşanmaz hale mi getirdi? Mese-
la hane başına iki araç demek so-
kakların arabalar tarafından işgali 
altında olması demek, değil midir?

M. Tevfik Göksu: Çok basit bir is-
tatistik söyleyeyim. 2009 yılında 
Esenler’de araç sahiplik oranı yüz-
de 12.5, şuanda yüzde 25.

Dr. Hasan Taşçı: Yüzde 100 art-
mış. Böyle bir artışı hiçbir şehir 
hazmedemez. Zira şehrin hazme-
debilme kapasitesinin çok üzerin-
de bir artış söz konusu olmuş.

İdris Güllüce: Teknoloji bazı şey-
leri getiriyor, bazı şeyleri götürü-
yor. Maalesef Türkiye’de aydın di-
ye bilinen arkadaşlarımızla bunları 
konuşurken birbirimizi ön şartlı 
dinlediğimiz için, moderniteye, 
çağdaşlığa, teknolojiye karşılık gi-
bi algılanıyor. Ben 89’dan beri ka-
ğıt kullanmıyorum, dijital defter 
kullanıyorum. Bir gün sanal aleme 
karşı çocuklarımızı koruyalım de-
dik diye kıyamet koptu. Ben tek-
nolojiyi demiyorum ki, çocuğun 
ruh dünyasını öldürmeyelim diyo-
rum. Birbirimize bakışımız o kadar 
kötü hale gelmiş ki… Şunu söyle-
meliyim ki, teknoloji bir yerde ni-
met, bir yerde külfet. Eskiden uz-
let diye tarif edilen ama şimdi işte 
sessizlik, slow hayat falan filan de-
nilen şeyler oluşmaya başladı. Ba-
kıyorsunuz helikopteri olan adam 
gidiyor elektriği, sabunu, deterja-
nı olmayan bir yerde inzivada yaşı-
yor. Hem de çok yüksek paralarla, 
günlüğü 10 bin dolar ödeyerek ya-
şamaya çalışıyor. Şunun için: tek-
nolojinin bunalımından kaçmak…
Teknoloji birçok şeyi getirdi ama 
birçok şeyi de götürüyor. Yani ikisi 
bir arada olabilir mi? Olmaz karde-
şim. Yani ben Ekvador’da yaşayaca-
ğım ama böyle çok serin olsun, hiç 
değilse sırtıma da ceket alayım. Ya-
ni buzdan da kulübe olsun. Bunla-
rın birisi olmaz. Yani kahve ağacı 
kutuplarda yetişmez yani. Birisini 
tercih edeceksiniz…

Dr. Hasan Taşçı: Bana kalırsa in-
sanın tabiatına ve coğrafyanın el 
verdiğine uygun alanı yaparak so-
runu çözebiliriz. Coğrafyanın şart-
ları aynı zamanda o iklimde yaşa-
yan insanın biyolojik dengesi için 
de uygun şartlar anlamına gelmek-
tedir. Dolayısıyla coğrafi şartları 

Gök Medrese,
Sivas



zorlamazsak uygun çözümü bul-
muş olacağız. Sayın Bakanım, si-
zinle devam etmek istiyorum. Az 
önce, bize sürekli Batı şehirleri-
nin örnek gösterildiğini ifade et-
tiniz. Bugün şehir lobiciliği ve şe-
hir diplomasisi diye yaklaşımlar 
var. Bu anlamda neler söylemek 
istersiniz?

İdris Güllüce: Sivas’ta 1200’ler-
de Gök Medrese var. Aslında Si-
vas Üniversitesi’nin kuruluş yılı 
1200’lerdir. Erzurum’da 1100’ler-
de Yakutiye Medresesi var. Yani 
Amerika kıtasının keşfinden 400 
yıl önce biz üniversiteye sahip bir 
milletiz. Bir kere kendimize kar-
şı bir aşağılık duygumuz var. Bu-
nu böyle kökünden, dibinden ko-
partıp -bir kanser hücresini kazır 
gibi- vücuttan atmazsanız çoğalır. 
Sivas’ta da söyledim. Kuruluş ta-
rihi olarak yazılan 1973’ü kaldı-
rın Gök Medrese’nin tarihi olan 
1271’i yazın. Bu üniversitenin ku-
ruluşu budur. Ve gelene de deyin 
ki: “Bak Mr. sizin kıta 1495’te keş-
fedilmiş. Bu üniversite ise sizin kı-
tanın keşfinden 300 yıl önce. Ta-
mam mı efendi” diye. Erzurum’da 
rektöre dedim ki, Yakutiye Med-
resesi’nde bir oda belirle kendine. 
Bir Amerikalı, Fransız v.s. geldi-
ği zaman orada kabul et. Sonra al 
makamına götür ve de ki burası da 
yeni binamız. Tabii düne kadar biz, 
kendimiz olmanın mahsurlu oldu-
ğu bir kültür bombardımanı altın-
daydık. Şimdi siyaset yapacağım 
kardeşim ben politikacıyım. Ama 
son 12 senedir “Kendin ol karde-
şim, kendin” kampanyası olduğu 
için biz bunları konuşabilir hale 
geldik. Efendim, şöyle bir şey var. 
Çift bozmanın vergiye tabi olduğu 
bir dönem yaşanmış devlette. Ni-
çin? Konjonktür şu: insan, erzak 
üretecek, asker üretecek. Milletin 
görevi bu: Asker üretecek, erzak 
üretecek, vergi verecek. Bunları 
yapmazsanız devlet ayakta dura-
maz. O yüzden insan çiftini bozup 
da şehre inmesin diye-hocamın 
söylediği bazı sorunları da getire-
ceğinden- devlet, çift bozan gibi 
bir vergi koymuş. Ve insanımız ne 

olmuş, köylü olmuş. Çünkü çocu-
ğu askere gidecek ve askere erzak 
lazım, askerin erzakını üretecek. 
Yani garnizon milletsiniz. Böy-
le olmalı mıydı ? Bana göre doğ-
ru yapılmıştır, o rahmetlileri kati-
yen kınamıyoruz. Öyle olmasa biz 
bu topraklarda kalmazdık karde-
şim. Bu topraklarda kalmak da öy-
le kolay iş değil. Bütün dünya size 
işgalci diyecek ki hala diyor. Bütün 
dünya size bu ülkede, bu topraklar-
da işgalci gözüyle bakıyor. Bu top-
raklarda kalmanın başka bir yolu 
yoktu. Onları kınamak için değil 
bir tespit için bunları söylüyorum.- 
Garnizon millet kalmışız fakat üre-
tememişiz. Fakat bu garnizon mil-
leti olmaktan şimdi üreten insan 
toplumuna dönmemiz gerekiyor. 
Göçleri doğuruyor bu. Nereler-
de üretim fazlaysa gelişme oluyor, 
oralarda nüfus artmaya ve göç ol-
maya başlıyor. İstanbul, Eskişe-
hir, İzmir gibi yerler. Nerden geli-
yor? Çünkü Türkiye böyle duruyor. 
Üretmeyi bilemeyen, hala çift bo-
zan vergisinin geçerli olduğu man-
tıkla olan illerimiz… Yozgat’tan 
yukarısı aşağı doğru böyle akıyor. 
Türkiye’nin bugün en büyük prob-
lemi bu... Bu, çift bozan verginin 
yasak olduğu dönemdeki mantali-
teyi -yani asker üreteceksin, vergi 
vereceksin, erzak üreteceksin yeter 
sana kardeşim. Başka bir şey iste-
miyorum senden. Sanatkâr, mimar 
olmayacaksın kardeşim anlayışı-
nı- terk etmemiz lazım. Yozgatlı 

tarlasını bırakır üretmez, İstan-
bul’a kapağımı atayım derse, Anka-
ra’ya kapağımı atayım derse, Erzu-
rumlu aynı şekilde derse, siz orda 
okulunuz var öğrenci bulamazsı-
nız, burada da okul yok ki öğren-
ciye yer bulasınız. O zaman şehir-
cilikten önce başka bir alan çıkıyor 
karşımıza. Üretim modellerinin 
değiştirilmesi, insan muhakeme-
sinin, tasavvurunun, çalışma tar-
zının, anlayışının değiştirilip, üre-
ten insan haline dönüştürülmesi 
ve ekonominin bir aksının, bahset-
tiğim, Yozgat’tan yukarıya doğru 
kaydırılmasının yollarının aranma-
sı lazım. Ben bu söylediklerimi, Ba-
kanlar Kurulu’nda da söylüyorum, 
her yerde de söylüyorum. Eğer biz 
Yozgat’tan yukarıyı ürettirmezsek 
bir zaman sonra bu ağırlıktan do-
layı bu tarafta başka sorunlar, öbür 
tarafta da boşluktan dolayı başka 
sorunlar çıkacak. 

Erzurum’da 1100’lerde 
Yakutiye Medresesi var. 
Yani Amerika kıtasının 

keşfinden 400 yıl 
önce biz üniversiteye 

sahip bir milletiz.

Doç. Dr. Aynur Can: Aslında 24-
25 Aralık’ta yaptığımız Geleceğin 
Şehri Sempozyumu bize bir mecra 
açmıştı. Oradan notlar da çıkmıştı. 

Yakutiye 
Medresesi, 
Erzurum
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Şehirde yerlilik meselesi gündeme 
gelmişti. Yerli, köklere duyarlı, kül-
türel kodlara uygun şehirler üret-
mek. Ama artık kent çağındayız 
(urban age) ve şehirler hızla dışa 
da açılıyorlar. Sermayeyle bağları-
nız, uluslararası örgütlerle bağları-
nız, dünyadaki şehirleşmeyle ilgili 
yeni eğilimler de sizi ve şehri yeni-
den tanımlıyor aslında. Eğilimlere 
de bakınca örneğin yavaş şehirler 
(İzmir- Seferihisar’ın da içinde ol-
duğu), insancıl şehirler, sürdürü-
lebilir şehirler, yaşanabilir şehirler 
gibi tartışmalarla devam ediyor. 
Bu konular üzerinden meseleye 
yaklaşabiliriz.

M. Tevfik Göksu: Bir de şimdi “Sa-
kin Şehirler” var galiba…

İdris Güllüce: Bu, Hayyam’ın şii-
rine benziyor. “Eyy! Ahmak adam, 
sürahini ters tutarsın da, suyum 
niye döküldü diye oturur ağlarsın.” 
Şimdi insanoğlu dünyayı hızlandır-
dı, yaşanmaz hale getirdi, narsist-
leşti, sonunda kapitalist düzenden 
parayı vurdu. O, herkes varsın, bir-
biriyle boğuşsun. Ben gidip yumu-
şak, slowly bir şehirde yaşayayım 

diyor. Dikkat edin onların gayri 
ekseriyeti yüksek kültürlü, yüksek 
eğitimli, yüksek servetli insanlar-
dır. Normal köylünün veya kentli-
nin talebi değildir. Yani, kendi yap-
tığı zulmün tahribatından kaçıştır. 

Sermayeyle bağlarınız, 
uluslararası örgütlerle 
bağlarınız, dünyadaki 

şehirleşmeyle ilgili 
yeni eğilimler de 

sizi ve şehri yeniden 
tanımlıyor aslında.

Ahmet Yılmaz: Esenler Belediye-
si’nin düzenlediği Geleceğin Şehri 
Sempozyumu’na katıldım, bildiri-
lerin de birçoğunu izledim. Sürdü-
rülebilir şehir ya da yeşil çevre de-
diğimiz şehirler için bize sunulan 
şeyler sadece teknolojinin trans-
feridir. Ben o müfredattan geçtim, 
mimarlık eğitimini aldım ancak biz-
deki eğitim ve piyasa koşullarının 
sorunu; disiplinler arası iletişim ve 

bilgi transferi konusudur. Bize su-
nulan “sürdürülebilir” ya da “yeşil” 
dediğimiz binalar, Batı’nın ürettiği 
teknolojinin transferidir. Ben Al-
manya’nın bizim kadar “yeşil” bina 
heveslisi olduğunu zannetmiyo-
rum. Çin’de, Dubai’de, Türkiye’de 
ve bilmem nerede uygulanmış. Be-
ton artık her yerde var bizim gibi 
ülkelerde üretilemeyen başka bir 
teknolojinin bulunup pazarlanma-
sından ibaret konular olarak bakı-
yorum bu meselelere. Benim ahşap 
konaklarımın hepsi sürdürülebilir. 
Bana göre sürdürülebilir bina, “atık 
bırakmayan binadır”. Binanın ken-
disi atık bırakmıyorsa sürdürülebi-
lirdir. Bence yapıyı oluşturan bü-
tün unsurların hepsi doğal olmalı 
ve dolayısı ile dünyayı kirleten atık 
bırakmamalı. Bakın, Milas’a gidin, 
Helenistik dönemden kalan yapı-
lara bakın, Augustus Tapınağı’na 
bakın! Her yerde devşirme taş kul-
lanılmıştır. Bundan daha iyi sür-
dürülebilir bir şey olabilir mi? Yı-
kılıyor bina, alıyorum, yapıyorum. 
Ya da deprem oluyor, afetle yıkılı-
yor. Onun içinden seçiyorum mal-
zemeyi ve yeniden kullanıyorum. 



Bugün betonarme yapılmış bina-
lardan oluşmuş şehrin molozunu 
bile kaldıramayız. Bunun neresi 
sürdürülebilir?

Doç. Dr. Aynur Can: Bu günlerde 
barınak veya konutlar çelik kullan-
madan, basit günlük malzemelerle 
üretilebilir mi diye tartışılmakta. 
Özgün, esnek, yenileyici, ekolojik, 
yerel, fonksiyonel ve düşük mali-
yetli konut üretimi söz konusu. 

Ahmet Yılmaz: Yapılır tabiî ki. 
Bugün bizim ahşapla bina yap-
mamıza gerek yok ki. Endüstriyel 
üretimde, hafif çelikle gayet güzel 
standartlarda bir üretim yapabi-
liriz. Bu emlak dediğimiz mesele, 
yani rantın önü kesilse, konvan-
siyonel yapı tekniği azaltılsa, pa-
rası olan insanların birçoğu üreti-
me dönecek. Üretime döndüğünde 
de ihtiyaç neyse ona yönelecek. 
Ama burada bir lokomotif var ki 
oda TOKİ. TOKİ bu işte lokomo-
tif olabilir. Özel sektörleri zorla-
yamazsınız. Ama kamu üzerinden 
ilk çalışmalar yapılabilirse özel sek-
törde bu alana yönelir ve endüstri-
yel üretim adımları atılabilir diye 
düşünüyorum.

Şehir çok karmaşık, 
soyutlama düzeyi 
yüksek, çok hızlı 
dönüşen, yaşam 

tarzlarının da hızlı bir 
biçimde dönüştüğü, çok 
boyutlu özel bir mekân. 
Bunun inanç ve kültür 

odaklı olarak ve hep dile 
getirdiğimiz medeniyet 
tasavvuru üzerinden de 
düşünülmesi gerektiği 

kanaatindeyim. 

M. Tevfik Göksu: Ahmet Bey TO-
Kİ yarışmasında dereceye girdiniz.. 
Projeniz hangi bölge içindi?

Ahmet Yılmaz: Marmara ve Gü-
neydoğu bölgeleri için iki proje 
sunduk ve Güneydoğu bölgesi için 

sunduğumuz proje birincilik 
ödülüne layık görüldü.

Dr. Hasan Taşçı: Aynur Hocaya 
söz vermek istiyorum şimdi de… 
Hocam konuştuklarımızın tü-
müne dair genel olarak neler söy-
lemek istersiniz?

Doç. Dr. Aynur Can: Şehir çok 
karmaşık, soyutlama düzeyi yük-
sek, çok hızlı dönüşen, yaşam tarz-
larının da hızlı bir biçimde dönüş-
tüğü, çok boyutlu özel bir mekân. 
Bunun inanç ve kültür odaklı ola-
rak ve hep dile getirdiğimiz me-
deniyet tasavvuru üzerinden de 
düşünülmesi gerektiği kanaatin-
deyim. Mesela Sanayi Devrimi’nin 
İngiltere’de gerçekleşmesi ama İn-
gilizlerin geleneksel şehir doku-
larını ifade eden yatay düzlem-
de konut üretmeleri bir gerçeklik. 
Bununla birlikte Fransızlar sanayi 
kentini kendi ihtiyaç ve eğilimleri-
ne göre farklı yorumlayarak dikey 
yapılaşmayı tercih etmişler. Bizde 
ise sanayileşmeye değil de kent-
leşmeye dayalı olarak hızlı ve ba-
sınçlı göçle oluşmuş kent deneyimi 
var. Literatürde gölge şehirler ola-
rak ifade edilen bu mekânlar için-
de Esenler’i ve Sultanbeyli’yi zikre-
debiliriz. Sempozyumumuzda da 
gündeme gelen mekân inşa sanatı-
nın yeniden ele alınması ve gelişti-
rilmesi söz konusu. Tabii uluslara-
rası sermaye hareketleri üzerinden 
de bakılarak konunun değerlendi-
rilmesi önemli. Bendeniz sizin söy-
lediklerinize büyük oranda katılı-
yorum. Mevzuat yenilense çözülür 
gibi düşünüyorsunuz ama mesela 
afet riskli alanın dönüştürülmesi 
ve 5366 sayılı yasa gibi mevzuatta 
da bazı durumlar var. Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun 1. Maddesin-
de ölçüler konusunda fen ve sanat 
norm ve standartlarına uygun ola-
rak mekânın düzenlenmesi var. Bu 
çok havada bir şey. Kendi söylemi-
ne inanmayan, kuru laf kalabalığı 
bir ifade. Neye göre yani? Moder-
nitenin eleştirildiği bir dünyada 
modern kalıplara göre değil her-
halde. Bize ait medeniyet tasav-
vuru ise, bunun içeriği, yaşarlılığı, 

ortak uzlaşmaya varılması, biçi-
me dönüştürülmesi süreçleri da-
ha çok işlenmeli değil mi? Henüz 
meselenin adını bile koyamadığı-
mız kanaatindeyim. Anadolu şe-
hirleri çok değerli tarihi ve tecrübe 
göstergesi mekânsal birikimimiz. 
Ancak bunlar hakkında çalışılmış 
envanterler oldukça yetersiz. Bi-
limsel merak ve entelektüel çaba 
mahdut. Teoride zaten ciddi bir so-
run var. Mimarlık ve mühendislik 
alanları Alman ve Fransız ekolle-
ri üzerinden olumlanmış modern 
bakış ile yaklaşmışlar. Kentsel li-
teratür çatışmacı teorileri baş ta-
cı ederek bizi sadece gördüğümüz 
gerçeklik ile realizm ile sınırlıyor. 
Teorik çalışmalarının içeriği ve yö-
nünde kültürel köklerle uyum sağ-
lama kaygısı ile geleceğe yaklaşma 
olmamış. 2011’de, Uluslararası Es-
tetik Topluluğu tarafından yapılan 
bir uluslararası sempozyumda te-
ma “Asya Estetiğin Kökenleri” idi. 
Türkiye’de yapılmasının ayrı öne-
mi olan bu etkinlikte ülkemizden 
katılımcı bütün temsiller yüksek 
yoğunluklu olarak modern mima-
ri üzerinden geliştirilmişti. Biz-
deki akademik ilginin bu alana 
meyletmemesi ile Asya estetiği ve 
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kökenleri, ağırlıklı Çinli akademis-
yenler ve sınırlı sayıda Hint kül-
tür ve medeniyetleri üzerinden 
konuşuldu. Zamanda ve mekân-
da ağırlıklı bir yere sahip olan ve 
de mensubu bulunduğumuz İslam 
medeniyeti ve kültürel yorumları 
üzerine bir söylem ve bilgi biriki-
mi nerdeyse hiç oluşmadı. Dolayı-
sıyla bu etkinliğin Türkiye’de yapıl-
masının teorik ve pratik bir katkısı 
olmadı. Bu bizi derinden yaralayan 
bir şey. Ama akademik camia böy-
le hissetmiyor. Çinli yaşlı bir aka-
demisyenin kendi medeniyet anla-
yışlarındaki yüce kavramı üzerine 
dikkat kesilerek bunun Kant’ın yü-
ce kavramından çok farklı olduğu-
nu haykırması ve iki dünya tasav-
vuru ve kavramlaştırmaları ile tüm 
gücüyle cedelleşmesi çok etkileyici 
idi. Biz mahcup durumda olmalıyız 
ama hissetmemiz gereken bu duy-
gunun farkında bile değiliz. İstan-
bul’da yüce kavramı anıtsal ölçekli 
yapılarla öyle ifade zenginliği ka-
zanmış ki bunu teorik alana taşıya-
bilseydik sempozyumda bir Türki-
ye katkısı ve derinliği sunabilirdik. 
Evrensel hafızaya bir not düşebilir-
dik. Maalesef yapamıyoruz. 

Şehir bir medeniyetin 
ürettiği en önemli sanat 
eseridir. Ama koşarken 
medeniyet üretilmez. 
Biz bunu atlıyoruz..

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Aslında 
bu başka bir soruna işaret ediyor. 
Bu toplum aslında bizim zannet-
tiğimiz kadar muhafazakar değil. 
Mesela İngiltere daha muhafaza-
kar bir toplum. Yani hem Ameri-
ka’da hem İngiltere’de 100 yıllık ev-
lerde oturan o kadar çok insan var 
ki. Şu anda İstanbul’da 80 yıllık ev-
de oturan kaç aile vardır? Sepetçi-
oğlu’nun çok veciz bir ifadesi var. 
“Türkmen kısmısı yeni ile deliye 
aşıktır” der. Şehir bir medeniyetin 
ürettiği en önemli sanat eseridir. 
Ama koşarken medeniyet üretil-
mez. Biz bunu atlıyoruz. Bir şeyi 
yıkarken de, yaparken de kesinlikle 
çok yavaş düşünerek çok iyi plan-
layarak çok danışarak yapmamız 
gerekiyor. Yavaş yapmazsak işte o 
muhafazakar genleri, kodları falan 
hepsini kaybediyoruz.

Dr. Hasan Taşçı: Yalnız hocam, 
Sayın Bakanımın söylediği bir şey 
var. O kadar hızlanmışız ki artık 
bunu yavaşlatma imkanı var mıdır 
ki acaba? Sayın Bakanım?

İdris Güllüce: Yerel düşünmez-
seniz şehirlerde de, her yapıtta da 
uyumsuzluklar baş gösterir. Me-
sela, lavaboların yüksekliğine ba-
karsınız -ki Türkiye’deki insanların 
belli bir kesimi abdest alır.- Pe-
ki, kardeşim siz 85 cm yaparsanız 
o lavabo yüksekliğini o adam or-
da nasıl abdest alacak? Yani siz bu 
projeyi nerde yapıyorsunuz? Bir 
Müslüman ülkede yapıyorsunuz. 
Siz kılmayabilirsiniz, siz inanma-
yabilirsiniz, böyle bir özgürlüğü-
nüz var tamam ama bu ülke insanı-
nın böyle bir ihtiyacı var. O zaman 
o yüksekliği bu ülkeye göre dü-
şünmeniz lazım. Hülasa mimari-
de de, düşüncede de yerliliğin öne 
çıkması gerekiyor ve hem şehirci-
liği hem de şehrin fiziksel halini 
düşünürken insanın da ruhunu ve 
gönlünü hesaba katmadan yapaca-
ğımız şeylerin faydalı olamayacağı-
nı düşünüyorum. Ben sorular so-
rarak huzurlarınızdan ayrılayım. 



Bir kere benim insan tarifim biraz 
farklı. Yani bunu karamsarlık ola-
rak da görebilirsiniz. İnşaallah da 
yanılırım yani yanılmış olmamı da 
çok isterim. Tabi bizim, çoğunluk-
la Allah’ın Kuran’daki “eşref-i mah-
lukat” ifadesi işimize gelir. Ama 
“muhakkak ki insan nankördür”, 
“insan aculdur”, “insan hasettir” 
vs. gibi insanı kınayan tarafları hiç 
telaffuz etmeyiz. “Esfel-i safilin” 
der mesela. İnsan, böyle her taraf-
ta olması mümkün olan; erdemleş-
tikçe yukarı doğru çıkan bir canlı-
dır. Bu devirde nasıl bir insan tipi 
oluştu. Bu Türkiye için de geçerli, 
maalesef geçerli…

Hülasa mimaride de, 
düşüncede de yerliliğin 
öne çıkması gerekiyor 
ve hem şehirciliği hem 
de şehrin fiziksel halini 

düşünürken insanın 
da ruhunu ve gönlünü 

hesaba katmadan 
yapacağımız şeylerin 
faydalı olamayacağını 

düşünüyorum.

Dünyada tüketme bir kriter, insan-
lık kriteri. Ne kadar elektrik tüke-
tiyorsunuz beyefendi? Kişi başı şu. 
İyi. Kişi başı kaç otomobil var, kaç 
bin kişi ne kadar kağıt tüketiyor? 
Uygarlığın ölçülerine baktığımız-
da, değil mi? Efendim kişi başı 875 
kg kağıt tüketiyor. Kişi başı şu ka-
dar KW elektrik tüketiyor. Kişi başı 
şu tüketiyor, kişi başı bu tüketiyor. 
Dikkat edelim, tüketmenin bir uy-
garlık olduğu anlayışı var. Bir kere 
paradigmada sıkıntı var. Hatta bu-
nun biraz ötesi nedir? Kaç takım 
ayakkabınız var, bu ayakkabıların 
içinde hangi markalar var? Yoksa 
siz hala 300-400 liralık ayakkabı 
mı giyiyorsunuz? Ya da kravatınız 
ne marka? Herkes kravat takıyor 
kardeşim, markası ne bunun? Şim-
di tüketme dini diye bir dine doğ-
ru gidilmiş. Neredeyse bu dinin 

takvalığı ölçüsü de şu; en yüksek, 
en pahalı markayı kullanan en tak-
valısı oluyor. Hatta bu dinin ritüel-
leri var. Alışveriş parası yoksa da-
hi gidiyor AVM’ye tavafını yapıyor. 
Yani bu noktaya gelinmiş. Böyle 
bir insan tipi türemiş mi, türemiş. 
Peki fakirlik hastalığına yakalan-
mış insan tipiyle muhatap mıyız? 
Evet. Dünün insanı geçinme derdi, 
huzur derdinde olurken… Allah’a 
hamdolsun sağlığımız var, oğlum 
var, kızım var, karım var, evimiz 
var, bu sene kömürümüzü de aldık 
Elhamdülillah diyen insanlardan 
“mahvoldum, mahvoldum baka-
nım” diyen insanlara… “80 milyon 
dolara sattığım o yer var ya benden 
sonraki adam 2 hafta sonra o yeri 
110 milyon dolara satmış, intihar 
etmeyi düşünüyorum Bakanım” 
Adamın konuştuklarını dinliyor-
sunuz, adam yarım milyar dolarlık 
adam ama fakirlik hastalığına ya-
kalanmış. Ve bu söylediğim herkes 
için geçerli. Pik bir yerden örnek 
verdim, aşağılara bakınız bir de. 
Araba modeli iyi olmadığı için eş-
ler kavga ediyor, mutsuz… Herkes 
mutsuz niye? Bir hastalık türemiş 
kanser falan gibi değil, bulaşıcı bir 
hastalık. Herkes fakirlik hastalığına 
yakalanmış. Kendisini yoksul sanı-
yor. Yani sağlığının bir zenginlik 

olduğunu fark etmemek… Gözü-
nün değeri kaç deseniz, birin ya-
nına kaç rakam koymalı değil mi 
yani? Yani Müslüman, dindar bir 
insan şükrünü bunun için yapar, 
kaşı için, gözü için, burnunun de-
liği için… Burnumuzun bir deli-
ği kapalıysa tüm gece uyuyamayız 
kardeşim. Bunlar farkına bile var-
madığımız zenginlikler ama herkes 
kendini fakir sanıyor. Bir de tekno-
lojiyi Rab kabul etmiş, o ne diyorsa 
doğrudur yaklaşımı. “El Hak tek-
noloji gereklidir o büyük bir ilah, 
onun dediğine karşı çıkılamaz” 
(!) Başka, özgüven adıyla kendisi-
ni tanrılaştıran bir insan tipi. Ba-
kın kendisini bireyselleşme adıyla 
tanrılaştıran… Hatta geçmişte Ne-
dim’in bir şiiri var, diyor ki: “Ver-
meyin aynayı namerdin eline, ay-
naya bakar putperest olur.” Bugün 
bu her insan için geçerli. Aksi du-
rum istisnadır. Bakın bu söylediği-
min aksi istisnadır. Herkes çevresi-
ne şöyle bir baksın, bu söylediğim 
herkesin bir hastalığıdır, aksi istis-
nadır. Ve sadece kendisini hesaba 
katan bir insan tipi. Bu söylediğim 
çok fazla yaygın değil ama gittik-
çe artan. Ancak zirveye çıktıktan 
sonra yani servetin doyuma ulaş-
tıktan sonra kalabalık, para, ara-
ba vs.den sonra ancak aklına gelen 
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sükunet, dostluk, insanlık… Onun 
da çaresini nerede buluyor, uzlette. 
Ve slowly cityde buluyor kendisini. 
Bu tip de yeni türedi ve henüz çok 
değil. Bu insanlara şehir yapıyorsu-
nuz. Böyle bir insan tipi ile muha-
tabız. Siz 1 saat gelecek nesillerin 
fikr-i nesebiyle ilgili konuşma yapı-
yorsunuz. “Bir şey sorabilir miyim 
bakanım” diyor. Sor diyorsunuz. 
“Ya bizim dairelerin lavaboları bi-
raz küçük olmuş v.s.” Ya sen bir sa-
attir dünya ve İslam aleminin gele-
ceğini konuşuyorsun lavabosunun 
küçüklüğünden bahsediyor dinle-
yici. Şimdi bu kadar materyalizme 
doğru gitmiş nerdeyse tek dünya-
lı olmuş bir insan modeli ile karşı 
karşıyayız. Şehir kurarken, şehir 
tasavvur ederken, bina tasavvur 
ederken bu insanı önünüze koya-
caksınız, ondan sonra şehri tasav-
vur edeceksiniz diye düşünüyo-
rum. Yanlışsa yanlış benimdir.

Dr. Hasan Taşçı: Sayın Bakanım 
bu insanı tedavi etsek ve şehri ona 
göre yapsak?

İdris Güllüce: Teklifim bu za-
ten. Bu insanı tedavi etmedikçe 
bir şey oluşturamazsınız. Mesela 
ben, “Müslümanın evi nasıl olma-
lı?” diye bir sempozyuma katılmış-
tım. Kıbrıs’tan mimar, rahmetli 
Hüseyin Ateşin’in organize ettiği. 
Onun teorisine göre bir ev koltuk-
suz olur. Batılı tabirle useful olur. 

Çok amaçlı olur. Aynı zamanda ya-
tak odasıdır, mutfaktır, sohbetha-
nedir, çok sayıda insanın yatabile-
ceği yerdir, eşya azdır, ekonomiktir 
vs. Bana bir tane kadın veya erkek 
gösterin ki böyle söylediğimiz sade 
bir evi tasavvur etsin. Ben olmu-
şum sen olmuşsun önemli değil. 
Biz şehri yönetiyoruz. Hangi insan 
böyle bir evi, böyle bir sokağı tasav-
vur ediyor? Efendim, zamanında, 
“ben siftah ettim” diye müşteriyi, 
komşusuna yönlendiren esnaftan, 
komşusu esnafı kapattırmak için 
iftira ile ihbar eden esnafa geldik…
Yani en başında söylediğim bir söz 
vardı: Yapılabilirlikle olması gere-
kenler aynı şeyler değildir. 

Herkes mutsuz niye? Bir 
hastalık türemiş kanser 
falan gibi değil, bulaşıcı 

bir hastalık... Herkes 
fakirlik hastalığına 
yakalanmış tamam 

mı? Kendisini yoksul 
sanıyor. Yani sağlığının 
bir zenginlik olduğunu 

fark etmemek…

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Evet 
emin olun şehir konusu ile ilgi-
li canı yanan herkes bu soruyu 

soruyor. Çok güzel tespit ettiniz. 
Bizden öncekiler kanaat sahibiydi, 
birbirine saygılıydı, tok gözlüydü 
diye gördük ve öğrendik. O halde 
bu fırtına nedir? Bunların hayal ol-
madığını onlardan kalan eserler bi-
ze her gün yeniden söylüyor, fakat 
hangi farklılıktır ki bugünün insa-
nını şirazeden çıkardı? Koza Han’ı 
görmüş insandan-mimardan bek-
lenen, bu birikimi kullanarak bir 
çarşı tasarımı yapması değil midir? 
Süleymaniye’yi Hekimoğlu Ali Pa-
şa Camisini görmüş olmanın bir 
sorumluluğu vardır? Bu eseri ger-
çekten görmüş olan insan bu ge-
cekonduyu, bu AVM’yi, bu bilmem 
kaç katlı yapıyı yapabilir mi? Yapar-
sa neden yapar. Burada başka da-
ha temel bir problemle karşı karşı-
yayız. Medeniyet adına birikenler 
bir sonraki kuşaklara aktarılamı-
yor belli ki.

İdris Güllüce: Şimdi böyle olun-
ca siz de kalkıp o kitaptaki Türkle-
re göre şehir tasavvur ediyorsanız, 
yok onlar... Nerde? Beyaz atlara 
binmiş gitmişler. Şimdi yeni bir 
insan da ithal etmeyeceğimize gö-
re bu insanı ıslah edip yeniden in-
şa etmek lazım. Yani ikisini birlikte 
düşünmek lazım. Böyle bir muha-
tabınız var sizin. Peki böyle muha-
tabımız var diye sadece moderni-
teyi takip eden şehir mi kuralım? 
Hayır. Bu insanı inşa edecek şehir, 
bu şehri inşa edecek insan. Bu ikisi 



biraz paradoksal cümle oldu ama 
hem insanı hem şehri birlikte na-
sıl inşa ederizi düşünmemiz lazım.

Koza Han’ı görmüş 
insandan-mimardan 

beklenen, bu 
birikimi kullanarak 

bir çarşı tasarımı 
yapması değil midir? 

Ahmet Yılmaz: Sayın Bakanım kı-
saca bir şey söylemek isterim. Ba-
na göre bu insan hep vardı. Çünkü; 
Kur’an biliyorsunuz, insanı tarif 
ediyorken günahların varlığından 
bahsediyor ve doğru - yanlış ta-
rif ediliyor. İnsan dediğimiz var-
lık her zaman vardı, onun istekleri 
hep vardı. Bakın Osmanlıda mülki-
yet meselesi, üzerinde en çok tartı-
şılan alanlardan biridir. Demek ki 
insan her zaman bir şeyler istiyor, 
isteği hep var. O zaman da insan 
sütten çıkmış ak kaşık değildi. Ak-
si durum zaten, imtihan için yara-
tılmışlığın özüne aykırı bir durum 
olur. Burada devletin görevi, top-
lumun mutabakatı ile oluşmuş de-
ğerlere uygun düzenlemeleri yap-
maktır. Konumuzla ilgili kısmı ise 
mülkiyet planlamasının devlet ta-
rafından adil olarak ele alınması-
dır. Devlet bunları düzenlemele-
re tabi tutuyor; isteklerine göre 

sınırlamalar getiriyordu. Yani ge-
tirmek zorunda aksi takdirde baş-
ka çözümü olamaz yani.

Prof. Dr. Zeynep Tarım: Evet, 
kesinlikle haklısınız, yani her şeyi 
halka göre veya kalabalık böyle isti-
yor mantığıyla hayata geçirmemek 
lazım. İyi ve güzele alışmasını te-
min etmek de daha iyi bilenin bil-
meyene karşı görevidir. Zevk ve ya-
şama adabını biraz yukarı çekmek 
de toplumsal eğitimin bir parçası 
değil midir? Mesela parıltılı sahte 
taşlarla süslenmiş bir elbisenin ba-
zı halk tarafından sevilmesi veya 
çok satılıyor olması bu kıyafetin en 
iyisi olduğunu göstermez öyle değil 

mi? Mesela bu zarif ve Allah vergi-
si güzelliklerle dolu şehrin köprü 
ışıklarının rengarenk yanması bir 
kısım halk tarafından beğeniliyor, 
bir kısım daha gelişmiş zevk sahibi 
halk tarafından da üzüntüyle kar-
şılanıyor. Halk derken kimi kast 
ediyoruz. Eğitim görgü ve zevk sa-
hibi bu ülkenin sanatından beslen-
miş insanlar halk değil mi? Yöneti-
ci yönettiklerini basamak basamak 
yukarı çekebilirse daha kıymetli ve 
zor bir işi başarmış olur.   

Koza Han,
Bursa
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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 
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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, 
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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 
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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 

‹ 68 69 ›DOSYA TOPLANTISI
160-161



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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Hasan Taşçı: Hepiniz hoş geldi-
niz. Toplantımızı teşrif ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 
Şehir ve Düşünce Dergisi’nin seki-
zinci sayısı için bir aradayız. Dos-
ya konumuzu Şehir ve Ritüel ola-
rak belirledik. Şehri ortaya çıkaran 
usuller, şehirlerin oluşması aşa-
masında tabi oldukları kurallar ve 
pek tabii ki şehrin ortaya çıkar-
dığı uygulamalar nelerdir? Ritüel 
veya usuller bağlamında şehir de-
nince aklımıza ne geliyor? İzin ve-
rirseniz sayın hocamla başlamak 
istiyorum. 

Ömer Tuğrul İnançer: Böyle bir 
konuda beni de davete layık buldu-
ğunuz için evvela çok teşekkür ede-
rim. Şehrin Arapçası, medinedir. 
Medeniyetin kökü de medinedir. 
Yani şehirlilik, yerleşiklilik. Biz gö-
çebe bir toplumun uzantısı olduğu-
muz için göçebeliği biraz kendimi-
ze yontarak medeniyet unsurlarını 
muhtevidir diye kendi kendimizi 
kandırıyoruz. Çadırın süsü mede-
niyet değildir. Çadır toplanırken ne 
süs kalır, ne bir şey kalır. Ama bı-
rakın Selimiye’yi, Ahlat Mezar Taş-
ları bile hala bir medeniyet sembo-
lü olarak duruyor. Demek ki şehrin 
en önemli unsuru yerleşikliktir. 
Çünkü medeniyet yerleşiklikte kat-
man katman üst üste gelerek orta-
ya çıkıyor. Göçebelikte bu olmuyor. 
Göçebelik daha ziyade insanın be-
deni ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik bir sistemdir. Ama şehirde 
insanı insan yapan istekler karşı-
lanır. Yani ben daha iyi giyineyim, 
daha bol ve kaliteli yiyeyim ve daha 
kaliteli yerde oturayımdan maada 
şehirde insanı insan yapan istekler 
devreye giriyor. Dolayısıyla şehrin 
şehir olabilmesi medeniyetle ölçü-
lür. Hazreti Mevlânâ’nın buyurdu-
ğu gibi “Sen neye talipsen, o’sun.” 
Ekmek peşinde koşuyorsan, sadece 
mideni düşünüyorsun. Ama bir ta-
kım estetikler peşinde koşuyorsan 
en azından Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-
larından daha fazlasına mazharsın. 
Meselâ El-Mübdi’ye mazharsın. İş-
te şehir aslında estetikle birlik-
te insanı insan yapan unsurların 
ihtiyacının giderilmesine yönelik 

kurulların, ritüellerin, usullerin 
yer aldığı bir yerleşim merkezi-
dir. Af buyurun, bir aslana kart bir 
öküzle, körpe bir ceylanı göstersek 
yem diye, körpe ceylanı tercih eder. 
Bataklık, sineklik bir yer göstersek 
yuva diye... Meselâ çayırlık, güzel 
bir yer göstersek orayı tercih eder. 
Allah onların baharda tüylerini dö-
küyor, inceltiyor. Sonbaharda tüy-
leri fazlalaşıyor. Giyinme dertleri 
yok. Üreme zaten kendi kendine 
var. Demek ki nefsin isteklerinden 
maada bizim isteklerimiz bizi in-
san seviyesine çıkartıyor. Bu istek-
lerin karşılandığı yere şehir denir. 

Çadırın süsü medeniyet 
değildir. Çadır 

toplanırken ne süs kalır, 
ne bir şey kalır. Ama 
bırakın Selimiye’yi, 
Ahlat Mezar Taşları 

bile hala bir medeniyet 
sembolü olarak duruyor. 

Savaş Ş. Barkçin: Medine keli-
mesinin kökeni “deyn” (borç) ke-
limesinden gelir. Nitekim şehirler 
dinin tecessüm ettiği yerlerdir. Kır-
dan ziyade kenttir. Deyn madem 

bir borçluluk, bir sorumluluk, me-
suliyet halini ifade ediyor, mesu-
liyetin olduğu yerde hukuk var-
dır. Şehir aynı zamanda hukukun 
mekânıdır. Neden hukuk mekânı-
dır? Çünkü kır-kent ayrımı üzerin-
den gidersek; köydeki hukuk daha 
çok akrabalık ve karşılıklı iş ilişki-
si şeklinde gelişir. Halbuki şehirde-
ki karışmış, farklı bir çok unsurun 
bir arada bulunması, deyn ilişkisi-
ni yani sorumluluk ilişkisini öne 
çıkarıyor. Bu yüzden şehirler ay-
nı zamanda mahkemelerin de ku-
rulduğu yer, aynı zamanda hukuk 
kurumlarının bulunduğu yerdir. 
Farklı unsurların birbirlerine karşı 
hem bağımlılık, hem de mesuliyet 
ilişkisinin geliştiği yerdir. Dolayı-
sıyla bizim eğer yeni bir medeniyet 
tahâyyülümüz olacaksa muhakkak 
yeni bir hukuk tahâyyülümüzün de 
olması gerekir. 

Hasan Taşçı: Bunu şehir mi ortaya 
çıkaracak? Ya da şöyle sorayım ho-
cam. Yeni bir hukuk tahâyyülü şu 
anki kentsel doku ve bu şehrin top-
lumuyla ortaya çıkabilir mi?

Savaş Ş. Barkçin: Şehir onun vit-
rini olacak. Çünkü şehir fâil değil, 
mef’ûldür. İnsanların yönettiği 
bir şeydir. Sonuçta şehri şekillen-
diren insanlardır. Biz bazen me-
deniyet kavramını o kadar soyut 
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kullanıyoruz ki onu klişeleştiriyo-
ruz. Pek çok kavram gibi aslî mânâ-
sından çok farklı bir yere gidiyor o 
zaman. Nitekim “medeniyet” ke-
limesi aslında Osmanlıca’da be-
nim bildiğim kadarıyla 1830’lara 
kadar olmayan bir kelimedir. Ne 
mânâda? İbn-i Haldun’un kullan-
dığı “umran”ın bir tecessümü ola-
rak. Aslında “medeniyet” kelimesi 
Fransızca “civilisation” kelimesinin 
tercüme edilmiş halidir. Ama o ka-
dar birebir tercüme edilmiş ki... Biz 
hâlâ bu tercüme başarısına ulaşa-
madık. Çünkü “civis” şehir demek, 
oradan “civilité” kibarlık, şehirli-
lik, nezaket mânâsında... Oradan 
da “civilisation...” Osmanlıda “me-
deniyet” kelimesini ilk defa Mus-
tafa Reşit Paşa’nın kullandığı söy-
lenir. Onu o kadar güzel tercüme 
etmişler ki, gerçekten de kökende 
bir medine var. O medinede mede-
nilik var. Medenilikten de medeni-
yet gibi bir mefhum ortaya çıkıyor. 
Fakat klişeleştirdiğimizde sanki 
medeniyet asli bir kavrammış gibi 
davranıyoruz. Aslında o bir araç, 
bir yansıma, bir üretim. Asıl onu 
üreten insandır. İnsan tipidir. O 
yüzden Roma medeniyeti farklı 
bir şeydir. Çünkü Roma insan fi-
gürünün dünya ve varlık tahâyyülü 
faklıdır. Osmanlıdaki farklıdır. Bu-
günkü Amerika’nınki farklıdır. Bu 
sebeple deyn ilişkisi çok önemlidir. 

Şehir ufkun olduğu yer. Üstâdımın 
buyurduğu gibi sadece ihtiyaçların 
giderildiği bir yer değil. O ihtiyaç-
ların rafine bir hale geldiği, daha 

karmaşıklaştığı bir yer, çünkü için-
de birçok farklı unsur var. 

Ömer Tuğrul İnançer: Bir de köy 
medeniyeti dediğimiz, yanlış kul-
lanmamıza rağmen, bir durum var. 
Tanıdıklık, âşinalık. Halbuki âşi-
nalık, tanıdıklık hukuku başka bir 
şeydir. Torun sahibi oldum. Ama 
Bursa’da sokakta sigara içerken ha-
la avucumun içine alırım. Belki ba-
bamın arkadaşı görür diye. Ne ba-
bam kaldı, ne arkadaşı kaldı. Bu 
medeniyettir. Şimdi bunun adına 
baskı deniliyor. Hayır! Köyde bu 
olmaz. Çünkü köyde herkes birbi-
rini tanır. Şehirde tanımasalar da-
hi burada yakışmaz. Bir de Savaş 
Bey’in deyn kelimesinin üzerinden 
gidersek... Tarihe baktığımızda ev-
vela mâbet kurulmuş, ikâmet veya 
bina olarak. Mabedin etrafında şe-
hir oluşmuş. 

Bursa’da sokakta 
sigara içerken hala 

avucumun içine 
alırım. Belki babamın 
arkadaşı görür diye. 

Hasan Taşçı: Genel bir şehir teo-
risi var. Ben zaten onun doğru ol-
madığına inanıyorum. Yani insan-
lar önce dağınık halde yaşarlarken 
tarım devriminden sonra şehirler 
ortaya çıktı ve sonra yerleşik haya-
ta geçildiğine dair genel geçer şehir 
teorisinin doğru olmadığına inani-
yorum. Şehir en baştan beri vardı 
diye düşünüyorum. 

Ömer Tuğrul İnançer: Bu putpe-
rest zamanında da öyle, Efendimi-
zin gerek Kuba’da gerek Medine-i 
Tahire’de yaptığında da öyle. Kuba 
bönliyö yeri, önemli bir yer değil. 
Ama Medine Yesrib bir şehir. On-
dan sonraki oluşum Mescid-i Ne-
bevî’nin etrafıdır. Keza Kâbe’nin 
ilk inşâsını Halil İbrahim Aley-
hisselâm yapıyorlar. Sonra Cür-
hüm kabilesi döneminde genişli-
yor. Bizim için örnekler onlardır. 
St. Petersburg örnek değildir. St. 

Petersburg’un altında 170.000 Si-
biryalı köylü yatıyor. O yüzden şe-
hir değildir orası, tabi o ayrı. De-
mek ki ibadethane merkezi de bir 
şehir için çok önemli. Daha önce 
tecessüs etmiş, sonradan gerek kı-
lıç yoluyla, gerek sulhla alınmış İs-
lâm şehirlerinde de mâbet Ulu Ca-
mi olmuş. Yani Cuma Camii olmuş. 
Bütün oluşum Cuma Camii yani 
cami-i kebire göre oluşmuş. Son-
radan çok büyük camiler yapılmış-
tır. İstanbul’da büyük birçok cami 
vardır. Sultan Ahmet Camii Kebir’i 
diye hiç bir yerde göremezsiniz. 
Fatih Camii Kebir’i yoktur. Ama 
Ayasofya Camii Kebir’dir. Merkez, 
yani ibadethane. Bu Ziggurat’lı şe-
hirlerde de böyle, İnka, Astek me-
deniyetlerinde de böyledir.

Hasan Taşçı: O zaman şehirle din 
arasında terminolojik olarak böyle 
doğrudan bir bağlantı var. O hal-
de bütün şehirlerin temelinde din 
vardır diyebilir miyiz? Yani şehrin 
ilk olarak dinin ritüellerine dayan-
dığını söylememiz mümkündür bu 
durumda.

Ömer Tuğrul İnançer: Hepsinde 
var. St. Petersbug Kilisesi’ni Petro 
yaptırıyor. Ama şu mahalleye kont 
bilmem kim, bu mahalleye dük bil-
mem kim bu kadar zamanda bu 
binayı tamamlayacaksın. Amelesi 
benden, parası senden. Tamamla-
mazsan senin de kelleni alırım, di-
yor. Onun için insafsız bir amele 
çalıştırma var. Sibirya’dan arabalar 
dolusu köylü getiriliyor. Bunlar aç 
karnına çalıştıkları için çoğu ölü-
yor. Ama yetiştiremezsem Çar beni 
öldürecek diye insan hayatı nazar-ı 
itibara alınmadan inşaat devam 
ediyor. Çok fena bir şeydir. 

Hasan Taşçı: Şehrin mekânları 
da bazı ritüelleri ortaya çıkarıyor. 
Meselâ Taksim Meydanı görece-
li olarak daha seküler insanların 
toplanıp mutluluk anlarına veya 
protestolarına ev sahipliği yapan 
bir yer olarak biliniyor. Ama bu-
na mukabil Beyazıt Meydanı daha 
çok kendisini dindar diye tanımla-
yan insanların gösteri veya protes-
to alanı olarak belleklerimizde yer 

Ömer Tuğrul İNANÇER



etmiş. Şehrin kendisi gibi şehrin 
mekânları da farklılık arz ediyor. 
Bu konuda neler söyleyebiliriz?

Ömer Lekesiz: Ben de haşiyeden 
devam edeyim. Şöyle ki; insan eşit-
tir toplum, toplum eşittir şehirdir. 
Bu da nebevî bir öze sahiptir. Öte 
yandan Musevilerde, İsevilerde ve 
Müslümanlarda bir tartışma konu-
sudur bu. Teknoloji Cenâb-ı Hakk 
tarafından öğretilmiş midir, öğre-
tilmemiş midir? Teolojide böyle bir 
tartışma vardır. Buradan bakarak, 
rit ve ritüel kelimeleriyle birleştir-
diğimizde şöyle bir hakikat ortaya 
çıkıyor. Evet, aslında Cenâb-ı Hakk 
insanlara şehir kurmayı da öğret-
miştir. Bununla da yetinmemiş, 
şehrin nasıl örgütleneceği, nasıl 
olacağı konusunda da şari hüküm 
belirtmiştir. Buradan baktığımızda 
kendi atamız olması itibariyle Haz-
reti İbrahim Halilullah; 

1. Şehri temizleyendir, putlardan 
arındırandır. 

2. Mekke’nin inşâsına vesile 
olandır. 

Beytullah orada zaten vardı. Ancak 
üzerinden seller akmış, kumlarla 
kapanmıştı. Gelip orayı açması em-
redildi. Hacer validemizin köle-ca-
riyelikten sultanlığa yüceltecek bir 
şehir ortaya çıktı. Dolayısıyla kimi 
şehirlerde tanrısallık-nebevilik, ki-
mi şehirlerde ise sadece nebevilik 
söz konusudur. Medine de Efen-
dimizin yeniden inşâ ettiği, hoca-
mın da belirttiği gibi ibadet mer-
kezli bir alan üzerine yeniden inşâ 
edilmiş, düzenlenmiş olan bir şe-
hirdir. Sizin söylediğiniz şeye gele-
cek olursak şehirlerin nasıl kurula-
cağına dair şari emirleri var dedim. 
Onu şu ayetle desteklemek iste-
rim: “Siz her yüksek yere bir ala-
met bina yapıp, boş şeylerle eğleni-
yor musunuz?” (Şuara/128. Ayet). 
Bu bir şehir terbiyesidir. Bu bir bi-
na yapma terbiyesidir ki şari bunu 
bizzat insanı cahil, zalim, unutkan 
olduğunu bu mizaçla zaten kendisi 
yarattığı için bildiğinden, ona aynı 
zamanda bunun terbiyesini de ver-
miş bulunuyor. 

Bizim toplumsal hayatımıza gelin-
ce; hocamın da söylediği gibi iba-
det merkezli bir hayattır. Fakat 
Osmanlı medeniyetinin getirdi-
ği ibadet merkezlilik, kapitalizme 
bulaşmayan, kendi içerisinde üre-
tim ve satışını da beraberinde ge-
tiren ihtiyaçları karşılayan ama ay-
nı zamanda ibadet alanını da içine 
çeken bir merkezdir. Meselâ İstan-
bul’da Beyazıt Camii, Nur-u Osma-
niye Camii ve Yeni Camii arasında-
ki üçgen tamamen çarşı-pazardır. 
İsfahan’da da Nakşicihan’a bakıldı-
ğında; iki ayrı yerinde, iki cami söz 
konusudur. Geri kalan kısmı tama-
men pazardır. Burada şöyle bir şey 
söz konusu, madem konuyu rit, ri-
tüel diye belirlediniz, gelmemiz ge-
reken husus şudur: Rit ve ritüellik 
Müslüman saati bağlamında, şe-
hirle bütünleştirildiğinde ne anlam 
ifade eder? Nasıl bir işlev yüklenir?

Osmanlı medeniyetinin 
getirdiği ibadet 

merkezlilik, kapitalizme 
bulaşmayan, kendi 

içerisinde üretim ve 
satışını da beraberinde 

getiren ihtiyaçları 
karşılayan ama aynı 

zamanda ibadet 
alanını da içine 

çeken bir merkezdir. 

Bizde özellikle Sultan Ahmet üze-
rinden de bunu deneyimlemek 
veya verdiğim camii örneği üze-
rinden de deneyimlemek müm-
kündür. Bizde niye doğrusal bir 
zaman söz konusun değildir. Da-
ha doğrusu zaman ile aramız pek 
hoş değildir? Neden müslüman sa-
ati vakit üzerinden işler? Bu tıpkı 
failün-failün-mefailün gibi ya da 
do-re-mi-fa-sol-la-si’nin çizgiler 
üzerindeki belirmesi gibi biz an-
cak ibadet vakitlerimiz ile zama-
nın içinde ona dahil olur ve ondan 
ayrılırız. Birincisi biz bu yönüyle 
zaten hayatın içindeyiz demektir. 

İkincisi; çarşı-pazar ya da külli-
ye mânâsında düşündüğümüzde 
mûsikihaneyle, şifahaneyle ilişkisi 
olan biri karşı tarafta eğer sahaf-
lar çarşısı varsa ve oradan ihtiyacı-
nı görecekse aşağı tarafta bakırcılar 
çarşısından çıkar, o esnada öğlen 
namazının vakti girmiştir. Sultan 
Ahmet Camii’nde ibadetini eder ve 
oraya geçer. 

Bizim camilerimiz hayattan yalı-
tılmış yerler değildir. Bilakis ha-
yatın tüm işini de içine çeken bir 
yapıdır. Doğadan ayrı bir yer de-
ğil. Doğanın içinde uygun hale ge-
tirilmiş, kullanıma açılmış bir boş-
luk demektir, camii dediğimiz şey. 
Gelir, o boşluğun içinden doğal bir 
geçitle geçer ve sahaflar çarşısında 
ihtiyacını görür. Dolayısıyla bir ya-
rılma, ayrılma söz konusu değildir.

Doğu toplumlarının, özellikle de 
Türkiye’nin lâikleşememesinin ne-
denlerinden bir tanesi de şükürler 

Savaş Ş. BARKÇİN

Ömer LEKESİZ

‹ 58 59 ›DOSYA TOPLANTISI
172-173



olsun ki, budur. Çünkü hayatımız-
da bir yarılma yok. Ne zaman ki 
Batı hayatındaki zaman ve hız dev-
reye girdi birtakım değişmelere ta-
bii olduk. Ama asıl olan mekânın 
müslüman saatine göre işlemesi ve 
gündelik ihtiyaca göre kurgulan-
mış olmasıdır. Bu ihtiyacı aşan kur-
gulamalar, daha fazlası daha fazlası 
dediğimiz yerde nefis, özel yöne-
lim, duyguların ayrışması, maddi 
kazanım, rant oluşturma vs. şey-
ler devreye giriyor ki bunlar zaten 
bizim hayatımızı modernizm an-
lamında tahribata uğratan temel 
şeylerdendir. 

Hasan Taşçı: Hocam siz neler söy-
lemek istersiniz bu konuda? Bu 
arada benim soru sormamı bekle-
meden herkes istediği gibi söz alıp 
katkıda bulunabilir. Yani serbest 
bir ortamda konuşuyoruz. 

Mahmut Kanık: Bendenizi de bu-
raya davet ettiğiniz için her şeyden 
önce teşekkür ediyorum. Konu-
muz şehir ve ritüel olduğuna göre 
şehir ve ritüel diye iki ana kavra-
mımız var. Şehir ne demek? Ritüel 
ne demek? Bunun insanlar ile ilin-
tileri nelerdir? Arka planda bunlar 
neler saklıyor? Medeniyetle ya da 
uygarlıkla bağlantısı nedir? Bu so-
rular ile başlayarak ben meseleyi 
açmak istiyorum. 

Asıl olan mekânın 
müslüman saatine 

göre işlemesi ve 
gündelik ihtiyaca göre 

kurgulanmış olmasıdır. 

Şehir kelimesini biz bugün kent 
olarak kullanıyoruz. Kent, şehir, 
site. İngilizcede city, Fransızcada 
La ville, Arapçada el-medine, Türk-
çede de şehir deniyor. Enteresan 
bir şekilde bir bağlantı var. Şehir, 
Arapça ay demek, biz medine keli-
mesini değil de şehir kelimesini al-
mışız ve buna bazı ön ekler ekleye-
rek, Kırşehir, Nevşehir, Eskişehir, 
Yenişehir gibi, ay kelimesini Türk-
çeye çevirmişiz.

Ömer Tuğrul İnançer: Ama şeh-
rin bir de meşhurdan gelen de 
bir yanı var. Sadece ay ile değil de 
Fars ça’daki kullanım da var.

Mahmut Kanık: Elbette, bizim 
Türkçede kullandığımız kelime 
Arapçadaki şehir kelimesi değil. 
Bunu belirtmek istiyorum. Birçok 
kavramda bu kendisini gösteriyor. 
Örnek olarak, meselâ peygamber 
kelimesi de öyle. Bazı akademis-
yen arkadaşlara sordum. Peygam-
ber kelimesinin Arapçası nedir 

diye. Arapçada Er-Resul ve En-Ne-
bi olmak üzere iki kelime var. Bi-
zim kullandığımız peygamber keli-
mesi Farsça bir kelime. Peki bunun 
Türkçesi nedir diye sorduğumda, 
cevap alamayıp biz Peygambere 
yalvaç diyoruz dediğimde, ilk defa 
duyuyoruz dediler. Yalvaç kelime-
sini biz kullanmamışız. O zaman, 
doğrudan doğruya bu kavramlar 
medeniyetle alakalandırılmış olu-
yor. Türklerin İslâm medeniyetine 
geçişinden itibaren ilk münasebet 
Araplarla değil Farslarla olduğun-
dan Türkçeye geçen bir çok dini ke-
limeler Farsça kökenlidir. Abdest, 
namaz, oruç gibi kelimeler Farsça, 
ama zekât ve hac Arapçadan geç-
miş. Şimdi bunun gibi, şehir ke-
limesini biraz açmak istiyorum. 
Peygamber Efendimiz –Aleyhis-
selâm- Mekke’den Medine’ye gel-
diğinde ilk olarak, malum Medi-
ne’nin adı Yesrib idi, şehrin adını 
değiştiriyor. Medine yapıyor. Ne-
den Efendimiz böyle bir girişimde 
bulunuyor? Mutlaka bir hikmeti ve 
bir sebebi var. Sonra Mescid-i Ne-
bevî’nin ilk taşını kendi mübarek 
eliyle koyarak inşâsına başlıyor. O 
zaman Medine diyor ama biz bu-
gün sadece Medine demiyoruz. 
Sonuna da bir sıfat ilave ederek, 
Medinetü’l-Münevvere diyoruz. 
Meselâ, bu birçok şehirde uygu-
lanıyor: Şam-ı Şerif, Mekke-i Mü-
kerreme, Kudüs-ü Şerif , Haleb-i 
Şahba deniliyor. Sadece isim de-
ğil, ona bir sıfat da ekleyip bir zen-
ginlik katıyor. Medine kelimesinde 
köken itibariyle “deyn” var dedik 
ama bendeniz onu biraz değiştire-
rek “din” diye okuyorum. Dini tek 
kelimeyle anlatın deseler herhalde 
sorumluluk denir. Allah’a karşı so-
rumluluk, Peygamber Efendimiz’e 
karşı sorumluluk, anneye, baba-
ya vb. genişletebiliriz. Dolayısıyla 
deyn kelimesinin başına ilave edi-
len “Mim” harfi, Arapça bilgilere 
de dayanarak söyleyecek olursak, 
ism-i zaman, ism-i mekân kavram-
larını getiriyor. Medine’yi dinin 
zaman ve mekâna yayılmış şek-
li olarak kabul ediyorum. Yani di-
nin zamana ve mekâna oturtulma-
sı, yerleştirilmesi gibi bir kanıya 



vardım. Bunun adına da mede-
niyet diyebiliriz. Din zaman ve 
mekâna oturtulmuş, İslâm dini de 
kıyamete kadar baki, mekân ola-
rak da düşünürsek “Ardu’llahı va-
sia”, yani Allah’ın yeryüzü geniştir 
ve yeryüzünün tamamına şamildir. 
Zaten Efendimiz’in, Hendek har-
binde yapmış olduğu bir kaya mev-
zuu var, Mâlum-u âlîniz. Sahabe-i 
Kiram Hendek harbinde, hendek 
kazarken orada bir yere geliyor, o 
kayayı kıramıyorlar. Ya Rasulul-
lah, yapamıyoruz, diyorlar. Kendi-
si iniyor, mübarek elleriyle balyozu 
bir vuruyor ve kıvılcımlar çıkıyor, 
kaya parçalanıyor. Orada Efendi-
miz Kisra’nın, Bizansın, Zerdüşt-
lüğün yıkılışını görüyor. Bu esnada 
üç tane müjde veriyor. Bizans’ın, 
Yemen’in yıkılışının müjdesini ve-
riyor. Böylece bu dinin mekâna 
yani yeryüzüne yayılışını, yayılma-
sını işaret ediyor Sahabe-i Kiram’a. 
Ondan sonra Osmanlı Padişahla-
rının ana teması da “i’lay-ı kelime-
tullah”tır, Allah’ın kelimesini yü-
celtmek için bütün dünyaya böyle 
bir anlayışla gidiyorlar. Dolayısıy-
la zaman ve mekân kavramı, şe-
hir açısından çok büyük önem arz 
ediyor. Mademki şehir kuruldu, za-
mana ve mekâna yayıldı, sonra ne 
geliyor? Ritüel dediğimiz kavram. 
Peki ritüel nedir? İslâm medeni-
yetinin teşekkülünü, oluşumunu 
yaşadık. Asr-ı Saadet. Ondan son-
ra, Abbasiler, Emeviler; sonra Os-
manlı medeniyeti, Endülüs Me-
deniyeti, Babürler... Efendimizin 
işaret ettiği tarzda halka tamamla-
nıyor. Efendimizin işaretiyle Şam, 
Kudüs, devam ediyor Kuzey Afri-
ka’dan Endülüs’e geçiliyor. Endü-
lüs’ten Korsika Adaları’na kadar, 
Sicilya, Malta, Uzak Doğu’ya gide-
lim, Maveraünnehir’e, Buhara’ya 
yöneliyor. Sonra, yukarıdan Ha-
zar Denizi’nin üzerinden Kafkas-
lardan Rusya, Tataristan, Maca-
ristan, Kırım ve Karadeniz’de, bu 
şekilde Viyana kapılarına kadar ge-
liniyor. Halka tamamlanıyor nere-
deyse. O zamanki dünya ölçeğinde 
düşünürsek, çok az bir yer kalmış. 
Ama tekrar bir gerileme yaşanıyor. 
Zaman ve mekân içerisinde bir 

ilerleyiş, bir intişar oldu. Sonra bir 
geriye dönüş, bir ricat oldu. Yani İs-
lâm medeniyeti ve ritüel konusunu 
biraz sonra açıklayacağım. Zaman 
ve mekân içerisinde insan denen 
varlık bu dini nasıl uyguluyor? Ya 
da uygulayacak? Şehir onun form-
larını oluşturuyor. Onu Efendimi-
zin ilk işareti ile mâbet etrafından 
başlatarak ama daha sonra sadece 
mâbetle kalınmıyor. Osmanlıya ge-
lindiği zaman külliyeler teşekkül 
ettiğinde külliyede en az on iki ta-
ne kurum vardır. İbadethane, med-
rese, kütüphane, imarethane, vb. 

İslâm düşüncesinde 
ve İslâm inancında 
laisizme yer yoktur. 

Ömer Tuğrul İnançer: Efendi-
mizin ibadethane kastı ile bugün-
kü kafaların anladığı ibadethane 
aynı şey değil. Hatta bundan 100 
sene evvel bizim ibadethaneleri-
miz bile böyle değildi. Yani namaz 
kılma mahalli ibadet ritüelinin ye-
rine getirileceği yer değildi. Efen-
dimiz Mescid-i Nebevi’de elçi de 
kabul ediyordu. Devlet divanını da 
topluyordu. Misafir de yatırıyor-
du. Sağlık, darüşşifa fonksiyonu 
yoktu ama hemen civarında vardı. 
Düğün yemeği veriliyordu. Nikâhı-
nızı mescidde kıyın, çok ahali anla-
sın diye. Oradaki mâbedi bugünkü 

Osmanlı’da en yüksek noktasını 
bulan külliye gibi algılamak lazım. 

Mahmut Kanık: Bizde tek cami 
yoktur, caminin etrafında bir şey-
ler vardır. Efendimiz Aleyhisselam 
Ehl-i Suffe’yi koydu. Külliyyenin 
on iki müştemilatı var, Suffe eh-
lini, yani medreseyi hemen oraya 
koydu. Belki o anda şifahane yok-
tu, yakınında vardı ama zaten orası 
bir başlangıç. 

Ömer Tuğrul İnançer: İslâm dü-
şüncesinde ve İslâm inancında la-
isizme yer yoktur. Af buyurun ben 
tuvalete sol ayakla girmeliyim, sağ 
ayakla çıkmalıyım. Benim tuvaleti-
me bile karışan bir dinim var. Ben 
nasıl laik olabilirim ki? O, Allah işi 
diyor, Allah’ı ve kurumunu Efen-
dimiz dahil başımızın tacı diyor. 
Hayır, başınızdan indirin. Başını-
zın üstü demek senden dışarıda 
demek. Efendimiz’in yeri başını-
zın üstünde değil, kalbinizin için-
de. Dolayısıyla İslâm’da dünya ve 
din ayrımı yoktur. Dünya dal, nun, 
ye ile yazılıyor. Peki din, dal, ye, 
nun ile yazılıyor. Harfler yer de-
ğiştiriyor yani. Hilal, lale, Allah 
gibi. Aynı harfler ama harfler yer 
değiştiriyor. Dolayısıyla “maliki 
yevmiddin” bütün tercümelerine 
baktığımızda “din gününün sahi-
bi”. Peki din gününün sahibi Allah 
da dünya gününün sahibi ben mi-
yim? Bugünkü anlaşılan mânâ-
da ibadethane Batı’ya, laik kafaya 
aittir. Bizde ibadethane yok. Çok 
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şükür son zamanlarda özellikle 
Mekke ve Medine’deki iftar sof-
raları bizim büyük camilerimizde 
de başladı. Zeytin, peynir dağıtılı-
yor. Kırık olmasın diye ekmek da-
ğıtılmıyor. Ama bu başladı. Bu bi-
le bizim camilerimizin artık sadece 
namaz kılmaya mahsus olmadığı-
nı gösteriyor. Ders vermek. Bursa 
Ulu Cami vakfiyesinde on dört ta-
ne mesnevihan var. Her bir eğitim-
de mesnevi okutuyorlar. On dört 
mesnevihan ne demek? 

Mahmut Kanık: İslâm medeniye-
tinin bir şehir anlayışı var, Batı me-
deniyetinin bir şehir anlayışı var. 
Burada medeniyetlerin yaklaşım 
farklarını göz ardı edemeyiz. Batı-
lılar temel olarak şöyle bir kavram 
kullanıyorlar. “Mother of city” di-
ye bir kavram kullanıyorlar ve Vi-
yana’yı gösteriyorlar. Ya da Türki-
ye’de kullanılan bir şey var, “Bütün 
yollar Roma’ya çıkar” diye. Özel-
likle öğrenciler arasında yaygın bir 
şey bu. Üzerinde hiç düşünülme-
den, kafa yorulmadan söyleniyor. 
Neden bütün yollar Roma’ya çıkar? 
Eğer gençlerimizin zihninde böyle 
bir algı oluşturursak o zaman Ro-
ma medeniyeti üzerinden şehir an-
layışı olur. Oysa, Kur’an’da Mother 
of city, şehirlerin anası kelimesi 

geçiyor. Ümmü’l Kur’a, şehirlerin 
anası. Peki biz yeniden şöyle bir al-
gı oluşturabilir miyiz? Bütün yol-
lar şehirlerin anası olan Mekke’ye 
çıkar. 

Şehir yaklaşımına da 
en azından dairesel bir 
yaklaşım ile yaklaşalım. 

Zamanın dairesel 
olarak dönüşü ve 

mekânın bu kapsamda 
nasıl yerleştirileceğini 

ele almalıyız. 

Şehrin içerisinde ne var? Ritüel 
var. Ritüel nedir? Bazı sosyal hadi-
seler doğrusal çizgiyle ifade edilir. 
İlkokul sınıflarında da vardır. 4000 
yıl öncesi, sonrası gibi bir çizgi üze-
rinde anlatılır. Ama bu, konuyu ne 
kadar daraltıyor ve yanlış bir şey. 
Halbuki bir üst seviyede dairesel, 
sirküler bir anlayış olmalı. Şehirle-
rin yaklaşımına da bunu getirmek 
lazım. Global düzeyde bir anlayışı 
şehirlere getirmek gerekir. Ritüel-
de de böyle. Yabancı dil öğretimin-
de de aynı şey yapılıyor. Bir doğ-
ru çiziliyor. Burası geçmiş zaman, 

burası gelecek zaman diye. Ama 
doğruyu çizdiğiniz zaman doğru-
nun başında bir belirsizlik var. Bu 
doğrunun başladığı nokta neresi-
dir? Bilinmiyor. Peki ok işareti ile-
riye gidiyor, nereyi işaret ediyor, 
orada da bir belirsizlik var. Halbu-
ki belirsizlik diye bir şey yok. Her 
şey belirli. Peki biz bu belirsizliği 
nasıl ortadan kaldıracağız? Doğru-
sal, çizgisel anlatımdan, bu yakla-
şımı bir üst seviyeye çıkararak da-
iresel anlayışa geçeceğiz. Sirküler 
anlayışa geçeceğiz. Buna medeni-
yetler açısından çevrim deniliyor. 
Bir an önce çevrimsel bir anlayışa 
geçmemiz gerekiyor. Bunun çok 
basit bir örneği var. Örneğin siz 
sabah yatağınızdan kalkıyorsu-
nuz. Kahvaltı yapıp, otobüs dura-
ğı, metro, okul, okulda ders, öğlen 
yemeği, çıkıyorsunuz, çarşı, pazar, 
sinema, tiyatro, tekrar eve dönülü-
yor. Çıkılan yatağa geri dönüyorsu-
nuz. Daire çizmedik mi? Yoksa be-
lirsiz bir noktaya mı gidiyorsunuz? 
Hayır. Çıktığın noktaya tekrar geri 
geliyorsun. Fıtri olan budur. Hüc-
relerin yapısı da daireseldir. Geze-
genlerin yapısı da daireseldir. Şehir 
yaklaşımına da en azından daire-
sel bir yaklaşım ile yaklaşalım. Za-
manın dairesel olarak dönüşü ve 
mekânın bu kapsamda nasıl yer-
leştirileceğini ele almalıyız. 

Aynur Can: Şehir yerleşiklik ile 
başlayan, farklılığı bir araya geti-
ren, farklılıklarla oluşan bir olgu ve 
gerçeklik. Literatüre baktığımızda 
şehrin bir nüfus kümelenmesi ola-
rak kırsaldan ayrıldığını, yoğun nü-
fuslu alanlar olduğunu okuyoruz. 
Bir de üretim biçimi olarak farklı-
laştığını görüyoruz. Bununla birlik-
te şehirde üretilen özel ürünler var. 
Sanat, felsefe, bilim, hikmet şehir-
de üretiliyor. Bunlar medeniyetin 
de aslî cevheri oluyor. Onu yaşatı-
yor ve üretiyor. İnsanın şehir ve ri-
tüel ilişkisini kurgularken aslında 
bir nevi insan-mekân, insan-insan 
ilişkisini de kurguladığımız bir şe-
ye dönüşüyor. İnsan, kültür bilim-
lerinde çok çalışılmış bir kavram. 
İnsan kavramına terminolojik yak-
laşımı içeren uzun çalışmalar var. 



Meselâ, Latince “homo ludens” ya-
ni oyuncu insan tanımlanıyor. İn-
sanın diğer canlılardan onu ayıran 
özellikleri konuşması ve düşünme-
si ile simge kullanarak bunu akta-
rabiliyor olması. Ait olduğu değer-
leri simgeleştirerek kendisinden 
sonraki kuşaklara aktarabilir olma 
özelliği var insanın. Simgeleri kul-
lanarak yeryüzünde iz bırakmak is-
teyen kültürel bir varlık insan. 

Şehirde bir toplumsal 
kozmoloji ya da 

kurumlar kozmolojisi 
bir örgütlenme süreci 

gelişiyor. Burada hukuk, 
siyaset ve ekonomi 

örgütleniyor ve insanın 
ürettiği simge dili de 

bundan pay alıyor, 
ritüeller üretiliyor. 

Konuşmalarınızda İslam şehrini 
ele alan bir yaklaşım egemen gö-
rünüyor. Şehrin merkezinde camii 
vardır veya dindir kökeni dendi-
ğinde evet şehrin kökeninde mut-
laka din, ya da ona temel kabul ve 
varsayımlar diyelim, mutlaka bir 

öz var. Yani kendinizi nasıl tanım-
ladığınız, neye dayandırdığınız, 
nasıl düşüneceğinizi ve nasıl hisse-
deceğinizi vaz eden, söyleyen şey 
olarak görünmeyen, soyut bir alan 
var. Bu öz veya temel kabul ve var-
sayımlardan hareketle orada yaşa-
yan toplumun, insanların geliştir-
diği değerler ve normlar var oluyor 
ve bu değerler ve normlar, soyut-
lama yoluyla simgeleşerek genelde 
biçimlere özelde ritüellere dönüşü-
yor. Şehirde iktidarın temsili ya da 
bu kadiri mutlak iktidarın temsili, 
ya da devletin temsili gibi bu sim-
geleştirilmiş alanda ritüellere dö-
nüşüyor. Bir de tabi modern dün-
yanın sınırları içinde iktidarın ve 
sivil alanın temsili, temsiliyeti ol-
gusu var. Bunu laiklik çerçevesin-
de resmi ve sivil ayrımı içinde de-
ğerlendirebiliriz. Resmi alanın ve 
sivil alanın biçimlerini oluşturma-
sı, dönüştürmesi ve sergilemesi sü-
reçleri var. Kent ya da şehir zaman 
ve mekânın yorumlandığı alan. 
Turgut Cansever’in tanımıyla in-
sana ait çelişkilerin çözümlendiği 
yerdir. Şehirde bir toplumsal koz-
moloji ya da kurumlar kozmoloji-
si bir örgütlenme süreci gelişiyor. 
Burada hukuk, siyaset ve ekono-
mi örgütleniyor ve insanın üretti-
ği simge dili de bundan pay alıyor, 

ritüeller üretiliyor. Kentli veya şe-
hirli düşüncesini ve duygusunu 
bunun aracılığıyla dışarıya vuru-
yor. Şehir ve ritüeli sadece İslâm 
toplumları ve İslâm medeniyetin-
de şehir noktasında kurmak ve ele 
almak tercihli, taraflı ve kanımca 
nesnel olmayan bir yaklaşımı içe-
rir. Bu yaklaşım kendisini çevrele-
yen ve bugüne ait yorumuna ulaş-
mamız gereken, örneğin; küresel 
şehir söylemi ve olgusu ile birlik-
te ele alınmadıkça çocuksu bir ha-
yal perdesi olabilir gözlerimizin 
önünde. Günümüzde küresel şe-
hirler noktasında ya da kapitaliz-
min böyle hızla bize de yöneldi-
ği ve biçimlerini hızla yaydığı bir 
dünyada ayak diremek kadar baş-
ka bakış açıları ile düşünmeye ih-
tiyacımız var. Ya da düşüncemizi 
başka bakışlarla beslemeye ihtiya-
cımız var diyelim. Modernite şeh-
ri alınıp satılabilen bir meta olarak 
yorumluyor ve kapitalizmin doğa-
sı kenti kâr maksimizasyonu açı-
sından okuyor. Ve bizler bu eko-
nomik realite ve yönlendirmenin 
içinde yaşıyoruz. Kaçabileceğimiz 
bir yer var mı? Varsa bile bu rea-
lite ile yüzleşmeden kaçmamalı-
yız. İslam şehrini bugünün şehirle-
ri ve küresel şehrin ürettiği tercih 
ve biçimler açısından ele almak ve 

Buhara,
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bunları konuşmak zorundayız diye 
düşünmekteyim.

Ömer Lekesiz: Ben özür dileyerek 
bir şey söyleyeyim. Alman bir sos-
yolog, “Modern lâik kurumlarının 
tamamının kökeni dini kurumlara 
dayalıdır” der. Dolayısıyla en son 
işte yaşadığımız, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’ndaki yapılan o res-
mi geçit, özünü aslında dinden alır. 
Başka bir yerden almaz. Ama ne-
dir? İçeriği boşalmış maddi bir ma-
hiyet kazanmış ve güç, iktidar sim-
gesi olarak öne çıkmıştır. Burada 
bu simgeleştirmelerin neden ya-
pıldığını, modernizme nasıl eklem-
lendiğini ve demin size söylediğim 
Müslüman saatiyle, Batı saati ara-
sındaki farkın nasıl ortaya çıktığı-
nı, belki ayrıca konuşmak lazım.

Tecellide tekrar yoktur. 
Bizim şehirlerimiz 
devrevi plân üzeri 

kurgulanmıştır. İlk 
kurulmuş şehrimiz 

Bağdat’tır. Bağdat yeni 
bir şehirdir. Devrevi bir 
şekilde tasarlanmıştır. 

Merkezinde camii 
kebir bulunur. 

Savaş Ş. Barkçin: Zamanda ol-
duğu gibi mekânda da daire, yani 
devrevilik çok önemli. Tabii bizim 
“daire” dediğimiz aslında bir nok-
tadan başlayıp, bir noktada bitmi-
yor. Spiral bir şeyden bahsediyo-
ruz. Tekrar aynı noktaya gelmiyor. 
Bir insan bir halde donuk kaldı-
ğı zaman zaten şizofren olur. Hal-
buki biz her an yenileniyoruz. Her 
an seyyah ve seyyarız. Allahu Tea-
la’nın zaten dünyadan kastı budur: 
Seyyah ve seyyar olmak. Kulluğun 
özü bu. Tecellide tekrar yoktur. Bi-
zim şehirlerimiz devrevi plân üzeri 
kurgulanmıştır. İlk kurulmuş şeh-
rimiz Bağdat’tır. Bağdat yeni bir 
şehirdir. Devrevi bir şekilde tasar-
lanmıştır. Merkezinde camii ke-
bir bulunur. Pazardan başlayarak 

bir istikamet vardır. Daire, aslında 
hemen hemen her sembolümüzde 
bulunur. Meselâ biz ders halkası 
deriz. Ders sırası yoktur bizde. Zi-
kir halkasıdır. Sohbet halkasıdır. 
Caminin kubbesi dairevidir. Meh-
ter takımımız dairevi şekilde icra 
eder. Sohbet halkası da dairevidir. 
Düz, sıra şeklinde oturmayız. Sof-
ramız daire şeklindedir. Meşk hal-
kamız öyledir. 

Dolayısıyla daire sembolü üzerinde 
biraz durmak lazım. Diğer herhan-
gi bir şeklin aksine, daire bir mer-
keze eşit uzaklıkta olan konumları 
belirtiyor. Mahal belirtiyor. Mâlum 
“mahâl” “hâl olan yer” demek. Dai-
re aynı zamanda mekânı belirliyor. 
Mekân da “mâ kân”, yani “yaratıl-
mış yer” demek. 

Ben aynı zamanda tartışma yöne-
ticisiyim. Uzmanlarla tartışma ya-
pacağımız zaman asla sıralı şekilde 
masalarda yaptırmam. Hemen bir 
halka haline getiririm. Neden? Hal-
kada hiyerarşi yoktur. Meselâ zikir 
halkasında da tek hiyerarşi vardır. 
O da mürşittir. Ya da zâkir başıdır, 
şeyh efendidir. Onu da nerden ta-
nırlar? Kıyafetinden tanırlar. Yoksa 
o da aynı halkanın içindedir, dışın-
da değildir. Dolayısıyla hiyerarşi-
nin olmaması zulmü engelleyen bir 
şeydir. Nitekim meselâ zikir halka-
sına sonradan intikal eden şahıslar 
halkanın dışında oturmaz, halka-
nın içinde saflaştırılır. Ya da halka 

genişletilir. Yani ne dışında, ne üs-
tünde. Dolayısıyla daire sembo-
lizmi çok önemli, bizi tasvir eden 
bir şey. Halbuki ilk yapılan Roma 
şehirlerine baktığınızda bizim ız-
gara sistem dediğimiz, şehir yapı-
lanması vardır. Halen daha batının 
temel şehir yapılanması budur. Pe-
ki o nedir? Teslis inancına çok ya-
kındır. Panteist inancı, mitolojik 
inancı temsil eder. Halbuki bizdeki 
devrevidir. Bir merkezi var. Ve her 
şeyin merkezi Allah’tır. 

Hasan Taşçı: Namazda da saf saf 
duruyoruz ama merkez Kâbe. Bak-
tığınız zaman yine bir daire. 

Ömer Tuğrul İnançer: Tepeden 
baktığımızda Kâbe merkezli bir da-
ire oluşmuş oluyor. Hazreti Mev-
lânâ’nın buyurduğu gibi aradan 
Kâbe’yi kaldır. Secde ettiğin nokta 
karşındaki insandır. 

Hasan Taşçı: Ben şöyle bir not al-
mıştım. Ritüeller toplumsal ve psi-
kolojik açıdan insanların kimlik 
ile mekâna dair aidiyet duygusu-
nu geliştiren uygulamalardır. Bu 
açıdan baktığımız zaman hem di-
ni, hem din dışı alana hitap ediyor. 
Şimdi şehri ortaya çıkaran temel 
değer dindir. Bu konuda hem fiki-
riz. Ama ortada bir de New York 
var, farklı olarak. Ama orada da bir 
inanç var. Yani onun temelinde de 
biz din kabul etmesek de bir inanç 
sistemi var. Para. Kapitalizm, pro-
mether insan üretmiş o şehri. 

Mahmut KANIK



Zannediyorum bunu da değerlen-
dirmemiz gerekecek.

Ömer Tuğrul İnançer: Ama New 
York’ta, Manhattan’da her bir blo-
ğu geçtiğiniz zaman mutlaka karşı-
nıza bir kilise çıkar. San Jean çok 
büyüktür, o hariç, en az üç, dört 
blokta bir kilise vardır. 

Savaş Ş. Barkçin: Paris’te de öy-
le, kadim şehirlerde de öyle... Şe-
hir madem bir borç, büyük bir so-
rumluluk yeri, o sorumluluğun da 
dairevi bir şekilde kurgulanma-
sı gerekir. Bu aslında medeniye-
tin insan, eylem ve düşünce yapı-
sını çok iyi sergileyen bir şeydir. 
Bizim sıkıntıya düştüğümüz şey-
lerden biri medeniyet kavramıdır. 
Bizim ilk iktibas ettiğimiz, ilk ithal 
ettiğimiz şey sadece medeniyet de-
ğil. Şehirle ilgili bir şey değil. Ay-
nı zamanda Batı’nın kendini “me-
deni”, diğerlerini “barbar” konuma 
koymasını da maalesef benimse-
dik. Kendi kendimizi “gayri-mede-
ni” kabul ettik. Batı kendini insan-
lık örneği olarak konumlamıştır. 
Bir insan onun gibi olmazsa insan 
da sayılmaz. Ancak beyaz bir Batı-
lı gibi olunca “medeni” olunuyor. 
İngiliz gibi olmak, Fransız gibi ol-
mak gerekiyor. Şimdi de Amerika-
lı gibi olmak... Çünkü Amerika o 
vakit henüz piyasaya çıkmamıştı. 
Dolayısıyla bizim bugünkü mede-
niyet anlayışımızda böyle bir çar-
pıklık var. Eğitimlerimizde çocuk-
lara medeniyet kavramını anlatır, 
ama sonra derim ki; “Çocuklar bu 
kelimeden ziyade, umran kelimesi-
ni kullanalım.” Çünkü umran kul-
lukla ilgili bir şeydir. Kısacası me-
deniyeti biz ancak kulluğu temel 
alırsak doğru anlar ve yaşarız. Me-
selâ New York kapitalizm dininin 
Kâbe’sidir, başkentidir, merkezi-
dir. Kapitalizm aslında bir dindir. 
Siz Amerikan basınında herhangi 
bir dine, bir şekilde hücum eden 
herhangi bir yazı bulabilirsiniz. 
Bu olağan bir şeydir. Hristiyanla-
rı, Müslümanları eleştiren yazılar 
bulabilirsiniz. Fakat modern bilimi 
eleştiren bir yazı bulamazsınız. Ka-
pitalizm aleyhine bir yazı bulamaz-
sınız. Arz ve talep neredeyse bir 

nass olarak kabul edilir. Yani ka-
pitalizme ve bilime iman etmiş bir 
adam, ona uyan bir adam, Yahudi, 
Müslüman kim olursa olsun o za-
man makbuldür. Sen bu dine itikat 
ettiğin zaman kim olduğun önem-
li değil. Gelirsin o mâbedin içinde 
oturursun. Nimetini de yersin. Ri-
tüeline de uyarsın. 

Allah merkezini dışarıda 
bıraktığımız zaman 
hiç bir daireyi elde 

edemeyiz. Merkezsiz bir 
daire olmaz. Hiyerarşi 

ancak Allah’ın merkezde 
olduğu bir kozmoloji ile 
mümkün olan bir şey.  

Zaten “religion” kelimesi de İs-
lâm’ın “din” kavramının tam karşı-
lığı değildir. Ben diyorum ki, eğer 
Batılı kafaya göre İslâm dinini “re-
ligion” olarak ifade edecekseniz, 
İslâm dini onlara göre bir din de-
ğil. Din olarak algılanması müm-
kün değil. Çünkü onlara göre din, 
boşluğu dolduran şeydir. Yani din; 
dolgu yeridir, boşaltım yeridir. Hal-
buki bizim din anlayışımız Allahu 

Teâlâ ile olan mutlak bağımızdır. 
Ben dünyada tek bir insan da ol-
sam, hiç başka bir insan olmasa bile 
ben yine Rabbime karşı din ve ah-
lâk bağıyla bağlıyım. Çünkü ahlâk 
kelimesi de “hulk” kelimesinden 
geliyor. “Etik” kelimesinin köke-
ni olan “ethos” kelimesi gibi değil. 
Şimdi Batı’da etik, “ethos”a uygun 
demektir. Yani toplumun genel ge-
çer kurallarına, kendi koyduğu ka-
ideye uygun demektir. Medeniyet 
tartışmalarında da bizim her şeyde 
olması gerektiği şehircilik, mûsiki 
hatta ilahiyat gibi alanlarda biraz 
Müslümanlaşmamız lazım. 

Hasan Taşçı: O hâlde biz şehrin 
oluşumunda etik ile ahlâk arasın-
da bir hiyerarşi gözetirken ahlâkı 
üste koyuyoruz. Hangisine uyaca-
ğımız konusunda bir şüphe içinde 
değiliz. 

Savaş Ş. Barkçin: Ahlâk, etik de-
ğildir. Etik de ahlâk değildir. Hatta 
hiç alâkası yoktur.

Ömer Tuğrul İnançer: Ahlâk ke-
limesi ağzına yakışmayanlar, etik 
diyorlar. 

Savaş Ş. Barkçin: “Moralité” de 
böyledir. “Moralité,” “mores” keli-
mesinden gelir. Latince kökenlidir. 

New York
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O da “itiyatlar, alışkanlıklar” de-
mektir. Batı’nın hangi kavramına 
bakarsanız bakın, konformizmi 
görürsünüz. İnsanın toplumda hâ-
kim olan şeye ittiba etmesi istenir. 
İttiba edilen şey, manevi, aşkın bir 
şey değildir. O toplum içinde ol-
muş bitmiş, bir güç odağı tarafın-
dan meşrulaştırılmış kaidelerdir. 
İslâm’da ise ahlâk ilişkisel bir şey 
değildir. Fakat etik ilişkiseldir. İki 
insan dünyada yan yana geldiği za-
man etik ilişki ortaya çıkar. Fakat 
İslâm’a göre dünyada tek bir insan 
bile olsa, o insan ahlâk sahibi ol-
mak zorundadır. Çünkü hilkati ge-
reği, fıtratı gereği ahlâkidir. 

Allah merkezini dışarıda bıraktığı-
mız zaman hiç bir daireyi elde ede-
meyiz. Merkezsiz bir daire olmaz. 
Hiyerarşi ancak Allah’ın merkezde 
olduğu bir kozmoloji ile mümkün 
olan bir şey. 

Benzeri bir sorun “estetik” kelime-
sinde vardır. Ben şahsen Ahmet 
Hamdi Tanpınar gibi, Yahya Kemal 
gibi zatların muhafazakâr kesim 

tarafından benimsenmesini yan-
lış buluyorum. Birçok şekilde kar-
şıyım ama en önemli yanlışları bu 
estetik kavramını seküler bir kav-
ram olarak bizim dünyamıza ithal 
etmeleridir. İslâm’da estetik yok-
tur. Estetik kavramı da güzel ola-
nı beğenme üzerine kurgulanır. 
Duygulanmaktır, his mânâsında-
dır. Halbuki bizdeki kavram “bedi-
iyyat”tır. Allahu Teâlâ’nın el-Bedii 
ism-i şerifinin yansımasıdır. İnsa-
nın görevi tahsin vazifesidir, gü-
zelleştirmelidir. Tezyin vazifesidir, 
kıymetli kılmaktır. Tevzin vazifesi-
dir, yani ölçülü olmaktır. Şehir öl-
çünün olduğu yerdir. İstediğin gibi 
oturup kalkamazsın, istediğin şe-
kilde bina yapamazsın. Ama köyde 
yaparsın.

Meselâ çöpünü götürür, hemen 
kapının kenarına atarsın. Orada 
çöpçü veya çöp toplama diye bir 
şey yok. Hemen bahçenin kenarı-
na atılır. Oradan tavuk gelir, yem-
lenir, kedi gelir yer. Fakat köy-
de vezin yoktur. Bizim vazifemiz 

aynı zamanda tevzindir. Demek ki 
Müslüman aynı zamanda vezin sa-
hibi olmalıdır, ölçü sahibi olmalı-
dır. Aynı zamanda hasen olmalı ki, 
tahsin edebilsin, güzelleştirebilsin. 
Müslümanlıkta etik, ahlâk değil-
dir. Din de “religion” değildir. Hiç 
alâkası yoktur. Bediiyat da zaten 
estetik değildir. Onun da hiç alâ-
kası yoktur. Alâkalı olan şey, mer-
kezinde Allah olan her şeydir. Bir 
insan merkezine Allah’ı koyduğu 
zaman yaptığı bina da müstakim 
olur, hasen olur. Eğer biz hasen 
bir takım şeyler yapamıyorsak, gü-
zel bir takım davranışlar sergileye-
miyorsak, açıkçası o bizim mümin 
olarak Allah ile olan ilişkimizde bir 
sorun olduğunu gösterir. Bizim 
çok güzel örnekler olarak, sergile-
diğimiz şeylerde Allah’ın fıtratına, 
yaratışına, güzellik vasfına uygun 
olduğu için öyledir. 

Müslüman aynı 
zamanda vezin 

sahibi olmalıdır, ölçü 
sahibi olmalıdır. Aynı 
zamanda hasen olmalı 

ki, tahsin edebilsin, 
güzelleştirebilsin.  

Bir müslüman şu üç şey olmalıdır: 
Doğru olmalı, iyi olmalı, güzel ol-
malı. Bizim bu modern zamanda, 
yaşadığımız bütün bu kaoslardan 
sonra, aramızda doğruluğu öğre-
ten insanlar oldu. Kurdukları va-
kıflarda, yaptıkları sohbetlerde 
gençlere “namazını kıl, haram ye-
me, içki içme, kumar oynama” de-
diler. Elbette çok güzel bu, farzları 
emretmek... Fakat güzelliği telkin 
eden pek olmadı. Hatta güzelliği 
talim eden kurumlarımızı biz yok 
ettik. Güzellik şu anda müslüman-
ların eksiğidir. Doğruluk da zaten 
sürekli kontrol edilmesi gereken 
bir durum ama, güzellik boyutu 
maalesef bizde yok. Şehir güzelin 
sergilendiği yerdir. Güzeli aradığı-
nız zaman şehre gidersiniz. 

Aya İrini 
Kilisesi,
İstanbul



Hasan Taşçı: Çok güzel bir nokta-
ya geldik. Şehir güzelliklerin mekâ-
nı olarak karşımıza çıktı. Bu gü-
zellik elbetteki salt mimarî veya 
mekânsal güzellik değil. Toplumun 
güzelliği, bireylerin yani şehirlinin 
güzelliği söz konusu. Şehir bediiyat 
merkezi durumunda. Bir nevi dâr-
ül bedayi diyebiliriz sanıyorum. O 
halde şehrin en önemli ritüellerin-
den biri de, mimarîde, toplum ha-
yatında, beşerî münasebetlerde, 
alışverişte ve diğer bütün işlerde 
güzel olmak, güzel davranmaktır 
diyebiliriz değil mi?

Ömer Tuğrul İnançer: Sayın baş-
kan, ömrü uzun olduğu için mima-
riye önem veriyoruz. Sadece mi-
mari ile değil. Sadece mimari ile 
yapılmışı uzun yaşadığı için biz 
mimariye önem veriyoruz. Oy-
sa günlük hayatta da yansıma var. 
Hocam, Rabbani bir emir ile şehir 
meselesini söyledi. Osman Nuri 
Ergin’in bir kitabında var. Hadisler-
le bildirilmiş. Kurulacak şehirlerin, 
sokak aralıkları için hadis var. Çift 
yük yüklü bir deve, çift yük yüklü 
iki deve, tek yük yüklü deve gibi öl-
çüler var. Bugün o ölçülerin yerini 
tır aldıysa, Resulullah Efendimizin 
söylediği asgari sokak genişliği bir 
tır. Boş devenin rahat yürüyece-
ğinden daha dar yapmayın diyor. 
Osman Nuri Bey’in kitabında var. 
Hadislerin yerini bilmiyorum. Çok 
enteresan. Efendimizin cevap ver-
mediği hiç bir şey yok. Bir de Halid 
Bin Velid Hazretlerinin kırk dört 
tane çocuğu vardır. Efendimiz, 
ona bir ev hediye ediyor. Efendi-
mizin hediyesi olduğu için redde-
demiyor ama sığmıyor da. Efendi-
miz “Halid, senin bir sıkıntın var, 
söyle bakayım.” buyuruyor. “Ya Re-
sulallah sizin verdiğiniz evi beğen-
memek ne haddime, öyle bir şey 
yok ama eve sığmıyoruz.” “Evvela 
dua et. Allah gönlünüze, bütün ha-
ne halkına ferahlık versin. Genişle-
yemiyorsan, üste çık.” diyor. Yuka-
rıya çıkma müsaadesi var. Yüksek 
bina yapmayalım diyenlere Efendi-
mizin hadisine muhaliftir diye, fa-
kir karşıyım. Ama burada bediiyat 
devreye giriyor. Zeytinburnu’na 

dikilen üç tane ucube bina ile, Sul-
tan Ahmet’in minareleri dörde in-
di. Son iki minareyi evimden gö-
remiyorum artık. Ben Üsküdar’da 
oturuyorum. Çocukluğumdan be-
ri seyrettiğim altı minareli Sultan 
Ahmet, dört minareli oldu. Ayasof-
ya Camii’nin arka tarafına doğru 
bir otel yaptılar. Aya İrini’nin kub-
besi yok oldu. 

Her kurum merasimi 
ile yaşar. Merasimleri 

ki ona ritüel denir. 
Merasimleri ve ritüelleri 
yasaklanmış, kaldırılmış 

kurumlar yaşamaz. 

Bendeniz şu kanaatteyim. Her ku-
rum merasimi ile yaşar. Merasim-
leri ki ona ritüel denir. Merasimleri 
ve ritüelleri yasaklanmış, kaldırıl-
mış kurumlar yaşamaz. Bu memle-
kette on sekiz sene sanki anlıyor-
muşuz gibi ezan Türkçe okundu. 
Camiler adam almadı maşallah. 
Halbuki ezansız olarak cemaat çok 
azaldı. Bugün önüne gelen Mevle-
vilik konuşuyor. Eğer 1950’li yıl-
larında başlayan ve bugün çok 

genişleyen Aralık ayındaki ve da-
ha da etrafa taşmış olan Sema Âyi-
ni’nin yalnızca dörtte biri gösteri-
liyor şu an. Ne İsm-i Celal var. Ne 
namaz var, ne Mesnevi var. Âyini 
sadece ondan ibaret zannediyor-
lardı. Bu Âyini Şerif ’in dörtte bir 
parçasıdır. Bu bile bugün herke-
sin Hazreti Mevlânâ ve Mevlevi-
lik hakkında, bilir- bilmez de olsa 
yani gündem teşkil ediyor. Şöyle 
estetiktir, böyle estetiktir. Geçen-
lerde bir yerde anlatıyorlardı da, 
“Sen dedim, Halveti devranı gör-
dün mü?” dedim. Kadiri devranı 
gördün mü? Şabâni Darb-ı Esması 
gördün mü? Kıyam Kelime-i Tev-
hidi seyrettin mi? Hayır. Nereden 
biliyorsun, yegâne estetiğin Mevle-
vi Semaı olduğunu. Hiç görmemiş-
sin ki. Varlığından haberdar değil-
sin. O zaman bu çok güzel, de. En 
güzeli, yegâne güzel, deme. Çünkü 
bilmiyorsun. Şunu arz etmeye ça-
lışıyorum. 1950’den itibaren Kon-
ya’da ve şimdi her tarafta bu âyin-
ler yapılmasaydı, Mevlevilik ve 
Hazreti Mevlânâ bu kadar konuşu-
lur muydu? Bence hayır. Onun için 
ritüeller yani merasimler bir kuru-
mun yaşamasında çok önemlidir. 
Bir karakolda sabah tekmili almak 
veya Cumhuriyet Bayramı’nda res-
mi geçit yapmak kurumu yaşatır. 

‹ 66 67 ›DOSYA TOPLANTISI
180-181



Biz bütün bu bayram geçitlerini 
seyrederken, ninelerimiz yanımız-
da birbirleriyle konuşurken, “be-
nim oğlan büyüyünce paşa olacak” 
derdi. Halbuki resmi geçitte gene-
ral geçmez. Yüzbaşı, binbaşı geçer. 
Ama benim oğlum da büyüyecek 
paşa olacak denir. Eğer bize askerli-
ğin talimini çamur içinde, güneş al-
tındaki talimlerini gösterseler kim-
se asker olmaya teşebbüs etmezdi. 
Ama o merasim, kıyafetler. Tekke 
âyini de öyle. Size gösterseler çi-
leyi, bilmem neyi kimse derviş ol-
maya gelmezdi. Ama hay ta ta hay 
ta’yı seyretmek çok keyifli oluyor 
diyor ve geliyor. Dolayısıyla mera-
simlerin yani ritüellerin de şehir-
de çok fazla önemi var. Rumeli’de 
çok fazla köy tekkesi var. Zaten köy 
tenha, üç beş derviş, bir veya bile-
mediniz, iki nesil sonra bitiyor. Ri-
tüeli yapamadığı için. Çünkü üç ki-
şiyle, beş kişiyle âyin yapılmaz. O 
da zaten talebeliğinde veya daha 
sonra gitmiş, muhabbet etmiş, öğ-
renmiş. Hilâfet almış, giymiş köy-
de evini tekke yapmış. Yürümüyor, 
merasimi olmadığı için. Onun için 
şehirde merasimler çok önemli. 

Mahmut Kanık: René Guénon’un 
bir kitabını tercüme etmiştim. “İni-
siasyona Toplu Bakışlar” adında. 
Burada bir kaç bölüm var. Âyin-
ler ve törenler diye bir bölüm var. 
Ritüel kelimesi Türkçe’ye âyin di-
ye tercüme edilir. Ama tören ke-
limesini seremoni, merasim diye 

çeviriyoruz. Yazar burada ritüel 
ile tören arasında çok büyük bir 
fark olduğunu ayrıntılı bir şekil-
de anlatıyor. Şimdi tören kelime-
sinde bizim esas sorunumuz şehir 
ve ritüeli, âyinleri anlatırken mo-
dernizmin oluşturmuş olduğu bir 
şehir anlayışı var. Bunlar içerisin-
de törenler var. Bilumum törenler 
var. Meselâ bir okul ve okulda öğ-
retmenler var ve o öğretmenler tö-
rene katılmak mecburiyetinde. Bir 
bayrak törenine herkes katılmak 
mecburiyetinde. Merasim veya ge-
çitler olacak. O geçitteki askerler-
den birisi, hayır ben bu törene ka-
tılmam diyemez, veya komutanlar 
bile diyemez bunu. Değil mi? Çün-
kü çerçevesi belirtilmiş ve o törene 
katılmak zorunda, mecburi. Peki 
âyinleri kim mecbur ediyor? Yazar 
kitabında, âyinleri gayri insanı, ya-
ni insani olmayan bir Varlık, yani 
aşkın, müteal Varlık. Cenâb-ı Allah 
âyini emrediyor. Âyinden, ne kast 
ediliyor? Yahudilikte âyinler, ritü-
eller, Hıristiyanlıktaki ritüeller. İs-
lâmiyet’teki ritüelleri ele aldığımız-
da, diyelim ki hac bir ritüeldir, eğer 
bu terimi kullanacak olursak. Na-
maz bir ritüeldir. Camiye gitmek 
teşvik ediliyor. Fakat hiç kimse bi-
risinin kolundan tutup, illaki ca-
miye geleceksin demiyor. Namaz, 
camide kılınabildiği gibi tek başı-
na evde de kılınabiliyor. Parkta da, 
bahçede, her yerde kılınabiliyor. 
Ardu’llahi vasia, Allah’ın yeryüzü 

geniştir. “Yeryüzü bana mescit kı-
lındı” deniliyor. Namaz, her yerde 
kılınır. Ama camide kılmak teşvik 
ediliyor. Neden? Çünkü toplumsal 
yapının oluşabilmesi açısından... 
Burada, âyinle, seremoni arasın-
da müthiş bir fark var. Bu fark mo-
dern yapının, batı kentinin, batı 
medeniyetinin oluşturmuş olduğu 
bir tören anlayışı. Dolayısıyla biz 
burada tören anlayışından ziyade, 
merasimden ziyade, meselâ evlilik 
merasimi diyor. Bunun yeni Türk-
çesi de tören. Burada bir anlam 
kayması oluyor. Törenler, âyinle-
rin yerine geçiyor. Teorik bağlam-
da düşündüğümüz zaman burada 
hakikaten büyük bir kayma olu-
yor. Halbuki namazı kim emretti? 
Allah-ı Teala emrediyor. Kur’an’da 
namazınızı kılın buyuruyor. Emir 
var. Peygamber Efendimiz onun 
uygulamasını gösteriyor bize. Na-
sıl namaz kılacağız, Ya Resulallah, 
diyorlar. Beni nasıl namaz kılıyor, 
görüyorsanız, siz de öyle kılın, di-
yor. Halbuki törende, merasimde 
bir şey belirlemiyor. Zaten moder-
nizm, aşkın varlığı, müteal varlı-
ğı dışlıyor, varlığını kabul etmiyor. 
Böyle bir durum var. Şimdi bizim 
için handikap şudur; modern za-
manlarda yaşıyoruz, modern şe-
hirler kurmaya çalışıyoruz. Böylece 
bu esas, temel fikirden uzaklaşmış 
olmuyor muyuz? 

Modernizmin bize 
dayattığı şehir anlayışı 

ile bizim temsilcisi 
olduğunu zannettiğimiz 

zihniyet ve kültürün 
arasında çok ciddi 

bir yanılma var.

Hasan Taşçı: Hocam her kurum 
merasimi ile yaşar, dediniz. Dolayı-
sıyla şehir de bir kurum olarak me-
rasimi ile yaşar. 

Ömer Tuğrul İnançer: Evet, me-
rasimleri kaldırırsak, büyük köy 
haline dönüşür.



Hasan Taşçı: O zaman şunu so-
rayım, hocam. Bizim şehrimizin 
oluşması veya varsa devamı için 
lazım olan merasimler nelerdir? 
Bunları da biraz konuşalım.

Ömer Lekesiz: Modernizmin bi-
ze dayattığı şehir anlayışı ile bizim 
temsilcisi olduğunu zannettiğimiz 
zihniyet ve kültürün arasında çok 
ciddi bir yanılma var. Dolayısıyla 
bu manada modern şehirleri yeni-
den konuşuyor olmak, sadece var 
olanı tekrar etmek anlamını taşı-
yor. Oysaki şehir, şehirleşme, rit 
ve ritüel dediğiniz yerde nazari-
yat alanına çekilmek zorundasınız 
ki modernizmin bize kaybettirdiği 
şeyi yeniden elde etmiş olabilesi-
niz. O nedenle sözlerimiz biraz na-
zariyata kayıyor. Konunun “İslâm” 
tanımlı olması da doğal olarak he-
pimizin Müslüman olmasından 
kaynaklanan bir şey. Yoksa bunun 
Tevradi boyutunu, İsevi boyutunu 
da konuşmak mümkün. Ben bunu 
önce bir arz etmiş olayım. Kaldı ki 
seçtiğimiz konunun başlığı şehir, 
rit ve ritüel. Bu bile bizdeki zihni-
yet kaymasının nereye gittiğinin 
zaten açık bir ifadesidir. Şehir, rit. 
Rit ne demek? Yani tören genel, rit 
özeldir. Çünkü o ibadettir. Biz tö-
renlerle doğarız. Bebek doğmadan 
önce hazırlıklar yapılır. Elbiseler 
dikilir, patikler örülür. O gelir. Ebe-
ler, dedeler, dayılar, amcalar ortaya 
çıkar. Tören böyledir işte. Ama biz 
nasıl yolcu ediliriz? Ritüel ile yol-
cu ediliriz. Müslüman isek cena-
ze namazımız kılınır. Bize telkin 
verilir ve biz ritüel ile gideriz. Bu 
nedenle biz layık olamıyoruz deyi-
şimdeki sebep de bu. İbadet insa-
na mahsus ve şadinin emridir ve 
özel bir yanı vardır. 

Hasan Taşçı: Törenle doğar, ritü-
elle gönderiliriz. 

Ömer Tuğrul İnançer: Musevi-
nin de, İsevinin de çocuğu yine pa-
tikle doğar. Onun da ninesi, dede-
si, patik örer, altın takar. Ama onu 
sinagoğa, ötekini kiliseye. Dolayı-
sıyla doğuşumuz törenseldir, gidi-
şimiz ritüelle olur. 

Mahmut Kanık: Biz de doğan 

çocuğun sağ kulağına ezan okun-
ması ritüele girer. Vaftiz de ritüe-
le girer. İslâmi gelenekte doğan bir 
çocuğun ilk duyduğu kelime, Alla-
hu Ekber oluyor. Ondan sonra tö-
renler başlıyor. 

Şehirdeki törenler 
simgesel anlamda, hem 

dini bir öze dayanmakta, 
hem de simgesel 

anlamda toplumda ortak 
bir değer taşımaktadır.

Ömer Lekesiz: Ondan sonra tö-
rensellik hayatımızın bir vazgeçil-
mezi oluyor. Kendimizi bir ifade 
etme tarzı... Çünkü sembolik an-
lamda ortaya koyuyoruz veya sim-
geleştirerek bakıyoruz dediğimiz 
şey maalesef bize yine aydınlan-
manın dayattığı bir put. Her şeyi 
ona simgesel değer yükleyerek ko-
nuşuyor olmak, zaten anlamı öte-
lemek mânâsına geliyor. Çünkü si-
zin aslen, sureta yapmanız gereken 
bir suretlendirme simge üzerinden 
gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, siz 
ancak o simgenin üzerinden an-
lam yüklemeye ve durumu dönüş-
türmeye başlıyorsunuz. Oysaki in-
sani anlamda kendinizin ortaya 
koyduğu bir suretlendirme, hiç bir 

zaman sıkışmayan, daralmayan, 
tekleşmeyen ve sürekli telvine uğ-
rayan, dönüşen bir nitelik taşıyor. 
Aynı şekilde şehirdeki törenler-
de bu mânâda, simgesel anlamda, 
hem dini bir öze dayanmakla, hem 
de simgesel anlamda toplumda or-
tak bir değer, kominal bir anlayış 
üretmekte kullanılan malzemeler.

Hasan Taşçı: Hocam şu nazariyat 
meselesini biraz daha açabilir mi-
yiz? Sanıyorum şehrin kurumları-
nın yanında kuramları da ele alma-
mız gerekiyor. 

Ömer Lekesiz: Evet nazariyat 
dedim. Konumuz şehir ve ritü-
el olarak belirlendiği için ben do-
ğal olarak nazariyata gitmekteyim. 
Çünkü ben mimar, mühendis deği-
lim, müteahhhit de değilim. Bura-
da da temel sorun şu olarak ortaya 
çıkıyor. Az önce de söyledim gör-
düğümüz şehirleri. İçinde yaşadığı-
mız şehir İstanbul. Bir karşılaştır-
ma, ayrıştırarak bir durum ortaya 
koymak yerine, hocamın söyledi-
ği sorudan da cesaret alarak şunu 
yüklenmemiz gerektiğini zannedi-
yorum. Bizim zaman ve mekân an-
layışımız nasıl bir esasa oturmalı 
ki, bizim rit dediğimiz, sizin rit de-
diğiniz, genel manada da tören de-
diğimiz şeylerde de bu zihniyete ve 
kültüre uygun bir derlenip, topar-
lanma söz konusu olsun? 
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Burada mekân konusunu, zaman 
söz konusu olmadan tek başına ele 
almak, iki ayağı üzerinde duran bir 
şeyin, bir ayağını atmak demektir. 
Çünkü zaman ve mekân, bunlar 
hiç ayrılmayan bir ikili olarak sü-
rekli olarak bize verilmiş olan şey-
lerdir. Neden zaman ve mekân? 
Çünkü zaman bâtını ortaya koyar. 
Mekân zâhiri ortaya koyar. O halde 
insan bâtın zamanla, zâhir mekân 
arasındaki berzahtır. İnsan bu 
mânâda hem bâtın, hem zâhirdir. 
Bu mânâda, berzah olmak nedeni 
ile de kendisidir. Hem bunlardan-
dır, hem de kendisidir. Tamamen 
bunlara ait değildir. O nedenle ku-
racağı yaşama ortamı, ihdas edece-
ği sanat, icra edeceği sanat vb. şey-
ler, rit ve ritüellerin de yine aynı 
zaman ve mekân algısının yüksek-
liğinden doğmuş olması gerekiyor. 
Efendimiz diyorlar ki, “Dehre söv-
meyin, çünkü Dehr, tanrıdır.” Dehr 
Arapça zaman demek. Burada kast 
edilen zaman bizim şu yok olduğu 
halde nisbi manada, kendimiz için 
ürettiğimiz zaman mıdır? Bunu 
bilemiyorum. Ancak Efendimizin 
söylediğinden şöyle bir şey çıkıyor. 
Vahdeti vücudun kendisi burada. 
Eğer zaman, Dehr, Allah ise zaten 
biz onun içindeyiz. Onun dışında 
olmak mümkün değil. Hocamın da 

Peygamber Efendimiz ile ilgili söy-
lediği gibi başımızda değil kalbi-
mizde olmak, dışında değil içinde 
olmak. Biz onun içindeyiz. Onun 
dışında olmak mümkün değil. Ho-
camın az evvel Peygamber efen-
dimiz ile ilgili söylediği gibi başı-
mızda değil, kalbimizde olmak. 
Dışında değil, içinde olmak dedi-
ğimiz şey. Altını özellikle çizdim. 
Ahmet Haşim’in “Müslüman Saa-
ti” ya da Tanpınar’ın ki benim için 
pek fazla makbul değildir. Biz de 
mimari konusunda güzelliği etki-
leyen estetik konusunda çok mahir 
ve çok güzel şeyler söylemiş olma-
sına rağmen Tanpınar’ın en büyük 
sorunu, dışarıdan övgüler yağdır-
dığı, mimarisini çözümlediği bir 
caminin içine girip, alnını secdeye 
koymamıştır. O nedenle Tanpınar, 
işin kabuğundadır. Hiç bir zaman 
özüne gitmemiştir. Fakat ‘Bursa’da 
Zaman’ şiiri Müslüman zamanı ba-
kımından, Ahmet Haşim’in ‘Müs-
lüman Saati’ yazısı Müslüman za-
manı bakımından yine de bizim 
örnek metinler olarak önümüzde 
olması ve kendilerinden yola çıka-
rak düşünce üretebilmemiz gere-
ken şeylerdir. 

Buradan baktığımızda zaman algı-
sı ile ilgili modernizmin maalesef 
ortaya çıkardığı vehamet, fecaat 

yirmi dört saate indirgenmiş olan 
zamanı müthiş bir hız algısı içeri-
sinde birimlere ayırarak, üretime 
ve tüketime endeksleyerek, bizi 
sanki kendi yarattığımız bir zaman 
varmış gibi maddi bir zamanın içi-
ne çekmiş olmasıdır. Bu nedenle 
biz bulunduğumuz mekânlarda, 
mekânın durumuna bakma fırsa-
tı bile bulmadan, o yirmi dört sa-
atin içinde koşuştura, koşuştura 
yaşıyoruz.

Zaman bâtını ortaya 
koyar. Mekân zâhiri 

ortaya koyar. O 
halde insan bâtın 

zamanla, zâhir mekân 
arasındaki berzahtır.

Oysa ki bizim bir kere Müslüman-
lar olarak, hız kelimesine karşı, za-
manın içinden başka bir şeyi, dur-
mayı belki üretmemiz gerekiyor. 
Yani bizim vakfeye yönelmemiz 
gerekiyor. Yani bizim vakıf olma-
nın şartı olarak hızı yavaşlatmamız 
gerekiyor. Bunu yavaşlatabildiği-
miz takdirde, o mekânsal okumala-
rı yeniden yapmanın mümkün ola-
bileceğini zannediyorum. Bu hıza 



tabi olarak devam edersek, mekâ-
nın üretimini buna göre yaparsak, 
mekânın ticarileşmesini zorunlu 
olarak bu hıza bağlı olarak ihdas 
edersek ki, mekânın ticarileşme-
si iktidar için yönetim için mecbu-
ridir. Çünkü yol, köprü, baraj vb. 
yapmak zorunda, bunları yapmak 
için kaynak üretmek zorunda, kay-
nak üretmek için de toprağını ti-
carileştirmek zorundadır. O tica-
rileşmeyle beraber AVM’ler ihdas 
edecek. Onların çevresinde uydu 
eğlence merkezleri ihdas edecek. 
Siz o hız içerisinde işten çıktım, bir 
de çocuğu buz patenine götüreyim, 
bir de çocuğu şuraya götüreyim, 
parka götüreyim, diye o mekânın 
içerisinde sürekli veren olacaksı-
nız. Devlet buralardan kazandık-
ları ile size yol yapacak. Oysa ki 
biz vakfeye biraz yavaşlamaya, bi-
raz durmaya yönelik yeni bir hayat 
telakkisi, yeni bir zaman telakkisi 
üretebilirsek, mekân telakkisi an-
cak bunun içinden türeyebilir. Yok-
sa modern mantıkla mekânı yargı-
lamanın, mekânı eleştirmenin çok 
büyük bir karşılığının olduğu kana-
atinde değilim. 

Hasan Taşçı: Şunu belirtmemizde 
fayda var ki, bu hızlanmayı, hızlı 
yaşamayı bu mekân ortaya çıkarı-
yor. Onu da görmemiz lazım. Kar-
şılıklı olarak birbirini doğuran, ço-
ğaltan şeyler bunlar.

Ömer Lekesiz: Efendim hayır, 
mekân ona göre kurgulanıyor 
artık.

Hasan Taşçı: Kurgulanmış olan 
mekân da dönüş içerisinde ağı-
nı örüyor hocam. Mahmut hoca-
mın bahsettiği dairesel helezo-
nik döngü burada da söz konusu. 
Mekân kendi hızını ve o hız bir 
sonraki adımda daha büyük hızı 
doğuruyor.

Ömer Lekesiz: Yani bir paradoks 
var mı, bence yok. Ben hâlâ hız 
mantığının mekânı planladığını, 
üretimi planladığını, hatta tüketi-
mi planladığını zannediyorum. Bu 
kapitalizmin ortaya çıkardığı bir 
şey.

Hasan Taşçı: Peki biz bir mekân 
planlasak, bu hızı azaltabilecek bir 
mekân planlayabilir miyiz? Sanı-
yorum bunu başarmak imkânsız 
değildir.

Müslümanlar olarak, 
hız kelimesine karşı, 

zamanın içinden başka 
bir şeyi, durmayı belki 
üretmemiz gerekiyor. 

Yani bizim vakfeye 
yönelmemiz gerekiyor.  

Ömer Lekesiz: Eğer sadece ke-
dinize bulunduğunuz gerçeklik 
içerisinde kendinize bir vaha aç-
mak anlamında bunu söylüyorsa-
nız, sadece siz kendinize bir ribat 
oluşturmuşsunuzdur.

Savaş Ş. Barkçin: Ben somut bir 
şey söyleyeyim mi?

Ömer Lekesiz: Buyurun tabii.

Savaş Ş. Barkçin: Yavaşlatabili-
riz. Meselâ ben arabamı getirdim. 
Hemen binanın önüne kadar park 
etme imkânı var. Halbuki park ye-
ri yukarıda olsa, ben arabamı ora-
ya park ederim. İki tane ağaç ko-
kusuyla, merdivenden aşağı inip, 
buraya gelirim. Bu sayede biraz da-
ha asude hale gelebilirim.

Ömer Lekesiz: Doğayla temas 
içindesiniz.

Savaş Ş. Barkçin: Stres halinden 
çıkacağım, bu sohbete gelirken bi-
raz daha tabiatla, tabiatımla hem-
hâl olacağım. Tabiatı dışlamak da 
modernist bir şeydir. İnsan ayrı, 
tabiat ayrıymış gibi... Modern der-
ken, bizim buna çok takıldığımızı 
düşünüyorum. Müslümanların iki 
yüz yıldır yanlış yaptığı şeyler var. 
Moderniteyi bir tartışma konusu 
haline getirmek çok yanlış bir şey-
dir. “Modern”, tamam aslında bil-
diğimiz bir şey. Müslümanlara aşi-
na olan bir şey. Bizim dışımızda, 
bizim bilmediğimiz bir şey değil. 
Bizim kastettiğimiz medeniyet de-
ğildir. Bizim kastettiğimiz kulluk-
tur. Kulun yaşaması, kulun şeh-
ri. Kulluğun farkında olamayanın, 
yaptığı şehir de farklı olur. Hızı da 
farklı olur. Âdâbı da farklı olur. 

Ömer Lekesiz: İbadete göre yaşa-
maktan bahsediyorsunuz.

Savaş Ş. Barkçin: Bunu çok sa-
de bir noktada değerlendirmek la-
zım. İkinci bir şey söyleyeyim. Bu 
somut şehir bağlamıyla ilgili. Şehir 
bir hukuk evidir. Belediyemizi dü-
şünelim; bir yolu kapatıyor. Orada 
tadilat yapacak. Gelen insanların 
hakkı bakımından, oraya insanlar 
girip, trafik sıkışmadan evvel uy-
gun bir yerde tabela koyup,”ileri-
deki şu kavşak kapalıdır. Lütfen şu 
oku takip edin veya şu yolu takip 
edebilirsiniz” şeklinde bir yazı koy-
ması temel bir haktır. İnsanları yö-
neten bir beyin var. Eğer biz bunu 
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yapmıyorsak, bakın bu düşünce-
den doğan bir şeydir. Medeniye-
tin hiç bir eseri, üretilen hiç bir şey 
kendisi için üretilmiş değildir. Me-
selâ kuş sarayları... Kuş sarayını bir 
adam düşünmüş. Geriye doğru gi-
dersek bu eserin de aslında tek bir 
insanın düşüncesi olduğunu görü-
rüz. O düşünce belli bir dikkat ve 
rikkatten oluşur. 

Geleneği ihya ve inşâyı 
yanlış anlamamak 

gerekir. Meselâ sadaka 
taşı var diye bugün de 

illa bir yere sadaka taşı 
dikmeniz gerekmiyor.

Çok enterasandır. “Dikkat” keli-
mesi ve “dakika” kelimesi aynı kö-
kenlidir. Latincesi de aynıdır. La-
tincede de “minute” hem “dakik” 
demektir. Yani çok ince bir detay, 
hem de dakika demektir. “Saniye” 
diyoruz, o da “ikinci” demektir. Ya-
ni ikinci sırada önemli demektir. 
Demek ki zaman riayet her şeye 
dikkat ile ilgilidir.

Kısacası modern bir takım kavram-
larla boğuşmak yerine asli kavram-
larımızı sahiplenmemiz çok önem-
lidir. İki yüz yıldır yanlış konularla 
uğraşıyoruz. İki yüz yıldır İslâm 
dünyası şunu söylüyor: “Biz neden 
güçsüz düştük?” Çok yanlış bir so-
rudur bu. Çünkü güç bir türevdir. 
Güç asli bir şey değildir. Güç senin 
zaafından doğan bir şeydir. Ortada 
bir güç yoktur, senin zaafın karşın-
dakine güç olarak yansır. O yüzden 
Müslümanların gerçek sorması ge-
reken soru bence; “Biz nasıl oldu 
da, kendimiz olmaktan çıktık?”ol-
malıdır. Çünkü şu anda bizim yap-
tığımız şeyler kendimiz olan şeyler 
değildir. Zaman, kendi zamanımız 
değil. Yaptığımız işler, kendi tarzı-
mız değil, usulümüz değil. Bir mû-
siki programı yapıyoruz ama asli 
tarzda yapmıyoruz. Gördüğümüz 
tarzda yapıyoruz. Asli olanı taklit 
eden de yok. Peki, kendilik nasıl bir 
şeydir? Bizim kendiliğimiz neydi 

ki öyle yapamadık? En çok camile-
ri övüyoruz fakat o büyük camileri 
oluşturan zihniyetle bağlantı kur-
muyoruz. Tabii bu kendiliğin üret-
tiği bir şey, o yüzden bu kadar çok 
kıymeti var. Yani tenkitten bir tür-
lü ihyaya ve inşâya geçemedik

Ömer Lekesiz: Aynen…

Savaş Ş. Barkçin: Inşâayı da, in-
şaat olarak algıladık. Dolayısıyla 
“ahitleşme” diyoruz “müteahhit-
leşme” olarak anlaşılıyor. Şimdi bu 
yanlışlardan dönmek lazım, kendi-
leşmek lazım. Ben burada somut 
örneklerin üretilmesini çok önem-
li görüyorum. Şu anda onun küçük 
örneklerini gördüğüm zaman çok 
mutlu oluyorum. Yani “medeniyet 
aklı” dediğimiz merkezi anlayışa 
bağlanmış, o zevke bağlanmış, bu-
gün için üretim yapan, bugün için 
bir şeyler ortaya koyan örnekler 
vereyim. Meselâ TOKİ eskisinden 
farklı bir şeyler yapıyor. Seri üre-
tim konutlar estetiğine çok dikkat 
edilmeyen, işlerine çok dikkat edil-
meyen, bir an önce mağduriyet gi-
derilsin diye üretildi. O da ayrı bir 
önceliktir tabii, yüz yıllık mağduri-
yeti gidermek gerekiyor. O yüzden 
bazı şeylerin gerçekten üzerinde 
çok durulmadı. Ben bunu eleştir-
meme rağmen söylüyorum. Yani 
onun taraftarı değilim. Ama yeni 
TOKİ başkanımız Nevşehir’de yö-
renin yapısına uygun, silüetine uy-
gun, yeni toplu konut modelleri ge-
liştirdi. Bunu mimarlarla beraber 

bir çalışma başlatarak ve yarışma 
yaparak yaptı. Bu güzel bir şeydir. 
Bu örnekleri çoğaltmak lazım. 

Geleneği ihya ve inşâyı yanlış an-
lamamak gerekir. Meselâ sadaka 
taşı var diye bugün de illa bir ye-
re sadaka taşı dikmeniz gerekmi-
yor. Evet, Osmanlılar muhteşem 
bir medeniyet örneğidir. Verme ve 
vakfe örneğidir. Fakat sen bugün 
onu elektronik bir şekilde yapabi-
lirsin. Marketlere büyük kutu ko-
yarsın, bir şey alan insan bir tane 
de o kutunun içine atar. Oradan 
alırsın, fakirlere verirsin. Öyle de-
ğil mi? Yeter ki o ilke sende olsun. 
Yolu kestiğinde bilirsin ki, birisinin 
hakkını gasp ediyorsun. Birisinin 
vaktini gasp etmek, sabrını gasp 
etmek, gerçekten hakkını almaktır. 
Kul hakkıdır. Belediye bile olsan 
anonim bir kurum olarak bile gö-
rünsen, sen mesulsün. Dolayısıyla 
onu düşünen insan, mutlaka oraya 
o tabelayı diker; lütfen şu yolu kul-
lanınız diye. Bu hassasiyetin artık 
hayata geçmesi gerekir. Gerçekliğe 
yansıtılması gerekir.

Ömer Tuğrul İnançer: Evet. Ho-
cam hız zaman ve mekân der-
ken, zaman ile ilgili hızı söyledi. 
Eskiden devlet adamları, valiler, 
kaymakamlar bile vakur bir yü-
rüyüşle inerlerdi. Ama bu konuş-
tuklarımızı hayata geçirecek faa-
liyetlerde bulunursak, bedenimiz 
çukur ama biz başka yerlere gi-
deriz. Biz süfliyata değil ulviyata 



gideriz. Buyurduğunuz gavur sa-
ati, Müslüman saati meselesin-
de biz zaten hocam istesek de, is-
temesek de ezan ile, ramazan ile, 
kandille ve bayramla bunu zaten 
yaşıyoruz. Empoze edilen laiklik-
ten dolayı bayram gününde bes-
mele ile rakı içebiliyoruz. Yani çok 
kopuk kurumlar içindeyiz. Ee otuz 
gündür içmemişsin, ölmemişin üç 
gün daha içme. Şevvalin dördünde 
içersin. Hayır, bayram geldi, diyor. 
Orada büyüklerimizden duydu-
ğumuz benim bayramımdır, diyor 
yanlış yapıyor ama benim diyor. 
O benim değil kardeşim be. Böyle 
geniş müsamahalı zatlara da rast-
ladık ama bu müsamaha eğer bu 
yanlışları çoğaltmaya ve nefsi az-
gınlaştırmaya sebebiyet veriyorsa 
bu müsamaha değil terbiyesizliğin 
dizginini boş bırakmaktır. Müsa-
maha affa yönelik ve bilahare de ıs-
laha yönelik olunca onun adı mü-
samaha olur. 

Hızı bina ile çözemeyiz. 
Mekân ile zamanı 

çözemeyiz. Aslında 
zamanı çözdüğümüz 
zaman, mekân zaten 

kendi kendine çözülür.

Savaş Ş. Barkçin: “Hasen”e yöne-
lik yani.

Ömer Tuğrul İnançer: Evet, dü-
zeltmeye yönelik. Hocamın söyle-
diği hız meselesine gelirsek, nasıl 
bina yaparak çözeriz? Bence cevabı 
galiba yok. Hızı bina ile çözemeyiz. 
Mekân ile zamanı çözemeyiz. As-
lında zamanı çözdüğümüz zaman, 
mekân zaten kendi kendine çözü-
lür. Dolayısıyla yani esas iş o hız 
denilen baş döndürücü olayın ken-
disi. Hızlı yürüyenlerin ayakları ye-
re sağlam basmaz.

Hasan Taşçı: Araçlar da ne ka-
dar hızlı gidiyorsa o kadar sakattır 
zaten.

Ömer Tuğrul İnançer: Kazalar 
hep süratten oluyor.

Hasan Taşçı: Ben şöyle bir şeye 
inanıyorum efendim, elimde bir 
istatistik yok ama muhtemelen 
bir çalışma yapılsa öyle çıkacağı-
na inanıyorum. Hepimiz görüyo-
ruz ki yollarda emniyet şeridi kul-
lanarak diğer sürücülerin önüne 
geçen araçlar var. Oldukça da fazla 
miktarda. Emniyet şeridinden gi-
den araçların çoğu pahalı ve yük-
sek arabalar. Jeep diye tabir ettiği-
miz arabalar. Çünkü o kişinin jeepe 
binme sebebi zaten diğerlerini ezip 
geçme. Hatta geçen sene bir jeep 
reklamı; “herkese yukarıdan ba-
kın” şeklindeydi. Onun için çoğu 
emniyet şeridinden gidiyor. Muh-
temelen benim kanaatim, emniyet 
şeridini kullanan, jeepe binen ze-
vat, yüksek binaların üst katların-
da oturuyordur. Böylede bir ilişki 
olduğuna inanıyorum. Bu araştı-
rılsa doğru bir tespit olduğuna da-
ir veriler çıkacağına dair bir his var 
içimde.

Ömer Tuğrul İnançer: Doğru, 
doğru.

Hasan Taşçı: Yani mekân böyle bir 
insan tipi türetmiş. Tabi o mekânı 
önce biz türettik, sonra mekân bu 
insanı türetti. Böyle bir döngü.

Ömer Tuğrul İnançer: Ben fazla 
hatırlamam ama hatırlarsınız belki 
“Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler” di-
ye bir dizi vardı. Üst katta oturmak 

ve alt katta oturmak. Çok entere-
san bu buyurduğunuz şey. İş dö-
nüyor dolaşıyor galiba biraz da 
terbiyeye kalıyor. Çünkü biz yaratıl-
dığımız günkü gibi kalmamak için 
yaratılmışız. Rabbin esas fonksiyo-
nu bizi terbiye etmek. O terbiyeyi 
çok kaybettik. Tabi bu terbiyenin 
de ben deniz şöyle düşünüyorum. 
Kendi kendimize düşündüğümüz 
zaman okulda tahsilimiz sırasın-
da en başarılı olduğumuz ders, en 
sevdiğimiz hocanın dersiydi. Hoca-
mızı sevmediğimiz için dersimizi 
sevemedik. Dolayısıyla maarif, ha-
ni her şeyin başı maarif her şeyin 
başı eğitim diyorlar ya, eğitimin de 
başı sevgi. Biz birbirimize olan sev-
gimizi izhar etmenin, af buyurun 
yalakalık olduğunu düşünen bir 
toplum haline geldik. Meselâ biz 
eskiden arkadaşlarımızla tokalaşır 
ve öpüşürdük, şimdi toslaşıyoruz. 
Son beş,on senede çıktı bu, ondan 
evvel toslaşma yoktu. Buna dini bir 
takım mahzurlar eklemek isteyen-
lerin akıllarının başlarında olmadı-
ğı fikrindeyim. Akılları başka yerle-
rinde. Evvela bu aklımızı başımıza 
getirmenin de yolu dinimizi ibadet 
ritüellerine sıkıştırmaktan kurtar-
mamızdır. Namazımı kılıyorum, 
orucumu tutuyorum, ben müslü-
manım. Hayır, sen sadece çukur ol-
maktan kurtuldun. Askeri mükel-
lefiyetleri yapmayanlar çukurdur. 
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Askeri mükellefiyetlerini yerine 
getirenler, inşaatın su basmanı-
nı yapmıştır. Hangimiz su basma-
nında oturuyoruz hocam? Ama su 
basmanını yaparsan üstüne çadır-
da koysan, bir üfürükte gitmez, 
gökdelende diksen gitmez.

Hasan Taşçı: Su basmanı olmadan 
da olmuyor işte

Ömer Tuğrul İnançer: Su basma-
nı olmadığında, işte benim kalbim 
temiz, yanaklarım semiz olmuyor 
tabi. Dolayısıyla bu ritüelleri yeri-
ne getirmenin dindarlıkla, dindar-
lığın sadece başlangıcı olduğunu 
ama o kadar kılmayan etmeyen, 
dini saygısı olmayan insan var ki. 
Benim bir yahudi sekreterim var-
dı. Yedi sene, yedi ramazan benim-
le, benim yanımda sigara ve kahve 
içmedi. Oysa günde en az yedi kah-
ve, iki paket sigara içerdi, ama iç-
medi. Adını da söyleyeyim Mesut 
Yılmaz dış işleri bakanı iken An-
kara’da, Dedeman Oteli’nde, bir if-
tar sofrasında iftara dört, beş daki-
ka vardı. Ağızlığını çıkardı, sigarayı 
yaktı ve kimse bir şey demiyor. Ben 
zaten tiryaki adamım, zaten öfkem 
burnumda. Nefsim için değil, Allah 
için, “Beyefendi, burası akşam ye-
meği sofrası değil, iftar sofrasıdır. 
Dört dakika sabredin!” dedim. Ne 

bir şey yapabildi, ne beni sofra-
dan kovabildi. Orada oturdum. O 
zamanlar kapalı alanda sigara iç-
me yasağı yoktu. Şimdi bakın bu 
bir terbiye. Biz bir kere dini telak-
kilerimizi, “Efendim, Diyanet İşle-
ri Bakanlığı yapsa.” Hayır, her müs-
lüman yapmalı. Bunu belediyesi de 
yapmalı, doktoru da yapmalı, mü-
hendisi de yapmalı, mütevekkili 
de yapmalı. Dinimizi yaşama dini 
halinden, ibadet yani tapınma di-
ni haline indirgedik. Emin olun, 
bunun sonu dua dini haline in-
dirgemektir. Ne yazık ki, cami av-
lularında satılan kitapların bazı-
larında “Namaz Duaları” yazıyor. 
Fatiha’nın, ‘İhtinas sıratel müstâ-
kim’den yukarısı bile dua değil. 
Biz namazda sadece selam verece-
ğimiz zaman ‘Allahümme salli-ba-
rik’te dua ediyoruz. Bunun dışında 
dua yok ki. Niye namaz duası? Sû-
re diyemiyor muyuz? Bakın bu ne-
ye dönüşüyor? Bir Hıristiyan, bir 
Yahudi bir papaz veya haham ol-
madan, ibadet edemez. Sadece dua 
eder. İbadet ritüeli yapamaz. Biz 
yaparız. Mesala bana bugün dizini 
bükme diye söyledi doktordan. Ar-
kadaşım bana imamet etti. Biz içe-
ride namazımızı kıldık. Biraz sonra 
siz ev sahibisiniz, sünneti seniyye 
gereği siz imam olursunuz namazı 

kılarız. Bir papaz çağırmaya veya 
imam çağırmaya lüzum yok. Bu-
nun böyle olduğunu ve dua ile sı-
nırlı olmadığımızı, namaz ve oruç 
ile sınırlı olmadığımızı, yaşamak 
olduğunu öğrettiğimizde bütün 
bu konuştuklarımızın cevabı gelir. 
O zaman hak yemek biter. En ba-
siti sizin söylediğiniz şerit değiş-
tirmek, hak yemek değil mi? Hasılı 
ibadet ritüellerini yerine getirmek, 
müslüman olmaya yetmiyor. O iş 
başka, bu iş başka, diye bir başka 
zihniyet var. Hayır, Allah’ın rızası-
na uygunluk veya uyumlu olmak 
vardır. Dini; dinî, la-dinî olarak ayı-
ranlar var. İslâm’da la-dinî diye bir 
şey yoktur. Dine uygunluk veya uy-
gun olmamak vardır. La-dinî ne de-
mek? Böyle bir şey yoktur. İslâmda 
her şey dine aittir. Bunu İslâm diye 
konuştuğumuz zaman, hep dirsek 
gördüğümüz bir gençlikten geldik. 
Onun için bu gibi konuşmalar-
da gayri ihtiyari bu şikâyetleri di-
le getirmek, uzun seneler biriken 
şikâyetleri dile getirmemek müm-
kün olmuyor. Ama şimdi gençler 
tecrübeleri az da olsa, görüşleri ve 
ufukları birtakım baskılar ile bizim 
zamanımızda olduğu gibi baskılan-
mamış gençler ile bunların ayıp ol-
madığını İslâm’ın bir yaşama şekli 
olduğunu, binasının da, sokağının 
da, ağacının da, böceğinin de, kur-
dunun da ve böyle olması lazım 
geldiğini ortalığa yaymamız lazım. 
O zaman çerçeveleri daraltmaktan 
kurtuluruz. 

Dinimizi yaşama dini 
halinden, ibadet yani 
tapınma dini haline 

indirgedik. Emin olun, 
bunun sonu dua dini 
haline indirgemektir.

Devlet reisi Sultan Süleyman, Baş-
vekil Sokullu, Diyanet Reisi Ebu 
Suud Efendi, Bahriye Nazırı Hay-
rettin Paşa, Nafia Nazırı Mimar 
Sinan. Efendim, daha sayalım mı? 
Böyle bir kadro niçin bir arada? O 



cemiyetin, toplumun ortaya koy-
duğu kaymak bu.

Yani bizim bütün problemlerimi-
zin çözümü sevgidir, problemleri-
mizin sebebi sevgisizliktir. Hiç bir 
Müslümana “sen efendimizi sev-
miyorsun” dediğimiz zaman itiraz 
etmeyecek olan yoktur. Hepsi sevi-
yorum der. Halbuki insanın en ya-
kını zevci ve zevcesidir. Efendimi-
zin zevceleri validelerimizin ismini 
tek kelimede sayan müslümana hiç 
rastlamadım. Nesini sevmiyorsun 
sen Peygamberimizin? Yarın öbür 
gün utanmayacak mısın? Anne ba-
na şefaat et de, babama söyle de…

Biz küçükken harçlığımızı anne-
mizden mi isterdik sayın başkan? 

Hasan Taşçı: Eyvallah, annemizden.

Ömer Tuğrul İnançer: Niye ba-
bamızdan istemezdik? Peki, Re-
sulullah’tan şefaat istemeye yü-
zümüz var mı? Ama hiç olmazsa 
annemizin eteğinin altına girip şe-
faat isteyebilirdik. Yarın öbür gün 
Resulullah; “sen benim hanımla-
rımın adını bile bilmiyorsun” der-
se ne cevap vereceğiz? Yani bu ka-
dar sevgisiz bir toplumuz. Bakın 
Kur’ân-ı Kerim’de baba oğul pey-
gamberlerin konuşmalarında ya 
ibni yok. Oğulcuğum var ya eb yok, 
ya ebi yok, ya ebeti var, babacığım 
var. Allah niye onu öyle yazmış? 

Babacığım, oğulcuğum kelimesin-
de en irtibattan maada, aidiyetten 
maada, muhabbet var. Babasına 
moruk, anasına kocakarı, yavrusu-
na velet diyen toplumdan, bu prob-
lemlere çözüm çıkmaz. 

Eski dünya organik 
işleyen bir sistem, 

sanayi kenti ile mekanik 
işleyen bir olguya 

dönüştü özün biçime 
dönüşümü süreçleri.

Aynur Can: Şimdi, problemlerin 
kaynağı evet, sevgisizlik buyurdu-
ğunuz gibi, ama bu hastalıklı hal o 
kadar derinleşmiş ki içinde birçok 
açmaz ve çelişki yüklü. Meselâ şe-
hir ve ritüel olarak konuştuğumuz 
etkileşimli alana baktığımızda mo-
dern ve geleneksel, postmodern, 
karmakarışık. Hiçbir şey eski dün-
yanın yerli yerindeliğinden, ada-
let anlayışından pay almıyor. Eski 
dünya organik işleyen bir sistem, 
sanayi kenti ile mekanik işleyen 
bir olguya dönüştü özün biçime 
dönüşümü süreçleri. Postmodern 
dünyamızda mekanik sistem yeri-
ni makinasal olana bıraktı. Bir bü-
tünün parçasındaki bir değişiklik 

bütünü etkileme ve dönüştürme 
gücünden yoksun artık. Parçada 
değişiklik gerçekleşiyor ve diğer 
alanları hiç etkilemeden dönüşüm 
yaşanıyor. Her şey karman çor-
man, kim kime dum duma, karma 
karışık. Bu konuyu belirlerken de 
bilim kurulunda düğünler mese-
lesini düşünmüştük. Kültürel bir 
biçim olarak Esenler’de insanları-
mız nasıl düğün yapıyorlar? Bura-
da da biçimler karma karışık. Ay-
nı düğünde palyaço ve semazen bir 
arada. Okunuyor, oynanıyor, dans 
ediliyor, ibadet ediliyor vs. Karma 
karışıklık hali zihin yorucu ve gö-
nül bozucu. İnsanlar üzerine dü-
şündükleri, gönülden uzlaşı oluş-
turmadıkları alanda acele ve telaş 
içinde hayatı başlarından savmak-
talar. Şehir henüz akl-ı selim sahibi 
insanların şehri değil. Kalb- selim 
sahibi insanları tasavvur etmek ve 
zevk-i selim sahibi insanları hayal 
etmek, muhayyelimizde canlan-
dırmak yine entelektüel sermaye-
nin harcı olabilir. Ancak gerçeklik-
ler, gerçek şehirle, gerçek şehirli 
ile yüzleşmeden yapamayız bunu. 
Menzil alamayız, bu düğümü bıra-
kınız çözmek dokunamayız bile.

Ölçek meselesi çok mühim. Vak-
tiyle sevgi kaynaklı güzelliklerin 
üretildiği, gerçekleştiği alanın şe-
hir anlamında bir ölçeği var kuş-
kusuz. Meselâ İstanbul’da 17. 18. 
yüzyıllarda tekkelerin dağılımı, in-
sanların birbirine değmesi, mürşit 
ile dervişin karşılaşması, karşılaş-
ma olasılığı vb. Bütün bunlar bir 
ölçek içerisinde gerçekleşiyor. Şim-
di burada basınçla, göçle bir yığın 
insanın bir araya toplandığı ve zi-
hinlerin ve gönüllerin karma ka-
rışık olduğu düzen ötesi bir şeyle 
karşı karşıyayız Televizyonlar açık 
bir pencere olarak daima bütün o 
batı dünyasındaki temel kabulleri, 
gönderileri, varsayımları evlerimi-
zin içine yığmakta. Toplum bun-
ları süzebilecek bir süzgeç gelişti-
rememiş. Bugün aynı zamanda, 
eş zamanlı olarak postmodern ça-
ğın bireyi olarak da var oluyoruz, 
yaşıyoruz. Kendi zamanımızı her 
ne kadar oluşturmamış olsak da. 
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Günümüzde zaman-mekân sıkış-
ması diye bir gerçeklik var. Bu ister 
istemez yaşam pratiğimize yansı-
yor. Çünkü zamanın peşinde ve işi-
nin başında olmanın göstergesini 
postmodern zaman böyle yorum-
luyor. Zamanı yakalayamadığınız 
zaman onu dönüştürme gücünü, 
icra kudretini de kaybediyorsunuz. 
Meselâ Esenler’de bir düğün formu 
nasıl olmalı? Nasıl olur? Neler ya-
pılacak? Yerel yönetim neler yapa-
bilir? Bunlar tamamen karmaşık 
sorunlar olarak bizi beklemekte.

Mahmut Kanık: Çok güzel bir su-
num oldu çok hoşuma gitti teşek-
kür ediyorum. Yalnız şimdi Müslü-
man bireyler, fertler olarak modern 
çağda yaşıyoruz. Bir taraftan mo-
dern yapılar, modern binalar, mo-
dern kurumlar, modern üniversite 
vs. Diğer taraftan da kesinlikle vaz-
geçmeyi düşünmediğimiz bir yü-
ce dinimiz var, maneviyatımız var. 
Şimdi bunlar birbirine karışıyor. 
Biz burada topluma somut örnek-
ler sunabilmeliyiz. Anadolu’nun 
köylerinden şehirlere gelmiş in-
sanların, çeşitli mahallelerde bir 
araya gelip, yaptıkları düğünlere 
tanık oluyoruz. Teorik olarak bak-
tığımızda şehirde yaşayan, insan 
olduğuna göre, ritüeli uygulayacak 
olan da yine insandır. İbadet ile 
mükellef bir varlıktır insan. Zaten 
dini terminoloji içinde de “ef ’alü 

mükellefin” var. Farz olan bir ta-
kım ritüeller var. Bunun yanında 
vacip olanlar, sünnet olanlar, müs-
tehab olanlar, mendub olanlar da 
var. Bunları gençlerimize bilim-
sel toplantılarda, konferanslarda, 
sohbet halkalarında, oturumlar-
da bire bir ya da toplu şekilde tek 
tek anlatmak gerekir. Sezai Kara-
koç üstad şöyle bir cümle demişti. 
“Kahvedeki garsondan, cumhur-
başkanına kadar herkesi eğitmek 
zorundayız, arkadaşlar.” Eğitmek-
ten de kasıt, İslâm medeniyetinin 
ana konularını kahvedeki garsona 
da anlatacağız, daha başkalarına 
da anlatacağız. Buradaki hareket 
noktamız da şudur: İmam-ı Ga-
zali Hazretlerinin ‘Eyyühel Veled’, 
Ey Oğul diye bir kitabı var. Bir de 
‘Nasihatü’l-Müluk’ diye. Meliklere, 
krallara, hükümdarlara nasihat. Bu 
büyük üstadlar bunları yazmışlar. 
Bizler de modern zamanlarda ya-
şadığımıza göre, bu hayat iç içe gir-
miş vaziyette, bir taraftan, toplum 
olarak yılbaşını kutluyoruz, şunu 
yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sevgi-
liler günü, vesaire.

Ömer Tuğrul İnançer: Şimdi do-
ğum gününde, af buyurun bir mu-
harremde, eğlence yapmaya başla-
yanlar da oldu.

Mahmut Kanık: Yani bu içinden 
çıkılmaz bir şey gibi görünüyor. 

Bunun başta ilim adamlarına dü-
şen bir görev olduğunu düşünüyo-
rum. Üniversite mensuplarımıza, 
hocalarımıza düşen bir görev var. 
Sorumluluk var. Entelektüelleri-
miz, şairlerimiz, yazarlarımız, ro-
mancılarımız, öykücülerimiz, mû-
sikişinaslarımız vb. bütün hepsi, 
birleşik kaplar kelimesini burada 
da kullanalım. 

Dini terminoloji içinde 
de “ef’alü mükellefin” 

var. Farz olan bir 
takım ritüeller var. 

Bunun yanında vacip 
olanlar, sünnet olanlar, 

müstehab olanlar, 
mendub olanlar da var.

Mimarlar, şehir mimarisi, meselâ; 
orda bahsettik ya, meselâ Osman-
lı mimari anlayışında ritüel dediği-
mizde, insanlar şehirlerini kurar-
ken maneviyata ait olan binalarını 
bin yıllık olarak tasarlamışlar. Me-
selâ cami kebirler böyledir. Meselâ 
Bursa’da Yeşil Cami gibi. Taş bina 
bin yıl gider. Kendi evlerini de ah-
şaptan yapmışlar. O da azami yüz-
yıl dayanıyor diye. 

Ben burada müsaade ederseniz bir 
hatıramı anlatmak istiyorum. Ben-
deniz Emir Sultan’dan, Yeşil Ca-
mi’ye geliyordum. Yanıma bir genç 
yaklaştı. “Yeşil kami?” dedi. İngiliz-
ce sordu, hemen anladım yaban-
cı turist olduğunu. “Gel, ben de o 
tarafa gidiyorum, göstereyim.” de-
dim. Yeşil Cami’ye kadar yürüdük. 
Beş, altı dakikalık yolculuktan son-
ra, orada babası ve kız kardeşi du-
ruyormuş. Tanıştırdılar, “Çay içe-
lim” dediler yardım ettiğim için 
teşekkür etmek istediler. Bir çay 
içtik, böyle bir sohbet oluştu. Ben 
sohbetin bir yerinde; “Arkamızda 
duran Yeşil Cami 1412 yılında in-
şâ edilmiştir.” dedim. Baba, oğul 
ve kızı, üçü de avukatmış. Kültür-
lü insanlarmış. “Aaa Amerika’nın 
keşfinden 80 yıl önce.” dediler üçü 



birden. Ben de “Evet, Amerika’nın 
keşfinden 80 yıl önce inşâ edildi bu 
bina ve hâlâ dimdik ayakta. Daha 
da asırlarca ayakta kalacak.” dedim. 

Hasan Taşçı: Bu bize şunu da 
anlatıyor sanıyorum. Medeni-
yetler devletlerden daha uzun 
ömürlüdürler. 

Mahmut Kanık: Şimdi bizim bir 
mimari anlayışımız, mûsiki anlayı-
şımıza gelelim. Şehrin içinde dola-
şan genç, kadın, erkek hiç fark et-
miyor. “Bursa’da adım başı cami 
var, bu ne ya?” diye itiraz ediyor-
lar. Halbuki o zaman şehri kuran 
insanlar, zaman ve mekân içeri-
sinde, kişi şehri dolaşırken adım 
başı cami ile karşılaşıyor. Bunla-
rın bazıları mescit. Bursa’da, Yeşil 
Cami ile Ulu Cami arasında en az 
yirmi tane de mescit vardı. Şim-
di de dört, beş tane var. Şimdikin-
den çok daha fazla idi yani çünkü 
insanlar artık bu mâbetle, kulluk 
bilinciyle, ubudiyetle özdeşleşmiş. 
Başka şekilde düşünemiyor.Ama 
şimdi gelinen noktada, modern za-
manlarda bu duyguda kopukluklar 
oluşmuş. Buna “insan üstü” alan 
deniyor. Teknik terim olarak “süp-
ra ümen (supra- humain). Moder-
nizm, “süpra ümen (supra- huma-
in) dediğimiz bu insan üstü alanla 
bağını koparmış. Bu düğünlere de 
yansıyor, diğer şeylere de yansıyor. 
Üniversitelere de yansıyor. Bakın 
bir zamanlar enteresan bir şey söy-
leniyordu. “İnanç kafası ile bilim 
yapılmaz.” deniliyordu üniversite 
panolarında. Üniversite hocasının 
böyle bir anlayışı vardı.

Ömer Tuğrul İnançer: Doğru 
hocam. Bu söz çok doğru. Hristi-
yan inancı Hz. Adem’in günahı-
nın varisi olarak doğan insanlar, 
Hz. İsa’nın kanını temsil eden vaf-
tiz suyu ile temizlenmeden o güna-
hıyla devam eder. Ancak bilgi kı-
rıntıları hala Ademsel olduğu için 
Hz. İsa’nın oğulları ve kızları olan 
rahipler ve rahibeler tarafından 
terbiye edilirlerse ancak o bilim kı-
rıntıları gider. Bunun için de üni-
versitelerin başındaki adam bir pa-
pazlık rütbesi olan rektördür. Tabi 

doçentlik, hepsi papazlık rütbesi-
dir. Şimdi İslâm’da bir tek İslâmi 
kaidenin ilme aykırı olduğunu gös-
tersinler. O yazıya ben de kelime-i 
şahadet yerine iman edeyim. Ama 
gösteremezlerse o yazıyı onlara ye-
dirmek lazım.

Mahmut Kanık: Ben de cevap-
lar getirmek açısından, diyorum ki 
önce teorik planda kendi terimleri-
mizi koyalım. Baktık, meselâ rek-
tör yerine başka bir kelime bula-
biliriz. Efendim, Belediye başkanı 
güzel bir kelime belki ama eskiden 
şehremini deniliyordu. Ne kadar 
önemli. Belediye Reisi, reis de gü-
zel ama başkan, kavramsal olarak, 
belediye başkanı president, ora-
dan çağrışım yapıyor. Kavramsal 
olarak, bence teorik planda bugün 
değişimi, dönüşümü, öze dönüşü 
başlatmamız lazım. Meselâ ben-
deniz edebiyat ve medeniyet soh-
betleri yapıyorum. “ Hocam, neden 
konferans demiyorsunuz?”diye so-
ruyorlar. Konferans demiyorum, 
seminer demiyorum, sempozyum 
demiyorum, panel demiyorum. 
Neden? Çünkü bunlar modern 
kavramlar, Batı medeniyetine ait 
kavramlar. Ben ne diyorum: edebi-
yat ve medeniyet sohbeti.

Hız ve haz ikisi 
birliktedir. Yani 

modernizm bize hızı 
ve hazı getirdi. Biz 
hız yerine vakfeyi 

getirelim, haz yerine 
de zevki getirelim. 

Ömer Tuğrul İnançer: Hocam, 
konferansta bir kişi söylüyor, di-
ğerleri dinliyor. konuşmuyor. Soh-
bette paylaşım oluyor. Hani çok 
modern kavram ya paylaşım. Biz 
sohbette paylaşımı yapıyoruz işte. 
Ama konferansta paylaşım yok. Di-
yalog yok, monolog. 

Mahmut Kanık: Somut olarak di-
yelim ki; bir düğün nasıl yapılır? 
En azından bunun filmini yapalım, 
hayali düğünler kurgulayalım. Bir 
arkadaş geliyor. Düğün salonu tu-
tuyor, bir düğün yapıyor. Ondan 
sonra, dolmuşa biniyorlar, gidiyor-
lar. Zil zurna sarhoş olmuş gidiyor-
lar. Kaç tane kaza oldu böyle. Alkol 
su gibi içiliyor, oyunlar, zevk, eğlen-
ce birbirine karışıyor. Az önce mo-
dernizmin temel kavramlarından Harran, 

Şanlıurfa
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hızı gösterdiniz ya, haz kavramı da 
var. Hız ve haz ikisi birliktedir. Yani 
modernizm bize hızı ve hazı getir-
di. Biz hız yerine vakfeyi getirelim, 
haz yerine de zevki getirelim. 

Savaş Ş. Barkçin: Meselâ bana so-
rarlar “hobiniz” var mı diye. Hobi 
diye bir şey yok. O benim zevkim 
derim. 

Ömer Lekesiz: Öncelikle şunu arz 
etmek istiyorum. Hocamın söyledi-
ği kavramlar ve kelimelerden dola-
yı. Aslında bu insanlar kavramlarla 
bir şeyi sabitlerler, somutlaştırır-
lar, surete dönüştürürler ve o suret 
bir resim düzeyinde bizim hayatı-
mıza ilişkin söyleyeceğimiz şeyleri 
de belirler. Bu nedenle konuyu bi-
raz nazariyatın içinde tutuyorum. 
Buna göre suretlendirme yapıyo-
ruz. Kaldı ki, ben medeniyetçi de-
ğilim. Çünkü medeniyet dediğiniz 
şey tefessür edilen bir şeydir. Bizde 
tefessür etmiş bir medeniyetin ba-
kiyesiyiz. Yeniden kurulamaz mı? 
Kurulur. Buna rağmen ümmet di-
li diye tabir edebileceğimiz, yine de 
bu bakiye medeniyetin kullandığı 
kelime ve kavramların aynı zaman-
da bizim şehre mahsus inşâmızda 
veya şehre mahsus törenlerimizde 
etkili olacağı kanaatindeyim. Çok 
basit bir örnekle, resmi dairelere 

Arapça’da, merkez, Farsça’da def-
ter, Türkçe’de kalem deniliyor. Do-
layısıyla bizler bir Türk, Fars ya da 
Arap olarak, merkez, defter ve ka-
lem arasında ortak bir hayata sahi-
biz. Merkez Müslüman için daima 
Kur’an’dır, hadistir. Bunlardan ha-
reket ederek ancak bir tür diriliş ve 
bir tür yeniden dünyayı ve zamanı 
yorumlamak, kavramları yorumla-
mak mümkün olabilir. 

Mimariye ilişkinde elbette ki fe-
nomenler üzerinden konuşmak 
öncelikli olmasına rağmen yine 
de önce nazariyat düzeyinde bir 
zihin temizliğine giderek ancak 
ondan sonra dediğiniz hastalık-
lar konusunda tedavi olunabilir, 
kanaatindeyim. 

Medeniyet dediğiniz 
şey tefessür edilen 

bir şeydir. Bizde 
tefessür etmiş bir 

medeniyetin bakiyesiyiz. 

Aynur Can: Yani evet sorun or-
tada ve denemeler olabilir. Dü-
ğünler meselesinde de hocamızın 
önerdiği hayali düğünler idealinin 

geliştirilmesi bir yol olabilir. Dü-
ğünler çok yüksek maliyetler içe-
riyor ve insanlar ne yapacaklarını 
bilmiyorlar. Güzel örneklerle yay-
gınlaştırmalar ve kamusal mekâ-
nın kullanımının geliştirilmesi gü-
zel olur.

Savaş Ş. Barkçin: Şimdi bizim her 
yerde güzel örnekleri tesis etme-
miz lazım. Güzel örneklik muhay-
yel bir şey değil. Güzel örneklik 
zaten yaşanmış ve sergilenmiş bir 
şeydir. O yüzden Resulullah Efen-
dimizin güzel örnekliğini yaşayıp, 
her işimizde o örnekliği gösterme-
miz gerekir. Buna da kulluk diyo-
ruz. Medeniyet kavramına ben de 
çok sıcak bakmam. Ona “umran” 
diyoruz. Zaten onun esası kul-
luktur. Ancak mümin ikame eder. 
Niye? Allahu Teâlâ’nın kelimesi-
ni vahyini ikame eden kişidir. O 
yüzden müminin şehri de bir ca-
zibe merkezi olmalıdır. İnsanlar 
oraya gelmeye can atmalıdır. İn-
sanlar orada en güzel binaları gö-
recektir. Ben Brüksel’e çok gidip, 
geldim. Brüksel’de bir Türk ma-
hallesi var. Çok da büyük bir ma-
halledir. 40.000 kadar Türk var. 
Keşke bu kadar senedir şöyle de-
dirtebilseydik. Bir Brükselli, hanı-
mına şunu deseydi: “Biz haftasonu 
çıkalım, akşam yemeğini Türk ma-
hallesinde yiyelim. Hem yemekleri 
çok güzel, hem de kendileri çok hoş 
insanlar. Orası en emin yer” diye-
bilseydi. O zaman Brüksel de bizim 
medeniyetimizin parçası olacak-
tı. Bunları coğrafi olarak sıralamak 
çok yanlış. Zamansal olarak sırala-
mak da çok yanlış. Medeniyet bun-
larla çok fazla bağlantılı değil. Bu-
nu zikretmek istedim. 

İkinci çok önemli olan şey güzel ör-
neği yaygınlaştırmak... Güzel örne-
ği yapan insanlar olması lazım. İn-
sandan daha bulaşıcı bir varlık yok. 
Güzelden de daha çok talep edi-
len bir şey yok. İnsanlar kötü fiil-
leri bile alışkanlık haline getirir-
ken bile güzelleştirirler gözlerinde. 
Zaten güzel, gözden geliyor. Göze 
değen şey demek. Dolayısıyla biz 
eğer güzel örnekleri ortaya koyar-
sak, inanın o bulaşıcı bir şey olur. 

Brüksel’de
Çiçek Motifli 

Türk Halısı



Medeniyetin iki tane büyük dam-
gası vardır: Mimari ve mûsiki. Bir 
medeniyetin hiçbir şeyini bilmese-
niz bile, bu ikisine bakarak o mede-
niyeti anlayabilirsiniz. Bizim me-
deniyetimiz kulluk medeniyetidir, 
o yüzden her hangi bir medeniyet-
le karşılaştırılmaz. Başka medeni-
yetlere de açıktır. Çünkü biz insa-
na açığız, insana dostuz, insanın 
ürettiği her şeyde hakkı görürüz, 
o hakkı iktibas etme hakkımız var-
dır. Açıklığımız vardır. Kendimizi 
ne modernizm eleştirisiyle kapat-
malıyız, ne de suçu muhayyel kav-
ramlara atmalıyız. 

Medeniyetin iki tane 
büyük damgası vardır: 
Mimari ve mûsiki. Bir 

medeniyetin hiçbir 
şeyini bilmeseniz 

bile, bu ikisine 
bakarak o medeniyeti 

anlayabilirsiniz.

Modernizm denen şey kulluğun 
zıddı olan şeydir. Nefsaniyetin hâ-
kim olması halidir. Biz ise vahda-
niyetin hakim olmasına çalışan in-
sanlar olmalıyız. Biz bunun örneği 
olmalıyız. Sadece kendi ülkemizde 
değil. İnanın şu anda Batı diye sü-
rekli eleştirdiğimiz toplumlar, bu-
na en muhtaç toplumlar. İnsanlığa, 
muhabbete en muhtaç toplumlar. 
Kendi lugatlerinde bu kavramların 
bir karşılığı bile yok. Yani “muhab-
bet” kelimesinin İngilizce, Fransız-
ca karşılığı yok. “Gönül” yok, “aşk” 
yok, “sevmek” bile yok. Evet, “sev-
mek” fiili bile düzgünce yoktur. 
Çünkü babayı sevmek fiili ile, kedi-
yi veya matematiği sevmek arasın-
da hiç bir fark yoktur. Dolayısıyla 
onlar bize muhtaç. Biz bu güzelliği 
yaşayalım ki, inşallah insanlığa bu-
nu sunabilelim. Şehirlerimizle ve 
şehirlerimizdeki âdâb ile beraber 
inşaallah...

Mahmut Kanık: En yüksek düzey-
de Peygamber Efendimiz ‘Abduhu 

ve Resuluhu’ Peygamber Efendi-
mizin zatında hukuk somutlaşmış. 
Ama Abduhu, şehadet kelimesin-
de ifade ediliyor. Şehirde yaşayan 
her insan, önce Allah’ın kulu oldu-
ğu için, bu kulluğu yerine getirebil-
mesi için şehremin olan belediye-
lere bir görev düşüyor. Bu kulluğu 
kolaylaştıracak yapılar oluşturması 
lazım, ortamlar oluşturması lazım. 
Diyelim ki önce hanım kardeşleri-
mizi düşünerek, ‘Namaz kılmak is-
tiyoruz ama yer yok.’ diyorlar. Ne-
rede kılacağız? diyorlar. Okullarda, 
binalarda, alışveriş yerlerinde mes-
cid yok. Ne olacak şimdi? Yavaş ya-
vaş başladık. Milli Eğitim Bakanlığı 
başladı sanıyorum. Her kurum ya-
sal olarak, bir ibadethane, hem er-
kek, hem bayan için, açmakla mü-
kellef. Hadiste, “Zorlaştırmayın, 
kolaylaştırın, müjdeleyin, nefret 
ettirmeyin.” buyuruluyor. Kulluk 
en yüksek özgürlüktür, zirvedir. 
Bir insan özgür olmak istiyorsa, 
önce Allah’a tam kul olmalıdır. Al-
lah’a kul olan kimse, başka hiç kim-
seye kul olmaz. 

Ömer Tuğrul İnançer: Konya’da 
pek çok siyasinin olduğu özel bir 
toplantıdaydık. Hep şikâyetler di-
le geliyor, bazılarıyla eskiden ta-
nışıyoruz. Biri dedi ki: Sen bir 
şey söylemiyorsun. Büyüklerimi-
zi dinliyorum, dedim. Sen bir şey 

bekliyorsun, söyle bakayım dedi. 
“Bir kere siz şikâyet makamı değil-
siniz, çözüm makamısınız, dedim. 
Sizin şikâyet etme hakkınız yok, 
dedim. İkincisi bütün bu şikâyet-
ler Türkiye’yi Türkler idare etmeye 
başladığında biter, dedim. Bir ta-
nesi müdahale etti. Eski Konya va-
lisi, biz Türk değil miyiz? dedi. Ho-
cam, siz Türkiye’yi idare ettiğinizi 
mi sanıyorsunuz, dedim. Bütün bu 
sorunların cevabı bir tek şey başka-
nım, biz Müslüman olduğumuz za-
man sualler ortadan kalkar. 

Hasan Taşçı: Efendim teklifimizi 
kabul edip teşrif ettiğiniz ve bu gü-
zel sohbet için, hepinize teşekkür 
ediyorum.  
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Hasan Taşçı: Hepiniz hoşgeldiniz. 
Şehir Düşünce Dergisi’nin doku-
zuncu sayısını hazırlıyoruz. Teşrif-
lerinizden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Bildiğiniz üzere her sayının 
özel bir konusu var. Şehir Felsefe-
si, Şehir Hukuku, Şehir Ekonomi-
si, Şehir Sosyoloji, Şehir Kültürü 
sayılarından sonra Şehir ve Ritüel 
son sayımızdı. Yeni sayımızın ko-
nusu ise “Su ve Şehir”. Konumuz-
la ilgili olarak teknik detaylardan 
daha çok romantik bir sohbet ya-
palım diyoruz. Yani teknik olarak 
suyun şehre getirilmesi taşınması-
nı konuşmayacağız. Şehirle su iliş-
kisi tarih boyunca nasıl olmuştur, 
suyun şehrin ortaya çıkmasındaki 
etkisi gibi konulara eğileceğiz. İste-
diğiniz an söz alabilir, konuşabilir-
siniz. Benim soru sormamı bekle-
menize gerek yok, dileyen dilediği 
zaman katkı sağlayabilir.

Su ve şehir birbirinden ayrılmaz 
unsurlardır. Bir yerde su varsa şe-
hir vardır, şehir varsa su vardır. Ta-
rih boyunca şehirler üzerinde ku-
rucu ve yıkıcı etkiye sahip olmuş 
bir su ve şehir arasında nasıl bir 
ilişki vardır sorusunu Mahfuz ho-
cama yönelterek başlayalım top-
lantımıza. Buyurun hocam.

Mehmet Mahfuz Söylemez: Bis-
millahirrahmanirrahim. Su ve şe-
hir deyince benim aklıma öteden 
beri hep Mekke gelmektedir. Zira 
bu kutlu şehrin kurulduğu mekân 
aslında bir kent oluşturmaya, hele 
hele bir medeniyet inşa etmeye as-
la müsait değildi. Kutlu kitabımız 
Kur’an’da anlatıldığı üzere: Yüce 
Yaradan burayı Arap Yarımadası-
nın merkezi haline getirmeye karar 
verince Hz. İbrahim (a.s.)’a emret-
miş, o da Hacer validemizle kutlu 
oğlu İsmail’i yanına alarak Mek-
ke’ye vasıl olmuş ve ailesini bura-
ya yerleştirmiştir. Hz. İbrahim aile-
sini bırakıp gittiğinde ancak birkaç 
gün yetecek suları bulunmaktaydı. 
Suları tükenince anne Hz. Hacer 
oğluna su bulmak için telaşa kapıl-
mış, Safa ve Merve tepelerine çıka-
rak etrafta su aramıştı. Onun telaş-
la biraz da panik içerisinde, belki 
de farkında olmadan bu tepelere 

yaptığı yedi koşu daha sonra bizim 
için bir ibadet haline gelmiştir. Ma-
lum, Hac veya Umre’de bu iki tepe 
arasında, adeta Hz. Hacer’i taklit 
ederek yürürüz. Bunu yapmama-
mız durumunda hac veya umremi-
zin makbul olmayacağına inanırız. 
Hz. Hacer’in bu uğraşından sonra 
zemzem suyu bağışlanır. Zemzem 
ile birlikte Mekke, etrafına yerleşi-
lebilecek bir mekâna dönüşecektir. 
Bu su ile birlikte de yeni bir mede-
niyetin yani Tevhit Medeniyeti’nin 
temelleri atılmış olacaktır. Bir baş-
ka ifadeyle su ile birlikte Mekke, 
Tevhidi düşüncenin nirengi nokta-
sını teşkil edecektir. Kuşkusuz su-
ya rağmen Mekke’nin şehir olmak 
için epey bir beklemesi gerekecek-
tir. Ama bu su oranın meskûn ma-
hal haline gelmesi için yeterli ola-
caktır. Dolayısıyla su bir taraftan 
şehrin oluşumunu sağlarken öte 
taraftan bir medeniyetin kurul-
masını sağlamıştır. İşte İslam me-
deniyetini Mekke’de, Hz. Hacer 
ile İsmail’e bağışlanan zemzem-
le başlatırız. Gördüğünüz gibi İs-
lam medeniyetinin temelini birçok 
medeniyette olduğu gibi su teşkil 
etmektedir. Bu nedenle biz Müs-
lümanlar bu suyu kutsal olarak ka-
bul ederiz, hacca veya umreye gi-
denlerimiz onu yanlarında taşırlar 
ve memleketlerine döndüklerinde 

ziyaretlerine gelen halka verdikleri 
en değerli hediye bu su olur. Hat-
ta onu hediye olarak alanlar da ona 
karşı bir ihtiram beslerler, içerler-
ken bir ritüel icra ederler. Çoğun-
lukla ayağa kalkarlar, kıbleye yani 
Mekke’ye dönerler ve besmele ile 
bazen dilek tutarak içerler. Bütün 
bunların arkasında yatan temel ne-
den İslam medeniyetinin bu su ile 
başlamış olmasıdır.  

Zemzem ile birlikte 
Mekke, etrafına 

yerleşilebilecek bir 
mekâna dönüşecektir. 

Bu su ile birlikte de yeni 
bir medeniyetin yani 

Tevhit Medeniyeti’nin 
temelleri atılmış 

olacaktır. Bir 
başka ifadeyle su 

ile birlikte Mekke, 
Tevhidi düşüncenin 

nirengi noktasını 
teşkil edecektir. 

Hz. Peygamber, Mekke’den Medi-
ne’ye göç etmesi ardından küçük 
kümelerinden oluşan bölgedeki 
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köylerden birine, sonraları bir su-
yun yani Eris kuyusunun etrafında 
şekillenerek Medine’ye dönüşecek 
olan Yesrib’e yerleşiyor. Hz. Pey-
gamber öncesinde Medine diye bir 
şehirden bahsedemiyoruz, bir şe-
hir yok ortada. Medine köylerden 
müteşekkildi. Her biri adına utum 
denilen kaleciklerin etrafında şe-
killenen otuza yakın köy vardı. Hz. 
Peygamber, Yesrib’e hicret ettik-
ten sonra mescidin olduğu noktayı 
şehrin kurucu nüvesi haline getiri-
yor ve şehir bu çekirdek noktadan 
dışarıya doğru açılmak suretiy-
le gelişiyor. İslam medeniyetinde 
iki kez su merkezli bir kuruluştan 
bahsedebiliriz. İslam şehri veya İs-
lam şehirciliğinin asıl banisi he-
pinizin bildiği gibi Hz. Ömer’dir. 
Nitekim onun halifeliği dönemin-
de birçok yeni şehir kurulmuştur. 
Mesela Fırat’ın kenarına kurulan 
Kufe. Aynı şekilde Basra, Fustat 
ve Kahire de suyun hemen yanı-
na inşa edilmiştir. Mezkur şehirler 
İslam medeniyetini şekillendiren 
şehirler olarak bilinmektedirler. 
Dahası, İslam medeniyetinin zirve 
kenti Bağdat da böyledir. Az önce 
“suyun zaman zaman kentlerin do-
ğuşuna zaman zaman ise kentlerin 
ölüşüne vesile olduğunu” belirt-
tiniz bu durum İslam medeniye-
ti için de geçerlidir. Nitekim Hac-
cac tarafından hicri 87 tarihinde 
iskâna açılan Vasıt şehri nehir ya-
tağının değişmesinden sonra ta-
rihe karışacak yerine bugünlerde  

ismini sıkça duyduğumuz Kut’ül 
Amare kenti doğacaktır. Dolayısıy-
la Kut’ül Amare Vasıt şehrinin bir 
devamıdır. Özetle: Su, İslam me-
deniyetinin esasını teşkil eden nü-
vedir. İnsanların etrafına yerleşti-
ği bu nüve, bir taraftan şehirciliğe 
diğer taraftan ise etrafına yerleşen 
insanların medeniyet algılarının 
oluşumuna aracılık etmiştir. Su 
medeniyetimizin yapısına, duru-
şuna, rengine, desenine damgasını 
vurmuştur. 

Su, İslam medeniyetinin 
esasını teşkil eden 
nüvedir. İnsanların 
etrafına yerleştiği 

bu nüve, bir taraftan 
şehirciliğe diğer taraftan 

ise etrafına yerleşen 
insanların medeniyet 
algılarının oluşumuna 

aracılık etmiştir. 

Su, medeniyetin oluşumunun ana 
unsurudur. Suyun bu tarafı ka-
dar su medeniyetimizin de ko-
nuşulması gerektiğini düşünü-
yorum. Suyun çıkarılışı, kentlere 
ulaşması, üzerine kurulan köprü-
ler, teknolojik alet ve edevatlar-
da kullanılışı, sağlık sektöründe 
kullanılışı, su ile ilgili teşkilatların 
her biri su medeniyetimizin birer 

unsurudur. Bunların üzerinde de 
konuşulması gerektiğini düşünü-
yorum. Horasan’ın merkez kenti 
Merv ki  ben ona Horasan’ın Bilim 
Merkezi derim, Merv bu teşkilatla-
rın en önemlilerinden birine sahip 
idi. Keşke zamanımız olsa da bu-
nu konuşabilsek. Bu teşkilatı ay-
nı isimli kitabımda ayrıntılı olarak 
anlattım. Hülasa, su bir medeniye-
tin rengini desenini belirleyen en 
önemli figürdür. Bu figürün etkisi-
ni bildiğiniz zaman zaten medeni-
yeti çözümlemeniz çok daha kolay 
olacaktır.

Hasan Taşçı: Sanki insanın ihti-
yacı olan su ile şehrin ihtiyacı olan 
suyu birbirinden ayırdık. Şöyle bir 
şey dediniz “Mekke şehir olmak 
için zemzemi bekledi.” Zemzem-
den öncede bir yerleşim var ama 
Mekke’de değil mi Hocam?

Mehmet Mahfuz Söylemez: Yok

Hasan Taşçı: Ama Hz. Adem Mek-
ke’ye yerleşmemiş mi Hocam? En 
azından ben öyle biliyorum. 

Mehmet Mahfuz Söylemez: Hz. 
Âdem’in nereye indiği tartışma-
lı bir husustur. Mekke dolayları-
na indiğini söyleyen rivayetler var-
dır. Hatta Kâbe’nin önce melekler 
sonra Âdem (a.s.) tarafından in-
şa edildiğini söyleyen rivayetler de 
vardır. Hz. Âdem ile Hz. Havva’yı 
Mekke’nin kurulacağı coğrafyada 
(Arafat) buluşturan rivayetler de 
bulunmaktadır. Fakat İslam tari-
hi kaynakları Hz. İbrahim’den ön-
ce Mekke adında bir şehrin varlı-
ğından bahsetmezler. Şehrin ilk 
kez Hz. İbrahim tarafından ku-
rulduğunu söylerler. Hatta bu dö-
nemde bile Mekke’ye yerleşenler, 
Kâbe’nin etrafında değil de dağla-
ra yerleşmişlerdir. Mekke asıl şe-
hir olarak Hz. Peygamber’in atala-
rından Kusay b. Kilab tarafından 
kurulmuştur. 

Hasan Taşçı: Bu durumda şunu 
sormam gerekiyor. Şehirlerin anası 
tabiri nerden geliyor?

Mehmet Mahfuz Söylemez: Şe-
hirlerin anası tabiri medeniyet ku-
rucu olması hasebiyledir. Hatta 

Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ



kimi rivayetler bu ifadeyi Taif için 
de kullanır. Bazı tefsirlerde “Üm-
mü’l-Kurra” ifadesi üç şehir için ya-
ni Mekke, Taif ve Horasan’da Merv 
için kullanmışlardır

Hasan Taşçı: Ben Kur’an-ı Ke-
rim’deki tabirden bahsediyorum.

Mehmet Mahfuz Söylemez: Ben 
de Kur’an-ı Kerim’deki tabiri 
söylüyorum.

Hasan Taşçı: Horasan’ı da kaste-
diyor mu oradaki “şehirlerin anası” 
ibaresi?

Mehmet Mahfuz Söylemez: 
Mukâtil bin Süleyman “Ümmü’l 
- Kurra” tabirinin Hicaz’da Mek-
ke’yi, Horasan’da ise Merv’i ifa-
de ettiğini belirtiyor. Dolayısıyla 
Ümmü’l-Kurra’nın medeniyet inşa 
eden şehirler için kullanıldığını an-
lıyoruz. İslam Medeniyeti’nin asıl 
kurucu şehrinin Mekke olduğunda 
bir kuşku yoktur. Dolayısıyla asıl 
Ümmü’l-Kurra Mekke’dir. Fakat 
Mekke’ye benzer roller üstlenmiş, 
medeniyetimizin değişim ve dönü-
şümünde görev almış, iz bırakmış, 
medeniyetimize şekil vermiş, kö-
şe taşı olmuş olan şehirlerin Mek-
ke’nin rolüne benzer roller üstlen-
diği varsayılarak Ümmü’l-Kurra 
mefhumunun bu şehirler için de 
kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Ali Uyumaz: Şimdi Hocamız da-
ha çok manevi ağırlıklı bir anlatım-
da bulundu. Bakanımız da der ya “ 
su hayattır”, “ susuz hayat olmaz”. 
Dünya sularının %97’si tuzlu su-
lardan meydana geliyor. Bu tuz-
lu sular deniz ve okyanus suları. 
Geriye kalan %3’lük kısım ise tatlı 
sulardan oluşmaktadır. Tatlı sula-
rın  %2’ye yakını da kuzey ve gü-
ney kutbunda yer alan buzullar-
dan oluşuyor ve kullanılamıyor. Şu 
anda üzerinde durduğumuz, esas 
istifade ettiğimiz su miktarı yak-
laşık olarak %1‘e karşı gelmekte-
dir. %1’lik dilim nehirler, göller, 
yeraltı sularından oluşmakta. Gü-
nümüzde insanoğlunun kullandığı 
su miktarı kişi başına günlük 150 
lt civarındadır. Gerçi İstanbul’un 
günlük ortalama üç milyon metre 

küp su kullandığını söylüyorlar. Bu 
hususta İSKİ Genel Müdürü’de ay-
nı şeyi söylüyordu. İstanbul’da yıl-
lık olarak bir milyar metreküp ci-
varında su kullanıyoruz. Bunun 
potansiyeli nerden gelir nerden alı-
rız, bunlarla ilgili biz Su Vakfı ola-
rak da fazlaca çalışmalarda bulun-
duk. İstanbul’un etrafında ufaklı 
büyüklü 8-10 tane baraj var.

İslam Medeniyeti’nin 
asıl kurucu şehrinin 

Mekke olduğunda 
bir kuşku yoktur. 

Dolayısıyla asıl ümmü’l-
kurra Mekke’dir. 

Melen şu anda tam olarak devreye 
girmiş değil. Melen’de çok büyük 
bir potansiyel mevcut olup bu de-
rede yılda 1 milyar 77 milyon met-
re küp su akıyor. Demek ki Melen 
İstanbul’un bütün su ihtiyacını ha-
lihazırda rahatlıkla karşılayacak 
bir potansiyeldedir. İstanbul’un 
su ihtiyacı yaklaşık olarak yıllık 
880 milyon m3 civarında. Bazen 
bu değişiyor. Mesela Ramazan ve  
yaz aylarında millet gece gündüz 
ayakta olduğu için o günlerde gün-
lük kullanılan su miktarı 3 milyon 
500 bin m3, 3 milyon 600 m3’e çıkı-
yor. Biz vakıf olarak su tasarrufu-
na çok önem veriyoruz. Acaba aynı 

işi daha az suyla nasıl yapabiliriz? 
Bu konuda güvenilir çalışmaları 
olan kurum olarak Devlet Su İşle-
ri var. Suyun tarımda kullanımı ko-
nusundan bahsedeyim. Bir hektar 
alanın yıllık su ihtiyacının 10 bin 
ton olduğu söyleniyor. Bir hektar 
10 bin metrekare olduğuna göre, 
klasik sulama sisteminde bir yıl-
da bir metrekareye bir ton su kul-
lanılıyor. Acaba bunu nasıl aşağıya 
çekebiliriz, bunun üzerinde çalı-
şıyoruz. Sulama tiplerine göre su 
kullanımı değişiyor. Yağmurlama 
sulamasıyla (bahçelerimizde fıski-
yeyle suladığımız tip sulama siste-
minde) yıllık su ihtiyacı bir hektar 
alan için 10 bin tondan 6 bin tona 
düşüyor, bu şekilde %40 civarında 
tasarruf sağlanıyor. Damla sula-
masında ise 3 bin m3’e kadar düşü-
yor. Damla sulamanın kök bölgesi-
ne yapılan bir çeşidi var. Örneğin, 
Suudi Arabistan gibi sıcaklığın çok 
yüksek olduğu ülkelerde damla 
sulaması bitkiye tesir etmeyebili-
yor ve yüksek sıcaklık dolayısıyla 
su bitkinin kök bölgesine inince-
ye kadar buharlaşıp gidiyor. Kök 
sulamasında ise, su boru sistem-
leri aracılığıyla doğrudan bitkinin 
kök bölgesine ulaştırılıyor. Suudi 
Arabistan, su ihtiyacının hemen 
hemen tamamına yakınını Kızıl-
deniz’den sağlıyor, deniz suyunun 
tuzunu arıtarak kullanıyor ve İs-
rail’de öyle yapılıyor. Fakat bu tip 
kullanımlarda suyun içinden bazı 
maddeler de alınmış olduğu için bu 

Ali UYUMAZ
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da insanlarda belirli bir yaşta ke-
mik erimesine neden olduğundan 
tavsiye edilmiyor. Su Vakfı Başka-
nı Prof. Dr. Zekai Şen Hoca, Suudi 
Arabistan da bu konularda danış-
man. Hoca yer altı sularından içimi 
iyi olmayan ama içinde sağlığa za-
rarlı madde bulunmayan sulardan 
alıp Kızıldeniz’den alınarak arıtı-
lan sulara katarak suyu biraz daha 
tabii hale getirmeye çalıştıkların-
dan bahsediyor. Suudi Arabistan 
çok nadir yağmur alan ülkelerden-
dir ve yılda birkaç kez yağmur alı-
yor. Ama Taif çok yüksek diyorlar, 
orada şöyle bir durum var: Kızılde-
niz’de buharlaşan su yukarıya doğ-
ru yükseliyor, bulutlar meydana 
geliyor, böylelikle Taif ’te her gün 
olmasa da gün aşırı yağmur yağdı-
ğı söyleniyor. Zekai Şen Hoca’nın 
anlattığına göre bu sular zemze-
mi destekliyor. Dünyanın en kurak 
yerlerinden birisi de İsrail. İsrail, su 
ihtiyacını Akdeniz’den karşılıyor. 
Bunun yanında yapılan araştırma-
larda suni yağmurlama sisteminin 
yağış verimini yükseltmediğinin 
görüldüğü ifade edilmiştir. 

Hasan Taşçı: Hocam şehirlerin su 
ile ilişkisi sadece içme suyundan 
ibaret değil. İstanbul içme suyu 
kaynakları bakımından fakir olsa 
bile bir su şehri: Boğaz, Haliç, Mar-
mara, Karadeniz. Muhtemeldir ki 
bu topografik yapı olmasaydı, Bo-
ğaz, Haliç ve Marmara olmasay-
dı estetik açıdan bu denli güzel bir 

şehir olmayabilirdi. Daha zengin 
içme suyu kaynaklarına sahip ol-
ması halinde böyle bir şehir olma-
yabilirdi. Su ve şehir denilince bu 
ilişkiyi de konuşmamız lazım. El-
bette ki içme suyu birinci ihtiyaçtır 
ve en büyük öneme haizdir. İkinci-
si tarım için, oda yine şehri ve in-
sanları besleyen bir ihtiyaç, üçün-
cüsü suyun ulaşım fonksiyonudur 
ki bu da çok önemlidir şehirler için. 
Tarihin en önemli şehirleri suyun 
ulaşımına elverişli olduğu yerlerde 
kurulmuştur değil mi Hocam?

Tarihin en önemli 
şehirleri suyun 

ulaşımına elverişli 
olduğu yerlerde 

kurulmuştur. 

Mehmet Mahfuz Söylemez: Tabi. 
Zeugma ile Basra arasında erken 
dönemden itibaren gemiler çalışır 
bir taraftan yük, diğer taraftan da 
yolcu taşırlardı. 

Hasan Taşçı: Bir de suyun şehirle-
re sağladığı çok önemli bir estetik 
var. Kanalların, nehirlerin, denizle-
rin. Suyun, içme suyunun dışında 
çok fazla imkân sağlamadığı şehir-
ler de var. Mesela; Urfa.

Mehmet Mahfuz Söylemez: Ben 
hocamın söylediğine bir iki şey 

ilave etmek istiyorum. Bunlardan 
birisi Taif ’den Mekke’ye gelen su 
kanalı. Aslında keşke derginin bu 
sayısında bunu anlatan bir yazı 
olsa. 

Hasan Taşçı: Hocam o kanalların 
kalıntıları duruyor.

Mehmet Mahfuz Söylemez: Evet, 
duruyor ve önemli bir şey gerçek-
ten. Diğer ilave etmek istediğim 
konu: İslam öncesi dönemde me-
sela Mekke’de Sikaye isminde bir 
su bakanlığı vardı. Bu bakanlık 
Peygamber ailesinin idare ettiği iki 
bakanlıktan birisi. Hz. Peygamber 
ailesi iki bakanlığı deruhte ediyor-
du. Hz. Peygamber ailesini bu ka-
dar etkili kılan da bu bakanlıklar 
olmuştur. Bakanlıkların birisi ge-
len hacıların barınması ve iaşeyle 
ilgi idi. Diğer bakanlık ise “Sikaye” 
yani “Su Bakanlığı”. Su Bakanlı-
ğı gerçekten önemli, az önce Ho-
camın dediği gibi Zemzem kuyu-
su kazılmadan önceki dönemde, 
Curhumiler döneminde kuyu ka-
patıldığı devirde bakanlık su ihti-
yacını karşılamak için su kuyuları 
açıp, suyu şehre ulaştırıyordu. Ay-
rıca şehrin içerisinde suyu depo-
ladıkları havuzlar kuruyordu. Su, 
uzun süre bekleyip tadı bozulursa 
suya Taif ’ten getirilen kuru üzüm 
katılarak tatlandırılır ve halka ik-
ram edilirdi.

Ali Uyumaz: Hocamın sözlerine 
şunu da ilave edebiliriz. Ben ko-
nuyu dağıtmamak için gündeme 
almadığım su tasarrufu konusu-
na değinmek istiyorum. Biz suyun 
%75’ini tarımda, %10’unu sanayi-
de %15’ini de evlerde kullanıyoruz. 
Fakat sulama metotları geliştiril-
dikçe tarımda kullanılan su mik-
tarı azaltılabilir. Sulama metotla-
rıyla 10 bin metre küp yerine, 2-3 
bin metreküp su kullanılıyor artık. 
Yani %70 yakın tasarruf sağlana-
biliyor. İstanbul’da belki sulama 
çok fazla değil İstanbul’un günlük 
3 milyon metre küp olan su tüke-
timini 1,5 milyon metre küpe dü-
şürmeyi arzuluyoruz. Bu sebeple 
kullanılan sularda halkın tasarru-
fa yönlendirilmesi oldukça önem 

Mazhar BAĞLI



taşıyor. Evlerde yapılan temizlikte, 
bulaşık makinesi, çamaşır makine-
si vs. gibi işlerde elle yıkanan bir 
çamaşır için mesela 120 lt su kulla-
nılıyorsa makinede bu 60 lt’ye ka-
dar düşüyor ve yarı yarıya tasarruf 
sağlamış oluyoruz. Bir de makine 
ile yıkamada sıcaklığın daha yük-
sek olması sebebiyle çamaşırlar da-
ha hijyenik oluyor. Çünkü makine 
60 derecede yıkıyor, biz bunu bu 
sıcaklıkta elle yıkayamayız. Bir Ha-
dis-i Şerif ’te “Nehir kenarında bile 
olsanız suyu israf etmeyin.” den-
mektedir. Peygamberimizin bu sö-
zünü düstur edinmeliyiz. 

Mazhar Bağlı: Şehirlerin dönüşü-
mü ve birer işlevsel mekân halini 
almaları tabi ki suyla yakından ir-
tibatlı bir konu. Ayrıca bütün pey-
gamberlerin bir su hikâyesi oldu-
ğunu biliyoruz, peygamberlerin 
hayatında su ile ilgili bir hikaye, bir 
anekdot muhakkak vardır: Musa 
(a.s.)’ın asasını kayaya vurarak su 
çıkarması, Davud (a.s.), İsa (a.s.), 
Hz. Peygamber (s.a.v.)… Buradan 
hareketle medeniyetin kaynağın-
da su ile ilgili bir dönüşüm olduğu 
ve temel, bütünleyici unsur olduğu 
kanaatindeyim. Mahfuz Hocama 
biraz itirazım var. Kur’an’ın bah-
settiği, buyurduğu çerçevede bir 
tarih okuması yapıldığında Mek-
ke’nin bir nirengi noktası olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü Hz. İbrahim’in 
ikinci bir Âdem olarak kabul edil-
mesinin sebebi hakikatle bizi tek-
rar yüzleştirmesi ve ikinci kez in-
sanları tevhitle buluşturması, ilk 
peygamberin başladığı yere, Mek-
ke’ye işaret ediyor. İtirazım şu 
noktada: Kur’an-ı Kerim’deki ilk 
mekânın Mekke olduğu, Kâbe’nin 
inşasıyla ilgili bir haber olmadığın-
dan siz İslam kaynaklarına göre 
şehrin İbrahim (a.s.) ile başladığı-
nı düşünüyorsunuz. Ben aksini dü-
şünüyorum. Hz. Âdem’in çocukla-
rının mekân ile olan ilişkisi yani 
mekânın insanlar tarafından kur-
gulanması ve dizayn edilmesi son 
derece metafizik yani dini bir şey 
ve ilahi referanslı olması gerektir. 
“Mekke İbrahim (a.s.) ile gün yü-
züne çıkmıştır, ondan önce yoktu.” 

görüşünüze katılmıyorum. Hz. 
Âdem’in çocuklarının hikâyesinde, 
kardeş katliyle birlikte ortaya çıkan 
dramatik hikâyenin, defin olayı, 
kurbana açılan kapı ve dünyayı dö-
nüştürme meselesi bir mekân tara-
fında gelişiyor. Bu mekânın Mekke 
ve Kâbe olduğunu düşünüyorum. 
Bu düşüncem de İslam’a mugayir 
değil zannediyorum. 

Prof. Dr. Mehmet Söylemez: Si-
zin kurgunuz bizim rivayetlerimiz-
le desteklenmemektedir.

Mazhar Bağlı: Kur’an da var.

İstanbul’un bir şehir 
haline gelişinin 

tarihine bakalım. Ne 
kadar Boğaz’ın, su 

kaynağının kenarında 
da olsa bir şehrin yaşar 

hale gelebilmesi için 
suya ihtiyaç vardır. 

İstanbul’un içme suyu 
ihtiyacını karşılamada 
şehrin nüfusunun az 
olduğu dönemlerde 

tepelerden gelen sular 
yeterli olmuştur. 

Mehmet Mahfuz Söylemez: Ka-
çırmamamız gereken tek şey şu: 
Hz. Peygamber özelinden dönüp 
baktığınızda ki Kur’an da bunu 

anlatır her bir millete mutlaka bir 
peygamber gönderilmiştir. Pey-
gamberlerin tamamının Mekke’ye 
yöneldiğini söyleyemeyiz. Zaten 
durum böyle olmuş olsaydı; Müs-
lümanların ilk andan itibaren 
Kâbe’ye yönelmeleri icap ederdi. 
Oysaki Müslümanların ilk kıblesi 
Mescid-Aksa’dır. Yani Kudüs’tür. 
Hz. İsa’nın buraya yönelerek ibadet 
ettiğini, Hz. Musa’nın oraya yöne-
lerek ibadet ettiğini biliriz. Dolayı-
sıyla aslında bir mekânda vahdeti 
ifade etmek üzere kıble ihdas edi-
lirken insanların bildiği mekânlar 
üzerinden o vahdet oluşturulmuş. 
Bütün peygamberlerin Mekke’ye 
yönelerek ibadet ettiklerini, yegâ-
ne kutsal mekânın burası olduğu-
nu söyleyemeyiz. Dahası Kur’an 
her kavme bir peygamber gönderil-
diğini söylemektedir. Bu peygam-
berlerin her birinin kavimleriyle 
birlikte hiç bilmedikleri, ulaşmala-
rı ve hacca gitmeleri mümkün ol-
mayan Kâbe’ye yönelerek ibadet 
ettiklerini de düşünmüyorum. Ben 
her bir Peygamberin, yüce Allah ta-
rafından kendilerinin ve ulusları-
nın bildikleri, ulaşabilecekleri, hac 
ederek kendi aralarından bir vah-
det oluşturabilecekleri mekânlara 
yöneldiklerini bu mekânlar üze-
rinden ümmet bilinci oluşturduk-
larına inanıyorum. Kâbe ise Hz. 
İbrahim ile Hz. Peygamber’in yö-
neldikleri mekân olup insanlığın 
sonuna kadar da tüm Müslüman-
ların yegâne kıblesidir.
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Fatma Şensoy: İstanbul’la devam 
edelim dilerseniz. İstanbul’un bir 
şehir haline gelişinin tarihine ba-
kalım. Ne kadar Boğaz’ın, su kay-
nağının kenarında da olsa bir şeh-
rin yaşar hale gelebilmesi için suya 
ihtiyaç vardır. İstanbul’un içme su-
yu ihtiyacını karşılamada şehrin 
nüfusunun az olduğu dönemlerde 
tepelerden gelen sular yeterli ol-
muştur. Fakat daha sonra su temi-
ni için verilmiş uğraşları görüyo-
ruz. Romalılar döneminde su 242 
km uzunlukta bir kanalla Istıran-
calar’dan getiriliyordu. Bizanslılar-
da şehre hâkim olabilmek, suyu 
bol bir şekilde insanlara ulaştır-
mak anlamına geldiğinden Bizans 
İmparatorlarınca çok fazla su hay-
rı yapmışlardır. Valens, Bozdoğan 
kemerini yapmış daha sonra dö-
nem dönem şehrin suya olan ih-
tiyacı arttıkça başka kaynaklar bu-
lunmuştur. Bu yeni kaynakların bir 
kısmı Belgrat ormanından bir kıs-
mı şimdiki Halkalı civarından ol-
muştur. Osmanlıların da kullandığı 
bu kaynaklardan gelen sular şehrin 
içine kadar geliyordu. 1204’te La-
tinlerin İstanbul’u işgalinde muka-
vemeti kırmak için şehir dışı isale 
şebeke hatlarını tahrip ettikleri gi-
bi şehir içi şebeke hatlarını da tah-
rip etmişler. Bir şehrin savunması-
nı kırmanın en kolay yolu şehri su 

kaynağından mahrum bırakmak-
tır. Daha sonra Bizans devam ede-
gelen akınlardan kendini korumak 
için açık ve kapalı sarnıçların yapı-
mına hız vermiş. Günümüzde Fın-
dıkzade’deki, Karagümrük’teki bü-
yük statlar o dönemlerde sarnıç 
olarak kullanılıyordu. 

Bir şehir tesis etmek için 
-tabi bir nüve olacak- 
her şeyden önce bir 

ibadet ortamı, yani bir 
külliye onun ortasında 

bir cami, caminin 
yanında mektep, 

medrese, kervansaray, 
hastane elzem. 

Yerebatan Sarnıcı yine hepimizin 
malumu, dolayısıyla böyle bir sar-
nıçlara suyu hapsederek savunma 
mekanizması oluşturulmuş. 1453 
geldiğimizde Fatih İstanbul içine 
girdiğinde ya da Konstantinapol 
diyelim. Bakıyor ki her şey tahrip 
edilmiş. Ayrıca İslamiyet inancı-
na göre, akan su durgun suya ter-
cih edilir. Çünkü akan su daha 
sağlıklı. Fetihten sonra sarnıçlar-
daki su kullanılmıyor, daha önce 

kullanılmış kanallar, sular tekrar 
yenileniyor ve yeniden yapılmış-
çasına gürül gürül bir şekilde akı-
tılıyor. Dursun Bey bunu bize akta-
rıyor. Fetih sonrası İstanbul’un su 
ihtiyacı başta padişahlar ve devlet 
adamları olmak üzere pek çok hayır 
sahibince karşılanıyor. Bir şehir te-
sis etmek için -tabi bir nüve olacak- 
her şeyden önce bir ibadet ortamı, 
yani bir külliye onun ortasında bir 
cami, caminin yanında mektep, 
medrese, kervansaray, hastane el-
zem. Tüm bu hayır eserlerinin ya-
şaması için de suyun olması lazım. 
Su olacak ki orada sağlık olabilsin, 
temizlik yapılabilsin hayat devam 
edebilsin. Fatih döneminde bütün 
paşaların sular getirip, mahalleler 
oluşturup şehri yeniden kurduk-
larını görüyoruz. Halkalı suları di-
ye tabir edilen ve şu an yakınında 
bulunduğumuz yerden (Esenler) 
tepelerden künklerle, galeriler-
le getirilmiş sularla büyük külliye-
ler yapılıyor. Kanuni döneminde 
şehir nüfusu artıyor. 1563 yılın-
da Selaniki diyor ki: “O dönemde 
yaz günlerinde insanlar bir dam-
la suya muhtaçtı. Bir at kırbası su 
15 akçeye satılıyordu.” Devrin işçi 
ücretlerine baktığımızda kalifiye 
bir elemanın günde yaklaşık 12 ak-
çe alırken vasıfsız işçinin 5-6 akçe 
ücret aldığını görüyoruz. Yani 150 
litrelik bir at kırbası su için kalifiye 
eleman bir gün çalışacak, vasıfsız 
olan 3-4 gün çalışacak. Evliya Çe-
lebi, Kanuni’nin Belgrad Ormanla-
rı’nda dolaşırken yerde bir su kay-
nadığını gördüğü ve mimarbaşı 
Sinan’a “Acep bu su şehir içine gel-
se mümkün müdür?” sualine ceva-
ben Mimar Sinan’ın “Tabi ki müm-
kündür padişahım, siz keseleri yan 
yana dizerseniz bu su şehre kadar 
gelir.” dediğini aktarıyor. Padişah 
“Ben keseleri hem birbiri ardına 
hem de yan yana dizerim” diyerek 
yanıt veriyor ve Sinan’a bir kese 
altını orada ikram ediyor. 1554’te 
başlayan Kırkçeşme sularının ya-
pımı 1563’te bitiyor. 1563’te çok 
büyük bir sel sebebiyle Mağlova 
kemerinin ayakları tahrip oluyor, 
kemerin tamiri için yaklaşık 10 
milyon akçe harcanıyor. Böylelikle 



Kırkçeşme sularının toplam mali-
yeti 50 milyon akçeyi bulmuştur. 
Süleymaniye külliyesi için harcan-
mış meblağın 35 milyon akçe ol-
duğunu düşünürsek, suyun bir alt-
yapı yatırımı olarak maliyetinin ne 
denli büyük meblağlara ulaştığını 
ve ne kadar önemli olduğunu da 
anlamış oluyoruz. 

Hasan Taşçı: Bu kadar yüksek 
maliyetine rağmen inşa edildiğine 
göre Mağlova kemerin İstanbul’a 
katkısı oldukça önemli olmalı, su 
sisteminin yapılmasından önce ki 
İstanbul ile sonraki İstanbul ara-
sında da çok büyük bir fark olmuş 
olmalı.

Fatma Şensoy: Selâniki Tarihi’n-
den naklen, Rüstem Paşa’nın yahut 
Veziriazamın Semiz Ali Paşa’nın( 
Mehmet İpşirli Hoca’ya göre Se-
miz Ali Paşa) Mimar Sinan’ın ya-
nındaki bir su yolcuyu hapsetti-
riyor. İşin yavaşlaması üzerine 
Kanuni su yolcunun neden hapse-
dildiğini sorunca Sadrazam, “Sul-
tanım eğer biz suyu bollaştırırsak 
şimdi sizin zamanınızda herhangi 
bir şey olmaz, bir zarar olmaz, kıt-
lık olmaz fakat sizden sonra gelen-
ler zamanında buraya herkes gelir, 
geçim bozulur, nüfus artar. Çün-
kü su bol, hayat güzel diye herkes 
buraya gelecek”. Çekim merkezi ol-
manın böylesi olumsuz etkileri de 
bulunabiliyor. 

Hasan Taşçı: O zaman suyun 
iki tür tahrip yönü var diyelim. 

Birincisi; az önce bahsettiğimiz sel 
olup tahrip etme yönü, ikincisi de; 
çekiciliğinden dolayı göçle nüfus 
artışına sebep olup şehirleri yaşa-
namaz hale getirmesi. Günümüzde 
su sistemleri gökdelenlerin tepesi-
ne su taşımaya imkân vermeseydi 
bugün belki birçok şeyi tartışmaya-
caktık. Hatta geçen gün bir arkada-
şım “Asansör olmasaydı ne yapar-
dık” dedi. Ben de; “ne güzel olurdu 
işte üçüncü kattan daha yüksek bir 
bina olmazdı o zaman” dedim. Ar-
kadaş konuyu o açıdan hiç düşün-
mediğini ifade etti.

Bizim geleneksel 
dilimizde ekmeğe 

aziz sıfatı verilmiştir, 
nan-ı aziz, ama suyun 
böyle kutsal bir sıfatı 

yok, ilginçtir. Suya  
ab-ı hayat deriz fakat 

kutsal bir anlam 
yüklemeyiz. Oysa kutsal 
görülmeyen su, hele bir 
mümin için, yaratıcıyla 

buluşmasından 
önce başvurulması 
şart olan bir şey. 

Ali Uyumaz: Hoca hanımın dedi-
ğine bir iki ilave yapmak istiyorum. 
O zamanlar İstanbul’un nüfusu 

çok azmış. Geçen haftada İstan-
bul civarın da bulunan su yolları 
ve su kemerleri ile ilgili bir toplan-
tı da bulunmuştum. İstanbul’u nü-
fusu 40 binlerde iken, Kanuni Sul-
tan Süleyman zamanında 150-160 
bine çıktığı belirtilmişti. Günümüz 
İstanbul’unun bir ilçesi kadar bile 
değil. O zaman tabi pompa yoktu, 
yani suyu pompalama şansı yok tu 
ancak suyu cazibeyle bir yerden bir 
yere ulaştırma ya çalışılıyordu. Me-
sela o kemerleri o su yolları hepsi 
belirli bir koddan uygun bir şekilde 
belirli bir yere ulaştırma yolu takip 
ediliyordu. O zamanlar günümüz-
deki gibi boru sistemi ve pompa 
sistemi yoktu. Şu anda durum öy-
le değil, mesela suyu pompalıyoruz 
birkaç metre çapında boruyla dün-
yanın suyunu istediğimiz yere ve 
seviyeye aktarabiliyoruz. 

Cemil Arslan: Benim için su te-
zattır, tüm mahiyetini anlayama-
dığım bir şey. Suyla ekmek benim 
zihnimde kardeş gibi fakat iki tezat 
kardeş. Mesela bizim geleneksel 
dilimizde ekmeğe aziz sıfatı veril-
miştir, nan-ı aziz, ama suyun böy-
le kutsal bir sıfatı yok, ilginçtir. Su-
ya  ab-ı hayat deriz fakat kutsal bir 
anlam yüklemeyiz. Oysa kutsal gö-
rülmeyen su, hele bir mümin için, 
yaratıcıyla buluşmasından önce 
başvurulması şart olan bir şey. Biz 
namazı müminin miracı olarak bi-
liriz ve eğer koşullar uygunsa, su-
ya müracaat etmeden, yaratıcısıyla 
buluşma imkânı yok. Mümin zihni 
buna rağmen suya bir kutsiyet at-
fetmemiş, Hıristiyan düşüncesin-
deki vaftiz suyu vs. gibi bir kutsi-
yet yoktur.

Fatma Şensoy: Ama birde şunu 
atlamayalım biliyorsunuz çeşmele-
rin başında bile “Biz bütün canlıları 
sudan yarattık.” ayeti var.

Cemil Arslan: Evet, buna rağmen 
bir kutsiyet atfetmiyoruz. Mesela 
biz günlük dilimizde de suyu kul-
lanmaktan bahsederiz. Kullan-
mak aslında incitmektir bir şeyi. 
Yani günlük hayatımızda herhan-
gi bir şeye alelade davranır gi-
bi davranmaktır, kullanmak. Su 
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bizi temizler, enerji kaynağımız-
dır, ulaşımı sağlar, evlerimize de-
ğer kazandırır ve bizi yaratıcıy-
la buluşturur. Buradaki tezat gibi 
görünen şey kutsallık ilişkisi. Ge-
leneksel düşüncelerdeki kutsallık, 
bir şeyle buluşmayı engeller aslın-
da. Bence suyla buluşmayı engelle-
memek için böyle bir kutsallık at-
fedilmemiş suya ilginç bir şekilde. 
Bunlar tabi bütünüyle benim dü-
şüncelerimdir, bilimsel düşünceler 
falan değil. İmajinatif şeyler, öyle 
diyeyim.

Fatma Şensoy: Biraz da romantik 
olmuş Hocam.

Cemil Arslan: Evet romantik. 
Murat nehrinin kenarında büyü-
düm ben. Evimiz nehre yaklaşık 50 
metre mesafedeydi. Sabah nama-
zından sonra arkadaşlarla evden 
kaçıp, geceyi Murat nehrinde geçi-
rirdik, balık tutardık. Sabah balık-
la kahvaltı yaparak okula giderdik. 
Her sene bir arkadaşımızı, Murat 
nehrine kurban vermemize rağ-
men suya hemen her sabah gider-
dik. Su bize hem coşku verirdi hem 
bizi üzerdi.

Benim zihin dünyamda iki şeyin 
insanın ufkunun açılması üzerinde 
bir etkisi var: Harita ve su.  Mesela 

ben suyla irtibat halinde olan in-
sanların ufkunun açık olma ih-
timalinin daha yüksek olduğuna 
inanıyorum. Bu mutlak bir şey de-
ğil kuşkusuz.

Odasında veya ofisinde 
Türkiye haritası 

ile Dünya haritası 
bulunduran iki insanı 

düşündüğümüzde, 
dünya haritası 

bulunduran insanın 
ufkunun daha geniş 
olabileceğine ihtimal 
veririm. Dolayısıyla 

suyun ve haritanın böyle 
bir ufuk geliştirici tarafı 
olduğunu düşünüyorum. 

Odasında veya ofisinde Türkiye 
haritası ile Dünya haritası bulun-
duran iki insanı düşündüğümüz-
de, dünya haritası bulunduran 
insanın ufkunun daha geniş ola-
bileceğine ihtimal veririm. Dolayı-
sıyla suyun ve haritanın böyle bir 
ufuk geliştirici tarafı olduğunu dü-
şünüyorum. İkincisi güç ile ilişki. 

Güçle çok ciddi bir ilişkisi var su-
yun. Şu andaki savaşların önemli 
sebeplerinden bir tanesi suyla irti-
bat biliyorsunuz, okyanus veya de-
ğil. Ama neticede suyla, okyanusla 
irtibat kuramayan güçlerin küresel 
güç olamayacağına ilişkin çok ciddi 
teoriler var.

Değer kazandırıcı bir tarafı var su-
yun öte yandan, bizi kötülüğe sevk 
eden taraf bu aynı zamanda. Ha-
liç’e bakan, Boğaza bakan bir evin 
değeri gerekçesiz yüksektir, niye 
yüksektir bilmeyiz ama yüksek-
tir. Su değer kazandırır, yani suya 
çok yüksek estetik değerlerle bak-
mayan bir insan da o eve o bede-
li öder. Dolayısıyla benim zihnim-
de kutsal olmayan ama değerli olan 
bir şey su. Bu nedenle de son dö-
nemlerde suyun, kutular içerisin-
de zemzem suyu diye mukaddes 
formlarla satılmasını da hazine 
arazisinde gece kondu yapmak gi-
bi bir sapkınlık olarak görüyorum,  
kendi dünyamda. Suyun son dere-
ce yararlı, son derece zihnimizi açı-
cı, bizi yaratıcımızla irtibatlandıran 
fakat mukaddes olmayan bir nimet 
olduğuna inanıyorum.

Hasan Taşçı: Bu suya doygunluk-
tan kaynaklanıyor. Kuraklık çeken 
bir coğrafyada yaşıyor olsa idik su 
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tasavvurumuz farklı olurdu. Siz 
Murat Nehri’nin kenarında yaşa-
dığınız için suya çok fazla ihtiyaç 
duymuyorsunuz. Ben senenin 200 
günü yağmur yağan bir coğrafya-
da, Rize’de büyümem sebebiyle su-
yu ekmek gibi aziz görmem. Dergi-
mizin bu sayısında Afrika’daki su 
kuyularının verdiği hayatı anlatan 
bir yazı var. Afrika’daki su kuyula-
rın önemini duymuşsunuzdur. Su 
kıtlığı içindeki birisi suyun çok aziz 
bir şey olduğunu söyleyip, bizim 
ekmeğe yüklediğimiz kutsiyeti su-
ya yükleyebilir.

Mazhar Bağlı: Kürtçe’de bir ifa-
de var: “Suyun başında bulunanın 
rızkı Allah’tan gelir.” çok sık kul-
lanılan bir tabir. Bizim orada su 
yoktur, biz suyu çok zor şartlarda 
başka yerlerden getiriyorduk. İna-
nılmaz bir şey. Sarnıçlarda bek-
leyen sular olurdu. Yazın sonu-
na doğru, sonbaharda artık suyun 
kokusu içindeki toprak dolayısıy-
la bozulmaya başlardı. İçine kırmı-
zı toprak atarlardı, kokusunu alsın 
diye. Suyun her ne kadar sizin de-
diğiniz gibi kutsiyet atfedilen bir 
yanı olmasa da durgun suya bir şey 
atmama tavsiyesi veyahut Hoca-
mın bahsettiği çeşmelerin başında 
“her şeyin sudan yaratıldığının” ya-
zılması ayrıca israf edilmemesi ge-
rektiği ile ilgili Hadis-i Şerif ’in gös-
terdiği üzere su; alelade, sıradan 
bir nimette değil. Bütün bunlar 
işin kutsiyet yani metafizikle ilgili 
olan kısmı fakat bariz olan suyun 
müthiş dönüştürücü bir şey olma-
sı. İslam tarihinde de bilim tarihin-
de de, ilk bilim insanları suyla ilgili 
bir takım teknikleri bulan kişiler-
dir. İlk medeniyetlerin kurulduğu 
yerlerde de insanların en çok kafa 
yorduğu şeylerden biri suyla ilgi-
li bir takım düzenlemelerdir. Yani 
suyu dizayn etmek ve onun etra-
fında bir medeniyet oluşturmak-
tır. Bunun galiba modern dünyada 
şöyle bir handikap var. Mesela Du-
bai’yi kuruyorsunuz diyelim ki ya 
da başka bir kent kuruyorsunuz. 
Çölün ortasında su yok. Dünyanın, 
kentin, ülkenin, coğrafyanın bü-
tün dengesini değiştirerek oraya su 

getirebiliyorsunuz. Bu oldukça tah-
rip edici bir süreç gibi geliyor bana. 
Yalnızca şehri değil şehrin gayrısı-
nı da tahrip ediyor. Ekonomik har-
camalar dengesini de ciddi anlam-
da bozuyor. Belki de bundan dolayı 
şehir ve su arasında illiyet rabıta-
sı, zorunlu bir nedensellik ilişkisi 
kuruyoruz.

İlk medeniyetlerin 
kurulduğu yerlerde de 
insanların en çok kafa 
yorduğu şeylerden biri 

suyla ilgili bir takım 
düzenlemelerdir. Yani 

suyu dizayn etmek 
ve onun etrafında 

bir medeniyet 
oluşturmaktır. 

Şehirleşmenin temeli, olmazsa ol-
mazı su olduğuna göre susuz bir 
yerde şehir kurmak son derece su-
ni, oldukça yapay bir şey ve çok bü-
yük bir maliyeti beraberinde ge-
tiriyor. Bir de biz, ülke olarak su 
deyince içme suyunu düşünüyoruz. 

Fakat suyun insanlığı, şehirleri dö-
nüştüren özelliği ulaşım ve tarım-
da kullanılmasıdır. Bizim aklımıza 
tarım ve ulaşım konusu gelmiyor. 
Fırat’a yakın sayılırız, Birecik’ten ki 
Suriye’ye Halep’e kadar giden sallar 
oluyor. O salları çekerek geri geti-
riyorlarmış. Yaşlı bir dededen din-
lemiştim: Suyun akışına göre Ha-
lep’e kadar kayıklarla gidiyorlar, 
sonra o kayıkları geri çekiyorlar. 
3-5 kişi kayığın yanında yürüyor, 
kayığa bağlı ipi çekiyor. Korkunç 
bir eziyet. Avrupa’da ise inanılmaz 
şeyler yapmışlar. Suyu seviyeleme 
konusunda, su asansörleri yapma 
konusunda, gemileri ya da kayıkla-
rı makineyle çalıştırma konusunda 
acayip bir teknoloji geliştirmişler. 
Bizim su ile ilgili tekniklerde ge-
ri kalmamıza sebebi olarak ilk ak-
lıma gelen şey içme suyuna odak-
lanmamız. Zeugma’nın mozaikleri 
başka yerden kayıklarla getirilmiş. 
Memleketim Birecik ilçesine Ma-
latya’dan kayıklarla gelen ağaçlar 
evlerin ahşap kısımlarında kulla-
nılıyordu. Birecik’e geliyor, orada-
ki rıhtıma bırakıyorlar, oradan alıp 
köylere götürüyorlar. Ama oradan 
o kayığı geri götürmek için bir tek-
nik geliştirememişler. Almanya’nın 

Eads Köprüsü,
St. Louis, 
Amerika
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deniz dışında neredeyse Danimar-
ka’ya kadar yapay kanalları var, ya-
pay kanallar bizde geliştirilememiş.

Ali Uyumaz: Dünyada mesela 
Amerika’da Missisipi Nehri var ve 
muazzam bir ulaşım can dama-
rı gibi. Ondan sonra Tuna Nehri 
var ağırlıklı olarak kullanılan Volga 
var, Amazon var ve Nil Nehri var, 
tüm bu nehirler ulaşımda kullanı-
lıyor. Türkiye’de işaret ettiğiniz gi-
bi, ulaşımla ilgili fazla bir gelişme 
olmamış. Sakarya Nehri’yle Kara-
deniz’i birleştirme projesine baka-
cak olursak, Sakarya ile Karadeniz 
arasında 140-150 kilometrelik me-
safe için nehir ulaşımı yapmak is-
tersek, taşınacak yüklerin evvela 
motorlu araçlara veya kamyonlara 
yüklenip nehir limanına taşınması, 
oradan nehir tipi gemilere yüklen-
mesi, gemiler Karadeniz’e gelince 
nehir gemileri denizde tam sıhhatli 
çalışamayacağı için yükün deniz ti-
pi çalışan gemilere yüklenmesi, ta-
bi burada mesafe kısa olması sebe-
biyle indir bindirden ziyade yükün 
motorlu araca yükleyince mesafe 
kısalığı sebebiyle yerine bırakılma-
sı tercih ediliyor. 

Hasan Taşçı: Türkiye’nin üç ta-
rafının denizlerle çevrili olması ve 

limanlar arasındaki mesafenin kı-
salığından dolayı doğrudan son 
bindirme limanına gitmek da-
ha avantajlı oluyor, sanıyorum 
Hocam.

Amerika’da Missisipi 
nehri var ve muazzam 
bir ulaşım can damarı 

gibi. Ondan sonra Tuna 
nehri var ağırlıklı olarak 

kullanılan Volga var, 
Amazon var ve Nil Nehri 

var, tüm bu nehirler 
ulaşımda kullanılıyor.  

Ali Uyumaz: Missisipi Nehri Şi-
kago’dan başlıyor Üç Göller’den 
Meksika körfezine kadar mal ta-
şınıyor. Amerika’da demir yolu ta-
şımacılığı da oldukça yaygın. De-
miryolu ile yolcu taşımacılığından 
daha çok yük taşımacılığı yapılıyor. 
ABD’de tam demir yolu kenarında 
evim vardı, orada ben bir kaç kez 
bir katardaki vagonları saydım, bir 
katarda 160-170 tane vagon çıkı-
yordu. Bir vagonda 25-30 ton mal 
olduğunu düşünürsek, yani 3-4 

bin ton mal Meksika körfezine bir 
katarla ulaştırılıyor, oradan yükler 
gemilere aktarılıyor, gemilerle de 
yüklerin taşınacağı yerlere gönde-
rildiği anlaşılıyor. Amerikalıların 
% 80’i hava yolu ile ulaşımı tercih 
ediyor. Havayoluna yüksek rağbe-
te örnek olarak bir anımı payla-
şayım. İstanbul’dan Şikago’ya git-
miştim o zamanlar basketbol final 
maçı dolayısıyla tüm uçaklar dolu 
idi, yer bulamamıştım. Finale kal-
ma ihtimalimiz kalmayınca bü-
tün rezervasyonlar iptal edilmesi 
sonrası uçabilmiştim. Amerika içi 
uçuş rezervasyonu yapamamıştım. 
Amerika içinde normalden olduk-
ça yüksek bir bedelle uçabilmiştim. 
İstanbul’dan Şikago’ya gidiş-dönüş 
ücretini 860 dolara almamıza rağ-
men ABD’de iç hatlarda gidiş-dö-
nüş için 940 dolar ödedim. 

Türkiye’de nehir ulaşımına tekrar 
dönecek olursak, gerek nehir ula-
şımı gerekse ulaşım mesafesi açı-
sından bazı sıkıntılar var. Nehir 
ulaşımı için nehirlerin debisi azal-
dığı zamanlar geçişin rahat sağla-
nabilmesi için nehirlere su sevi-
yesini arttıran regülatör gibi bazı 
bentler ve gemilerin regülatörden 
her iki yöne geçişini sağlamak için 

Panama 
Kanalı



eklüzler yapılması gerekmektedir. 
Eklüzlerin yapılması ise masraf ve 
zamanlama açısından önem teşkil 
etmektedir. Bu sistemle Panama 
Kanalında gemiler Büyük Okya-
nustan, Atlas Okyanusuna geçiri-
yorlar. Süveyş Kanalında gemiler 
kademesiz ve düzayak geçiş sağla-
nıyor. Muhtemelen Kanal İstanbul 
projesi de Süveyş Kanalı’na benzer 
şekilde yapılacaktır.

Mazhar Bağlı: Kanal İstanbul’da 
suyun seviye farkı olacak mı?

Ali Uyumaz: Çok sembolik yani 
35 cm falan tahmin ediliyor. 35 cm 
Karadeniz’le Marmara denizi ara-
sındaki yükseklik farkından kay-
naklı. Karadeniz Akdeniz’e kıyasla 
küçük olduğundan, Tuna, Volga ve 
diğer akarsu suları bu farka neden 
oluyor. 

Hasan Taşçı: Kanal açılsa bile bu 
35 cm’lik fark aynı seviyeye gele-
cek mi? 

Ali Uyumaz: Aynı seviyeye de gel-
se bize fazla bir zararı olmaz, 30-35 
cm gözle bile görmek mümkün de-
ğil. Tabi burada çok büyük bir ma-
liyet meselesi var. Yaklaşık 40-45 
milyar dolar civarında bir maliyet-
ten bahsediliyor. Karşılıklı kanal-
dan geçişlerin sağlanması için 4-5 
adet asma köprü yapılması gerek-
mektedir. Tabi köprülerin etrafın-
daki yollarla bağlantıları için ayrıca 
bir masraf var. 1-1,5 milyar metre 
küp civarında hafriyat gerekebilir. 
Bir metre küp hafriyatı on lira ol-
sa yani bir milyar metreküp 10-15 
milyar TL eder. Bu yalnızca hafri-
yat bedeli. Ayrıca su seviyesi aşa-
ğıya inecek gibi görünüyor. Gemi-
ler rahat çalışsın diye. Bu durumda 
yer altı suları tuzlu suyla karışması 
tartışma konusu olabilir, onun için 
bilemiyorum nasıl bir önlem almak 
lazım. Tabi işin artısı da var eksisi 
de var.

Hasan Taşçı: Hocam su medeni-
yettir dediniz, su ile medeniyet 
arasında doğrudan bir ilişki kur-
dunuz. Bu tarih boyunca böyle ol-
muştur. Çünkü medeniyetler birbi-
rinin devamı olmuştur her zaman 

için. Bir kesinti var mı bilmiyorum, 
bu konuda ne söylersiniz? Medeni-
yetle de şehir arasında doğrudan 
bir ilişki var. Su da şehrin olmaz-
sa olmazı. Tabi az önce de söyle-
dim içme suyu ile kullanma suyu 
ile kurmuyoruz bu ilişkiyi değil mi 
su medeniyeti derken diğer boyut-
larıyla birlikte ele alıyoruz konuyu.

Su bir taraftan yaşam 
iken diğer taraftan 
da estetiktir. Su ile 

irtibatı bulunan 
şehirler her zaman 

en güzel ve en gözde 
kentler olmuşlardır.   

Mehmet Mahfuz Söylemez: Şe-
hir ve su denilince içme suyu, ta-
rımda kullanılan su, ulaşım ve 
şehirleri güzelleştirmek için kul-
lanılan su akla gelmektedir. Tarihi 
kentlerimizden Merv, Nesa, Tus, 
Meşhet gibi kentlerin geniş devasa 
caddelerini kocaman selvi ağaçları 
süslemekteydi. Bu ağaçların altın-
dan akan sular şehrin güzelliğine 
ayrı bir güzellik katmaktaydı. Gü-
nümüz Tus ve Meşhet (Bugünkü 

İran) şehirlerini ziyaret edildiğinde 
bu hoş manzalar halen görülebili-
yor. Isfahan’ın ortasından geçen 
Zayende Rud’u hatta İstanbul’u 
ikiye bölen güzelim boğazı da zik-
retmemiz gerekmez mi? Anlaya-
cağınız su bir taraftan yaşam iken 
diğer taraftan da estetiktir. Su ile 
irtibatı bulunan şehirler her za-
man en güzel ve en gözde kentler 
olmuşlardır. 

Su ve şehir demişken medeniyeti-
mizin önemli müesseselerini olan 
su ile ilgili vakıfları ve kurumla-
rı da anmamız gerek. Bilindiği gi-
bi Hz. Ömer döneminden itibaren 
İslam şehirlerinin önemli bir kıs-
mında su işlerinden sorumlu di-
vanlar bulunmaktaydı. Merv gibi 
bazı kentlerimizde ise on binlerce 
çalışanı bulunan kurumlar vardı. 
Bu kurumlar bir taraftan suyun içi-
lebilir duruma gelmesine, diğer ta-
raftan da ihtiyaç sahiplerine ulaş-
masına nezaret ederlerdi. Mezkur 
kurumların başında bulunan yetki-
linin şehir valisi kadar etkili olduğu 
rivayet edilmektedir.

Fatma Şensoy: Osmanlıdan bah-
se devam edeyim. Efendim, İstan-
bul’da ve Osmanlı topraklarında 
su, vakıf olgusu içinde akıyor. Eğer 
siz bir mülke sahipseniz ancak onu Haliç
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vakıf haline getirebiliyorsunuz do-
layısıyla da suya sahip olmanın 
tüm koşulları sağlandıktan sonra 
da bir su vakfı oluşturulabilir, bir 
vakıf su akıtabilirsiniz.

İstanbul’da ve Osmanlı 
topraklarında su, 

vakıf olgusu içinde 
akıyor. Eğer siz bir 
mülke sahipseniz 

ancak onu vakıf haline 
getirebiliyorsunuz 
dolayısıyla da suya 
sahip olmanın tüm 

koşulları sağlandıktan 
sonra da bir su vakfı 
oluşturulabilir, bir 

vakıf su akıtabilirsiniz.   

Hocam siz daha iyi bilirsiniz, ya-
nılırsam düzeltin beni lütfen. Su-
ya sahip olmak için, hatırladığım 
kadarıyla boş bir arazide kazılmış 
bir kuyudan suyu çıkarmak lazım. 
Suyun hacmi su kuyudan çıkacak-
sa 40 arşın eğer kaynak suyu ise bu 
500 arşına kadar çıkıyor. Çıkardığı-
nız bu suyu şehre kadar getirebili-
yorsunuz. Başlangıçta ekseriyetle 
sultanlar, ana su yollarından bü-
yük külliyeler için sular getirmiş-
ler şehre. Kırkçeşme suyu, Halkalı 

suları, Taksim suları ve Üsküdar 
suları gibi İstanbul’un 4 ayrı vakıf 
su sistemi vardı. Su vakıf olgusu 
içerisinde bir hükmü şahsiyete sa-
hip oluyor ve bir vakıf olduğu için 
de onun özel kurulları, kurumları 
mevcuttu. Su Nezareti kurulduğu-
nu biliyoruz hatta Fatih bir su na-
zırı tayin ediyor. Şehir içindeki su 
şebekesiyle su nezareti ilgileniyor-
du. Şehir dışı şebekede bu su yol-
larının bakımıyla, tamiriyle ilgile-
nen su yolcular ve su yolu köyleri 
var. Bunlar birçok vergilerden mu-
af tutulmuşlar ve sadece bentlerin 
etrafını temizlemek su yolunu ko-
rumakla görevliler. Kişilerin boş 
bir arazide kuyu kazıp, ana su yo-
luna bu buldukları suyu ekleme-
lerine, “katma” deniyor. Bu suyun 

bir bölümünü “hakkı mecra” ola-
rak  bırakıyorlar, geri kalanını da 
şehir içindeki evlerine bağlayabili-
yorlardı. Mülk sular satılabiliyordu  
yahut kiralanabiliyordu. Yine va-
kıf fazlası sular da kiralanabilirdi. 
Tüm bu işlemler yüzyıllar boyunca 
kayıt altına alınmış. Kadıya gidip 
su sahipliğinizi tescil ettiriliyor. Su 
ile ilgili kayıtlar, mahkeme kayıt-
ları olan şer’iyye sicillerinin için-
de Mâ-i Leziz defterleri adı altında 
toplanmış. Genellikle de şöyle bir 
uygulama var: Suyla ilgili bütün iş-
lemleri devrin Eyüp Kadılığı diğer 
bir ismiyle Haslar Kadılığı yapıyor-
du. Diğer kadılıklarda alış satış iş-
lemini, vakıf tescilini yaptırabilir-
siniz ama suyla ilgili herhangi bir 
işleminiz olunca bunu ancak Has-
lar ve Havass-ı refia kadılığına yap-
tırabilirsiniz. Mâ-i Lezîz Defterleri 
adı altında Şeriyye sicillerinden bu 
bölümü İstanbul su külliyatı içinde 
yayınlandı. Bu yayında 15. yy.’dan 
19. yy. sonuna kadarlık dönem-
de İstanbul’da su ile ilgili belgeler, 
kayıtlar yer alıyor. Mâ-i Leziz def-
terleri dışında su nazırının tuttuğu 
defterler bulunuyor. Nazırlık def-
terinde ise suyla ilgili tüm işlem-
ler ve bütün suya sahip olmanın 
koşulları yazılı. Arada tabi yokla-
malar ve tahrirler yapılıyordu. Ör-
neğin su kıtlığı yaşandığı zaman-
larda. Padişah Sultan 3. Murat’ın 
“Sen benim suyumu nereye verir-
sin?” ifadesinin yer aldığı bir tahrir 
yani yoklama ve su yolları haritası 

Atışalan
Su Kemeri,
Esenler



var. Tahrirlerle beraber haritalar 
yapılıyor. İstanbul’un su yollarına 
ait pek çok haritaya Topkapı Sa-
rayı Müzesi’nde, Türk İslam Eser-
leri Müzesi’nde, Vakıf Suları Arşi-
vi’nde ulaşmak mümkün. Köprülü 
kütüphanesinde hatta ben bir ça-
lışma yapmıştım bir makalede. Bi-
liyorsunuz haritalar bir iş yapma-
nın en önde gelen koşulu, hem 
başlangıcı hem de teftiş yapmanın 
bir kolay yöntemidir. Böyle su yo-
lu haritalarına sahibiz. Su uzman-
ları sahip olduğunuz suyu Ağustos’ 
un 15 den sonra suların en kıt ol-
duğu zamanda bile suların başına 
kadar gidiyorlar ve onu ölçebiliyor-
lardı. Su ölçüm birimleri de o dö-
nemin tabirleriyle kamış, masura, 
lüle, çuvaldız, hilal diye böyle sıra-
lanıyor. Suyun debisini ölçmek için 
kullanılan birimler bunlar. Pek çok 
su belgesinde ilk defa bu terimler-
le karşılaştığımızda bize çok farklı 
geliyordu. Acaba lüle nedir, çuval-
dız nedir? diye düşünüyordum.

Tabi siz sahip olduğunuz suyu 
eğer vakıf haline getirip insanla-
rın hizmetine sunmak isterseniz 
bir vakfiye oluşturuyorsunuz. Bu 
vakfiyede de suyollarının bakımı, 
onarımı… Yüzyıllar boyu akma-
sı amaçlanıyor. Çünkü bir vakfın 
esas amacı sonsuza değin sürme-
si. Dolayısıyla su vakıflarının çok 
büyük bir gelir kaynağına sahip 
olduğunu biliyoruz. Yine Kanu-
ni Sultan Süleyman’ın Kâğıthane 
su yollarına ya da Kırkçeşme su 
yollarına dönersek Rumeli de Ay-
dos kasabası ve ona bağlı 5 köyü 
bu suyollarının tamiri ve bakımı 
için vakfına gelir kaynağı olarak 
ayırmış. Yani o kasaba ve köylerin 
bütün yer altı, yer üstü  insanlar-
dan alınan vergileri de dâhil hep-
si sadece bu suyollarının tamiri 
ve bakımı için harcanacaktır. “Bir 
eksiklik olursa benim diğer va-
kıf gelirlerimden de eklensin ve 
bu sular sonsuza kadar aksın.”, 
“Çeşme olabilecek yerlerde çeş-
meler inşa edilsin yoksa kuyular 
yapılsın. Gelip geçenler, yaşlılar, 
çocuklar bu sudan içsinler bana 
dua etsinler.” diye, Kanuninin su 

vakfiyesinden  bunları okuyabiliyo-
ruz. Mihrişah Sultan valide sultan-
lardan, Sultan 3. Selim’in annesi. 
Arabacıoğlu deresi üzerine bir bent 
yaptırmış, tabi başka bentlerde var 
ama bir hanım sultan olması hase-
biyle özellikle belirtmek istedim. 
Vakfiyesinde Eyüp’te ki hayratına 
ilk önce bu suyun verilmesini is-
tiyor. Daha sonra da bent fazlası 
suların isteklilerine kiralanıp veya 
satıldığını belgelerden okuyabili-
yoruz. Böylece su hayrı yapan ha-
nım sultanların bir örneğinden de 
bahsedebiliriz.

Suyu da canlı olarak 
kabul ediyoruz, aynen 

mekânı canlı olarak 
kabul ettiğimiz gibi. 
Su canlıdır, Yaradanı 

zikreder, O’na şükreder, 
hamd eder. Bizim 

medeniyetimize göre 
mekân da canlıdır. 

Allah’a zikreder, 
şükreder, hamdeder. 

Mekânın insan 
üzerinde bir hakkının 

olduğuna inanırız.

Hasan Taşçı: Hocam merak ettim 
ben çizdiğiniz şeyi. Onu bir açık-
larsanız bize.

Mehmet Mahfuz Söylemez: İs-
lam nokta-ı nazarından baktığı-
mız zaman su bir kere hayatı ifade 
ediyor, hayat sudan başlıyor zaten. 
Yüce Allah onu bir nimet olarak in-
dirdiğini belirtiyor. Ve suyu ken-
di gücü, kuvveti ve kudretinin bir 
nişanesi olarak zikrediyor. Daha-
sı suyu da canlı olarak kabul edi-
yoruz, aynen mekânı canlı olarak 
kabul ettiğimiz gibi. Su canlıdır, 
Yaradanı zikreder, O’na şükreder, 
hamd eder. Bizim medeniyetimize 
göre mekân da canlıdır. Allah’a zik-
reder, şükreder, hamdeder. Mekâ-
nın insan üzerinde bir hakkının 
olduğuna inanırız. Ali Suavi’nin 
bir risalesi var “Hukuku’ş-Şevari” 
yani “Caddelerin İnsan Üzerinde-
ki Hakları”. Suyun da insan üze-
rinde hakları bulunmaktadır. Yerli 
yerinde kullanılmalıdır, israf edil-
memelidir. İsraf edilmesi caiz de-
ğildir. Akarsuyun kenarında olsa-
nız bile onu israf etmemelisiniz. 
Bütün bunlar suyu varlık âlemin-
de kendimizle eşit kategoride ka-
bul etmemiz ve onu da kendimiz 
gibi Allah’ın bir bendesi olarak 
görmemizden kaynaklanmakta-
dır. Onun için suyu kullanılması ve 
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harcanması gereken yerde icap et-
tiği kadar harcamak durumunda-
yız. Aksi durumunda değerlerimiz-
le çelişmiş oluruz. Çizdiğim şekil 
bunu ifade ediyordu. 

Hasan Taşçı: Hocam, eyvallah bi-
raz daha devam edelim. Benim yo-
rumlamakta zorluk çektiğim bir 
husus var. Mazhar Hocamla Gö-
beklitepe’ye gittik. Göbeklitepe in-
sanlık tarihini yaklaşık 5 bin sene 
geriye götüren bir yer. Herhangi 
bir tarımsal uğraşı olmadan orta-
ya çıkan bir şehir. Bunun gibi Ana-
dolu da suyla pek irtibatı olmayan 
çeşitli Antik şehirler var, Efes, Orta 
Anadolu’daki Boğazkale, Alacahö-
yük gibi. Efes denize yakın ama 
doğrudan bir su irtibatı göreme-
dim ben. Buralar nasıl şehir haline 
gelmişler? Acaba önceden su var-
dı da çekildiği için mi bu şehirler 
ölmüş?

Mazhar Bağlı: Mardin’de Dara di-
ye çok eski bir yer var. Orada çok 
büyük, aklınızın almayacağı bir su 
arıtma tesisi var. Günyüzüne çı-
karılan çok az bir kısmı, çok güzel 
bir tesis. Günyüzüne çıkan kısmı 
orta büyüklükte bir kasabaya ye-
tecek kadar suyun depolayabilece-
ği bir alana sahip ve rahatlıkla su-
yu alabileceğiniz bir yapı var. Yani 
baktığınızda su yok gibi görünür. 
Mesela biz Petra’ya gittik orda da 

su kanalı var hala izi belli. 2 tane 
su kanalı var, üstelik her 100-150 
metrede bir suyu filtreleyecek bir 
sistem kurmuşlar suyu bir dereden 
getiriyorlar oraya akıtıyorlar.

Aslında şehirler genelde 
suyun kenarında 
kurulurlar. Ancak 

zamanla suyun yatağı 
değişebilir veya iklim 

dolayısıyla kurur, şehir 
de sudan uzağa düşer. 

Şehirlerin çoğunda 
durum böyledir.

Hasan Taşçı: Hocam ben zaten 
susuz da hayat olabilir iddiasında 
değilim. Neden şehri doğrudan su-
yun yanında kurmayıp böyle bir 
yeri tercih etmişler? 

Mehmet Mahfuz Söylemez: Bir 
şehir tarihçisi olarak müsaade 
ederseniz sorunuza cevap vere-
yim. Aslında şehirler genelde su-
yun kenarında kurulurlar. Ancak 
zamanla suyun yatağı değişebilir 
veya iklim dolayısıyla kurur, şe-
hir de sudan uzağa düşer. Şehirle-
rin çoğunda durum böyledir. Va-
sıt örneğine baktığınızda aynı şey 
görülür. Bir nehrin kenarında ku-
rulmuştu, Fırat’ın hemen kenarın-
daydı, Fırat güzergâh değiştirince, 
şehir terkedilmiştir. 

Mazhar Bağlı: Yine aynı şekilde su 
güzergâhını değiştiren kente doğ-
ru işte bu Hama’daki devasa şeyler 
görmüşsünüzdür. Suyun dönüş-
türücü bir gücü vardır. Tabi Urfa 
açısından Göbeklitepe ile ilgili bir 
şey. Belki çok konu dışı görünebilir 
ama Urfa, Göbeklitepe klasik tarih 
anlayışını sarsan bir durum orta-
ya çıkarıyor. Dinler tarihi, modern 
dinler tarihi kurumsal bir din an-
layışının MÖ 6 binden sonra baş-
ladığını belirtiyor. Hatta bir başka 
bir yoruma göre MÖ 8 binden baş-
lıyor. Fakat Göbeklitepe’nin MÖ 
12-13 bin yıl önce kurumsal dini 
ibadetin yapıldığı bir ibadethaneye 
sahip olduğu ortaya çıktı. Ama or-
da da büyük ihtimalle Hocamın de-
diği gibi su vardı yani su yoksa bile 

Dara Antik 
Kenti,
Mardin

Londra



suyu taşıyacak su sistemi kuracak 
bir mekanizma muhakkak bulunu-
yordu. Kazılarda çeşitli sarnıçlar, 
yani yeraltı sularını yeryüzüne çı-
karan mekanizmaların bulunması 
su varlığının en büyük kanıtı. Biz-
de neredeyse her yöreye özgü, ku-
yudan su çekme işlemi yapan ma-
karalar var. Su bazen kol gücüyle 
bazen de merkeplerle çekilir.

Hasan Taşçı: Tabi öyle bir iddia 
yok.

Cemil Arslan: Bir de Göbeklite-
pe’nin ne için kurulduğunu, kuru-
luş hikâyesini de bilmiyoruz. Şeh-
ri kuranların kimler olduğunu ve 
geçmişleri, şehri hangi koşul ve  ge-
rekçelerle kurduklarını ve hangi sa-
iklerle o tepeye gittiklerini de net 
olarak bilemiyoruz.

Mazhar Bağlı: Tepeye halk arasın-
da ziyaret tepesi derler. Yani ziya-
ret bizde yatırlara söylerler. 

Cemil Arslan: Demek ki orada dal-
ga dalga bir şey oldu, aktarılmış bir 
şey. Suyun bir de iktisat politikala-
rını belirleyen bir tarafı var galiba.  
Hatta su bizde siyaseti dahi belirli-
yor. Türk siyasetini son yirmi yılda 
belirleyen şey iki tane su vakıası-
dır: İSKİ hadisesi ve Yuvacık Barajı.

Hasan Taşçı: Hocam biz iktisat 
politikalarından devam edelim.

Cemil Arslan: Suyun Türkiye’de 
son 20 yılda politikayı belirlediğini 
düşünüyorum. Mesela Türkiye’de 
inşaat sektörü bu kadar gelişmiş 
olmasaydı son 15-20 senede hü-
kümet Kanal İstanbul konusunda 
bu kadar cüretkâr bir iddiada bu-
lunabilir miydi kuşkum var doğru-
su? Ya da Hitler çok güçlü bir adam 
olmasaydı Ren nehrini o kadar gü-
zel yapabilirler miydi Almanlar bil-
miyorum? Benim dikkatimi çeken 
şu: Dünya finans piyasasını yön-
lendiren küresel kentlerin tamamı 
ya suyun karşısında yahut ya su-
ya yakın yerlerde. New York böy-
le Londra böyle Tokyo, Şangay ve 
Hong Kong’da. Dubai yapay bir şey 
oluşturarak finans piyasasına dâhil 
oluyor.

Biz dünyada İstanbul’la mevzi kap-
maya çalışıyoruz. İstanbul su ke-
narında bir şehir. Finans öyle bir 
şey ki din, değer, gelenek farklı-
lık hiç bir şey tanımıyor. Mesela 
Londra’da “�e City” diye bir bölge 
var biliyorsunuz finans piyasaları-
nın konuşlandığı bölge. City İngi-
lizce’de şehir anlamında ama “�e 
City” dediğinizde herkes Lond-
ra’daki o finans piyasası merkezini 
anlar. Londra demenize gerek yok. 
Burada “money molla” dediklerini 
adamlar var dalga geçiyorlar, “mo-
ney molla” diye.

Su mütevazıdır yerden 
akar, alçaktan akar ama 

bir şey bitirir, bir şey 
üretilmesine sebep olur. 
Bir şeye kaynaklık eder, 
hayat verir, insanların 

yararlanabileceği 
bir şey üretir. 

Tevazuuyla üretimin 
iç içe geçtiği bir şey.

Money molla diye tabir edilenler, 
bildiğimiz beyaz fistanlı, Arap dün-
yasından gelen insanlar. Bu insan-
ların iki özelliği var: İslam hukuku-
nu, İslam fıkhını çok iyi biliyorlar, 

ve modern finansı çok iyi biliyor-
lar. Dolayısıyla nehrin kenarındaki 
o küresel kentin çıkardığı kâğıdın 
İslam şeriatına uygun olup olmadı-
ğı konusunda fetva verebiliyorlar. 
Milyon dolarlık danışmanlık ücre-
ti alıyorlar. Dünyayı yönlendiren 
bu şehrin nehir kenarında kurul-
muş olması, bütün küresel kentle-
rin suyun kenarında olması, suyla 
irtibatta olması bir tesadüf olmasa 
gerekir. Kuşkusuz finans merkezi 
seçimini ulaşım ağlarının kolaylı-
ğıyla, ticaretin kolaylığıyla, insan-
ların farklı ulaşım araçlarıyla oraya 
ulaşabilmesiyle bir irtibatı var. Di-
ğer taraftan ben bu finans şehirle-
rinde her inançtan, her renkten in-
sanın bulunmasını; birinci kısımda 
vurguladığım gibi suyla irtibatta 
olan şehir insanların dünyaya da-
ha geniş bir çerçeveden bakabilme, 
farklı değerler dünyasına ait insan-
lar ve fikirlerle birlikte çalışabilme 
ihtimalinin yüksek olmasına da 
bağlıyorum doğrusu.

Hasan Taşçı: Suyun insan zihni 
üzerindeki etkisinden bahsediyor-
sunuz. Yani şöyle bakacak olursak, 
okyanusa baktığımızda gördüğü-
müz mesafeyle normal karada bak-
tığımız zaman gördüğümüz mesafe 
farklıdır. Karada son gördüğümüz 
nokta karşımızdaki dağdır, tepedir 
yahut binadır ve bunların arkasını 
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göremeyiz. Karşımızda ufkumuzu 
engelleyecek olan herhangi bir yü-
zey şekli vardır. Ama denize doğru 
baktığımız zaman gözümüzün gö-
rebilme mesafesidir, yani böyle bir 
bağlantı kurmamız tabiidir.

Şehri kuran insandır, 
ama insanı oluşturan, 
şekillendiren şehirdir. 

Dolayısıyla tufan 
olsa da insan var 

olduğu sürece şehri 
zihninde taşır. Gittiği 
mekâna, sahip olduğu 
şehri yeniden kurar.

Cemil Arslan: Üretimle de bir ir-
tibatı var, mesela şöyle bir şey var, 
hocalarımın yanında haddimi aş-
mak olur ama şu an hatırlayıp söy-
leyemediğim bizim geleneksel bazı 
metinlerimizde; suyun hep teva-
zuyla bir irtibatı kurulur. Fakat te-
vazuyla ilişki kurulduğunda genel-
likle üretimle de irtibatı kurulur. 
Meyve veren ağaçla, su metafo-
ru nerdeyse aynı anlamda kullanı-
lır. Su mütevazıdır yerden akar, al-
çaktan akar ama bir şey bitirir, bir 
şey üretilmesine sebep olur. Bir şe-
ye kaynaklık eder, hayat verir, in-
sanların yararlanabileceği bir şey 
üretir. Tevazuyla üretimin iç içe 
geçtiği bir şey. Bunların rastgele 

üretildiğini düşünmüyorum doğ-
rusu. Bunun yüzyıllar içerisinde 
çok bilinçli bir şekilde oluştuğunu, 
öyle dönüştüğünü kanısındayım.

Mazhar Bağlı: Şairlerin yaşadık-
ları yerde ya su ya dağlar yahut 
gökyüzü olmalı derler. Hepsinde 
mutlaka özgün bir perspektif ol-
malı mesela dağlar, gökyüzü olma-
lı ya da su olmalı ki o zaman şair 
olabilesin.

Hasan Taşçı: Hocam bitirmek üze-
reyiz, ben suyun tahrip gücünden 
de bahsetmek istiyorum, hep yapı-
cı etkisinden bahsettik. Kaynağı-
nı net olarak hatırlayamadığım bir 
yerde okumuştum. Cümle yaklaşık 

olarak şuydu: “Şehir tufandan ön-
ce tamamlanmıştır.” Yani tufandan 
sonra tekrar ediyordur. Dolayısıy-
la tufan geldi ve tüm şehirleri yok 
etti ve yeniden ya aynısı ya da bi-
raz farklısı kuruldu. Böyle bir et-
kisi de var. Daha önce hocam Ha-
sankeyf ’ten bahsetti, Ilısu barajı da 
Hasankeyf ’in tufanı oldu bir yerde. 
Yani suyun böyle bir yıkıcı etkisi de 
söz konusu. 

Ali Uyumaz: Hasankeyf ’te 40-45 
metre civarında su yüksekliği olu-
şacak. Dünyanın hemen hemen 
her yerinden insanlar geliyor, rö-
portajlar yapılıyor, beyanatlarda 
bulunuyorlar ve buraya bu baraj 
yapılmamalı diyorlar. Türkiye yıl-
da yaklaşık 55 milyar dolar civarın-
da enerjiye para yatırıyor petrol ve 
doğalgaz olarak. Doğalgazın büyük 
bir kısmıyla elektrik üretiliyor, bu 
55 milyar doları acaba kendi kay-
naklarımızı kullanarak aşağıya çe-
kebilirmiyiz? Bazı kişiler, gruplar 
nükleer enerjiye oldukça tepkili. 
Bense biraz daha meseleye fark-
lı bakıyorum. Türkiye’de üç tane 
nükleer santral kurulması planla-
nıyor. Dünyadaki suyla elde edilen 
enerji kadar nükleer santrallerden 
elde edilen enerji bulunmaktadır. 
Dünyada tüketilen elektrik ener-
jisinin %25‘i nükleer enerji sant-
rallerinde üretiliyor. Santrallerin 

Süleymaniye Su 
Yolu Haritası,
Türk ve İslam 

Eserleri Müzesi

Göbeklitepe



Sinop, Mersin ve Trakya’da kurul-
ması planlanıyor. Bu üç santral 
Türkiye’nin yılda kullandığı ener-
jinin neredeyse yarısını üretecek. 
Sadece üç nükleer santral. Nükle-
er santral sayısını altıya çıkarırsak 
tüm enerji ihtiyacımızı bu santral-
lerden elde edebilecek hale gelece-
ğiz. Nükleer enerji meselesine ob-
jektif bakılamıyor. Mesela bazıları 
nükleer santraller tehlikelidir kana-
atine sahip. Dünyada 2 tane ya da 
3 tane nükleer kazası olmuş. Bun-
lardan bir tanesi de Çernobil, da-
ha sonra da böylesi kazalar olabilir. 
Dünyada 470 civarı nükleer sant-
ral var. Yine de diğer santrallere gö-
re en emniyetlisi nükleer santraller 
diyor, araştırmacılar. Balkanlarda-
ki nükleer santraller burnumuzun 
dibinde. Nahcivan’da var bir tane 
nükleer santral, sınırımıza 30 km 
mesafede. Bize oldukça yakın olan 
bu nükleer santrali buraya yapma-
yın diyemiyoruz, bizim ülkemize 
çok yakın gidin başka yere kurun 
diyemiyoruz.

Mehmet Mahfuz Söylemez: Ho-
cam insanla şehir arasında ki ilişki 
interaktiftir. Şehri kuran insandır, 
ama insanı oluşturan, şekillendi-
ren şehirdir. Dolayısıyla tufan ol-
sa da insan var olduğu sürece şeh-
ri zihninde taşır. Gittiği mekâna, 
sahip olduğu şehri yeniden kurar. 
Örneğin İslam coğrafyasına gelen 
kolonist İngilizler, Fransızlar hep 
kendi şehirlerini dayatmışlardır. 
Onlar tarafından kurulan kentle-
rin Avrupa’daki şehirlerden fark-
lı olmadığını görürsünüz. Bizim 
medeniyetimizde şehir yani me-
dine medin yani kuldur. Allah’a 
ibadet eder. Gittiğiniz yeni coğ-
rafyada onu inşa ederken bu tara-
fını unutmazsınız. Kentlerin mer-
kezine mabedi, mabedin etrafına 
kente ruh veren yapılar kurarsı-
nız. Bugünkü sıkıntımızın nedeni-
ni aslında köklerimizden kopma-
mızdır. Öyle bir yapı kurmuşuz ki 
ne bize ait ne Batı’ya. Dolayısıyla 
kentlerimizde tamamen kendi ge-
leneğimizle çelişen kendi anlayışı-
mızla çelişen ruhsuz; bir değer ifa-
de etmeyen mekânlar ürettik. Bu 

mekânlar da adeta kimliksiz ve ki-
şiliksiz nesiller doğurmaktadır. 

Kendi 
medeniyetlerimize 

uygun bir şehir 
oluşturmak için 

tarihimize bakıp, yeni 
bir takım referanslar 
kurmak gerektiği bir 

kez daha ortaya çıkıyor. 
Bizim medeniyetimizin 

bir su medeniyeti 
olmasının sebeplerinden 

birisi vakıf sistemi, 
vakıf zihnidir.

Hasan Taşçı: Hocam bunu su mü-
hendisleri ve mekanik mühendis-
leri yaptılar. Suyu yükseğe taşıdık-
ları için insan da onun peşinden 
yükseklere çıktı. Eğer suyu yüzün-
cü kata taşımasalardı insan da ora-
ya çıkmayacaktı.

Ali Uyumaz: Birkaç dakika müsaa-
de ederseniz bir konuya hiç değin-
medik. İnsanların ortalama öm-
rüyle, su kullanımı arasında direk 
bir bağlantı var. Mesela, şu an da 
dünyada kişi başına 10 bin metre 
küpün üzerinde suya sahip olan ül-
kelere ‘zengin su ülkesi’ diyorlar. 

1.000-10.000 arası olduğu zaman 
orta halli, 1.000’in altına düştü-
ğünde ise ülke ‘su fakiri’ görülüyor. 
Türkiye’de şu anda eğer yanlış ha-
tırımızda kalmadıysa ortalama ya-
şama yaşı 72 civarındadır. Bizim 
bir iki sene evvel bir sempozyu-
mumuz olmuştu Bursa’da. Etiyop-
ya’dan gelen bir arkadaş vardı, ora-
da üniversitede hoca. Bu arkadaş 
Etiyopya’da  ortalama yaşam süre-
sinin 40-44 yıl arasında olduğunu 
söylesi. Çok düşük bir rakam, bu-
nu kullanılan su miktarının azlığı-
na bağlıyorlar. Kullanılan suyun te-
miz olmaması, kirli olması sonucu 
oluşan ölümcül salgın hastalıklara 
neden olduğu belirtti. Kullandığı-
mız suyun temiz, iyi, bakımlı olma-
sı lazım. Aksi takdirde Etiyopya’da 
olduğu gibi temiz ve hijyenik olma-
yan su, salgın hastalıklara ve erken 
ölümlere sebep oluyor. Öğrencilik 
yıllarımda hatırlıyorum Türkiye’de 
ortalama yaşam süresi 57 yıl civa-
rındaydı. Amerika’da bulunduğum 
sıralarda bana sen burada kal da 
biraz daha fazla yaşarsın diyorlar-
dı. Çünkü ABD’de ortalama ömür 
yüksekti. Yani bu insanların sıhhi 
yaşaması ile suyun miktarı, kulla-
nımı, temizliği direk bağlantılı ol-
duğu kanaatindeyim. Bunlar ha-
kikaten çok önemli, dikkat edildiği 
takdirde insanlar daha sağlıklı bir 
şekilde daha uzun yaşayabilirler.
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Hasan Taşçı: O zaman hocam şöy-
le diyebiliriz miyiz ? Şehirleri in-
sanlara benzetti ya hocam. Çok su 
kullanılan şehirler, az su kullanı-
lanlara göre daha uzun yaşar. 

Ali Uyumaz: Ama israf tarafı da 
var. 

Hasan Taşçı: İsraf farklı bir şey. 
Kullanımdan bahsediyorum, hak-
kıyla kullanımdan.

Mazhar Bağlı: Hocamın söyledi-
ğine binaen, Steve Jobs’un temel 
bir tezi var diyor ki: “Garajı olma-
yan evlerde yaşayan çocukların bü-
yüdüğü şehirlerde icatlar olmaz.” 
Birçok teknolojik ürünleri garaj-
da keşfetmişler. Tamirat, tadilat 

yapmadan el becerisi gelişmez di-
yorlar. Hocamın dediğine ilaveten 
kendi medeniyetlerimize uygun 
bir şehir oluşturmak için tarihimi-
ze bakıp, yeni bir takım referanslar 
kurmak gerektiği bir kez daha orta-
ya çıkıyor. Bizim medeniyetimizin 
bir su medeniyeti olmasının sebep-
lerinden birisi vakıf sistemi, vakıf 
zihnidir. Bizde su vakıfların ismi 
hayrattır. Çok yaşlı bir teyze vefat 
etmeden şuraya bir iki tane sarnıç 
kazayım diyordu. O sarnıçlar ha-
la duruyor bizim köyde. Şehirle il-
gili kurgumuzda, tasavvurumuz-
da ilerlerken suyla da bir bileşen 
olarak karşılaşıyoruz. Belki işte 
Su Vakfı eskiden beri sürekli gün-
demde tutmaya çalıştı ama yeni 

yeni tekrar konu gündeme geldi. 
Bu meselelerle ilgili yapılacak olan 
çalışma birçok şeyi dönüştüreceği-
ni bende düşünüyorum. Yani hem 
insanı, hem şehirleri hem de me-
deniyeti ve ekonomiyi de dönüş-
türecek bir potansiyel içerdiğini 
düşünüyorum.

Suyun Osmanlı’da 
kamusal bir mal olarak 

telakki edildiğini, 
Allah’ın kulların 

refahının sağlanması 
için hepsinin suya 
erişmesi gerektiği 

gibi bir düşünce var.

Fatma Şensoy: Son söz olarak su-
yun Osmanlı’da kamusal bir mal 
olarak telakki edildiğini, Allah’ın 
kulların refahının sağlanması için 
hepsinin suya erişmesi gerekti-
ği gibi bir düşünce var. Mehmet 
Genç bu yapıya provizyonizm ilke-
si diyor.

Mazhar Bağlı: Parayla hiç su satıl-
mamış galiba değil mi?

Fatma Şensoy: Var hocam. Vak-
fa gelir sağlamak için vakıflar su 
satabiliyordu.

Tebriz,
İran

Atlı Su 
Kırbaları, 

İstanbul



Mehmet Mahfuz Söylemez: 
Akan su satılmaz, ama kökünden 
kopararak kaba koyarsanız size 
ait olur satılır. Saka götürüp satar. 
Fıkhen böyledir.

Fatma Şensoy: 19. yüzyılın ba-
şından itibaren de insanlar köşk-
lerine, evlerine, bahçelerine suyu 
bağlatıyorlar. 

Hasan Taşçı: Paralı mı?

Fatma Şensoy: Paralı tabi.

Hasan Taşçı: Hocam biz bugün 
kökünden kopmadan kullanıyo-
ruz, ama İSKİ bizden para alıyor? 

Mehmet Mahfuz Söylemez: 
Bu durumda hattın bedelini 
ödüyorsunuz.

Fatma Şensoy: Su bir de akıp geçi-
yorsa siz ondan bir hak iddia ede-
miyorsunuz. Eğer bir kap koyup ta 
onu doldurursanız ancak o şekilde 
bir hak iddia etmeniz söz konusu.

Akan su satılmaz, ama 
kökünden koparak kaba 
koyarsanız size ait olur 

satılır. Saka götürüp 
satar. Fıkhen böyledir

Dolayısıyla işte bu Terkos Gölü’nün 
sularının şehre dağıtılması esna-
sında yabancı bir şirket Osman-
lı tebaasından bir gayrimüslimle 

ortaklık yapıyorlar. Ancak orada o 
şekilde bir şirket söz konusu ola-
biliyor. Şura-yı Devletçe bu konu 
konuşulurken “Allah’ın kullarının 
darlığa düşmemesi” meselesi zik-
rediliyor. Ama bunu bir şirket yapı-
yor daha o sırada bile 1800’lü yılla-
rın sonunda böyle bir şeye özellikle 
dikkat çekiliyor. ‘Suyun satışına 
dikkat edilsin’ gibi ifadeler padişah 
fermanlarında yer alıyor.

Ali Uyumaz: Şimdi birde şöyle bir 
durum var hala devam ediyor tah-
min ediyorum. Mesela bir tarlam 
var belediye sınırları içinde, oraya 
bir tulumba çakar su çekersen İS-
Kİ getirip bir saat takabiliyor. Bu-
na para ödeyeceksin diye, böyle bir 
şey var.

Hasan Taşçı: Efendim bu güzel 
sohbet için hepinize teşekkür edi-
yorum. 

Terkos Gölü
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşünce 
Dergisi 12. sayısının dosya toplan-
tısı için bir araya gelmiş bulunuyo-
ruz. Öncelikle hepiniz hoş geldi-
niz. Bu sayımızın konusu Şehir ve 
Muâşeret. Türk Dil Kurumu söz-
lüğünde, muâşeret “birbiri ile top-
lumsal ilişkiler içinde bulunma” 
olarak tanımlanırken Kubbealtı 
buna ilave olarak hoş geçinme, iyi 
geçinme anlamını ilave etmiş.

Bu tanımlarda iki temel kavram 
karşımıza çıkıyor. Birincisi toplum 
halinde olmak, toplumsal halde ya-
şamak, ikincisi ise iyi ilişki içinde 
olmak. Toplum halinde olmak za-
ten şehrin olmazsa olmaz unsurla-
rından birisidir. Muâşeret de şeh-
rin herhalde diğer olmazsa olmazı 
olarak duruyor. Bu ikisi arasındaki 
ilişki konusunda neler söylersiniz 
Hocam?

Nabi Avcı: Öncelikle davetiniz için 
teşekkür ederim. 

Fi tarihinde, henüz Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı yokken, 

Necmettin Türinay’ın başkanlığın-
da Aile Kurumu vardı, biliyorsu-
nuz. Devlet Bakanlıklarından bi-
rine, Sayın Cemil Çiçek’e bağlıydı. 
O tarihlerde Aile Kılavuzları kitap 

dizisi kapsamında “Ailenin İleti-
şim Kılavuzu” ile “Görgü Kuralları” 
adlarında kitapçıklar hazırlamış-
tık. Bilseydim onu getirirdim bura-
ya. O vesile ile bazı eski muâşeret 

Toplum halinde olmak zaten şehrin olmazsa olmaz 
unsurlarından birisidir. Muâşeret de şehrin diğer olmazsa 
olmazıdır.
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kitaplarını da karıştırma imkâ-
nım olmuştu. Osmanlı dönemimin 
son zamanlarında, İkinci Meşruti-
yet’ten sonra yazılmış âdâb-ı muâ-
şeret kitapları ile Cumhuriyet’in 
ilanından sonra yazılmış âdâb-ı 
muâşeret kitapları. Özellikle Cum-
huriyet’in ilk yıllarında yazılan, da-
ha doğrusu Batı’dan adapte edilen 
Muâşaret kitapları.. Ayrıca ince-
lenmesi gereken kitaplar... O kül-
tür değişimlerinin, daha doğrusu 
kültür değişimi dayatmalarının ne 
tür travmalara yol açtığını Cum-
huriyet döneminin Âdâb-ı Muâ-
şeret kitaplarından net bir şekilde 
görebiliyoruz. Mesela, bayramlar-
da nasıl hareket edilir, dansa davet 
nasıl yapılır? Hanımların sigarası 
yakılır mı yakılmaz mı?” gibi bizim 
çok aşinamız olmayan konularda 
uzun uzun tanımlar tarifler, tav-
siye ve ikazlar... Emin olmamakla 
birlikte, büyüklerden duyduğum 
kadarıyla özellikle askerî bürokra-
side bu kitaplar ciddiyetle okutul-
muş ve genç subayların bu yeni 
görgü kurallarına göre davranma-
sına yönelik bir uygulama başlatıl-
mış o tarihlerde. Askerî bürokrasi-
ye, mülkî idare amirlerine ve tabii 
öğretmenlere bu konuda epey bir 
“eğitim” verilmiş. Her toplumun, 
gündelik hayatta, farklı toplumsal 
ortamlarda hangi kurallara göre 
davranmanın uygun olacağı, hangi 
kurallara göre davranmanın uygun 

olmayacağı konusunda bir uzlaşı-
ya, toplumsal bir uzlaşıya ihtiya-
cı var. Âdâb-ı Muâşeret kuralları 
dediğimiz de işte bu uzlaşmaların 
toplamı... Ama bahsini ettiğim bu 
toplam, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rındaki türden suni ve dayatmacı 
yöntemlerle değil toplumun kendi-

liğinden ürettiği, hiçbir yazılı kay-
nağa bağlı olmasa bile -hatta bağlı 
olmadan asıl gücünü gösterir, çün-
kü içselleştirildiğinin bir kanıtıdır- 
hiçbir yazılı kaynağa bağlı olmadan 
toplumsal dokuya nüfuz etmiş bir 
birikimdir. Tabii toplumsal entite-
nin büyüklüğüne, toplumsal for-
masyonun karmaşıklığına göre, 

köyde ayrı, kasabada ayrı, şehirde 
ayrı ve şehrin türüne göre... Me-
selâ daha homojen nüfus yapısına 
sahip şehirlerdeki âdâb-ı muâşe-
retle daha kozmopolit şehirlerde-
ki âdâb-ı muâşeretin çeşitlenme-
si arasında farklar var. Dolayısıyla 
hangi büyüklükte olursa olsun, 
hangi demografik kompozisyona 
sahip olursa olsun, en basit top-
lumsal örgütlenmelerde bile, köy 
düzeninde veya mezrada bile, her 
şeyin bir âdâbı, bir yolu, bir yönte-
mi var. Ayrıca, sadece bizde değil, 
dünyanın her yerinde, yüzyıllar-
dan beri kuralları koyan veya ku-
ralları denetleyen dinî otoriteler, 
dini kurumlar var. Yani “kurum” 
derken, bu Batı için kilisedir de bi-
zim için de, kulakları çınlasın, bi-
zim Yazarlar Birliği’nden Mehmet 
Çetin’in çok güzel bir benzetmesi 
vardı, Türk toplumu için “Biz bir il-
mihal toplumuyuz.” derdi. En çok 
ortaklaştığımız metinlerden bir ta-
nesi ilmihaldir hakikaten. Bazıla-
rınca Mızraklı İlmihal diye küçüm-
senip geçilir ama bir cemiyeti ortak 
bir ahlak nizamında, ortak bir gün-
delik hayat nizamında veya kural-
lar bütününde buluşturan çok de-
ğerli kaynaklardır bunlar. Bunların 
bir kısmı, şartların değişmesiyle, 
zamanın icaplarına göre, teknolo-
jideki değişmeler, şehirleşmede-
ki değişmeler, mimarideki değiş-
meler, bizim mahalle yapımızdaki 
değişmeler, eğitimdeki değişmeler 
gibi toplumsal değişmelerle, şura-
sından, burasından farklılaşmalara 
uğramış olabilir, tadilata uğramış 
olabilir, unutulmuş olabilir ve-
ya artık uygulanamaz hale gelmiş 
olabilir ama netice itibariyle bun-
lar yüzyıllardır bizi bir arada tutan, 
bir arada ahenk içinde yaşamamı-
zı sağlayan kurallar manzumesidir.

Burada problem zannediyorum, 
son zamanlarda bu âdâb-ı muâşe-
ret konusunda yaşadığımız kafa ve 
davranış karışıklarının bir sebebi, 
çok hızlı bir toplumsal bir değiş-
meden geçmemizdir. Geçmiş ol-
mamız ve hâlâ geçiyor olmamız-
dır. Başta dedik ya, her toplumsal 
yapının kendine göre bir âdâb-ı 

Her toplumun, 
gündelik hayatta, farklı 
toplumsal ortamlarda 
hangi kurallara göre 
davranmanın uygun 

olacağı, hangi kurallara 
göre davranmanın 
uygun olmayacağı 

konusunda bir uzlaşıya, 
toplumsal bir uzlaşıya 

ihtiyacı var. Âdâb-ı 
Muâşeret kuralları 

dediğimiz de işte bu 
uzlaşmaların toplamı... 

Nabi AVCI



muâşaret dizgesi var. Köyde ayrı, 
kasabada biraz daha farklılaşıyor, 
şehirde çok daha farklı... Ortaklık-
ları da var ama çevre şartlarındaki 
değişme sebebiyle farklılaşmalar 
da var: Hiç gayrimüslim komşu-
su olmayan bir Müslüman köylü-
nün uyması gereken gündelik ha-
yat kurallarıyla, etrafında farklı 
inanışlardan komşuları olan şehir-
li bir Müslümanın veya bir Hristi-
yanın uyması gereken davranış bi-
çimleri tabii farklı... Şimdi işte bu 
farklı yerleşim türleri, yerleşim bi-
rimleri arasındaki geçişkenlik son 
zamanda öyle hızlı arttı, öyle hızlı 
gerçekleşti ki yüzyıllardan beri bel-
li bir köy ölçeğinde kendine göre, 
ahenkli bir hayat tarzı tutturmuş 
olan insanlar, birden kendilerini 
çok başka, kozmopolitan bir şehir 
ortamında buldular. 

Sadece bu köyden kente göç, Ana-
dolu’dan büyükşehirlere ve özel-
likle İstanbul’a göç bağlamında 
söylemiyorum bunu. Bizim millet 
olarak yaşadığımız, başka hiçbir 
milletin belki bu kadar derin ya-
şamadığı başka bir travmatik şey 
de Almanya maceramız, Avrupa 
maceramız... Yozgat’ın köyünden 
adamı aldık, bir aileyi aldık Ber-
lin’e götürdük, Berlin’e gitti. Ora-
nın yaşayış biçimleri, kuralları ör-
fü, adeti vesairesiyle, geldiği yerin 
davranış biçimleri, kuralları, iyileri 
ve kötüleri arasındaki farkları bir 
düşünün. 

Nureddin Nebati: Bahsettiği-
niz bu kopuşa ilave olarak Türki-
ye modernleşmesi muâşeret iliş-
kileri bağlamında da önemli bir 
kopuş yaratıyor şüphesiz. Bizim 
içimizden olmayan, kendi günlük 
hayat akışımız, tarihimiz, gelenek-
lerimiz, inancımız içinde şekillen-
memiş, bizim yüzlerce yıl yaşamış 
olduğumuz hayat akışımızdan ta-
mamen ayrıksı olan bir muâşe-
ret âdâbı dayatılıyor. “Cumhuriyet 
âdâb-ı muâşereti” olarak adlandır-
dığımız bir olgu var. Bürokratik as-
keri elitin kafasında kurduğu, ras-
yonel, laikçi ve dolayısıyla sözde 
modern topluma ait bir takım ku-
rallar dayatılıyor. Ama aslında son 

derece sakil de duruyor bir yerde, 
bünye kabul etmiyor çünkü. Mese-
le “Kadınların ellerini Avrupa’da-
ki gibi zarifane şekilde öpmenin 
yol ve yöntemleri” üzerine dergi-
lerde uzun uzun yazılar yayınlanı-
yor. “Kadınların elini öpmek çok 
incelikli bir sanat” olarak tarif edi-
liyor. Burada bizim yaşam biçim-
lerimize, hayat alışkanlıklarımıza 
çok aykırı gelen, zorlama bir du-

rum var. Biz bu değiliz, kibarlığı-
mızın, kadınlara olan saygımızın 
ölçüsü, göstergesi hiçbir zaman 
bu olmamış, kendimizi yüzlerce yıl 
boyunca hiç bu şekilde ifade etme-
mişiz. Ama bir çeşit aşağılık komp-
leksi ile “medenileştiğimizi ispat” 
adına bu davranışları, son derece 
şekilci bir tarzda ortaya koyma-
mız isteniyor. Sosyal mühendisle-
rin, asker-bürokratların gündelik 

hayata vurduğu damga bu. Burada 
bir uyum sağlama zorluğu ve dola-
yısıyla da ciddi bir yarılma devreye 
giriyor. Elit kültürü ve halk kültürü 
arasında büyük bir uçurum oluşu-
yor. “Cumhuriyet âdâb-ı muâşere-
ti” birlikte yaşam tasavvuru üret-
miyor, dayatma yapıyor. Uyum 
sağlama zorunluluğu üretiyor.

Modernleşme bu şekilde “rasyo-
nel” bir yaşam kültürü dayata-
rak tüm İslam ve Osmanlı tecrü-
besine arkasını dönüyor. Örneğin 
Hucûrât sûresi başlı başına çoğul-
cu bir muâşeret hukuku önerilmiş 
mesela “dargınları barıştır” demiş, 
“kardeşlik hukuku” diye bir kav-
ram ortaya koymuş, kavmiyetçilik 
yapma, ırk ve nesebinle övünme 
demiş. Bunlar bizim değerlerimiz, 
kavramlarımız. Birden bire bütün 
bu zenginliğe ve geçmişe sırt dönü-
lüyor. Bu toplum açısından büyük 
bir travma. Birden doğru bildiğin 
her şey uçup gidiyor ve sen kendini 
hiç bilmediğin bir dünyanın değer-
lerine göre en baştan yapılandır-
mak zorundasın, yoksa gerici olu-
yorsun, irticacı, ilkel, gayrı medeni 
kabul ediliyorsun.

Aslında İslam’ın vazettiği âdâb-ı 
muâşeret çok kapsamlı, geçmişten 
bugüne kadar yaşanmış sorunların 
çözümü adına çok ileri bir tasavvur 

İslam’ın vazettiği 
âdâb-ı muâşeret çok 
kapsamlı, geçmişten 

bugüne kadar yaşanmış 
sorunların çözümü 
adına çok ileri bir 

tasavvur ve deneyim 
sunuyor.

Nureddin NEBATİ
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ve deneyim sunuyor. Sadece geç-
miş tecrübemize ilişkin bir şey de-
ğil bu. Örneğin Yozgat’ın bir kö-
yünden kalkıp Almanya’ya giden 
bir şahsın, kendi özünü koruyarak 
birlikte yaşama kültürünü nasıl ge-
liştirebileceğine ilişkin müthiş bir 
yol haritası sunuyor. Çünkü İslam 
yalnız Allah’a karşı vecibeleri esas 
almamıştır, aynı zamanda insan-
ların kendi aralarında ilişkileri de 
düzenliyor. İslam geniş sosyal ilke-
ler içeren bir din. Neyi nasıl yapa-
cağını, komşusu ile ilişkisinin nasıl 
olması gerektiğini, kendi içerisinde 
yaşaması gerektiği beklentilerine 
ilişkin her meseleyi ayrıntılarıyla 
açıklıyor. Kuran-ı Kerim’de, yaban-
cılarla, gayrimüslimlerle, Müslü-
manların kendi aralarında ve aile 
içerisinde bile yaşayabileceği her 
türlü sorunu en olgun şekilde çöz-
mesine yarayacak bir yol haritası 
var. Gene aynı şekilde birlikte ya-
şamanın nasıl olması gerektiğine 
ve kendimiz dışındaki toplumlar 
ya da kişileri nasıl güzel geçinilebi-
leceğimize dair kurallar tüm ayrın-
tıları ile tanımlanmış. Bu yol hari-
tası Osmanlı’da da tecrübe edilmiş 
ve pek çok geçiş süreci ve bu süre-
cin üretebileceği sorunlar, çok kül-
türlü bir toplumun karşılaşabilece-
ği problemler sorunsuz bir şekilde 
atlatılmış. 

Modernleşmenin tek bir biçimi, 
kimliği dayatan kamusallık biçimi 
son derece indirgemeci ve sorun-
lu. Bunu zaten artık bütün dünya 
kabul ediyor. Ama İslam hukukun-
da dayatılan tek bir kimlik biçimi 
yok, tevhid ilkesi gereği bütün va-

roluşlar, farklılıklar, zıtlıklar ilahi 
iradenin tezahürü, dolayısıyla ko-
runmalı ve yaşam alanı açılmalı. 
Herkesin kendi dini inancına, gel-
diği kültüre, geleneklerine, adet-
lerine ilişkin olarak yaşayabileceği 
bir alanı tahsis ediyor İslam kültü-
rü. O alanını içinde yaşamayı öz-
gürleştiriyor fakat karşı tarafı sa-
dece tanımayı değil aynı zamanda 
saygı duymayı, hayat alanı açmayı 
salık veriyor.

Farklı kültürlerin bir arada yaşa-
ması ve bundan doğabilecek so-
runlar meselesi evrensel bir ol-
gu. Örneğin bizim gurbetçilerimiz 

Almanya’da bir sorunla karşı kar-
şıya kaldı. Ama ondan önce İstan-
bul’a gelen Yozgatlı bir köylü de bu 
tarz sorunlarla karşılaştı. Bu insan-
lar Cumhuriyet’in dayattığı âdâb-ı 
muâşeretini de içselleştiremedi, iç-
selleştirse bile bu değerlerin onun 
mevcut sorunlarını çözmesinde bir 
işlevi olmadı. Toplumda iki yaşam 
kültürü arasında kopukluk oluştu, 
farklılıklarını koruyarak bütün ol-
ma hissi zedelendi. Biz bu karşılık-
lı yabancılaşmayı ve modernleşme-
nin bize miras bıraktığı çatışmayı 
ancak geleneklerimizle, görenek-
lerimizle, örfümüzle ve içselleştir-
miş olduğumuz yazısız kurallarla 
aşabiliriz, geçmişteki gibi gelecekte 
de kapsayıcı bir model kurabiliriz.

Nabi Avcı: Ama ondan önce de 
var. Ve dolayısıyla sadece o yapay 
dayatmalardan kaynaklanmıyor 
galiba sorun. Orada iyice şiddet-
leniyor, orada iyice görünür hale 
geliyor ama daha yumuşak dozda 
da olsa bir defa ölçek değişimin-
den kaynaklanan problemler var. 
Seferî olduğunuz zaman uyabile-
ceğiniz ruhsatlar ve kurallar, mû-
kim olduğunuz zaman nasıl fark-
lılaşıyorsa, coğrafyaya göre, çevre 
imkânlarına göre, köyde, kasaba-
da, şehirde bu kendiliğinden olan 
bir şey. Köyde sizin yapacakları-
nız belli yapamayacaklarınız belli; 

Herkesin kendi dini 
inancına, geldiği 

kültüre, geleneklerine, 
adetlerine ilişkin olarak 
yaşayabileceği bir alanı 

tahsis ediyor İslam 
kültürü.



ama şehre geldiğiniz zaman yapa-
bilecekleriniz belki çok çeşitleni-
yor, aynı şekilde yapamayacakları-
nız da çok çeşitleniyor. Dolayısıyla 
bahsettiğiniz gibi Hucûrât sûresin-
deki genel ilkelerin, temel ilkelerin 
farklı mekânlarda, farklı zaman-
larda nasıl hayata geçirebileceğini 
meselesinden kaynaklanan şey de 
olabilir bu.

Nureddin Nebati: Muâşeret as-
lında birlikte yaşamak değil, muâ-
şeret aslında birlikte geçinmektir. 
Birlikte geçinmeyi sağlayabilecek 
bir topluluk aslında bütün sorun-
ları aşmış olur.

Ölçek değiştirmenin ürettiği sancı-
larda da bu yapay yarılmanın izle-
ri mevcut bence. Nitekim 2. Dün-
ya Savaşı’dan önce büyük kentler 
modernleşmenin, bahsettiğimiz 
bürokratik-elit tarafından topluma 
dayatılan âdâb-ı muâşeretin bil-
lurlaştığı yerlerdi. Köylerden göç-
lerin başlaması ile birlikte ilk nesil 
göçmenler mesela gecekondular-
da kendi alıştıkları yaşam alışkan-
lıkları, geleneksel ilişkileri yeniden 
kurdular. Bu sayede hemşeriler 
ağı içinde sarmalanarak kendileri-
ne bir sosyal ağ kurdular ve şehir-
de tutunmaya çalıştılar. Böylelik-
le kent çeperlerinde köy ortamı ve 
köy ilişkileri yeniden ürettiler. Mo-
dernleşmesinin getirdiği yeni dina-
miklerle birbirinden gittikçe uzak-
laşan bu iki kültür göçle birlikte 
şehirlerde yeniden karşılaştı. Bu 
dönemde gecekondu semtlerinde 
yaşayanlar “köylü” olarak değerlen-
dirilip, ötekileştirdi. Bürokratlar ve 
kentin orta sınıfları, bu kitleden 
haz etmedi, onlara temas etmek is-
temedi. “Geldikleri gibi gitsinler” 
anlayışı benimsendi. O dönemde 
gecekondu ailesi kenti aileler ile 
sürekli karşılaştırıldı mesela. Gece-
kondululara yönelik üstenci bakış 
açısının bir tezahürü olarak bu dö-
nemlerde gerçekleştirilen anketler-
de gecekondu halkının sinemaya, 
tiyatroya, konsere gitme alışkan-
lıkları sorgulandı; böylece gece-
konduluların karşısına okuyan, sa-
nat seven, şehirli, modern, “aydın” 
bir kentli ikiliği üretildi.

Hasan Taşçı: Az önce iki tane çok 
önemli noktaya temas ettiniz Na-
bi Hocam. Birincisi, kafa karışıklığı 
yaşıyoruz dediniz. İkincisi meyda-
na gelen bu gelişmelerle de ahenk 
içindeki bir toplumun kısmen bo-
zulduğunu ifade ettiniz. Şimdi bu 
kafa karışıklığı bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Zannediyorum 

ki bu durum muâşereti olumsuz 
yönde etkileyen bir problem ala-
nı meydana getiriyor. Bir de ahen-
gi bozacak bir etki oluşturuyor. Bu 
noktada şunu sormak istiyorum. 
Bu son gelişmeler hem ahengi bo-
zucu hem de hoş geçinme diye ta-
nımladığımız şeyi zafiyete uğratan 
etki oluşturdu mu? Bu konuda ne-
ler söylemek istersiniz?

Nabi Avcı: Bu konudaki derdimi-
zi daha iyi anlatmaya yarayacak 

bir kavram da; iletişim araştırma-
larında çok kullandığımız referans 
çerçevesi kavramı... Referans çerçe-
vesi ne demektir? Ben bir şey söy-
lerken veya bir şey yaparken hangi 
kurallara göre, hangi ön kabullere 
göre konuşuyorum, neleri bilerek 
konuşuyorum ve nelerin bilindi-
ğini varsayarak konuşuyorum. Ve-
ya neleri bilerek yapıyorum, ne-
lerin muhatabım tarafından da 
bilindiğini varsayarak karşı taraf-
tan ona göre ‘cevap’lar bekliyorum. 
Bu referans çerçevesi dediğimiz 
şey, bizim Türkçede “Ben diyo-
rum bayram haftası o diyor man-
gal tahtası” deyişinde ifade edilen 
şey... Sizin kültürel envanteriniz-
de bayram yoksa, bayram haftası 
yoksa, tabii bayram haftası’ dendi-
ğinde ‘’mangal tahtası’ anlarsınız... 
Bizim geleneksel Karagöz oyunla-
rında, bu referans çerçevesi fark-
lılığından kaynaklanan sorunlar, 
hani o Karagöz-Hacivat diyalogla-
rındaki ‘yanlış anlamalar’, derdi-
ni anlatamamalar ve bunların yol 
açtığı çatışmalar çok güzel işlen-
miştir... Günümüzde referans çer-
çeveleri çok daha çoğullaştı. Köy-
den gelen adam köyünün referans 
çerçevesiyle geldi. Köyünün refe-
rans çerçevesinde mesela yaşlıla-
rın yeri belli. Aile büyüğünün oto-
ritesi, onun sınırları, aile bireyleri 
arasındaki ilişkilerin kuralları; yani 

Muâşeret aslında 
birlikte yaşamak değil, 

muâşeret aslında 
birlikte geçinmektir. 

Birlikte geçinmeyi 
sağlayabilecek bir 

topluluk aslında bütün 
sorunları aşmış olur.
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diyelim gelinle kaynana arasında-
ki, damatla kayınpeder arasında-
ki, karı ile koca arasındaki torun-
la dede arasındaki her şey kendine 
göre yüzyıllar içinde biçimlenmiş; 
ahenkli bir yapı var. Dolayısıyla 
kimse orada dedesine karşı nasıl 
davranması gerektiğini kendi ka-
fasına göre kendisi kurgulamıyor. 
O belirli, verili bir davranış biçimi 
zaten. Şimdi bu verili davranış bi-
çimleri orada işimize yarıyor, iliş-
ki gayet güzel yürüyor. Ama geldik 
şehre, torun dedenin hiç bilmedi-
ği bir işe, bir iş ortamına girdi, köy-
de böyle bir şey yoktu. Köyde tar-
layı birlikte sürüyorlardı, harmanı 
birlikte kaldırıyorlardı, ormancı-
ları birlikte atlatıyorlardı ve bu iş-
lerin nasıl yapılacağını torununa 
dede öğretiyordu. Şehire geldikle-
rinde torun, dedenin hiç bilmediği 
bir işten eve ekmek getirmeye baş-
ladı. Gelin fabrikada işçi oldu veya 
damat artık kayınpederiyle birlik-
te değil, kendi başına bir yuva kur-
ma arayışında, filan gibi... Hızla ye-
ni geldikleri ortamın icaplarından 
kaynaklanan farklılaşmaların ana-
foruna kapıldılar. Onun da kendi-
ne göre kuralları olması lazım, o 
kurallar henüz yok, onlarda yok en 
azından. Belki şehrin eski yerlile-
rinde bunlar var da yeni gelenlerde 
bunlar yok.

Hasan Taşçı: Hocam şehrin kural-
ları daha bilinen, daha baskın ol-
ması gereken kurallardır. En azın-
dan böyle olması gerekiyor değil 
mi? Çünkü daha çok insan tarafın-
dan içselleştirilmektedirler. 

Nabi Avcı: Ama şehir de artık eski 
şehir değil.

Hasan Taşçı: Şehir neden kendi 
kurallarına göre varlığını devam 
ettiremedi de bu derece gelenlerin 

etkisinde kaldı? Bu şehrin hazmet-
me kapasitesinden daha fazla göç 
almasından dolayı mıdır?

Nabi Avcı: Tam bu dediğiniz gi-
bi. Yani şehrin de kendine göre bir 
dengesi, bir kuralı vardı. Önceden 
hep şöyle şeyler derlerdi: “Efendim 
bir zamanlar Kadıköy Vapuru’nda 
herkes birbirini tanırdı; Beyoğlu’na 

çıkarken de kravatlar takılırdı fa-
lan... Bunlar hikâye... Tamam bel-
li bir zümre için böyle şeyler vardı 
ama netice itibariyle İstanbul nü-
fusu 500 bin civarına varıncaya ka-
dar, kendi içinde çeşitlenmiş semt-
ler var ve o semtler bir arasındaki 
ilişkiler de belli kurallara, teamül-
lere bağlanmış... Fakat 50’lerden 
sonra iç göç öyle hızlandı ki; bakın 
eskiden nereden nereye geldiğimi-
zi gösteren çok çarpıcı bir örnek: 
Allah gani gani rahmet eylesin, bi-
zim bir Halit Amcamız vardı. Kan-
dilli’de otururdu. 3-5 yıl oldu vefat 
edeli seksenli yaşlarının sonunda 
vefat etti. Hep şunu söylerdi, eski-
den Şehir Hatları Vapuru boğazda 
ev yapacakların inşaat malzemele-
rini bedava taşırlarmış, Boğaz’da 
yerleşim olsun diye. Herhalde Bo-
ğaz köylerinde Türk nüfus artsın 
diye. Boğaz köylerinde nüfusu at-
tırmak için bir zamanlar Şirket-i 
Hayriye Vapurları ev eşyasını filan 
bedava taşıyor, yeni yerleşim yeri 
kuran vatandaşların evlerine. Böy-
le bir İstanbul’dan, 50’lerden sonra 
bambaşka bir ‘köyden indim şehi-
re’ hikâyesi başlıyor... Yeşilçam onu 
çok güzel anlattı aslında. Halit Re-
fiğ’in filmlerinde filan. Şimdi geriye 
doğru baktığımızda, bütün bunlar 
başka herhangi bir milletin başına 
gelseydi, herhalde bizim yaşadıkla-
rımızdan çok daha büyük travma 
ve trajediler yaşarlardı.

Hasan Taşçı: Benzerini Avrupa 
Sanayi Devrimi’nde yaşadı. Orada 
da büyük göçler yaşandı ve yıllarca 
sorunlarla boğuştular şehirlerde. 

Nabi Avcı: Sanayi Devrimi bile 
belirli bir zaman aralığına yayıldı-
ğı için bu kadar hızlı değildi. Yir-
mi-otuz sene içerisinde İstanbul, 
Ankara İzmir, çok büyük göç aldı. 
Yetmedi, böyle bir dalga geldi, şeh-
rin etrafında plansız bir yapılaşma 
falan derken hemen arkasından 
Doğu ve Güney Doğu’daki terör 
sebebiyle ikinci bir dalga. Birin-
ci dalgayı tam özümleyememiş bir 
yapının üzerine daha büyük acıla-
rı beraberinde taşıyan, oradaki so-
runları, soruları ve kendince bul-
duğu doğru veya yanlış cevaplarını 

Eskiden Şehir Hatları 
Vapuru boğazda ev 
yapacakların inşaat 

malzemelerini bedava 
taşırlarmış, Boğaz’da 
yerleşim olsun diye. 

Herhalde Boğaz 
köylerinde Türk nüfus 

artsın diye.

Kadıköy Vapuru 
Yolcu Salonu



da buraya beraberinde getiren bir 
nüfus, bir nüfus haraketliliği…

Nureddin Nebati: İkinci dalga 
göçmenlerin durumu ilk gelen-
lerden bayağı farklı. Onlar köyle 
kent arasında kalmış gecekondula-
ra, geleneksel ilişkilere ve hemşeri-
lik hukukuna dayanarak kentliliğe 
geçişte tampon mekanizmalar kul-
lanamıyor. İlk gelen göçmenleri ge-
cekondular bir şekilde kente de ha-
zırlıyor aslında. Yeni göçmenlerin 
böyle bir lüksü ne hemşerilik ilişki-
lerine, ne köyleştirilmiş çeper me-
kanlara tutunma olanakları yok. 
Köylerinde bulunan dayanışma ağ-
larının dışındalar. Bunlar bir de gö-
çü çok hızlı yaşamış bir kitle, göçe 
beyinsel olarak da hazırlanmamış-
lar. Bir anda köylerinden kalkıp 
kente gelmişler. Kentlerde kullana-
bilecekleri bilgi ve deneyime sahip 
değiller. Bu tabii ki çok travmatik 
bir süreç ve sadece İstanbul da de-
ğil, Anadolu’daki küçük şehirlerde 
bile yaşanıyor. Ama bu kadar kısa 
zamanda bu kadar ciddi bir alt üst 
oluş gene de az zararla atlatılıyor

Nabi Avcı: Tabii, İstanbul, Anka-
ra, Aydın, Mersin, Diyarbakır, Bat-
man, Van, Manisa. Dolayısıyla bu 
kadar büyük, bu kadar yaygın, bu 
kadar hızlı bir nüfus hareketini 
eğer bizim o ilmihal kültürümüz 

olmasaydı, hiçbir millet bu kadar 
büyük bir hareketliliği taşıyamaz-
dı. Çok şükür Türkiye gerçekten 
burada olağanüstü bir performans 
gösterdi. Şimdi düşünün bu ikinci 
dalgada aynı zamanda çatışma var, 
terör var; gelinen şehirlerde çocuk-
larını kaydeden insanlar var. Ve 
bütün bunlara rağmen bu insanlar, 

yeni bir hayatı birlikte kuruyorlar. 
Yine camilerde birlikteler, okullar-
da çocuklarını birlikte okutuyorlar. 
Fabrikalarda, atölyelerde, semt pa-
zarlarında birlikte çalışıyorlar... Ra-
mazanlarda birlikte camilerde iba-
det ediyorlar. Birbirlerinin düğün 
derneğinde, cenazesinde ve acı gü-
nünde beraber oluyorlar.

Hasan Taşçı: Galiba tam da muâ-
şeret bunu sağlıyor herhalde. Ya-
ni bir sürü yaşanan travmaya, 

oluşturmak istenen düşmanlığa 
rağmen bizdeki bu ilmihal dediği-
niz hoş geçinme, düşmanlığa izin 
vermiyor, bu travmaları önlüyor. 
Bütün bu yaşanmışlıklara rağmen 
geldikleri yerde hoş bir şekilde kar-
şılanıyorlar, kucaklanıyorlar ve 
kardeşlik içerisinde yeni toplumsal 
ilişkiler oluşturuyorlar. Bunu da 
herhalde bahsini ettiğimiz muâşe-
ret sağlıyor.

Nabi Avcı: Evet. Yakın zamana ka-
dar çok kendiliğinden, daha doğ-
rusu devletin ve resmi kurumla-
rın çok olumlu katkısı olmaksızın, 
bir katkısı olmaksızın hatta za-
man zaman negatif etkileri olma-
sına rağmen. Ama son dönemde, 
15 yıldır artık -onu da söyleye-
lim- ‘devlet-millet kaynaşması’ de-
diğimiz şey öyle havada olan bir 
şey değil. Şimdi Cumhurbaşka-
nı’nın miting konuşmalarında, 
dikkat edin, en çok alkışlanan slo-
gan, cümle şudur: “Yaratılanı se-
veriz Yaratan’dan ötürü.” bu Eski-
şehir’de de böyledir Diyarbakır’da 
da böyledir, Trabzon’da da böyle-
dir, İzmir’de de böyledir. O zamana 
kadar farklı sloganlar söylenir, alkı-
şanır; ama Yunus’un bu sözü söy-
lendiği anda meydandakilerin te-
zahüratındaki farka dikkat edin... 
Bu cümle, mitinge katılmış olan 
çok farklı kesimlerden insanların 
hepsinin birden yüreğine dokunu-
yor, bu en ortak paydaya dokun-
duğu için. O cümle nerede söylen-
mişse dikkat edin siz de, en büyük 
karşılığı alıyor. Bu da millî muâşe-
retimizin temeli zaten: “Yaratılanı 
severiz Yaratan’dan ötürü.”

Aynur Atmaca Can: Muâşeret in-
sanın toplumsal oluşu ve şehirde 
bunu bir davranışa dönüştürme-
si yani amelî bir şey, bir davranış 
estetiğini de tanımlıyor aslında. 
Şehirde gündelik yaşamda bir tür 
davranışların estetiği ve güzel ge-
çinmenin reçetesi. Bir tabir vardır 
“Gül gibi geçinmek” diye. Şehir za-
manda, mekânda ve insanda çeşit-
liliği oluşturan farklılığı bir araya 
getiren ve değişimi sağlayan, hız-
landıran özel bir mekân. Ama bi-
zim kültür tarihimizin, medeniyet 

Eğer bizim o ilmihal 
kültürümüz olmasaydı, 
hiçbir millet bu kadar 
büyük bir hareketliliği 
taşıyamazdı. Çok şükür 

Türkiye gerçekten 
burada olağanüstü bir 
performans gösterdi.
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tarihimizin serüveni içerisinde, 
sohbetin başında bahsettiğiniz 
Cumhuriyet’in ilk dönemi âdâb-ı 
muâşerete ilişkin yayınlar bir gös-
terge alınabilir aslında. Orada nasıl 
travmatik bir oluşun olduğunu na-
sıl bir bölünmenin olduğu gözlem-
leyebiliriz. Kültür tarihinin sürekli-
liğinde Osmanlı modernleşmesi ve 
Cumhuriyet modernleşmesi veya 
Türk modernleşmesi nirengi nok-
taları ve süreçleri var. 1950 son-
rası da kentin büyük ölçekle, hızlı 
bir basınçla büyümesi gerçeğinin 
dönüştürücü etkisi. Ve Türkiye Sa-
nayi Devrimi’ni kendisi gerçekleş-
tirmiş bir ülke değil ithal ikameci 
sanayi modeli ile ilerliyor. Kentli-
leşme süreçleri hizmet istihdamı 
üzerinden yaşanıyor. Âdâb-ı muâ-
şeret bir biçimler, formlar demeti 
olarak okunabilir. Bunun arka pla-
nında, temelde değerlere dayalı bir 
dünya da var. Bu kültürel süreçler 
bütünü Batı Medeniyetinde farklı, 
bizim yaşadığımız travmatik dalga-
lar içerisinde bugüne geldiğimizde 
toplumumuzda farklı seyirler sun-
makta. Bir kadim olan ve gelenekle 
bağlarını koruyan kültürel söylem-
ler ve biçimler dünyası var. Yunus 
Emre Hazretlerine dayalı sözün bir 
slogana dönüştüğünde nasıl ku-
caklayıcı ve Anadolu ruhunu ifade 
eden bir karşılık almasında olduğu 
gibi ya da ezanın birleyici ve kucak-
layıcı ilahi haberi vakti geldiğinde 
herkese duyurmasında olduğu gi-
bi. Bir de çokluk, çoğulluk, çeşitle-
me, bölünmüşlük olarak ifade edi-
lebilecek kentlilik ve kent meselesi 
var. Ve onu sarmalayan postmo-
dern çağımızda çağdaşlığımızda 
sanal ortam, teknolojinin kullanı-
mı bütün bu biçimleri değiştiren 
başka dalgalar da var. Tabii kent 
yönetimleri bu çoğulluğu, çeşitlili-
ği okuma, ortak mutabakat sağla-
yıcı zeminleri geliştirme konusun-
da bir role sahip. 

Burada âdâp, erkân, daha nazik, 
zarif, incelikli düşünen, yaşayan 
insanlar üretme, geliştirme üze-
rinden şehri sorunlaştırmak me-
selesi önümüzde duruyor. Ataerkil 
yapının çözülmesi, kentsel yaşam 

tarzlarının değişimi, şehirli biçim-
lerin çağ, mekân ve kentsel süreç-
ler gerçekliği ve değişimin hızı üze-
rinden uyuma dayalı esneklikle 
yorumlanması ve geliştirilmesi sü-
reçleri bizi bekliyor. 

Nabi Avcı: Şimdi çok iyi noktaya 
getirdiniz. Biz buraya kadar konu-
nun daha çok demografik, sosyolo-
jik taraflarını vurguladık; ama asıl 

bugün daha derinden işleyen daha 
yaygın ve daha tehlikeli bir dalga 
var: Medyatik dalga... 

Hasan Taşçı: Bir bozucu faktör 
olarak mı bahsediyorsunuz?

Nabi Avcı: Dağıtıcı, bozucu, ifsat 
edici bir faktör olarak.

Aynur Atmaca Can: Ama yaşayan 
gerçek içinde bütün bu şeyler.

Nabi Avcı: Şimdi diyelim ki yüz se-
ne, iki yüz sene önce Arapgir’den, 

Şebinkarahisar’dan, Akseki’den İs-
tanbul’a gelen, Ankara’ya gelen bir 
insan, neticede burada yine pek 
çok ortak değeri paylaştığı insanla-
rın arasına geliyordu. Şimdi böyle 
coğrafi yer değiştirmelere bile ihti-
yaç olmaksızın insanlar oturdukla-
rı yerde, köylerinde, kasabalarında, 
şehirlerinde, pek pek pek az ortak 
değeri paylaştıkları insanların dün-
yasına, dünyalarına savruluyorlar. 
Televizyon dediğimiz pencereden, 
bizim Bitlis’in köylüsü, Bitlis’in şe-
hirlisi, Şişli’nin kızları, Teksas’taki 
entrikaların, yaşama biçiminin ve 
hikâyelerin içine düşüyor. Sadece 
seyirci olarak düşmüyor aynı za-
manda her medyatik ilişkinin pa-
sif yaşama dediğimiz bir tarafı da 
var. Yani siz bir Teksas entrikası 
seyrederken, Teksas’taki bir çiftlik-
teki entrikayı seyrederken aynı za-
manda oradaki aktörlerin, oradaki 
kahramanların giyimini, kuşamı-
nı, karşılıklı davranış biçimlerini, 
değer yargılarını filan da farkında 
olmadan, ağır ağır önce duyma-
ya, sonra öğrenmeye sonra içsel-
leştirmeye, sonra farkında olma-
dan taklit etmeye başlıyorsunuz. 
Bir dönem, hatırlayın, Anadolu’da-
ki bir sürü çocuğa Ceyar lâkabını, 
hatta adını takıyorlardı. Hatta ri-
vayet o ki Azerbaycan-Ermenistan 
sınırında savaşan askerlerin, Dal-
las dizisinin gösterildiği saatlerde 

Şehir zamanda, 
mekânda ve insanda 
çeşitliliği oluşturan 
farklılığı bir araya 
getiren ve değişimi 

sağlayan, hızlandıran 
özel bir mekân.

Aynur ATMACA CAN



çatışmaya bir süre ara verdikle-
ri söyleniyordu. Dolayısıyla şimdi 
bir de üstüne üstlük böyle yabancı 
bir kültürün, böyle yabancı davra-
nış biçimlerinin bulaşıcı bir hasta-
lık gibi toplumsal dokuya ve ilişki-
lerimize nüfuz etmesi söz konusu. 
Çok çarpıcı bir örnektir: Yıllar ön-
ce bir basın davası için mahke-
meye gittik biz. Bir grup arkadaş, 
patronları mahkemeye vermiştik. 
Hepimiz ilk defa orada mahkeme-
ye çıkıyoruz. Hâkim, hepimizin ifa-
desini aldı. Sonra muhabir arkada-
şa “Yemin eder misin?” diye sordu. 
Arkadaş da elini Amerikan filmler-
de gördüğü üzere kaldırarak, “Ye-
min ederim.” dedi. “İndir lan elini.” 
dedi hâkim, yaşlıca bir zattı. “Bura-
sı, Amerikan Mahkemesi mi, indir 
elini” dedi. Mahkemede nasıl ye-
min etmesi gerektiğini bilmeyen 
bir vatandaşa Teksas’ta geçen bir 
Amerikan dizisi örnek model olu-
yor. Bu çok masum bir şaşkınlık 
gibi görünebilir ama özellikle ço-
cuklar ve gençler böyle nice görü-
nür-görünmez bulaşmalara maruz 
kalıyorlar. Kalıyoruz. 

Nureddin Nebati: Medyanın gücü 
ve erki kullanılarak kültürel kimli-
ğimizi yıkıma uğratacak, kültürel 
yabancılaşma ve toplumsal parça-
lanma üreten simgeler beynimize 
nakşediliyor. Bizim tarihimizden, 
geleneğimizden kültürümüzden 
getirdiğimiz değerlerimiz var. Bun-
lar bizi biz yapan şeyler. Ancak ah-
laki değerleri hiçe sayarak, bütün 
kültürlerin otantikliğini yok etme-
ye, metaların ve tüketimin dünya-
sını tek kutsal değer olarak dayat-
maya hevesli bir küresel bir sistem 
var karşımızda ve medya bir hege-
monya aracı. Bizi kendi benliğimiz-
den, özümüzden kopararak adeta 
“şeylerin dünyası”na hapsediyor. 
Mutluluk kavramı, sahip olmakla 
eşitleniyor. İnsanlar bencilleşmeye 
ve rekabete yönlendiriliyor. Ken-
di dünyasına dönük, sosyal med-
ya tarafından kuşatılmış, belirli bir 
jargonu kullanan, bencil bir insan 
yapısı olumlanıyor. Bu yozlaşma 
arttıkça kültür kendine has özellik-
lerini kaybetmeye başlıyor. Farklı 

olan her şey, gerçek olan, bizden 
olan her şey anlam yitimine uğ-
ratılıyor, bir anlamda savunmasız 
kalıyoruz. Maddelerin ve şeylerin 
dünyasında özümüzden bihaber 
ve yapayalnız savrulmaya bırakılı-

yoruz. Mesela benim bu anlamda 
çok dikkatimi çeken bir örnek var. 
Bir dönem Müslüman çocukları, 
Küçük Ev dizisindeki Laura karak-
terinin yatağın kenarına oturup, 
eğilerek “Tanrım, Tanrım sende 
istiyorum.” şeklinde dua etmesin-
den etkilenerek gece dualarını bu 
şekilde yapıyorlardı. Bize ne kadar 
yabancı bir değerler örüntüsü, ses-
siz ve usulca bizi ele geçiriyor, yıkı-
ma uğratıyor. Dehşet tehlikeli bu-
luyorum bu yabancılaşmayı.

Nabi Avcı: Evet, çizgi filmlerde 
bir de örtük mesajlar çok yoğun. 

Bunların illa kasıtlı olması da ge-
rekmez. Adam kendi ülkesine göre, 
kendi kültürüne göre yapıyor, ne 
diyebilirsiniz? 

Nureddin Nebati: Bize dair de-
ğerler şiddetli bir anlam yitimine 
uğratılıyor. Kutsallarımızın, mah-
remlerimizin alanına düstursuzca 
dalınıyor, işgale ve yıkıma uğratılı-
yoruz. Mesela son olarak emojiler-
de dua işareti kullanıyorlar. Akide-
lerimiz bizim en kutsalımız. Biz en 
acılı anlarımızda, en gizli dilekleri-
mizi Rabbimize açarız, dua bizim 
için bir varoluştur. Ölülerimize dua 
okuruz, şehitlerimizi dua ile uğur-
larız, gelin olan kızımızın ardından 
dua ederiz, yeni doğan çocuğumu-
zun kulağına ezan ve kamet oku-
ruz. Ama bu denli bizim parçamız 
olan, bu kadar kıymetli, kutsal bir 
şeyin içi böyle boşaltılıyor ve bu 
kabul görüyor.

Hasan Taşçı: İtiraz edenler de çok 
oldu ama sanıyorum bu kadar yo-
ğun bir gürültü içerisinde pek ses-
leri duyulmadı.

Nureddin Nebati: Sonuçta hâlâ 
kabul görebiliyor ve kullanılıyor. 
Böyle böyle sosyal medya ve med-
ya ayağıyla duvarlarımız yıkılıyor, 
dünyamız işgal ediliyor.

Nabi Avcı: İtiraz edenlerin çok ol-
ması da uyanların çok olmasın-
dan kaynaklanıyor: O kadar çok 

Ahlaki değerleri 
hiçe sayarak, bütün 

kültürlerin otantikliğini 
yok etmeye, metaların 
ve tüketimin dünyasını 
tek kutsal değer olarak 
dayatmaya hevesli bir 
küresel bir sistem var 

karşımızda ve medya bir 
hegemonya aracı. 
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karşılaşıyor ki insanlar neticede iti-
raz etme ihtiyacı duyuyorlar. 

Bunun çözümü nedir diye soru-
labilir. Çözüm çok kolay bir şey 
değil. Çözüm konusunda Sab-
ri Ülgener’in “Kendi teknolojinizi 
üretirseniz kendi ahlakınızı da üre-
tirsiniz.” sözünü hatırlıyorum. Ya-
ni kendiniz yapacaksınız, kendiniz 
üreteceksiniz. Kendi çizgi filmleri-
niz, kendi sinemanız, kendi dizile-
riniz, kendi otomobilleriniz, kendi 
trenleriniz… Yani ben o ağır sana-
yi hamlesinin zamanının geçtiği-
ni düşünenlerden değilim. Çünkü 
neticede iş gelip üretme dayanıyor. 
Bu bakımdan, tamam yumuşak 
güç olarak Türkiye’nin pek çok im-
kânı var filan ama “sert” gücümüzü 
de hiç ihmal etmememiz gerekiyor. 
O da yaşama tarzı ve değerler üre-
timine çok sıkı sıkıya bağlı. Kendi 
teknolojisini üretenlerin, başkala-
rının kültürüne mahkûm olma nis-
peti düşüyor.

Nureddin Nebati: Bu mücadele-
nin bir ayağı kendi teknolojimi-
zi üretmekken bir ayağı da dinin 
temellerinin ön plana çıkarılma-
sı konusunda çalışmalar yapılma-
sı bence. Çünkü Türkiye’yi konu-
şuyoruz, geçmişten bugüne gelen 
tüm geleneklerimizin, görenekle-
rimizin temeli din. Benceyi kaldı-
rıp, “Allah ne diyor Sünnetullah ne 

diyor?”u ön plana koyarsak tekno-
lojiyle beraber daha etkin olmaz 
mı? Çünkü İslam güçlü bir top-
lumsallık anlayışı üzerine kurulu 
bir din. Bireyler arasında sıkı top-

lumsal bağların bulunması faziletli 
bir toplumun olmazsa olmazı. Böy-
le bir toplumda insanlar arasında 
saygı var, diğerkamlık var, bireyin 
çiğneyemeyeceği ve yaratılış fıtra-
tına uygun toplumsal sınırlar var, 
birbirine karşı sorumluluk duy-
gusu var… Ekonomik, sosyal her 

türlü problemle baş ederken birey 
daha kuvvetli çünkü çok güçlü ma-
nevi ve sosyal bir dayanağı var. Va-
roluşu anlamlı kılan bu yapı sağlık-
lı ve olumlu bir benlik gelişmesini 
destekliyor. Böyle bir insan med-
yadan gelen çeldirici etkilere kar-
şı çok daha dayanıklıdır. Yalnızlık, 
anlamsızlık, savrulma, boşluk gi-
bi duygulardan muzdarip olmaz. 
Yeni dönemin afyonu diyebilece-
ğimiz medyadan gelen etkileri sa-
vuşturabilecek, doğruyu yanlışı 
ayırt edebilecek kuvvetli bir değer-
ler sistemi mevcuttur. İnsanları bu 
tür etkilere açık hale getiren ruhta-
ki boşluklar, arayışlar çünkü…

Nabi Avcı: Şimdi zaten dini, her-
halde sadece soyut “yap-yapma”lar-
dan ibaret görmüyoruz. Yani emir-
lerin tatbiki, yani biraz önce Hoca 
Hanım’ın söylediği pratik, nerede 
olacak? Bir zamanda, bir mekânda 
olacak. Din bu dünya için; dolayı-
sıyla bu dünyada belirli bir zaman-
da, bugün ve burada... O zaman 
“bugün”ümüzü ve “burada”mızı, 
müminlerin ‘inandıklarını’ rahat-
ça yaşayabilecekleri bir hale getir-
mek için çalışmak lazım. Teknoloji 
de bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Teknoloji de o temel ilkelerin hu-
zur içinde, güzellik içinde, uyum 
içinde tatbikine imkân sağlayacak 
şekilde değerlendirilebilir.

İslam güçlü bir 
toplumsallık anlayışı 
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Hasan Taşçı: Hocam az önce söy-
lediğiniz tamamlayıcı cümleye vur-
gu yapıp konuyu başka bir boyuta 
taşımak istiyorum. Kendi sanayi-
mizi geliştirirsek kendi ahlâkımızı 
oluştururuz, dediniz. 

Sadettin Hocamız, “Eğer otomobi-
li biz icat etseydik ayakkabılarımı-
zı çıkartıp binerdik.” der. Ayakkabı 
çıkartmak bize göre çok önemli bir 
şey. Açık alanda bile Allah-u Teâla, 
Musa Aleyhisselam’a kutsal vadiye 
girerken ayakkabılarını çıkartması-
nı söylüyor. Bundan şuraya gelmek 
istiyorum istiyorum? Şehir temel-
de üç farklı organizasyondan mey-
dana geliyor. Birincisi mekânsal 
yapı, ikincisi toplumsal yapı, üçün-
cüsü ise de genel olarak şehri diğer 
yerleşim yerlerinden ayıran, belir-
ginleştiren ekonomik organizas-
yon. Bunun her üçününde kendi 
içinde bir muâşareti yahut bir hi-
yerarşisi, bir estetik boyutu vardır. 
Mesela, mekânın kendi içindeki 
ilişki düzeyine bir muâşeret tanım-
laması yapabilir miyiz? Yaparsak 
nasıl bir şeydir bu, nasıl bir muâ-
şeret düzeyidir, bu konuda neler 
söylersiniz?

Nabi Avcı: Şimdi dediğiniz o bir 
şehri oluşturan farklı süreçler as-
lında her biri yalıtılmış bir ortam-
da çıkmıyor; siz sadece anlatım 

kolaylığı olsun diye bunları tasnif 
ettiniz. 

Hasan Taşçı: Bunların her birinin 
yekdiğerini etkilediğinden şüphe 
yok elbette. 

Nabi Avcı: Hatta siz bunları söy-
lerken benim aklıma şu geldi. Ya-
pısalcılığın kurucu babalarından 
Claude Levi-Strauss bir yerde “Es-
kiden ekonominin linguistiğin ve 
kültürel antropolojinin ayrı ayrı 
ilgilendiği konuların tümüyle bu-
gün artık iletişim araştırmaları 

ilgileniyor.” diyor. Niye? İzahı şu: 
Ekonomi neydi? Mal ve hizmet-
lerin dolaşımının disiplini. Lingu-
istik, sembollerin dolaşımı; top-
lumsal sembollerin, değerlerin, 
değerlere ilişkin tanımların, kav-
ramların toplumsal dolaşımı. Yani 
bir mal ve hizmetler trafiği var. Bir 
toplumda mal ve hizmetler dolaşı-
yor, buna ilişkin bir trafik var, eko-
nomi bunu inceliyor. Nerede du-
racak, kim ne alacak, ne satacak, 
para ne, istihdam ne? Bütün bun-
ların hepsi ekonominin mevzuu 
idi eskiden.

Bir de bugün bizim tartıştığımız, 
konuştuğumuz konu gibi âdâb-ı 

Şehir temelde üç farklı 
organizasyondan 
meydana geliyor. 
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yapı, ikincisi toplumsal 

yapı, üçüncüsü ise de 
genel olarak şehri diğer 

yerleşim yerlerinden 
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muâşeret yani toplumsal değer 
yargılarının ve onlara ilişkin sem-
bollerin, davranış biçimlerinin na-
sıl üretildiği, nasıl paylaşıldığı, na-
sıl dolaştığı, nasıl tedavüle girdiği, 
nasıl tedavülden kalktığı... Bunlar-
la da genel olarak linguistik ilgile-
niyor, semiyotik de yani işaret bili-
mi de denilebilir.

Üçüncüsü de kültürel antropolo-
ji diyor. Bu da cinsel rollerin dağı-
lımı ile ilgileniyordu diyor, Claude 
Levi-Strauss. Doğru, yani kadın ve 
erkek bütün cemiyetlerde, en pri-
mitif denileninden (Levi-Strauss 
primitif tabirine katılmaz zaten, 
yani ilkel toplum yoktur, kendi 
şartlarında en ideal yapıyı koru-
muş olan kadrodur, geliştiği za-
man başka bir şey olur.) ve bütün 
cemiyetlerde, bütün toplumsal for-
masyonlarda en belirleyici mesele-
lerden, sorunlardan bir tanesi de 
kadınlarla erkekler arasındaki iliş-
kinin nasıl olacağıdır. Şimdi bura-
daki ilişkiyi bir erkekle kadın ara-
sındaki ilişki olarak düşünmemek 
lazım. Yani kadın-erkek ilişkisi gi-
bi değil, kadının erkek kardeşi, kız 
kardeşi, babası, anası bu erkek için 
ne mana ifade edecek? Ona kayın-
peder mi diyecek, dayı mı diye-
cek, amca mı diyecek? Akrabalık 
ilişkileri yani kültürel antropoloji 

aynı zamanda akrabalık… Akraba-
lık ilişkilerini nasıl haritalandırı-
yoruz? Kadın-erkek ilişkileri üze-
rinden, evlilik üzerinden, evlilikle 
akrabalık ilişkilerini haritalandırı-
yoruz. Dolayısıyla diyor, Levi-Stra-
uss, eskiden kültürel antropolo-
ji bunlarla uğraşıyordu, ekonomi 
bunlarla uğraşıyordu, semiyotik 
ve linguistik bunlarla uğraşıyordu.

Şimdi bütün bunların hepsini ile-
tişim araştırmaları kendi şemsiye-
si altında inceliyor. Tabi Levi-Stra-
uss’un bu görünüşe ekonomistler 
ayrı bir kızarlar, linguistler ayrı bir 
kızarlar, bizim alanımıza niye te-
cavüz ediyorsun diye filan ama bu 
yaklaşım bence sizin söylediğiniz 
o şehirde olup bitenlerin tamamı-
nı kapsayan, tamamının iç içeliği-
ni, birbirleriyle nasıl girift bir iliş-
ki içinde olduklarını gösteren güzel 

bir açıklama biçimi. Dolayısıyla 
mesela ekonomi üzerinden konu-
şursak, mal ve hizmetlerin dola-
şımı köyde, köy ölçeğinde mal ve 
hizmet değişimi diyelim 100 ku-
rala indirgenebilir. Tohum kimden 
alınacak, ineğe kim bakacak, süt 
nereye gidecek, yani köy ekonomi-
si içerisindeki değişken sayısıyla 
metropolitan bir yapıdaki ekono-
mik ilişkiler karmaşası mukayese 
bile edilemez. Dolayısıyla her bi-
ri ile ilgili o temel prensipler, sizin 
Hucûrât sûresine atıfla söylediği-
niz temel prensipler, burada nasıl, 
daha doğrusu köy ölçeğinde nere-
de nasıl tatbik edilecek, metropo-
litan karmaşa içerisinde nerede, 
nasıl tatbik edilecek, bunların te-
zahürlerine bakmak lazım. 

Şimdi biz belki hakikaten hiçbir 
milletin yaşamadığı bir macerayı 
herkesten hızlı yaşıyoruz, herkes-
ten derin yaşıyoruz. Bunu bir şikâ-
yet olarak değil tam tersine ade-
ta bir övünme, bir başarı hikâyesi 
olarak da görmek gerektiğini dü-
şünüyorum. Çünkü yılını hatırla-
mıyorum, 60’li yıllar olabilir. New 
York’ta 6-7 saat süren bir elektrik 
kesintisi olmuş. Müthiş bir yağ-
ma, tecavüz, gasp, bilmem ne fa-
lan... Türkiye uzun yıllar hatırla-
yın, enerji kesintileri yaşadı hem 
de elektriğin hangi saatlerde kesi-
leceği, hangi saatler verileceği bi-
lindiği halde.

Biliyor musunuz, bugün de öy-
ledir: Amerika’da ve New York’ta 
100 kişiye düşen polis sayısıyla 
Türkiye’de, İstanbul’da yüz kişiye 
düşen polis sayısında bilmem kaç 
kat fark vardır. Yani Amerika’da, 
Almanya’da filan da öyledir. Yalnız 
bizim polisimiz çok görünür, ora-
da o kadar görünmez; bizimki çok 
ortadadır, onlarınki o kadar ortada 
olmadığından zannedilir ki bizde 
güvenlik bilmem ne çok şey, hayır. 
Zapturapt altına alınması en zor 
milletler oralarda. Bunun bize yan-
sıyan bir tarafını hatırlayın: Derler 
ki “Efendim, bizim Türkler niye Al-
manya’da kurallara bu kadar uyu-
yorlar da Türkiye’ye gelince o kadar 
uymuyorlar?” Çünkü orada polisin 
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ne olduğunu onlar çok iyi görüyor-
lar. Bu millet, hakikaten masum 
bir millet. İşte o ilmihal bilgisi, ge-
leneksel kültürün ona kazandırdığı 
hak hukuk anlayışı sebebiyle iyili-
ğin hizmetinde olan bir toplum. O 
yüzden biz 3 Mart 2017’de İstan-
bul’da 3. Kültür Şurası’nı topladığı-
mızda Alev Alatlı’nın çok güzel bir 
önerisi oldu. ‘Kültür Şurası’nın ana 
şiarı olarak “Dünya’nın iyiliği için 
Türkiye” diyelim dedi. Bu öyle ez-
bere söylenmiş bir şiar değil: Bizim 
yaşadığımız bütün bu tecrübeler, 
dünya iyiliği için hakikaten çok gü-
zel örnekler sunuyor.

Hasan Taşçı: Dünya’ya öğretecek 
şeylerimiz var. 

Nabi Avcı: Çok var, çok var.

Hasan Taşçı: Hocam siz neler söy-
lersiniz bu konuda? Az önce bah-
settiğim, mekânın kendi içindeki 
ilişki düzeyini muâşeret kapsamın-
da ele alabilir miyiz?

Aynur Atmaca Can: Evet, alına-
bilir tabii. Sizin bir toplantıda ifa-
de ettiğiniz bir şey vardı. Mekâ-
nın âdâb-ı da estetik değil midir, 
o? Mekânında bir âdâbı, muâşe-
reti, mahremiyeti var. Bunu da ta-
bii, şehirde yine farklı mekânlar 
üzerinden izliyoruz. Ben tabii bu 
şey dışında sizin söylediğiniz şey-
le bağlanmak ve Nureddin Bey’in. 

Geleneğimizde basit bir şey var 
aslında. Yani vahiy medeniyeti, 
Kur’an, sünnet, tefsir, ilmihal; bu-
na dayalı temel bir kılavuz, nasıl 
yaşayacağına ilişkin o söz halen de-
vam ediyor. Örfe dayalı ve temel bu 

değere dayalı. Şimdi âdâb-ı muâşe-
ret formlar, biçimler dünyası; ar-
ka planda bu değere dayalı üreti-
liyor. Temel çekirdeği temel kabul 
edilen varsayımlar, değerler, bun-
lar din olarak karşımıza çıkıyor. Ta-
bii bu tarihte Batı’dan gelen med-
yatik teknoloji üzerinden zamanın 
ve mekânın yorumu üzerinden de 

mesela, gökdelen tipi yerleşim alt 
alta üst üstte, yan yana. Bahçe ve 
avlu şeyinin kalkması ve ilişkile-
rinde akrabalık, komşuluk. Bütün 
mekânda kendi biçimini üretmesi 
üzerinden.

Hasan Taşçı: Şehirlerimizin şu an-
ki fizikî yapıları az önce tanımladı-
ğımız hoş geçinme durumunda de-
ğil galiba. Mekânın zaman içinde 
yenilerek bu özelliğini kaybettiğini 
söyleyebilir miyiz?

Aynur Atmaca Can: Kapalı, kori-
dor usulü alanlara geçiyor. Alt alta 
üst üste. Buradan biraz daha trav-
manın derin noktası izleniyor. 13. 
yüzyılda, Yunus Emre Hazretle-
rinin söyleminde kendini bilmek 
tecrübesi Batı ile Doğu’nun ortak 
noktası. İlahi sınırlar içinde yaşam 
vazeden bunu mekânda üreten, ya-
şayan farklı, renkli Doğulu ve Ba-
tılı bir dünya var. İlahi sınırlara ri-
ayet ediliyor. Rönesans’la birlikte, 
bu kendini bilme tecrübesi değişi-
yor; ilahi sınırlar değil, aklını kut-
sayan ve kendi doğasına açılan ve 
de kendini onun içinde bulmaya 
çalışan bir insan modeli çıkıyor. 
Mekân inşa sanatı topraktan uzak-
laşarak işlev ve kâr elde etmeye in-
dirgenerek markalaştırılmakta ve 
yüzeyselleşmekte.

Hasan Taşçı: Rene Guenon’un Rö-
nesans’ı eleştirirken “tekerleğin 
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durduğu nokta” diyor. İnsanın ge-
lişimin durduğu ve tekerleğin dur-
duğu nokta, tepe; yani ondan son-
ra inişe geçiyor insanlık. 

Aynur Atmaca Can: 16. yüzyılda 
Vasari, o dönemde yaşayan büyük 
ustaların Michelangelo’un Leonar-
do’un yaşam öykülerini gerçeklik-
le kaleme alarak edebiyatta yeni 
bir biçim geliştiriyor. Bu şahsiyet-
lerin kendilerini nasıl gerçekleştir-
diklerini anlatıyor. Bu yazın için-
de büyük kafa tutmalar, meydan 
okumalar ve kendi doğasıyla ken-
dini var eden bir dünyanın oluş-
turulması söz konusu. Katolik Ki-
lisenin buyruklarına karşı çıkarak 
ilahi sınırları bariyerler olarak al-
gılayıp ortadan kaldırarak kendi 
doğasının enginliğine ve de girda-
bına dalan insanın serüveni baş-
lıyor. Rönesans olarak anılan ye-
niden doğuş hareketinin insanı 
aklına ve doğasına sığınan bir irade 
insanı olarak doğurtuluyor. Sonra-
sında Sanayi Devrimi, Fransız İh-
tilali, II. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan Atlantik’in ötesine geçen ve 
bugün çok pragmatist ve medya-
tik dalga üzerinde hızla bize gelip 
yerleşen ve bizde akıl karışıklığı ve 

gönül karmaşası yaratan kültürün 
istila edici etkisi altındayız. Oysa 
16. yüzyılda Osmanlı toplumun-
da bir kişinin, ferdin yaşama reçe-
tesi oldukça basitti. Tefsir, ilmihal 

ve peygamber kıssalarını okuyarak 
yolunuzu bulurdunuz. Şimdi kar-
makarışık ve sisli. Bu karışıklığını 
gidermede mekândaki yorumlan-
ma da çok önemli diye düşünüyo-
rum. Cami mekânı, tekke mekânı 
bunların âdâbı, edepleri; ev mekâ-
nı, evin mahremiyeti, değer üreten 
yanı çok hızlı parçalanıyor ve tü-
ketiliyor. Apartmanda yaşamanın 
kurallarını pekiştirmeden gökde-
len yaşamının sınırsız parçalayıcı 

ve yabancılaştırıcılığı altında ken-
di irademizle eziliyoruz. Kentsel 
mekânda izlenen dikey ve yatay 
bölünme, parçalanma, fragman-
tasyon. Parçalanarak çoğalmak ve 
toprağa yüklenen yükün hızla art-
tırılması. Ama aslında murad edi-
len tevhidi anlayış, birlik, mutaba-
kata dayalı sembolizmi üretmek 
veya korumak meselesi gittikçe-
güçleşiyor. 40’lı yaşlarını geride 
bırakan bir kentli olarak aklım ka-
rışıyor. Doğulu ve Batılı kaynak ki-
tapları sonsuz okumaktasınız ama 
kente çıktığınızda, AVM’ye gittiği-
nizde, hayatın sürdürülebilir boyu-
tunda yani temel referans nokta-
sı kaynaklarla bağlanmak için çok 
uyanık, çok çaba sarfeden, çok güç-
lü bir iradeye sahip olmalısınız. Ak-
lınız aydın, gönlünüz agâh olmalı. 
İstikametiniz doğru olmalı Bunu 
yönelimi ve iradeyi kitlelerin taşı-
yabilmesi mümkün mü? Bizim me-
calimiz kesilirken onlar ne yapabi-
lir? Kendi örneğimden şaşırıyorum 
yolu kitleler nasıl şaşırmaz? Yani-
böyle bir kentte yaşıyorlar; alışve-
riş, çarşı böyle, televizyonda öngö-
rülmüş beğeniye dayalı, konfora, 
tüketime, hıza ve hazza dayalı bir 
hayat biçimi dayatması içindeler. 
Farkındalık geliştirmek, karar ver-
mek, irade sergilemek için hiç za-
manları yok ve olmayacak. Olağa-
nüstü meşguller. Nurettin Topçu 
Hoca buna dikkat çekiyor “gelecek 
kuşaklar konformizm bataklığı al-
tında boğulma tehdidi altındalar” 
diyor. Onları bu bataklıktan kur-
tarma adına yapılabilecekler üzeri-
ne düşünmek toplumun derunun-
daki yaranın en derin noktasına 
bakmak demek. Ve üzerine tefek-
kürle yaklaşarak düğümleri çözme 
denemelerinde menzil almak…

Hasan Taşçı: Şehrin mekânını de-
ğerlendirirken belki kamusal alan-
lara da değinmemiz lazım. Zira 
mekân deyince kamusal alan çok 
önemli. Burada Batı ile bizim şe-
hir formumuzun arka planında iki 
farklı hayat algısı var. Batı’da ka-
musal alanı ortaya çıkaran şey da-
ha çok epikürizm, hedonizim haz-
cılık, açıkta yaşama iken, bizde 

16. yüzyılda Vasari, 
o dönemde yaşayan 

büyük ustaların 
Michelangelo’un 
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mahremiyet çok önemli. Nilüfer 
Göle bunu çok güzel tanımlamış; 
“mahremin estetiği” diyor. Bizde 
kamusal alanda, özel kent mekâ-
nında, mahremiyet, mahrem an-
layışı çok önemli; kamusal alan-
da da azami şekilde korunmaya 
çalışılıyor insanların mahremiye-
ti. Özel mülkte zaten en önemli 
unsurlardan birisi. Dolayısı ile iki 
farklı mekân ilişkisi, birinde açık-
ta yaşama diğerinde de mahremi-
yet, kentsel mekânı biçimlendiri-
yor. Dün öyleydi tabi ama bugün 
farklılaşmaya başladı. Bu yakla-
şımda farklı şehir formları ortaya 
çıkarıyor tabii olarak. Batı’da Eski 
Yunan’da agoralarından sonra Ro-
ma’da forum ortaya çıkıyor ki; in-
sanlar buralarda yaşıyorlar her şe-
yini. Bizde ise çarşı var. Özellikle 
Doğu Klasiklerinde görürüz, bü-
tün hikâyeler çarşıda geçer. Çarşı-
nın bir idarecisi vardır. Bir şehre gi-
den insan önce çarşıya gider, orada 
selam verir; ilk temasını orada ku-
rar. Çarşının kendi içinde kapalı bir 
sistemi var, kuralları var, hoş karşı-
lanması var. Mekânın hiyerarşisin-
den veya organizasyon bahseder-
ken bunları da dile getirmek lazım.

Nureddin Nebati: İslam şehirle-
rindeki camii merkezi bir konuma 
sahip. Camiler aynı zamanda sos-
yal merkez. Çünkü şehrin en mer-
kezi ve kalabalık noktalarında yer 
alıyorlar ve günde beş vakit cema-
atle dolup taşıyor. Camii birlik, be-
raberlik, dayanışma kardeşlik gi-
bi değerlerin yeniden üretildiği bir 
kamusal alan da oluşturuyor. Bü-
tün şehir ahalisine tanışma, kar-
şılaşma ve haberleşme imkânı ve-
riliyor. Batı şehirlerinde bu görevi 
meydanlar üstleniyor. Şehir cami-
nin etrafında gelişerek büyüyor 
ve aynı zamanda sarayı, medre-
seyi, çarşıyı ve mahalleleri, birine 
de bağlıyor. Gündelik hayatla ta-
mamen iç içe geçmiş bir mekân, iş 
yerlerine de yakın. Camiiler muâ-
şeretin oluştuğu, insanların bir 
araya geldiği ana merkez. Namaz 
vakitlerinde ve özellikle Cuma na-
mazında bütün herkes Ulucamiler-
de toplanıyor mesela. Bu kentliler 

arasında çok büyük birlik duygusu 
oluşturan bir durum. Bu vesile ile 
bütün şehir ahalisi tanışıyor, kar-
şılaşıyor ve haberleşiyor. Modern-
leşme ile camilerin sosyal işlevleri 
sınırlandırılıyor ve sadece “namaz 
kılınan yer” olarak varlık göster-

mesine izin veriliyor. Şimdi ise 
tek kamusal mekân AVM’ler oldu. 
AVM’lerde nasıl bir kültür ya da 
muâşeret oluşabilir ki?

Hasan Taşçı: Ben bir cümle ila-
ve ettikten sonra Hocam’a verelim 
sözü. Mesela bizde refik anlayışı 
vardı eskiden; işte meşhur hikâ-
yedir Fatih Sultan Mehmet Han, 
pazara geliyor “Ben siftah ettim, 

komşundan al.” diyor ona bir es-
naf. İşte burada bir refiklik var, 
rakiplik yok. Ama şu anda bütün 
kurgu “karşındaki rakibini yok et, 
sen öne çık” üzerine kurulu. Bütün 
ekonomik organizasyon buna göre 
yapılmış şimdi. Veya zihinlerimize 
bu işleniyor.

Nureddin Nebati: AVM’ler açık 
kamusal mekânların üzerinde 
adeta hiyerarşi kurdu. Şehrin ru-
hunu taşımayan, maneviyattan 
tamamen arındırılmış ve kimlik-
siz bu yapılar olarak tüm kamusal 
mekânları baskıladı. Çarşıların yö-
neticileri meşayih, AVM’lerin pro-
fesyonel yöneticileri var. Böyle bir 
yerle öbür taraftan geleneklerden 
gelen kuralların belirlediği bir ye-
rin sağladığı toplumsallık karşılaş-
tırılamaz zaten. Sonuçta AVM’ler 
para, statü, tüketim odaklı bir yer-
ler. Hayat orada tüketim ve mad-
diyat üzerinden dönüyor. AVM’ler 
bir kültür oluşturuyorsa bile bu ay-
rıştıran, hiyerarşi yaratan, tüketim 
odaklı son derece yoz bir kültür. 
İçinde yaşanılan toplum ve kentle 
ilgili, değerlerimiz ve gelenekleri-
mizle ilgili en ufak bir sembol yok 
orada, tamamen ruhsuz kimlik-
siz mekânlar. Aidiyet değil yaban-
cılaşma üreten, zaman öldürme-
ye yönelik, insanın ruhunu hiçbir 
açıdan beslemeyen bir kamusallık 
oluşturuyor.

Batı ile bizim şehir 
formumuzun arka 
planında iki farklı 

hayat algısı var. Batı’da 
kamusal alanı ortaya 
çıkaran şey daha çok 

epikürizm, hedonizim 
hazcılık, açıkta yaşama 
iken, bizde mahremiyet 

çok önemli. Nilüfer 
Göle bunu çok güzel 

tanımlamış; “mahremin 
estetiği” diyor.
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Hasan Taşçı: Biz üç-beş kişi bir 
araya gelip ekonomik veya pazarla 
ilgili bir ders alalım desek ve bizim 
gibi düşündüğünü varsaydığımız 
konunun uzmanı birisini çağırsak, 
ilk bahsettiği şey rekabet oluyor. 
O zaman ne farkı var diğerinden? 
Bunu hepimiz yaşadık aldığımız 
derslerden. 

Nabi Avcı: Sorunun kaynağını iyi 
tespit edersek, çözümün kendisi-
ni değilse bile belki çözümü nere-
de aramamız gerektiğini veya ne-
rede aramamamız gerektiğini daha 
rahat düşünebiliriz. Nureddin Bey 
söyledi, eski şehirleri kuran temel 
ilke, bu bildiğiniz gibi sadece İs-
lam dünyasında değil Batı’da da 
önce ibadet mekânı, sonra onun 
etrafında şehirler teşkil ediliyor. 
Evet, bizim şehirlerimiz de büyük 
ölçüde böyle idi, böyle kurulmuş-
lar idi. Sonra bu bozuldu, bozulu-
yor. Niye? İşte o sözünü ettiğimiz 
göç dalgaları; birden bu kadar bü-
yük nüfus bu kadar dar alanlara 
yönelince… ve dolayısıyla ona bağlı 
rant birden çok arttı. Bu önce gece-
kondu ile başladı; gecekondu, gece-
kondulaşma dediğimiz şey neydi? 
Hazine arazilerinin yağmalanma-
sı. Yani bir defa ilk başta ilkede bir 
problem var. Yağmaya dayalı, tala-
na dayalı, güce dayalı bir yapılaş-
ma, mafya tipi ilişkilere dayalı. 

Hasan Taşçı: Gecekondu deyince 
masum bir yapılaşmadan bahsedi-
liyor ama aslı öyle değil.

Nabi Avcı: Öyle değil. Öyle başla-
dı ama daha sonra bunun kendine 
göre bir ekonomisi oluştu, kendine 
göre bir raconu oluştu, kendine gö-
re mafyatik yapıları oluştu. İşte bu-
günkü büyüyen şehirlerimizin ta-
mamında temel belirleyici güç rant 
beklentileri oldu. Neresi ne ka-
dar kıymetlenecek, ne zaman kıy-
metlenecek? Ve nereye ne yapar-
sak oralardan ne alırız? Dolayısıyla 
rantın yönlendirdiği bu yapılaşma 
biçimi ile ortaya çıkan şehirlerin 
de ahlakı ona göre oluşuyor. Al-
lah gani gani rahmet eylesin, Tur-
gut Cansever Hoca’nın çok güzel 
bir çalışması vardı. 27 Mart 1994 

Yerel Seçimlerinden evvel Tayyip 
Bey’in İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı adaylığı sürecinde 
başlattığı bir çalışma... İstanbul’un 
bu çarpık büyüme ve ranta dayalı 
ekonomisini en azından frenlemek 
ve şehri geri kazanabilmek için İs-
tanbul’un çevresinde, Trakya’da, 
Anadolu’da Uydu Şehirler kurma 
projesi vardı. 1999 Marmara Dep-
remi’nden sonra bu işin ne kadar 

aciliyet kesbettiğini düşünerek Ho-
ca çok hızla, bence olağanüstü bir 
proje hazırladı: Trakya’da bir uydu 
şehir inşa etmek. Mimarisine ka-
dar hesapladığı, planladığı, proje-
lendirdiği bir çalışma. Üstelik bazı 

Avrupa fonlarından da bu işin fi-
nansmanı için kaynak da buldu; fa-
kat o dönem Cumhurbaşkanı Ah-
met Necdet Sezer o arazilerin 2B 
arazisi olduğu gerekçesiyle bu pro-
jeye izin vermedi. Ve Bayındırlık 
Bakanlığı’nda o dönemde üst dü-
zey görev yapan bazı bürokratların 
engellemeleri neticesinde maalesef 
o proje bir türlü hayata geçirileme-
di. Hoca’nın da hicranı olarak kal-
dı. O proje bildiğim kadarıyla Ho-
ca’nın çocuklarında hâlâ var. 

Aynur Atmaca Can: Ve Hoca ta-
rafından kurulan Ev ve Şehir 
Vakfı’nda.

Nabi Avcı: Benim bu konuyu bu 
kadar isim vererek söylememin bir-
sebebi de şu: Tayyip Bey, 2003’ten 
itibaren, 2003’te, 2004’te bu pro-
jenin gerçekleşmesi için Başbakan 
olarak çok çalıştı. Ve o dönemin 
Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen’in, 
samimi gayretlerine rağmen bah-
settiğim bürokratlar sebebiyle bu 
iş baltalandı, engellendi, yapılama-
dı. Yani bu proje bir çözümdü, bir 
çözüm örneğiydi. Bu proje sayesin-
de, İstanbul’un bir şekilde geri ka-
zanılabileceği duygusunun insan-
larda yeşermesi bile çok önemli bir 
kazanım olacaktı. Çünkü şimdi he-
pimiz bu binaları, bu gökdelenleri 
bu AVM’leri gördüğümüz zaman 
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ümitsizliğe kapılıyoruz. “Artık geri 
dönülemez ve telafi edilemez” duy-
gusunu çok derinden yaşıyoruz. 
Böyle bir proje, böyle bir uygulama 
ve böyle bir uygulamayı takip ede-
cek benzer uygulamalar, bu duru-
mun o kadar ümitsiz olmayabile-
ceğini gösterebilirdi. 

Hasan Taşçı: Peki, dönülmez ak-
şamın ufkunda mıyız yoksa hâlâ 
umut var mı?

Nabi Avcı: İşte öyle olmadığımız 
ümidiyle bu örneği böyle ayrın-
tılı veriyorum. Yani bugün karar 
verme makamında olan belediye 
başkanlarımız, ilgili bakanlıkları-
mız, odalar, özel girişimciler bu 
ve benzeri projelere biraz daha ya-
kından baksınlar diye bu örnekleri 
veriyorum.

Hasan Taşçı: Ama onun için önce-
likle şehri rant baskısından kurtar-
mamız lazım.

Nabi Avcı: İşte, rant baskısından 
kurtarmanın bir yolu da bu. Ho-
ca’nın projesi şuydu, Depremden 
sonra İstanbul’un en yakın ve ciddi 
tehdit altında olan bölgesinin Av-
cılar olduğu görüldü. Avcılar’ı Ho-
ca, Trakya’ya taşıyacaktı. Öncelikle 
100.000 küsurluk bir şehir düşü-
nüyordu, her mesleğe ayrılmış bir 
kota vardı. Yani şu kadar bakkal, şu 
kadar kasap, şu kadar otomobil ta-
mircisi, şu kadar memur, şu kadar 
işçi filan... Tüm bu detaylara varın-
caya kadar hesap edilmişti.

Hasan Taşçı: Büyüklüğüne göre 
planlanmıştı.

Nabi Avcı: Evet, planlanmış bir 
şey. Sosyolojisini de öngörerek ör-
nek bir şehir modeli. Ve o şehrin 
getireceği mahalle düzeni... Onun 
en çok üzerinde durduğu konu-
lardan bir tanesi hatırlarsanız, es-
kiden şehirlerimizde insanların, ev 
yaparken komşu hukukuna göster-
dikleri özen idi. Bütün evlerin, bir 
başkasının bahçesine ve mahremi-
yetine tecavüz etmeyecek şekilde; 
onun ışığını, rüzgârını kesmeyecek 
şekilde planlanmış olması ve bu-
nun kendiliğinden olması.

Hasan Taşçı: Kul hakkı diye bir 
şey var, temel belirleyici.

Nureddin Nebati: “Ev alma kom-
şu al.” idi ama şimdi komşuya kim-
se bakmıyor. Komşunun ne olduğu 

önemli değil, yanında kimin oldu-
ğundan haberi yok zaten. Mese-
la İslam şehirlerinde mahalle ve 
komşuluk temelli bir sosyallik var 
diyebiliriz. İnsanlar en küçük bi-
rim olan mahallede şehrin tarihin-
den, geleneğinden gelen değerleri 
içselleştirip, pratiğe geçiriyor. Ma-
halle o anlamda bir mikro evren 
sunuyor. İslam şehirlerinde; ha-
yat mahalle, ortaklık birlik, kom-
şuluk, yerleşik gelenekler ve sa-
mimiyet üzerine inşa edilmiş. Her 
koyunun kendi bacağından asıldı-
ğı bir yapı yok orada herkes birbi-
rine karşı sorumlu ve çok güçlü bir 

birlik duygusu var. Bu mahallelerin 
en karakteristik özelliği komşuluk 
hukuku. Bu kavrayış sadece Müs-
lüman mahallelerinde yok. Mese-
la Yahudi, Hıristiyan mahallelerin-
de de bu içtimaiyat biçimi hakim 
o mahallelerde de bireylerin kendi 
kültürlerine uygun, inanç ve değer-
leri uyumlu kimlikleri pekişiyor. 

Nabi Avcı: Evet. Şimdi önemli 
olan, bu işi başlatan dinamik, ta-
lan, rant ekonomisi olunca; şimdi 
ev alırken, şöyle bakıyoruz, tamam 
şimdi bu kadar ama yarın ne eder 
burası, buradan yol geçer mi, yol 
geçerse ne olur? Yani ben burada 
yaşayacağım, burada öleceğim diye 
ev almıyor kimse. 

Hasan Taşçı: Yaşanabilme kri-
terlerinden öte, ekonomik ola-
rak gelecekte ne kadar edecek diye 
bakıyoruz.

Nabi Avcı: Bir yatırım aracı olarak 
görülüyor.

Nureddin Nebati: Geçenlerde 
şöyle bir tartıştığımız bir konu ol-
du, “Doğduğun evde yaşıyor mu-
sun?” Artık doğduğumuz evlerde 
yaşamıyoruz. Genel bir köksüzlük 
hakim. Köksüzlük meselesi mo-
dern insanın en derin yarası. Yah-
ya Kemal Beyatlı “İnsanda derin 
bir yaradır köksüzlük; Budur âlem-
de hudutsuz ve hazin öksüzlük“ di-
yor ya durum aynen öyle. Eşyalar 

Geçenlerde şöyle bir 
tartıştığımız bir konu 
oldu,“Doğduğun evde 
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gibi mekânlar, insanlar, değerler 
ve duygular da geçici… Ev aslın-
da bağ, kök, aidiyet de demek. Ev 
sıcak bir yatak ya da rahat ettiğin 
yerden çok daha fazlası aslında ai-
le demek, komşular demek, mahal-
le demek, sıcaklık demek, güven 
demek. “Kullan at” sistemi üzeri-
ne kurulu bir dünyada bu kavram-
ların içi boşalıyor. Birey yalnızlığa, 
ıssızlığa, köksüzlüğe terk ediliyor. 
“Doğduğun evde yaşamak” mesele-
sine bu açıdan önemli.

Nabi Avcı: Bırakın onu; şimdi han-
gimiz doğduğumuz şehirde yaşı-
yoruz? Ben bakın Bilecik doğum-
luyum. Eğitimimi büyük ölçüde 
Eskişehir’de yapmışım, yüksek eği-
timimi Ankara’da yapmışım, şimdi 
İstanbul’da ve Ankara’da oturuyo-
rum. Başka toplumlar bizimle aynı 
tecrübeyi yaşasalardı dayanabilir 
miydi derken bunu kastediyorum. 
İşkoçya’nın köylüsü, dedesinin de-
desinin dedesinin oturduğu evde 
oturuyor.

Nureddin Nebati: Avrupa’da bu 
yerleşiklik meselesine daha çok 
önem veriyorlar. Londra’da me-
sela hala 20 sene önce aldığı evde 
yaşamaya devam eden aileler var. 
Varsa çocuklarının tamamı da ora-
da doğmuş. Onlardan çocuklarına, 
alt kuşaklara geçiyor. Çünkü zaten 
ev 20 yıl vade ile alınmış. Avustur-
ya’da mesela Sozialbau projeleri var 

bildiğim kadarı ile. Belirli bir mik-
tar para veriyorsun ve çok az bir 
kira ile orada ölene kadar yaşaya-
biliyorsun. Hatta kira öder gibi bir 
ödeme ile ev sahibi olabiliyorsun.
Bizim TOKİ uygulamalarını andı-
rıyor. Bizde ise birinci çocuğum 
şu evde, ikinci çocuğumuz şu ev-
de, üçüncü çocuğumuz şu evde 
doğmuş. Evlendiğim evde şuydu, 
diyor.

Nabi Avcı: Siz de başka bir şehirde 
doğdunuz zaten, dedeniz, babanız 
başka bir şehirdeydi.

Nureddin Nebati: O zaten 
mukadderat.

Nabi Avcı: Bir de daha önce de 
yaşadığınız şeyler var. Daha ön-
ce de Balkanlar’dan Kafkasya’dan, 

Ortadoğu’dan, Suriye’den, Irak’tan 
gelen muhacirler. Muhaceret kül-
türü. Manzarayı özetlersek; Hacı 
Bayram Veli’nin “Ben dahi bile ya-
pıldım taş ile toprak arasında” di-
yor ya... Bu millet de taş ile top-
rak arasında yeniden yapılıyor... 
Bütün bu göçler, gelmeler, gitme-
ler, alt üst oluşlar filan arasında, 
bu AVM’ler, bu yeni tasarılar, yeni 
projeler arasında bu millet yeniden 
yoğuruluyor.

Hasan Taşçı: Bu yeni hamurdan 
ortaya çıkacak olan yeni ürünün, 
istediğimiz şekilde olup olmayaca-
ğından endişeliyiz.

Nabi Avcı: Allah’tan ümit 
kesilmez.

Nureddin Nebati: Cumhuriyetin 
ilk yıllarında âdâb-ı muâşeretle il-
gili yayınların varlığından bahse-
diyoruz. Orada bir sosyal mühen-
dislik durumu var. Milletin bin 
yıllık gelenekleri ve kültüründen 
doğan muâşeret âdâbının bir an-
da geçerliliğini yitirdiği, yerine Ba-
tılı, modern denilen yaşam tarzı-
nın metazori dayatıldığı bir biçim 
var. Çok ciddi bir yabancılaşma ve 
toplumun bölünmesi ile sonuçlanı-
yor bu durum. Cumhuriyet moder-
nleşmesinin militarist damarını 
gündelik hayata olan müdahale-
lerde de gözlemleyebiliyoruz. Dev-
let ve millet, merkezle çevrenin en 
uzak noktalara savrulduğu dönem-
lerden birisi. Ki bu yarılmamın san-
cılarını da sonuçlarını da çok ağır 
yaşadık biz. Onlarca yıl sonra dev-
let ve milletin kaynaştığı, aradaki 
makasın kapandığı bir dönemden 
geçiriyoruz. Bizde var olmayan bir 
şeyi zorla dayatmak başka bir şey 
ama özümüzde olanı, bize zorla 
unutturulanı yeniden keşfetmek 
başka bir şey. Bu anlamda devle-
te de önemli rol düşüyor. Bahset-
tiğimiz köksüzlüğün, yapaylığın, 
bireyselliğin, ruh yitiminin engel-
lenmesi anlamında değerlerimizi 
yeniden keşfetmek bize büyük bir 
güç kazandıracağına inanıyorum. 
Bu anlamda kentlerde yaşama ku-
ralları, ilişkiler, abad-ı muâşeret ve 
edep gibi konular üzerinde gerek 

Şimdi hangimiz 
doğduğumuz şehirde 
yaşıyoruz? Ben bakın 
Bilecik doğumluyum. 

Eğitimimi büyük ölçüde 
Eskişehir’de yapmışım, 

yüksek eğitimimi 
Ankara’da yapmışım, 
şimdi İstanbul’da ve 

Ankara’da oturuyorum.

TOKİ 
Trabzon 

Vakfıkebir 
Evleri



STK’larla gerekse eğitim kurumla-
rı, medya aracılığıyla yapılabilecek 
bütün çalışmaları faydalı buluyo-
rum. Süreci kendi haline bırakma 
taraftarı değilim.

Nabi Avcı: Bugünün böylesine 
karmaşıklaşmış yaşama biçimi 
içerisinde bu türden devlet yön-
lendirmesi veya kamusal yönlen-
dirmelerle bir âdâb-ı muâşeret diz-
gesi oluşturmak mümkün değildir. 
Millî Eğitim Bakanı iken bana en 
çok söylenen şeylerden bir tanesi 
buydu: Bir âdâb-ı muâşeret dersi 
koyalım. Verdiğim cevap ne demek 
istediğimi anlatacak zannediyo-
rum. Şimdi, bir, bugünün okulu 
1920’lerin okulu değil. 1920’lerde, 
1930’larda, 1940’larda 1950’lerde 
hatta 60’larda okul bilgi ve eğiti-
min en önemli araçlarından bir ta-
nesiydi. Öğretmen de bilginin kay-
nağı, her şeyin en iyisini bilen, en 
doğrusunu yapan “rol modeli” idi. 
Günümüzde okul bu merkezî ro-
lünü kaybetti. Bizim zamanımız-
da, biz ilkokul 1’e gittiğimiz zaman 
orada öğrenecek çok şeyimiz var-
dı. Şimdi bütün araştırmalar gös-
teriyor ki ilkokul 1. sınıfa gelen ço-
cuklar, ilkokula başlayan çocuklar, 
ilkokul boyunca öğrenecekleri şey-
lerin pek çoğunu zaten öğrenmiş 
olarak geliyorlar. Hem günümüzde 
bilgilenme, enforme olma kaynak-
ları çok çoğaldığı için böyle; Hem 

de anne-babalar artık ev içi eğitim-
lerde daha etkili olmaya başladıkla-
rı için böyle... Yani bizim öğretme-
ne bakışımızla şimdiki çocukların 
öğretmene bakışı aynı değil. Öğ-
retmen artık eskisi kadar belirle-
yici rol modeli değil. Hatta bizim 
özellikle sınıflara koyduğumuz et-

kileşimli tahtalar, milletin “akıl-
lı tahta” dediği etkileşimli tahta-
lar, pek çok konunun daha kolay 
anlatılmasını sağlamakla beraber 
aynı zamanda öğretmenlerin oto-
ritesini de berhava etti büyük öl-
çüde. Biz hizmet içi eğitimlerde o 
tahtanın nasıl kullanılacağını, na-
sıl açılacağını, nasıl kapatılacağını, 
görselin nasıl konulacağını öğret-
menlerimize uzun uzun gösteri-
yoruz. Ama çocuklar, o hizmet içi 
eğitim almamış çocuklar, öğret-
menden çok daha önce, o tahtanın 

bütün numaralarını öğreniyorlar 
ve öğretmene öğretiyorlar. “O öyle 
olmaz öğretmenim, oraya çek, öte 
taraftan sürükle, onu seç bu tarafa 
getir” filan diye çocuklar öğretme-
ni yönlendirmeye başlayınca öğret-
menin otoritesi ciddi bir aşınmaya 
maruz kalıyor. Eskiden öğretmen-
ler hizmet içi eğitimlere katılmaya 
çok hevesli değillerdi yaz tatillerin-
de. Ama artık bu etkileşimli tahta 
ve bilgisayar kullanımıyla ilgili hiz-
met içi eğitimlere katılmayı çok is-
tiyorlar, çünkü karşılarında cid-
di rakipler var. Şimdi, birincisi bu. 
İkincisi, Millî Eğitim Bakanlarının 
en çok karşılaştığı şeylerden bir 
tanesi de, herkesin kendince çok 
önemli saydığı konuda bağımsız 
bir ders konulmasını istemesi. Ki-
misi ‘trafik dersi çok yoğun olsun,’ 
kimi ‘turizm dersi,’ kimisi ‘ilk yar-
dım dersi’ olsun, kimisi işte ‘âdâb-ı 
muâşeret dersi olsun, der. Ama bi-
zim haftada 40 saat dersimiz var. 
Yeni bir ders icat etmek demek, 
mevcut derslerinden birini çıkar-
mak demek. İkincisi âdâb-ı muâ-
şeret bizde, kültürel ahlak bilgisi 
derslerinde de kısmen bunu yaşı-
yoruz veya başka derslerde de. Ba-
zı dersler varki o bir öğretmenin 
konusu değil bütün öğretmenle-
rin sorumluluğu. Âdâb-ı muâşeret 
böyle bir şey. Yani âdâb-ı muâşereti 
çocuk matematik öğretmeninden 
de öğrenecek, Türkçe öğretmenin-
den de öğrenecek. Okulun kapısını 
açan görevliden de âdâb-ı muâşe-
ret dersi alır veya almaz. Bağımsız 
bir ders konulduğunda ne olacak? 
Bugün ne var, âdâb-ı muâşeret 
var. Kim verecek? Âdâb-ı muâşe-
retçi. Böyle bir adam, böyle bir ka-
dın yok. Olmamalı da zaten. Bütün 
öğretmenlerimiz âdâb-ı muâşeret 
öğretmelidir.

Nureddin Nebati: Peki çözümü 
nerede buluyorsunuz? Mahalle-
ler değerlerin üretilip içselleştiril-
mesi konusunda eski işlevini taşı-
mıyor artık. Okulların sağlayacağı 
faydanın da kısıtlı olduğunu düşü-
nüp, elden çıkarıyoruz. Elimizde 
kala kala bir tek medya kalıyor bu 
durumda.

Âdâb-ı muâşereti 
çocuk matematik 

öğretmeninden de 
öğrenecek, Türkçe 
öğretmeninden de 
öğrenecek. Okulun 

kapısını açan görevliden 
de âdâb-ı muâşeret dersi 

alır veya almaz.
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Nabi Avcı: Okulları çıkarmadık, 
okulları münhasıran bu işe tahsis 
edilmiş bir ders mekânı olarak gör-
meyelim dedik. 

Hasan Taşçı: Okulların da ko-
nunun bir tarafı olduğunu 
söylemeliyiz. 

Nabi Avcı: Tüm ilişkileri içerisin-
de âdâb-ı muâşereti kazandıran bir 
kurum olarak. Kapıyı açarken “Hoş 
geldin çocuğum, hoş geldin yav-
rum, günaydın evladım.” diyen bir 
kapı görevlisinin vereceği âdâb-ı 
muâşeret dersi de bu işin içinde. 
Şimdi ben gelirken gördüm, sinir-
lendim: Kandilli’de okul dağılıyor, 
okul hemen caddeye açılıyor. Ço-
cuklar, koşarak çıkıyorlar, ya ara-
ba geçiyor oradan. Bu okulda mut-
laka bir nöbetçi öğretmen var, bir 
veya iki tane. Müdür var, müdür 
yardımcıları var. Allah’ım, bir ta-
nesi çıkıp, birisi sokağın, cadde-
nin bir tarafında, birisi diğer tara-
fında duracak. Bunu söylemek mi 
gerekiyor, bunu akıl edemez mi bir 
müdür?

Nureddin Nebati: İngiltere’de 
gördüm ben, çözmüşler bu mese-
leyi. Her gün iki tane veli geliyor 
okul çıkışında, trafiği durduruyor. 
Veli ile öğrenci arasında bir eğitim 

sağlıyorsunuz öğrenci velisinden 
trafikte nasıl durması gerektiği 
öğretiyor.

Nabi Avcı: Onu söyleyecektim, 
iyi hatırlattınız. Esenler Belediye-
si okul çıkışlarında böyle bir uygu-
lama başlatsa. Zabıtalarla mı olur, 
velilerle mi olur, okullar dağılırken. 
Trafiğe ‘dur’ diyecekler, o kadar.

Hasan Taşçı: Esenler’de şöyle bir 
uygulama var, diğer yerlerde var mı 
bilmiyorum. Okulların sabah giriş 
ve akşam dağılış saatlerinde, Em-
niyet okullara, polis gönderiyor.

Nureddin Nebati: Değerlerin iç-
selleştirilmesi zaten çok boyutlu 
bir süreç, öğretmenden velilere, 
medyaya, okullara, tüm topluma 
görev düşüyor. Çünkü çocuk seni 
görerek rol model alarak, muâşeret 
âdâbını içselleştiriyor. Kişi örneğin 

evinde eşiyle kaba konuluyor emir 
veriyorsa, çocuk bunu modelliyor 
sınıftaki arkadaşlarına aynı şekilde 
davranıyor. Hatasını kabul etmeyi, 
gerektiğinde özür dilemeyi, karşın-
dakini anlamaya çalışmayı öğren-
miyor. Öğrendiği şey bağırmanın 
doğru bir iletişim yolu olduğu…
Muâşeret âdâbı böyle böyle yayılı-
yor, içelleştiriliyor. Yani velilerin de 
eğitime ihtiyacı var. Mesela bizim 
dinimiz “Eşinizle iyi geçinin.” diyor 
insanlarla iyi geçinmek için önce 
onlara güzel ve tatlı söz söylemek, 
iyi ve nazik davranmak gerektiğini 
vurguluyor. Bunları yeniden hatır-
latmaya ihtiyaç var.

Nabi Avcı: Tabii, bu velilerin de 
eğitimidir.

Nureddin Nebati: Birlikte geçin-
meyi sağlayacak kural, karşı tarafın 
da hakları olduğunu kabul etmek, 
bu bilgiyi benimsemek ve içselleş-
tirmek. Mesela Başakşehir’de mü-
tedeyyin kesimin yaşadığı izole bir 
alan var. Sitelerle de insanlar ken-
dilerini izole ediyor. Düşünün, Mo-
da’da da bir site yapılıyor. Oradaki 
insanlar da kendilerini izole edi-
yorlar. Birbiriyle iletişime geçme, 
anlama, ikna etme çabası yok. Bu-
nu destekleyen kamusal alanlar ve 
kültür de yok. Cemaat toplumun 

Birlikte geçinmeyi 
sağlayacak kural, karşı 

tarafın da hakları 
olduğunu kabul etmek, 
bu bilgiyi benimsemek 

ve içselleştirmek.



sağladığı dayanışma ilişkilerinin 
getirdiği konfor tuzla buz olmuş 
durumda. Bunun yerine özellikle 
medya aracılığı ile bireysele, ken-
di hazzına odaklanmana, anlık ya-
şamaya yapılan yoğun vurgu var. 
Bireyler kendi steril dünyalarını 
korumak için “yığınlar”la arasına 
duvar çekiyor. Yoksulu görmüyor, 
muhtacı görüyor, komşusundan 
haberi başkasının acısına ya da 
mutluluğuna ortak olmuyor, do-
kunmuyor. Bu nedenle komşusu 
açken tok yatabiliyor, vicdan sızı-
sı duymuyor. Gerçeklikle irtibatını 
keserek, sadece kendi dünyasının 
nefsi ihtiyaçlarına odaklanarak an-
lamsız bir hayat sürmeye başlıyor. 
Hafta sonlarını AVM’de geçiriyor. 
İnsanlar aynı evin içinde bile bir-
birine yabancılaşıyor. Tabii depres-
yonlar başlıyor, amaçsızlık, anlam-
sızlık, savrulma geliyor, evlilikler 
çatırdıyor, aileler yıkılıyor ki bunlar 
çağımızın en önemli sorunları.

Nabi Avcı: Bunu tabii bu tür izo-
le yapılar kuranlara sormak lazım? 
Tamam, insan komşusunu seçme-
li mi?

Nureddin Nebati: Şimdi Bakır-
köy’de şöyle bir moda oluşmuş du-
rumda site olarak gözükmeyen, 
mahalle olarak gözüken bir yeri, 
izole etmek için giriş çıkışları, du-
varlarla kapatıyorlar mahalleyi. Gi-
riş ve çıkışlarına da bariyerler ve 
güvenlik koyuyorlar. Bu şekilde gi-
rip çıkıyorsunuz mahalleye. Tam 
bir izolasyon. Tamamen izolasyo-
nun olduğu bir yerde muâşereti 
nasıl sağlayacağız? Zaten burada 
amaç muâşeretten ve onun getir-
diği yüklerden kaçmak. Dolayısıyla 
bu site kültürünün yerleşmesinin 
muâşerete darbe vurduğunu düşü-
nüyorum. İslam şehirleri muâşere-
ti kendiliğinden oluşturan kurum-
lar vardı, camisinden, çarşısına, 
külliyesine, mahallesine, vakıfları-
na kadar bunu sürekli yeniden üre-
tiyordu. Ama bugün bütün bu ku-
rumlar ortadan kalktı. Yani bireyin 
muâşeret için kendisinin efor sar-
fetmesi gerekiyor. Bu çabayı gös-
termek istemiyor, ona yük geli-
yor. Bu Avrupa toplumlarında da 

böyledir, biz böyle değiliz ama özü-
müz bu değil aslında. Böyle böy-
le giderek kendi değerlerimize da-
ha da yabancılaşan bir topluma 
dönüşüyoruz.

Nabi Avcı: Her şeyden önce ço-
cuklarına kötülük etmiş oluyorlar. 
Çünkü o çocuklar neticede bütün 
hayatlarını o izole alanda geçirme-

yecekler. Yani diyelim ki ilkokulu 
orada kendileri gibi ailelerin ço-
cuklarıyla okudular. Hadi ortaokul-
da da bir şekilde izole ettiğiniz, de-
netim altında tuttunuz filan. Lise? 
Üniversite? Mezun olunca ne ya-
pacaksınız? Kendisinden çok fark-
lı insanlarla yaşayacağı bilgisini, 

duygusunu ve eğitimini olabildi-
ğince erken yaşta o çocuklara ka-
zandırmanız gerekiyor. Bunu söy-
lüyorum ama site hayatı da çok 
yaygınlaştı, güvenlik kaygısından 
kaynaklanıyor zannediyorum.

Nureddin Nebati: Eskiden Müs-
lümanlar Yahudi’yi tanırdı, Hris-
tiyan’ı tanırdı, Süryani’yi tanır-
dı. Mezheplere göre bir tanışıklık 
olurdu, onu kabul ederdi; onun ya-
şam tarzını da kabul ederdi. Kendi-
liğinden yeni nesillere intikal eden 
böyle kapsayıcı bir sosyallik ve say-
gı kültürü vardı. Ama sitelerde ör-
neğin benzer sosyo-ekonomik ya-
pılarda bireyler toplanıyor, benzer 
şeyleri tüketiyorlar, benzer hayat 
kodları ile yaşıyorlar. Öyle ki kendi 
dini çerçevesi içerisinde aynı dine 
mensup insanlar bile farklı getto-
lar oluşturuyorlar âdete ve birbirle-
rini tanımıyorlar. Tanımamak için-
de elinden geleni yapıyor.

Nabi Avcı: Bu tehlikeli bir şey.

Hasan Taşçı: Şehrin toplumsal 
organizasyonunu bozuyor pola-
rizasyon. Önce mekân iletişimini 
kaybediyor. Ben hep şu örneği ve-
riyorum. Birkaç sene öncesine ka-
dar küçük bir sitede oturuyordum, 
evim orada. Bir gün internette-
ki haritadan mahalledeki siteleri 

Site olarak gözükmeyen, 
mahalle olarak gözüken 
bir yeri, izole etmek için 
giriş çıkışları, duvarlarla 
kapatıyorlar mahalleyi. 
Giriş ve çıkışlarına da 
bariyerler ve güvenlik 
koyuyorlar. Bu şekilde 

girip çıkıyorsunuz 
mahalleye. Tam bir 

izolasyon.

‹ 70 71 ›DOSYA TOPLANTISI
234-235



işaretledim. Kapısında güvenlik 
görevlisi olan ve benim girmemin 
yasak olduğu siteler bunlar. Ma-
hallenin yüzde sekseni bana yasak 
olduğunu anladım işaretleyince. 
Oralara girmem mümkün değil. O 
sitelerdeki insanlar da bizim site-
ye giremiyor tabii ki. Yani mekânın 
birbiriyle iletişimi yok dolayısıyla 
insanlarında yok, mekân geçirgen 
olmadığı için insanların iletişimi 
kopmuş. 

Nabi Avcı: Karşılıklı olarak birbi-
rimize sorduğumuz bazı sorula-
rın cevabını karşılıklı veremiyoruz. 
Ama modern düşüncede, modern 
zihniyette şöyle bir yanlış ön yargı 
var: “Her şeyin bir çözümü vardır.” 
ön yargısı.

Nureddin Nebati: Evet. Bir de 
“Zaman her şeyin ilacıdır, zaman 
çözer.” diyorlar. Bütün bunlar so-
rumluluk almamanın bahanele-
ri, “zaman çözer”, “her şeyin tek 
bir çözümü var”… Kendini böy-
le ikna eden birisi kılını kıpırdat-
maz tabii ki. Modern çağın yılgın 
bireyleri, hiçbir sorunla mücade-
lede sorumluluk almak istemiyor. 
Yüksüz ve kendini unutarak yaşa-
mayı seçiyor. Hayatın çok kıymet-
li derinliklerini, yarenliği, aidiyeti, 
kök salmayı, coşkuyu, vecde gelme 
duygusunu ıskalıyor.

Nabi Avcı: “Her toplumsal soru-
nun mutlaka bir doğru çözümü 
vardır.” diye bir yanılsama. Hayır, 
bazılarının çözümü yok, bazıları 
öyle yaşanır ve karşılığı görülür. 

Nureddin Nebati: Mecrasında gi-
der diyorsunuz. Yani müdahale et-
memeli miyiz?

Nabi Avcı: Hayır, müdahale edelim 
tabii. Aklımızın erdiği, gücümüzün 
yettiği kadar doğru bildiğimizi, uy-
gun gördüğümüzü, güzel olanı, gü-
zel bulduğumuzu tatbik etmek için 
elimizden geleni yapalım. 

Nureddin Nebati: Tabii bu du-
rumda müdahalenin sınırı mesele-
si de devreye giriyor.

Nabi Avcı: Hayır, o sınır var za-
ten. Buradaki hepimiz mesela, bu 
AVM kültürünün, bu AVM-mer-
kezci yaklaşımın ne kadar sakat 

olduğunu, efendim, site uygulama-
larının doğurabileceğin muhtemel 
sorunları söylüyoruz. Dolayısıyla 
burada ne yapıyoruz? Kendimizce 
elimizin yetmediği şeyle ilgili iti-
razımızı hiç olmazsa dilimizle dile 
getiriyoruz. Belki bazı yerlerde di-
limizle de ikrar edemiyoruz bunu; 
o vakit de içimizden, gönlümüz-
den buğzederek ederek itirazımızı 
yapıyoruz.

Yani elimizin erdiği, gücümüzün 
yettiği yerde tabii ki doğrusunu 
yapmakla mükellefiz; ama bazı 
şeyler vardır ki elimiz ermez, gücü-
müz yetmez. O zaman doğrusunu 
dilimizle söylüyoruz, şimdi yaptı-
ğımız o. “Bu böyle değil, bu böyle 
yanlış! Yanlışı düzelt kardeşim!“ 
Tabii hepimizin Yapabilecekleri 
var, yapamayacakları var. En azın-
dan yapabileceklerimizden biri, bu 
konuyla ilgili doğru bildiklerimizi 
söylemek.

Hasan Taşçı: O zaman bu söyleşi-
nin sonuna biz de şöyle bir cümle 
ilave ederiz, en azından öyle bitiri-
riz onu: Her şeyin çözümü yoktur.

Nabi Avcı: Onu demeyelim, onu 
dersek belki umutsuzluğa sebep 
olabilir. Yani biz elimizden geleni 
yapmakla, söylemekle, savunmak-
la mükellefiz.

Her toplumsal sorunun 
mutlaka bir doğru 

çözümü vardır” diye 
bir yanılsama. Hayır, 

bazılarının çözümü yok, 
bazıları öyle yaşanır ve 

karşılığı görülür.



Nureddin Nebati: Çözüm toplu-
mun, bizatihi kendisindedir. Ama 
tabii şu doğru bu meselenin tek 
bir çözümü yok, çok boyutlu, uzun 
zamana yayılan bir çaba gerektiri-
yor. Ve herkes bu konuda sorumlu-
luk almalı. Bir de bu bahsettiğimiz 
yaşam kalıplarını sürekli yeniden 
üreten küresel yapı çok güçlü, müt-
hiş bir bombardıman var, ama bi-
zim de kendi tarihimizin, kültürü-
müzün, inancımızdan getirdiğimiz 
derin bir medeniyet hafızamız var. 
O nedenle bu toplumda bize ait de-
ğerleri ortaya çıkarmak için el birli-
ği ile arkeolojik bir kazı yapacağız, 
anlam yitimine, özümüze yöne-
lik saldırıya hep birlikte direnece-
ğiz. Yöneten bir mekanizma olarak 
burada devlet ve dolayısıyla da hü-
kümetlere büyük işler düşüyor. Ve 
ben bu tür çabaların bizim toplu-
mumuzda çok çabuk maya tutaca-
ğını düşünüyorum. Çünkü her tür-
lü yoğun bombardımana rağmen 
bizdeki o öz hep ışıldıyor. O sıcak-
lığı, kültürü, dayanışmayı bu top-
lum ısrarla üretiyor.

Hasan Taşçı: Son cümle, böyle 
bitirelim.

Aynur Atmaca Can: “Selamı ya-
yınız.” sözü var. Ama selamı kesen 
bir şey, bütün kentsel ayrışım sü-
reci, parçalanma; çokta çokluk, tev-
hidi mesajdan ayrılan ve onu söy-
lerken bir yandan selamı bizatihi 
keserek kentsel mekânsal süreçle-
ri yürüten bir gerçeklik var. Selam-
laşmada bile Türkiye’de ortak bir 
mutabakata varmış değil. Bizim 
söylemimizle, yaşadığımızın aralı-
ğı gittikçe açılıyor. Bir de bu Batılı 
Medeniyetin kültürel süreklilikler 
içerisinde akan, kendi mecrasın-
da bir seyri var. Bizi de etkisi altı-
na alan. O çok değerli bir şey, yani 
miras üreten, vefa üreten süreklili-
ğin değerliliği. Bizde hep yeniye iş-
tiyak, atılım, hareketlilik; hep yeni 
olanda anlamlar arama, hep yeni 
yeni bir şeye evrilme halleri ege-
men olmuş. Ama ilahi haberin mi-
rası bizde gözüküyor. Onun için ça-
ba bu konuda özel bir sarf etmek 
zorundayız. Ümidimiz var.

Nabi Avcı: Belki burada Seferilik 
hukuku işimize yarayabilir. Seferi-
ler bazı şeylerden muaf oluyor.

Aynur Atmaca Can: Yersiz 
yurtsuz…

Nureddin Nebati: Yerleşik bir 
toplumda seferiliğin uygulanması-
nı nasıl sağlayacağız peki?

Nabi Avcı: Yani ikamet tesis edi-
linceye kadar... Şimdi şahıs için 15 
gün mü?

Nureddin Nebati: 3 gün veya 15 
gün. Şafiler’de 3 gün. Hanefiler’de 
15 gün.

Nabi Avcı: Şimdi -metaforik ola-
rak- belki milletler için bu 150 sene 
filan. Milletin seferîliği de bir yer-
de oturuncaya, yani mukîm olun-
caya kadar.

Nureddin Nebati: Bekleyeceğiz, 
başka türlü olmayacak.

Hasan Taşçı: Kurallarını biliyor-
sak eyvaallah yani. İnşallah öyle ol-
sun diyelim.

Nureddin Nebati: Gene de bura-
da yöneten bir mekanizma olarak 
devlet ve dolayısıyla da hükümet-
lere büyük işler düşüyor. 

Nabi Avcı: Tabii.

Nureddin Nebati: Onlar bir takım 
zorlamalarla…

Nabi Avcı: Milletin seferîliğini so-
na erdirecek tedbirler bir an önce 
almak da devletin vazifesi. Oruç 
tutmuyor diye seferî adama kızılır 
mı? Adam seferî. Şimdi millete de 
kızmayalım, seferî yahu, daha tam 
oturamadı... Tabii lâtife olarak söy-
lüyorum ama her lâtifede bir haki-
kat payı olabileceğini de hepimiz 
biliyoruz.

Hasan Taşçı: Bence bu sonuç çok 
güzel oldu. Herkese teşekkür edi-
yorum. 

Milletin seferîliğini 
sona erdirecek tedbirler 

bir an önce almak da 
devletin vazifesi. Oruç 
tutmuyor diye seferî 

adama kızılır mı? Adam 
seferî. Şimdi millete de 

kızmayalım, seferî yahu, 
daha tam oturamadı...
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Hasan Taşçı: Öncelikle toplantı-
mıza hoş geldiniz. Şehir ve Düşünce 
Dergisi’nin 13. Sayısı dosya toplan-
tısı için bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 
Bu sayımızın konusu “Şehir ve Si-
vil Toplum.” Sivil toplumun şeh-
re dair çalışmaları, eksiklikleri gibi 
konuları ele alacağız. Benim arada 
sorularım olacak ama her zaman-
ki gibi serbest olarak herkes söz 
alabilecek. 

Mazhar Bağlı: Efendim, Bilim Ku-
rulu Başkanı olarak şu an bulun-
duğumuz merkezimizle ilgili, çok 
kısa bilgi vereyim. Esenler Şehir 
Düşünce Merkezi; şehir, mekân, 
insan ve mimari üzerinde çalış-
malar yapan bir ofistir. Akademik 
çalışmalarımızı Bilim Kurulu yü-
rütmektedir. İdârî işleri de bura-
daki personel arkadaşlarımız yü-
rütmektedir. Bilim Kurulu on bir 
kişiden oluşmaktadır. Bendeniz Bi-
lim Kurulu Başkanı’yım. Bilim Ku-
rulu’nda faklı mesleklerden aydın, 

akademisyen ve yazarlar var. Bu-
rası, Esenler Belediye Başkanı’mı-
zın isteği ve direktifiyle kurulmuş, 
şehirciliğin sorunlarına çözüm 
arayan, akademisyenlerle ortak 

çalışmalar yapan, kitap ve dergi çı-
karan bir merkez. Esasında şeklen 
Esenler Belediyesi’ne bağlıyız ama 
sahiden son derece bağımsız ça-
lışan bir yapıya sahibiz. Belediye 

Vakfın iyi işlediği yerde dilenci olmaz.
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kurumsal olarak ne yayınlarımıza 
ne de diğer atölye çalışmalarımı-
za müdâhale eder. Ve bu özgürlük 
ortamı için Sayın M. Tevfik GÖK-
SU’ya sizin de huzurunuzda teşek-
kür etmek istiyorum.

M. Tevfik Göksu: Bilim özgürlük 
ister. Bilimsel özgürlüğü sağlama-
lıyız ki şehrin sorunlarının çözü-
müne katkı yapacak özgün eserler 
ortaya çıksın. Geçen süre içinde şe-
hircilikle ilgili olarak ortaya ciddî 
bir literatür çıktı. Bir defa farkın-
dalık oluştu. İnsanlar artık bu ko-
nularla ilgili bir şey olduğunda bu-
rayı sorulabilecek bir alan olarak 
görmeye başladılar. Bundan sonra 
uygulamalar daha çok destek bulur 
diye tahmin ediyorum.

Mazhar Bağlı: Şehir ve Düşünce 
dergimizi dört ayda bir olmak üze-
re yılda 3 kez çıkarıyoruz. Dergi-
miz, aktüel ve hakemli bir dergi. 
Bazen şehirle ilgili mimariye dair 
olan sempozyum ve haberlere de 
dergimizde yer veriyoruz. Ve her 
sayıda da bir dosya konusu oluyor. 
Bu sayımızın dosya konusu, “Şehir 
ve Sivil Toplum.” Onun için dosya 
toplantısına sizi davet edelim iste-
dik. Çok teşekkür ediyorum.

BilâI Erdoğan: Eyvallah, rica 
ederim. 

M. Tevfik Göksu: BilâI Bey’in bu 
konularla ilgilenmiş olmasının 

konuya bir ciddiyet kazandırdığını 
düşünüyorum. 

BilâI Erdoğan: İçinde bulundu-
ğum kurumlarda şuna vurgu yap-
maya çalışıyorum: Bizim sivil top-
lum kuruluşlarımız ekseriyetle çok 

kurumsal olmayan, profesyonel ol-
mayan yapılarla yönetiliyorlar. Bu-
nu tamir etmeye çalışıyoruz. Or-
ganizasyon yapımız ile ilgili kafa 
yoralım. Acaba organizasyon ya-
pımız, yaptığımız işlerle uyum-
lu mu? Bir genel müdür, üç genel 
müdür yardımcısı, altında on tane 
adam... Neye göre bunları belirle-
mişiz? Bugüne kadar genelde ihti-
yaç oldukça, “Bir adam daha lazım, 
hadi bir adam daha alalım.” veya 

işte “Üç adam daha alalım.”, “Şunu 
da alalım, bunu da alalım.” Bazen 
fazla bazen az adamla iş yapıyor-
sunuz veya doğru görev dağılımla-
rı yapılmamış olabiliyor. Özellikle 
de idârî mâlî işler çok profesyonel-
ce yapılmıyor. Muhasebe işlerinde 
sorunlar olabiliyor. İlk etapta or-
ganizasyon yapımızı kurumumu-
zun hedefleriyle uyumlu bir hâle 
getirmeliyiz diyorum. Burada da 
şu çok önemli: Türkiye’de vakıflar 
var, dernekler var. Ama Türkiye’de 
vakıf nedir, dernek nedir, ikisi ara-
sında ne fark var? Bu da bizim sivil 
toplumda bilinmiyor, pek anlaşıl-
mıyor. Biz bir vakıf kurmayı düşü-
nüyoruz diyorlar. Meselâ geliyor-
lar, “Sizin de desteğinizi istiyoruz.” 
diyorlar. Hangi malla kuruyorsu-
nuz? Vakıfsa bir mal olması lazım 
diyorum. Malınız var mı, para-
nız var mı? Neye binâen vakıf ku-
ruyorsunuz? “Ya işte vakıf olunca 
daha sağlam olur diye düşündük, 
bağış toplama imkânı olur.” Öyle 
değil. O zaman dernek kurun, ni-
ye vakıf kuruyorsunuz? Sonra vak-
fımız da olsa derneğimiz de olsa, 
“Bunun faaliyet alanı nedir?” konu-
sunda bulunduğum yerlerde veyâ-
hut da bizi çağırıp da sözümüze iti-
bar edip dinlemek istenen yerlerde 
“Muhakkak” diyorum, “hedefleri-
nizi belirleyin, dağıldığınız nokta-
ları tespit edip oralardan çekilin.”

Hasan Taşçı: Bir konuya, bir me-
seleye odaklanmak STK’lar için çok 
önemli gerçekten. Bunun eksikliği-
ni yaşıyoruz. Herkes her işi yapma-
ya kalkınca kimse de bir şey yapmış 
olmuyor. Uzmanlaşma olmayınca 
nitelikli ürün ortaya çıkmıyor. 

BilâI Erdoğan: Eğer üzerinize va-
zife olmayan işlere hasbelkader 
giriştiyseniz, buralardan çekilin. 
Daha net hedefler belirleyin ve ge-
lirleriniz giderlerinizle uyumlu hâ-
le gelene kadar buna devam edin. 
Bir yandan elbette gelirinizi, ka-
zançlarınızı ve varlıklarınızı artır-
maya çalışın ama bunları aşan işler 
yapmamaya çalışın. Neden? Hani 
bugün iyi bir günde bu çok akıllıca 
gözükebilir ama zor günde o kadar 
sıkıntı çekersin ki... Hz. Yusuf’un 

Mazhar BAĞLI

Bilim özgürlük ister. 
Bilimsel özgürlüğü 

sağlamalıyız ki şehrin 
sorunlarının çözümüne 

katkı yapacak özgün 
eserler ortaya çıksın. 

Geçen süre içinde 
şehircilikle ilgili 

olarak ortaya ciddî bir 
literatür çıktı. Bir defa 

farkındalık oluştu.



hikâyesindeki gibi 7 yıl bolluk 7 yıl 
kıtlık var ya... 7 yıl depoluyorlar, bi-
riktiriyorlar. Sonraki 7 yıl bununla 
idâre ediyorlar. Kurumlarımızın 
da böyle olabilmesi lazım. Çünkü 
bunlar, insanlara hizmet eden ku-
ruluşlar. Bugün boyunu aşan hiz-
metleri yaparsın, bu çok hoşuna 
gider ama ondan sonra bir kış gü-
nünde hizmet verdiğin bütün in-
sanları yüzüstü bırakmak duru-
munda kalırsın. 

Hasan Taşçı: Hedeflerin açık, net 
ve anlaşılır olması çok önemli de-
ğil mi? Şeffaflık olarak da tanım-
lanabilir bu. Şeffaflık sadece yö-
netim süreçlerinde söz konusu 
değil, aynı zamanda hedefler açı-
sından da gerekli bir durumdur, di-
ye düşünüyorum.

BilâI Erdoğan: Evet, ondan son-
ra şeffaflık meselesine çok vurgu 
yapıyorum. Özellikle FETÖ olay-
larından itibaren 17-25 Aralık ol-
sun, 15 Temmuz olsun Türkiye’de 
hakîkaten cemaat denilen yapılar 
çok büyük darbe yedi. Genelde sivil 
toplum çok büyük darbe yedi. Ger-
çekten birçok kuruluş, tabiî bu tür 
kuruluşların itibarını da zedele-
mek isteyen birçok odağın da çalış-
maları meyvesini tam zamanında 
vermiş oldu. Türkiye’de muhâfa-
zakâr kesimi ilgilendiren sivil top-
lum çalışmaları zarar gördü. Bu-
rada şeffaflık ilkesinin çok önemli 
olduğunu vurgulamaya gayret edi-
yoruz. Yani özellikle zekât, kurban 
gibi ibadetlerde şeffaflık önemli. 
Topladığın zekât, dağıttığın zekât, 
topladığın kurban, dağıttığın kur-
ban, bunlar, teknolojinin de geldi-
ği yer itibarıyla bir tık mesafesin-
de ulaşılabilir, incelenebilir alanlar. 
Web sitesine girsin baksın, “Ben 
buraya para vermiştim, bakayım 
ne yapmışlar?” diyebilsin. Bu şef-
faflık ilkesinin herkes için çok güç-
lü bir şekilde işletilmesi gerektiğini 
söylüyorum. Ve tabiî cemaat yapı-
ları olsun olmasın, yani Türkiye’de 
insanların inançlarını yaşayabil-
melerinin bir baskı altında oldu-
ğu dönemin ardından, eğer bugün 
bazı özgürlüklerde ilerleme olduy-
sa o zaman yeniden kendimizi de 

gözden geçirmemiz gerektiği üze-
rinden bu şeffaflığa vurgu yaptım, 
yapıyorum. Varlıkların yönetimi de 
son derece önemli. Maalesef birçok 
köklü kuruluşumuz, varlıklarının 
yönetimini de zamanın gereğiy-
le uyumlu bir şekilde yapmıyorlar. 
Meselâ; vakfın bir gayrimenku-
lü var diyelim: Vakfımızın eğer bu 
gayrimenkulü satması, yerine baş-

ka bir yer alması gerekiyorsa veya 
daha iyi kira ödeyecek bir yere kira-
laması gerekiyorsa, bunun takibi ve 
denetimi yapılmıyor. Aslında belki 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzün 
de meseleye bu yönüyle bakması 
gerekir. Sen vakfının varlıklarını 

optimum şekilde acaba değerlen-
diriyor musun? Bunu Peygamber 
Efendimiz aleyhissalâtu vessela-
mın hadis-i şeriflerinde de görüyo-
ruz. Bir vakıf malının artırılmasını 
da öğütlemiş. Dolayısıyla bunun-
la ilgili de meselâ normalde vakıf-
larımızda finans yönetimini bilen 
kimse yoktur, şu an hiçbir vakfı-
mızda yoktur, bunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. O zaman böyle bi-
risini istihdam etmek bizim boyu-
muzu aşıyorsa, anlayan insanların 
danışmanlığına başvurmak gere-
kir. İşte, “Bizim böyle böyle varlık-
larımız var, bunlarla ilgili nasıl bir 
yönetim sergilemeliyiz?” Vakıfları 
hiçbir zaman yüksek riskli alanla-
ra sokmadan, daha istikrarlı getiri-
si olabilecek, daha kalıcı kanallar-
da kalmak kaydıyla doğru yatırım 
yaptırmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bununla ilgili yine 
içinde bulunduğum vakıflarda ça-
lışmalar yapıyoruz, başka vakıfları 
etkileyecek düzeyde bunları anlat-
maya çalışıyoruz. Bir de tabiî Tür-
kiye’de bizim sivil toplum, muhâ-
fazakâr cenahtaki sivil toplum 
kuruluşlarının bir ortak çalışma 
kültürü, iş bölümü, alan paylaşımı 
yok. Yani, “Sen bu işi yapıyorsun 
ben de bu işi yapıyorum; gel bura-
da bir farklılaşmaya gidelim, sen 

BilâI ERDOĞAN

Hz. Yusuf’un 
hikâyesindeki gibi 7 yıl 

bolluk 7 yıl kıtlık var 
ya... 7 yıl depoluyorlar, 

biriktiriyorlar. 
Sonraki 7 yıl bununla 

idâre ediyorlar. 
Kurumlarımızın da 

böyle olabilmesi lazım. 
Çünkü bunlar, insanlara 
hizmet eden kuruluşlar.
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şöyle yap ben böyle yapayım.” veya 
“Ben bunun bu kısmını yapayım, 
sen şu kısmını yap.” gibi.

Mazhar Bağlı: Oysa efendim bili-
yorsunuz, hicretten hemen sonra 
Hz. Peygamber özel bir taksimat 
yapıyor. Yani toplumda kimin han-
gi işi yapacağını bir buyruk şek-
linde emrediyor. Hangi sosyolojik 
grubun hangi alanda veya sektör-
de gelişim göstereceğini hem isti-
yor hem de katkı sağlıyor. Hatta 
Muhâcirlere, “Sakın ziraat ile ilgi-
lenmeyin.” tarzında bir talimatı-
nın da olduğu rivâyet edilir. Çünkü 
toplumsal iş bölümünde herkesin 
kendi işini eksiksiz yapması ideal 
toplumun şekillenmesinin ilk adı-
mıdır. Keza biz bunu İslâm toplu-
munun şekillenmesinin ilk çekir-
deği olarak da düşünebiliriz. Aynı 
zamanda İslâm’ın, temel toplum-
sal yapıya ilişkin ideal yapısının 
temelinin de izini sürmüş oluruz. 
Sanıyorum bazı kesimleri özel ola-
rak belirli alanlara yönlendirmesi 
de bundandır. Doğrusu bir sosyo-
log olarak bu konuyu çok önemsi-
yorum. Eğer sağlıklı bir iş bölümü 
yapılmamış olsaydı, söz gelimi bu-
gün Medine hurmasından belki de 
söz edemeyecektik. Çünkü Muhâ-
cirler ziraatı iyi bilmiyorlar, daha 
çok ticârete yatkınlar. Peygamber 
Efendimiz aleyhissalâtu vesselam 
onlara ticâreti salık veriyor. Bu iş 

bölümü hakîkaten günümüz dün-
yasının da ve hatta sosyolojinin 
de en önemli konu başlıklarından 
birisidir. İtiraf etmek gerekirse bu 
sistematiğin günümüz STK’ların-
da yeteri kadar kurumsallaşmadı-
ğını görüyoruz.

BilâI Erdoğan: Burada karşılaş-
tığımız zorluğu şöyle değerlendi-
riyorum: Herkes her şeyi yapmak 
istiyor. Hakîkaten herkes her şe-
yi yapmak istiyor. “Filanca yapı-
yor, ben niye yapmayayım? Bunu 
muhakkak ben de yapmalıyım.” 
İşte, “Filanca yurt dışına burs ve-

riyor ben de yurt dışına burs ve-
rebilir miyim? Filanca yüksek li-
sans, doktora bursu veriyor, ben 
de vereyim. Falanca fakir fukaraya 
yardım ediyor, benim de o alanda 

olmam lazım.” Hâlbuki birisi bu 
işi çok iyi yapıyorsa, o zaten yapı-
yor. Ona destek olalım, bu konu-
da kafa karışıklığı olmasın. Çünkü 
aynı işi yapan beş tane kurum dü-
şünün, beşinin de yönetici maaş-
ları var, beşinin de kira gideri var, 
beşinin de çaycısına, çorbacısına, 
şoförüne ödediği paralar var, ısın-
ma masrafları var ama bir kurum 
olmuş olsa... Amerika’da meselâ, 
sivil toplum kuruluşları, kâr ama-
cı gütmeyen veya vergiden mu-
af kuruluşlarda gelirlerinin ne ka-
darını operasyonele harcadığına 
dikkat edilir. Veya gelirlerinin ne 
kadarını kaynak oluşturma çalış-
malarına harcıyor. Bu bir verimli-
lik göstergesi. Eğer yıllık gelirimin 
%30’unu operasyonuma ve kay-
nak geliştirmeye harcıyorsam baş-
ka bir kuruluş %10’la bunu başa-
rıyorsa orası daha verimlidir. Yani 
dolayısıyla bunun da vakıf man-
tığına yerleşmiş olması lazım, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’müzün bu 
konuda inceleme yaparken buna 
da bakması lazım. Şu anda kabaca 
kamuya yararlı veya vergiden mu-
af statüsü olan kuruluşlarda 2/3 
diyorlar, bazen %80 diyorlar. Böy-
le oranların amaca matuf harcan-
masıyla ilgili bir tâkîbat yapılıyor. 
Bunlar da genelde biraz yoruma 
açık yapılıyor ama burada kesinlik-
le şimdi vakıfların hem kaynakları-
nı daha kalıcı kaynaklara yönlen-
direbilme imkânının olması lazım. 
Yani yatırım yapabilmesi lazım ve 
bu yatırımların, riskli yatırımlar 
olmamasına muhakkak bir denet-
leme şartının gelmesi lazım. Hem 
de kendi operasyonel giderlerinin 
ve kaynak oluşturma giderlerinin 
mümkün olduğunca düşük olma-
sı lazım. Yani bunların da kesin-
likle denetimin bir parçası olması 
lazım. Bir de tabiî, vakıflar kurul-
duklarında vakıf senetlerinde bu 
vakfın neye hizmet edeceğiyle ilgi-
li şeyler yazılıyor. Burada da maa-
lesef bir savrukluk görüyoruz. Yani 
mümkün olduğunca buraları geniş 
tutma, mümkün olduğunca bu-
raları eğip bükme. Bunun da tabiî 
doğru olmadığını biliyoruz, nor-
malde hakîkaten vakıf dediğimiz iş 
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zaten durmak. Yani Arafat’ta vak-
fe yapmakla vakıf aynı kelime. Va-
kıf duran bir şey, bizler, insanlar ise 
duran varlıklar değiliz. Biz ölüp gi-
diyoruz. İşte vakfın anlamı, “Ben 
ölüp gidiyorum ama ben gittikten 
sonra da duracak bir şey yapayım.” 
Kendi kendini sürdürebilir bir yapı 
olması icap eder vakfın. Ama bu-
gün bir hayırsever diyelim ki okul 
yapıyor. Okul yaptıktan sonra iş-
letmesini devlete devrediyor. As-
lında tabiî ki burada bir vakıf var 
ama Osmanlı mantığında o oku-
lun öğretmenlerinin maaşlarını da 
o hayırseverin vakfettiğini görüyo-
ruz. Yani diyor ki “Bu medresede-
ki 10 tane Hoca’nın geliri de şura-
daki işten karşılanır.” diyor. Vakıf 
böyle olması gerekir. Şu anda ec-
dadın yaptığını Amerika’da eğitim 
alanında yaptıklarını görüyoruz. 
Yani nasıl? Meselâ; bir üniversite-
ye bir kürsü vakfettiğiniz zaman, 
o kürsünün bir tane profesörü, bir 
tane asistanı var diyelim. İkisinin 
yıllık giderini getirecek kadar bağış 
yapmanız gerekiyor. 3 yıllık maaş-
larını vereyim de bu kürsüyü ku-
run değil. Diyelim ki, 250 bin do-
lar getiri için 3 milyon dolar bağış 
gerekiyorsa, 3 milyon dolar bağış 
yapılır, üniversite oranın getirisiy-
le o kürsüyü üniversite hayatta ol-
duğu müddetçe karşılamış olur. 
Bugün Amerika’da senato salonu-
na gittiğiniz zaman Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın büstünü bu yüzden 
görüyorsunuz. Bizim vakıf gelene-
ğini Amerika tevârüs etmiş hem 
kanunnâmeler konusunda eyalet-
ler ve birçok yerde esinlenmiş ama 
aynı şeyi biz bugün yapamıyoruz. 
Türkiye’de bugün bunu en iyi bil-
mesi gereken muhâfazakâr câmia, 
hiç yapamıyor. Dolayısıyla bizim 
bu konuda kesinlikle sivil toplum 
alanını daha verimli daha etkin da-
ha sağlıklı bir hâle getirmemiz la-
zım. İki tane kurumumuza ortak 
proje yaptırmakta zorlanıyoruz. 
Son 5-6 yılda en önem verdiğim iş-
lerden bir tanesi, bu sivil toplum 
alanında dayanışma, istişâre kül-
türünü oluşturmaktı. Bununla il-
gili hamdolsun bir Türkiye Gençlik 
STK’ları Platformu (TGSP) oluştu, 

işte bugün bir Millî İdâre Platfor-
mu gibi büyük bir platform Tür-
kiye’de oluşabildi. Hakîkaten sivil 
toplum kuruşlarımızı birlikte çalış-
tırabilmeye uğraşıyoruz, zorluyo-

ruz. Türkiye’de maalesef yine ken-
di muhâfazakâr cenahımızla ilgili 
söylemek isterim; birçok alanda da 
gençlerin projeleri, fikirleri var, 
bunları da desteklemekten âciz ka-
lıyoruz. Yani herkes yurtçuluk yap-
sın, herkes gençlere burs versin, 
herkes fakir, fukaraya yardım etsin 
ama bir hayvan hakları meselesi ol-
duğu zaman kimseyi bulamıyoruz. 
Hayvan haklarıyla ilgili, hayvan 
sevgisiyle ilgili en güzel örnekleri 
yaşatmış bir Peygamber’in ümme-
tinden gelen bizler, bu örneklikleri 
bilen bizler, bu konuda ismi bilinen 

bir kuruma sahip değiliz. İşte çev-
re konusunda hâkezâ. Hem “Kıya-
met kopacağını bilseniz, elinizde 
bir fidan olsa bunu muhakkak di-
kin.” diyen bir Peygamber’in üm-
meti olacaksınız hem de bu konu-
da hakîkaten isim yapmış bir sivil 
toplum kuruluşunuz olmayacak. 
Özellikle benim çok dikkatimi çe-
ker, sağlık alanında, hastanelerde 
şurada burada çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarını görürsünüz, yine 
orada yani Türkiye’deki muhâfa-
zakâr insanların hasta olan akraba-
sı, eşi, dostu yok mu? Bizim niye o 
konuda bir STK’mız yok, bizim ni-
ye o konuda bir oluşumumuz yok, 
diye sürekli dile getirdiğim sorun-
lardır? Yine konumuz sonuçta şe-
hir olduğuna, şehircilik olduğuna 
göre yine bu alanda sivil toplum 
kuruluşu veya kanaat oluşumu ko-
nusunda Esenler Şehir Düşünce 
Merkezi evet bir örnek ama neden 
daha fazla olmasın?

Hasan Taşçı: Konuyu sivil toplum 
kuruluşları ile şehir arasındaki iliş-
ki bağlamında ele almak istiyoruz. 
Birkaç soru hazırladım. Onlarla 
ilerleyelim dilerseniz.

M. Tevfik Göksu: Burada Bilâl 
Bey’in kaldığı yerin devamı konu-
sunda birkaç şey söylemek istiyo-
rum. Sivil toplum örgütlerinin ih-
tisaslaşması galiba Türkiye’deki en 
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Erol ÖZVAR

önemli hizmetlerden birisi olur. 
Şehirlere baktığınızda da her şe-
yin en mükemmele doğru gitti-
ği yer şehirlerdir. İbn Haldun’un 
yapmış olduğu tanımlamaya göre, 
mükemmel toplumlar şehirlerde, 
kısıtlı toplumlar diyeyim, (orada 
biraz ağır bir ifade var) kasabalarda 
veya köylerde yaşamaktadır. Şimdi 
şehirler nasıl kendi aralarında ih-
tisaslaşmış ise, ihtisaslaşması ge-
rekiyor ise, sivil toplum örgütleri-
nin ihtisaslaşması konusunda en 
önemli icrâ size düşüyor. Bu konu-
da yoğunlaşırsanız ve bu konuda 
yönlendirirseniz şehirlerin gelece-
ğine de çok önemli katkı sunmuş 
olursunuz. Çünkü şehirlerde, mo-
dern hayat bazen insanları yardım-
laşma ve dayanışma duygusunda 
geri tutabiliyor. Eğer şehirlerde bu 
yardımlaşma duygusunun yeniden 
motive edilmesi gerekiyorsa, infak 
duygusunun, vakıf duygusunun 
yeniden ortaya çıkması gerekiyor-
sa, şehir ve sivil toplum arasındaki 
o gönül bağının da doğru kurgula-
nıp ihtisaslaşmış bir şekilde sunul-
ması gerekir. Bu konuda görev size 
düşmektedir.

Hasan Taşçı: Burada bir tercih ya-
pıyoruz zannediyorum. Konu üze-
rine de çalışmış birisi olarak Erol 
Hocam’a bir soru sormak istiyo-
rum. BilâI Bey de az önce söyledi, 

bazı konularda bizim sivil toplum 
örgütlerimiz yok, şehircilik konu-
sunda çok az. Biz şimdi bir şehir-
cilik çalışmaları raporu hazırladık; 

şu an taslak hâlinde, yakında ya-
yımlayacağız: “Dünyada ve Türki-
ye’de Şehircilik Çalışmaları.” Sivil 
toplum bünyesinde yer alan, faali-
yet alanı şehir, şehircilik olan 10-
15 kurum çıkarttık, bu kadar. 

BilâI Erdoğan: Sivil toplum, aslın-
da taban dokunuşu olan bir kuru-
luş olmalı.

Hasan Taşçı: Meslek örgütlerini 
de çıkarırsak 10-15 tane. Çoğu da 
aktif değil.

Erol Özvar: Siyâsî partiler var mı?

Hasan Taşçı: Siyâsî partiler yok.

M. Tevfik Göksu: Devletle hiye-
rarşik bağının olmaması lazım.

Hasan Taşçı: Siyâsî partiler yok. 
Mazhar Hocam ile bu konuları ko-
nuşuyorduk. Yardım kuruluşları 
noktasında iyi bir noktayız, birçok 
yere yardım götüren kuruluşları-
mız var ama şehircilik konusunda 
hakîkaten bırakın dünyada Türki-
ye’de söz sahibi, söylediği kaale alı-
nan çok ciddî sivil toplum örgüt-
lerimiz yok. Bu konuyu çalışmış 
birisi olarak size sormak istiyorum 
hocam. Neden şehircilik üzerine 
çalışan sivil toplum örgütlerimiz 
yok? Neden bu alana eğilmedik? 
Daha önemli ihtiyaçlardan buna sı-
ra mı gelmedi, ne oldu?

Erol Özvar: Belki biraz hafıza 
kaybı olmuş olabilir, aslında geri-
ye doğru baktığınız zaman, biraz 
tarihî tecrübeye dokunduğunuz-
da aslında şehir kültürünün, vakıf 
kültürünün geçmişimizde ne kadar 
zengin olduğunu hepimiz müşâhe-
de edebiliriz, diye düşünüyorum. 
Belki biraz daha bu bağlamda geç-
mişe dönük bir iki saptamayla ko-
nuya yaklaşmak, konuyu belirli bir 
bağlama oturtmak açısından fay-
dalı olabilir. 

Şehir tarihî üzerine yapılan çalış-
malar İslâm topluluklarının coğrafî 
dağılım ve yerleşim şekilleri bize 
Hind, Hind Alt Kıtası, Türkistan, 
Mâverâünnehir, Arap Coğrafyası, 
Anadolu ve kısmen Afrika’da Müs-
lümanların diğer din mensuplarıy-
la birlikte tecrübe ettikleri şehirleş-
me hacminin ve oranının Avrupa 
coğrafyasındaki şehirleşmeden çok 
daha yüksek oranda olduğunu gös-
teriyor. Bu aslında tahminleri bi-
raz şaşırtan bir neticedir. Pek çok 
şehir tarihçisi, sosyolog şehirleşme 
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oranlarının İslâm toplumlarında 
yüksek olduğunu vurgulamakta-
dır. Ne kadar bu oran diye sordu-
ğumuz zaman tabiî dönemden dö-
neme farklılık göstermekle beraber 
İslâm’ın klasik çağlarında yaşayan 
nüfusun %10-15 civarında bir kıs-
mının şehirlerde mütemekkin ol-
duğunu bize gösteriyor. Bu oran-
lar siyâsî, iktisadî, askerî ve sosyal 
hâdiselerin de etkisi ile kimi za-
man artmış, azalmış ama devam 
etmiştir. Daha geç dönemlerde bi-
le, klasik çağlar sonrasında diye-
lim, bir sefer Müslümanların şehir 
kültürünü, kentsel yaşam şekilleri-
ni muhafaza ettiklerini, zenginleş-
tirdiklerini ve yeniden ürettikleri-
ni rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslına 
bakarsanız tarihî çalışma yapma-
dan da sadece mimari yapılara bak-
mak sûretiyle de Müslümanların 
nesilden nesile şehir kültürünü, 
şehir birikimini ve şehir hayatı-
nı nasıl zenginleştirerek taşıdıkla-
rına dair bir izlenim sahibi olmak 
mümkündür, diye düşünüyorum. 
Biraz daha hızlı gidecek olursak, 
daha geç dönemlerde diyelim 15, 
16, 17, 18, 19. yüzyıllara baktığı-
nız zaman bir sefer klasik İslâm şe-
hirleri envanterine, başta Anadolu 
sonra Balkanlar olmak üzere Müs-
lüman-Türk medeniyet öncüleri-
nin şehir kültürünü yaydıklarını 
görüyorsunuz. 

Hasan Taşçı: Sivil bir hareket ola-
rak mı?

Erol Özvar: Sivil, o konuya biraz-
dan değinirim. Meselâ size şöyle 
bir şey söylesem, Balkanlar’da şe-
hirleşmeyi başlatanlar Müslüman-
lardır. Bizim yaptığımız çalışmalar 
şunu gösteriyor; Orta Çağ Balkan 
tarihine baktığınız zaman, bugün 
var olan şehirlerin pek çoğunun 
olmadığını görüyoruz. Osmanlılar 
aslında yayılmayı şehirlerle bera-
ber yürütüyor. Nereye gittiyse şe-
hir kuruyorlar, gittikleri yerlere çil 
çil kubbe serpmek gibi şehirler ser-
piyorlar. Tabiî şehirlerin Balkan-
lar’da bu kadar geliştirilmesinin as-
lında iktisadî açıdan da çok önemli 
sebepleri var. Şehir için zenginlik 
lazım. Şehir için varlık lazım. Bu 

bize yani Balkanlar’a, Anadolu’ya, 
Orta Doğu coğrafyasına, kadim 
coğrafyalara da aslında çok cid-
dî bir zenginliğin, varlığın, biriki-
min taşındığını gösteriyor. Bu çok 
önemli, ben Üsküp’e gitmiştim, bir 
sefer gördüm Üsküp’ü, çok etki-
lenmiştim bir örnek vermek iste-
rim. Orada beni en çok etkileyen 
şey şu oldu: Orada Kurşunlu Han 
var yanlış hatırlamıyor isem bir de 
tarihî hamam var, o hanı görünce 

şaşırmıştım. Muazzam bir kentsel 
yatırım. 14. asırda oraya gidiyorsu-
nuz. Marmara diyelim sizin yurdu-
nuz olsun, kuş uçuşu en az 1.000 
km’lik uzak bir diyara böylesi bir 
yatırım yapıyor; sanki “Ben bura-
ya bir medeniyet getiriyorum, şe-
hir kuruyorum, artık buradayım ve 
bir yere gitmeyeceğim ve dönüşüm 
yok.” demek istiyor.

Hasan Taşçı: Orada devlet gücü 
var Hocam.

Erol Özvar: Orada devletin gücü 
arttı. Yani bugün konuştuğumuz 
sivil toplum içerisinde değerlendir-
diğimiz vakıfların muazzam gücü 
vardı. Bu vakıflar meselesini ben 
biraz doğrusu fırsatımız, vaktimiz 
olursa, sorarsanız biraz ayrıntıları-
na girerim. 

M. Tevfik Göksu: Peki Hocam, o 
gittiği yerlerde muhteşem şehirler 
kuruluyor, bu şehirler kurulurken 
meselâ şehirde ilk toplumsal ayak 
olarak sivil toplumla ilgili ne tür bir 
adım atılıyor? 

Erol Özvar: Şehir, Osmanlı top-
lumunda imâret ile birlikte anılır. 
İmâret de vakıf ile payidar olur. 
İmâret bir mekâna, bir toprağa, bir 
vatana hayat suyu vermek onu ya-
şatmakla eş değerdir. Mâbed, med-
rese, aşhane ve hastahane, bunlar 
İslâm tarihinde şehir hayatını, top-
lumsal dokuyu meydana getiren 
aslî kurumlardır. Bu kurumlar var-
sa orada şehir vardır, bilgi vardır, 
din vardır, medeniyet vardır, hayat 
vardır. Bu hayatın can suyu da on-
ları sürdürülebilir hâle getiren va-
kıflardır. Yani şehirler ve şehirliler 
vakıflar pâyidar olmuştur. Devlet 
orada bir nazırdır, yani.

BilâI Erdoğan: Kamu hizmetleri-
nin çoğu vakıflar eliyle yapılır. 

M. Tevfik Göksu: Yetimler için va-
kıf, hastalar için vakıf, kuşlar için 
vakıf.

Şehir, Osmanlı 
toplumunda imâret ile 
birlikte anılır. İmâret 
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BilâI Erdoğan: Eğitim için vakıf, 
sağlık için vakıf.

M. Tevfik Göksu: Tabiî, kamu hiz-
metlerinin önemli bir bölümü va-
kıflar üzerinden icrâ ediliyor. 

Erol Özvar: Vakıf hizmetlerinin 
mâlî portresi ne kadar biliyor mu-
sunuz?  İmparatorluk genelinde 
ünlü iktisat tarihçisi Ömer L. Bar-
kan’ın neşrettiği bilgilere göre 16. 
yüzyılın ilk çeyreğinde toplam ka-
mu fonlarının %12’si emlâk dâhil 
vakıflar tarafından yönetiliyor. Bu 
tarih, Sultan Süleyman’ın iktidarı-
nın ilk yıllarıdır.  

Hasan Taşçı: Devletin yatırım ola-
rak zirvede olduğu bir dönemde 
vakıflar %25’ini karşılıyor. 

Erol Özvar: Doğrudur. Bu oranları 
biz takip etmeye çalışıyoruz. Aca-
ba zamanla bu oranlar nasıl değiş-
ti? Günümüze geleceğim. Tabiî çok 
zor bunları çıkartabilmek. Vakıf 
sektörüne intikal eden bu fonla-
rın azalmadan 16. yüzyılın sonları-
na kadar devam ettiğini, 17. yüz-
yılın başlarında durağan olmakla 
beraber yüzyılın ortalarına kadar 
yükseldiğini ihtiyatla söylemek 
mümkün. Vakfiye sayılarına daya-
lı olarak yaptığımız bir çalışmada 
şu ortaya çıkıyor: Vakıflar 17. yüz-
yıla kadar, hatta ortalarına kadar 
sayısal olarak artmaya devam edi-
yor, ondan sonra sayıları azalmak-
la beraber vakıflar kümülatif olarak 
büyümesini sürdürüyor. 18. yüzyı-
la geldiğimiz zaman sayıları artan 
vakıfların muhtemelen kontrol 

ettikleri fonların hacmi de artı-
yor. Yukarıda andığımız bu oran 
muhtemelen %20-25’e reel olarak 
çıkıyorlar. 

Hasan Taşçı: Hocam burada şöyle 
bir soru sormakta fayda var. Devle-
tin gelirlerinin azalmasından dola-
yı mı bu oran artıyor yoksa vakıflar 
mı güçleniyor? 

Erol Özvar: Güzel bir soru. Ka-
mu gelirlerinin 16. yüzyılın ortala-
rında ulaştığı seviye uzun vadede 
artış kaydediyor, fakat bu artış-
lar bugünkü artışlarla mukayese 
edilmeyecek ölçüde mutevâzidir. 
İhtiyatla, uzun vadede daha faz-

la fonun vakıf sektörüne kaydığı-
nı söyleyebiliriz. Bu arada merkezî 
devletin, dönemin şartları itibarıy-
la, mâlî ve bürokratik açıdan bek-
lenenin aksine küçük olduğunu 
vurgulamalıyız. 

Hasan Taşçı: Hocam bir gözle-
mimden bahsedeyim izin verirse-
niz. Hafta sonu Almanya’da idim. 
Kızımla birlikte Hohenheim Üni-
versitesi’ni gezdim. Bizim Topka-
pı Sarayı’nın on katı büyüklüğün-
de bir yer. Zamanında orada beylik 
yapan bir adamın sarayı. Düşünün 
Topkapı Sarayı, üç kıtayı, dört kı-
tayı yöneten bir sarayın büyüklü-
ğüne bakarak bu dediğinizi zaten 
devletin aslında ne kadar küçük ol-
duğunu tespit edebiliyoruz. 

Erol Özvar: Rakamlarla da tespit 
edelim, bakın ben bir örnek vere-
yim. Nispî olarak Fransa’yla, İs-
panya’yla mukayese edildiği za-
man hatta Hollanda ile mukayese 
edildiği zaman Osmanlı kamu ge-
lirlerinin tamamı, yani biz buna ne 
diyebiliriz? Millî gelirden kamu-
nun aldığı pay olarak bakın; mut-
lak rakamlarla daha küçük biliyor 
musunuz? Benim yaptığım hesap-
lamalar şunu gösteriyor: 16. yüzyı-
lın ortalarında İspanya Krallığı’nın 
yıllık geliri 600 ton gümüştür. Bi-
zim ne kadar biliyor musunuz? 
300-350 ton. Fransa’nın 400 ton. 
Hem gelirler azdır hem de merkezî 
yönetimin toplam gelirlerden kul-
landığı gelirler azdır. Meselâ, mer-
kezî bütçenin toplam millî hâsıla-
nın %1-2’sini geçmeyen seviyede 
gelirleri uzun zaman devam ede 
gelmiştir. Dolayısı ile devlet bakın 
her yerde olduğu gibi Osmanlı’da 
da aslında küçüktür. Devletin kü-
çük olması, aslında vakıf kültürü-
nün yaygınlaşmış olduğunu göste-
rir. Devletin güvenliğini sağlamış 
ve adaleti tesis etmiştir. 

BilâI Erdoğan: Orduyu tesis 
etmektir.

Erol Özvar: Geri kalanı vakıftır, 
silme vakıftır. 19. yüzyılın ilk çey-
reğine kadar böyledir. Bu tarihlerde 
devlet, modern devlet olma yoluna 
girince vakıf sektöründe bir daral-
manın yaşandığı söylenegelmiştir.  

Hasan Taşçı: Vakfı devlet mi da-
ralttı, sivil toplumun kendisi mi? 

Erol Özvar: Devlet vakıf sektö-
ründen askerî harcamaları biraz 
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daha fazla finanse etmek için kay-
nak toplamaya çalıştı. Gelirleri 
sentralize etmeye gayret etti. Va-
kıflar discentralist ve sivil idi belki, 
İslâm toplumunda. Şu anlamda si-
vil diyorum. Vakfın gelirleri, vakıf 
kuruluş senetlerine baktığınızda 
çoğunlukla askerî maksatlara yö-
nelik harcamaya konu olmadığın-
dan ve kimi kamusal malların sivil 
finansmanına ayrıldığından vakıf-
lar için ihtiyatla sivil nitelikli di-
yebiliriz. Bununla birlikte vakıfla-
rı kuranlar açısından bakıldığında 
vakıflar içinde ehli seyfin, hanedan 
üyelerinin ağırlıkları dikkat çekici 
idi. Her ne ise, bu konu tartışmalı-
dır, bitmez. Biz dönelim, konumu-
za. Yani vakıflar devletle alâkası ol-
makla beraber kuruluş tüzüğüne, 
vakıf senedine bağlı olarak kendi 
kararlarını alırlar, gelirler toplarlar, 
harcarlar idi. Bu böyle devam ede-
gelmişti. 19. yüzyıldan itibaren va-
kıf sektörü askerî çatışmalardan, 
demografik değişmelerden, iktisa-
dî ve mâlî buhranlardan olumsuz 
etkilendi. Tekrardan bizim top-
lumda sivil anlayışın, vakıf anlayı-
şının gelişmesi 1980’ler, 90’lardan 
sonra dikkat çekicidir. Cumhuri-
yet Dönemi’nde vakıf hukuku üze-
rinde yapılan bazı oynamalar, ben 
oynama diyorum buna, bu kültü-
re zarar verdi maalesef. Çok şükür 
ama 1980‘ler, 90’lardan sonra tek-
rardan bu kültür canlanmaya baş-
lamıştır. Biraz geçici bir amnesia 
yani bir unutkanlık sonrasında va-
kıf kültürü bugün belki de parlak 
devirlerinden birini yaşamaktadır. 
Şimdi şehir çalışmalarına gelince, 
ona da çok kısaca 1-2 dakika de-
ğineyim. Bir sefer bizde şehircilik 
çalışmalarını, sosyal bilimlerdeki 
diğer çalışmalardan ayırmadan dü-
şünmek durumundayız. Yani şehir 
üzerine düşünmek şehir üzerine 
tartışmak, şehir üzerine yazmak 
aslında sosyal bilimlerin bir parça-
sı olmalıdır. 

Hasan Taşçı: Bundan şunu mu 
anlamalıyız? Sosyal bilimler ko-
nusunda düşünen, çalışan yeterli 
miktarda ve kalitede sivil toplum 
örgütlerimiz yok.

Erol Özvar: Evet. Bu birikim için 
de tabiî biraz zenginlik lazım. Bi-
raz ilimle, edebiyatla o kültürle bi-
raz yakınlık tesis etmek gerekiyor. 
Yani bizim kendi sivil toplumumu-
za, vakıf kültürümüze, şehrimize 

mesafemiz, bir yabancı şehre me-
safemiz kadardır maalesef. Bunu 
söylemek durumundayım. Yani bi-
zim şehirle olan temasımız olduk-
ça zayıf. Bunun sebepleri üzerinde 
muhtemelen duracağız. 

Hasan Taşçı: Söz serbest Hocam, 
o zaman şöyle bir şey sorayım. Sos-
yolog hocalarımıza sormuş olayım 
bu soruyu. Az mı şehirliyiz de şe-
hirle ilgimiz Erol Hocam’ın dediği 
gibi zayıflamış, ilgilenmiyoruz? Şe-
hirlilik oranımız mı?

Murat Şentürk: Şöyle başlayayım; 
şehirlilik oranımız az değil aslında.

Hasan Taşçı: Şehirde yaşayan nü-
fusu kastetmiyorum, zihinsel ola-
rak şehirle bağımız zayıf mı ki Ho-
cam’ın dediği şey ortaya çıkıyor? 

Murat Şentürk: Hocam’ın bahset-
tiği yerden alacak olursak 19. yüz-
yıl itibarıyla aslında vakıflarla bera-
ber şehir ve şehir üzerine düşünen 
ciddî bir topluluktan bahsedebili-
riz. Bu şehirde yaşayanların eyle-
yici olmasıyla ilgili bir husus. İşte 
19. yüzyılın ortalarına kadar şehir 
yönetimi belirli ölçülerde vakıflar 
üzerinden gerçekleşiyor. Burada da 
aslında insanların, doğrudan şe-
hirde yaşayan insanların inisiyatif 
aldığı bir ortamdan bahsediyoruz. 
Fakat sonraki dönemde hem dev-
letin kendi içerisindeki merkezîleş-
me biçimi bunun yanı sıra aslında 
vakıfların devre dışı bırakılıp yö-
netim biçimimizin değişmiş olma-
sı, meselâ geçmişte daha çok bele-
diye hizmetleri vakıflar üzerinden 
yürürken 1856’da ilk 6. Daire-i Be-
lediye (Beyoğlu Belediyesi) kurulu-
yor ve ondan sonra aslında birçok 
hizmet yerel yönetimler aracılığı 
ile sürdürülmeye başlıyor. Aslında 
bugün ABD başta olmak üzere bir-
çok yerde katılım denilen mesele 
burada bir şekilde gerçekleşen bir 
unsur. Tabiî ki bugünden geçmişi 
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katılımcılık şeklinde tanımlamak 
yersiz olur. Ama vurgulamak iste-
diğim husus, şehirde yaşayan in-
sanların bir şekilde inisiyatif al-
ması. İnsanlar kendi yaşadığı çevre 
konusunda bir karar alıyorlar. İs-
ter ekolojik meselelerde olsun ister 
bizâtihi kendi evlerinin ve kendi 
mahalle, çevre dokusuna ilişkin ol-
sun, aslına bakarsak 19. yüzyıldan 
itibaren değişmeye başlayan bir 
süreç. 20. yüzyılın ortasına geldi-
ğimizde mevcut şehirlerimizin do-
kusu sadece fiziksel anlamda değil, 
bir taraftan da toplumsal olarak da 
değişti, ciddî bir hareketlilik yaşa-
dık bir yüzyıl boyunca. 1960’tan 
sonrası giderek artan bir çerçeveye 
geçti. Aslında göç ile gelen ciddî bir 
nüfus oluştu. Yani doğrudan şe-
hirde doğan, şehirde büyüyen de-
ğil hatta Türkiye’nin 1980 sonrası 
göç dinamikleri de biraz bunu çağ-
rıştırır. Dolayısıyla şehirli olmayı 
deneyimleyen değil aslında şehirli 
olmayı göç üzerinden gerçekleşti-
ren bir yapı ortaya çıktı. Dolayısıy-
la biraz o vakıf dediğimiz, dernek 
kültürü ki bence sivillikle bunları 
ayırmak gerektiğini düşünüyorum 
ben. İkisi farklı şeyler.

Mazhar Bağlı: Yani şimdi bizde-
ki modern şehirleri kuranlar aslın-
da paradoksal bir şekilde gelenek-
sel ilişki biçimine sahip olanlardır. 
Bir başka ifade ile modern kentleri 
köylüler kurdu. Bence asıl problem 
burada. Yani ciddî bir sorun. Daha 
doğrusu...

Hasan Taşçı: Hocam bu büyük bir 
iddia.

Mazhar Bağlı: Daha doğrusu kur-
dular demeyelim de geliştirdi-
ler, yani büyütmeyi onlar yaptı. 
Göçle ilgili şöyle bir problem çıktı 
ortaya...

M. Tevfik Göksu: Ona şehri bü-
yüttüler desek hocam, coğrafî ha-
cim olarak büyüttüler.

Mazhar Bağlı: Evet, büyüttüler. 
Normal şartlarda bir kişinin şeh-
re uyarlanma süreci birkaç aşama-
yı gerektirir. Yani kültürel olarak, 
tutum ve davranışları bakımından 
yasalara uyum bakımından vs. fa-
lan. Ama bizim ülkemizde kırdan 
kente göç edenler bu süreçlerin 
hiçbirisini yaşamadan birden gelip 
kentlere yerleştiler. Bu göç hareke-
tine kentler çok hazırlıksız yaka-
landılar. Esasında şehirlileşmeden 
şehre yerleşip merkeze doğru kay-
maya başladılar. Yani kentlerin bü-
yümesi sadece kırdan gelen insan-
larla oldu. Yani şehirdeki yerleşik 
insanlarla büyüme gerçekleşmedi. 
Bizim Batı’dan en büyük farkımız 
bu. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi 
sınıfı değil de adam çalışmak için 

sanayi sektöründe çalışmak için 
değil, çocuğunu geçindirmek için 
şehre göç etti. Yani modern dün-
yanın ruhuna uygun olmayan bir 
sosyolojik hareket çıktı ortaya as-
lında bizde. Yani geleneksel ama 
aynı zamanda da modern bir dö-
nüşüm var.

Murat Şentürk: Bir ek yapabilir 
miyim? Aslında bu kırdan kente 
göçü olumsuzlayan bir şey değil.

Mazhar Bağlı: Evet çok kötü bir 
şey değil.

Murat Şentürk: Hem vakıf hem 
dernek kültürü şehre dair bir şey. 
Batı’da da aslında sivillik, sivil top-
lum o da şehre dair bir şey. Yani 
şehri kurmadan aslında söz gelimi 
farklı sınıfsal bir yapı olmadığı sü-
rece, hem devletin varlığının yanı 
sıra söz gelimi bir tarafta burjuva 
sınıfı, işçi sınıfı ve alttan gelenlerin 
birtakım talepleri olmadığı sürece 
aslında sivillikten, sivil toplumun-
dan, sivil kültürden bir anlamda 
bahsetmek bu kadar da kolay değil. 
Aslında bizdekiyle de ilişkili, kırsal 
alanda bunu çok fazla görmüyo-
ruz, şehirli bir şey aslında bu.

BilâI Erdoğan: Orada bir kelime 
oyunu da var zaten. Yani şimdi biz 
sivil toplum dediğimiz zaman ka-
mu-sivil ayrımı diye düşünüyoruz. 
Ama sivil kelimesine İngilizcede 
baktığımız zaman şehirli, medenî 
anlamına geliyor. Ama buradan 
da şuna gelmek istiyorum: Bizim, 
Erol Hocam’ın bahsettiği Osman-
lı’daki vakıf anlayışını bugünkü an-
lamında sivil toplumla da tam ta-
mına örtüştüremeyeceğimizi de 
takdir etmemiz lazım. Çünkü bu-
günkü sivil toplumdan daha fazla 
taban organizasyonunu anlamak 
istiyorum ve maalesef bunda da 
çok iyi bir durumda olmadığımı-
zı söylemeliyim. Çünkü Türkiye’de 
parti merkezli siyâsî mobilizasyon 
çok yüksek seyrediyor. Ama parti 
merkezli olmayan, konu merkez-
li, toplum gündemleri merkezli si-
vil toplum organizasyonu çok zayıf 
seyrediyor. Türkiye’de şehirleşme-
nin aslında inorganik bir şehirleş-
me olduğunu da Mazhar Hocam 
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söyledi. Şehirleşme organikleştik-
çe gündem ve konu merkezli taban 
organizasyonunun daha güçlene-
ceği ve artık parti merkezli siyasete 
de yön vermeye başlayacağını dü-
şünüyorum. O zaman bugün parti 
merkezli siyaset, bugün şehirleşme 
konusunda istediğim yerde deği-
lim, istediğimiz yere gelemedik di-
yorsa, bunun sebebi belki de o iki 
mobilizasyonun birbiri ile üst üste 
gelememesidir. Yani zamanla ben-
ce refah düzeyi arttıkça bununla 
beraber artık siyasetin, halkın gün-
demlerini takip etmek durumuna 
düşeceğini, o zaman işte gerçek an-
lamda bir şehir kültüründen bah-
sedebileceğimizi düşünüyorum.

Hasan Taşçı: Başkanım’a bir so-
ru sorayım. Hocam’ın dediği gibi 
vakıf medeniyetiyiz. Son zaman-
larda çok dile getirdiğimiz bir şey 
var, kendi medeniyet değerlerimi-
ze uyan şehirler üretmek veya me-
deniyet değerlerimize sahip olan 
şehirlerimizi korumak gibi. Bir şe-
hir yöneticisi olarak medeniyeti-
mize ait şehirleri kurmada ve işlet-
mede sivil toplumdan ne bekleriz, 
bir şehir yöneticisi olarak neler 
bekliyorsunuz? 

M. Tevfik Göksu: Oraya da gele-
yim ama sivil toplum meselesin-
de Türkiye’deki mevcut durum 

açısından baktığımızda esas BilâI 
Bey’e de sormak istediğim bir şey 
var. Özellikle bu FETÖ meselesin-
den önce sivil toplum, FETÖ me-
selesinden sonra sivil toplum diye 
Türkiye’deki şehirle ilgili bu çalış-
mayı herhalde ayırmamız gereke-
cek. Çünkü bu mesele Türkiye’de 

çok önemli beş temel alanda büyük 
bir tahrîbat ortaya çıkarttı. Meselâ 
din, temelden sorgulanmaya baş-
landı. Beş temel konuda sorgula-
ma alanı çıkarttı. Bu sorgulamalar 
içerisinde telâfî ve düzeltmeyi yap-
ması gereken sivil toplumdur. Bir-
kaç tanesini düzeltmesi gereken si-
vil toplumdur. Örneğin; dinle ilgili 
temel sorgulama alanı açtı. Belki 

bunu sivil toplum eğitimle yapa-
bilir. Ama esas sorgulama alanı, 
dindarlar üzerinde. Dindarlar üze-
rinde müthiş bir toplumsal güven 
vardı. Kime ne yaparsanız yapın, 
gittiğinizde size güvenirler, hat-
ta sizi sevmeseler hatta sizi des-
teklemeseler bile size güvenirler-
di. Bu konuda ciddî bir sorun alanı 
çıkarttı. Üçüncüsü, özellikle gönül 
köprüleri kuran sivil toplum ör-
gütleri üzerinde öylesine büyük bir 
şâibe oluşturdular ki onları artık 
izole edilmiş, ötekileştirilmiş hâ-
le getirdiler. Çünkü hiçbir derne-
ğe, hiçbir vakfa insanlar artık gö-
nüllü bir şekilde tereddüt etmeden 
katkıda bulunmuyorlar. Bir başka 
şey ise, toplumdaki güven endek-
sini çok ciddî zedeledi ve toplum-
da bireylerin birbirine olan güve-
ni zarar gördü. Bakın bir araştırma 
söylediler: 15 Temmuz’dan önce 
Türkiye’de toplumun güven endek-
si %20’lerdeydi. 15 Temmuz’dan 
sonra yapılan araştırmada %3’lere 
düştüğünü açıkladılar. Toplumda 
bireyler arasındaki güveni bitirdi. 
Bir başka açıdan ülkenin itibarını 
zedeledi. Şimdi burada bizim mev-
cut sivil toplum örgütlerimiz, onu 
oluşturan platformlarımız, bunun 
yeniden düzelmesi için, bu toplu-
mun yeniden o vakıf kültürü ile 
buluşması için, toplumsal bilincin 
yeniden inşâsı için çalışmalar yap-
ması gerekiyor. Bu konuda siz ön-
cülük ettiğiniz yerlerde böyle bir 
rehabilitasyon çalışması, böyle bir 
restorasyon çalışması düşünüyor 
musunuz?

BilâI Erdoğan: Başkanım tabiî ki 
bunları konuşuyoruz. Meselâ be-
nim şeffaflık vurgusundan mak-
sadım da bu. Yani bu güven inşâ-
sı, bu kurumlarımızın daha şeffaf 
daha hesap verebilir hâle gelmesiy-
le de ilişkili. Bundan önce “Nasılsa 
belli bir güven ilişkisi var.” diye bel-
ki rahat hareket edilen alanlarda, 
artık güven bunalımı oluşabiliyor. 
Bu güven bunalımını aşacak ih-
yâ ve inşâ çalışmasına ihtiyaç var. 
Ciddî bir hesap verilebilirlik yapı-
sına kurumlarımızın bürünmesine 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 
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Sadece sivil toplum alanında değil 
tabiî başka alanlarda da bu tür gü-
ven eksikliklerinin tamir edilmesi 
için bu şeffaflığın ve hesap verile-
bilirliğin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Mesele 15 Temmuz’dan 
sonra ortaya çıkmış bir mesele de-
ğil. 15 Temmuz’dan da bağımsız 
olarak, işte 21. yüzyılın dünyasın-
da, artık bireyselleşmenin ön pla-
na çıktığı, insanların zaten bir-
birleri arasında güven bağlarının 
zayıfladığı bir dönemde böyle bir 
şeyin gerektiğinden de hareketle 
bunu söyleyebiliriz. Bizim şu an-
da sivil toplum kuruluşları olarak 
platform mâhiyetindeki çalışma-
larımızda hep kapasite artırıcı ba-
zı gayretlerimiz var. Meselâ, kapa-
site arttırıcıdan kastım nedir? Sivil 
toplum kuruluşlarımızın diyelim 
ki işte idârî-mâlî işlerini daha pro-
fesyonelce yapabilmeleriyle ilgili 
kurumlarımıza nasıl eğitim verdi-
rebiliriz? İyi örnekleri nasıl aramız-
da paylaşabiliriz? Ne yapıyoruz, 
meselâ toplanıp bir vakıf veya der-
neğimize gidiyoruz, onların çalış-
malarını dinliyoruz. Sonra aralarda 
sorular sorarak belki bundan önce 
bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz.

Mazhar Bağlı: Böyle bir kapasite 
artırımını bilmiyordum meselâ. 

BilâI Erdoğan: Tabiî tabiî ne yapı-
yoruz şimdi, bu proje başvurularını 

biliyorsunuz sivil toplum yapar. 
Ama nedir, başvurular amatörce 
hazırlanır, eksik başvuru dosyala-
rı olur. Biz meselâ TGSP bünyesin-
deki bütün sivil toplum kuruluş-
larımızın hepsinde bir tane proje 
eğiticisinin olmasını şu anda hazır-
lıyoruz. Meselâ bir tane acil durum 
gönüllüsü veya ilk yardım eğiticisi 
eğitimi. Meselâ, her kurumumuz-

da bir ilk yardım eğitmeni olsun. 
Bu konuda bir farkındalığımız ol-
sun ve buraya üye olan bütün sivil 
toplum kuruluşlarında insanlar, 
Allah korusun Türkiye’de bir âfet 
bir âcil durum olduğunda, işte biri-
sinin hayatını kurtarır; birisini bir 

yerden çeker kurtarır, bunun gibi 
şeyleri yapabilir hâle gelsin. Bun-
ların hepsi, sivil toplum kuruluşla-
rımızın kapasitesini güçlendirecek 
işlerdir. Yine bu hesap verilebilir 
olmak ve şeffaflık konusu... Hesap-
larımızı web sitelerimize koyalım, 
gelirlerimizi giderlerimizi, neyi alıp 
nereye harcadığımızı insanlara ve-
relim. Çünkü size bağış yapan insa-
na hesap veremiyorsanız o zaman 
Allah’a nasıl hesap vereceksiniz? 
Yani bu çok net bir şey. “Nasılsa in-
sanlar bize veriyor.” Öyle olmaz. Ve 
bununla ilgili istiyoruz ki; devlet de 
sivil toplum alanında düzenleyi-
ci bir rol oynasın. Yani burada bu 
hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın 
oluşması bazı kuralları koyması 
gerektiğini düşünüyoruz. Hem bu 
kurallar konulsun hem bu kuralla-
rın denetlenmesi daha ciddî, daha 
sıkı yapılsın. Hem de sivil toplum 
alanında belli konularda devletin 
yükünü azaltan kurumlara devlet 
daha büyük avantajlar sağlasın. Ya-
ni Erol Hocam’ın bahsettiği kamu 
hizmetlerinin birçoğunun vakıflar 
eliyle yapıldığı bir toplumdan bu-
gün vakıflara şüpheyle bakılır ol-
du. “Yok efendim BilâI Erdoğan’ın 
bu kadar vakıfta dernekte ne işi 
var?” İnsaf kardeşim ya! Dârüla-
ceze İdârî Meclisi’nde bile olmam 
sorgulanır hâle gelmiş. Orada bir 
hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu 
hayır işlerine niye bu kadar saldırı-
lır ki? Oralara dokunulmaması la-
zım. Oraların kutsal alanlar olarak 
görülmesi lazım. Yani bence tekrar 
bu sivil toplum sahasını, o itibarlı 
konuma taşımamız lazım. İnsanla-
rın saygı gösterdiği, çatısının altın-
da gelip gönüllü zaman harcadığı 
yerler olması lazım. Türkiye’de cid-
dî bir gönüllülük açığımız var. Yani 
bugün hakîkaten birkaç kurumu-
muz istisna belki Kızılay, AFAD dı-
şında insanlar gönüllü olarak nere-
de ne yapsam derdinde değiller.

Hasan Taşçı: Bu zaten bir zihni-
yetin ifadesi. Herhangi bir maddî 
dünyalık karşılığı olmadan iş yap-
ma düşüncesi olmadığı için sivil 
toplum bu kadar geriledi. Böyle 
olunca da insanlar, sivil toplumla 
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uğraşanları, hizmet edenleri mad-
dî karşılığı olmadan böyle bir şeyle 
uğraşacağına inanmıyor.

M. Tevfik Göksu: Niye koşuyor 
diyorlar?

Hasan Taşçı: Bütün ilişkilerin 
maddî karşılıkla belirlendiği bir 
dünyada, bir hayat biçiminde in-
sanların bunu anlayabilmeleri tabiî 
ki zordur.

BilâI Erdoğan: Kişi kişiyi kendi gi-
bi bilir. Bakın bu iki kere iki dört.

Hasan Taşçı: Zaten toplumun ge-
nelinde olmasa bile epey bir kısım-
da böyle bir düşünce olduğu için si-
vil toplumumuz zayıflıyor.

BilâI Erdoğan: Ama burada mev-
zuatla ilgili de sorunlarımız var ho-
cam. Bakın şimdi Türkiye’de vakıf 
üniversiteleri diye bir şey var, de-
ğil mi?

Hasan Taşçı: Ben de oraya gele-
cektim. Şu anda kurdukları üni-
versiteler aracılığıyla ciddî ciddî şe-
hirciliğe katkı yapan sivil toplum 
örgütleri var. Bu açıdan bakınca 
vakıflar şehrin bir problemine el 
atmışlar, bir katkı veriyorlar gibi 
görünüyor.

BilâI Erdoğan: Şimdi Türkiye’de 
vakıf üniversiteleri var. Sayısı 80-
90 civarında.

Mazhar Bağlı: Sanıyorum o 
civarda. 

BilâI Erdoğan: Bu kadar vakıf 
üniversitelerinin ne kadarı gerçek 
anlamda vakıf üniversitesi? Şim-
di devlet, vakıf üniversitelerinin 
kurulmasına izin verdi. İşte bun-
lar özel üniversite mi değil mi di-
ye hâlâ vatandaşın kafasında şüp-
he var. Çünkü bunlar buradan para 
kazanıyor diye bakılıyor. Devlet de 
burası vakıf üniversitesi kardeşim 
para kazanmıyor diyor. Yani devlet 
mi kendini kandırıyor, millet mi 
yanlış biliyor? Hakîkaten devletin 
bazı kurallarla vakıf alanını tamir 
etmesi lazım. Vakıfların itibarını 
devletin de düzenlemeleri ile des-
teklemesi lazım. Meselâ, üniversi-
te sahasında hem vakıf üniversitesi 

olsun hem özel üniversite olsun. 
Özel üniversite gerçekten ticârî 
bir faaliyet yapsın, vakıf üniversi-
tesi de gerçekten vakıfçılık yapsın. 
Ama devlet vakıf üniversitesini çok 
daha farklı denetime tâbi tutsun, 

özel üniversiteyi çok daha farklı. 
Birini ticârî denetime tâbi tutacak, 
diğerinde ise vakıf malı burada ha-
lel görüyor mu, bir vakıf malı bu-
rada vâdedildiği yöne harcanıyor 
mu yönüyle denetleyecek. Aynı şey 
eğitimde, sağlıkta hepsinde geçer-
li. Yani bizim eski vakıf kültürü-
müzün bugünkü mevzuatta karşı-
lığı yok. Bugün sağlık alanında bir 
şey vakfetmek istiyorsanız, bunun 
karşılığı yok. Ancak bir hastane ya-
pacaksınız, devlete vereceksiniz, 
devlet onu işletecek. O kadar. Kla-
sik vakıf anlayışı o değil. Veyâhut 
da üniversitede, bir bina yapacak-
sınız devletin bir üniversitesinin 
bir fakültesi, o kadar. Bizim vakıf 
anlayışımız bu değil. Bizim vakıf 

anlayışımız, kafama taktığım bir 
hâdise var kardeşim, sokak kedi-
lerine bakmak istiyorum veya işte 
kedi seven evlerle sokak kedileri-
ni buluşturmak istiyorum. Bunun 
için de benim bu kadar malım var, 
bunu vakfetmek istiyorum. Şu an-
da bunu yapabileceğiniz bir meka-
nizma, bunu destekleyen, besleyen 
bir mevzuat yapısı yok. Gelecek 
sizden ticârî kurum gibi belge ala-
cak devlet, o işi yaptığınız zaman, 
maalesef yani.

Hasan Taşçı: Az önce hedefleri ol-
mayan sivil toplum örgütlerinden 
bahsedilmişti. Gerçekten de net 
hedefleri olan kuruluşlar var mı, 
pek yok. 

BilâI Erdoğan: Burada net hedef 
de yok, evet.

M. Tevfik Göksu: Burada aslında 
Hocam’ın söylediği vakıf kültürü-
nün son dönemlerde gelişmeme-
sinin etkenlerinden bir tanesi, bu 
alana belediyelerin çok fazla müdâ-
hale etmiş olmasından da olabilir.

BilâI Erdoğan: Kesinlikle, şu anda 
okul ve aile birlikleri belediyelerin 
kapısında, vakıflar belediyelerin 
kapısında, dernekler belediyele-
rin kapısında, camiler belediyele-
rin kapısında. Belediyeler vakıf ol-
du yani.

Devletin bazı kurallarla 
vakıf alanını tamir 

etmesi lazım. Vakıfların 
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M. Tevfik Göksu: Şu anda vakıfla-
rın birçok fonksiyonu belediyelere 
atfedildi. Çünkü tabelayı asan he-
men belediyelere geliyor. 

BilâI Erdoğan: Aynen öyle.

M. Tevfik Göksu: Ve bu gerçekten 
toplumdaki o infak duygusunu, 
yardımlaşma duygusunu ortadan 
kaldırıcı etkiye sahip. Yani toplu-
mun geliştirdiği birçok iyi uygula-
ma örneğini de ortadan kaldırma-
ya başladık.

BilâI Erdoğan: Nasılsa belediyeler 
halleder.

M. Tevfik Göksu: Belki bu konu-
da da bir zihniyet dönüşümüne ih-
tiyacımız var. Bir başka şey ise bi-
zim vakıf kültürü, biraz seçkincilik 
oynuyor diye düşünüyorum. Me-
selâ bakıyorum, şimdi şehir konu-
şuyoruz ya, şehirde en temel so-
runlarından bir tanesi nedir, kent 
yoksulluğu? Ciddî bir kent yoksul-
luğu var bu şehirlerde. Öyle bir şey 
var ki, 1.600 lira maaş alan adam, 
bir ilçede, bir kasabada en zen-
gin olarak hayatını devam ettirir-
ken; burada 1.600 lira maaş alan 
bir insanın yaşamı oldukça prob-
lemlidir, değil mi? Meselâ bizim 
vakıflarımızda şu anda ilk etap-
ta baktığımızda aklımıza gelip de 
bu kent yoksulluğuyla uğraşan var 
mı? Yok. Oysa buraya da yoğunla-
şılması gerekmiyor mu? 

Hasan Taşçı: Sadece bu değil şe-
hirlerde bu ve benzeri problemler 
çok var.

M. Tevfik Göksu: Başka şeyler ko-
nuşabilirsiniz ama yoksulluk ve 
yoksunluk çok farklı bir şey. Şim-

di oraya baktığınızda bizim belki 
de bu vakıf kültürünü birazcık da 
buraya yönlendirip şehir anlamın-
da eğer şehirde nitelik artırımı ya-
pacaksak, bu konuda vakıfları aktif 
iş yapabilir hâle getirip, niçin var 
olduklarını yeniden düşünmeleri-
ni sağlamamız gerekecek.

Hasan Taşçı: Burada çok güzel bir 
konuya geldik. Başkanım’ın söyle-
diğinden şunu anlıyorum, çok güç-
lü bir şehir ve sivil toplum ilişkisi 

var ama bizim istediğimiz öyle de-
ğil, tam tersini istiyoruz normalde. 

BilâI Erdoğan: Şehir, sivil toplu-
mu baskılıyor gibi.

M. Tevfik Göksu: Hayır tam ter-
si. Bizim “Hayır Market” var, yıl-
lık 6 milyon civarında harcama-
sı var. Yıllık 6 milyon harcamanın 
Esenler Belediyesi’ne mâlîyeti sa-
dece 100 bin lira falan, gerisi tama-
mı ile vatandaş tarafından karşıla-
nıyor. Yani oradaki bütün ürünler, 
fakire verdiğimiz bütün yiyecek, 
içecek ne varsa, aklınıza ne geli-
yorsa, tamamıyla vatandaş tara-
fından karşılanıyor. Hayır sahipleri 
tarafından karşılanıyor. Oysa bunu 
bir vakfın yapması lazım değil mi? 
Ama belediye yapıyor.

BilâI Erdoğan: Çünkü belediyeye 
güven de var tabiî.

Murat Şentürk: Burada aslında 
Başkanım, yerel yönetimlerin böy-
le sivil toplumu destekleyici rolü, 
aslında bence çok önemli bir şey. 
Fakat şuna doğru kaydı Türkiye, 
belki son 20 yıldır belki 99 depre-
minden beri, gelişen bir şekilde bu 
kapasite geliştirmeden ziyâde daha 
çok nakit ve ayni yardıma dönük 
bir şeye dönüştü. Hâlbuki aslında 
iki tane şey var. Bir tanesi kapasi-
te geliştirme diğeri de koordinas-
yon. Biraz önce BilâI Bey’in de bah-
settiği ortak çalışma kültüründen 
maalesef Türkiye’nin geneli yok-
sun olduğu için sivil toplumda da 
bu zaten var. Oysa aslında yerel yö-
netimlerin bu koordinasyonu sağ-
layıp, kapasite geliştirmeye dönük 
destekler vermesi, işte eğitim gi-
bi uzman yetiştirme gibi destekler 
verip, biraz geri çekilmesi lazım. 
Aslında sivilliği geliştiren şey o.

Hasan Taşçı: Sivilliği geliştirir mi, 
engeller mi?

Murat Şentürk: Geliştirir.

Mazhar Bağlı: Ara sıra gitsin, gel-
sin yani.

Murat Şentürk: Siyâsî tarafı ol-
duğu için, bu önemli. Sadece şunu 
da eklemek istiyorum: 15 Temmuz 
sonrasındaki güvenlik meselesinin 
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önemli olduğunu düşünüyorum. 
Gerçekten sivil alan için çok fazla 
şeyi değiştirdi.

M. Tevfik Göksu: Öyle şeyler ya-
şıyoruz ki Hocam, çok basit bir şey 
meselâ, bildiğimiz vakıflar var. X, 
Y, Z şahıslarını bu vakıflara katkıda 
bulunabilir misin, diyoruz? Aldı-
ğımız cevap çoğunlukla şu oluyor, 
“Başkanım biz belediyeye verelim, 
siz belediyeden oraya verin.”

Murat Şentürk: Şöyle bir algı var 
çok açık konuşmak lazım. Söz ge-
limi STK’ya yapılan bağış olduğun-
da, bundan 10 yıl sonra ne olaca-
ğını bilmiyorsunuz. Böyle bir tepki 
veren özellikle muhâfazakâr câmia 
ya da İslâmî câmia açısından da 
böyle bir şey var. Ama bunun dı-
şında başka bir şey söyleyeceğim, 
bu aslında genel sosyolojik deği-
şimlerle beraber okunduğunda, bi-
reyselleşme, insanların birbirleri-
ne olan güvenlerinin azalmasıyla 
beraber diyelim. Bir taraftan böy-
le bir şey var, bir taraftan da sivil 
alanın kendi içinde yaşadığı bir dö-
nüşüm var. 15 Temmuz ve diğer 
meseleler de var, bunun içerisin-
de ayrıca. Çünkü diğer İslâmî câ-
mia dışında kalan örgütlenmelerin 
de birtakım güvenlik sorunları var. 
Ne kadar şeffaf olsalar da. Bu şu-
raya doğru gidecek gibi, biraz daha 
birebir ilişkilerin olduğu daha tanı-
şıklığın olduğu daha biraz cemaat-
vâri yani sosyolojik anlamda cema-
at kavramını kullanıyorum. Daha 
yakın temasın olduğu ve daha kü-
çük ölçekli bir sivil toplum anla-
yışının gelişme potansiyeli var şu 
anda. Daha mahalle ölçeğinde, şe-
hirlilik konuşacak olursak, mahal-
le ölçeğinde, ki İstanbul’da da böy-
le birkaç yer var, sadece kentsel 
dönüşümle ilgili, kentsel dönüşüm 
karşıtı kurulan mahalle dernekleri-
ni kastetmiyorum tabiî.

M. Tevfik Göksu: Bu söylediğiniz 
şeyi doğrulayan bir şey var. Bugün 
büyük kentlerde normal, yardım-
laşma iyileştirme vs. gibi genel an-
lamdaki sivil toplum örgütleri yeri-
ne şu an sivil toplumla ilgili öncü, 
başat rolleri hemşehri dernekleri 

almaya başladı. Daha küçük yar-
dımlaşma grupları, daha küçük da-
yanışma grupları şeklinde, daha 
fazla tanışık gruplar şeklinde bu 
ufak yapılar hâlinde, kendini gös-
termeye başladı.

Murat Şentürk: Bu içe çekilme-
ler olacak ama bir taraftan da ciddî 
anlamda sivil alanı geliştirebilece-
ğini düşünüyorum. Meselâ, Türki-
ye’de özellikle muhâfazakâr câmi-
anın ya da birçok aslında STK’nın 
da bu büyüme ideolojisiyle çok iliş-
kili olduğunu düşünüyorum. Bü-

yüyen bir STK yapısı. Ama bir ta-
raftan da o sivilliği, toplumsallığı 
yakalamak için aslında biraz daha 
kılcal damarlara doğru giden bence 
bir sosyolojik değişimden geçiyo-
ruz. Verdiğiniz oranları düşündü-
ğümüzde bence bunu yaygınlaştır-
mak gerekiyor.

Hasan Taşçı: Bu büyümeden şe-
hir kendi büyüme oranı kadar pay 
alamıyor, kanaatindeyim ben. Ya-
ni bir tarafta yeni 6360 sayılı yasa 
ile birlikte mücâvir alanları da sa-
yarsak nüfusun %92’sinde büyük-
şehir yaşıyor. Ama şehrin problem-
leriyle ilgilenen kuruluş sayısı çok 
az. BilâI Bey’in de söylediği, şehre 
dair net hedefler koyup o hedefle-
re yönelik çalışma yapan sivil kuru-
luşlar pek yok. Meselâ, yaya kaldı-
rımlarını koruma, işgal ettirmeme 
gibi çok özel, günümüz şehircili-
ğinde ortaya çıkan, birçok insanın 
konforunu elinden alan problem-
ler var. Bunları çözmeye yönelik 
küçük ama net hedefleri olan sivil 
toplum örgütlerimiz yok. Sanıyo-
rum düşünce ufkumuzun büyük-
lüğünden, ülkeyi, dünyayı kurtar-
ma düşüncesinden bunlara sıramız 
gelmiyor. 

Murat Şentürk: Devletle kurdu-
ğumuz ilişkiden kaynaklanıyor.

M. Tevfik Göksu: Dernek ve va-
kıfların çoğu kendisini konum-
landırırken baskı grubu olarak ko-
numlandırıyor. Baskı grubu olarak 
konumlandırdığı için orada bir baş-
kasının iyiliğine kapı açmak yerine 
kendisi ile ilgili başka bir pozisyon 
elde etmek gibi bir şey var. Sivil 
toplum örgütleri toplumsal iyileş-
tirme yapmak yerine ekonomik ik-
tidarı ele geçirmeyi önemsiyorlar. 

Bugün büyük kentlerde 
normal, yardımlaşma 

iyileştirme vs. gibi genel 
anlamdaki sivil toplum 
örgütleri yerine şu an 

sivil toplumla ilgili öncü, 
başat rolleri hemşehri 

dernekleri almaya 
başladı.

‹ 76 77 ›DOSYA TOPLANTISI
252-253



Oysa bunların kuruluş felsefesi, 
varlık hikmetleri toplumsal iyileş-
tirme. Nerede, hangi konuda ek-
siklik varsa orada el tutma, baş 
okşama ya da bir alan açmak ol-
ması gerekirken, kendilerine yeni 
iktidar alanları tesis etmeye kal-
kıyorlar. Kendilerine yeni iktidar 
alanları tesis etmeye kalkınca da 
ortak sivil ruhtan da doğal olarak 
uzaklaşıyorlar.

BilâI Erdoğan: Yani, ticârî deme-
yeyim de Başkanım, hakîkaten nü-
fusu artırıcı görüyor herkes. Başka 
birisinin olduğu bir yerde kendi-
si yoksa bunu muktedir olamama 
gibi görüp muhakkak orada bu-
lunmak istiyor. “Ben bir tane alan-
da hizmet edeyim, bu alanda hakî-
katen bir boşluk görüyorum, orayı 
ben tamamlayayım.” diye görmü-
yor maalesef.

Erol Özvar: Tam bu noktada sivil 
toplum kuruluşlarının bir kısmı-
nın bir başka adının, yabancı dilde 
non-profit organisation, yani bunlar 
aslında kâr amacı gütmeyen ku-
rumlar olduğunu hatırlayalım. Bu 
ne demek? Kamu mal hizmetle-
ri sunan yani bölünemez, parçala-
namaz, herkes tarafından istifâde 
edilebilir mal veya hizmet üreten 
kurum, demektir. Bunu yapar-
ken, bu hizmeti sunarken, bu ma-
lı temin ederken aslında kârı he-
defleyemez. Fakat burada başka 
bir husus daha var. O mal ve hiz-
metini sunabilmek için kurumun 
yani vakıfların hizmetinin, dâimî 
olabilmesi için başka bir gayret içe-
risinde olması gerekiyor. Yani vak-
fedilen veya bağışlanan paranın, 
sermayenin, neyse o, büyük ölçüde 
maddî kıymetlerdir, bunlar. Bun-
ların ilânihâye varlığını sürdürül-
mesi lazım. Yani vakıf mantığı da 
budur. Aslında vakfın felsefesi, o 
vakıf hizmeti sunacak insanlara 
vakıf sermayesini, tâbiri câizse kı-
yamete dek devam etmesine icbar 
ediyor. Yani tanım gereği vakfı ku-
ranlar, bu hizmeti yapacak olanlar 
o malı ve hizmeti nemalandırmak 
durumundadırlar. Eğer bir etkinlik 
aranacaksa vakfa, derneğe ayrılan 
sermayenin, bütçenin muhâfaza 

edilmesi ve nemalandırılması icap 
eder, diye düşünüyorum. Burada 
tabiî ciddî bir problem var. İşlet-
mecilik gündeme geliyor, mal ve 
hizmetlerin adamakıllı sunulması 
gündeme geliyor. Vakıfların önem-
li bir kısmı paralarını, mallarını ne 
ile değerlendiriyor. Baktığınız za-
man ya banka ya kira. Yani alterna-
tif olarak mallarını veya gelirleri-
ni nemalandıracakları kaynak yok. 
Vakıf hukukuna baktığınız zaman, 

bunun dışında bir yola gitmesi ol-
dukça zor çünkü vakıflar resmî ol-
mak durumundadır. Yani her şeyi 
cârî fiyattan, tâbiri câizse alabilme-
si ve buna evrak tevsik edebilmesi 
lazım. Bu açıdan vakıflar daha açık 
ve hukuk açısından bakıldığın-
da daha kontrol edilebilirdir kâğıt 
üzerinde. Fakat yönetimde gerçek-
ten ciddî bir sıkıntı oluyor. Bir de 
şeyi vurgulamak isterim, bu ferdî-
lik meselesi. Yani birilerinin çıka-
rı meselesi. Şimdi sivil toplumun 

muhtelif kurumları tabiaten zaten 
bölünemez bir mal üretebilmesi 
gerekir. Şahsî nam ve hesaplarınız-
la bunu yürütemezsiniz. Bugün va-
kıfların imajının biraz deyim yerin-
deyse şüphe ile karşılanması bazı 
sûistîmallerden kaynaklanıyor. İş-
te, FETÖ meselesi belki bunun en 
tipik örneğidir kanaatimce. 

M. Tevfik Göksu: Tabiî ki Türki-
ye’deki bütün zihinsel altyapıyı al-
lak bullak etti. 

Erol Özvar: Her şeyi. Burada be-
lediyeye biraz güvenin olmasını da 
ben buna bağlıyorum. Belediyele-
rin aslında yaptığı hizmet, siz biraz 
önce yoksulluğa işaret ettiniz ya. 
Gelirin yeniden dağılımına aslında 
vesile olmaya çalışıyor. Modern şe-
hir aslında inkısamın, bölüşümün 
gayri adil olduğu bir yerleşim for-
matı demektir. İşte belediyeler bel-
ki de bunu biraz, bir nebze olsun 
bu gerilimi bu nispî adaletsizliği bi-
raz hafifletmeye çalışıyorlar. 

M. Tevfik Göksu: Onu normalde 
sivil toplumun yapması gerekmi-
yor mu? 

Erol Özvar: Sivil toplum yapacak 
ama bakın sivil toplum dediğiniz 
kesim, yani muhâfazakâr kesim-
den bahsedecek olursak yediğin-
den, giydiğinden artırdığı, ayırdı-
ğı para veya maddî kaynak daha 
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yeni ele avuca gelmeye başladı. Ya-
ni varlık olmadan, zenginlik ol-
madan bugünkü şartlarda o sivil 
toplumdan beklediğimiz hedefle-
ri, tam anlamıyla yerine getirmek 
çok zor. Bazı vakıflar duyuyorum 
ben şöyle: “Ya biz bir vakıf kuralım 
sonra bir proje yapalım içini paray-
la dolduralım.”

Murat Şentürk: Dernekler için de 
geçerli. 

Erol Özvar: Evet, dernekler için 
de geçerli. Böyle bir felsefe yok ya-
ni, yani böyle bir anlayış olamaz, 
şehirde hiç olamaz. 

Hasan Taşçı: Hocam yine gazete-
ci gibi başlık atacak bir cümle arı-
yorum da. 

Erol Özvar: Vakıf kurumu, gelir 
dağılımının bozuk olmasını bekle-
diğimiz şehirlerde iyi işlerse dilen-
ci olmaz. 

Hasan Taşçı: Bakın bu önemli bir 
şey. 

Erol Özvar: Biz çalışmalara bakı-
yoruz, belediyelerin çalışmalarına 
bakıyoruz ne kadar dilenci kaydet-
mişler. Bu önemli bir şey. Siz dedi-
niz ya yoksulluk. Yoksulluk unut-
mayalım şehirde çıkar, kırda değil.

BilâI Erdoğan: Burada belediyele-
rin, sivil toplum kuruluşlarının ilk 
adresi hâline geldiğini konuştuk. 
Belediyelerden destek almaya çalı-
şıyor sivil toplum kuruluşları. Be-
lediyeler, halka en doğrudan he-
sap veren kurumlardan bir tanesi. 
5 yılda bir seçimle gidiyorlar. Baş-
kanlar performansına göre vatan-
daş tarafından çok net bir şekilde 
muhasebe ediliyorlar. Türkiye’nin 
bugünkü refah düzeyine baktığı-
mız zaman artık altyapı hizmeti-
nin büyük ölçüde tamamlandığını, 
sosyal belediyeciliğin öne çıktığı-
nı görüyoruz. Sosyal belediyecilik 
yaparken belediyeler sivil toplu-
ma sürdürülebilir alanlar oluştu-
rabilmeli. Belediye diyelim ki bir 
sosyal market kuruyor, bu sosyal 
marketi işletiyor, çok başarılı gidi-
yor vs. ama 5 yıl sonra bir başkası 
geliyor, o sosyal market işini hebâ 

ediyor, çok önem vermiyor, yeri-
ne başka bir şey kuruyor. Şimdi sa-
nıyorum belediye o sosyal hizme-
ti gerçekleştirirken onu bir vakfa 
dönüştürebilirse, yani belli gönül-

lü enerjisini hâiz olan sivil toplum 
örgütlerini o işin paydaşı kılabilir-
se ve onun sürdürebilirliğine sahip 
çıkacak toplumsal mobilizasyonu 
eşlerse o işe; işte o zaman o beledi-
ye aslında bir vakıf kurmuş olur. O 
sivil toplum, bir gündem kazanmış 
olur. Sivil toplumun takip ettiği ko-
nuda bir kazanım elde etmiş olur. 
Sanıyorum bu yolla, şehircilikle si-
vil toplumun sağlıklı bir buluşma-
sını sağlayabiliriz. Hakîkaten işte 

sokak köpekleriyle ilgili bir günde-
mimiz var. Çeşitli belediyeler bu-
nunla ilgili çeşitli projeler yapıyor, 
kimisi işte onlara ekmek kutuları 
koyuyor. Kimisi onlara barınaklar 
yapıyor. Bunun yanında bir de me-
selâ, Esenler ilçesinde o hayvanla-
rı en çok seven çocuklarımızı top-
layıp, o hizmete onları da paydaş 
kılsak. Daha sonra bunlar bir der-
nek kurmuş olsalar ve bu hizmeti 
bu çocuklar devam ettirse. Gerçek-
ten ilçede köpekleri en çok seven 
çocukların büyüdükleri zaman da 
devam ettirebilecekleri bir hizme-
te dönüştürülse. Sanıyorum bu tür 
şu anda belediyenin sosyal beledi-
yecilik açısından önde gittiği bir 
zamandaysak eğer, o zaman bele-
diye bu şekilde işleri belki sürdürü-
lebilir kılabilir, diye düşünüyorum.

Mazhar Bağlı: Bir örnek vereyim 
Efendim. Bundan 3-4 sene ön-
ce Tokat’a gittim. Bizim üniversi-
teden bir dönem arkadaşımız, ar-
keolog, oradaki Mevlevîhâne’nin 
sorumlu idârecisi olmuş. Kendi-
si beni aradı. Görüşmek istediği-
ni söyledi. Görüştüğümüzde beni 
kurumuna davet etti. Gittiğimizde 
beni binanın deposuna götürdü. 
“Hocam çok önemli bir şey göster-
mek istiyorum” dedi. Depoya in-
diğimizde onlarca tarihî şamdan-
la karşılaştım ve arkadaşım bana 
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buradaki şamdanların üzerindeki 
tarihî kayıtları ve yazıları gösterdi. 
Bu şamdanların her birisi şehrin 
kamusal binalarında eskiden ay-
dınlatma için yapılmışlardı ve aynı 
zamanda her birisinin de nereden 
yağının karşılanacağı, bakımının 
kim tarafından yapılacağı ve bağış-
çısının kim olduğu detaylı bir şekil-
de yazılıydı. Söz gelimi şamdanın 
üzerinde işte, bu şamdan Ali Paşa 
Camii’nin ihâta duvarının çarşıya 
bakan tarafındaki nişin içinde ya-
kılmak üzere Mustafa oğlu Ahmet 
tarafından bağışlanmış, yağı için 
gelir getirici bir gayrimenkul arazi 
Gümenek mevkiinde bağışlanmış 
ve bu arazinin bakım işleri de Halil 
oğlu Mahmut’a verilmiştir, denili-
yordu. Tabiî tam olarak ibare böyle 
değildi ama içerik bunun gibiydi ve 
dahi bazı yerlerde daha da detaylıy-
dı ve bu benim için son derece şa-
şırtıcı bir konuydu.

BilâI Erdoğan: Kâbe’nin anahta-
rına da kendini vakfetmiş bir aile 
var, o işe de o aile bakıyor. 

Mazhar Bağlı: Evet, kendini vak-
feden pek çok kişiden söz etmek 
sahiden mümkün.

BilâI Erdoğan: Zimmetlemek. 

Mazhar Bağlı: Zimmetlemek, 
evet.

BilâI Erdoğan: Ama o işi sevenine 
zimmetliyorsun, yapabilecek ola-
na. O zaman orada ferdîlik olmaz. 

Etrafımızda kendisini hiç aklınızda 
olmayan meselelere vermiş böyle 
insanlar var.

Hasan Taşçı: Yerel dernekler ya-
şadıkları şehrin problemleriyle pek 
ilgilenmiyorlar. Burada yaşıyorlar 
ama buranın problemlerine dair 
bir gayret ya yoktur ya da çok az-
dır. İşte kendi ilçelerine, köylerine 
göre bir sürü şey yapmaya çalışı-
yorlar ama yaşadıkları yere dair bir 
hizmet üretme çabası göremiyoruz 
maalesef.

Mazhar Bağlı: Selçuk Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu 
hemşehri dernekleriyle ilgili ya-
pılmış bir yüksek lisans tezi var. 
Hemşehri derneklerinin, şehirleş-
meyi engellemek için olumsuz an-
lamda tampon bir kurum olarak iş 
gördüklerini özellikle hatırlatmak 
isterim. Dayanışmaya bir itirazım 
yok ancak kent kültürünün yerleş-
mesini engellediklerine ilişkin bir 
tartışma var.

Murat Şentürk: Bir imkân da ola-
bilir mi Hocam?

BilâI Erdoğan: Hocam onlara bel-
ki gündem kazandırmak lazım, ya-
ni birçoğunun gündemi yok. Şimdi 
500 bin nüfuslu yerde 800 dernek 
varsa, 1 tanesine ortalama kaç kişi 
düşüyor, Allah aşkına, düşünebili-
yor musunuz? Yani hepsine hitap 
etmediklerine göre muhtemelen 
birçoğu 3-5 kişiden ibaret demek-
tir. Peki misyon ne, hedef ne, gaye 
ne? Kulüp aslında orası.

M. Tevfik Göksu: Bizim yan köy-
dekiler kurdu, biz de bir tane der-
nek kuralım. 

Erol Özvar: Şimdi bu biraz âidi-
yetle de alâkalı. Şimdi bu şehrin, 
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bir özelliği var. Şehir kendi kendi-
ne nüfusunu artırabilen bir yerle-
şim alanı değil. Şehir ancak göçle 
yaşayan yerleşimlerdir. Göç alma-
yan şehirler balonun sönmesi gibi 
söner, Hasan Bey. 

Mazhar Bağlı: Eskiden beri böyle.

Erol Özvar: Eskiden de böyley-
di, eski çağlardan beri. Yani şe-
hirde doğum oranları her zaman 
düşüktür. 

Hasan Taşçı: Jane Jacobs çok 
iyi anlatıyor bunu, Büyük Ameri-
kan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı 
kitabında.

Erol Özvar: Şimdi bizim gibi, İs-
tanbul gibi çok hızlı, çok sayıda 
göç alan büyük metropollerde, en 
önemli meselelerden birisi âidiyet. 
Şimdi Esenler’de diyelim, o Bilâl 
Bey’in bahsettiği hayvan sevgisi 
ile dolu insanlar, mahallesine sa-
hip çıkması yani köpeğe sahip çık-
ması lazım adamın, anlatabiliyor 
muyum? Mahalle köpeğine sahip 
çıkması lazım, sokağına sahip çık-
ması lazım. Sivillik şuuru geliştik-
çe ancak biraz da bu olabilecek bir 
şey bu.

BilâI Erdoğan: Âidiyeti de artık 
Esenler’e getirmek lazım. 

Erol Özvar: Tabiî bu olmadığı 
müddetçe evrensel kimlikler bazen 

insanları hemşehrisine, şehirlisi-
ne, köylüsüne daha fazla yaklaş-
tırıyor. Yani biraz evrensel kim-
liklerden daha mahallî kimliklere, 
mahallî derken etnisiteyi kastetmi-
yorum. Yani yaşadığımız yere bizi 
endeksleyecek kimliklere geçme-
miz lazım. Yani İstanbullu olmak 
kadar dünyada büyük bir mazhari-
yet var mı? 

Hasan Taşçı: İstanbulluyum de-
miyor insanlar Hocam. Çocukları-
ma nerelisin diye soruyorum, “Ri-
zeliyim” diyorlar. “Rize’yi üç defa 
görmediniz, nasıl Rizeli oluyorsu-
nuz?” diyorum.

Erol Özvar: İşte âidiyet dediği-
miz şey tam olarak da burada yatı-
yor. Çevreye âidiyet için de benim 

teklifim şudur: İnsanların çevresi-
ni tanıması lazım, insanlar çevre-
sini tanımıyor ya. Meselâ sokağa 
çıksak ve sorsak İstanbul’da Mimar 
Sinan’a ait kaç tane yapı var? 

Hasan Taşçı: Cihan Aktaş Hoca, 
bizim “Şehir ve Müdâfaa” sayımız-
daki, “Unutmaya Direnen Şehirli” 
yazısında 15 Temmuz’u yorumlar-
ken bir şey söylemişti, “Halkın çı-
kıp meydanlara, köprüye falan sa-
hip çıkmasının sebeplerinden bir 
tanesi de 1994’ten sonra bu alan-
ların halka mâledilmiş olduğu ve 
bu alanları kendi mekânı olarak 
sahiplenmiş olması.” Çok önemli 
bir tespit bu. Sahipleniyor, mekânı 
sahipleniyor.

Murat Şentürk: Alan açmak ve 
eylemeye izin vermek lazım. Biraz 
önce söylediğim mahalle dernek-
lerine, mahalle dernekleri deme-
yelim de bu yerelde kurulabilecek 
örgütlenmelere alan açmak önem-
li. Böylelikle sizin eyleyici olma-
nız, bir şekilde eyleme geçmeniz 
potansiyeli harekete geçirmek-
le ancak olur. Çünkü şöyle düşü-
nün: Mahallenizin ağacıyla ilgi-
lenmiyorsanız aslında mahalleli 
hissetmezsiniz kendinizi. İşte Üs-
küdarlı hissetmezsiniz, Esenlerli 
hissetmezsiniz kendinizi. 

M. Tevfik Göksu: Bunu Esen-
ler’deki derneklerin hepsiyle ko-
nuştum, hepsine gidip de konuş-
tum. Onların gündemine kendi 
yaşadıkları şehri sokmaya çalıştık 
ve çok ciddî mesafe katettik. Artık 
yönlerinin Esenler’e dönmesi ko-
nusunda bir mesafe katedildi. 

Murat Şentürk: İmkân olarak 
değerlendirilebilir.

M. Tevfik Göksu: Tabiî tabiî çok 
önemli bir kaynak ama doğru de-
ğerlendirilirse. Değilse çok önem-
li bir sıkıntı olabilir, gettolaşmalar 
söz konusu olabilir. Ama biz onu o 
derneklerin gündemlerine gündem 
koyabilirsek. Meselâ şehir dersleri, 
orada şehir dersleri yapabilirsek. 
Orada şehrin birtakım eğitim sis-
temlerini kurabilirsek, kadın soh-
betleri, çocuk buluşmaları vs. Biz 
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bunları yapmaya çalışıyoruz ve bu-
nu yaptığımızda netice alıyoruz. 

Murat Şentürk: Çünkü hemşeh-
ri derneklerinde şöyle bir şey var, 
benim gözlemlerim. Bir araştırma-
ya dayanmıyor ama araştırılabilir. 
Şöyle, geçmişte özellikle daha çok 
dayanışma ilişkileri vardı. Yani iş-
ti, şehre tutunmaydı. Fakat ve bir 
taraftan da kendi memleketlerine 
yatırım yapmaktı fakat oralarda 
da yatırımlar yapıldı işte. Camiler, 
mezarlıklar... Artık devlette birçok 
köye kaynak aktarıyor. Örneğin; 
birçok köyde yollar artık parke ta-
şıyla döşeli durumda. Yani aslında 
artık bu köye de yatırım yapmaya 
gerektirecek unsurlar da farkın-
daysanız daha çok kültürel bir şeye 
dönüştü. Yemek günleri, festivaller 
işte eğlence günlerine döndü. As-
lında gündemin şehre çekilmesine 
bir imkân da var. Söylemeye çalış-
tığım daha çok o yeni gündemler 
içinde bir boşluk oluştuğu.

Hasan Taşçı: Bu sivil toplum ör-
gütlerine yönelik olarak motive 
olacakları şehir gündemleri oluş-
turmak gerekiyor. Sanıyorum bu-
nu kastediyoruz.

M. Tevfik Göksu: Evet evet, şehre 
dair gündem oluşturmak. 

Hasan Taşçı: Bu arada yavaş yavaş 
toparlayalım. 

BilâI Erdoğan: Evet, hakîkaten, 
Türkiye’de refah düzeyinin art-
masıyla beraber sivil toplumun 
öneminin de oynadığı rollerin de 
güçleneceğine inanıyorum. Ve 

hakîkaten o kamu-sivilden fark-
lı olarak sivil toplumun bir şehir-
leşmenin göstergesi hâline gelebi-
leceğini, geleceğini düşünüyorum. 
Çünkü insanların gündemlerine 

gitgide daha fazla sahip çıkacağını 
düşünüyorum. Şu anda gençlerin 
en önemli üç gündemi nedir diye 
sorulduğu zaman, ilk üçün içeri-
sinde iş, kariyer endişesi haklı ola-
rak geliyor? Ama bu gençlerimiz iş 
sahibi olduktan sonra, düzenleri-
ni, evlerini kurduktan sonra başka 
gündemleri olacak ve o gündemleri 
yaşatmak isteyecekler. Güçlenen, 
zenginleşen bir ülkede insanlar, ar-
tık işlerinin güçlerinin dışında da 
meşgalelerine zaman ayırabilir hâ-
le gelecekler. Bunu tabiî, 1-2 nesil 
ötemize işaret ederek söylüyorum. 
Ve böyle bir düzende hem şehrine 
hem şehrinin meselelerine sahip 
çıkacak. Bu yüzden son dönemde 
Cumhurbaşkanımız’ın bizzat ağ-
zından şehircilikle ilgili öz eleşti-
rilerin geldiğini duyuyoruz. Bu ne-
dir? Bu aslında önceden şehrine 
büyük büyük gökdelenler yapıldığı 
zaman bunu bir gelişme göstergesi 
olarak düşünen insanlar, artık bu-
nun daha güzelinin olabileceğini, 
daha estetiğinin olabileceğini dü-
şünebiliyorlar ve talep edebilecek 
konumda kendilerini görüyorlar. 
Elbette şehir sadece binalar, sade-
ce imar demek değil. Asıl, mahalle 
dediğimiz şey, acaba yeni şehirleri-
mizde nasıl yaşayacak? Bununla il-
gili bir çözümümüz henüz yok. 21. 
yüzyılda kapitalizm mi acaba şe-
hirlerimizi belirleyecek? Yoksa ge-
leneklerimiz ve değerlerimiz mi 
şehirlerimizi belirleyecek? İnsan-
ların, milletimizin bu doğrultudaki 
taleplerinin de şehirlerimizi şekil-
lendirmesi, sanıyorum belediyele-
rimiz ve sivil toplumun yakın çalış-
masından geçiyor. Ümit ediyorum 
ki geleneklerimiz, bizim geleneksel 
sosyal kurgularımız, yeni şehirle-
rimizin kodlarında var olur. İnşal-
lah Esenler Belediyesi bunun ön-
cülüğünü yapar ve Şehir Düşünce 
Merkezi de bunlara katkıda bulu-
nur. Profesyonel, kurumsal yapı-
ları olan, hesap verilebilir, şeffaf 
bir kurguda ilerleyen ve daha çok 
insana dokunan, daha çok insan 
tarafından maddî, mânevî kat-
kı alan sivil toplumun Türkiye’de 
gerçekten çok başarılı bir toplum-
sal mobilizasyonu, şekillenmeyi 

Türkiye’de refah 
düzeyinin artmasıyla 

beraber sivil 
toplumun öneminin 
de oynadığı rollerin 

de güçleneceğine 
inanıyorum. Ve 

hakîkaten o kamu-
sivilden farklı olarak 

sivil toplumun 
bir şehirleşmenin 
göstergesi hâline 

gelebileceğini, geleceğini 
düşünüyorum.



sağlayacağına inanıyorum ve hepi-
nize çok teşekkür ediyorum.

Mazhar Bağlı: Estağfurullah, biz 
teşekkür ederiz. 

Erol Özvar: Doğrusu ben ülkemiz 
açısından sivil toplum örgütlerinin 
gelecekte çok daha etkin hâle gele-
ceğine inananlardan bir tanesiyim. 
Başta dinî ve hayrî olmak üzere bil-
hassa bu iki alanda ülkemiz insan-
larının gösterdiği performans ve 
çaba, hakîkaten bütün takdirlerin 
üzerindedir. Bilhassa bu iki alan-
da dünya milletlerini kıskandıra-
cak ölçüde hizmetlerimiz devam 
ediyor. Fakat toplumun diğer sa-
halarında, yani başta eğitim, kül-
tür, sağlık, bayındırlık, çevre, poli-
tika ve toplum, toplumun kendisi 
üzerinde çalışacak sivil toplum ör-
gütlerimizin daha ciddî katetmesi 
gereken mesafesinin olduğunu dü-
şünüyorum. Ama bu tabiî yavaşça 
olacak. Bilâl Bey işaret etti, yani re-
fah, biraz refahla birlikte yürüyen 
işler bunlar. Yani devlet artık şunu 
fark ediyor: Bütün yükü kendisi, 
kendi kurumlarıyla götüremez. Bu 
çok da etkin yol ve yöntem değil ar-
tık. Ve buna bizim toplumumuzun 
daha hazır hâle gelmesi lazım. Yani 
toplum, devletin bırakacağı birta-
kım alanları gecikmeksizin doldu-
rabilme başarısını gösterebilmesi 
lazım. Bu konuda da işte dernek-
lere, vakıflara büyük roller düştüğü 
inancını ben taşıyorum. İnanıyo-
rum ki toplumumuzun geçmişten 
gelen o diğergâmlığı istikbalde de 
devam edecektir. Hem kendisine 
hem milletine hem devletine hem 
de diğer dünya uluslarına hizmet 
edecektir, kanaatini taşıyorum.  

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyoruz 
Hocam. 

M. Tevfik Göksu: Teşekkür 
ediyoruz.

Murat Şentürk: Toparladığım bir 
şey vardı, şunu söyleyeceğim sa-
dece iki dakikada. Bir tanesi şu 
vakıfların BilâI Bey’in söylediği 
gönüllülük meselesi. Dünyada ko-
nuştuğumuz Türkiye’ye çok özgü 
bir şey, gönülden gelme meselesi. 

Çok detaya girmek istemiyorum 
ama bu gönüllülük meselesini ben-
ce çok fazla gündeme almak ge-
rektiğini düşünüyorum. Batılı 
anlamda değil de özellikle bu top-

luma özgü formasyonuyla ve bu-
nun önemli bir değer olduğunu, 
hâlâ geçerli olduğunu düşünüyo-
rum. Gençler arasında da öyle, ya-
ni üniversitede bunu görüyoruz. 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Araştırma Merkezi olarak İstanbul 
Üniversitesi öğrencileri üzerine 
yaptığımız bir araştırma var. İlginç 

bulgular var, bu konuda daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ye-
relleşme meselesinin bir sosyolojik 
değişim olarak okunup, bu daya-
nışma ve yardımlaşma meselesi-
nin biraz daha gündeme alınması 
gerektiğini düşünüyorum bir ta-
raftan. Bu bir imkân diye düşünü-
yorum, yani hem gönüllülük hem 
de yerelleşme. Üçüncü söyleyece-
ğim de bu dijitalleşme meselesi. 
Çok ciddî anlamda gündemimiz-
de şu anda ve birçok şeyi değişti-
riyor. Özellikle sivil toplum örgü-
tüne dönüşmeyen ama ciddî sivil 
inisiyatifler oluşuyor. Yani, inter-
net tabanlı birtakım meselelerde 
ciddî anlamda iş görür hâle geliyor. 
Bunlar da önemli imkânlar. Belki 
şehir ve sivil toplum konuşurken 
bu üçünü dikkate almak, biraz bu-
nun üzerine düşünmek gerektiğini 
vurgulayayım. Teşekkür ediyorum.

Hasan Taşçı: Bu arada cumarte-
si günü, Türkiye Gençlik Zirve-
si’ne ev sahipliğini biz yapıyoruz, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde. Bu 
sohbetten sonra bir sivil toplum 
organizasyonuna hepinizi davet 
ediyoruz.

M. Tevfik Göksu: Misafir olarak 
davet ediyoruz. 

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyoruz, 
ayağınıza sağlık. 

Profesyonel, kurumsal 
yapıları olan, hesap 
verilebilir, şeffaf bir 

kurguda ilerleyen 
ve daha çok insana 
dokunan, daha çok 
insan tarafından 

maddî, mânevî katkı 
alan sivil toplumun 

Türkiye’de gerçekten çok 
başarılı bir toplumsal 

mobilizasyonu, 
şekillenmeyi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hayati DEVELİ

Toplumun olmazsa 
olmazı iletişim, yani 

unsurlar arasında haber 
akışını sağlayacak bir 

sistem ihtiyacıdır.



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

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

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

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

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

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

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

Mazhar Bağlı: Tanrılaşma istidâ-
dını engellemektir.

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

Mazhar BAĞLI

Şehrin dili daha 
komplike, daha üst 

bir dil. Evliya Çelebi, 
Muğla’yı anlatırken 

“Şehrîdirler, 
Fârisîdândırlar” der.

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

Özlem Zengin: Bugün görse 
Fârâbî hüzünlenirdi herhâlde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İki taraflı bir etkileşim 
var. Bir taraftan 

sesleriyle, kelimeleriyle 
görselleriyle şehir insanı 

aslında kendine ait bir 
dili yansıtıyor ama diğer 

taraftan da insan hem 
o dilin inşâsına katkıda 

bulunuyor, yardımcı 
oluyor.

Eminönü, 
İstanbul



bir şekilde bozuyor, onu ortadan 
kaldırıyor. 

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

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

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

Hayati Develi: Demek ki siz yolda 
yürürken kulaklık takmıyorsunuz.

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

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

Özlem Zengin: İşte o çevreye 
kapalı.

Faruk Gökçe: Yani yerelliği duy-
maktan rahatsız değilsiniz. 

Özlem Zengin: Şahsen rahatsız 
değilim. Sadece şunu anlamakta 

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

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

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

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

Hayatlar da 
birbirine benziyor. 
Bir gecekonduda 

gördüğümüz hayat 
tipiyle gökdelende 

yaşayan insanın yaşam 
tarzının aslında özü 

itibarıyla çok farkı yok.

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

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

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

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

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

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

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

Özlem Zengin: Evet Yahudiler de 
vardı...

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

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

özgü sesidir. Elbette her 
şehirde böyle bir dilden, 

sesten bahsedilebilir.

Tokat 



William Labov

Özlem ZENGİN

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

Özlem Zengin: Ne diyorsunuz?

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

Hasan Taşçı: Eyvallah...

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

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

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

Özlem Zengin: Bak o kelimelerde 
mütekabiliyet...

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

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

Özlem Zengin: Öyle mi “Selamın” 
mı yazmış?

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

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

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

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

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

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

Aynı anda farklı 
dillerimiz var hepimizin. 

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

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

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

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

Faruk Gökçe: İşte bilemiyoruz. 
O günkü o toplumun içerisindeki 

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

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

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

Mazhar Bağlı: Bir günah keçisi 
bâbından söylemek istemem ama 

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

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

Dildeki değişimler aynı 
zamanda Altın Çağ’dan 

bir düşüşü, trajediyi 
temsil eder. 

Âmiran Kurtkan Bilgiseven



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

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

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

Düşünme kuralları, dolayısıyla 
her bir dili kullananın bir düşünce 

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

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

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

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

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

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

biliyorsanız o kadar çok 
pencereden dünyaya 

bakabiliyorsunuz 
demektir.

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

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

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

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

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

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

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

Hasan Taşçı: Tokat Belediyesi bize 
epey bir şey yapabilir.

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

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

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

Her kültür veya 
medeniyet havzasının 

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

İstanbul’dur.



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

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

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

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

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

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

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

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

Tarihsel dönemlerde de 
İstanbul’da çok farklı dil 
biçimleri vardı. Meselâ 
Evliya Çelebi bunların 
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bir dil vardır. Toplumun eğitim-
li, ehli irfan sınıfı bu süzülmüş dili 
kullanılıyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehir; çok kültürlü, çok 
etnisiteli ve çok dilli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. yüzyıl Diyarbakır 
Ermenileri, gündelik 
hayatlarında Türkçe 

ve İslâmî terminolojiyi 
kullanmaktan imtinâ 

etmemiştir.

18. yüzyılda 
Ermenilerin 

konuştuğu 
Diyarbakır 
Türkçesiyle 

ve Latin 
harfleriyle

yazıya geçirilen 
İncil. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İnsanlar kaotik bir 
ortamda yaşayamazlar, 

birbirleriyle mutlaka 
ortak dilleri olacak. 
Bu dillerden hangisi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Günümüzün bilgi 
kuramı, epistemolojisi 
bilginin bilgisine sahip 
olmayı aynı zamanda 

varlığın inşâsına 
dönüştürmektedir. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faruk Gökçe: Azeriler, kenti köy 
anlamında kullanıyorlar. 

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

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

Hasan Taşçı: Böyle giderse 
diyorsunuz.

Hayati Develi: Böyle giderse...

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

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

Düşünce üretim 
merkezlerinin zâyi 
olması doğal olarak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Okuduğum kitaplarda, eskiden 
şehirlerin rüzgârların estiği yöne 

Divânü Lugâti’t-Türk’ün 
giriş kısmında Kâşgarlı 

Mahmud şehir ve 
şehirlerdeki dillerin 

neler olduğunu hangi 
kitlelerin ne seviyede 

Türkce, Soğdca, Tibetce 
konuştuklarını tek tek 

not etmiştir.



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

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

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

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

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

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

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

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

Özlem Zengin: Çok ulusludan 
kastım farklı kültürlerin olması.

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

Şehir ve kent kelimeleri 
üzerinde farklı 

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

anlamlandırıyorlar.

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

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

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

Özlem Zengin: Siz nerelisiniz 
hocam?

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

dair ümitliyim. Bilhassa büyükşe-
hirlerde yeniden dili oluşturuyo-

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

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

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

İnsanlar Londra’da 
yürürken kökenini hiç 
kaybetmiyor. Çok fazla 

Türkçe duyuyorum. 
Çok farklı diller 

duyuyorum. Çok az 
İngilizce duyuyorum. 

Kimse İngilizcenin 
kaybolduğunu iddia 

etmiyor.



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

Özlem Zengin: Osmanlı’da na sıl dı?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bir kişiyi birey olarak 
tanıdığımızda onun 
dinini, dilini, ırkını 

geldiği her tür kökene 
bakarak da onu eşit 

olarak tanıyorsunuz.

Sabatay Sevi
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşünce Der-
gisi 16. sayısının dosya toplantısı 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu 
sayımızın konusu Şehir ve Karan-
tina. Genel olarak bu salgın nedir? 
Neye salgın diyoruz? 

Yaşar Bağdatlı: Salgın dediğimiz-
de, bulaşıcı bir hastalığın ilk anda 
oradaki imkân ve şartlar içerisin-
de hâkimi olunamayacak derecede 
olayın değişmesi ve gelişmesidir. 
Daha geniş anlamıyla târif edecek 
olursak, belirli bir yerde, belirli bir 

grup insan arasında, beklenenden 
daha fazla sayıda vak’anın aynı za-
manda görülmesidir. Aynı zaman-
da bir sağlık kuruluşunun imkân-
larıyla üstesinden gelemeyeceği bir 
durumdur. Ancak birçok kurumun 
bir araya gelmesiyle alınabilecek 

“-Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?
-Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderine kaçıyorum.”
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ve sonuca gidilebilecek bir klinik 
durumdur. Tabiî salgın olabilme-
si için önce mikroorganizmalarda 
bulunması lâzım. Bir de aktüalite-
si sebebiyle salgın hastalıklar do-
layısıyla izolasyon, sosyal mesâfe 
gibi birtakım terimler var. Bun-
ları da ara ara açıklayabiliriz. Me-
selâ endemi; bir enfeksiyon has-
talığının veya etkeninin belirli bir 
bölgede yaşayan toplumda sürekli 
görülmesi durumudur. O bölgede 
veya toplumda hastalığın alışılmı-
şın dışında bir hızda görülmesi de 
genellikle endemik olduğu anlamı-
na gelir. Çünkü genel olarak salgın 
dediğimiz şey eğer bir ülkede lokal 
bir bölgede meydana geliyorsa bu-
na epidemi diyoruz. Daha küçük 
bir alanda meydana geliyorsa bu-
na endemi diyoruz. Eğer bu salgın 
epidemiyi aşar, yani bölge ve ülke 
sınırlarını aşar, başka ülkelere ve 
kıtalara da yayılacak olursa buna 
da pandemi diyoruz. Yani salgın 
hastalık ya endemik ya epidemik 
ya da pandemik olur. Pandemi-
ler  veya  pandemik hastalıklar, bir 
kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi 
çok geniş bir alanda yayılan ve et-
kisini gösteren salgın hastalıklara 
(epidemilere) verilen genel addır.

Hasan Taşçı: Tarihte bilinen ilk 
salgınlar ne zaman ve nerede orta-
ya çıkmıştır? 

Mehmed Fatih Can: Hocam ifâ-
de etti, virüs sınırları aştığı zaman 

pandemi oluyor yani “kürevî sal-
gın.” Tarihte kayda değer salgın 

hastalıklar ilk olarak tarım top-
lumlarında görülüyor ama bunlar 

epidemik karakterli salgınlar. Da-
ha sonra şehirleşme arttıkça ve 
bunları birbirine bağlayan yollar 
oluştukça epidemi denilen durum 
pandemiye dönüşüyor. Bilebildi-
ğim kadarıyla büyük salgınların 
ilklerinden biri MÖ 430 yılında 
Atina’da vukua gelen meşhur Pe-
loponez Savaşı sürecinde ortaya çı-
kıyor. Şimdi Libya denilen bölge, 
Habeşistan ve Mısır’ı da tesiri altı-
na alan mikrop sınırları aşa aşa He-
len coğrafyasına ulaşıyor ve Atina, 
nüfusunun neredeyse üçte ikisini 
kaybettiği gibi şehri kuşatmış olan 
Spartalılara karşı da kaybetmiş 
oluyor. Salgına sebep olan mikro-
bun yüksek ateş, kanlı boğaz, aşırı 
susama, dil ve ciltte kızarıklıklar ve 
lezyonlar gibi semptomlarından ti-
fo olduğu tahmin ediliyor. 

Spartalıların galip gelme ihtimali 
zayıf olmasına rağmen salgın ne-
deniyle Atinalıların mağlup oldu-
ğunu görüyoruz. 

Bir başka büyük salgın, MS 165’te 
Antoninus vebası olarak bilinen 
ve Hunlardan Almanlara onlardan 
Romalılara sirâyet eden ve nere-
deyse bütün Roma’yı vuran suçi-
çeği salgınıydı. Bu salgın büyük bir 
korkuya sebebiyet veriyor ve in-
sanlar çâresiz kalıyor. Salgın, Roma Yaşar BAĞDATLI

Büyük salgınların 
ilklerinden biri MÖ 430 
yılında Atina’da vukua 

gelen meşhur Peloponez 
Savaşı sürecinde ortaya 

çıkıyor.



İmparatoru Marcus  Aurelius’u da 
toprak altına gönderiyor. 

Tarihin kaydettiği bir başka büyük 
salgın, MS 250 yılında ortaya çı-
kan ve Kıbrıs vebası olarak bilinen 
salgındır. Etiyopya’dan çıktığı tah-
min edilen mikrop Afrika’nın ku-
zeyi, Mısır ve Roma topraklarını 
da vurarak kürenin kuzeyine doğ-
ru yayılıyor. Fâsılalarla yaklaşık üç 
asır etkili olan bu veba salgını MS 
440’larda Britanya’ya kadar uza-
nıyor. Salgının Britanya’ya ulaştı-
ğı sırada İngiltere, İskoçlarla mü-
câdele ediyordu ki salgın sebebiyle 
zayıf düşünce Saksonlardan yar-
dım istemek mecburiyetinde kalı-
yor. Saksonlar bu yardıma geliyor 
ama bu sefer İngiltere’nin demog-
rafik ve siyâsî yapısı değişiyor. Ada 
Saksonların hâkimiyetine geçiyor. 
Biliyorsunuz bugün zaten İngiliz-
lerden bahsederken Anglo-sakson 
diyoruz. Yani bu Kıbrıs vebası İn-
giltere’deki demografik ve siyâsî 
yapının değişmesine sebep olan 
ciddî bir salgındır.

Yine MS 541 yılında Mısır’dan çı-
kıp Filistin ve Doğu Roma toprak-
larını ve oradan İstanbul’u ölüm 
çemberine alan ve tahmini elli mil-
yon insanın hayatına mâl olan ki o 
devirdeki dünya nüfusunun yak-
laşık yüzde yirmi beşine tekabül 
ediyor, ünlü Justinyen vebasını da 
zikredebiliriz. 

Hasan Taşçı: Sadece İstanbul’da 
mı 50 milyon insan?

Mehmed Fatih Can: Hayır; fâ-
sılalarla yaklaşık iki asır boyun-
ca tekrarlanan pandemik salgının 
dünyaya kestiği faturanın rakamı 

tahmini 50 milyon. İstanbul’u cid-
dî mânâda vuruyor ancak diğer şe-
hirleri ve ülkeleri de mahvediyor. 
O zamanki dünya nüfusunun yüz-
de 25’ine tekabül ediyor. Bu salgı-
nın da limanlara gelen gemilerdeki 
farelerden ve pirelerden bulaştığı 
zannediliyor. Siyâsî sonuç olarak 
Justinyen vebası, İmparatorun, 
ikiye ayrılmış Roma siyâsî yapısı-
nı ve teb’asını tek bayrak altında 
toplama emeline set vuruyor. Bu 
planını akamete uğratıyor. İktisâdî 
bunalımla da birleşen bu salgının 
ki hıyarcıklı veba olduğu ifâde edi-
lir; şöyle enteresan bir sonucu da 
olmuştur; insanlar bu feci ölümler 
karşısında kıyâmetin yaklaştığı-
nı ve dünyanın sonunun geldiğini 

düşünerek dindarlaşıyor. Tarihçi-
ler tarafından bu asırlar dünyada 
Hristiyanlığın en hızlı yayıldığı ev-
re olarak gösterilir.

On birinci yüzyılda Avrupa’yı vu-
ran cüzzam salgını da biyolojik 
siyâsî ve sosyal sonuçları itibarıy-
la son derece yıkıcı oluyor. Halk bu 
salgını tanrının gazabı olarak gö-
rüyor. Hastalığa yakalananlar tan-
rının lânetine uğramış kabul edile-
rek toplumdan tamamen dışlanıp 
sürülüyor ve ölüme terk ediliyor. 
Şehir ve kırsalda bir cüzzamlı görü-
nünce bir tehlike sinyali kabilinden 
hastalığa yakalanmayanlar ellerin-
de taşıdıkları çanı çalıyorlar.

1350’lerde bu sefer Çin’de ortaya 
çıkıp Akdeniz’e ulaşan, oradan Av-
rupa’ya kadar bütün memleketle-
ri kasıp kavuran, o zamanki Avru-
pa nüfusunun 3/1’ini yok eden, ki 
dünyada yaklaşık 100 milyon insa-
nın ölümünden bahsediyoruz; “ka-
ra ölüm” diye nitelenen hıyarcık-
lı veba salgını dünyanın gördüğü 
en yıkıcı salgın olmuştu. Bu salgın 
başta İngiltere olmak üzere Avru-
pa’da birçok ülkede feodal sistemi 
çökertiyor, demografik yapıları al-
tüst ediyor.

1490’larda Kolomb önderliğinde 
İspanyol yağmacı ve soykırımcıla-
rın Amerika kıtasına taşıdıkları ve 

Fâsılalarla yaklaşık 
üç asır etkili olan 

Kıbrıs veba salgını MS 
440’larda Britanya’ya 

kadar uzanıyor.

Saint Justinian

Bizans 
İmparatoru 
Justinyen, 
Ravenna, 
İtalya
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yerlilere hileyle bulaştırdıkları çi-
çek, kızamık ve veba mikroplarıyla 
bu kıta da salgın felâketinden na-
sibini alıyor ki bu bir biyolojik soy-
kırımdır... Sadece şu kadarını söy-
leyeyim ki İspanyol yağmacıların 
kıtaya taşıdıkları suçiçeği mikrobu 
taşıyan Afrikalı kölelerle buranın 
yerlilerine bulaştırdıkları mikro-
bun yol açtığı salgında meşhur Az-
tek Uygarlığı ve toplumu tamamen 
imhâ edilmişti...

1665 Londra vebası, 1817 de Rus-
ya’da ortaya çıkıp dünyaya yayı-
lan bilinen ilk kolera salgını; yine 
1855’te Çin’de hudûs eden büyük 
veba salgını; 1889’da Rusya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’ya hatta okya-
nusu aşarak Kuzey Amerika’ya 
kadar yayılan meşhur Rus gri-
bi salgını; hele yaklaşık 50 ile 100 
milyon insanın hayatını kaybettiği 
1918-1920 arası yıllarda etkili ol-
muş İspanyol gribini de bu bahiste 
zikredebiliriz.

Hasan Taşçı: Yani hocam ilk bildi-
ğimiz salgın hastalık veba mıdır? 

Mehmed Fatih Can: İlk olarak 
söylediğim MÖ 430’da etkili olan 
salgının tifo olduğu ifâde edilir 
ama sonrasında genel olarak en sık 
görülen ve en tahripkâr olan salgı-
nın veba olduğunu söyleyebiliriz; 
özellikle Orta Çağ diye bilinen yak-
laşık 1000 yıllık evrede.

Genel olarak pandemi tarihine bak-
tığımız zaman üç büyük hastalık 
tablosu görüyoruz. En büyük sal-
gınların ilki veba (tâun, kara ölüm) 

olarak bilinir. İkincisi tifo, cüzzam, 
kolera, kızamık, kuduz ve diğerle-
ridir. Koleradan da çok kayıp ve-
rilmiştir. Savaş zamanı tifo gibi 

salgınlar sebebiyle de ciddî sayıda 
ölümler olmuştur. Üçüncü olarak 
grip türevlerini söyleyebiliriz. 

Bu arada Allah göstermesin cüz-
zam enteresan bir hastalık, tıp-
çı hocalarımız daha iyi bilirler; şe-
kil bozukluklarına, deride korkunç 
deformasyonlara sebebiyet veren 
bir hastalıktır. Cüzzam ifâde etti-
ğim gibi Batı’da tanrının bir gaza-
bı olarak algılanıyor. Avrupa’da 11. 
yüzyılda cüzzamlılar korkunç ha-
karetlere ve işkencelere mâruz ka-
lıyor. Toplum dışına itilerek, on-
ları kendi başlarına ölüme terk 
eden bir manzara var Avrupa’da. 
Aynı tarihlerde meselâ bu entere-
san bir mukayese olabilir; bizde de 
cüzzam vak’aları var. Selçuklu’da 
nasıl bir tedbir alındığını bilemi-
yorum lâkin Osmanlılarda bun-
lar için miskinhâneler kuruluyor. 
Meselâ, II. Murad Devri’nde Edir-
ne miskinhânesi var (1321). Hani 
miskinler tekkesi deriz ya; Edebi-
yatımıza da girmiştir. Bu miskin-
hâne bildiğimiz bir tekke gibi aş-
hânesi, sağlık odaları, hamamı ve 
mescidi olan mükellef bir tekke-
dir. Cüzzam hastalığına yakalanan 
hastalar burada toplanıyor. Hasta-
ların dışarısı ile temasları kesiliyor. 
Yakınları onlarla görüşmek iste-
dikleri zaman bir görüşme mahal-
li var (pencere gibi) ve orada belli 
bir mesâfeden görüşülebiliyor. Bu 
hastalara gayet iyi bakılıyor. Al-
lah’ın bir emaneti sorumluluğuyla 

En büyük salgınların ilki 
veba (tâun, kara ölüm) 
olarak bilinir. İkincisi 
tifo, cüzzam, kolera, 

kızamık, kuduz ve 
diğerleridir.

IV. Boadin



ilgileniliyor. Edirne’den sonra bu 
miskinhâneler imparatorluğun 
muhtelif şehirlerinde de kurulu-
yor. Toplumu cüzzamlılardan, cüz-
zamlıları da toplumdan korumaya 
çalışan mükemmel bir müessese 
geliştirilmiş. Bu müesseselere va-
kıflar tahsis ediliyor. 

Veba deyince; az önce kısaca te-
mas ettiğim gibi en büyük salgı-
nı 1340’lı yıllarda Orta Çağ Av-
rupa’sında görüyoruz. Sonuçları 
dehşetli oluyor. Sosyal düzenler al-
tüst oluyor. Ülkeler arasındaki güç-
lülük/zayıflık skalaları değişiyor. 
Yeni sosyal sınıflar ortaya çıkıyor. 
Meselâ, İngiltere’de feodal sistem 
çöküyor. Dünyada özellikle Avru-
pa’da ‘Orta Sınıf ’ denen yeni bir sı-
nıf tarih sahnesine çıkıyor. Hatta 
1400’lerin ilk yarısında Fatih Sul-
tan Mehmed’in İstanbul’u fethet-
mesiyle Orta Çağ’ın kapanmasına 
zikrettiğimiz periyodik veba sal-
gınlarının da bir zemin oluşturdu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu ‘kara veba’ 
o kadar dehşetli seyrediyor ki dün-
yada salgınlardan ölenlerin sayısı 
tespit edilen rakamlara göre 100 
milyona ulaşıyor.

Hasan Taşçı: Cüzzamın ve diğer 
salgınların tanrının gazabı olarak 
görüldüğünü söylediniz. Salgınlar 
hakîkaten tanrının gazabı mıdır? 
Salgınları nasıl yorumlamalıyız? 

Murtaza Bedir: Veba ve tâun 
kelimeleri eşanlamlı olarak 

kullanılıyor. Veba, biraz daha ge-
niş ve tam tanımlanamayan bü-
tün salgınlar için kullanılmış gibi. 
İslâm tarihinde veba ve tâuna dâir 
yazılmış pek çok kitap var. Ulemâ 
eliyle yazılmış iki kitaba dikkat 
çekmek istiyorum. Biri İbn Hacer 
el-Askakâlânî’nin, 14. yüzyıl meş-
hur hadis hâfızının (Buhârî şârihi 
aynı zamanda) Be lü’l-mâ ûn fî faż-
li’ - â ûn adlı eseri. İbn Hacer el-As-
kakâlânî üç kızını vebadan kaybe-
diyor. Herhalde bu evlât acısının 
etkisiyle hacimli bir kitap yazmış-
tır. Diğeri ise 15. yüzyılda yaşayan 
bir Osmanlı âlimi, meşhur Taşköp-

rülüzâde’ye ait olan Risaletü’ş-Şifa 
li-devai’l-veba. Kendisi de bir hasta-
lık sebebiyle vefat etmiştir.

Hasan Taşçı: Yani bu Avrupa’da-
ki büyük veba İslâm coğrafyasına 
geliyor. 

Murtaza Bedir: İslâm coğrafya-
sına da geliyor. Mısır’da görülü-
yor ve uzun sürüyor. 16. yüzyılda 
da Taşköprülüzâde eserini kaleme 

aldığında herhalde başka vebalar 
da var.

Yaşar Bağdatlı: Murtaza Hocam 
bir şey söyleyebilir miyim? El yaz-
ması tıp eserlerinde hemen hemen 
kaynak olarak yararlanılan bü-
tün kitaplarda Dâvûd-i Antâkî’nin 
eseri var, biliyorsunuz. El yazma-
sı olarak orijinalini Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nde gördüğüm için 
Dâvûd-i Antâkî’nin eseri tüm sal-
gın hastalıkları anlatıyor. Yine yurt 
dışında bir arkadaş sordu: Hocam 
Dâvûd-i Antâkî’yi tanıyor musu-
nuz? El yazması kendi eserleri-
ni gördüm ve o alıntılara da bak-
tım. Şimdi burada gerçekten bizim 
derslerde anlattığımız veba, ti-
füs, tifo, kolera, cüzzam olsun bü-
tün klinik salgınları yazmış. Hatta 
önemli olanları kırmızı renkle not 
düşmüştür. Bu eseri sonra incele-
mekten vazgeçtim çünkü el-Basîr 
Dâvûd-i Antâkî diyor. El-Basîr, 
Arapçada doğuştan âmâ olanlara 
verilen lakapmış. Hâlbuki Basîr de-
mek, basîreti açık, gözü, gönlü, kal-
bi açık dediğimizdir. El-Basîr deni-
lince mânevî gözü açık anlamında 
kullanılıyor. 

Murtaza Bedir: Bu arada Taşköp-
rülüzâde de bir hastalık sebebiyle 
âmâ oluyor.

Yaşar Bağdatlı: Çiçek hastalı-
ğından olabilir. Çiçek hastalığı 
da hakîkaten önemlidir. Çünkü 

Toplumu 
cüzzamlılardan, 
cüzzamlıları da 

toplumdan korumaya 
çalışan mükemmel bir 
müessese geliştirilmiş.

Taşköprülüzâde

Murtaza BEDİR
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çiçek hastalığı en çok karşılaştığı-
mız hastalıklardan biri ve hasta-
larda göz kayıpları meydana ge-
liyor. Çünkü göz kapağı ve göze 
geçmek suretiyle kendini gösteri-
yor. Dâvûd-i Antâkî karşıma çıkın-
ca, ansiklopedilerden ve diğer kay-
naklardan da inceledim hakîkaten 
doğuştan âmâ. Bir insanın derisin-
deki döküntünün rengini, şeklini 
anlatıyor. Şimdi âmâ bir insanın 
bunu bilmesi tıbbî açıdan söylüyo-
rum, belki mânen bilebilir ancak 
çok zor bir durum. Sonrasında bu 
eseri incelemekten vazgeçtim. 

Murtaza Bedir: Tabiî bu alan-
daki literatüre ben hâkim deği-
lim. İbn Hacer el-Askakâlânî de 

Taşköprülüzâde de kendilerin-
den önce yazılmış pek çok eserden 
bahsediyor. Anladığım kadarıyla 

kaynakları oldukça zengin. Şimdi 
bu eserlerin bir özelliği İbn Hacer 

el-Askakâlânî bir tıp âlimi değil, 
bir hadis âlimidir. Bir İslâm âlimi-
dir. Pek çok ilim sahasında özel-
likle hadis sahasında çok etkilidir. 
Tarih alanında çok etkili eserler 
üretmiştir. Buhârî’nin en çok tu-
tulan şârihlerinden biri ama aynı 
zamanda eserlerinde tıbbî bilgiler 
de veriyor. Taşköprülüzâde ona na-
zaran çok daha aklî ilimlerde yet-
kin biri. Taşköprülüzâde aynı za-
manda felsefe, metafizik, nazarî 
ve amelî felsefe üzerine çalışmalar 
yapmış bir Osmanlı âlimidir. Taş-
köprülüzâde’nin eseri biraz daha o 
açıdan tıbbî bilgiler içeriyor. Aynı 
zamanda her ikisi de vebanın dinî 
anlam üzerinde ısrarla duruyorlar. 
Eserlerinde özellikle de veba veya 
tâun ifâdesi kullanılıyor ama altın-
da başka bir adlandırmaya, onun 
ne olduğu ile ayrım yapmadan tü-
müne bir üst şemsiye olarak tâun 
ve veba kelimesini kullandıklarını 
görüyoruz. Cüzzamı özellikle ayı-
rıyorlar. Diğer salgın hastalıkların 
tam sebebi bilinememiş olanlara 
tümden salgın ve veba deniliyor. 

Tâunun ve vebanın hem cismânî 
hem de rûhânî sebepleri olduğu-
nun altını çiziyor iki yazar da. Her 
iki eser de tâunun yine Peygamber 
Efendimizden (s.a.v.) rivâyet edi-
len hadisleri ve bazı Kur’ân âyetle-
rini de esas alarak salgının bir nevi 

Salgınların doktorların 
söylediği maddî 

sebepleri yanında 
insanın varoluşsal 

anlamıyla ve melekût 
âlemiyle irtibatı ve 
ruhunu içine alan 
mânevî sebepleri 
bulunmaktadır.



metafizik anlamını anlamlandırı-
yorlar. Yani nedir bu salgın? Neren 
geliyor? Sebebi nedir? Tabiplerin 
söylediği maddî sebepleri olmak-
la beraber aynı zamanda tâunun 
mânevî sebepleri de olabilir. Pey-
gamber Efendimizin bir hadisine 
dayalı olarak tâunu/vebayı geçmiş 
ümmetlere verilen cezâlar türün-
den bir cezâlandırma mânâsı ol-
duğunu düşünüyorlar. Biliyorsu-
nuz Kur’ân kıssalarında anlatılan 
azaplar, helâklar Peygamberlerin 
davetlerine ve uyarılarına kulak 
asmayan, inkârcılık, Peygamber’in 
getirdiği mesaja karşı çıkma, hak-
tan ve adaletten sapma ve yanlış-
ta ısrar nedeniyle olmaktaydı. Al-
lah’ın elçilerinin getirdiği mesajı 
reddedip, uyarılarına karşı inkârcı 
bir tavırla karşı çıktıkları için Al-
lah’ın azabı ve helâki onları yaka-
lamakta ve topluca yok olmalarına 
neden olmaktadır. Bu türden helâk 
cezâsı Son Peygamber’in ümmeti 
için yaptığı dua nedeniyle yaşan-
mayacaktır. Ancak bir hadiste Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle bu-
yuruyor: “Ümmetimin yok oluşu 
iki şey ile olacaktır: biri ta’n diğeri 
de tâun.”1 “Ta’n Allah yolunda sa-
vaşlarda öldürülenlerdir; tâun ne-
dir?” diye sorulunca Peygamber 
Efendimiz şöyle cevaplar: “Tâun 
Allah’ın bazı kimseleri cezâlandır-
dığı bir çeşit azap, mü’minler için-
se bir rahmettir.”2 Diğer bazı hadis-
ler şöyledir:

Bu acı veren hastalık, sizden önce-
kilerin mâruz kaldığı bir günah be-
deli azabın kalıntısı bir umûmî be-
ladır (ricz).

Geçmiş ümmetlerin kâfirleri için 
azap idi. Bu ümmet içinse bir 
rahmettir. 

O kâfirler için azap ve ga-
zap, mü’minler içinse uyarı ve 
rahmettir.

Deprem için de Hz. Âişe’nin rivâ-
yetinde, “Bu bazı büyük günahların 
azabıdır.” ifâdesi yer alıyor.

Salgınların maddî sebepleri olup/
olmadığına dâir tartışmışlar. İbn 
Hacer el-Askakâlânî’nin ifâdesine 

göre, sebeplerin de gizli sebepleri 
vardır. Salgınların doktorların söy-
lediği maddî sebepleri yanında in-
sanın varoluşsal anlamıyla ve me-
lekût âlemiyle irtibatı ve ruhunu 
içine alan mânevî sebepleri bulun-
maktadır. Yani salgınların aynı za-
manda bâtınî sebepleri de olabilir. 
Hatta Taşköprülüzâde’nin söyle-
diği gibi, ulemâ arasında şöyle bir 
söz yaygındır: “Bir toplumda zinâ 
yaygınlaşırsa, Allah tâun belâsı 
verir.” Yani Allah insanoğlunu gü-
nahları sebebiyle salgın ve âfetler-
le cezâlandırabilir. Bunun yanı sıra 
Hz. Mûsâ’nın Firavun ile mücâde-
lesi sırasında yaşanan bir salgını 
anlatan âyetlerin3 veba olarak yo-

rumlandığını bazı tefsirlerde gö-
rüyoruz. Pek çok yerde de Kur’ân 
âyetlerinde vebaya işaret edildiği 
söyleniyor fakat tabiî veba ifâde-
si buralarda geçmiyor, bunun yeri-
ne meselâ yukarıdaki âyette “ricz” 
kelimesi kullanılmıştır ki bunun 

veba olarak yorumlandığını görü-
yoruz. Ama Peygamber Efendimi-
zin (s.a.v.) hadislerinde tâun ifâde-
si pek çok kez kullanılmıştır. Şimdi 
buradan hareketle aslında birebir 
şu şunun sebebidir, şu şundan do-
layı olmuştur diyemeyiz. Ama bu 
dünyada yaşanan bütün felâketle-
rin veya yaşadığımız olayların bir 
şekilde mânevî dünyada, melekût 
âleminde izdüşümleri mutlaka var 
veya oradaki bazı şeylerin bizimle 
de irtibatının olduğu Kur’ân kıssa-
larından hareketle rahatlıkla söy-
lenebilir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) işte bunu dile getiriyor ve İs-
lâm âlimleri tarafından da bu böy-
le okunuyor. Bu yüzden Taşköp-
rülüzâde kitabının son kısmında 

Firavun

Hz. Mûsâ’nın Firavun 
ile mücâdelesi sırasında 

yaşanan bir salgını 
anlatan âyetlerin veba 
olarak yorumlandığını 

bazı tefsirlerde 
görüyoruz.

Mısır hiyeroglifi
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tedâvi bölümünde iki tür tedâvi ol-
duğunu ve bu ikisinin birlikte uy-
gulanması gerektiğini açıklamak-
tadır. Biri rûhânî tedâvi, diğeri de 
cismânî tedâvidir. Her ikisinin de 
yapılması gerektiğini ve her ikisi ile 
ilgili de yapılacakları listelemiştir.

Yaşar Bağdatlı: Şimdi Murtaza 
Hoca’nın maddî ve mânevî olarak 
salgın hastalıklarla ilgili söyledikle-
ri için veba ile tâun gerçekten ay-
nı şey mi, çok net söyleyemiyoruz. 
Tâun için başka ifâdeler de söyle-
niyor. Genel olarak kara veba de-
niyor. Kara vebadan neyi kaste-
diyor? Demek ki normal vebanın 
dışında seyreden başka hastalık 
türü var. Aynı dönemde, aynı top-
lum içinde geçtiği için. Bu konuda 
şunu belirtmek istiyorum. Mânevî 
dediğiniz şey rûhânî olarak da al-
gılanabileceği gibi bizim esas tıpta 
bağışık sistem diyoruz. İmmün sis-
tem. Yani bir insanın bir hastalığa 
karşı olan direnci. Bunu sağlayan 
birçok mekanizma var. Bunlardan 
en önemlisi de bağışıklık sistemi 
dediğimizdir. İşte bir insan cüz-
zam mikrobunu alırsa, bu mikrobu 
eğer insanın bağışıklık sistemi güç-
lüyse ve iyi çalışıyorsa bu insanda 
birdenbire cüzzam gelişmez. İnter-
medier tip dediğimiz ara bir tip ge-
lişir. Ara tip uzun süre, belki 10 se-
ne belki 20 sene devam eder. Daha 

sonra eğer kişinin bağışıklık sis-
temi veya direnci kırılacak olursa 
normal bildiğimiz cüzzama geçiş 
olabilir. Şunu söylemek istiyorum. 

Mânevî olan yönü için rûhânî şey-
ler de olabilir. Onların bazı îzahla-
rı var ama benim buradan şahsen 
bir hekim olarak anladığım, daha 
çok bağışıklık sisteminin göz önü-
ne alınmasıdır. 

Murtaza Bedir: Yaşar Hocam, 
tam olarak bu anlattığınız yine on-
ların cismânî dediğine giriyor. On-
lar şunu söylüyorlar: Bu hastalıklar 
Allah’ın bir cezâsı da olabilir. Mad-
dî sebepleri olmakla beraber Al-
lah’ın bir azabı da olabilir. Çünkü 
biz sebeplerin gerisindeki asıl se-
bepleri akıl ile kavrayamayız. Da-
ha geniş, daha başka dünyalarda 
başka sebepler de var. Bunların be-
lirli şartların olgunlaşmasıyla belli 
bir yerde çıkmasını gerektiren ka-
der ve geniş takdir planı olup/ol-
madığını bilemeyiz. Dolayısıyla 

burası aslında aynı geçmiş üm-
metlerin günahlarından dolayı 
helâke uğraması durumuna işaret 
ediyor, gibi yorumlanmıştır. Do-
layısıyla Peygamber Efendimiz; 
“Salgınlar inkârcılar için bir azap, 
mü’minler içinse bu bir rahmet-
tir.”4 buyuruyor. 

Yaşar Bağdatlı: Hocam, şimdi 
inanan insanın mâneviyatı güçlü-
dür, diyoruz. Mâneviyatı güçlü in-
san demek, bağışıklık sistemi iyi 
çalışan insan demektir. Tabiî bu-
rada mânevî açıdan da meselâ, son 
koronavirüs (Covid-19) salgının-
da özellikle Çin’deki Müslüman 
kesimin bulunduğu yerlerde, di-
ğer yerlerdeki kadar enfeksiyonlar 
görülmemiştir. Biliyorsunuz Çin 
Başbakanı  Li Kıçiang de dua iste-
me ihtiyacı duydu. Sonrasında in-
sanlar (Doğu Türkistan bölgesine 
geçmek suretiyle) yüzlerce gruplar 
hâlinde Müslüman oluyor. Burada 
mânevî olan şeyin rûhî birtakım 
hastalıklar açısından da yorumu 
vardır ama benim anladığım kada-
rıyla daha çok biz bugün yorumlar-
ken hastalıklarda bağışık sistem, 
immün sistem dediğimiz insanın 
hastalıklara karşı olan direncini 
sağlayan ama bizim gözle göreme-
diğimiz geri planda seyreden an-
cak özel yöntemlerle ortaya çıkan 
olaydır. 

Mehmed Fatih Can: İslâm coğ-
rafyasına da tabiî ki bulaşmıştır. 

II. Murad

II. Murad Devri’nde 
1430’larda Bursa’da 
ortaya çıkan tâun’da 

binlerce insan hayatını 
kaybediyor. 



Osmanlı zamanları açısından me-
selâ, II. Murad Devri’nde 1430’lar-
da Bursa’da ortaya çıkan tâun’da 
binlerce insan hayatını kaybediyor. 
O kadar ki bu salgında Padişah’ın 
kardeşleri Şehzade Yusuf ve Mah-
mud’a ilaveten Vezîriâzam Çandar-
lı İbrahim Paşa, ünlü hekim ve bü-
yük şâir Şeyhi hatta Osmanlı’nın 
mânevî sultanı Emir Sultan gibi 
onlarca ekâbir-i küberâ’dan zât da 
hayatını kaybediyor. Meselâ, 1455 
ve 1467 yıllarında Osmanlı başşeh-
rinde patlayan veba binlerce insanı 
hayattan koparıyor. Kritovulos’a 
göre, 1467 salgınında günde sekiz 
yüz insan ölüyor ve salgın dört bu-
çuk ay sürüyor. Hatta bu salgın es-
nasında Arnavutluk seferinde olan 
Fatih Sultan Mehmed epey bir 
müddet İstanbul’a dönemiyor. Bal-
kanlarda korunaklı bir yerde bek-
lemek zorunda kalıyor. Yani öyle 
dehşetli manzaralara şahit olunu-
yor ki camiler cenâzelere yetişe-
mez oluyor neredeyse. Bugün bir 
arkadaşının cenâzesini omuzlamış 
birinin yarın kendi cenâzesi kal-
dırılıyor. Dolayısıyla imparatorluk 
coğrafyası da özellikle veba salgın-
larından etkilenmişti ancak Avru-
pa’daki kadar çâresizlik çekilmiyor, 
trajik ve radikal sonuçlar yaşanmı-
yor. Osmanlı, Orta Çağ’da görülen 
veba salgınlarını hariçteki benzer-
lerine göre nisbeten hafif atlatmış-
tı diyebiliriz. 

Hasan Taşçı: Kara veba için 
1341’de çıkıyor diyoruz ve 100 se-

neden fazla devam ediyor demek ki 
bu salgın.

Mehmed Fatih Can: O, ‘kara ve-
ba’ tesmiye olunan başka bir sal-
gın ama ‘Orta Çağ’ denilen tas-
nif biliyorsunuz genel kabule göre 
1453’te sonlanıyor fakat veba sal-
gınları fasılalarla hem doğuyu 
hem batıyı vurmaya devam ediyor. 
1400’lü yıllarda veba atakları bir-
kaç fasıl olmak üzere Osmanlı’yı 
da etkiliyor. Bahsettiğim gibi Fatih 
Sultan Mehmed bile 3 ay kendini 
karantinaya alarak İstanbul’a gele-
miyor, Balkanlar’da salgının tesir 
sahası dışında bir yerde bekliyor.

Batı’daki veba salgınının psikolojik 
ve sosyal tesirlerine de biraz temas 
etmek isterim. Salgınları insan-
lar tanrının günahkârları cezâlan-
dırmak üzere yeryüzüne bir lâneti 
olarak görüyor. İlginçtir; İngiltere 
Kralı III. Edward kızını bu salgında 
kaybediyor. Bunun müsebbibi ola-
rak teb’asının günahkârlığını se-
bep gösteriyor ve halkını suçluyor. 

Bu arada vebadan ölmüş kişile-
rin azizler safına katıldığı şeklinde 
inançlar da oluşuyor. Hatta veba 
azizi diye kaynaklarda geçenler var. 
Meselâ, en meşhurları olarak Saint 
Sebastian ile Saint Roch veba aziz-
leri olarak Batı kaynaklarında yer 
almaktadır. İnsanlar tanrıyı mer-
hamete getirmesi için bunları ara-
cı kabul edip bunlara tapınıyorlar. 

Salgınların bir başka yan tesiri 
olarak başta İngiltere olmak üze-
re diğer Avrupa memleketlerinde 

Salgın esnasında 
Arnavutluk seferinde 

olan Fatih Sultan 
Mehmed epey bir 
müddet İstanbul’a 

dönemiyor. Balkanlarda 
korunaklı bir yerde 
beklemek zorunda 

kalıyor.

Mehmed Fatih CAN
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yabancı düşmanlığı artıyor. Tabiî 
korkunç ölümler gerçekleşmiş, ai-
leler erimiş; maddî sefâlet, kıtlık, 
açlık vs. gibi durumlar için bir suç-
lu aranıyor. 

İngiltere’de suçlu olarak parmak-
lar Yahudilere yöneliyor ve fatu-
ra onlara kesiliyor. Bunlara karşı 
katliamlar başlıyor. Yine Strazburg 
mezarlıklarında binlerce Yahudi 
yakılarak öldürülüyor. Almanya ve 
Fransa’da bunlar bizim su kuyula-
rımızı zehirlediler ve bu hastalık 
bize bu sebeple bulaştı diyerek so-
kaklarda gördükleri Yahudileri linç 
ediyorlar. Yahudi katliâmının kor-
kunç boyutlarda olduğunu kay-
naklardan öğreniyoruz. 

Bir de çağımızın kavramı olarak sık 
dillendirilen biyolojik savaşın ta-
rihinin aslında baya gerilere gitti-
ğini söyleyebiliriz. Salgınların bir 
de bu yönü var. Az önce bahset-
tim ama birkaç örnek daha ver-
mek isterim: Meselâ, 1340’lı yıllar-
daki veba salgınında görüyoruz ki 
Moğollar 1345’de Kırım’a geliyor. 
Oradaki Ceneviz kolonisini ele ge-
çirmek istiyorlar. Mâlûm bu tarih-
lerin vebası Çin’de ortaya çıkıyor, 
Kırım yarımadasına geliyor; o es-
nada Ceneviz kolonisini kuşatmış 
olan Moğol ordusu vebalı cesetle-
ri mancınıklarla surlardan aşırarak 
Kefe şehrine düşürmek suretiyle 
şehirde salgını başlatmış oluyor. 

Hastalık süratle yayılıp tesir icrâ 
etmeye başlayınca bu sırada Cene-
viz limanlarında bulunan Avrupalı 

gemiciler panik ve korku ile liman-
dan ayrılarak memleketlerine dö-
nüyor. Veba mikrobunu kaparak 
memleketlerine dönen gemiciler 

kendi ülkelerine de bu hastalığı ta-
şımış oluyorlar. Mikrop, İtalya’ya 
Messina Limanı’ndan giriyor. Ora-
dan kuzeye, Fransa ve İngiltere’ye 
doğru yayılmaya başlıyor. 

Meselâ, Kazıklı Voyvoda diye ün-
lenen Eflak Voyvodası Vlad Tepeş 
Eflak zindanlarındaki cüzzamlı ve 
vebalı mahkûmları Türklerin arası-
na karışmaları şartıyla salıveriyor. 

Kristof Kolomb’un, Kızılderililerin 
topluca yok olması için onlara güya 
hediye ettiği çiçek mikrobu bulaş-
tırılmış battaniyeler ayrı bir fecaat-
tir. İnsanoğlu maalesef bu yolu da 
kullandı. Aslında bu biyolojik silah 
meselesini, mikropların nasıl ve 
kimler için kullanıldığını ve kulla-
nılacağını ayrıca ele almak gerekir. 

Hasan Taşçı: Biyolojik savaşı ayrı-
ca ele alırız Mehmed Fatih Hocam. 
Az önce, “Fatih Camii’nde vefat 
eden birinin cenâzesini taşıyanın 
da ertesi gün kendi cenâzesi kal-
dırılıyor.” demiştiniz. Hatta günde 
800 cenâze kaldırıldığını söyledi-
niz. Bugünkü gibi bir karantina or-
tamı yok. Yaşar Hocam, tarih bo-
yunca bu karantina meselesi nasıl 
olmuştur? Geçmişte ne gibi karan-
tinalar uygulanmıştır? Bu konuda 
bildiklerinizi aktarır mısınız?

Mehmed Fatih Can: Yaşar Ho-
cam çok özür dilerim, affedersi-
niz. Çünkü yeri geldi söylemem 

Mikrop, İtalya’ya 
Messina Limanı’ndan 

giriyor. Oradan kuzeye, 
Fransa ve İngiltere’ye 

doğru yayılmaya 
başlıyor.

Messina Limanı, 
Sicilya, İtalya



lâzım. Cüzzamlılar için miskinhâ-
nelerden bahsedildi. Aslında bu 
bir karantina uygulamasıdır. Yani 
bu Osmanlı’nın farklılığıdır. Çün-
kü Osmanlı ulemâsı ve idârecile-
ri Resûlullah Efendimizin Hadis-i 
şeriflerinden ve tatbikatından ha-
berdardır. Bahsettiğimiz duygusal 
bir tablo, kitaplarda böyle geçiyor. 
Yani arkadaşını veya bir yakınının 
cenâzesini taşıyor, birbiriyle çok 
yakın temasta bulunuyorlar ve sal-
gın hızla yayılıyor.

Yaşar Bağdatlı: Vebayı eğer konu-
şacaksak, veba bilindiği gibi siz de 
daha önce söylediniz, genellikle fa-
re veya pireleriyle insanlara bula-
şan bir hastalıktır. Genel anlam-
da da çevre temizliğinin ve vücut 
temizliğinin yeteri kadar yapıla-
madığı yerlerde bu tür hastalıklar 
görülüyor. En çok da cephede as-
kerler arasında bu tür enfeksiyon 
ve veba ile karşılaşılıyor. Daha son-
ra şehir hayatına bu tür salgınların 
yayıldığını biliyoruz. Vebanın bu 
kadar hızlı bulaşması derken, tabiî 
bu bizim bildiğimiz anlamda tıbbî 
bilgilere sahip olunmadığı için, bu-
günün şartları içerisinde biraz ön-
ce bahsedilen veba mıdır, kara ve-
ba mıdır, tâun mudur nasıl ki farklı 
bilgilere rastlanıyorsa o günün 
şartlarında bu bilgileri sunanların 
hemen hemen büyük ekseriyeti 
din âlimleridir. Tıpla veya hastalık-
la direkt olarak meşgul olan in-
sanlar değillerdir. Tabiî veba gerek 

dünyada gerek bizde çok zâyiata 
sebep olmuş bir hastalıktır. Şimdi 
Mehmed Fatih Hoca’nın biraz ön-

ce söylediği miskinhâneler bir ka-
rantina yeridir, demek biraz zor. 

Karantina dediğimizde bulaşıcı 
bir hastalığa mâruz kalmış olan-
ların, etkeni taşıma ve hasta olup 
olmadıklarının tespiti amacıyla ki-
şinin, hastalığın en uzun kuluçka 
devresine eşit bir süre kimse ile te-
mas ettirilmemesi suretiyle tecri-
de alınması ve hareket alanının kı-
sıtlanmasıdır. Karantina, bulaşıcı 
hastalığı olan bir coğrafyadan veya 
bir bölgeden gelen bütün insanla-
rın veyâhut gelen bütün gemilerin 
ve diğer taşıtların gerçekten hasta-
lığa muhâtap olmuş, mâruz kalmış 
fakat etkenin olup olmadığı bel-
li olmayan, o bölgeden gelen tüm 
insanların gözetim altına alınma-
sıdır. Yani sadece hastaların gözal-
tına alınması değil. Hastalar eğer 
salgınla beraber gelen bu grup için-
deki insanları karantinaya alır. Bu 
karantina süresi de nedir, bu salgı-
nı yapan hastalığın kuluçka döne-
midir. Kuluçka dönemi dediğimiz 
şey ise mikroorganizmanın insan 
vücuduna girdikten sonra hasta-
lık belirtileri ortaya çıkıncaya ka-
dar geçen döneme kuluçka dönemi 
diyoruz. Diğer adıyla inkübasyon 
periyodu diyoruz. Bu dönemde 
hastalığa dâir hiçbir bulgu göre-
mezsiniz. Dolayısıyla karantina 
dediğimiz olay, belirli bir salgının 
bulunduğu yerden gelen insanla-
rın gözetim altına alındığı ve daha 
sonra onların bir seleksiyona veya 
muayene ve testler sonucu hasta 

Kristof Kolomb’un, 
Kızılderililerin topluca 
yok olması için onlara 

güya hediye ettiği çiçek 
mikrobu bulaştırılmış 
battaniyeler ayrı bir 

fecaattir.
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olanlar ayrılarak, sonrasında izo-
lasyona geçer. Yani, Mehmed Fatih 
Hoca’nın söylediği miskinhâneler 
bir izolasyon yerleridir. Tecrithâ-
nelerdir. Tahaffuzhâne de diyoruz. 
Osmanlı zamanında karantina ye-
rine “usûl-ı tahaffuz”, karantina ye-
ri için de “tahaffuzhâne” tâbiri yani 
“hıfzetme, koruma” demektir; kul-
lanıldığı ifâde edilmektedir.

Miskinhânelerde şüpheli bir vak’a 
yoktur. Hepsi cüzzamlıdır. O cüz-
zamlı olanların hepsi oraya top-
lanmıştır. Hâlbuki karantinadaki 
bölgeden gelen insanların hepsi 
muhatap olmuştur mikroba ama 
herkes hasta olmaz biliyorsunuz. 
Bu alanlar hasta olanlar için ayrıl-
mış yerdir. Miskinhâneler bunlar-
dan biridir ama karantina yerle-
ri hastalığın türüne göre, en uzun 
kuluçka dönemi hesaba katılarak 
bir süre tâyin edilir. Bu süre zar-
fında bugün il dışından gelenler 
otellere, yurtlara alınıyor. Bugün 
söz konusu olan yeni virüs Koro-
navirüs (Covid-19) için en uzun 
kuluçka süresi 14 gün olarak tah-
min ediliyor. Meselâ, 14 gün olma-
yabilir. 24 gün de olabilir. Burada 
Koronavirüsün (Covid-19) nasıl 
bir virüs olduğunu da bilmiyoruz. 
Özelliklerine hâkim değiliz. Dola-
yısıyla o zaman da belirli şartlarda 
en uzun kuluçka dönemi ne kadar 

sürmüşse, o esas alınmak suretiy-
le gözaltında tutulur. Gelenlerin 
içinden hasta olanlar ayrılır. O za-
man izolasyon yapılmış olur. Ama 

karantinanın birinci safhası hepsi 
hasta demek değildir. Bu nedenle 
miskinhâneleri buraya dâhil etmek 
uygun olmaz gibi geliyor. 

Murtaza Bedir: Hicaz’da bir veba 
veya tâun yok ama Medâin’de ya-
ni o zaman Sasanilerin başkentin-
de salgın görülüyor. Bu salgın ta-
biî Araplar tarafından da biliniyor. 
Hz. Ömer Dönemi’nde Şam’daki 
bir salgın sırasında yolda kendisi-
ne burada veba olduğu bilgisi ge-
liyor. Bunun üzerine Hz. Ömer 
orada bir süre duruyor. “Ne yapa-
lım, nasıl bu işi yönetelim?” diye 
istişâre yapmak için bekliyor. O 
sırada hem Muhâcirlerin hem se 
Ensar’ın önde gelen isimleriyle ko-
nuyu müzâkere ediyor. Tabiatıyla 
iki farklı görüş ortaya çıkıyor. Ba-
zıları gidelim, böyle bir şeyden do-
layı geri mi döneceğiz, olmaz, bu 
doğru değil, onları yalnız mı bıra-
kacağız, gibi duygusal bir tavır alı-
yor. Diğer grup da diyor ki, bu doğ-
ru değil, orada bir salgın var ve biz 
oraya gitmeyelim. Bu şekilde tar-
tışma sürerken önde gelen sahabi-
lerden Abdurrahman bin Avf geli-
yor ve ben Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) şöyle dediğini duydum di-
yor: “Bir yerde salgın olduğunu 
duyduğunuzda oraya girmeyin. Siz 
orada iken bir yerde salgın olursa 
oradan çıkmayın.”5 Bunun üzeri-
ne Hz. Ömer Şam’a girmeyip geri 
dönecektir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir 
başka hadisinde de şöyle buyur-
muştur: “Salgına yakalanmış bir 
kimse ecrini Allah’tan bekleyerek 
ve Allah’ın kendisine yazdığından 
başka bir şeyin başına gelemeyece-
ğine inanarak sabırla evinde kalır 

Bir yerde salgın 
olduğunu duyduğunuzda 

oraya girmeyin. Siz 
orada iken bir yerde 
salgın olursa oradan 

çıkmayın.

Karantina adası,
Urla/İzmir



[ve ölürse] o kişiye şehit sevabının 
bir benzeri mutlaka verilir.”6 

Bundan dolayı İslâm âlimleri sal-
gın döneminde giriş ve çıkışların 
yasaklanması, hikmeti ve sebep-
leri üzerine çok yoğun bir şekil-
de tartışıyorlar. Kesinlikle çıkışla-
rın yasak olduğu ifâdesinde herkes 
hemfikir. Sadece bazı haklı sebep-
lerle çıkılabilir. Şehre girmek de ay-
nı şekilde yasaktır. Veba olan bir 
yerden kaçmak amaçlı çıkanlar ba-
zı yorumlarda savaştan kaçmak ka-
dar büyük bir günah olarak nite-
lenmiştir. Âlimlerimiz arasında bu 
mesele çok yoğun ve farklı yönle-
riyle tartışılmıştır. Peygamberimi-
zin şehre giriş-çıkışı yasaklaması 
Müslümanlar için bir tavır geliş-
tirme imkânı veriyor. Ancak döne-
min tabipleri ve bilim adamları bu 
tür salgınların bulaşıcı olmadığını 
düşünüyorlar. 

Hasan Taşçı: Yaşar Hocam bu-
rada söyleyeceğiniz bir şey var 
zannediyorum.

Yaşar Bağdatlı: Tabiî söyleyecek 
çok şey var. Özellikle 14. yüzyıl 
zamanından beri bu konularda fi-
kir beyan edenler veya söyleyenler 
arasında hekim pek fazla yok. Doğ-
rudan sağlık grubundan pek fazla 
kimseyi görmüyoruz. Salgınlarla il-
gili fikir beyan edenler hep âlimler-
dir. Değişik konuda branşları var 
ancak mâneviyatı dolayısıyla da 
herkes salgını onlara soruyor. On-
lar da belli konularda cevap verme 
durumunda kalıyorlar bana göre.

Murteza Bedir: Yaşar Hocam bir 
şey diyebilir miyim? Hem Taşköp-
rülüzâde (ki tabiplik yönü de var) 
hem de İbn Hacer el-Askakâlânî 
tamamıyla tabiplerden nakillerde 
bulunuyor. Yani kitaplarında ta-
biplerden çokça nakiller var.

Yaşar Bağdatlı: Katılıyorum an-
cak hekim değil, hekimlerden ve-
ya sağlıkla ilgili bilgilerden nakille 
bildiriyorlar. Akşemseddin Hazret-
lerinin Tıp Risâlesi var. Bu risâlede, 
kükürt suyuna değişik maddeler 
eklemek suretiyle birtakım ilaçlar 
yapıyor. Fakat kendisi hekim değil. 

Hekimlerden aldığı birtakım çalış-
maları ve bilgileri nakil yoluyla bu-
nu yapıyor.

Hasan Taşçı: Hastalığı taşıma ih-
timalinden dolayı böyle bir yasak 
getirilmiş. Tabiî bizim Şehir ve Dü-
şünce Dergisi’nin bir tarafı şehir. 
Şehir ile ilgili etkilerine değinelim. 
Fatih Hocam, tarih boyunca ortaya 
çıkan salgınların belirli bir periyo-
du var mı? Ya da şu olaylardan son-
ra ortaya çıkmıştır, diyebileceğimiz 
bir örnek var mı? 

Mehmed Fatih Can: Konuşma-
mın başında da ifâde etmeye ça-
lıştığım gibi Salgınlar tarihi; bili-

nen ve benim bildiğim kadarıyla 
ana fasıllar olarak MÖ 400’lerde 
başlayan bir vetire. Belki insanlık 

tarihinin başlamasından kısa bir 
süre sonra ortaya çıkan bir olguy-
du, bilemiyorum. Bundan on bin 
yıl öncesine kadar götürülen ta-
rım faaliyetleri söz konusu oldu-
ğuna göre bu özel tarihin başlangıç 
olarak o kadar geriye götürülmesi 
muhtemeldir. Aslında hemen her 
asırda epidemik salgınlar var çün-
kü mikroplarla birleşik yaşıyoruz. 
Zikre şayan bulduğumuz pande-
mik salgınlar ise düzenli aralıklar 
göstermiyor bildiğim kadarıyla. 
Bu durum yani kürevî salgın; şe-
hirleşmenin artması, milletlerin 
birbirleriyle temasının savaşlar, ti-
câret vs. gibi sebeplerle çoğalması 
üzerine ortaya çıkıyor. Hastalığın 

Salgına yakalanmış bir 
kimse ecrini Allah’tan 
bekleyerek ve Allah’ın 
kendisine yazdığından 
başka bir şeyin başına 

gelemeyeceğine 
inanarak sabırla evinde 
kalır [ve ölürse] o kişiye 

şehit sevabının bir 
benzeri mutlaka verilir.

Akşemseddin

Osmanlı 
Döneminin 
İlk Karantina 
Merkezi Tuzla 
Tahaffuzhanesi
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ortaya çıkışında savaş şartlarının 
tabiatında olan moda tâbirle hij-
yen problemi, mikrop taşıyan ve 
insanlara geçme hassası da olan 
mikropların fare, yarasa, köpek, 
kedi, pire vs. gibi insanlarla iç içe 
yaşayan hayvanlar, yerleşim yer-
lerinin temizlik açısından yeter-
sizliği ki meselâ biyolojik atıkların 
açıkta seyretmesi, bunların içme 
ve kullanma sularına karışması vs. 
gibi bir çok sebebi var mâlûm. 

Bir örnek dediniz; meselâ, bah-
settik; Avrupa’yı neredeyse biti-
ren ‘kara veba’nın Moğolların tat-
bik sahasına koyduğu bir biyolojik 
yani mikrop bombası diyebileceği-
miz saldırı akabinde ortaya çıkma-
sı ki çok çarpıcıdır...

Hasan Taşçı: Şehirleşme ile salgın 
arasında bir bağlantı kuruyorlar. 
Bildiğimiz salgınlar tifo, veba, şim-
di Koronavirüse (Covid-19) geldik. 
Şehirlileşme açısından maddî ge-
rekçeleri var mı? 

Mehmed Fatih Can: Kesinlikle. 
Salgınların şehir dediğimiz olgu-
ya tesirleri şüphesiz söz konusu. 
Öncelikle karantina dediğimiz tat-
bîkat şehirlerde ortaya çıkıyor ilk 
olarak çünkü şehir kalabalık ve bir-
birine bitişik yaşama alanlarının 
olduğu yer. 1340’lı yıllardaki veba 

salgınından sonra kentlerin orta-
ya çıkışındaki hızlanma da kayda 
değer. Feodal yapının zayıflaması 

serfleri yani toprağa bağlı yarı kö-
le insanları başkaldırmaya ve yeni 

iktisâdî ve sosyal arayışlara sevk 
ediyor. Bu insanlar şehirlere göç 
etmeye başlıyor. Belki iktisâdî im-
kânların daha fazla olması vs. gibi 
umutlarla şehirlerde toplanma şe-
hirlerin nüfusunu artırıyor. 

Orta Çağ vebalarının kentleşmede 
ne tür etkilere sahip olduğu ciddî 
bir araştırmanın mevzuu fakat şu 
kadarını söyleyebilirim: Özellik-
le kırsal kesimde salgınların bü-
yük insan kayıplarına yol açma-
sı ile birlikte şehirlere göç etme ve 
şehirdeki tedâvi imkânlarından is-
tifâde etme ihtiyacı hissediyor in-
sanlar. Sanki insanlar kentlere göç 
ettiğinde kendini daha güvende 

Özellikle kırsal kesimde 
salgınların büyük insan 
kayıplarına yol açması 

ile birlikte şehirlere göç 
etme ve şehirdeki tedâvi 
imkânlarından istifâde 
etme ihtiyacı hissediyor 

insanlar.

Tuzla 
Tahaffuzhanesi



hissediyor. Bu göçleri tetikleyen 
bir başka durum ise kırsalın ağır 
ve baskıcı çalışma şartları. Salgın-
larda büyük miktarda insan ölün-
ce toprak ağaları yani feodal sınıf 
çalıştıracak işçi bulamıyor. İşçi bu-
lamayınca üretimleri ciddî düşüş 
gösteriyor. Üretim düşünce az sa-
yıdaki mevcut işçilerin zaten son 
derece düşük olan ücretlerini de 
ödeyemez hâle geliyorlar. Çarkı ye-
niden döndürebilmek için yeni iş-
çi talepleri karşısında alışık olma-
dıkları bir durumla karşılaşıyorlar: 
Mealen söyleyecek olursak; “Artık 
o iş geçti, o eskidendi. Biz ancak 
şu ücretle ve şu şartlarda çalışa-
biliriz.” tarzı bir karşılıktır bu. İşçi 
azalmış, nüfus azalmış... Meselâ, 
İngiltere’nin nüfusu 7 milyon iken 
1340’lardan sonra 2 milyona düş-
müş. Dolayısıyla feodalite, senyör-
ler geniş arazilerinde çalıştıracak 
işçi dahi bulamayınca tarım kesi-
mindeki üretim düşünce yeni ara-
yışlar başlıyor; alt sınıflar nispeten 
daha farklı sektörlerin olduğu şe-
hirlere gitme ihtiyacı hissediyor-
lar. Bu durum zincirleme yerleşik 
düzenin bütün katmanlarında ra-
dikal değişikliklere sebep oluyor. 
Kentlerde ‘orta sınıf ’ dediğimiz ye-
ni bir sınıf ortaya çıkıyor zaman-
la. Şehirlerdeki nüfus terâkümü 
burjuvazi sınıfını güçlendiriyor 
ve feodal sınıfın önüne geçiriyor. 

Avrupa’daki bu gelişme demokrasi 
denilen sistemin ufak ufak rayla-
rının döşenmesini de tevlîd ediyor 
kanaatimce.

Yaşar Bağdatlı: Tabiî şimdi şe-
hircilik açısından söylüyoruz, son 

salgına bakalım, en yüksek hız-
la seyir ettiği yer İstanbul. Tür-
kiye için konuşuyorum, örnekler 
genişletilebilir. Avrupa ve Ameri-
ka salgın konusunda farklı değil. 
İstanbul’da niçin bu kadar yüksek 
oranda enfeksiyon görüldü? Bir 
kere aşırı göç alan bir şehir, ticâ-
retin merkezi, ekonomik başkent. 
Her insan birtakım menfaatlerini 
burada daha kolay sağlayabiliyor. 
Daha da önemlisi kolonileşme var. 
Meselâ, bir aile göç ettikten son-
ra Anadolu’daki diğer yakınlarını 
da çağırıyor. Değişik kültür düze-
yinden insanlar bir araya geliyor. 
Bu insanların geldiği bölgelerde lo-
kal görünen bazı endemik enfek-
siyonlar, belki hastalıklar da var. 

Salgınlarda büyük 
miktarda insan ölünce 

toprak ağaları yani 
feodal sınıf çalıştıracak 

işçi bulamıyor. İşçi 
bulamayınca üretimleri 
ciddî düşüş gösteriyor.
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Bilhassa toplu taşıma araçları bu-
rada çok çok önemli. Çok sıkışık 
bir ortamda ve bunların hepsi aynı 
zamanda aynı ortamda bulunmak 
zorundalar. Bunların her biri salgı-
nın bulaşması açısından kolaylaş-
tırıcı bir faktör oluyor. İstanbul’da 
salgının çok olmasının bir sebebi 
de her yöreden insanın yurt dışın-
dan önce buraya gelmesidir. Eğer 
uçuşlar azaltılmaz veya engellen-
mezse salgın pik yapabilir. Gelen-
ler karantina sürecine alınıyor an-
cak yine de öncesinde pek çok kişi 
ile temasta bulunanlar olabiliyor. 
Umreden gelenlerin kontrolsüzce 
memleketlerine gönderilmesi ma-
alesef salgının artmasına neden 
olmuştur. 

Hasan Taşçı: Eyvallah.

Mehmed Fatih Can: Yaşar Ho-
ca’mın ifâdesi bana bir şey daha 
hatırlattı, Murteza Hocamızın ifâ-
de ettiği Hadis-i şerif ’ten bahset-
mişti, bir katkı mâhiyetinde de-
ğinmek isterim. Amvâs vebası 
deniliyor; Amvâs, Kudüs’ün kuzey-
batısında bir yer. Kudüs’e yaklaşık 
30 kilometre mesâfededir. Burada 
çıkan veba salgını Kudüs’e sirâyet 
ediyor. Biliyorsunuz, Ebû Ubeyde 
bin Cerrâh (r.a.) da bu salgında ve-
fat ediyor.

Mehmed Fatih Can: Teşek-
kür ederim hocam. Bahsettiğiniz 

salgında mâlûm Hz. Ömer (r.a.), 
Şam’a girmek üzereyken onu kar-
şılayanlar, şehirde büyük salgın ol-
duğundan bahsedince, biliyorsu-

nuz geri dönmek istiyor. İştişâreler 
neticesinde bu istikamette karar 
çıkınca, Ebû Ubeyde bin Cerrâh 

diyor ki: “Allah’ın kaderinden mi 
kaçıyorsun?” O da; “Allah’ın kade-
rinden Allah’ın kaderine kaçıyo-
rum.” diyor ve ekliyor; “Senin bir 
deve sürün olsa, sürünü bir vadiye 
götürsen ki bir tarafı otlak bir ta-
rafı çorak. İkisi de Allah’ın kaderi-
dir.” diyor. “Sürünü çorak yerden 
çekip otlak olan tarafa götürmen 
de Allah’ın kaderinden diğer ka-
derine bir gidiştir.” diyor ve Medi-
ne’ye dönüyor. Hemen sonra Ebu 
Ubeyde’ye (r.a.) gönderdiği mek-
tupta Hz. Ömer, “Senin derhâl ai-
leni toplayarak Medine’ye gelme-
ni istiyorum.” emrini veriyor. Ebû 
Ubeyde bin Cerrâh (r.a.) ise “As-
kerlerimi, halkımı bırakıp gele-
mem.” diyor. Aslında Ebû Ubeyde 

Ebû Ubeyde bin 
Cerrâh diyor ki: 

“Allah’ın kaderinden 
mi kaçıyorsun?” O da; 
“Allah’ın kaderinden 

Allah’ın kaderine 
kaçıyorum.” diyor.



bin Cerrâh kendisini salgın içeri-
sinde bırakarak vefatı tercih etmiş-
tir. Şayan-ı hayret bir şey de şudur 
bu hadisede; Ebu Ubeyde’den (r.a.) 
sonra yerine geçen Muâz bin Cebel 
(r.a.), salgının bir belâ olarak zik-
redildiğini duyunca buna karşı çı-
kıyor. İnsanları toplayıp onlara bir 
nutuk çekiyor ve bu salgının bir 
belâ olmadığını, Allah’ın kullarına 
bir merhameti olarak görünmesi 
gerektiğini ifâde ediyor: “Geçmiş 
kavimlerin başına gelen helâkler 
ile bunu bir mi tutuyorsunuz? Bu 
Allah’ın mü’minler için bir rahme-
tidir. Buna asla belâ demeyiniz.” 
diyor.

Murteza Bedir: Peygamber Efen-
dimizin (s.a.v.) hadisini aslında 
naklediyor yani...

Mehmed Fatih Can: Tabiî. Hatta 
şöyle not almıştım: “Allah’ın kulla-
rına acıyıp şefkat ettiği rahmetini, 
kızdığı bir kavme verdiği azap diye 
mi telakkî ediyorsunuz? O, Allah’ın 
rahmeti size mahsus kıldığı şehit-
liktir. Allah’ım bu rahmeti Muâz ve 
ailesine de ver. Hatta bu müjde ile 
ölürseniz Resûllullah’ın hadisinde 
söylediği fitne zamanlarını da gör-
meyeceksiniz.” diyor. 

Meselâ, Amr İbnü’l-As (r.a.) komu-
tayı devraldığında insanları dağla-
ra yerleştirmiştir. Parça parça şe-
hirden uzaklaştırmıştır. Dağlara ve 
havadar yerlere çıkarıyor. Çünkü 
Hz. Ömer’in, Ebû Ubeyde bin Cer-
râh’a mektubundaki bir tavsiyesi 

de aynı şekilde, diyor ki: “Madem 
gelmeyi kabul etmiyorsun, bu be-
ni çok üzdü. Hiç olmazsa senin or-
dugâhın nemli bir yerdedir, yerini 

değiştir. Havadar bir yere çık. İn-
sanları havadar bir yere taşı, dağ-
lık bir yere çıkar.” diyor. O da za-
ten bu tavsiye sonrasında Ebû 
Mûsâ el-Eş’arî Hazretlerine diyor 

ki: “Mü’minlerin emiri bana böyle 
bir tavsiyede bulundu. Sen git ba-
kalım. Hz. Ömer’in târif ettiği şe-
kilde bir yer varsa bize söyle de or-
dugâhımızı oraya taşıyalım.” diyor. 
Aslında o dönemin insanları, kala-
balıkların ve havadar olmayan ma-
hallerin bulaşıcı hastalıkları daha 
hızlı yaydığını biliyor. 

Murteza Bedir: Hocamın dedi-
ği yere bir ekleme yapayım; İbn 
Hacer el-Askakâlânî kendi zama-
nında ve kendisinden bir asır ön-
ce Şam’da ve Mısır’da yaşanan bir 
veba durumundan bahsediyor. İn-
sanlar toplu dua etmeye çıkıyorlar. 
Bu bid’attır diyor. İslâm’da veba/
tâun durumunda böyle bir uygu-
lama yoktur. Bunun yapılmaması 
gerekir ama insanlar yapıyor. 13. 
yüzyılda toplu bir dua namazı, tıp-
kı Hüsûf ve Küsûf namazı gibi, bir 
toplu dua îcat ettiler, bu bid’attir, 
diyor İbn Hacer. Kendi zamanın-
daki bir olaydan bahsediyor; günde 
bu toplu duadan önce Mısır’da 40 
kişi ölürken, o duadan sonra günde 
1.000 kişi ölmeye başladığını kay-
dediyor. Hatta Memlûk Sultanı’nın 
veba konularını istişâre etmek için 
çağırdığı toplantıya gitmediğini 
özellikle kaydediyor. Tabiî kızlarını 
kaybetmesinin bunda büyük etkisi 
olmalı...

Hasan Taşçı: Bugün bizim aldığı-
mız tedbirleri uygulamışlar hocam. 

Amr İbnü’l-As (r.a.) 
komutayı devraldığında 

insanları dağlara 
yerleştirmiştir. 

Parça parça şehirden 
uzaklaştırmıştır.
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Murteza Bedir: Yani eğer Zoom 
programı olsaydı muhtemelen o 
zaman istişâre yapabilirdik.

Mehmed Fatih Can: İbn-i Battuta 
da meşhur Seyahatnâmesi’nde se-
yahat ettiği coğrafyalardaki salgın 
hastalıkların panoramasını kendi 
üslubu ile aktarır. Seyahatnâmesi 
bu konudaki aslî kaynaklardan bir 
tanesidir ki seyahatlerini 1300’lü 
yılların ilk yarısında yapar. 

Şimdi Şam ve havâlisinde etki-
li olan veba salgınının kanaatimce 
bir siyâsî sonucu da oluyor ki o da 
Emevî Devleti’nin ortaya çıkışına 
zemin hazırlamış olmasıdır. Şöyle 
ki salgın sürecinde Şam Valisi Ebû 
Süfyan’ın büyük oğlu Yezid’dir. Ye-
zid bu vebadan dolayı vefat edince 
Hz. Ömer (r.a.) onun yerine karde-
şi Hz. Muaviye’yi (r.a.) vali tâyin 
ediyor. Arkasından biliyorsunuz 
bir müddet sonra Emevî Devle-
ti’nin temelleri atılmış oluyor.

Murteza Bedir: Fakat yıkılışı 
da oraya bağlı hocam. İbn Hacer 
el-Askalânî, İstanbul’daki vebaları 
anlatıyor. İslâm tarihindeki bu ve-
baları kitabının son kısmında ta-
rih tarih ve gün gün veriyor. Emevî 
Dönemi’nde çok yoğun bir vebanın 
olduğuna dikkat çekiyor. 

Yaşar Bağdatlı: Emevîler söz ko-
nusu olunca, gerçekten Emevîler 

zamanında hastalıklarla ilgili çok 
yüksek düzeyde uygulamalar görü-
yoruz. Emevî Halîfesi I. Velîd cüz-
zamlıların tecridine yönelik ted-
birler almış, yaptırdığı hastanede 

onların bakım ve tedâvileri için 
para tahsis etmiştir.7 Orada yine 
Emevî halîfelerinden Velîd’in za-
manında cüzzamlılar için ayrı yer-
ler inşâ ediliyor. O zaman cüzzamlı 
olanlar için ve bunların yayılma-
sını önlemek için birçok tedbirler 
öneriyor. 

Murteza Bedir: Hocam bu arada 
baktım Dâvûd-i Antâkî’ye İslâm 
Ansiklopedisi’nden âmâ değil ve 
hekim.

Yaşar Bağdatlı: Ben bizdeki kay-
naklarda böyle biliyordum.

Murteza Bedir: İslâm Ansiklope-
disi’nde maddesi var oldukça iyi 
araştırılmış bir madde görünüyor. 
Âmâ değilmiş ve hekimlik yapmış. 

Şam’da ve Kahire’de hekimlik 
yapmış. 

Yaşar Bağdatlı: Şimdi el-Basîr la-
kabı kullanılıyor mu?

Murteza Bedir: Başka bir sebep-
ten almış olabilir.

Hasan Taşçı: Aklıma bir şey geldi, 
bu Emevî Devleti’nin kuruluşunda 
ve yıkılışında bir salgın etkili de-
nildi. Emevî Devleti de var olduğu 
sürece salgınlarla ilgili ikinci çalış-
malar yapmış. Sanki devletin ka-
derinde kuruluşunda, yaşayışında 
ve yıkılışında bir salgın süreci var. 
Şimdi buradan bakarsak, özellikle 
Mehmed Fatih Hocam’a sorayım, 
mevcut devletlerden böyle bir sal-
gın sonrası kurulan varsa, bir baş-
ka salgın da onu yıkabilir mi? 

Mehmed Fatih Can: Allah bilir lâ-
kin şu yaşanan pandemiden son-
ra bazı şeyler eskisi gibi olmaz diye 
düşünüyorum. Hemen hemen bü-
tün büyük salgınların siyâsî ve sos-
yal sonuçları olmuş. Batı’da meselâ 
orta zamanlarda köylü ayaklan-
maları var. Köylü ayaklanmaları-
nın neticesinde Avrupa şehirlerin-
de devrimler yaşanıyor. Dolayısıyla 
daha sonraki siyasal sistemleri, re-
jimleri bunlar şekillendirmeye baş-
lıyor. Çünkü neyi istediğini bi-
len, sayıca fazla yeni bir toplumsal 
grup dominant hâle geliyor. Dola-
yısıyla büyük salgınların bazı siyâsî 
organizasyonların ortaya çıkışın-
da ve çözülüşünde etkili olduğu 

Emevî Halîfesi I. Velîd 
cüzzamlıların tecridine 
yönelik tedbirler almış, 

yaptırdığı hastanede 
onların bakım ve 

tedâvileri için para 
tahsis etmiştir.

I. Velîd



şüphesiz. Emevî Devleti dedik; 
meselâ Aztek İmparatorluğu’nu da 
bu meyanda zikredebiliriz; Orta 
Çağ Avrupa’sında değişen demog-
rafik yapılar ve değişen iktidar ta-
bakaları meselâ...

Koronavirüs bu mânâda nasıl bir 
tesir icrâ edecek? Tabiî şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz; birçok şey eski-
si gibi olmayacak ama bu bazı dev-
letlerin tarihe karışması şeklinde 
değil ama herhalde yine bazı dev-
letlerde hem iktidar tabakalarının 
hem rejimlerin değişime uğrama-
sı şeklinde sonuçlar üretebilecek 
gibi gözüküyor. İlaveten devletler 
dünya ligindeki sıralama da deği-
şiklikler görebileceğiz. İkinci Harp 
ürünü uluslar üstü kurumlarda ve 
birliklerde de ciddî dönüşümler ve-
ya değişimler bekleyebiliriz ki za-
ten mîadları dolmuştu ve mevcut 
pandemi bu gerçeği iyice su yüzü-
ne çıkarmış oldu. Diğer hususlarda 
yani insanlık hallerinde veya dev-
letler arası hırs tezâhürlerinde veya 
çevre konularında müspet mânâ-
da bir değişiklik olacağından çok 
da umutlu değilim. 1918 İspanyol 
gribi 50 ile 100 milyon arasında in-
sanı mahvetti. Bakın Birinci Dün-
ya Harbi 1914’te başladı, 1918’de 
bitti. Harbi bitiren faktörlerden bi-
ri olarak bu pandemiden de bah-
sedilir. Aslında bu salgın İspan-
ya’da çıkmış değildir. Amerika’da 
New Mexico’daki denizciler vasıta-
sı ile dünyaya yayılmıştır. Dünyaya 

İspanyol haber ajansları tarafın-
dan duyurulduğu için böyle isim-
lendiriliyor ve salgının kötü namı 

İspanyolların üstüne kalmış olu-
yor. Birinci Dünya Savaşı sırasında 

yaklaşık 8,5 milyon insan cephede 
öldü. Bundan daha fazla insan da 
salgın sebebiyle hem de iki yıl içeri-
sinde hayatını kaybetti. Savaş bit-
meden 1918 yılının tam ortaların-
da İspanyol gribi dediğimiz salgın 
patladı. Amerika son anda savaşa 
girmişti. Amerikan askerleri savaş-
mak üzere Avrupa kıtasına gelince 
hastalığı da beraberlerinde getir-
diler. Sultan Vahideddin’in bile İs-
panyol gribine yakalandığı ve has-
talığı hafif atlattığı bilinir.

Hasan Taşçı: Hocam dünya farklı 
bir dünya olacak, eskisi gibi olma-
yacak, deniliyor. İnsanlar bundan 
ders alacak, artık birbirlerini gırt-
laklamayacaklar, çocuklar aç ka-
lamayacak anlamında bir şey kas-
tetmiyorlar. Sermaye değişecek mi, 
güç dengeleri değişecek mi?

Mehmed Fatih Can: Şimdi ifâ-
de ettiğim gibi ben de böyle dü-
şünüyorum. Bazı böyle romantik 
düşünceler de var, şahit oluyorsu-
nuzdur. Ama ne oldu, 1918’den bir 
yirmi sene sonra Batı’yı mahvet-
miş olan İspanyol gribi kâfi gelme-
miş gibi yeni bir dünya savaşı ve 
tekrar 50-60 milyon insanın bir-
birini boğazladığı, atom bombala-
rının yeryüzünü kirlettiği bir vah-
şet daha yaşandı. Bu sebeple pek 
ümitvar değilim fakat sermaye 

Birinci Dünya Savaşı 
sırasında yaklaşık 8,5 
milyon insan cephede 

öldü. Bundan daha fazla 
insan da salgın sebebiyle 
hem de iki yıl içerisinde 

hayatını kaybetti.
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ve güç dengeleri sıralamalarında 
önemli değişiklikler olacak gibi gö-
rünüyor. Büyük para havuzlarında 
kaymalar, yeni yer arayışları görü-
lecek. Sahneden inenler çıkanlar 
olacak. Meydana Amerika ve Avru-
pa dışında yeni aktörlerin çıkacağı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz. Meselâ, 
Türkiye için bu mânâda umutlu-
yum. Türkiye bu süreçten siyâsî ve 
iktisâdî olarak daha güçlü çıkabilir. 
Hayâtî yanlışlar yaşanmazsa bölge-
sel güç olmaktan, küresel güç ol-
maya terfi edebilir. Pandeminin bu 
sıçrayışa bir manivela teşkil edece-
ğini düşünüyorum.

Hasan Taşçı: Eyvallah. Şimdi ya-
vaş yavaş son sözleri alalım ve on-
dan sonra da toplantımızı kapata-
lım. Yaşar Hocam, siz bir şey mi 
söyleyecektiniz? 

Yaşar Bağdatlı: Böyle cilalı laf-
lar ile hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak demeyi ciddî bulmuyorum. 
Niye eskisi gibi olmasın ki? Eğer 
Cumhuriyet Dönemi’nde eski kül-
türümüzle irtibatımız kesilme-
seydi, şimdi hocalarımız da söy-
lediler, tıpla ilgili bizim kendi öz 
kültürümüz içinde o kadar değerli 
bilgiler, o kadar değerli uygulama-
lar var ki, bunların hepsi ile nesil-
lerin arası kesildi. Hep Batı’dan bir 
şeyler bekler hâle geldik. Bugün 
yönetimin başarısının en büyük 

sebeplerinden biri de eski kültüre 
sahip çıkma gayretindendir. 

Dolayısıyla eğer İstanbul’un sal-
gından korunmasını istiyorsak, 

şehre giren ve çıkanı kontrol et-
meliyiz. Keyfî olarak şehre gi-
riş-çıkışlar sürmeye devam ederse 

hiçbir şey değişmez. Belki daha 
büyük bir salgın tablosuyla ileride 
karşılaşılabilir. 

Hasan Taşçı: Peki Hocam, önem-
li bir konuya değindiniz, İstanbul 
şu an yoğunluğundan dolayı bu 
karantina tedbirlerinin zor oldu-
ğu, önlemlerin etkisinin az olduğu 
bir şehir. Tıp açısından büyükşe-
hirlerimizin salgınlardan kurtula-
bilmesi için şu yoğunlukta olması 
lâzım gibi bir ölçü var mı? Teklifi-
niz nedir?

Yaşar Bağdatlı: Burada insanla-
rın eğitilmesi söz konusudur. Kaç 
kişi bir araya gelirse gelsin eğer siz 
bilinçlendirip bilgilendiremiyorsa-
nız, ulaşamıyorsanız, hiçbir anla-
mı olmuyor. Artı İstanbul’un eko-
nomik bir câzibesi var. İstanbul’a 
gelirken birçok örfî âdetini de be-
raberinde getiriyor. İstanbul’a bu 
kalabalık akımlar devam ettiği sü-
rece hiçbir şey eskisi gibi pozitif 
mânâda olmayacak.

Hasan Taşçı: Hocam, İstanbul’u 
dezenfekte etmemiz gerekebilir.

Mehmed Fatih Can: Yaşar hoca-
mın temas ettiği hususla alaka-
lı bir Alman yazarın kaleme aldı-
ğı ‘Katastrofik Başarı’ diye bir kitap 
var. Bizdeki dil devriminden, alfa-
be devriminden bahsediyor. Tra-
jik buluyor. Kitapta anlatıldığı 
gibi heybemizdeki her şey boşal-
tıldı. Müktesebatımız reddedilmiş 

1831 yılında Mustafa 
Behçet Efendi, II. 

Mahmud zamanında 
Kolera Risalesi’ni 

kaleme alıyor.



olmakla aslında milletçe önümüzü 
ışıtacak olan vasıtalardan mahrum 
bırakıldık. Karanlıkta kaldık.

Meselâ, 1831 yılında Mustafa 
Behçet Efendi (bir tıp adamı, sa-
ray hekimi) II. Mahmud zamanın-
da Kolera Risâlesi’ni kaleme alıyor. 
Yaklaşık 14 sayfalık bir risâledir. 
Bu risâle o kadar önemli ki; hemen 
bir sonraki yıl Almancaya çevrili-
yor. Ardından Fransızcaya ve İtal-
yancaya. Fakat maalesef ne ders ki-
taplarımızda ne yayınlarımızda, ne 
bu risâleyi ne de müellifini, ne oku-
duk ne duyduk. 

Mustafa Behçet Efendi, aynı za-
manda devrinin karantina uygula-
masının aktörüdür. 1820’li yıllarda 
Rusya’dan limanımıza gelen gemi-
lerin karantinaya alınmasını ilk kez 
gündeme getiren zâttır. Karantina 
ile ilgili fikirlerini saraya sunmuş-
tur. Ancak Mustafa Behçet Efendi 
sadece ayrıntılı araştırma yapanla-
rın ulaşabildiği bir bilgi olmanın dı-
şına çıkamamıştır. Bu nedenle Os-
manlı Türkçesinden yabancı dillere 
çevrilen Kolera Risâlesi yıllar sonra 
Almancasından dilimize çevriliyor; 
garâbeti düşünebiliyor musunuz? 

Yaşar Bağdatlı: Mustafa Neca-
ti Efendi var, bir de Mustafa Nazif 
Efendi var II. Mahmud Dönemi’n-
de bizzat görevlendiriliyorlar. Alı-
nan karara göre; İstanbul’a gelen 
bütün gemiler Boğaziçi’nde bekle-
tilecekti. II. Mahmud’un irâdesiyle 

Mustafa Nazif Efendi müstakil 
olarak karantina işiyle görevlendi-
rildi. Karadeniz’den İstanbul’a ge-
lecek İslâm gemilerinin Büyük Li-
man’da, diğer devlet gemilerinin 
İstinye Körfezi’nde 5 gün karanti-
na altında tutulması kararlaştırıl-
dı. Bu arada vebalı hastalara Malte-
pe Hastanesi’nde ve Kız Kulesi’nde 
“usûl-ı tahaffuz” uygulandı. Kız 
Kulesi’nde vebalı hastaların tedâ-
visiyle uğraşan Antuvan Lago’nun 
karantina usûlünün Avrupa’da tat-
biki ve bulaşıcı hastalıklarla mücâ-
dele hakkında yazdığı risâle, daha 
sonra karantina teşkilatının kurul-
masında etkili oldu.

Mehmed Fatih Can: Evet. Mus-
tafa Behçet Efendi’nin kitabının 
Almancası da şöyledir: “Die Chole-
ra-Epidemie zu Constantinopel und 
Verhaltungmassregeln dabei...” Ta-
biî; II. Mahmud demişken hemen 

şunu ifâde edeyim: Şeyhülislâmlık-
ça ilk karantina fetvâsı II. Mahmud 
zamanında Şeyhülislâm Mustafa 
Asım Efendi tarafından çıkarılıyor. 
Tarihçi M. Mahmut Bakır’ın bu ko-
nudaki makalesinden aktaracağım 
fetvâ şöyle: “Minhü’t Tevfik. Bu me-
sele beyanında eimme-i Hanefiye’den 
cevap ne vechiledir ki: Bir beldeye 
tâun isabet edüp Hak Sübhanehu ve 
Teâlâ Hazretlerinin kahrından lütfu-
na iltica ile esbâb-ı tahaffuza teşeb-
büs etmede beis var mıdır? El cevab: 
Allahuâ’lem yoktur.” Bu da ilk ka-
rantina fetvâsı olarak kayda geçi-
rilebilir. Bu fetvâ ihtiyacı uzun tar-
tışmalar neticesinde ortaya çıkıyor. 
II. Mahmud’da; cemiyet içindeki 
birtakım mutaassıbın, karantina 
tedbirleri için “Bir Frenk âdeti bir 
Müslüman için asla câiz değildir.” 
deyip sokağa fırlamalarının endi-
şesini taşıdığını görüyoruz. Hatta 
bu fetvâdan sonra II. Mahmud di-
yor ki; derhâl bu fetvâ resmî gaze-
tede yayınlansın. Gazetenin giriş 
cümleleri de: “Allah sağlıklı olma-
mızı emrediyor.”, “Resûlullah Efen-
dimiz böyle takdir etmiş.”, “Sağlık 
emanettir, emanete hıyânet münâ-
fıklık alâmetidir.” şeklinde. Daha 
sonra ise, “Bu fetvâya ve padişahın 
fermanına aykırı hareket etmenin 
ağır cezâsı olacaktır.” diye de para 
ve hapis cezâsı getiriliyor, aynen 
günümüzdeki gibi...

Karadeniz’den 
İstanbul’a gelecek 
İslâm gemilerinin 

Büyük Liman’da, diğer 
devlet gemilerinin 

İstinye Körfezi’nde 5 
gün karantina altında 

tutulması kararlaştırıldı.

Mustafa Behçet Efendi
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Salgın dönemlerinde mabedlerin 
kapatılması uygulamasını da aslın-
da ilk olarak İtalya’da görüyoruz, 
1340’lardaki veba salgınında. Kili-
selerin çanlarının çalınması yasak-
lanıyor ve kapatılıyor. 

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyorum. 
Murtaza Hocam sizin son olarak 
eklemek isteyecekleriniz var mı?

Murteza Bedir: İlk fetvâ o değil ta-
biî. İslâm tarihinde defalarca fetvâ 
verilmiştir. Salgın olan şehri terk 
etmenin veya girmenin yasak ol-
duğuna dâir fetvâlar var. Fetvâ ile 

birlikte bu yasağın neden olduğu-
nu ya da hikmetini anlamak için de 
konuyu irdelemişlerdir. Yaşar Ho-
cam ve Mehmed Fatih Hocam’ın 

değindiği gibi kültürümüzle ba-
ğımız ciddî anlamda koparılmış-
tır. Bu da ciddî derinlik kaybına 
yol açıyor. Son yıllarda telâfi edil-
mesi yönünde hızlı adımlar atıyo-
ruz ama hâlâ kültürel mirasımız 
kütüphanelerimizin depolarında 
araştırmacıları bekliyor. Salgın bi-
ze ne öğretti? Bundan sonrası için 
ne yapacağız? Aslında şu an nor-
mal şartlarda hiç tasavvur edile-
meyecek bir işi yapıyoruz ve onli-
ne bir toplantı düzenliyoruz. Yüz 
yüze, fizikî bir araya gelme imkânı 
düşünülemeyecek kişileri bu salgın 
döneminde buluşturan bir toplan-
tı yapmış oluyoruz. Bu en azından 

bazı işlerimizi ve bazı toplantıla-
rımızı aralıksız sürdürebilmemizi 
sağladı. Belki salgınla birlikte her-
kes sosyalleşmeyi yeniden tanım-
layacak, bilgiyi ve teknolojiyi daha 
iyi kullanarak yeniden inşâ edecek. 

Hasan Taşçı: Az önce salgın dola-
yısıyla bir araya gelemiyoruz, dedi-
niz. Ortalama beş haftadır Cuma 
namazına gitmiyoruz. Tarihte sal-
gın gibi durumlarda benzer uygu-
lamalar olmuş mudur? 

Murteza Bedir: İslâm tarihinde 
büyük salgınların olduğu dönem-
lerde camiler kapatılmıştır. Cuma 
namazının tatil edildiği örnekler 
çok var.

Hasan Taşçı: Salgınlardan sonra 
dinîn gereklerini ve uygulamaları-
na yönelik farklılıklar ortaya çık-
mış mıdır?

Murteza Bedir: Bu tür durumlar-
da özellikle temel ibâdetlerin uy-
gulanması, bunlar farzlar grubun-
da yer alıyor ve bu farzların ancak 
çok zarûrî (zorunlu) şartlar orta-
ya çıkması sebebi ile bir süre fark-
lı bir forma dönüştürülerek devam 
etmesi, Cuma namazı yerine Öğle 
namazının kılınması, Bayram na-
mazının kılınmaması gibi farklılık-
lar olabiliyor. Elbette bunların hep-
si geçici süre verilmiş kararlardır. 
Bunun geçici bir süre için alınmış 
bir karar olduğunu bilmemiz ge-
rekir. Diyanet, ilmi kurullar kamu 
otoriteleriyle bu konuda sürekli 
müzâkere hâlinde. Zarûret devam 
ettiği sürece maalesef bu böyle de-
vam edecektir.

Hasan Taşçı: Hocam, tarihe bak-
tığımızda onlarca, yüzlerce Antik 
şehirden bahsediliyor. Bunların bir 
kısmının niçin Antik hâle geldiğini 
biliyoruz, acaba salgın hastalıklar-
dan dolayı Antik dediğimiz şehir-
lerden terk edilmiş şehir var mıdır? 

Mehmed Fatih Can: Aztek coğraf-
yası ve uygarlığı meselâ tamamen 
kendilerine kasten bulaştırılan sal-
gın sebebiyle berhava olmuş.

Hasan Taşçı: Kolorislerin yaptı-
ğı katliamlardan da bahsediliyor 

Salgın dönemlerinde 
mabedlerin kapatılması 
uygulamasını da aslında 
ilk olarak 1340’lardaki 

veba salgınında İtalya’da 
görüyoruz.

II. Mahmud

Milan, İtalya



Mehmed Fatih Hocam ama temel 
gerekçe salgın mıdır?

Mehmed Fatih Can: Sömürgeci 
devletlerin bir biyolojik silah ola-
rak mikrobu kullanarak gerçekleş-
tirdikleri çok sayıda soykırım var; 
kesip biçmeleri haricinde. Ameri-
ka kıtası yerlilerinden bahsettik. 
Meselâ daha yakın tarihli bir ör-
nek olarak ABD’nin Hawai adasını 
silahsız ele geçirmede bu korkunç 
usulü kullandığını biliyoruz. Koca 
adayı frengi mikrobuyla sahiple-
rinden temizleyip (soykırım) adayı 
kolayca ilhak ettiğini Washington 
sefirimiz Münci Bey’in Sultan Ab-
dülmecid’e geçtiği gizli raporundan 
öğreniyoruz. 

Son olarak anmazsak asla olmaz; II. 
Abdülhamid’in salgın hastalıklarla 

yapmış olduğu mücâdele ve bu 
mücâdeleyi kurumsallaştırmak 
adına ortaya koyduğu faaliyetler 
fevkalâdedir. Bugün İstanbul’da 

hâlâ farklı isimlerle bu kurumlar 
devam etmektedir. Sponsorluk-
ları meşhurdur, meselâ Pasteur’u 
ülkeye davet etmiş, Pasteur gele-
meyince ona bir heyet göndermiş, 

madalya ve para ihsanında bulun-
muştur. Verem basilini keşfeden 
Robert Koch’a ciddî ilgi göstermiş-
tir. Merkezde Enstitü ve modern 
anlamda tedâvi merkezleri kur-
durmuştur. Telkihhâne denilen aşı 
üretim merkezi yanında çok sayıda 
tebhirhâne ki dezenfekte merkez-
leri kurduruyor. Hatta mânevî ted-
bir meyanında sâlih zâtlardan olu-
şan dua heyetleri dahi oluşturuyor.

Murteza Bedir: Teşekkür 
ediyorum. 

Yaşar Bağdatlı: Herkese teşekkür 
ediyorum.

Hasan Taşçı: Eyvallah Hocam, biz 
de size teşekkür ediyoruz. Hayırlı 
Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun. 

II. Abdülhamid, 
Pasteur’u ülkeye 

davet etmiş, Pasteur 
gelemeyince ona bir 

heyet göndermiş, 
madalya ve para 

ihsanında bulunmuştur.  
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