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ŞEHİR, MEDENİYETTİR

Dünya üzerinde iz bırakan medeniyetleri, köklü ve büyük milletler 
vücuda getirebilir. Köklü ve medeni milletler de ancak kendi kimlikleri üzerinde 
büyür, gelişir ve süreklilik sağlarlar. Evrensel olmanın yolu milli ve yerel 
olmaktan geçer. Kendi kendiniz olamıyorsanız başkaları da sizi kendiniz olarak 
kabul etmeyecektir. Bir milletin milli ve yerel kimliği, onun kültür temellerinde 
medeniyet izlerinde gizlidir.

Medine kelimesi “medeniyet” kelimesiyle eş değerdir ve medeniyet ancak 
şehirde üretilebilir. Medeniyetleri, dolayısıyla şehirleri kuranlar, yenilikçi, 
girişimci, toplum ve medeniyet odaklı düşünen beyinlerdir. Bu anlayışın bir 
ayağı mazide, bir ayağı atidedir. Geçmişten aldığı ruh ve medeniyet anlayışım 
geleceğe taşıma sorumluluğu herkes için milli bir vecibedir.

Bir şehri inşa eden ya da dönüştüren, toplumun kurucu iradesinin altmda 
yatan ve bu iradeye yön veren kudret, o toplumun medeniyet anlayışıdır.

Şehirler; medeniyetlerin otağ kurduğu mekânlardır. Şehir; sevgidir, 
barıştır, birlikte yaşama kültürüdür, hoşgörüdür, refahtır, mutluluktur... Şehir; 
zenginliktir. Her bakımdan zenginliktir. Zihin zenginliğidir, düşünceniz genişler. 
Kalp zenginliğidir, sevgileriniz çoğalır.

Şehir; sanat, edebiyat, estetik, mimari, kültür, sosyal hayat ve bu sanatları 
oluşturan insanların yoğun yaşadığı mekândır.

Şehir; güzel sanatlardır, şiirdir, musikidir, hüsn-ü hattır, tezhiptir, 
minyatürdür.

Şehir; Itri’dir, Dede Efendi’dir, Mevlana’dır, Yunus Emre’dir, 
Fuzuli’dir, Baki’dir, Karacaoğlan’dır, Yahya Kemal’dir, Necip Fazıl’dır.
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Şehir; Hacı Hayri Bey, Hafız Osman Öge, Niyazi Yıldırım, İshak 
Sunguroğlu, Fikret Memişoğlu, Metin Sözen, Ahmet Kabaklı, Şeref Tan, Enver 
Demirbağ, Naci Onur, Sedat Çağlayan, Nazım Payam, Naci Sönmez’dir.

Batı medeniyetinin insanlığı düşürdüğü maddeci, zalim ve bencil 
medeniyet anlayışından farklı olarak bizler, asırlardır insanlığın şeref tablosu olan 
ve medeniyetimizin neşvünema gösterdiği şehirlere sahip bir geleneğin 
temsilcisiyiz.

Bizim şehirlerimizde; hakkın, adaletin, eşitliğin, merhametin, duyarlılığın 
ve insanlığı yönlendiren ulvi duygulann güzel rayihalarını teneffüs edilir.

Hz. Peygamber’in Yesrib şehrini İslamiyet’in nuru ile birlikte nasıl 
medenileştirerek “Medine” yaptığı, kız çocuklarını toprağa gömen o vahşi hayatı 
nasıl bir medeniyet haline getirdiğini anlatan şekliyle bakmalıyız şehir olgusuna.

Şehirde yüzünüze gülümseme gelir. Daha müreffeh bir hayat tarzıdır 
şehir. Aynı dünya herkese yeter, kavga etmezsiniz. Şimdilerde şehirlerimizde bu 
zenginliğe ulaşabilecek noktadayız.

Bizim kültürümüzde şehir ve kültür, öncelikle Selçuklu ve Osmanlı 
başkentlerinde kendini göstermiştir. Bu anlamda İstanbul, Bursa, Konya, Edime 
gibi şehirlerimizle birlikte Harput gibi kadim ve köklü şehirler medeniyetle 
birlikte huzur ve sükûnun iklimi olmuşlardır.

Adı anıldıkça ya da ismi zikredildikçe bam telimize dokunan kutsal bir 
emanetin adıdır Harput... Nice medeniyetler otağ kurmuş topraklarında. Tarihin 
her döneminde stratejik önemiyle birlikte sanatın, bilimin, eğitimin ve kültürün de 
neşvünema bulduğu beldeydi Harput.

Her kanş toprağında farklı bir kültürel zenginliği barındıran ve bu 
yönüyle de medeniyetlerin beşiği olarak değerlendirilen, Anadolu’nun en kadim, 
müktesebatıyla tüm dünyaya ilim, medeniyet, kültür ve sanat şuaları saçan 
şehirlerinden biri de Harput’tur.

1071 ’den itibaren kapılannı Müslüman Türk kültürüne aralayan, 
Anadolu’nun medeniyet sesinin duyulduğu ilk yerlerden biri; gerek ticarî, dinî ve 
askerî alanlar gibi içtimai unsurları, gerekse edebiyat, sanat, folklor ve musiki 
gibi kültürel öğeler açısından kısa sürede adını duyuran yerleşim birimi ve 
medeniyet merkezi de Harput olmuştur.
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Elazığ Belediyesi, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 
hayata geçirdiği projeler yanında, şehir kültürü, kültürel miras, kültür-sanat ve 
mimari konularında da birçok projeyi hayata geçiren bir kurum olmanın haklı 
gururunu yaşamaktadır.

Kültür alanında birçok kitabı yazın hayatına kazandıran Elazığ 
Belediyesi, 2018 yılında Uluslararası Dede Korkut Hikâye yarışmasının ardından 
ülkemizin saygm kuruluşu olan ve bugüne kadar birçok kültürel çalışma ve 
eserlere imza atan Türkiye Yazarlar Birliği ile ortaklaşa “Şehir Kültürü - 
Kültürlü Şehir Bilgi Şöleni”ni gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilgi şölenine sunulacak bildiriler ve yapılacak değerlendirmelerle şehir 
kültürünün günlük hayata olduğu kadar mimariye, sanat ve edebiyata daha çok 
yansımasına katkı sunacağını ümit ediyor, bildirileri ile bu çalışılmaya katkı 
sunan bilim ve kültür insanları ile Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum.

Mücahit YANILMAZ 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI
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ŞEHİRLER MEDENİYETİN AYNASIDIR

İnsan, şehir ve kültür; birbirini tamamlayan üç önemli kavram. Şehrin 
dünü, bugünü ve yannında bir medeniyet iddiasında bulunup bulunmamasında 
elbette insanın önemi tartışılmazdır.

Yüzyıllardır, birçok ülkede farklı yöntem, yaklaşım ve İhtiyaçlarla inşa 
edilen her şehir, kurucu iradenin anlayış ve görüşüne göre şekillenmiştir.Zaman 
içinde kimisi tarihin derinliklerinde yok olup giderken kimileri de ihtişamlı 
geçmişlerinden ilham alarak ayakta durmayı başarmışlardır.

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de şehirler;tarihi, mimarisi, sanatı, 
cadde ve sokakları, edebiyatı, kütüphaneleri, mukaddes mabetleri ve mekânlan ile 
bir bütün olarak insanlara bir yaşam tarzı sunuyor.

Şehirlere kimlik kazandıran bu değerler manzumesini şehir kültürü ile 
ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Şehirlere bir kimlik ve ruh kazandıran, insan ile şehri bütünleştiren, 
şehirleri sadece bir arada yaşama mekânlan olmaktan öteye taşıyan şehir 
kültürü,bu değerleri önemseyen, benimseyen, özümseyen insanlarda bir aidiyet 
duygusu oluşturuyor.

Bu duygularla korunup beslenen, nesilden nesile aktarılan kültürel 
değerler, bir süre sonra şehirlilik bilinci ve kimliği ışığmdaelbette“Şehir Kültürü” 
ne dönüşecektir.

Diğer önemli bir nokta; son yıllarda sıkça dile getirilen “Yeni medeniyet 
hamlesi” milletimizin önünde bir hedef olarak durmaktadır.
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Yeni bir medeniyet tasavvuru veya hamlesi üzerinde yapılacak her 
çalışmanın temelinde mutlaka “Şehir-Kültür-Medeniyet” kavramları hak ettikleri 
değerler üzerinden planlanmalıdır.

Değerli okurlar,

40 yıldır medeniyet ve kültür birikimimizi geleceğe taşımanın gayreti 
içinde olan Türkiye Yazarlar Birliği; Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri başta 
olmak üzere, düzenlediği pek çok ulusal ve uluslararası etkinlikte şehircilik ve 
şehir kültürünü gündeme taşıyan önemli programlar icra etmiştir.

Şimdi de,2018 yılını kültür-sanat yılı ilan ederek bu alanda çalışmalarını 
sürdüren Elazığ Belediyesi ile birlikte “Şehir Kültürü - Kültürlü Şehir Bilgi 
Şöleni” ni düzenliyoruz.

Şölende, “İnsan, Şehir, Kültür” kavramları bilim adamı ve 
akademisyenlerce ele alınıp çok yönlü değerlendirilecektir.

Bilgi şölenin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Elazığ Belediye 
Başkanımız Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere, emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ 

ÖZGEÇMİŞ

Şanlıurfa’da doğdu, ilk ve Orta öğrenimi Şanlıurfa’da yaptı. Uludağ 
Üniversitesi’nde İlahiyat ve Fırat Üniversitesi’nde Tarih eğitimi aldı. Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen-idareci olarak çalıştı. Tarih Anabilim 
Dalında “III.-XII. Yüzyıllar Arasında Urfa’da Dini ve Fikri Hayat” adlı Yüksek 
Lisansını 1996 yılında tamamladı. 2002 yılında ise “IX.-XII. Yüzyıllar Arasında 
Ortadoğu’da Karmatilerin Siyasi, İdari, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri” 
adlı teziyle doktorasını tamamladı.

2006 Yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. Halen Harran Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Başlıca temel 
çalışma alanları “Heterodoksi Tarihi, Ortadoğu’da Fikir Hareketleri, Şehir Tarihi 
ve Kurumlan, Ortadoğu ve Akdeniz havzasında oluşan siyasi, iktisadi ve 
sosyokültürel faaliyetler ile şehir tarihi, kültürü ve gündelik hayat konulandır.

Ulusal/Uluslararası alanda 13 kitap ve 15 kitap bölümü yazan Prof. Dr. 
Abdullah Ekinci, Ulusal/Uluslararası Bilimsel Dergi ve kitaplarda toplamda 50 
Makalesi yayınlandı.

Ortadoğu, Heterodoksi, şehir kimliği ve kültürü ile ilgili çalışmaları olan 
Prof. Dr. Abdullah Ekinci, aynı zamanda TYB (Türkiye Yazarlar Birliği) Üyeliği, 
Yeşilay Üyeliği, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) 
Mütevelli Üyeliği, Birlik Vakfı (Şanlıurfa Şubesi) Üyeliği, Şanlıurfa Valiliği 
Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapmış olan Ekinci, Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 7

MEYDAN KÜLTÜRÜ VE ORTAÇAĞ İSLAM ŞEHİRCİLİĞİNDE
MEYDAN

*Prof. Dr. Abdullah Ekinci

Zaman, Mekân ve İnsan Üçgeninde Şehir ve Meydan

Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en 
karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını sosyal, kültürel ve iktisadi 
arka planları olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. Kenti kent yapan 
önemli faktör, zaman içinde geriye doğru giderek köklerimizi hissetmek ve 
buradan ileriye doğru uzanmaktır. Herkese açık bir kültür alanı olarak kenti, 
tepeden bakılan bir nesne değil gündelik hayatın doğallığı içerisinde insanları 
geleceğe yönlendirecek ve moral duygularını güçlendirecek bir yaşam alanı 
olarak görmektir.

Şehirler ve şehir estetiği “zaman-mekân ve insan” üçgeninde ele alınmalıdır. 
Zaman-mekân ve insan, şehirciliğin sacayaklarıdır. Şehir ile alakalı olarak 
“zaman-mekân” ile “insan-mekân” ilişkisini görmeden şehir hakkında tartışma 
yapmak yüzeysel bir çabanın ötesine geçmez. Şehrin sembollerini bilmek, kentin 
soyut ve somut mirasını solumaktır. Şehri bilmek “tnsan-Mekân” ilişkisiyle şehri 
solumak aidiyet duygusunu geliştir. “tnsan-Mekân” ilişkisi aynı zamanda şehir 
sembollerini ve şehir felsefîsinin derinlemesine anlaşılmasını da sağlar. Mimar 
Turgut Cansever "İslam'da Şehir ve Mimari adlı eserinde, “...geçmişle bağı asla 
koparmamak ama geçmişi yok etmeyecek şekilde değişime göz kapamak 
gerekir...” der. Modernleşmeyle birlikte tarihsel miras büyük darbe almıştır. 
Turgut Cansever, “Kentin ve iskân ettiğimiz mekânın biçimi bizim kozmosla 
kurduğumuz ilişkiyi belirler” der.1 En basit haliyle kim olduğumuz, 
ürettiklerimiz, yön verdiklerimiz, bu varlık içinde nasıl bir yer edindiğimize dair 
sorulara verilen cevaplar, şehri besler. Şehir bunlarla anlam kazanır. Şehir bireyin 
siyasal, kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir. “Mekânın 
doğasını” anlamak; mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla 
kentin ruhu arasındaki ilişkileri kavramakla mümkündür. Mekânla toplumun ve 
insanın ilişkisi, bu ikisi üzerinden mekânla mekânın ilişkisi anlamına gelmektedir. 
İnsanın ve toplumun mekânla ilişkisi ise mekân üzerinden kendileriyle ilişkilerini 
ifade eder. Bu yönüyle “şehircilik sosyal bir faaliyettir.” “Bir nesne olduğu kadar, 
bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir cetvel ve bir pergelle 
anlaşılamaz. Bir bilim olarak şehircilik ‘kentin şiiri ve metafiziğini’ anlayamaz,

*Harran Üniversitesi, Fen Edabiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
1 Turgut Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, İstanbul 2006.
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ayrıca anlamak da istemez.” Söz konusu metafiziği anlamak için İhtiyaç duyulan 
şey, teknikten daha çok mekânın felsefesi ve teknik donanımlardan daha çok 
amaçların belirlenerek mekâna dair yapım programının oluşturulmasıdır.2 Hatta 
varlığım uzun süre devam ettiren bir kentsel mekân, hızla değişen mimari tarzlara 
rağmen biçimsel olarak değişmiyorsa burada mimariden daha fazla sosyal ve 
kültürel yapıdan bahsetmek daha doğrusu bir şehir metafiziğinden bahsetmek 
gerekir. Mekânın metafiziğini şehrin mabedi, pazarı, panayırları, mahallesi, 
sokağı, çeşmesi, namazgahı, mezarlığı ve meydanı gibi dinamikler oluşturur.

Şehir metafiziğini oluşturan yapıların zaman içinde toplumsal değer yargısı 
da değişmiştir. Bu bağlamda İslam şehirciliğinin klasik çağlarında önemli bir 
sosyokültürel merkez olan meydanlar, Osmanlı şehircilik pratiğinde geri planda 
kalmıştır. Aslında meydan kültürü, somut ve soyut anlatımlarıyla hemşehri 
olmanın bilincini üreten alanlardır. Meydan ortaklık mekânlardır. Meydanlar 
kentlerin ilk oluşumlarından itibaren vardı. Antik çağda kentin kurulacağı yerin 
düşman saldırılarına karşı tepede bulunması, hayvancılık ve tarım alanları, su 
kaynaklan ve kentin poyraz rüzgân alıp almamasına göre belirlenirdi. MÖ 5. 
yüzyılda birbirlerini dik kesen sokak ve caddelerin oluşturduğu eşit parsellerden 
meydana gelen kent modeli, Hippodamik kent planı olarak ifade edilir. İlk olarak 
ünlü mimar Hippodamos tarafından Anadolu'da Ionia kenti olan Miletos'da 
uygulanmıştı. İlk uygulayan kişinin adıyla anılan Hippodamik kent planı, daha 
sonra Priene gibi bölgedeki diğer kentlerde de uygulanmış, Helenistik ve Roma 
döneminde ise geliştirilerek tüm Akdeniz dünyasında uygulanan bir kent modeli 
olmuştu. Hippodamik kent planında şehir, yapılaşma karmaşasından uzaktır. 
Tüm kamusal binalar herkesin kolayca ulaşabilmesi için kentin ortasında yer alır. 
Caddelerin birbirini dik olarak kestiği kent yapısında kanalizasyon hatlan da iyi 
ayarlandığı için su baskınları pek fazla görülmez. Kentin ana caddeleri kuzey- 
güney ve doğu-batı yönünde kesişiyor. Diğer bütün sokaklar bu caddelerle 
birleşmekteydi. Kamusal binalar da bu caddelerin belirli noktalarına 
kurulmaktaydı. Caddelerin ve sokakları kesiştiği alanları ise meydan olarak 
tasarlanmış. Eski Yunan polislerinde agora olarak ortaya çıkan ve kamusal 
binaların çoğu ile insanlan sürekli temas halinde tutan ticaret, sanayi ve dinin 
başlıca odağını oluşturan, en mükemmelinden en basitine kamusal mekândır. İlk 
Yunan sitelerinin korunma amaçlı Akropolis’ten hareketle ortaya çıkıp, sonradan 
düze indikleri zaman, hemen her seferinde ilk önce oluşan unsur agora olmuştur. 
Meydan poliste yaşayan insanların ev ve iş dışındaki hemen tüm zamanlarım

2 Bkz. Haşan Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, Kaktüs yay. 2014.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 9

geçirdikleri yerdir ve bu nedenle de meydanlar toplumsallığın ve onun başka bir 
ifade tarzı olan siyasetin merkezi alanları olmuştur. Roma’da da durum bundan 
farklı değildir. Bizzat kendi bir civitatis olarak ortaya çıkan Roma Kenti, 
fetihlerle büyüyerek, tarihin kaydettiği en büyük devlet formasyonlarından biri 
haline gelmiştir. Ama Roma devleti, bizde çoğu zaman sanıldığının aksine, 
ülkenin her birimine kendi iradesini tartışmasız bir şekilde kabul ettiren despot, 
mutlakçı ve aşırı merkezci bir üst siyasal belirlenme olmanın uzağında kalmıştır. 
Roma aslmda bir civitatisler konfederasyonudur. Bu konfederasyonun oluşturucu 
birimleri olan bu kentsel-siyasal varlıklar, aslmda civarlarındaki kırsal alanla 
birlikte ekonomik, siyasal ve toplumsal bir bütün meydana getirmektedirler. Bu 
bütünlüğün çok çeşitli simgeleri arasında en dikkat çekici olanı forum’dur. Tıpkı 
Yunan polislerinde de olduğu gibi, Roma forumu kentin toplumsal, ekonomik ve 
siyasal odağmı oluşturan bir meydan olarak ortaya çıkmıştır. Meydanların antik 
dönemdeki işlevleri ortaçağ’m ilk yarısında kesintiye uğramıştır. Özellikle 
ekonomik nedenlere dayalı olarak kırsal hayatın öne çıkması, bu dönemde 
kentleri toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurları olmaktan çıkartmıştır. Roma 
döneminden gelen kentler ya yok olmuşlar, ya da küçülmüşlerdir. Bunun yanı 
sıra, antik kır-kent ilişkisi tam anlamıyla kopmuş, dönemin küçülerek ayakta 
kalabilen kentleri, surların arkasında, kırsal ve kentsel faaliyetlerini birleştirerek 
hayatlarım sürdürmeye çalışmışlardır. Bu süreçte de meydanlar kentlerde 
varlığım sürdürmüş ve kentin toplumsal odağı olma işlevini devam ettirmişlerdir. 
3 Meydan somut ve soyut anlatımlarıyla hemşehri olmanın bilmemi üreten 
alanlardır. Meydan “ortak” mekânlardır. Meydanlar kentlerin ilk oluşumlarından 
itibaren vardır. Eski Yunan polislerinde agora olarak ortaya çıkan ve kamusal 
binaların çoğu ile insanları sürekli temas halinde tutan ticaret, sanayi ve dinin 
başlıca odağmı oluşturan, bu en mükemmelinden en basitine kamusal mekândır, 
ilk Yunan sitelerinin korunma amaçlı Akropolis’ten hareketle ortaya çıkıp, 
sonradan düze indikleri zaman, hemen her seferinde ilk önce oluşan unsur agora 
olmuştur.

XI. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da ekonomide canlanma başlamıştır. Endüstri 
ile dış ticaretin yeni boyutlar kazanmaya başlamasıyla, kentlerde de ekonomik 
canlanma harekete geçmiştir. Bu süreçte ayakta kalan kentlerin bazılarının yeni 
durum karşısında büyümelerinin yanı sıra, yeni kentler oluşmuştur. Bu gelişme 
içinde başı, Kuzey İtalya kentleri çekmektedir. Bu kentlerin en önemli bölümünü 
de piazza, yani meydan oluşturmaktadır. Bu piazza Antikite ve ortaçağdaki

3Mehmet Ali Kılıçbay, Şehirler ve Kentler, İstanbul 2000, s. 40-41 ;Armie Pralong (editör), Bizans, Yapılar, 
Meydanlar, Yaşamlar, çev. Buket Kitapçı-Bayrı, İstanbul 2011; Fustel D e Coulanges, Yunan’dan 
Roma’ya Tapınma, Hukuk ve Kurumlar, Ankara 2011.
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öncellerinden çok daha büyük ölçekte ekonomik ve toplumsal hayatın odağı 
haline gelmiştir. İlk bankalar burada türemiş, nakit akımlan ile ekonominin 
yüksek voltajlarının düzenleme alanı burası olmuş, toplumsal fırtınalar ilk önce 
burada patlamış ve bu fırtınaları çıkartanlar da burada cezalandırılmıştır. Bunun 
yanı sıra, her kilise, her tarikat piazzaya bakan bir dinsel bina edinmenin peşine 
düşmüştür. Binaları olmayan dilenci tarikatlar ise, vaazlannı doğrudan meydanda 
vermişlerdir. Sonuçta herkesin bakışlan meydana yöneliktir. İtalyanca piazza 
sözcüğü Türkçeye piyasa olarak geçmiştir. Piazza gerek somut, gerekse soyut 
içeriğiyle mal ve hizmetlerinin alınıp ve satıldığı alanı ifade etmektedir. 
Piazza’nm bir anlamı ekonomik hayatın odağını diğer anlamı ise, “piyasa 
yapmak” deyiminde ifadesini bulan, gezinmek, insanlarla karşılamak gibi atıflarla 
birlikte, toplumsal hayatm odağına gönderme yapılmaktadır. 4Böylece, çok 
dolaylı bir yoldan bile açıkça ortaya çıktığı üzere, piazza İtalya ve giderek Batı 
Avrupa kent hayatının ekonomik ve toplumsal, dolayısıyla da siyasal odağı 
olmuştur.

İslam Şehircilik Kültüründe Meydan

İslam şehirlerindeki meydanlar, işlevleri açısından batı uygarlığının meydan 
kültüründen ayrılır. İslam şehirlerinin meydanlan köken, işlev ve mimari 
donatılan açısından yapılan değerlendirmeler,henüz bir nihayete ulaşmamıştır. 
Meydanın Grek ve Roma kökenli olduğu savı ile Grek-Roma öncesi özellikle 
Babil, Sümer, Asur gibi antik dünya uygarlığının şehir planları ve kadim 
dünyanın şehircilik pratikleri ile ilgili çalışmaların netlik kazanmasıyla 
bilgilerimiz netlik kazanacaktır. Kaynaklarımızda Küfe şehrinin kuruluşu ile ilgili 
değerlendirmeler İslam şehirciliğinin kökenleri hususunda ipuçlan vermektedir. 
İslam şehirciliğinin kuruluş döneminde, Grek ve Roma şehirciliğinin veya Suriye 
şehirlerinin Kûfe’yi etkilemediği kabul edilir. Doğu şehirlerindeki şehircilik 
pratiği, Pomerium’un hemen çevresinde bulunan Agora doğu şehirlerinde, 
özellikle Ktesifon (Medain) vb. İran şehirlerinde de mevcuttu. Sa’d b. Ebî Vakkas 
Kûfe’yi kurmadan önce Medain’i karargâh haline getirip burada bir süre ikamet 
ettiği, Kûfe’nin kurulmasına karar verildikten sonra, şehrin İranlı mimarlar 
tarafından planlanmış olması, şehircilikte İran etkisini göstermektedir. Aynı 
durum Bağdat’m kuruluşunda da kendini göstermiştir. Bağdat’ın kuruluşunda 
görev alan Kûfe’li mimarların, pazarlarda olduğu gibi, meydan hususunda da 
Kûfe’yi esas alarak Bağdat meydanını da ona göre inşa etmişlerdir. İslam 
şehirciliğindeki meydanlar işlevsel olarak ayrılır. İslam şehirciliğinde meydan salt 
ticari bir alan değildir. Oysa Grek, Roma ve Fars şehirlerinde Agoralar büyük

4 Mehmet Ali Kılıçbay, Şehirler ve Kentler, s. 43-44.
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ölçüde ticaretin yapıldığı mekânlardır. İslam şehirciliğinde meydanlarda ticaret 
yapılmaz, ticaret için ayrı mekânlar (pazarlar) yer alır.5

Meydanlar, felsefi boyutunda da olduğu gibi kentsel tasarım boyutunda da, 
insana verdiği önem nedeniyle kentin potasına dönüşmüştür. Artık batı ve doğu 
dünyasının uygarlıklarınca oluşan mekanlar kadar bu mekanlara hayat veren 
insan, fauna ve flora da etkin olmaya başladı. Meydanlar sadece şehirlerin maddi 
konforu için açılmaz, onlar mânevi değerlerin teşhir olunduğu tarih, san’at ve 
zevk galerileridir. Toplumun sosyalleşme ve terbiye alanlarıdır. Her meydana 
genişlik, tertip ve tezyinden evvel bir ana fikir hâkim olması gerekir. Ana fikri 
olmayan meydan taş yığından ve işlevsiz bir alandan öteye geçmez. Ne kadar 
geniş olursa olsun daralmağa, ne kadar süslü olursa olsun çirkinleşmeye 
mahkûmdur. Ortaçağ İslam kültüründe meydanlar, fonksiyonlarına göre 
sınıflandırılmıştır. Osmanlı meydanları kamusal meydanlar, ticari meydanlan, 
hükümet meydanlan, askeri meydanlar, mahalle meydanları, ulaşım meydanları 
ve spor meydanlan gibi işlevleri vardı. Benzer bir durum ortaçağ Küfe şehirde de 
vardır. Küfe şehir meydanı, hem askeri törenlerin yapıldığı veya savaşa gidileceği 
zaman askerlerin toplandığı bir alan hem de Cuma günleri şehrin uzak 
mahallelerinde oturmakta olan Müslümanlann namaza geldiklerinde bineklerini 
bağladıklan bir mekân idi. Başlangıçta Kûfe’de meydan yerleşime kapalı idi. 
Daha sonra yapılaşmaya gidildiği görülmektedir. Ortaçağ İslam şehirciliğinde 
meydan kültüründe temel kavram Mirbed’tır. Mirbed, Irak’ta Arap kültürünün 
şekillenmesinin yanı sıra şehrin ekonomik hayatında da olağanüstü bir rol oynadı. 
Burada deve kervanlarının yükleme ve boşaltma işi bu özel meydanda yapılmakta 
idi. Göçebeler ve kervanlar için bir tür kamp yeri idi. Basra’da geniş bir 
meydandan ibaret olan Mirbed’da, suyu Şattü’l-Arap’tan getirilmiş bir havuz 
mevcut idi. Başlangıçta boş bir alan olan en eski pazar yeri olan ticaret merkezine 
155/771-2’de Ebu Cafer el-Mansur tarafından bir sur inşa edilir. Meşhur yedi 
kraat âliminden üçüncüsü, dil bilimci ve Basra dil okulunun kurucusu Ebu Amr b. 
A’lâ’nm (154/770) evi de Mirbed’in arkasında idi. Basra Okulunun mensupları 
Mirbed’e gelen Bedevilerden kelimelerin tespiti, gramer kaidelerin formüle 
edilmesinde Basra Okulunun çalışmalanna ciddi katkı sağlamıştır. Şiir 
yarışmaları yapılıyordu. Bedevilerin tarihsel gelenekleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili 
bilgiler buradan toplatılmıştır. Cahız “Beyan” adlı eserinin önemli bölümlerini 
buradan topladığı kaydedilir. Cahız “Hayavan”ında ünlü arap şairi Ebu Nuvas el 
Haşan Bin el Hani el Hakem’in yazı aletlerini alarak sabahın erken saatlerinde 
Mirbed’e geldiğini ve burada notlar aldığını ifade eder. Aynı şekilde şair

5 M. Mahfuz Söylemez, Bedevîkten Hadârîliğe Küfe, Ankara 2001, s. 54-55.
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Ferazdak’ın da uğrak yeri idi. Resmi eğitim kurumlannm yokluğunda bir okul 
görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda Mirbed dil bilimcilerin, şairlerin, hadis 
toplayıcıların uğrak yeri olmuştur. Mirbed’de Bedevilerin, kentlilerin rengârenk 
bir kalabalık tarafından sorgulanılması da mekânın öğretici yönünü 
göstermektedir. Mirbed aynı zamanda bir tiyatro sahnesidir. Mirbed bazı 
geleneksel oyunların sergilendiği, insanları eğlendirmek için yılanların oynatıldığı 
bir eğlence alanıdır. Kan davalannın görüşülüp barış akdinin yapıldığı yerdir. 
Mirbed aynı zamanda, şairlerin, ediplerin ve Arap dilcilerin buluştuklan bir 
kültür merkezi ve önemli siyasi toplantıların yapıldığı forumdur. Mirbed şairlerin 
atışma mekânıdır. Şair Ferazdak ve Cerir, orada kabile reisi ve şairi Ra’î (ö. 
907/709) gibi uzmanların hakemliğinde, amansız şiir atışmalarına girmiştir. 
Asma’î de (ö. 213/828), garîbü’l-lûgat’ı, Bedevilerin kullandıkları “nadir ve 
anlamı karanlık sözcükleri” aramak için buraya gelirdi. Mirbed yerleşik 
kentlilerle kırsal göçebeler arasında bir alışveriş mekânı olması açısından da bir 
sosyalleşme merkezi idi.6

İslam şehirlerinde meydan ile diğer unsurların bütünlüğü söz konusudur. 
Mesela Kufe’de meydan, mescit ve dâru’l-imâre’nin batısında bulunup ve iki 
temel öğeyi kuşatır ve meydan kavramı özel bir kavramla sabn veya rabbe olarak 
ifade edilir.7

İslam şehirciliğinde önemli gelişmelerden biri İran’daki şehircilik 
kültürüdür. İlk planlanan meydanın tarihi ise, Akkoyunlular dönemine uzanır. 15. 
yüzyılda Uzun Hasan’ın Tebriz’de inşa ettiği Meydan-ı Haşan Padişah, İran’da 
modem anlamda yapılmış ilk meydandır. 1470’lerde yapılmış olan bu meydanın 
etrafında cami, Ali-Kapu (saray ve divan), hastane, çarşının giriş kapısı ve bazı 
zanaat yapılan inşa edilmiştir. Safevilerin ilk padişahlarından sayılan, Şah 
Tahmasp döneminde başkentin Kazvin’e taşınmasıyla, inşaatı 11 yıl süren Ali- 
Kapu Meydanı, Safevi döneminde yapılan ilk meydandır. Bu meydanın inşasıyla 
birlikte, çevresinde ağaçlandırma yapılmış olan cadde kavramı ilk kez İran’da 
ortaya çıkmıştır. Kazvin’in Ali-Kapu Meydanı ve Tebriz’in Haşan Padişah 
Meydanı, Nakş-ı Cihan Meydam’nın inşası için birer altyapı oluşturmuş ve bir 
model olarak kullanılmışlardır. Bu model Nakş-ı Cihan Meydanı’nda kendi 
evrimini gerçekleştirdikten sonra, İran’ın birçok kentinde ve hatta mahallesinde 
kullanılmıştır. İsfahan Ekolu ile Safeviler döneminde ticaret, hükümet ve din 
reformlarının etkisiyle şehirler çok önem kazandılar. Bu nedenle de İsfahan

6Geniş bilgi için bkz. Abdullah Ekinci, “İslam Şehrinde Bir Sosyo-kültürel Merkez(Meydan): Mirbad”, 2.
Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Konya 2012.

7 M. Mahfuz Söylemez, s. 54.
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ekolünün bir uzantısı olarak kentsel reformlar gerçekleşti. Bu reformları 6 
başlıkta özetlenir: 1. Şehirlerde kentsel plana göre tasarım ve gelişimlerin 
uygulanması; 2. Kentsel yönün önem kazanması; 3. Ulaşım yollarının yeniden 
yapılması ve onarılması; 4. Tarihî bölgeleri koruyarak ve yeni bölgeler ekleyerek 
kentlerde gelişimlerin gerçekleştirilmesi; 5. Doğaya önem verilmesi, bulvarlar ve 
bahçelerin inşa edilmesi; 6. Hepsinden daha da önemlisi, şehirlerin merkezinde 
geniş ve önemli fonksiyonları barındıran kapsamlı bir meydanın inşa edilmesi.8

İslam şehirciliğinde meydan örnekleri içinde İsfahan’daki “Nısf-ı Cihan” 
veya “Nakş-ı Cihan” meydanının özel bir yeri vardır.Bu yeni model şehri bir 
bütün olarak ele alıp, kentsel mekânları toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik 
hayatın gerçekleşmesi için yeniden düzenlemiştir. Şehir bütünlüğü ve binalar 
arasındaki ağı temel alan bu düşünce şehircilikte “İsfahan ekolü” olarak 
adlandırılmıştır.

İsfahan, Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmiş, Selçukluların başşehri, 
Harzemşahlann, Timurlulann ve Safevilerin gözdesiydi. Etrafı atla bir günde 
dolaşılabilirdi. Hem "yüz kapılı şehir"di, hem "nısf-ı cihan" ve "nakş-ı cihan"... 
Yani dünyanın yarısı ve dünyanın süsü. Tarihçiler ve seyyahlar onun zikrinden 
müstağni değildi. 512 bin 159 metrekarelik bir alanı kaplayan meydanın etrafında 
Safevi-Şii hükümdarı Şah Abbas’ın adını taşıyan cami yer almaktadır. Şah Abbas 
Camii mimarisiyle İslam medeniyetinde müstesna bir konuma sahiptir. Ana giriş 
kapısı, minareleri, büyük kubbesi ve iç avlusu çinilerle bezenmiş, binlerce kişinin 
aynı anda namaz kılabildiği bir mabet. Meydana hâkim diğer bir yerde ise 
muhteşem kubbesi ile Şeyh Lütfullah Camii bunuyor. Şeyh Lütfullah, aslen 
Lübnanlı bir derviş. Şah Abbas tarafından İsfahan’a davet edilmiş, bilahare Şah 
Abbas’ın kayınpederi olmuş. Zaten camiyi de Şah, kayınpederinin adına 1615 
tarihinde yaptırmış. İçi ve dışı rengârenk çiniler ile bezeli cami, Safevi 
mimarisinin en önemli eserlerinden birisi kabul edilmektedir. Şeyh Lütfullah 
Camii’nin tam karşısında, meydanın kuzey tarafında ise Âli Kapu Sarayı 
bulunuyor. Meydana hâkim bu eser, Şah Abbas tarafından, meydanı seyretmek 
için yaptırılmıştır. İsfahan şehrinin güzelliğine, “hayat veren ırmak” anlamına 
gelen Zayende Rud Nehri yer alır. Meydanda yer alan sarayın üst kat ayrı bir 
sanat harikası olarak inşa edilmiştir. Burası müzik odası olarak kullanıldığı için 
tavan, müzik aletleri figürü ile bezenmiştir.

8Hossein Sadri, Şark Şehrinin Uyanışı: Nakş-ı Cihan Meydanı’nın İnşası ve Şehircilikte İsfahan Ekolu, 
Mimarlık 360, Temmez Ağostus 2011.
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Nakş-ı Cihan Meydanı’nın bir köşesini de muhteşem bir saray süslüyor. 
İsfahan’m Kırk Sütun (Çehil Sütun) Sarayı, yabancı ülkelerin elçilerini ağırlaması 
için 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Bir dönem kütüphane ve müze olarak da 
kullanılmıştır. Kırk Sütun Sarayı’nın içerisindeki bölümler tablolarla süslenmiştir. 
Safevilerden sonra kurulan Kaçar Hanedanlığı devrinde yapılan minyatür 
tabloların en meşhuru ise Çaldıran Savaşı’nm anlatıldığı tablodur. Başka bir 
tabloda ise Safevi Şahı Tahmasb, Kırk Sütun Sarayı’mn ana salonunda 
Hindistan’ın Hümayun Şah’ını ağırlıyor. Bir başka tabloda ise Şah İkinci Abbas 
Türkistan padişahını ağırlıyor. Saraydan Şah Abbas’m sadrazamı Lütfi Alihan 
tarafından yaptırılan Lütfi Alihan Kapalıçarşı’sına geçilmektedir. Nakş-ı Cihan 
Meydanı sarayları, mabetleri, süslemeleri, bahçeleri ve su mimarisiyle meydan bir 
kanaviçe gibi süslenmiştir. İsfahan’daki Nakş-ı Cihan Meydam’mn yönü, 
İsfahan’m iklimsel koşullan dikkate alınarak inşa edildi. Bu yeni yön, kentin eski 
yönünden ve daha da önemlisi Kıble yönünden farklıydı. Bu nedenle de Nakş-ı 
Cihan Meydanı’mn yönü ve meydanın köşesindeki caminin yönü arasındaki farkı 
hissettirmemek için, mimari tasanm değeri taşıyan ve bir örnek oluşturan giriş 
bölümü tasarlanmıştır. Safeviler yeni yollar ve yeni kent merkezleri inşa ederken, 
kent ve doğa ilişkisini de dikkate aldılar ve bahçe şehirler inşa etmeye çalıştılar. 
Kazvin, İsfahan ve Tebriz’e bahçe şehir niteliği kazandırmayı amaçladılar. Bunu 
gerçekleştirmek için de İran bahçelerinin tasarımında antik dönemden itibaren 
önemli bir kavram olan ve Perdis olarak isimlendirilen Çahar-Bağ modelim 
kullandılar.9 Kamusal sokaklara ağaç diktiler ve dönemin Avrupa’sında da olduğu 
gibi, sadece yürüyüş ve eğlence amaçlı caddeler ve bulvarlar inşa ettiler. Bu kent 
meydanlarına örnek olarak, Kazvin’de yapılmış olan Ali-Kapu Meydanı ve 
İsfahan’daki Nakş-ı Cihan Meydanı’m gösterebiliriz.

İran şehir meydanlarında, mimari bir felsefenin varlığı da görülmektedir. 
Şehircilikte İsfahan Ekolü olarak ifade edilen bu anlayışın temel dinamiği 
ressamlık ve diğer sanat dallannda, politik ve ideolojik düşünce biçimlerinde ve 
diğer alanlarda insanın daha önem kazanması ve merkeze konulmasıdır. Bu

9Çar-Bağ (İran ve Hint Saray Bahçeleri ). Çar-Bağ divan şirinde sık sık geçen benzetme unsurlarından 
biridir. İran’ın Isfahan kentindeki İran hükümdarlarının saraylarında bulunan bahçelere çar-bağ 
denirmiş, Babürlüler de saraylarındaki bahçelere bu adı vermişlerdir. Çar sözcüğü Farsçadır çehar (dört- 
çarbağ:dört bağ) sözcüğü ile bağlantılı olduğu gibi her tarafı bağ anlamına da gelir. İran Şehinşahlarınm 
saray bahçelerine çarbağ dedikleri bilinmektedir. Belki de çarbağ, İran sarayındaki bahçelerin sayısını 
ifade ettiği gibi her yanı bağ anlamında da kullanılmış olabilir. İsfahan’daki İran Şahlarının saraylarının 
olduğu bölgeye Çarbağ denmektedir. “Isfahan şehrinde Safevilerin ihtişamımyansıtan köşkler, mermer havutlar 
ve bahçe düzenlemesiyle ünlü, birbirlerinden farklı ağaç türleri, ortasından akan Rud Nehri ve kollan ve bu kollar 
ürerinde kurulmuş /emareler ile pek mamur ve müzeyyen, ... Çihl sütun (Kırk direk) Sarayı ile tarihi bir 
mekândır.” Bkz. A. Talat Onay, Edebiyatımızda mazmunlar, MEB, 1996- s. 164.
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nedenle İsfahan ekolü şehircilikte bir şark uyanışının ifadesidir. İsfahan ekolü ile 
şehir, hiyerarşik bir yapıdan mekânsal bir dizge şekline dönüşmüştür.

Osmanlı şehircilik kültüründe10 ise, Batılı anlamı içinde bir meydan 
görülmemektedir. Osmanlı şehrinin meydanları, Ortaçağ İslam kültüründeki 
kadar da derinlikli değildir. Osmanlı da çarşı, pazar, bedesten, at meydanı ve 
cami avlusu gibi farklı mekânlar, batıda kullanılan meydan işlevini görmekte idi. 
Osmanlı kentinde toplumsal ve ekonomik odaklar kentte parçalar halinde farklı 
mekânlarda yer almaktaydı. Çarşı, pazar ve bedesten gibi mekânlar, aslmda 
esnafm bir arada bulundukları yerlerdir. Pazar, aynı iş kolundaki esnafın bir 
aradalığmı ifade etmektedir. Çarşı daha geniş bir kavram olup, çeşitli esnaf 
gruplarının bir arada olma halini belirtmektedir. At meydanı ile Ok Meydanı daha 
çok savaş talimine yönelik sportif faaliyetlerin alanı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Osmanlı da cirit ve ok atma gibi savaşa yönelik oyunların itibar gördüğü 
bilinmektedir. Meydan sözü ile bu tür sportif faaliyetlerin yapıldığı sahalar için 
kullanılmaktaydı. Cami avlusu ise İslam adetlerinin de belirlendiği üzere, zaten 
bir toplantı alanıdır ve toplumsal işlevi ağır basmaktadır. Esnaf çarşıda merkezin 
memurları (kadı ve muhtesip), kent halkı da cami avlusunda ve caminin içinde 
dinsel otorite tarafından gözetim altında tutulmaktadır. Osmanlı kentleri 
ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin yürütüldüğü gelişmiş meydanlardan 
yoksundur. Osmanlı “millet” ve “mahalle” sistemiyle uyrukları mensup oldukları 
dinler temeli üzerinde, “millet” adı verilen gruplanmalara bölünmüşlerdir. Her 
“millet” kendi dinsel önderi (patrik, piskopos, hahambaşı) aracılığıyla doğrudan 
merkeze bağlanmaktadır. Farklı “millet”lere mensubiyet, hemşehrilik ve kent 
yurttaşlığı kavram ve bilincine ulaşmayı olanaksız hale getirmektedir. Batı kenti 
tarihi bir anlam içinde, meydanda ve meydan etrafında örgütlenen ekonomik ve 
siyasal toplumsallık olurken, Osmanlı kentleri bütünsel toplumsallıkların 
üretileceği meydanların oluşmasma tanık olmamışlardır. Osmanlı hâkimiyetine 
geçmiş antik bakiyesi olan kentlerin durumu farklılık arzeder. Bu kentler 
toplumsal reflekslerinde olduğu gibi mimari pratiklerinde de çift karakterlidir. 
Şehircilik anlayışları hem eski birikimi yaşatır hem de yeni alan açar.

Tanzimat’la başlatılan, Cumhuriyet döneminde sürdürülen batılılaşma 
çabalan düşünsel açıdan aynı temele dayanmakla birlikte, yöntem ve uygulamalar 
açısından önemli farklılıklar içermektedir.11 Osmanlı modernleşmesinde öncelikli

10 Osmanlı Şehit Kültürü için bkz. Turgut Cansever, Osmanlı şehri, İstanbul 2010; Suraiya Faroqi, 
Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, İstanbul 2010;

11 Bkz.Paul Dumont, François Georgeon (Editörler), Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, İstanbul 
1999.
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olarak üst yapı kurumlarının yeniden düzenlenmesi hedeflenirken, Cumhuriyet 
modernleşmesinde sadece bu kurumlann değil, aynı zamanda çağdaşlaşmayı 
sağlayacak bütün toplumsal yapının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle 
Osmanlının modernleşme paradigmasında devlet teşkilatı büyük ölçüde 
değiştirilirken, toplumsal yapının korunmasına hassasiyet gösterilmiştir. 
Cumhuriyet modernleşmesi ise ekonomiden özel ve kamusal yaşama, kentten 
mimarlığa dek her şeyin yüce bir aklın hesaplanmış eylemleri sonucu, yeniden 
düzenlendiği, bir ideolojik meşrulaştırma girişimi olarak değerlendirilir. İki binli 
yıllardan itibaren yeni bir paradigma etkin olmaya başladı. Toplumda görünür 
olamayan gruplar görünür olmaya başladı. Söz konusu gruplar sadece şehirciliği 
değil, felsefe ve ideolojiyi, sanatın çeşitli dallarını, politika ve ekonomiyi de 
etkileyecek kent tasavvur oluşturmaya başladılar. Aynı duygu ve düşünceler 
mimaride de kendisi hissettirmeye başladı. Yeni inşa edilen mekânlar, söz konusu 
tasavvur ile inşa edilmek istenir oldu. Rant çeteleşmelerine rağmen “toplum için 
şehircilik” özne kılınmak istenmiştir.

Mahalle Meydanları

Meydanlar, felsefi boyutunda olduğu gibi kentsel tasarım boyutunda da, 
insana verdiği önem nedeniyle kentin potasına dönüşmüştür. Artık batı ve doğu 
dünyasının uygarlıklarınca oluşan mekanlar kadar bu mekanlara hayat veren 
insan, fauna ve flora da etkin olmaya başladı. Temel hak ve özgürlükler ve 
bunların önündeki engeller de mekânlara ruh vermeye başladı. Kentin, sokağın, 
meydanın ölmemesi için mücadele ne kadar önemli görünse de, toplumun 
düşünme biçiminin saflığı, özgünlüğü, derinliği de o kadar önemlidir. Toplumun 
düşünme biçiminin değiştirme çabaları özgünlüğü yitirir. Yerinden oynatılan her 
taş, yıkılma sürecini de tetikleyen bir unsurdur. Kent tartışmaları etnik ve 
ideolojik merkeziyetçilikten anndmlabilirse, o zaman kurgusal bir şehir inşa 
etmenin ötesine geçilir. Esas olan estetik kaygılann ötesinde toplumsal tabanın 
oluşmasıdır. Bu da yönlendirme kabul etmez. İnşa etmenin bir estetiği olduğu 
gibi yıkımın da bir estetiği vardır. Napolyon Bonapart döneminde (1799-1814), 
henüz gelişmemiş planlama düşüncesi ile tarihi kentlerin merkezlerini yıkma 
hevesiyle birçok alan tahrip edilmiştir. Safevi döneminden beri şehirlerin 
gelişimlerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, kentlerin tarihî bölgelerde değil, 
tarihî bölgelerin bitiş noktalarında gelişmeleridir. Böylelikle şehirler eski 
bölgelerine dokunulmadan gelişmişlerdir. Benzer bir durumu Urfa’da, Osmanlı 
son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanmıştır. Bu süreçte kentin birçok 
gözde mimari yapısı yıkılmıştır. Geri kalan eski yapılar ise gecekondulaşmıştır. 
Gecekondulaşıp yozlaştırılan mekânlardan bazıları, Topçu Hanı, Şehbenderiye
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Medresesi (Şehbenderiye Cami müştemilatı), Şehbenderlik (İran Ticaret 
Konsolusluğu)’dır. Aynı dönemde Askeriye (Hacı Kara Ağa)hanı yıktırılır yerine 
eski vilayet binası yapılmıştır. Büyükyol, Asfalt Caddesi ve çevresinde yer alan 
mutasarrıflık sarayı, Sarayönü-Haşimiye arası ile 12 Eylül caddesinde yol açma 
bahanesiyle yıktırılan tarihi yapılar, modernleşme çabası sonucunda tahrip edilen 
tarihi mirastan sadece bir kısmıdır. Cumhuriyet modernleşmesiyle alan hem 
kurumsal, hem de toplumsal yapıya yapılan derinlemesine müdahalelerle kent 
hafızası göz ardı edilmiştir.

Mekânı yalnızca fiziksel nitelikleri ile ele alan klasik mimarlık ve kent tarihi 
yazımı, sathi bir anlatımdan öteye geçmez. Mekân çok daha derin ve geniş bir 
perspektiften ele alınmalıdır. Mekânın geçirdiği fiziksel ve sosyal dönüşümlerin 
karşılıklı ilişkiler içerisinde ele alınmalıdır. Mekân aynı zamanda insan ve onun 
daha kapsamlı bir şekilde anlamlandırdığı eseridir. Meydan sosyokültürel bir 
merkezdir. Her şeyden plandan, taştan ve harçtan önce meydanın felsefesi 
oluşturulmalıdır. Ana fikri, kimliği oluşmayan meydan, işlevsiz ve estetikten 
yoksun serseri alanına dönüşür. Meydana manasmı ve şeklini veren nirengi 
noktasıdır. Meydan taş ve mermerin asık suratını su, çiçek ve namazgâh gibi 
kültür adacıklarıyla yumuşatmalı ve manevî kazanımlarla biçimlendirilmelidir. 12 
Kaynaklarımızda şehir ve meydanlan ile ilgili değerlendirmeler yetersiz de olsa 
bulmak mümkündür. Fakat mahalle meydanlarıyla ilgili bilgilerimiz çok 
yetersizdir. Aslmda mahalle meydanlan kavramı pek literatüre girmemiştir. 
Hâlbuki her mahalle aynı zamanda küçük bir şehirdir. Mahalle planlaması da 
küçük bir şehir olarak yapılması gerekmektedir. Küçük kentler olarak tarif 
edebileceğimiz mahallelerin merkezinde de meydanlar yer alır. Mahallenin tam 
ortasında yer alan meydanların mescidin yanında konumlanmıştır. Daha sonraki 
dönemlerde Mescidin yanında yer alan cibâneler (mezarlıklar) veya hazirelerin 
bulunduğu alanlar, birkaç işlevi birden yüklendikleri için aynı zamanda meydan 
görevi de görmekteydiler.

Tarihi Urfa’nın meydanlannda kadim uygarlıklar, İslam şehircilik kültürü ile 
Osmanlı pratiğinin izleri görülmektedir. Batı meydan kültürünün omurgası, 
gösteriş/güç ve ekonomik hayatm odağı olması oluşturur. İslam şehir 
uygarlığında meydanların işlevlerine göre kamusal meydanlar, ticari meydanlar, 
hükümet meydanlan, askeri meydanlar, mahalle meydanları, ulaşım meydanları 
ve spor meydanlan olarak ayrılmaktadır. Bu anlamda küçük bir kent olan mahalle 
meydanlan ile şehir meydanlarını da şehircilik kültürü açısından ayn bir kategori

12 Bkz. Siyavuşgil, Meydan Mimarisi, İstanbul Beyazıt 1955.
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olarak ele almak gerekir. Urfa’nın Osmanlı dönemi şehir planlarında şehir ve 
mahalle meydanlan ayrımı net bir şekilde görülmektedir.13

At Meydanı

»BOA, PLK.P: 4856/1
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Belgede görüldüğü gibi şehir meydanı olarak yerleşimin merkezinde yer alan 
iki meydan görülmektedir. Plan şemasma baktığımız zaman merkezi ve simetrik 
bir plan şeması görmekteyiz. Plan şeması gridal bir şekilde iki ana aks üzerinde 
kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Plan şemasında gridal bir plan, merkezi plan 
şeması ve simetrik bir plan kurgusu görmekteyiz. Buradan yola çıkarak; bu plan 
şemasınm Antik Yunan ve Roma kentlerine benzediğini söyleyebiliriz. Çünkü 
Antik Yunan ve Roma’daki plan şeması simetrik bir kurgu ile tasarlanırdı. Kent, 
iki ana aks (liner) üzerinde tasarlanıp iki tepenin (Damlacık ve Telfutur) üstüne 
kurulmuştur. Kentin merkezinde agora (meydan) ve meydanın etrafında çarşı yer 
almaktadır. Kentin bir girişinin olduğu ve kent girişinde bir meydan ve kamusal 
yapıların olduğu anlaşılmaktadır. Kentin girişinde sol tarafta nekropolis 
(mezarlık alan) olduğu görülmektedir. Kentin girişinde sağ tarafta ise tarım 
alanlarının olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kent Damlacık ve Telfutur tepelerin 
üstüne kurulup kentin aşağı tarafında bir derenin geçtiği plan şemasmda 
görülmektedir. Bu sulak alanın hemen yakınındaki yerde ise kentin girişinde sağ 
tarafta tanm alanlarının olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda şema, tek elden çıkmış 
bir koloni kentin planını vermektedir. Antik Yunan Kent şemasını ve plan 
kurgusunu incelediğimizde kentin bir giriş kapısının olduğu ve kentin girişinde 
kutsal alanlar, kentin merkezinde bir meydan (agora) ve bu meydanın etrafında 
ise özel alanların (konut) olduğunu görürüz. Osmanlı dönemi Urfa plan şemasının 
aynı zamanda, antik Urfa plan kurgusunu koruduğu görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle bu plan şeması, Antik Yunan plan kurgusu ile tasarlandığı kanaatini 
güçlendirmektedir.14

Urfa’da bilinirlik açısından en yaygın olan meydanlar, mahalle 
meydanlandır. Buna göre Urfa mahalle meydanlan Arap Meydanı, Karpuz 
Meydanı, Hokka Meydanı, Bidig Meydanı, At Meydanı, Kara Meydanı, Su 
Meydanı,15 Bıçakçı Meydanı, Eşek Meydanı, Ağ (Ellisekiz) Meydanı, Koşu 
Meydanı ve Şehbenderiye (Topçu) meydanı günümüze kadar ulaşmıştır. Urfa 
Şer’iyye Sicillerinde Su Meydanı16, Hacı Bey Meydanı17, Kum Meydanı18, Kara

14 ............  _ . . .  ........
Geniş bilgi için Bkz. Abdullah Ekinci, “İslam Şehircilik Kültüründe Meydanlar ve Urfa meydanlan”, ed.

Abdullah Ekinci, Osmanlı Urfası, C.I, İstanbul 2018, s. 78-99; ............ “Osmanlı Urfası’nın “Amentüsü”
Olan Mekânlar: Caddeler, Sokakalar, Tetirbeler, Kabaltılar, Madarlar ve Soluk Taşlan”, İslam Şehircilik 
Kültüründe Meydanlar ve Urfa meydanlan”, ed. Abdullah Ekinci, Osmanlı Urfası, C. II, İstanbul 2018, s. 
9-55.
15Medine-i Ruha’da Babü’l-Birre mahallesi’nde Su Meydanı’nda... bkz. BOA, UŞS, D: 204, S/B: 65/114. 
16BOA, UŞS, D: 204, S/B: 65/114. (Medine-i Ruha’da Babü’l-Birre mahallesi’nde Su M eydam ’nda ve 
Kadıoğlu Câmi‘-i Şerifi mahallesi sâkinlerinden İslim bint Bekir nâm mer’e medis-i şer‘-i şerif-i enverde 
işbu hâfizu’l-kitâb Halepli zimmî Naum ve karındaşı Rızkullah veled-i Koston Alton muvâcehelerinde 
takrir-i kelâm ve bast-ı ani’l-merâm eder ki şirâen mâlik olduğum mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb mülk 
h an em izin . ..)
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Meydanı19 ve Arap Meydanı20 ile kayıtlar mevcuttur. Urfa farklı inanç ve etnik 
grupların yaşadıkları bir kent olmasından kaynaklanan aynı mekân, farklı 
isimlerle de adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bir de yazılı bilgilerle sözlü kültürün 
zaman zaman çatıştığı durumlarda söz konusudur. Bu anlamda Gayrı Müslim 
teb’anın Urfa meydanlarıyla ilgili vermiş oldukları bilgilerde de farklılıklar 
görülmektedir. Buna göre Urfa’da Köprü Meydanı, Bidig(Küçük) Meydanı, Zoku

17BOA, UŞS, D: 204, S/B: 111/191. (Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâneye mülhak medîne-i Ruha 
mahallâtandan Hacı Bey Meydanı kurbünde Halveti Hacı Gâzi Tekyesi Mescid-i Şerifi cemâ‘atinde 
Abbâsiye Medresesi’ne ve müderrisine ve yevmî on akçe Halilürrahman ve sahibu’l-vakf hayratına senevî 
on iki hatm-i Kur’ân-i azîmü’ş-şân kıraat ettirmek üzre...)
18BOA, UŞS, D: 227, S/B: 249/339. (Ati’l-beyân husûsi mahallinde ketb ve tahrir ve istimâ’a kıbel-i
şer'iden m ezûnen bi’l-irsâl mahkeme-i şer’iye kâtibi Mahmud Efendi Urfa’nın (__.) mahallesi
sâkinlerinden zâdan mahalle-i mezbûreden ‘Abdurrahman Efendi ibni Hüseyin Efendi ve Korkmaz 
mahallesinden bakkal esnafından Bekir ibni Şelli ta rifleriyle ma rifeler Ismihân ve Hanım binat Abuzer ve 
Halil nâm hatunların mahalle-i mezbûrede vâki‘ sâkine oldukları menzile varub ma'rifatan Ismihân ve 
Hanım ve ma'rifân-ı merkûmân 'Abdurrahman Efendi ve Bekir ve Kıbnslı mahallesinden Molla Ahmed 
Efendi ibni Bekir ve 'an aslı Urfa (.....) olub on beş seneden mütecaviz der 'aliyede Timur Kapu 
mahallesinde kâin Kum Meydanı sokağında18vâki' dokuz numara ebvâb (.....) dahilinden Beyoğlu 
üçüncü sınıf komiserlerinden iken tarihinden on gün mukaddem liedi’l-asaleten Urfa’ya gelub...)
19BOA, UŞS, D: 214, S/B: 122/249.(... Halil bin Ramazan ve Mehmed Bakır bin Mustafa nâm 
kimesneler şehâdederiyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer'i lâhık olan müteveffâ-i muma-ileyhin 
damadı Mehmed Said Efendi ibni Hüseyin muvâcehesinde takrir-i kelâmve ta'bir-i ani’l-merâm edub 
müvekkilem mezbûre Fatma ve oğlum ve mevrûsum müteveffâ-i muma-ileyhin hayatında ile’l-vefât 
yedinde müstakilen malı ve mülü ve ba de vefât benimle verese-i saire-i merkûmun mevrûs mahalle-i 
mezbûrenin Kara Meydan zokağında vâki‘birinci defter ve on dördüncü numara ebvâb ile mukayyid 
etraf-ı erba'ası Kadı Mehmed bin Mahmud ve Gömükoğlu Hüseyin bin ‘Abdıllah ve tarik-i ‘amm ile 
mahdûd bir bâb harem ve selâmlık dairelerini müştemil bir bâb menzilden ber tahsis-i mezkûr yetmiş iki 
sehimde yirmi dört sehim hisse-i irsiye-i mu'ayyenemizi cem i'.. .Bkz. BOA, UŞS, D: 214, S/B: 122/249)
20BOA, UŞS, D: 227, S/B: 260/239; BOA, UŞS, D: 214, S/B: 72/141; BOA, UŞS, D: 223, S/B: 93/75. 
(...U rfa’nın Bey Kapusu’nda vâki' kıbleten ve şarken ‘Arab Meydanı mahale gidecek cadde ve garben 
bizlerin mâlik olduğumuz kahvehâne dükkânımız müşteri-i muma-ileyh Ateş Bey dükkânı ile mahdûd bir 
bâb dükkânımızı tarafeynden bi’l-icâb ve’l-kabul şürût-l mübtela-i müfsideden 'ari bey’-i bât sahih-i şer'i 
ile bin iki yüz guruşa muma-ileyh Ateş Bey’e bey' ve temlik ve teslim eylediğimizde ol-dahi ber-vech-i 
muharrer iştira ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan.. .Bkz. BOA, UŞS, D: 
227, S/B: 260/239;.. .Medine-i Urfa mahallâtından Korkmaz Mahallesi sâkinlerinden Mardinli Temo bin 
Şemdin nâm kimesne medis-i şer'imizde ta bir-i ani’l-merâm edub mahalle-i mezbûrenin ‘Arap Meydanı 
caddesinin ikind defter yüz otuzuncu numara ebvâb ile mukayyed etraf-ı erba'ası Cemâl bin ‘Abdullah bin 
‘Abdurrahman ve Mehmed Nazif bin Ahmed bin ‘Abdullah ve K azana Mollâ Ahmed bin ‘Abdurrezzak 
ve tarik-i ‘amm ile mahdûd ma'lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk menzilini cemi’ müştemilâtıyla güzâr eden 
seksen beş senesinin receb-i şerifi gurresinde şirâ mâliki bulunan gaib-i ani’l-meclis Abuzer Kahya bin 
Mehmed nâm kimesneden iki bin iki yüz elli guruş semen-i medfû’ ve makbûza iştira ve kabz edub ol- 
vechile menzil-i mahdûd-ı mezkûrda tarih-i mezkûrdan beru şirâ-i mustakilâ yedimde malım ve mülküm 
olub... Bkz. BOA, UŞS, D: 214, S/B: 72/141; Medine-i Urfa mahallâtından ‘Arab Meydanı mahallesi 
sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin ‘Abacı Halil medine-i mezbûre mahkeme-i şer’iyesinde mün’akid medis-i 
şer’imizde Urfa’nın ‘Askeri mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefat iden Göncü Hâcı ‘Abo’nun 
sagir oğlu Ahmed’in vasi mensûbı Halil bin İs a  mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelâm edûb Urfa eytam 
müdiri ‘Abdurrahman Efendi ma’rifetiyle eytam sandığından sagir-i merkûm malından vasi-i merkûm 
yedinden istidane ve kabz etmiş olduğum .Bkz. BOA, UŞS, D: 223, S/B: 93/75.)
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Meydanı, Musalı Meydanı, Kara Meydanı, Gavur Meydanı, Çatal Meydanı ve Su 
Meydanı yer almaktadır.

Tarihi Urfa meydanlan, farklı fonksiyonlan olan alanlardır. İslamşehir 
uygarlığında meydanların işlevleri: kamusal meydanlar, ticari meydanlar, 
hükümet meydanlan, askeri meydanlar, mahalle meydanları, ulaşım meydanları 
ve spor meydanlarıdır. Eski Urfa’da yer alan meydanların önemli bir kısmı 
mahalle meydanlarıdır. Budik Meydanı, Karpuz Meydanı bu tür meydanlardır. 
Harran Kapıda yer alan Hokka Meydanı ise işlevleri açısından batı meydan 
kültürü ile Mirbed’le paralellik arzeder. Hokka Meydanı ekonomik faaliyetlerin 
yürütüldüğü aynı zamanda pazar işlevi olan, kır ve şehirlinin bir araya bir geldiği 
meydandır. Bu anlamda Urfa Hokka Meydanı (Harran Kapı Meydanı) aynı 
zamanda bir pazar yeridir. Topçu Meydanın çevresi ise hem toplumsal hem de 
ticari faaliyetlerini organize eden bir alandır. Şehbenderiye meydanın nirengi 
noktası Şehbenderlik (İran Ticaret Konsolosluğu), Şehbendere Camii ve 
Medresesidir. Cami ve medresesiyle bir anlamda huzur alanı, ticaret konsolusluğu 
ile iş hayatının ihtiyaçlarına karşılayan bir mekândır. Şehbenderiye Mahallesi 
veya Dergezenli Mahallesi doğu-batı ticaretini organize eden bir mekândır. Söz 
konusu alanda Şehbenderlik (İran konsolusluğu), bir vakfiye ve ona bağlı han, 
cami ve medrese yer almaktadır. Sur dışı bir mahalleye dönüşen bu yapılaşma 
cami ile han arasındaki alandaki boş alan meydan olarak kullanılmıştır. Bu 
yerleşimin tarihi 1908'dir. İran ticaret konsolosluğuyla başlayan süreç bir 
mahalleyle sonuçlanmıştır. Hokka Meydanına işlevlik kazandıran Bab’ül Harran 
(Harran Kapısı/Şehri kapısı) ise şehir ile kırsalın biraraya geldiği ürettiklerini- 
işlediklerini pazara sürdükleri bir çarşıdır. Bu anlamda Merkep Pazan, Sultan 
Hamamı’nm doğusunda, köyden getirilen tezek, meyan dalları ve saman türü 
yakacakların satıldığı ve halk arasında “Eşek Meydanı” olarak anılan meydandır. 
Urfa’nın fiziki yapısı ile ilgili seyyahların gözlemlerinde çok kıymetli anekdotlar 
yer almaktadır. Nitekim Eduard Sachau (1845-1930)’in gözlemlerinden şehir 
kapıları, sokakları ve meydanları hakkında bilgi edinmekteyiz21.

21 Eduard Sachau Urfa ile ilgili izlenimleri: “ __sayısız Müslüman mezarların ye büyük yüksek taşların
üzerinden şehrin kuzeybatı istikametine hareket ederek Urfa’ya Bab es-saray kapısından girdik. 
Hükümet binalarının olduğu kısımda çadırımı kurdum. Çadın kurulduğu yerin sağ tarafında bir konak 
var. Sol tarafında ise uzun bir katlı alçak bir bina olan hapishane uzanıyor. Giriş kapısı Bab es- Saray’ın 
karşısında oldukça geniş bir cadde uzanıyor. Söz konusu cadde iç şehre uzanıyor. Caddenin sağında 
postane binası ve postane ile konak arasında bulunan sağ köşede büyük bir hanı andıran ve atını 
bağladığı bir bina bulunuyor. Hanın arka tarafında bir kışla uzanıyor. Bu kışla meydandan bakıldığında 
görünmüyor. (Sayfa 189) 100 200 adım yükseklikte şehrin orta ve güney kısmında bulunan surların en 
üst kısmına çıkıyor. Yazarın çıktığı kısmın ayaklarında bir ermeni mahallesi var. Müslümanlar ise
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Mahalle meydanları, mahallenin sosyal donatı alanı olarak düşünülmelidir. 
Çocukların oyun alanı olarak düşünülebildiği gibi aynı zamanda düğün gibi toplu 
etkinliklerin yapıldığı alanlardır. Binalar, caddeler ve meydan gibi yapılar 
kentlerin iklimsel özelliklerine göre konumlandırılması bir zorunluluktur. 
Şehircilikte iklim, güneş ışığı, rüzgâr yönü ve diğer doğal koşullar göz önünde 
bulundurularak ve dönemin tüm bilimsel gelişmelerinden faydalanılarak, 
kentlerin yönü, mahallerinin konumu ile meydanların konumlan arasında bir 
ilişki vardır. Hava sirkülasyonunda meydan önemli bir stratejik konuma sahiptir. 
Aynı zamanda mahalle meydanı dar sokakların bağlantı alanlarıdır.

Sonuç itibariyle İslam şehircilik kültüründe meydan, tahmin edilen ötesinde 
kentin fiziki, mimari, iktisadi ve sosyo-kültürel yapısının önemli bir dinamiğidir. 
VII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla İslam şehir meydanlan; kırsal ile kentlinin 
buluştuğu, karşılıklı bilgi alışverişin yapıldığı mekânlardır. Bu alanda kelime 
tespitlerinin yapılması, gramer kaidelerin formülleşmesi gibi çabaların verilmiştir. 
Meydanlarda toplumu ilgilendiren davalann halka açık yargılamalarının yapılmış, 
spor aktiviteleri yapılmış ve ticari faaliyetler icra edilmiştir. İslam şehircilik 
kültüründe meydanlar güzelin, estetiğin icra alanıdır. Bu amaçla da meydanlar su 
mimarisinin öğeleriyle, namazgah, mescit gibi dini mimarin dinamikleriyle, içi ve 
dışı çinilerle süslenmiş yapılar ve yeşilliği ve meyvesiyle işlevselliği esas alan 
bahçelerle donatılmıştır. İslam şehir meydanlan gösteriş/güç ve ekonomik hayatm 
odak alanları değildir. İslam şehirciliğinde meydan bir irfan alanı olarak 
düşünülmüştür. Kent meydanında kütüphanenin olması, Cuma namazlarının

merkezde ve şehrin doğu ve güneyinde yaşıyorlar. (192-193). 193).Urfa’da çok fazla yapı bulunmuyor. 
Az sayıda bulunan yapılar ise gri bir kütleden yapılmış düz çatılı alçak evlerden meydana geliyor. Söz 
konusu yapıların en önemlisi şehrin batısında boş bir meydanda Balıklı Göl’den çok fazla uzak 
olamayan boyutları ve içyapısıyla Avrupa’nın büyük katolik kiliselerini andıran kulesiyle 
katedraldir. (194). ikinci en önemli yapı ise Ulu Cami’dir sekiz köşeli kulesi ile Ulu Camii yer almaktadır. 
Ulu cami, Urfa’nın en büyük Camisidir. Şehrin merkezinde bulunan cami Balıklı göl ile Bab es Saray 
kapısına eşit mesafededir. Caminin girişinde Palmyra’yı andıran kırmızı beyaz mermerlerden meydana 
gelen koca sütunlar ilk dikkat çekicidir. Yazar sekiz köşeli kulenin roma-grek dönemine ait olduğunu 
belirtiyor ve caminin Arap coğrafyacıların dünya harikalarından biri olarak kabul ettikleri bir kiliseden 
dönüştürüldüğünü iddia ediyor. Urfa dar dağınık dolambaçlı sadece bir atlının geçebileceği sokaklardan 
meydana gelmiştir. Sokakların her iki tarafında sokaktan geçenlerin üzerinde kendilerini duvar boyunca 
kenara atmak zorunda kaldıkları 2,3 adım yükseklikte taş engeller var. Pazar, Balıklıgöl ile Ulu Cami 
arasında bulunmakta ve birçok caddeyi içine almaktadır (215). Valinin tayin ettiği Arnavut bir onbaşının 
eskortluğunda Sachau, Urfa şehrini Bab es Saray kapısından terkeder. Bab es saray kapısının devamında 
Harran kapısına kadar bir sur uzanıyor. Daha sonra şehrin güneydoğu yönüne doğru atla hareket eder. 
Bu yönce gidince Harran’da bulunan kule şehirden görünüyor şehirde güneydoğu yönüne hareket 
edilince her şeyden önce bu yönde büyük bir alanı kaplayan sebze bahçeleri, üzüm bağlan, meyve 
ağaçları yer almaktadır. Göze çarpan bu bahçelerin arasından Urfa’nm iki deresinin akışı son buluyor...”
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meydanlarda kılınması, şiir atışmalarının yapılması, Cahız gibi ortaçağın gözde 
ilim adamlannın talebelerini şehir meydanına, bilgi toplamaya göndermesi ve 
dervişlerin meydan alanında gönül sohbetlerini icra etmeleri bunun en güzel 
örnekleridir.

İslam kültüründe meydan aynı zamanda şehrin estetiğinin yoğunluklu 
sergilendiği mekândır, hem şehir hem de mahalle meydanlan Osmanlı dönemi 
Urfa’smın plan şemasında görüldüğü üzere kentte iki şehir meydanı 
görülmektedir. Şehrin en küçük parçacıklan olan mahallelerde ise mahalle 
meydanlan görülmektedir. Urfa plan şemasında Halilürrahman havzasında bir 
şehir meydanı, ikinci meydan ise Saray kapısı ile Haşan Padişah camii arasında 
bir yerde konumlandırıldığı anlaşılmaktadır. Urfa şehir meydanlan ile bilgilerimiz 
seyyahların tasvirleri ve Urfa şehir plan şeması verileri ışığındadır. Kentte şehir 
meydanlarının izleri kaybolurken mahalle meydanlarının hala ayaktadır. Urfa’mn 
kentsel gelişim tarihinde, şehir meydanlarının zamanla mahalle meydanlanyla 
birlikte değerlendirmeye alındığı görülmektedir. Bu da Urfa’da mahalle/li 
kültürünün şehir kültürünü baskılaması, mahalleyi sahiplenme kadar şehri 
sahiplenmemiş olmasıdır.
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ŞANLIURFA ’DAN ELAZIĞ'A 

SIRA GECESİ’NDEN KÜRSÜBAŞI’NA

Abuzer Akbıyık 

Araştırmacı-Y azar

Özet

Bazı şehirler kültürel olarak biri birine çok yakındır. Konuştukları dil, 
deyimler, atasözleri, bilmeceler, gelenek ve görenekleri, düğün, nişan adetleri, 
yemekleri, türküleri, hoyratlan, manileri biri birine çok benzer. Bu benzerliğe en 
uygun şehir Şanlıurfa ve Elazığ’dır. Şanlıurfa ile Elazığ arası 282 kilometredir. 
Bu iki şehir coğrafi olarak biri birlerine bu kadar uzak olsa da, kültürel olarak biri 
birine çok yakındır. Bir Şanlıurfalı Elazığ’a gitse yabancılık çekmez, sanki kendi 
memleketinde gibidir. Yine bir Elazığlı da Şanlıurfa’ya gelse o da aynı duygulara 
kapılır. Şehri, insanlarını yadırgamaz, kendi memleketinde dolaşıyor hissine 
kapılır. Gurbette, okul hayatmda, askerlikte Şanlıurfalı ile Elazığlı çok iyi anlaşır, 
birbirinin ne konuştuğunu anlar, aynı şeylere güler, aynı şeylere üzülür. Birinin 
söylediği deyimi bir diğeri rahatlıkla anlar. Hele müzik konusunda Şanlıurfa ile 
Elazığ’m birbirine o kadar yakındır ki, çoğu zaman türküler, maniler biri birine 
karışır. Şanlıurfa Sıra Gecesi ve Elazığ Kürsübaşı musiki meclislerinde Ud, 
Keman, Kanun, Darbuka gibi aynı sazlar kullanılır, aynı makamlarda şarkılar, 
türküler, gazeller, hoyratlar söylenir. Bu yazımızda Şanlıurfa ile Elazığ arasındaki 
kültürel benzerlikleri ortaya koyacak, bu benzerliğin tarihi geçmişteki izlerini 
ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Elazığ, Urfa, Harput, Musiki, Sıra Gecesi, 
Kürsübaşı

ŞANLIURFA VE ELAZIĞ KÜLTÜRÜNÜN KAYNAĞI ORTA 
ASYA’DIR

Elazığ ve Şanlıurfa kültürünün kaynağı Orta Asya’dır ve bu nedenle de her 
iki şehir kültürünün membaı aynıdır. Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 
kuraklık gibi olumsuz iklim şartları, salgın hastalıklar, cihan hâkimiyeti kurma 
düşüncesi ve daha başka nedenlerle Türkler, M.Ö. 1700’den itibaren Orta



Asya’dan çeşitli yönlere göç etmeye başlamıştır. Batıya gidenler; iki yol 
izlemiştir. Bir kısmı Hazar Denizi’nin kuzeyinden, Karadeniz’in kuzeyine ve 
Avrupa’ya; diğer kısmı ise Hazar Denizi’nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır 
ve Anadolu’ya göç etmişlerdir. Türklerin Orta Asya’dan göçleri ve akabinde Orta 
Asya’dan Anadolu’ya geçmesiyle başlayan Elazığ ile Şanlıurfa arasındaki tarihi 
bağlar, sonraki yıllarda Elazığ’dan Şanlıurfa’ya, Şanlıurfa’dan da Elazığ’a göçler 
nedeniyle çok gelişmiştir.

İnsanlar göçler veya başka nedenlerle yer değiştirdiklerinde, gittikleri yere 
örf ve adetlerini, gelenek göreneklerini birlikte götürürler, gittikleri yerdeki çevre 
ile kültürel alışverişleri olur. Bu etkilenmeler kendi kültürlerine yansısa bile özde 
yine kendi kültürlerini korurlar.

Bazı Oğuz boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri M.S. 4 ve 5. yüzyıllarda 
başlamışsa da Türklerin Anadolu’da hâkimiyetleri; Büyük Selçuklu hâkimiyetinin 
dönüm noktası olan 26 Ağustos 1071 yılındaki Malazgirt meydan muharebesidir. 
İşte gerek Elazığ’m gerekse Şanlıurfa’nın Türklerin hâkimiyetine geçişi de bu 
dönemlere dayanır.
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Harput Balak Gazi Anıtı
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TÜRK BEYİ BALAK GAZİ ŞANLIURFA’DAN ELAZIĞ’A 
GİTMİŞTİR

Elazığ'ın (Harput), Oğuzların Kayı boyundan Artuklann hâkimiyetine 
geçişi (Artuklu Beyliği 1102-1409), Artuk Bey’in torunu olan Haçlı Seferleri 
tarihinin en dikkat çeken simalarından birisi bulunan “Balak (Belek) Gazi” 22 ile 
başlamaktadır.

Elazığ ile Şanlıurfa arasındaki tarihi münasebet, Türklerin Anadolu’ya 
geçişiyle başlarsa da Balak Gazi (Ö.l 124) ile yoğun bir döneme girer.

Artukoğullan’nm Kuzey Suriye ve Güney Doğu Anadolu ile ilk temasları, 
Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan'ın oğlu Suriye Selçuklu Devleti 
hükümdarı Tacüddevle Tutuş'un 1094 yılında bu bölgelere ve müteakiben İran 
üzerine yaptığı seferle başlar. Tutuş, kardeşi Sultan Melikşah'ın ölümü üzerine 
İran'da onun yerine geçen oğullan Nasırüddin Mahmud ve Rükneddin 
Berkyaruk'u tanımaz ve taht üzerinde iddiada bulunur. Bu sebeple Sultan 
Berkyaruk'un kumandanları olan ve Kuzey Suriye'de bulunan Emir Aksungur, 
Şanlıurfa emiri Bozan ve Musul emiri Karaboğa'mn üzerlerine hücum eder. 
Onlan Halep yakınlarında yener. Şanlıurfa bölgesini, kendisine tabi beyler 
arasında taksim eder. Bu arada Suruç'u (Şanlıurfa'nın kazası) Artukoğlu Sökmen 
Bey'e verir. Sökmen Bey de burasını çok sevdiği ve henüz pek genç yaşta 
bulunan yeğeni Balak Gazi'ye bağışlar. Bu suretle Balak Gazi oraya yerleştir. 
Böylece Balak Gazi evvela Suruç kalesine ve civarındaki kalelere hâkim olur. 
Haçlılarla mücadele eder ve daha sonra 1112 yılında, Türkmenleri ile beraber 
Elazığ bölgesine gelip yerleştir. İşte Şanlıurfa ile Elazığ arasındaki en önemli bağ 
buradan geldiği söylenebilir.

22 Halk arasında Balak Gazi diye anılan Belek Gazl’nln tam adı Nûrü'd Devle Belek bin 
Behram Bin Artuk'tur. Oğuzların Kayı boyundan Artuk hanedanına mensup bir Türk beyidir. 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt savaşındaki ünlü komutanlarından Artuk Bey’in 
torunudur. Haçlı ordularıyla yaptığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar ve cesareti 
nedeniyle yaşadığı dönemde, İslam dünyası için çok önemli bir unvan olan Nûrü'd Devle 
(Devletin Nuru) unvanı verilmiştir.Büyük bir muharip ve kumandandır. Adaleti ile meşhur bir 
hükümdardır. 1112 yılında genç yaşta Harput Hükümdarı oldu. Kısa zamanda Harput'tan 
Mardin ve Halep'e kadar uzanan geniş bir devlet kurmuştur. Haçlılarla şiddetli muharebeler 
yapmış ve onları ağır yenilgilere uğratmıştır. 1122 yılında Urfa Kontu Josselin'i, 1123'te onu 
kurtarmaya gelen Kudüs Kralı Baudouin'i esir almış ve ikisini de Harput kalesinde 
hapsetmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından "Müslüman Orduları Başkumandanı" tayin 
edilmiş, kendisine "Gazi" unvanı verilmiştir. 1124 yılında Menbic kalesini kuşatırken göğsüne 
isabet eden bir okla şehit düşmüştür.
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KÜLTÜR BENZERLİĞİNDE HARZEMŞAHLAR’IN ETKİSİ 
VARDIR

“Şanlıurfa Kerkük Harput Üç Kardeş Şehir” belgesel filminde23konu ile 
konuşma yapan Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay24Şanlıurfa ile Elazığ halkının 
kültürel yapısının, dil ve müzik benzerliğini Harzemşahlar’m (1157-1230) 
Anadolu’ya göçlerine dayandırmaktadır. Konuşmasında Turinay şöyle 
demektedir “Bu bölge halkının, bölge mimarisinin, müziğinin, şiirinin, tarihsel 
derinliğine indiğimizde bu yapılanmanın izahı ve bunun mantıki çerçevesini 
kurulması izah ediyor. Burada benim ifade ettiğim, bu bölgenin ses, telaffuz ağız 
yapıları ile beste yapıları arasında Kuzey Türklüğü ile Kıpçaklarla ilişki 
kuruyoruz. Bu ilişkiyi dil özelliklerinden belirtebiliyoruz, “siye” kelimesini 
nerelerde kullanıldığına, “gidah, gelah” tabirlerinin buralarla beraber nerde 
kullanıldığına bu dil özelliklerinin Şanlıurfa, Mardin, Telafer, Kerkük, 
Diyarbakır, Elazığ’ın dışmda daha başka coğrafyalarında Türk coğrafyalardan 
Asya ve Kuzey Asya coğrafyalarında Türklerin bulunduğu bölgelerde bu 
telaffuzların biri birine çakışacak derecede benzerliğini görünce bu ilişkiye 
oradan ulaşıyoruz. Ulaşıyoruz ama bu ilişki nasıl teşekkül etti, buranın bu dil 
yapıları, müzik yapıları, kulak zevkleri nasıl teşekkül etti ve ne zaman teşekkül 
etti, sorusunun cevabını arayınca yine tarihin sayfalarına başvurmak zorunda 
kalıyoruz. Ki bu bizi Cengiz Han dönemlerine, Harzemşahlar25 dönemine doğru 
taşıyor. Harzemşahlar bugünkü Özbekistan, Türkmenistan, Iran topraklarında bir 
Orta Asya devleti idi. Büyük Selçuklu Imparatorluğu’nun arkasından o 
coğrafyalarda oluşmuş önemli bir devletti. Bu siyasi ve idari yapının hükümran 
olduğu halk tabakaları iki özellik taşıyordu, bir yarısı Anadolu Türkleri gibi 
“Oğuzlar” idi, bir diğer yansı ise Oğuzlardan kısmen farklı “Kıpçak” unsurlardan 
meydana geliyordu. Kıpçak dediğimiz zaman da Anadolu’da Kara Kalpaklar, 
Kıpçak asıllıdırlar. Kazak, Kırgız ve Kafkasya'nın kuzeyinde Kırım coğrafyaları 
bu bölgelerdeki kuzey Türkleri diyebileceğimiz bölgeler, işte Harzemşahlar 
Devleti’nin nüfusunun bir yansı da böyle Kıpçak özelliklere mensup halklar idi. 
Cengiz Han’ın önünde bu devlet tutunamadı. Tutunamayan bir tek bunlar değil, 
bütün Ortadoğu, bütün Rusya, Avrupa, Mısır’a kadar Moğol fıtratının karşısında 
dayanamadı, Dolayısı ile Harzemşahlar da dayanamadı. Bu devlet öyle bir nakle

23 “Şanlıurfa Kerkük Harput Üç Kardeş Şehir” Belgesel Film, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Yönetmen: Mustafa Türkeri, Metin Yazarı: Mehmet Kurtdoğlu, Danışman: Abuzer Akbıyık
24 Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay: TOBB Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi
25 Harzemşahlar Devleti: Orta Asya'da Harzem bölgesinde Kutbeddin Muhammed 
Harezmşah tarafından kurulan bir Türk-İslam devletidir. Bu devlet, Anadolu Selçuklu Devleti 
tarafından Yassı Çemen savaşı ile 1230 yılında yıkılmıştır.
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başvurdu ki halkıyla beraber, geriye çekilen ordusu ile beraber, bütünüyle 
Anadolu’ya geldi. Bir millet top yekûn yer değiştiriyor. Anadolu halkmm top 
yekûn yer değiştirdiğini düşünün, akıl havsala alacak gibi değil. İşte Harzemşah 
halkı geldiği zaman bunların bir kısmı Batı Anadolu’ya dağıtıldı, buralara 
“Horzum Köyleri” denir. Fakat bunların ekseriyet nüfusları kalabalıklar halinde 
işte Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kerkük bölgelerine yerleştirildi. Nitekim 
Fuzuli’nin Türkçesi üzerine yapılan araştırmalar bu dilin, bu Türkçenin sırf Azeri 
dil özellikler göstermediğini aynı zamanda bu dilde çok fazla Kıpçak 
özelliklerinin görüldüğünü söylerler. İşte Fuzuli şiirinde görülen özellikler bu 
bölgenin güftelerinde türkü ve şarkılarında, halk ağızlarının hepsinde çok bol 
miktarda bunlarla karşılaşabiliyoruz.”

ŞANLIURFA VE ELAZIĞ ARASINDA SÜREKLİ GÖÇLER 
OLMUŞTUR

Tarihten gelen kültürel bağlar nedeni ile Şanlıurfa halkı, Elazığlıyı, Elazığlı 
halkı da Şanlıurfalıyı kendine yakın görür. Bu bakımdan tarih içince 
Şanlıurfa’dan, Elazığ’a, Elazığ’dan da Şanlıurfa’ya göçler olmuştur. Elazığ’dan 
biri Şanlıurfa’ya gittiğinde “Aşağı memlekete gitti” derler veya Şanlıurfa’ya 
gideceğinde “Aşağı memlekete gideceğim” der. Coğrafi olarak uzak olsa da 
Elazığlı, Şanlıurfa’yı kendinin bir parçası gibi görür, Şanlıurfa, aşağı çarşı kadar 
kendine yakındır.

Bugün için Elazığ’da “Urfalı” soy ismi ile aileler vardır. Şanlıurfa’da da 
Elazığ’dan gelen aileler vardır. Şanlıurfa’da bu aileler “ Harputlu” olarak 
anılırlar.

Elazığlı dini şahsiyetlerle Şanlıurfalı dini şahsiyetler arasında da pek çok 
irtibat olmuştur. Elazığlı ünlü mutasavvıf şahsiyetlerinden biri Beyzade Hacı Ali 
Rıza Efendi’dir (ö.1904).26 Beyzade Efendi’nin şeyhi Şanlıurfalı Nakşî Şeyhi 
Mehmet Rehavî Hazretleri’dir. Mehmet Rehavî’nin asıl adı Hafız Şeyh 
Muhammed Selim Hartavizade’dir. (1785-1879) Şanlıurfalı Muhammed 
Rehavî, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Elazığ’da Sarahatim 
Camisi’nde yapılan istişare toplantısına katılmıştır.

26 “Harput’un Manevî şahsiyetlerinden Beyzade Efendi” Sezai FIRAT, Fırat Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Fırat Üniversitesi Harput 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler 
Sempozyumu Bildirisi
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Şanlıurfa’nın önemli dini şahsiyetlerinden biri de Kadiri tarikatı halifesi 
Dede Osman Avni Efendidir. Dede Osman, birçok kimseyi irşat etmiştir. Dede 
Osman Avni’nin hilafet verdiği üç kişiden biri Harputlu Şeyh Hacı Ömer Baba 
Harputfdir.27

Şanlıurfa Sıra Gecesi’nde müzik icra edilirken

ŞANLIURFA VE ELAZIĞ MÜZİĞİNDE PEK ÇOK ORTAK 
NOKTA VARDIR.

Şanlıurfa’da müzik fasılalarının yapıldığı gecelere “Sıra Gecesi”, Elazığ’da 
ise “Kürsübaşı” denilmektedir. Şanlıurfa’da ve Elazığ’da müzik icrası sırasında 
kullanılan sazlar ve icra ortamlarına bakıldığında birçok ortak noktalar 
görülmektedir. Ud, kanun, keman gibi sanat müziği sazları Şanlıurfa ve Elazığ’da 
meşk sırasında kullanılır. Daha doğrusu Elazığ ve Şanlıurfa meclislerinde Sanat 
müziği ve halk müziği diye bir ayrım yoktur. Elazığ Kürsübaşı veya Şanlıurfa sıra 
gecelerindeki müzik meclislerinde, bugün halk müziği olarak sınıflandırılan

27 Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Evliya ve Âlimleri, Kitap, Şanlıurfa Valiliği Yayınları, Atalay 
Matbaacılık, Ankara



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 35

türküler, hoyratlar ve gazeller yanında, sanat müziği diye vasıflandırılan klasik 
şarkılar da okunur.

Her iki il de müzik, ustalar meclisinde ve makam geleneğine göre 
okunmaktadır. Türküler, şarkılar, ilahiler, gazeller, hoyratlar belli bir makam 
seyri içinde okunur. Usta çırak geleneği içerisinde müzik eğitimi Kürsübaşı 
sohbetlerinde ve Sıra Gecelerinde öğrenilir. Her iki ilde okunan makamlar hemen 
hemen aynıdır. Tecnis, Müstezat, Kesik, Şirvan, Beşiri, İbrahimi, Divan 
makamındaki hoyrat ve gazeller ile Hüseyni ve Uşşak makamı başta olmak üzere, 
Hicaz, Çargah, Segah, Karcigar (Nevruz), Muhayyer, Saba, Hüzzam, Mahur ve 
Rast makamlarındaki türküler Elazığ ve Şanlıurfa’da yaygındır. Her iki şehirdeki 
müzik fasılalarında da Fuzuli, Nabi, Furugi gibi divan şairlerinin gazelleri 
okunmaktadır.

Bir önemli benzerlik de okunan türkülerde göze çarpmaktadır. 1929 yılında 
Yusuf Ziya Demirci’nin Şanlıurfa’dan derlediği “Hüvenğin Yollarında” 
türküsünün altında “Bu türküye Elazığ’da Kövengin Yollarında olarak 
rastlanmaktadır” diye not düşmüştür.

Yine “Yoğurt koydum dolaba”, “Saray Yolu”, “Güvercin vurdum kahmaz” 
, "Fincanı daştan oyarlar”, “Yemen türküsü”, ”Meclisinde mail oldum”, “Odasına 
vardım”, “Dağlar dağımdır benim”, ”Dağlarda meşelerde”, “Mamoş” türküleri 
hem Şanlıurfa ve hem de Elazığ müzik meclislerinde yıllardır sevilerek icra 
edilmektedir

Şanlıurfalı sanatçılar da Elazığ türkülerini, Elazığlı sanatçılar da Şanlıurfa 
türkülerini sık sık icra ederler. Elazığlı Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ Elazığ 
hoyratları kadar Şanlıurfa hoyratlarını da en güzel şekilde okuyan 
sanatçılardandır. Ayrıca Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Turhan da hem Elazığ, 
hem de Şanlıurfa türkülerini başarı ile okumuştur.
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Elazığ Kürsübaşı Gecesi’nde müzik icra edilirken

DOĞUMLA İLGİLİ GELENEKLER

Şanlıurfa ile Elazığ kültürü arasındaki ortak noktalar insanın doğumdan 
ölüme kadar hemen her süreçte vardır. Türk kültüründe doğum kutsal ve önemli 
bir hadisedir. Bu nedenle daha hamilelik döneminden İtibaren bazı gelenekler 
vardır.

Erkek çocuğuna daha çok ilgi gösterilir, doğumu da sevinçli olur. Erkek 
çocuğu olması için gelin yatağı yapıldığında üzerinde erkek çocuk yuvarlandırılır. 
Hamile kadınlar çocuklarım erkek doğması için hocaya okutur. Dua yazılı 
muskaları takar veya dua yazıh kâğıtları suda ezerek suyunu içer. Çocuğu 
olmayanlar yatırlara gider ve adakta bulunur. Mesela Şanlıurfa’da çocuğu 
olmayanlar, İmam Bakır türbesine gider eğer çocukları olursa adım “İmam Bakır” 
koyar. Gidip türbede 7 yıl kurban keserler. Çocuğu olmayana ”Kör Ocak” denir

Hamile kadın çocuğun fizik yapısını iyi yönde etkilemek için çocuğu 
yumurta gibi olsun diye yumurta içer, beyaz tenli olsun diye süt içer, mavi gözlü
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olsun diye göğe bakar, çocuğun vücudunda iz olur diye, Can Eriği yemez, 
Karadut’a elini sürmez.

Çocukları nazardan korumak için nazarlık ve şab takılır. Çocuğun 
korkmaması için yastığının altma muskalar konur. Çocuğun isimi, varsa dedesi 
yoksa bir büyüğü tarafından ezan okunarak ve kulağına üç defa seslenilerek 
verilir. Kadın doğumdan 15 gün sonra hamama götürülür. Buğdaydan yapılan 
“Hedik” gibi özel yemeklerle ve eğlencelerle hamam sefası yapılır. Doğumdan 
sonra al basmasma karşılık tedbirler alınır. Çocuk kırkıncı gün kırklanır buna 
“Kırk Dökmek” denir. 40. gün anne ve çocuk hamama götürülür, yıkanır 
temizlenir. Çocuğu ziyarete gelenler altın takarlar. Sütü az olan kadına “Süt 
Boncuğu” taktırılır. Çocuğun dişinin çıktığında özel yemekler yapılır. Çocuk 
yürümeye başladığında rahat yürüsün diye “Kösteği Kırma” töreni yapılır.

ÖLÜMLE İLGİLİ GELENEKLER

Ölümle ilgili gelenekler her iki ilde de çok önemlidir. Elazığ ve 
Şanlıurfa’daki ölüm gelenekleriyle ilgili ortak noktaları şöyle özetleyebiliriz.

Bir mahallede ölüm olunca önce en yakınlarından başlamak üzere yakın 
komşuları ölü sahibinin yardımına koşar ve ölünün kaldırılması gömülmesi gibi 
yapılacak işlerde ölü sahibine yardımcı olur.

Cenaze akrabalar ve yakınları tarafından camiden alınarak sırtlarda 
taşınarak mezarlığa götürülür. Cenaze çarşılardan geçerken yoldan geçenler ve 
esnaf koşarak cenazeyi bir müddet içinden dualar okuyarak taşır.

Ölünün çıktığı sokakta düğün sünnet vs. gibi törenler yapılmayarak bir süre 
ertelenir. Eğer mutlaka yapılması gerekiyorsa sessizce yapılır.

Cenaze kalkmadan ölen kişinin sağlığında yapamadığı veya eksik bıraktığı 
ibadetler için hocalar çağrılır hatim okunur ve devr-i iskat denenen törenle hatmi 
okuyan hocalara fitre dağıtılır.

Cenaze defnedildikten sonra yakınlan topluca taziye yapılacak eve gider ve 
üç gün boyunca taziyesi yapılır. Taziyede oturanlan yakınlan yalnız bırakmaz 
onlar teselli eder, yine taziyede oturanların yemekleri, yakınlan tarafından 
dışarıda yaptırılıp getirilir. Böylece taziyede oturanlar üç gün boyunca yemek 
işiyle uğraşmazlar.
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KÜRSÜBAŞI VE TANDIR KÜRSÜSÜ

Eskiden Elazığ evlerinde kış mevsimlerinde özel olarak düzenlenmiş kürsü 
etrafında ısınmak, sohbet etmek ve eğlenmek amacıyla bir araya gelinmesine 
“Kürsübaşı” denirdi. Kürsübaşı günümüzde Elazığ kültürünün müzik yönünü 
ifade eden kelime olarak algılanmaktadır.

Televizyonun olmadığı ve radyonun yaygın olmadığı dönemlerde 
Şanlıurfa’da da her evde tandır kürsüsü vardı. Mangalda yanan kömür üzerine 
tandır kürsüsü konur, bunun da üzerine yorgan konurdu. Ev halkı veya 
misafirliğe gelenler kış gecelerinde bu şekilde hazırlanan tandıra girer, hem ısınır 
hem de yaşlı kimselerin anlattıkları hikâyeleri, masalları, darb-ı meselleri 
dinlerdi.

Uzun kış gecelerinde eğlenmek hoşça vakit geçirmek isteyen Elazığlılar, 
toplanılmasına karar verilen eve önceden malzemeleri gönderir ve evdeki kadm 
ve çocuklar da başka komşuya gönderilerek gece yarılarına kadar süren 
“Kürsübaşı” eğlence ve sohbetleri yapar, fıkralar anlatır, türküler, hoyratlar 
söyler, şakalar yaparak, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirir.

Şanlıurfa’da ise birbirine yaşça yakın arkadaşlar bir kışın bir araya gelmek 
amacıyla her hafta bir kişinin evinde toplanırlar. Şanlıurfa’da buna “ Sıra Gecesi” 
veya “Sıra Gezme” denir. Sıraya gelen arkadaşlar sohbet eder, “Tolaka”, “Yüzük 
Fincan” oyunu gibi oyunlar oynar, makam geleneğine göre müzik icra eder, 
çiğköfte ve tatlı yenerek bir dahaki hafta başka bir arkadaşın evinde bulunulmak 
üzere geceye son verilir.

Şanlıurfa’da sıra gecelerinden başka, mahallerde bir Şanlıurfa evi 
kiralanarak “Oda” yapılır. Odanın elemanları haftada bir veya iki gece odaya 
gelirler sohbet ederler, müzik icra ederler yemek yerler. Misafirlerini yine odada 
ağırlarlar. Bunun dışında yazın da dağlardaki mağaralarda düzenledikleri odalara 
gider orada eğlenir, türkü, şarkı hoyrat okurlar.

Elazığ’da ise “Oda işletme” âdeti vardı. Zengin konakların selamlık 
daireleri, orta hallilerin, selamlık odaları bulunurdu. Akşam ile yatsı arasında 
buralarda toplanılırdı. Bu odalarım müdavimleri hep aynı kişilerdi. Bir odanın 
müdaviminin başka odaya gitmesi hoş karşılanmazdı. Bu odaya gelen güzel sesli 
kişiler Ahmediye, Muhammediye, Kısas-ı Enbiya kitapları, Emrah, Nevres 
külliyatından parçalar okurdu, hikâyeler masallar, savaş anılan anlatırlardı, ilim 
adamlarının selamlık odalan kalabalık olurdu. Müdavimleri hocalar, müdenisler 
veya mektep medrese görmüş kimseler olurdu. Buralar adeta birer ilim yuvası idi.
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Nabi, Nedim, Sadi gibi şairlerin eserleri okunur İncelenirdi. Ezbere beyitler 
okunurdu.

ŞANLIURFA VE ELAZIĞ AĞZI

Tarih süreci içerisinde Elazığ ve çevresine çeşitli Türk boyları gelip 
yerleşmişlerdir. Harput ağzmda Türkçe’nin genel karakteristik özellikleri görülür 
ama Harput Ağzı’nın bu Türk boylarından hangisine ait olduğu veya hangi boyun 
Harput ağzmda daha baskın olduğunu söylemek güçtür. Zaman içerisinde bu 
boyların konuştukları Türkçe karışmış, kaynaşmış ve sonuçta Harput Ağzı ortaya 
çıkmıştır.

Şanlıurfa ağzmda Türk dilinin genel gramer kuralları hâkimdir. Yüzyıllar 
boyunca devam eden kültür hareketleri, dile değişiklikler karışsa da kelimeler 
genel yapı ile Azeri lehçesine yakınlık gösterir.

Dil yönünden de Elazığ ve Şanlıurfa’yı ele aldığımızda inanılmaz ortak 
noktalar karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan kelimeler, deyimler, tabirler, 
atasözleri, maniler, hoyratlar, benzerliklerin temelini oluşturmaktadır.

Dil konusunda örnek olması için Elazığ ve Şanlıurfa’da bugün de 
kullanılan kelimelerden birkaçını örnek olarak vermek istedik. Bu kelimeler tüm 
canlılığıyla hem Elazığ’da hem de Şanlıurfa halk dilinde kullanılmaktadır.

Arca: Temiz, Avara: işsiz, Bastığ: Pestil, Bayah: Az önce, Bıldır: Geçen 
yıl, Bibi: Hala, Cereme: Zarar, Çin : Omuz, Çıhm : Azık Çantası, Daraba : 
Dükkan kepengi, Değirmi : Yuvarlak, Densiz: Münasebetsiz, Dayze : Teyze, 
Fitlemek : Kışkırtmak, Ilinçak : Salıncak, Iso t: Biber, Gıjik : Didik Saç, Guşhana 
: Küçük tencere, Enik : Köpek yavrusu, Esseh : Doğru, Eşkere : Açık, Haraba: 
Virane, Hırçık : Paçavra, Kırtık : Azıcık, Kötek : Dayak, Nezelmek : incelmek, 
Pişik : Kedi, Pırçıklı : Havuç, Pin :Kümes, Sıtıl : Kova, Şörük : Salya, Teşt : 
Büyük leğen, Tike : Bir lokma et, Üsküre : Büyük tas, Z ibil: Gübre, Zumzuruh : 
Yumruk ortak kullanılan kelimelerden birkaçıdır.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker, Alışmış kudurmuştan beterdir, Büyük 
lokma ye büyük söz söyleme, Can çıhmadan huy çıhmaz, Çağrılan yere erinme 
çağrılmayan yere görünme, Laliğin dilinden sahibi anlar gibi atasözler hem 
Şanlıurfa hem de Elazığ’da kullanılan atasözlerine birkaç örnektir.
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Aşşıh atmak, Ali kıran baş kesen, Ci deyip kaçmak, Eşşeğin büyüğü ahırda, 
Kursağı geniş, Kimin zibilini dağididin, Medine fukarası gibi yalvarmak gibi 
deyimler de hem Şanlıurfa hem de Elazığ’da kullanılmaktadır. Bu örnekleri 
yüzlerce çoğaltmak mümkündür.

Sonuç

Yazılı, sözlü kaynaklara bakıldığında Şanlıurfa ile Elazığ’ın kökü tarihin 
derinliklerine kadar uzanan bir bağlantı içinde oldukları görülmektedir. Bu illerde 
yaşayan halk, Orta Asya’dan gelen Türk milletine mensup akrabalardır. Kökleri 
aynı milletten, aynı soydandır. Farklı yörelere yerleşmiş olsalar da yıllar içinde 
biri birlerinden kopmamışlar, gidip-gelmişler devamlı irtibat halinde olmuşlardır. 
Bu bakımdan Şanlıurfa ve Elazığ halkının dili, musikisi, gelenek ve görenekleri, 
deyimleri, atasözlerinde, hâsılı folklor, kültür, sanat ve edebiyatında görülen 
benzerlik tesadüf değildir. Tarihi bir hakikatin tezahürüdür. Bu nedenle; Şanlıurfa 
ve Elazığ şehirleri kardeştir, bu nedenle Şanlıurfalı ve Elazığlı kardeştir.
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ŞEMSETTİN ÜNLÜ’NÜN ROMANLARINDA HARPUT

Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER

Giriş

Şemsettin Ünlü, edebiyat dünyasında şair ve yazar kimliği ile admdan söz 
ettirmiş, eserleriyle ödüller almış, Harput kültüründen beslenmiş önemli bir isim 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1928 yılında Harput’ta doğan Ünlü, ilk şiirini 1951 
yılında Varlık dergisinde yayımlayarak edebiyat dünyasında admdan söz 
ettirmeye başladı. Şiirleri, yazıları, denemeleri, çevirileriyle Türk edebiyat 
tarihinde iz bırakan bir kimliğe sahip oldu. 1987 yılında Orhan Kemal Roman 
Armağam’m “Yukanşehir” romanı ile kazandı. 1989 yılında ise Madaralı Roman 
Ödülü’nü “Toprak Kurşun Geçirmez” adlı eseriyle aldı. Eserlerinde Anadolu 
insanını, doğup büyüdüğü yer olan Harput’tan hareketle anlatan Şemsettin Ünlü; 
tarih, coğrafya, kültür, insan kısaca hayata dair ne varsa eserlerine konu ederek 
kaybettiklerimizi bize hatırlatan ve bugünler ile yarınlara mesajı olan eserler 
veren usta bir kalemdir.

1928 yılında Harput’ta doğan Şemsettin Ünlü’nün çocukluğunun geçtiği 
şehri tarihsel süreç içerisindeki değişimlerle birlikte eserlerin dünyasında 
kullandığını görmekteyiz. 1928-1943 yıllan arasında eğitimini Elazığ’da sürdüren 
Ünlü, yaşadığı şehrin ve coğrafyanın mekân özelliklerini kültürü ile birleştirmeyi 
başarmış ve şiir başta olmak üzere roman, hikâye, deneme türlerinde de eserler 
vermiştir. “Ünlü roman yazarken, ön hazırlığın gereğine fazlasıyla inanır. 
Yukarışehir’i 1983 yılında yazmaya başladığını ifade eden yazar, romanını 
yazmadan önce uzun bir hazırlık dönemi geçirdiğini, araştırma yaptığını söyler. 
Yukarışehir’in yazılış hikâyesini de şöyle anlatır: ‘Ben Yukanşehir’de doğdum. 
Yıkıntılar arasında büyüdüm... Otuz yıl sordum soruşturdum, okudum not 
tuttum. Ev ev, sokak sokak, semt semt yeniden yaptım, yücelttim kenti aklımda... 
Mezre’yi, tek tek gözümde canlandırdım... Araştırdıklarıma bildiklerimi ekledim. 
Öyle yazdım Yukanşehir’i...” (Demirkıran, 2000: 5)Yukarışehir romanı 1987 
yılında yayınlanmış ve aynı yıl Orhan Kemal Roman Armağam’m alarak 
dikkatleri çeken bir eser olmuştur. Bir nehir roman olma özelliğini barındıran dört 
eser (Yukanşehir, Toprak Kurşun Geçirmez, Yüz Uzun Yıl ve ismet Paşa’nm 
Ağır Toplan) Harput’ta başlayan maceranın karakter dünyalan ortak olmakla 
birlikte Türk tarihinin en çalkantılı dönemleri olan yaklaşık 1830-1923 yılları 
arasındaki sancılı değişim sürecini anlatması açısından oldukça 
önemlidir.Çalışmamıza esas olan Şemsettin Ünlü’nün romanlannda Harput, bu 
açıdan oldukça önemli ipuçlarını içerisinde barındırmaktadır.
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Edebî metinler, gerçeklikten yola çıksalar bile yazarın muhayyilesinde 
yeniden kurgulandığından edebî metin-gerçeklik ilişkisi açısından bir belge 
niteliği taşımazlar. Ancak eserlerin yazıldıklan dönem ve romanın içerisindeki 
anlatılan dönem ile gerçeklikten tamamen uzak olmadığını da belirtmek 
gerekmektedir. Özellikle edebiyat sosyolojisi alanında metinlerden hareketle 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Şemsettin Ünlü’nün 1928 yılında 
Harput’ta dünyaya gelmesi ve çocukluğunun geçtiği yıllarda Harput’un değişim 
sürecine tanıklık etmesi, kaleme aldığı romanlarda gerçeklikle ilgili önemli 
ipuçlarını taşıması münasebetiyle oldukça önemlidir. “Ünlü, romanında 19. Asrın 
son çeyreğinde Anadolu insanının var olma, ayakta durma, özgürlüğe kavuşma 
savaşmı anlatır. Ünlü’ye göre: Birinci Dünya Savaşı’nm sonuna kadar geçen 
sürede, sömürge zihniyeti, egemenliğini kurmaya çalışmış; bu zihniyetin getirdiği 
acılar, Balkanlar’da, Anadolu’da, Ortadoğu’da sanki hiç yaşanmamış gibi 
algılanmıştır. Ünlü, bir çıkar kavgasının orta yerinde bulunan halkımızın, 
öyküsünü anlatmak gayesi ile yazmıştır romanı.” (Demirkıran, 2000: 15) 
Harput’un tarihi aynı zamanda bir milletin de tarihidir. Tarihsel kimliği ile 
binlerce yıllık bir maziye sahip olan Harput, Osmanlı Devleti döneminde stratejik 
bir noktada olması münasebetiyle tüm değişimlerin izlerinin görülebildiği bir 
konumdadır. Bu sebeple Harput’un değişim sürecini bilmek bugünü, bugünlere 
nasıl geldiğimizi anlamak açısından oldukça önemlidir.

Şehirler, edebî metinlerin kurmaca dünyasında gerçekle muhayyel 
arasında bir zemin teşkil eder. Kimi zaman gerçeklikten muhayyele kimi zaman 
ise tam tersi yönde yani muhayyelden gerçekliğe doğru bir yönelim ile şehirler, 
edebî metinlerin mekânsal yapısını inşa etmektedirler. Karakterlerin değişim ve 
gelişim süreçlerinde içsel yolculuklarının fiziksel gerçekliğini de üzerinde 
barındıran mekânsal unsurlar arasında şehirlerin oldukça önemli bir konumu 
bulunmaktadır. Mevcut gerçeklik içerisindeki bir mekân kurguya taşındığı andan 
itibaren okuyucu hayalî karakterlerle birlikte şehrin gerçekliğindeki sokaklarda 
dolaşmaya başlar. Yazarın bu aşamada şehri her yönüyle tanıması, bilmesi ve 
metne aktarabilmesi eserinin başansında yer alacak etkenlerin başında 
gelmektedir.

Şehir kendi somut varlığı içerisinde yüzlerce, binlerce yıllık bir maziyi de 
beraberinde barındıran ve sadece sokaklardan, binalardan örülü bir yapı 
olmadığını her aşamada vurgulayan bir konumdadır. Geçmiş ile şimdinin 
buluştuğu bu mecrada insanların yaşanmışlıklan, bir arada yaşayan bireylerin 
ortak kültürel değerleri, estetikten mimarîye her şey şehirle birlikte anılan 
hususlardır. O sebeple şehir, somut varlığının ötesinde soyut ve kültürel
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motifleriyle, bireylerin ona yükledikleri değerlerle, tarihsel süreç içerisindeki 
önemli hadiselerle varlığını sürdürmektedir. Edebî metinlerde mekân olarak 
kullanılmaya başlandığı andan itibaren şehir, bu özellikleriyle okuyucunun 
karşısına yazar tarafından çıkarılmaktadır. Nitekim Şemsettin Ünlü, romanlarında 
şahıs kadrosunu kullanırken aslında başkahraman olarak mekânları ve özellikle 
Yukarışehir’i kullanmaktadır. Mekânın etkin kullanımı, insanlar üzerindeki tesiri, 
eserlerin bünyesinde karakterlerin tarihsel süreçte yaşadıklarıyla paralel olarak 
aktarılmaya çalışılmıştır.

Yukanşehir adlı romanı ile Şemsettin Ünlü Türk edebiyatı içerisindeki 
asıl şöhretini kazanmıştır. Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü de alan Ünlü 
eserinde özellikle 1856 Kınm savaşı ve 1876 Kanuni Esasi’nin ilan edildiği yıllar 
arasındaki süreçte Anadolu’nun bir taşra vilayeti konumunda olan Harput’u 
anlatmaktadır. Harput’luDabak Yusuf ile ermeni kızı Hermin’in aşkı ekseninde 
geçen tematik örgü, dönemin Harput’unda sosyal hayatın seyri ve anlatılan 
dönemin siyasi olaylarının bireyler üzerindeki etkisini taşra vilayeti üzerinden 
okunmasını sağlamaktadır.

Toprak Kurşun Geçirmez, Yukanşehir romanının kaldığı yerden devam 
ederek 1877-78 Osmanlı-Rus savaşını ve insanlar üzerindeki etkilerinin 
anlatıldığı bir roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Yusuf karakterinin 
Yukarışehir’den hareket eden kura alayı içerisinde savaşta yer alması, yaşananlar 
ve tekrar Harput’a dönüşü ile son bulmaktadır. Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki 
dirayetsizliğini ve savaşın acımasız yüzünü, kaybedilen topraklan ve çöküşe 
giden süreçte acziyeti romanın dünyasında görebilmek mümkündür.

Yüz Uzun Yıl, batılılaşma macerasının bir Anadolu şehrinde insanlara 
nasıl yansıdığını Yusuf’un ayakta kalabilme serüveni ile özdeşlik kurularak 
çevrenin anlatımı şeklinde olay örgüsünün aktanldığı görülmektedir. Osmanlı’nm 
çöküş sürecinde yaşananlar ve şehirle birlikte bir tarihin son bulduğu dönemin 
insanlar üzerindeki tesirleri tarih ile eş değer bir şekilde yansıtılmaya 
çalışılmaktadır.

İsmet Paşa’nın Ağır Topları, Yusuf’un subay olan iki oğlu üzerinden 
anlatılmaktadır. Osmanlı topraklannın işgali ve Türk insanının düşmanlarını 
vatanından atma sürecinin yani Kurtuluş Savaşı mücadelesinin yer aldığı bir 
eserdir.

Yukanşehir ve Yüz Uzun Yıl adlı romanlar, serinin birinci ve üçüncü 
eseri,mekânın doğrudan Harput ve Mezre eksenli gerçekleştiği eserlerdir. Toprak 
Kurşun Geçirmez ve İsmet Paşa’nm Ağır Topları adlı romanlar ise karakterlerin
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devamlılığının olduğu fakat tarihin ve yaşananların insanlar üzerinden verilirken 
zaman zaman Harput’a da dönüşler yapıldığı ikincil mekân olarak Yukarışehir’i 
görebileceğimiz metinlerdir. Birbirinin devamı olan ve tamamlayan bu dört 
roman Türk tarihinin en çalkantılı süreci olan 19. yüzyıldan başlayarak Kurtuluş 
Savaşı’nın sonuna yani Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci anlatan bir 
kimliğe sahiptir.

19. yüzyılın ortalannda Harput’ta sosyal hayatın aktarımı noktasında 
yazarın kendisinin de 1928 yılında aynı yerde doğmuş olması, anlatımdaki 
gerçekliğin gücünü artırmaktadır. Kendi çocukluk ve gençlik yıllarında tanıklık 
ettiği bir şehir ve aile büyüklerinden çevresinden duyduklarından hareketle 
gözlemci bir yaklaşım eşliğinde sokak sokak bize Harput’u tüm çıplaklığıyla 
aktarmasında etkili olmuştur. Yukanşehir, Toprak Kurşun Geçirmez, Yüz Uzun 
Yıl ve İsmet Paşa’nm Ağır Topları adlı eserleri bugün yaklaşık yüz yıl öncesinin 
Harput’u hakkında hem fiziki hem de kültürel açıdan önemli ipuçları vermesi 
açısından zengin bir kaynak olarak kullanılabilir olmasını da sağlamıştır.

Romanın dünyasına adım attığımızda mahalleleriyle, kalabalık 
insanlarıyla, sokaklarıyla, dükkânlarıyla hayli gelişmiş ve büyük bir şehir ile karşı 
karşıya kalırız. Bugün ıssız ve sadece yaz aylannda serin olmak için gidilen yahut 
sadece mezarlık hüviyetinde olan Harput ile roman dünyasında karşılaştığımız 
Harput arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır.

“Yel Boğazı’ım döner dönmez; yamaçlara, kayalık düzlüklere, basamak 
basamak yükselip giden taş döşeli sokakların iki yanma sıralanmış büyüklü 
küçüklü evleri, konaklan, kiliseleri, camileri, medreseleri, meydanlan, 
dükkânları, hanları, hamamlanyla; karmaşık bir kentin ilk görüntüsü çıkardı 
ortaya. Alışılmışlığm, özümsenmişliğin, kocamışlığın görüntüleriymiş gibi; 
sokakların taşlan aşınmış, yuvarlanmış; kubbeli taş yapıların dış yüzü kararmış; 
ağır meşeden çift kanatlı kapıların demir kakmalan paslanmıştı. Sokak başlannda, 
cami avlularında, meydanlardaki çeşmelerin mermer yalaklan oyulmuş, yosun 
tutmuş; sarı pirinçten lülelerin ince işlemeleri silinmişti. Sokaklarda, çarşılarda, 
meydanlarda, cami avlularında; gün doğumundan gece karanlığına kadar; 
yürüyen, duran, devinen; fesli, sarıklı, külâhlı, türbanlı, çarşaflı, hotozlu; atlı, 
katırlı, eşekli, yaya, bir insan kalabalığı vardı.” (Ünlü, 1998: 8-9)

Bugünkü yitikliğinden uzak capcanlı bir şehir tasviri ile başlayan 
Yukanşehir romanı zaman içerisinde suskunluğa gidişin seyrini bize aktarması 
açısından vesika hükmünde izleri içerisinde banndırması münasebetiyle hayli 
önemlidir. “Ünlü, Toprak Kurşun Geçirmez’i yazarken, konuda, kurguda,
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kişilerin seçiminde alabildiğine gerçek olayları, kişileri romanına aldığım belirtir. 
Belgeler, planlar, krokiler üzerinde çalıştığını, romandaki mekânların gezip 
gördüğü yerler olduğunu ifade eder. Asker kökenli oluşunun, romandaki savaş 
sahnelerinin oluşumunda etkili olduğunu söyler.” (Demirkıran, 2000: 43) Bugün 
için adı var olan fakat kaybolan mekânların izlerini tüm gerçekçiliği ile 
Ünlü’nünsadece Toprak Kurşun Geçirmez’de değil tüm romanlarında bulabilmek 
mümkündür.

Kaybolan Mekânlar

Romanın içerisinde sokak sokak, mahalle mahalle Harput’un yaşadığını, 
nefes aldığım, canlı bir şekilde adeta soluduğunu görmek mümkündür. Çarşıları, 
dükkânları, camileri, hanları, hamamları ile bir bütünü sergilemektedir. 
Günümüzde metruk haldeki Harput ile romanın dünyasındaki mekânlar 
arasındaki tezatjbugüne gelen süreçte yıkım, unutulmuşluk, silinmişlik hissinin ne 
denli gerçekleştiğini belirgin bir şekilde aktarmaktadır. Bugün çocukluğu 
Harput’ta geçmiş birkaç yaşı ilerlemiş insan haricinde romanda bahsedilen 
mekânlarartık kimse tarafından bilinmemektedir. Yel Boğazı yahut Demirli Han, 
Kale Meydanı, Sülüklü Pınar ve daha nicesi bugün unutulan mekânlardır. Oysa 
romanın dünyasında yer alan sokakları, mahalleleri takip etsek, Harput’u 
romandan hareketle gezme istesek sanırım şaşkınlığımız kat be kat katlanacaktır. 
“Darkapı’dan Kayabaşı’na, Meteris’e, Purutlar’a kadar, her mahallede, 
yaşıtlarından arkadaşlar edindi Yusuf. Yumuşak karın dizboyunu geçtiği kış 
günlerinde, arkadaşlarıyla birlik olup evlerin damlarındaki karlan kürediler. 
Büyüklü küçüklü tahta kızakları birbirine bağlayıp yokuş aşağı, ta Yel Boğazı’na 
kadar kızak kaydılar. Dua Dağı’nda, Meteris eteklerinde, kara batmış keklik avına 
çıktılar. Güz sonlarında, Buzluk Kayalarına, Şüşnaz yoluna, Hüseynik’e, 
Mezre’ye indiler çıktılar kan ter içinde.” (Ünlü, 1998: 20)

Harput’un bugün kültür ve tarih açısından yeniden tanıtılabilmesi ve 
yaşatılabilmesi için Şemsettin Ünlü’nün romanları vesika hükmünde bir niteliği 
barındırmaktadır. Harput’un mekân haritasını çıkarmak isteyenler bu romanlardan 
hareketle Harput’u keşfedebilir ve şehrin mazi ile bugünü arasında bağ 
kurabilirler. Unutulan kültürel değerler, mekân-insan ilişkisi bağlamında 
unutulmadan yeniden yaşatılabilme imkânını Ünlü’nünromanlannda 
mevcudiyetini korumaktadır.

Harput’ta bugün var olmayan yapılardan bir tanesi de Hükümet 
Konağı’dır. “Yukanşehir Hükümet Konağı, Kale Meydam’na giden sokağın 
başında, dört yol ağzmdaydı. Üç katlı, ince uzun, arka avlusunda eklentileri olan
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eski bir yapıydı. Konağın bir yüzü Sarahatim Camisi’nin arka çıkışma, öbür yüzü, 
Tabakane Deresi’ne inen yola bakardı.” (Ünlü,1998: 68) şehrin köklü mazisinde 
önemli rol oynamış olan Hükümet Konağı’nı aynı zamanda Harput’un kalbini 
yani merkez konumunu temsil ettiğinden oldukça önemlidir. Bugün binadan eser 
olmasa bile eserden hareketle konumu ve yapısı hakkında bilgi sahibi 
olabilmekteyizdir.

Harput’un bugün yine var olmayan çarşı mekânlarından biri de Ağa 
Camisi’nden başlayıp devam eden yer olduğunu eserden öğreniyoruz. “Girişte, 
Ağa Camisi’nin avlusundan başlayıp kuzeye uzayan sokaklarda; demirciler, 
bakırcılar, kalaycılar, nalbantlar işlik tutmuşlardı; yan yana, sıra sıra, çok eski 
zamanlardan beri.” (Ünlü, 1998: 77) Hemen her mahallesinde çarşısı, meydanı, 
çeşmesi, camisi ile yaşayan bir şehrin izleri bugün tarih sahnesinden çekilmiş, 
silinmiş ve yok olmuşlardır.

“Yukanşehir kayalıklarından aşağıya, Mezre inişine doğru Duadağı 
etekleri, Şehrozdan kuzeye, Pertek çıkışına doğru Kızıldağ etekleri, Fetahmet’ten 
Murat Suyu’na kadar Aslan Dağı etekleri; sayısını kimsenin bilmediği, sınırları 
birbirinin içine girmiş bağlar, bağ evleri, meyve korulukları, Yoncalıklar, 
pınarlar, örme taştan havuzlarla, kaplıydı. Yamaçlarda, dere yataklarının kayalık 
kıraç kıvrımlarında, pınar ayaklannda, sel yarıntılarında; ata, dede, baba, oğul, 
torun, kuşaktan kuşağa, insanoğlunun; nice el emeği, alın teri karşılığı, güçlükle 
yetiştirip yeşerttiği bu bağlan, Yukanşehirliler; içinde yaşadıkları kentin eti, kanı, 
sesi soluğu gibi el üstünde tutardı. Bir yıl, çok çok, iki üç yıl emek 
verilmediğinde, bağların kuruyup çoraklaşacağını; kayalık tepelerin üstündeki 
sipsivri koca kentin de, kanı, canı çekilmiş sayrılı bir insan gibi can çekişerek 
göçüp gideceğini söylerlerdi.” (Ünlü, 1998: 173) Tasvir edilen bu bağlar, 
meyveliklerin yerleri artık sadece mezar taşları ile örülmüş durumda. Nice el 
emeklerinin verildiği, alın terlerinin döküldüğü arazide artık en küçük bir iz dahi 
bulunmamaktadır.

Romanların dünyasında bugün için yitik mekânlar olan Harput ile ilgili 
zengin bir anlatım söz konusudur. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Günümüzde, 
kimliğini yaşadığı coğrafya ile kuran insanların maziye yaslanma arzusuna temel 
teşkil edecek yapıların isimleri roman dünyasında yahut çeşitli akademik yayınlar 
içerisinde yer almakta fakat gerçeklikte esameleri okunmamaktadır.

Harput Türküleri

Yukanşehir romanında Harput’a ait türkülere de yer verilmektedir. 
NitekimHermin’eâşık olan Yusuf a arkadaşları şu türkü ile takılırlar: “Haydi
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bağnyamklara... Haydi, güzellerden güzel sevenlere... Haydi, Yusuf 
kardaşımıza! diye el çırptılar, bir ağızdan türkü çağırdılar: Güzelim seker 
gelir

Suyunu döker gelir 

Kız, oğlanı severse 

Başını diker gelir.” (Ünlü, 1998: 35)

Harput türkülerinin sözlerini zaman zaman eserin dünyasında okuruz. 
“Uzakta Göllübağlar’dan doğru, bir bağmançmm maya söyleyen gür, yanık sesi 
de o sıra yükseldi:

Huma kuşu yükseklerden seslenir

Yâr koynunda bir çift kumru beslenir

Sen ağlama kirpiklerin ıslanır

Ben ağlim ki belki gönül uslanır” (Ünlü, 1998: 71)

Yüzlerce yıllık mazisinde yaşanmışlıklarla eş nice türküleri barındırır 
Harput yöresi. Romanın dünyasında da türküler insanların olmazsa olmazlarıdır.

“Gel ha gönül havalanma

Engin ol gönül engin ol

Engin ol gönül engin ol

Dünya malına güvenme

Engin ol gönül engin ol” (Ünlü, 1998: 270)

Ağırdan hareketliye, neşeliden hüzünlendirene kadar türküler 
sözlü kültür geleneğimizin taşıyıcıları, yaşanmışlıkların şahidi, unutulanların 
hatırlatıcısı olmuşlar. Bir tane daha: “Köprüden geçti gelin

Saç bağm açtı gelin

Dıloylooy
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Bir ağızdan daha yüksek söylediler, iç geçirerek:

Eğil eğil öpeyim 

Gençliğim geçti gelin 

Dıloylooy...

Haldan bilmez ne çare

Söz anlamaz ne mümkün” (Ünlü, 1998: 270)

Harput ezgileri kendine has üslubu, dili ve musikisiyle Türk müziği 
içerisinde ayn bir konuma sahiptir. Birçok eserde, filmde Harput müziğini 
dinlemek mümkündür. Türk toplumunu saran, kavrayan sözleriyle insanlığın 
ortak duygularına tercüman olur. Bir yerde Harput ezgileri söylense hemşehriler 
hemen buluşup görüşme, tanışma imkânı da bulurlar.

“Sen efendim ben kapında kul olim

Lâyık mıdır yanimyanim kül olim?

Ses birden yükselmişti: içli, acılı, isyankâr... Yamaçtan yamaca yankılandı; 
gizlerle dolu, büyülü... Sessizliğin üstünü örttü, ağır ağır azaldı, söndü. Ali Rıza 
çıt çıkarmadan, donmuş gibi, öyle kendinden geçerek dinledi uzun havayı, içini 
çekti: ‘Kim bu Fikret?!... Bizim oralardan bu hava... Söyleyen kim?” (Ünlü, 
2017a: 162) Duygularını, açıkça ifade edilemeyen hislerini türkülerle anlatan 
Türk insanı için musiki oldukça önemlidir. Türk müziği içerisinde Harput, 
kendine has üslubu, söyleyiş güzelliği ve türküleri ile Urfa ve Kerkük yöreleri 
gibi hayli zengindir. Romanların dünyasında da bunlann örnekleriyle 
karşılaşmamak imkânsızdır.

Misyonerlik

Harput’ta misyonerlik faaliyetlerinin başladığı yıllara da eserin temas 
ettiği görülmektedir. 19. Yüzyılın ortalarında belirgin bir şekilde artan 
misyonerlik faaliyetlerinden nasibini alan Harput, sonraki süreçte bu 
misyonerlerin çeşitli oyunlarına da sahne olacaktır. “Amerikalı misyoner 
Wheller’in, tüccar malı getiren katır kolu yanı sıra Yukanşehir’e geldiği ilk gün, 
doğruca Bezirciyan’ı sorduğu, ta Amerika’dan getirdiği tanış mektubunu verip 
yerleşmesine yardımcı olmasını istediği bilinirdi. Ev tutup yerleşinceye kadar 
BogosBezirciyan’ın konağmda konuk kalan Amerikalının ne demeye, iş tutmaya 
geldiği, o sıra, Müslüman, Hristiyan, bütün Yukanşehirlilerin kendi kendilerine
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sordukları, öfkeyle tartıştıkları bir konuydu. ‘Misyoner’ sözcüğünü ilk kez bu 
Amerikalı geldikten sonra duydu Yukanşehirlilerin çoğu. Müslüman hocalar 
kadar Ermeni papazlar da çileden çıktı. ‘Neresi burası? Dinsizler, imansızlar 
toprağı mı? Nasıl izin verilmiş, kim vermiş? Küfürdür bu, hayinliktir, 
zındıklıktır!’ dediler. Hocalarla papazlar yanyana mühür bastılar, sadrazama, 
şeyhülislama telgraf döşendiler. Ses soluk çıkmadı.” (Ünlü, 1998: 121) Yerli halk 
ve din adamları rahatsız olsalar da ve bu rahatsızlıklannı dile getirseler de 
misyonerlik faaliyetleri bu topraklarda uzunca bir süre daha devam edecektir. “II. 
Abdülhamit dönemine denk gelen süreçte, özellikle Amerikan ve Fransız 
misyonerlerinin Bölge’de sıklıkla faaliyet yürütmeleri, Ermeni gençlerini 
bilinçlendirmek için okullar açmalan, gençleri Amerika’ya veya Fransa’ya 
göndermeleri sıklıkla işlenir. Roman kahramanlarından Kuyumcu Nubar’ın kansı, 
büyük oğlu Nişan’ın misyonerlerin özendirmesiyle Amerika’ya gidebileceği 
korkusu yaşamaktadır.” (Aydemir, 2017: 286) Misyonerlerin faaliyetleri uzun 
yıllar birbirleriyle hiçbir problem yaşamamış bu insanları rahatsız edecektir. 
Ancak nifak tohumlan zaman içerisinde etkisini gösterecektir.

“Geldiğinin ikinci günü, aldı karşısına oturttu babası: ‘Biz Misyon’un 
buralardaki koluyuz; gözü, kulağı, diliyiz MargerithBenson.’ dedi, denizci 
kocasınm soyadmı ekledi adına, ‘işimiz; doğru bildiğimizi bilmeyenlere 
göstermek, sapıklan doğru yola çekmektir. Sen, ben Bamum... Bizimle birlikte 
ol. Bize yardım et.’ Margerith, başını salladı; elinden geleni yapacağını söyledi 
babasına. Gözlerinin içine baktı, gülümsedi.”(Ünlü,2017a: 44) Ünlü’nün 
romanlarında zaman zaman bu misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekilmekle 
birlikte eserin tematik merkezini bu husus teşkil etmediğinden detaylar çok fazla 
işlenmemektedir. Nitekim Yüz Uzun Yıl romanında bu meseleye değinilirken 
“Amerikan Koleji önünde Şehrozlular yol üstüne dökülmüşlerdi. Kolej kapısı 
yeniydi, görkemliydi. Yukarışehirliler, Doksanüç sonrasında, Misyoner Wheller 
ile Bamum’un yerine gelenlerin daha becerikli çıktıklarını anlatıyorlardı. Yeni 
misyoner TomHerbert ile yardımcıları, savaş sonrasının ezikliğinden yararlanmış; 
Misyon’un da baskısı ile kolej açma iznini İstanbul’dan, Sadrazamın kendi 
elinden alıp işe girişmişlerdi.” (Ünlü, 2017b: 62) cümleleri ile olayların 
sonrasında genel bir bilgi aktanmı tercih edilmiştir.

Harput’ta misyonerlik faaliyetleri özellikle 19. yüzyılın başlanndan 
itibaren etkili olmuş, aktif bir şekilde kendisini göstermiştir. Harput’ta 
yetimhanelerden kolejlere uzanan misyonerlik faaliyetleri Osmanlı devletinin
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zayıflaması ile fırsat bulmuş ve cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte hayli 
olumsuz rol oynamışlardır.28

Harput’un Terkedilişi

Şehir merkezinin Harput’tan Mezre’ye taşınma sürecinin de aktarıldığı 
kısımlarda bugün var olan düzenin hangi aşamalardan geçerek günümüze kadar 
geldiği anlatılmaktadır. “On iki yıl önce, Yukanşehir’de, karın yolları kapadığı, 
açlığın, ölümün insanlan kırıp geçirdiği o uzun acılı kıştan sonra, yaz başlannda, 
Vali Salih Sıtkı Paşa’nm gelişi ile aşağıda, Mezre düzlüğündeki görünüm değişti. 
Hükümet konağı, kışlası, adliye binası, cezaevi, yıldan yıla sayısı artan evleriyle 
bir yeni kent oluşmaya başladı. Yukanşehirliler, uzun yıllar sonra bile, yanı 
başlarındaki bu yeni küçük kentin, kendilerini neden tedirgin ettiğini, neden 
içlerine ince bir sızı düşürdüğünü bilemediler, kavrayamadılar.” (Ünlü, 1998: 9) 
Artık yönetim yeri Mezre olarak belirlenmiş ve şehir aşağı taşınırken Harput, 
Yukanşehir adıyla anılmaya başlanmıştır.

“Biri Polonya’dan, öbürü Macaristan’dan kaçıp Osmanlı’ya sığınmış iki 
mühendisi yanına aldı, planlar çizdirdi. MezreDüzlüğü’nün orta yerine vilayet 
konağı, vali konutu, asker kışlası, hastane, mahpusane, adliye binası yaptırdı. 
Vilayet merkezi yapmayı akima koyduğu düzlüğün kuzeyinden güneyine, 
doğusundan batısına taş döşetti, cadde uzattı.” (Ünlü, 1998: 94) Şehrin idari 
merkezinin taşınması sırasında Mezre düzlüğünün ortasına konumlandırılan idari 
binalar bugün Elazığ’ın merkezini teşkil edecektir. Batılı formda bir mimari 
bugün hala ayakta olan ve uzun yıllar merkez karakol, sonrasında sergi salonu ve 
geçici bir süre için valilik olarak kullanılan bina o dönemlerin eseri olarak adeta 
yıllara meydan okumaktadır.

“Eski kentin güngörmüşleri, yaşlı kentle birlikte, ölümcül bir yara almış 
gibi, acıyı yüreklerinin içinde, ta derinlerde duydular.” (Ünlü, 1998: 98) Yüzlerce 
yıl ticaret yolu üzerinde önemli bir kavşak noktası olan Harput’un kaderinin 
değiştiğini ve yazgının artık terk edilmişlik üzerine kurulu olacağı artık belli 
olmuştur. Şemsettin Ünlü vermiş olduğu bir röportajda şehrin 
Yukarışehir’denMezre’ye iniş sürecini kendi tanıklığından hareketle şöyle 
aktarmaktadır: “ilkokul birinci sınıfı ben Harput’ta okudum. Harput’un girişinde 
şu an restore edilmiş olan bizim konaktı. Harput’u o dönemde yaşadım. O 
zamanlar Harput’ta hayat henüz ölü değildi. Çarşıda dükkânlar vardı, iki fırın 
vardı, iki hamam vardı, hamamlardan birisi hiç yanmaz oldu, öteki arada bir

28Harputtaki misyoner okullan ile ilgili kapsamlı bilgi için Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü 
Yayınlan arasından çıkan Elazığ Eğitim Tarihi adlı esere bakılabilir.
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yanmaya başladı. Sarahatim Camii’nin arkasında büyük çarşının ara sokaklarında 
yemeniciler çarşısı, saraçlar çarşısı, bakırcılar çarşısı vardı. Bunların izlerini 
gördüm ve yaşadım. Daha sonra bunlar da indiler aşağı Mezre’ye, aşağıda da bu 
çarşılar kuruldu, neticede bir iniş başlayınca gerisi kendiliğinden geliyor. 
Maalesef bu iniş sonrasında evlerden geriye kalanları, ağaçlan hep kireç 
ocaklannda yaktılar. Günlerce sürdü, yaklaşık iki yıl sürdü sanınm. Bir kısım 
aileler de evlerinin kapılarını, kıyamadıklarını aşağıdaki evlerine taşıdılar. Bu 
süreçte bir de baktık ki Harput yok olmuş. Bağlarda kalanlar bir tek kaldılar, bir 
de merkezde birkaç ev. (...) Tüm bunlan yaşamak beraberinde bunun romanını 
da yazmayı getirdi.” (Güler, 2013: 80) Eskimiş olan yeni karşısında her daim 
yenilgiye mahkûmdur gerçeği bir kez daha gerçekleşmiş ve Yukanşehir aşağıda, 
ovada kurulan Elazığ’a yerini bırakmak zorunda kalmıştır. Bu terk ediş bir hüznü 
de beraberinde getirmektedir. Nitekim terkedilen yalnızca mekânsal olarak bir 
Yukanşehir değildir. Terkedilen yüzlerce yıllık bir mazi, yaşanmışlıklar, hatıralar 
ve büyük bir kültürel miras olmuştur.

“Mekân üzerine süregiden mücadelenin diğer yanıyla bir bellek savaşı 
olduğunu da sürekli akılda tutmak gerekiyor. (...) Egemenler mekânlan kendi 
suretlerinde yaratmak istiyorlar; aksi takdirde her yerde toplumsal belleğin 
‘hatıralanyla’ yüklü başka suretlerle karşı karşıya geliyorlar.” (Torlak, 2016: 12) 
Harput’un maziyi hatırlatan ve ayakta kalan her bir taş ile tarihsellik içerisinde 
geçmişi var kılan yapısı; modernleşen ve yenileşen kültür ekseninde kendisine 
artık yer bulamayacak bir duruma sahip olmuştur. Görmek istenilmeyen, 
unutulmak istenen her şeyde olduğu gibi Harput da uzun bir süre aynı duruma 
maruz kalmıştır. Görülmemiş, bakımsız kalmış, yıkımlarla birlikte hatıraları da 
kendi tarihselliği içerisinde unutulup gitmiştir.
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Sonuç

Şemsettin Ünlü, nehir roman özelliği taşıyan dört eserinde 19. yüzyıl 
Anadolu coğrafyasının 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan sürecini Harput 
merkezinden yola çıkarak, Erzurum, İzmir gibi şehirlerle birlikte anlattığını 
görmekteyiz. Karakter dünyaları itibariyle birbirinin devamı olan edebî 
metinlerde tarih; kişiler ve mekânlar üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. Hayli 
titiz bir ön hazırlık sonrası kaleme alındığı gözlenebilen bu eserler tarihî roman
olmaktan ötedir.

Edebî eserleri sadece hoşça vakit geçirme aracı olarak gören anlayışın 
ötesinde, yıkılmış ve terk edilmiş bir şehrin hüzünlü macerasını okurken öte 
yandan kaybolan her sokak, cadde, çarşı, han, hamam gibi unsurlar bu metinlerde 
yeniden yaratılmışlardır. Tarihî vesika özelliğini de bu anlamda içerisinde 
barındıran Ünlü’nün romanlarından hareketle bugün Harput’un canlı olduğu 
dönemlerdeki resmini yapabilmek, maketini çıkarabilmek mümkündür.

Şehirleri içerisinde yaşayan insanlara anlamlı kılan yegâne unsur, 
mekânlar ile insanlar arasında kurulan bağ ve kültürel devamlılıktır. Kendi 
köklerinden uzaklaşan bireylerin yaşamlarındaki mana arayışlan temelde bu 
köksüzlükleri ile açıklanabilmektedir. Günümüzde kendi mazisi ile yüzleşen ve 
onunla iç içe yaşayan toplumların başarılı ve müreffeh bir hayatı sürdürdükleri 
gözlemlenebilmektedir. Yerel yönetimlerin çalışmamıza esas olan bu 
romanlardan hareketle Harput’u yeniden ve aslına uygun inşa edebilmesi 
mümkündür. Değişen dünya içerisinde Harput’un eski güzel günlerine elbette 
dönmesi mümkün değildir. Fakat sonraki nesillere kültürel aktanmın 
sağlanabilmesi açısından önemli bir adım teşkil edeceği de bir gerçektir.

Edebiyatın insan ile kurduğu bağ neticesinde bir anlam yaratabilmesi, 
insanın kendini ve dünyayı keşfini mümkün kılmaktadır. Bir mana arayışı 
içerisindeki modem insanın edebî metinlerle kurduğu ilişkiyi sadece haz ilkesi ile 
açıklamak yanlıştır. Şemsettin Ünlü, Yukanşehir ve diğer eserlerini kaleme 
alırken aynı zamanda edebî tür olan romandan faydalanarak bölge insanını 
tarihiyle, kültürüyle, kaybettikleriyle, unuttuklanyla hesaplaşmaya davet 
etmektedir. Elazığ’m Yukanşehir ile yüzleşmesi gerekmektedir. Ancak bu 
yüzleşme somasında yarınlara Harput kültürünün devamlılığı söz konusu 
olabilecektir.
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SEZAİ KARAKOÇ’TA KİMLİK VE AİDİYET MEKÂNLARI

Beyhan Kanter

Giriş

Eserlerinde, İslam medeniyetini bir ülkü olarak yücelten Sezai Karakoç, 
şehir ve medeniyet arasında da ontik bir bağ kurar. Söz konusu ontik bağ, 
özellikle İslam medeniyetinin kök saldığı şehirlere ilişkin bir aidiyet bilinci ile 
temellendirilir. Dolayısıyla Karakoç’un eserlerine yansıyan şehirlerin İslam 
kimliğini taşıyan aidiyet mekânları olduğu söylenebilir.

Özellikle şiirlerinde modemleş(tiril)me yazgısına maruz kalan günümüz 
insanlarının huzursuzluğunu metaforik ve imgesel söylemler aracılığıyla dile 
getiren Karakoç, yozlaşan, çürümeye yüz tutan, manevi değerleri erozyona 
uğratılan bir toplumun çıkmazlarını eleştirerek İslam medeniyetinin “hakikat 
kentlerini” hatırlatır ve âdeta bu kentlerin kimlikleri üzerinden bir şuur, bir 
aidiyet bilinci inşa etmeye çalışır. Zira Karakoç,mekânolgusunu, “diriliş bilinci” 
ve geçmişin kültürel kodlarının bugüne taşınması ekseninde ele alır. Karakoç’un 
şiirlerinde kentler, genellikle betonlaşmanın hâkim olduğu, fizyonomisi bozulmuş 
ve insanların birbirlerine yabancılaştıkları bir mekân olarak ele alınmakla beraber 
şair, özellikle kentlerin dinsel olandan uzaklaşarak seküler olana yönelmesinin 
eleştirisini sunar.

Mümin Çehreden Seküler Hayat Nizamına Kimlik Krizi Yaşayan Bir 
Şehir: İstanbul

Sezai Karakoç, İslam medeniyetinin sadece dinsel değil aynı zamanda 
kültürel kodlarını da şiirinin içinde uzak ve yakın imgeler aracılığıyla dile getirir. 
Bir tarafıyla geçmişe dönük bir kültürelliği/nostaljiyi yansıtan şair, diğer taraftan 
da modemizmin eleştirisini dinsel kodlar ve aidiyetler üzerinden duyumsatır. Bu 
bağlamda şiirinin atmosferini sadece İslam medeniyetlerinin uzak geçmişte kalan 
mekânlarıyla değil aynı zamanda yakın dönemlerin modem kentlerinin çürüyen 
değer yargılarıyla da kurar.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde İstanbul, İslam medeniyetinin yeşerdiği 
kadim bir kültür kenti olarak ayrıcalıklı kılınır ve geçmişe ilişkin metaforlar da 
özellikle “mümin ve mütedeyyin bir şehir” algısmı yansıtacak bir biçimde 
sunulur. Bu çerçevede Karakoç, modem çağın sekülerizme ilişkin açık ve örtük 
dayatmaları karşısında İstanbul’un İslami kimliğini ön plana çıkarır ve şehirle
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kurduğu aidiyet ilişkisini de bu kimlik üzerinden pekiştirir.İstanbul’a bakışını 
huzursuz bir ruhun kaygılan ve özlemleri aracılığıyla eserlerine taşıyan Karakoç, 
tüketim kültürünü yaygınlaştıran, fetişleştiren ve çoğaltan kentlerin sadece 
yapıları değil insanları da taşlaştırmasını,çehresi değişen İstanbul’u merkeze 
alarak eleştirir.

Kentleşmeyi ve modernleşmenin doğurduğu sekülerizmiolumsuzlayan 
Sezai Karakoç, “Köpük” şiirinde, kentlerin modernleşmesini ve seküler bir 
yaşamın tutsağı olarak dayatılan profanhayatları, İslam ve diriliş arzusu/özlemi 
üzerinden eleştirirken İstanbul’daki değişime, kentin baştan çıkancı seküler 
aldatmacalan üzerinden vurgu yapar. “Dünya bir köy köpüğüdür” (Gün 
Doğmadan s. 106) düşüncesini şiirlerine yayan Karakoç, kurtuluş çözümünü 
İslam’ın ipine sarılmakla bulduğu gibi İstanbul’un sekülerleşmesini ve dinsel 
referanslanndan soyutlanmasını şiirsel formun arasına serpiştirdiği imgeler 
aracılığıyla eleştirir. Karakoç’a göre, “Dünya bir köpüktür. Evet, ama hakikat 
denizinin ve sonsuzluk ummanmın üstünde. Onun dalgalarının çocuğu olan bir 
köpük. Deniz dalgalanmasa bu köpük olmayacaktır. Ama dalgalanmadıkça deniz 
deniz olmayacaktır” (1978: 24). Nitekim şiirinin adma da “Köpük” adını veren 
şair, bu imgeyle, gelip geçiciliği, buharlaşmayı, çabuk yok olabilirliği ve hayata 
dair her türlü ayrıntıyı ince inceşiirine işler. İstanbul’a taşradan, bir ırmak 
kenarından gelen şair, özellikle Amerika’nın kültürel emperyalizmine tutsak 
olmayı, “deniz mi dedin ne denizi/ben KristofKolomb ’un uşağı değilim ” 
dizesindekiisyankâr tepkisiyle yansıtır. Bu tepki, Batılı değerleri yüceltmeye karşı 
oluşun ve her türlü emperyal dayatmaya tavır alışın keskin bir ifadesidir.

İstanbul’un modernleşen görüntüsünü “ölüm” imgeleri etrafında sıralayan 
şair, gül yetiştirilmeyen, samanyolunun jet izine dönüştüğü, rüyanın bir lağımın 
anılan olduğu İstanbul’daki yaşamı ölümle, her an bireyi etkisi altma alan 
maneviyatın ölümüyle, eşitler. İstanbul’un geçmişine duyduğu özlemi “nerden 
nereye ey köprü, ey iskele” sorgulamasıyla dile getiren Karakoç, “yabancılar, 
yalancılar, hırsızlarca, görünürlük kazanan, ilahilerin paraya çevrildiği ve küçük 
kızların su sattığı İstanbul’u olumsuzlar. “Güz Anıtı” şiirinde de “deniz büyük 
bıçaklar altında/Üsküdar kasaplarının amansız bıçaklarıyla/pastırma gibi 
doğrandı/sabah artık çiğ et gibi” (Gün Doğmadan s. 153) dizelerinde, olumsuz bir 
İstanbul görüntüsü yinemetaforikbir düzlemde çizilir. Aynı olumsuz tablo, “Kış 
Anıtı”nda “İstanbul’a küflenmiş/bir Avrupa akşamı dadanmıştır/eski şehirlerin 
kimi göğe çekilmiş” (Gün Doğmadan s. 160) dizeleriyle yinelenirken İstanbul, Batı 
soluğuyla küflenen hayatlara maruz kalan “kimlik krizindeki” meyus bir kent 
olarak tasvir edilir.
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Tabiattan kopan, asfaltların arasına sıkışan insanların bir an olsun nefes 
alabilmek için kent hayatmın sınırlarından uzaklaşıp tabiata/gökyüzünün evlerle 
kesilmediği alanlara gitmeleri ve sonra kendilerini tabiattan koparan kent 
hapishanesine dönmeleri, kentli bireyin açmazları arasındadır. “Kav” şiirinde, 
İstanbul insanlarının soluk almak için deniz kenarına gitmelerini, “bir piknikte, 
doğadaki iç devinim ve saflaşma arzularını (Eroğlu 1981:22) ve evlerine geri 
dönüşlerini, “tabiatla son alışverişi yapar çocuklar" (Gün Doğmadan s. 143) 
dizesiyle ifade eden Sezai Karakoç, “tabiata acıkan” (Karakoç 2011:40) kent 
insanının İstanbul’dan ara ara kaçmasını ve kendilerine “tabiatta ziyafet 
çekmelerini” (Karakoç 2011:40) kentleşmenin kaçınılmaz sonuçlan olarak 
yansıtır. İstanbul’daki kentleşmeyi olumsuzlayan şair, denizden kopmayı ve 
modem yapılann içine hapsolmayı, “Hızırla Kırk Saat” şiirinde, “su bir süstür 
sürahilerde” ifadesiyle somutlaştırdığı gibi kalp hastalarının hava almalan için en 
yücelere çıkanlmasına yönelik önerisiyle betonlaşmayla birlikte temiz havanın 
lükse dönüşmesine ilişkin ironik bir söylem geliştirir.

“Fecir Devleti” şiirinde OsmanlI’nın İslami bilincine ve kimliğine 
özellikle İstanbul üzerinden göndermelerde bulunan Karakoç, “toplumsal 
kuruluşun destanını” (Eroğlu 1974:43), Yahya Kemal’e atıfla “bozgunda fetih 
rüyası” olarak şiirselleştirir. Ruhsal yaşamın manevi dinamikleri üzerine kurulan 
bir “yapı”nm beklentisi içinde olan Karakoç, geçmiş ve geleceği, bugünün 
karanlığı arasından aynı ortak tecrübede, İslam’ın diriliş ülküsü etrafında 
buluştururken İstanbul’un “mümin çehresine” odaklanır. Bu noktada Ece 
Ayhan’da ve İlhan Berk’te kıyımların, yıkımlann merkezi olarak görülen 
İstanbul, Sezai Karakoç’ta geçmişiyle, geleceğinin “yapı”sım kuracak İslami 
duyarlığın nadide bir bellek mekânına dönüşür. Bu bağlamda İstanbul, Sezai 
Karakoç’un şiirine sadece estetik duyuş tarzıyla yansımadığı gibi şair, “görüntü 
medeniyeti”ne dönüşen İstanbul’un asli gerçekliğine kavuşmasını İslam 
medeniyetiyle özdeşleşen ruhunu yeniden kazanmasına bağlar. İstanbul’un İslam 
kimliğinden uzaklaşması ve modem yaşamın/modem mimarinin tutsağına 
düşmesi, şairi hem bugün hem de gelecek adına tedirgin eder.

Modem yaşam algılarının tahakkümünden kurtulamayan ve kendisini 
çocukluğundan koparan İstanbul’un, modem yaşamm dayattığı değer yitimlerine 
maruz kalması, Karakoç’un poetik tavrının omurgalarından birisini oluşturur. 
Nitekim şair, “Denizin Kentini Yaktım” şiirinde, denizin kenti olarak tanımladığı 
ve “İstanbul ey sevgili şehir” şeklinde seslendiği İstanbul’un asli ruhuna 
kavuşmasını telkin ederken modem hayata karşı eleştirel bir yaklaşım sergilediği 
gibi İstanbul’un uğradığı kültürel ve dinsel erozyona karşı da sitemkâr bir
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söyleyişi benimser. “Tanrı’yı anarak kalbi atan” fakat sararmış gözyaşlanyla 
kararan İstanbul, şairin çocukluğunu yaşadığı kentlerde gördüğü safiyeti 
kaybettiği gibi modemizmin tutsağı olma yazgısından kurtulamamanın kronik 
sancısını çeker.

Geleneğin ve tslami Duyarlığın Aynası: Anadolu

Sezai Karakoç’un eserlerinde Anadolu da İstanbul gibi İslami duyarlık ve 
İslam medeniyeti çerçevesinde ele almır. Anadolu’yu anlattığı şiirlerinde zaman 
zaman otobiyografik göndermelerde bulunan Karakoç, Anadolu’nun dinsel 
tarihine, kültürel belleğine, zihin dünyasına ve dinamik sosyal yaşam 
manzaralarına yönelir. Şair, Anadolu’nun İslam medeniyetlerine duyarlığını 
yansıttığı şiirlerinde geçmiş, bugün ve geleceği “biraradalıkla” geniş bir zaman 
dilimine yayar ve bu zaman diliminde “diriliş” fikriyle gezinir.

Sezai Karakoç, İslam medeniyetinin yeşerdiği/beslendiği mekân olarak 
Anadolu’ya yaklaşır ve Anadolu’yu bu özellikleriyle şiirlerine taşır. Zira 
Karakoç’a göre, “İslam dünyasının bunalımlı bir döneminde Anadolu’da 
mayalanıp çiçeklenen bir yeniden doğuş, köklerini bir taraftan İslam 
kaynaklanyla pekiştirirken, öte yandan da çağdaş İran ve Türk edebiyat, düşünce 
ve inanç hayatı gibi iş, askerlik ve toplum hayatının her bölümüyle de sıkı bağlar 
kurmuş bulunuyordu” (1975:24). Anadolu’nun manevi âlemle olgunlaştığı fikrini 
şiirlerinde sık sık vurgulayan şair, Müslüman tarihine 
yönelik“nostaljiduygusu”nun şekillendirdiği kolektif bilinçdışıyla şiirlerini 
kurgular.

Turan Karataş’a göre, “Karakoç, “sun’i köy edebiyatı yerine, 
duyarlığımızın büyük kaynağı kasabadan kaynaklanan bir edebiyatın doğmasını, 
ortaya konulmasını bir tez olarak savunmuştur” (1998:333). Sezai Karakoç, 
Anadolu insanının mütevekkil ruhunu, tabiat, savaşlar, kan davaları ve yaşam 
mücadeleleri çerçevesinde şiirine alırken aynı ruh birliği etrafında toplanan 
Anadolu’da İslam medeniyetiyle yeşeren/yeşerecek “diriliş muştusu”nun 
kökenine iner. “Yıkılmış ve yeniden doğmaya çalışan bir toplumun, bir kültürün, 
yıkılmış, yeniden yapılan bir şehrin (Ergani’nin) ve savaşın, siyasi, sosyal, 
ekonomik yıkıntıların içinde doğrulmaya çalışan bir ailenin ferdi olarak, Zülküfül 
Dağı eteğindeki o küçük kasabada” doğan şair, Anadolu’nun sosyal yaşam 
manzaralarını ve şenliğe dönüşen paylaşımcılığını, imgelere yaslanan bir dille 
sunar.

Sezai Karakoç, “Kara Yılan” şiirinde Anadolu insanının değerlerini 
coğrafi şartlar ve çekilen acılar bağlamında değerlendirirken Anadolu’yu sadece
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verimlilik/üretkenlik açısından değil aynı zamanda manevi zenginliklerin kaynağı 
olarak da kristalize eder. Bu bağlamda şairin sesi, Anadolu ve Anadolu dışının 
karşıt değerlerini benimseme eksenindeki yaşam algılarına karışır. Nitekim 
“Topluma zehrini kusan, hayatı yaşanılmaz yapan, zehir zemberek bir türkü gibi 
dudaklara yapışan, kutsal değerleri olmayan olumsuz tip, şiire “karayılan” 
imgesiyle girmiştir” (Karataş 1998:229). “Kara Yılan” şiirinde, “ben güneyli 
çocuk arkadaşım ben güneyli çocult’ dizesiyle anlatıcı özne, yazgısmı belirleyen 
mekâna vurgu yaparken şiirini karşıt güçlerin/karşı imgelerin varlığı üzerine 
temellendirir. Şair, bu coğrafyada yaşamın zorluğunu ve değerlere atfedilen 
kutsiyeti, “ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı/ben aşkı göğsümde kurşun 
gibi taşıyorum” şeklinde ifade ettiği gibi Anadolu insanının aşkının kuvvetine ve 
aşkı farklılaştırarak ağır bir yüke dönüştürmesine göndermede bulunur. Zira 
“şehirdeki aşk, karışık duyguların, çeşitli kaprislerin, baş edilmez tutkuların ve 
tensel arzuların yansıması gibi görünürken; köydeki aşk, platonik ve ruhsal 
boyutu daha belirgin olan, arzuları, güzellik ve saflık değerlerinde toplayan” 
(Narlı 2007:310) bir bakış açısını içerir. “Kara Yılan” şiirinde, iki farklı 
medeniyeti kıyaslayan şair, Anadolu insanının kirlenmemiş saf yaşamlarını, 
“gönüllü bir kabulleniş” üzerinden duyumsatırken bu mütevekkil insanların 
“yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığım” (Gün Doğmadan s.45) hissetmelerini, 
sadece doğa ve insan arasındaki ilişki bağlamında değil aynı zamanda yağmurun 
rahmet/bereket aracısı ve toprağın kurtarıcısı olması bağlamında da dile getirir.

“Köpük” şiirinde içinde bulunduğu andan geri dönüşlerle çocukluğunu 
yaşadığı Anadolu’ya geçişler yapan Karakoç, Anadolu’yu çocukluk anılarından 
taşan bir zenginlikle tavsif ederken siyasi bir tavırla ele almadığı gibi doğup 
büyüdüğü mekânlarla özdeşleşen coğrafi, kültürel özellikleri şiirine taşır. 
Anadolu ile kent arasındaki karşıtlığı gözler önüne seren şair, “aykırılıklar şehre 
yığılıp dururken, iyimserlik yüklü imgeler mekân olarak kasabayı seçmiştir” 
(Eroğlu 1974:35). Nitekim “karpuzun eskittiği gözlerim” diyen Karakoç, doğup 
büyüdüğü Anadolu kasabasının “konuşan sessiz bir tarihi yükseltenkarpuzun ”u 
hatırlatırken kendi memleketiyle özdeşleşen ‘karpuz’u bir imgeye dönüştürür. 
Diyarbakır’ı betimlerken şehrin çöl sıcaklığını, “kırk derece/ölümün tantanayla 
gelip otağını kurduğu” (Gün Doğmadan s. 131) dizeleriyle ifade eden Karakoç, 
aynı vurguyu, Hızırla Kırk Saat’te, “Diyarbekir’de/Kemerler kırılmıştır 
sıcaktan/Gündüzde bile” (Gün Doğmadan s.272) ifadeleriyle yineler. Şair, 
Anadolu’da ölümcül hastalara özellikle mevsimi geçtikten sonra bin bir 
meşakkatle saklanan karpuzun yedirilme olayını, yaşlıyı aziz kılan 
paylaşımcılığm göstergesi olarak bir ritüele çevirir.
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“Köpük” şiirinde, yaşadığı zamandan ve mekândan ani geçişlerle 
çocukluğuna ve Anadolu’ya dönen Sezai Karakoç, çocukluğunda göz ağnsını 
iyileştirmek için gözünün incir yaprağıyla silinmesini; “Gül Muştusu”nda ise 
hastalara ilaç niyetine yapılan “gül şurubunu” hatırlatır. Şair, “Taha’nın 
Kitabı”nda geçen “şerbetliyiz küçük ölümlere akrepten gelen/kırkayaktan ve 
yılanlardan yükselen” dizelerinde de, Anadolu’da halkın akrepten, yılandan 
korunmak için evlere serptikleri, içtikleri “dualı suları”, “şerbet” sözcüğüne 
yüklediği anlamla ifade eder. Karakoç, Anadolu’daki geleneklere değinirken 
“bağbozumu” gibi tabiat ritüellerini ve Anadolu insanlarının şenliklerini, 
coşkularını, cami aralığından sızan kalabalıkla bütünlediği gibi Anadolu’da içilen 
menengiç kahvesini, çatısız evleri, hem coğrafi özellikler hem de kültürel kodlan 
deşifre eden geleneksel sosyal hayat manzaralan olarak betimler. Bu bağlamda 
Karakoç, Anadolu’yu dini ve gelenekleri özümsemiş bir mekân olarak 
değerlendirdiği gibi Anadolu halkının kolektif belleğinin yansımalanndan ve 
sosyal tarihinden izler sunar.

Şiirlerinde modernleşen kentlerin eleştirisini yapan Karakoç, Anadolu’yu 
zor coğrafî koşullar içinde İslam medeniyetiyle yeşeren bir mekân olarak 
değerlendirirken Kur’an’m ve mütedeyyin Anadolu insanının referanslannı esas 
alır. Şair, “Hızırla Kırk Saat” şiirinde Hızır’ın gözlemleriyle Anadolu’yu ve 
Anadolu insanını metafizik bir duyuş tarzıyla betimler. Uzak ve yakın geçmişe 
dokunuşlarla kurgulanan Hızırla Kırk Saat’te, Hızır'ın gezindiği/varlığım 
hissettirdiği mekânlardan birisi olarak şiirsel form araşma serpiştirilen Anadolu 
tablosu, “kaç kez yedim doğu sabahlarının/ yaz aylarında çatlattığı narlarını 
narlarını” (Gün Doğmadan s. 187) ifadesiyle, beyne kazman bir manzara olarak 
ortaya çıkar. Anadolu’ya ilişkin gündelik hayat manzaraları, Karakoç’un 
çocukluk deneyimlerinin Hızır aracılığıyla söze dökülmesi gibidir. “Hızırla Kırk 
Saat”in dokuzuncu bölümünde, Anadolu toplumunun folklorik unsurları, Hızır ve 
şairin duygudaşlıkları bağlamında aktarılır. Uzaklardaki insan konuşmaları, 
yükselen kurban kokusu, kara incirin sütünden zehirlenen ihtiyar kadınlann 
destanını söyleyen katır çıngırakları, iftar vakti açılan gümüş tabaka, Borçlu Baba 
sesi, aym doğduğu saçaktaki komşular, kaplumbağa artığı en tatlı üzümlerle 
donanmış sofra saati, şairin Anadolu kültürüne tuttuğu aynadan yansıyan 
görüntülerdir.

Anadolu İslam medeniyetini “gül”le sembolize ettiği “Gül Muştusu” 
şiirinde Sezai Karakoç, kozmik unsurlan, tabiata ilişkin ritüelleri ve sosyal yaşam 
manzaralarını realist bir perspektiften sunar. Şair, diriliş ve duygu medeniyeti 
olarak yansıtılan Anadolu’nun İslam ruhu ile beslenen “kolektif şuurunu”
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betimlerken baharın gelişinin doğurduğu mutluluğu gül imgesiyle yoğurarak 
şiirine taşır. Toplum hayatını çepeçevre saran ‘gül’, “aşk uğruna yaralanmış bir 
Karacadağlının kucağımıza yıkılışı” olarak tanımlandığı gibi bahar ve diriliş 
ilişkisi, Anadolu’da doğacak diriliş muştusunun özlemiyle yansıtılır. Modem kent 
yaşammın dayatmaları arasında çocukluk günlerini geçirdiği mekânı hatırla(t)ma 
arzusuyla teselli bulan, böylelikle yaşamını katlanılır kılan şair, şehir ve tabiat 
arasında olması gereken ilişkiyi de ata yurdundan yola çıkarak örneklendirir. 
Anadolu’daki bozulmamış İslam ruhuna ve Anadolu’nun manevi potansiyeline 
yönelen şair, “sonra git kentin kır batı kapılarını” telkiniyle, Batı’nm soluğunun 
hissedildiği ve sızmaya çalıştığı atmosferleri olumsuzlar.

İslam Medeniyetinin Kök Mekânı: Ortadoğu

“Ortadoğu”, Türk şiirinde özellikle İslam medeniyetinin doğup 
geliştiği ve İslami bilincin şekillendiği kutsallık atfedilen “sembol bir mekân” 
olarak duyumsatılır. Ortadoğu, Sezai Karakoç şiirinde de, dinsel kodlarla geçmişi 
bugüne taşıyan asli/kutsi mekânlar olarak göze çarpar. Ortadoğu’yu sadece fiziki 
bir coğrafya olarak değil aynı zamanda zihinsel, dinsel ve metaforik bir anlam 
alanı olarak kutsayan, ayrıcalıklı kılan Karakoç, Ortadoğu’yu İslam 
medeniyetinin merkezi olarak gördüğü gibi acının ve kanın tarihini yüklenen bu 
mekânlara ‘diriliş medeniyetleri’nin kurucuları olarak yaklaşır. Nitekim ‘diriliş’in 
yeniden ortaya çıkacağı asli merkezlerden birisi olarak Ortadoğu’yu yücelten şair, 
Ortadoğu’ya yönelik tavrını, “ideal İslam medeniyeti tasavvuru” çerçevesinde 
belirginleştirir. Özellikle, İslam’ın taşıyıcılığını üstlenen bu coğrafyanın 
bağımsızlığını yitirme ve Batı’nın emperyal arzularım tetikleyen çekim alanına 
dönüşme tehlikesi, şairi endişelendiren hususlardandır. Sezai Karakoç’a göre, 
“gerçek Medeniyetin doğum yeri, bugün Ortadoğu dedikleri bölgemizdir. O 
medeniyetin tek devamcısı, tek varisi de İslam medeniyetidir” (1975:60). 
Ortadoğu’nun birtakım emperyal hayallerle Batı’nın gözünü diktiği bir alan 
olarak tedirginleştirilmesi ve huzurun silinmesi karşısında Karakoç, bu 
coğrafyanın geçmişine, “yitirilmiş cenneti”ne sığınır. Medeniyeti, insanlığın 
fizikötesi amacına varması için kurduğu yaşam tarzı ve gerçekleştirdiği tüm çevre 
olarak tanımlayan Karakoç (2005:10) şiirlerinde Ortadoğu’yu peygamberlerle ve 
İslam medeniyetinin taşıyıcılığını üstlenmiş âlimlerle birlikte gezinirken doğru ve 
gerçekçi düşünsel haritaları okumayı önceler. Şair, arzuladığı “medeniyet 
tasarımının” çıkış noktasını, özellikle İstanbul ve Ortadoğu üzerinden belirler. 
Karakoç’un betimlediği Ortadoğu kentleri, “uygarlığın kan kokulu mekânlan 
değil, ölümsüz değerlerin saklayıcısı yerlerdir” (Sağlık 2003:232).
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“Alınyazısı Saati”, Ortadoğu’nun yazgısına ilişkin göstergelerle 
kurgulanmıştır. Ortadoğu’yu “İttihad-ı İslam” düşüncesinin ve “metafizik 
algı”nm gerçekleştirileceği büyük çember şeklinde duyumsatan ve bu coğrafyaya 
Müslümanlann yaşadıkları olumsuzlukların ortadan kaldınlmasma yönelik 
bilincin aracı medeniyeti olarak yaklaşan şair, İslam coğrafyasının bu 
mekânlarını, İslam medeniyetini hatırlatacak imgeler aracılığıyla şiirinde yeniden 
kurar. Bu kurma eylemi, “diriliş” arzusunun şiir aracılığıyla duyurulmak 
istenmesidir. Ancak şair bu duyurmayı didaktizm içeren sloganik bir poetik 
tavırla değil kendi ruhsal coşkusunu yansıtan imgeler aracılığıyla sağlar..

Sezai Karakoç, şiirlerinde Ortadoğu’yu ele alırken burada yaşanan 
olayların Müslümanlar üzerinde yol açtığı olumsuzluklara/huzursuzluklara 
zulümler, haksızlıklar ve “kültürel kolonizasyon” üzerinden göndermede bulunur. 
Bu rahatsızlığını İslami bir kimlikle dile getiren Sezai Karakoç’un şiirinde 
görülen İslam kentlerinden birisi de Tunus’tur. “Ötesini Söylemeyeceğim” şiirini 
şair, Tunus’un Fransızlar tarafından işgalinin yol açtığı huzursuzlukla ve bu 
işgale yönelik tepkisiyle temellendirir. “Ötesini Söylemeyeceğim” şiirinde, on 
yaşındaki bir kız çocuğunun masum bakışıyla, işgalci Batı’nın hegemonyası ve 
Tunus özelinde bütün İslam coğrafyasının acılan/hüzünleri dile getirilir. İdeolojik 
bir temele ve İslami referanslara dayandınlan şiirde, öteki coğrafyanın tahakküm 
kurmak isteyen işgalci güçleri ve Müslüman coğrafya, karşıt değerler ekseninde 
“Tûba medeniyeti ile zakkum medeniyeti” (Karakoç 1975:59) olarak 
karşılaştınlır. Şiirdeki olumlu değeri oluşturan mağdur edilmiş kız çocuğunun 
mekânlarının anndınlmasmı ve işgalci güçlerin gitmelerini istemesi, huzura 
kavuşmaya, Batı’ya bulanmış coğrafyanım annmasına ve “yitirilmiş cenneti” 
yeniden bulmaya ilişkin bir arzudur. Zira “Medeni/Yabancı Adam”m gelişi bu 
coğrafyayı, kana, kine, nefrete ve İslami olmayan bir algıya bulaştırmıştır. 
Ortadoğu ülkelerinin modem zamanlardaki yazgısının tedirginliğinin bir kız 
çocuğunun masum ve İslami bilinçle şekillenen ruhuyla dillendirilmesi, şiirin esas 
kurgusudur. Karşıt değerlerin “şeytan” imgesi etrafında kümelendiği şiirde, “Siz 
şeytanı çok seviyorsunuz galiba Bay Yabancı” dizesi, Batı’nm hem siyasi 
dayatmalarına hem de sosyo kültürel yaşamına ilişkin bir eleştirel tavn içerir. 
Şiirde, Batı’nın işgalinin sadece coğrafi ve ekonomik değil aynı zamanda kültürel 
boyutu da gözler önüne serilmektedir. Tunus, bu bağlamda sadece fiziksel 
sınırları genişletmek için arzulanan bir mekân olmaktan çıkıp aynı zamanda elde 
edilmek istenen kültürel bir mekâna dönüşür.

Kentleri, medeniyetin yoğurduğu/şekillendirdiği kimliklerle 
değerlendiren Sezai Karakoç, Ortadoğu’ya yönelik sömürgeci faaliyetlerin yol
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açtığı tahribatı, “Kutsal At” şiirinde de Cezayir’in bağımsızlık savaşı üzerinden 
dile getirir. Karakoç’a göre Batı, “kadimin hakkını vermemenin, ebedi olana arka 
çevirmenin, “an”ı putlaştırmanın çıkmazı içinde” (2011:37) ve İslam 
medeniyetlerini tehdit ederek yaşamsal alanını genişletmeye çalışmaktadır. Bu 
bağlamda, Fransa’nın işgalci tavrını eleştiren ve adeta bu zulme karşı imgelerden 
örülmüş bir ağıt yakan şair, Cezayir’in direnişini vurgularken “yurdunu 
sevenlerin/gözlerini kimse bağlamaz/at üstünde can verirler/atla birlik güneş 
doğarken/ve yaşar Cezayir” dizeleriyle Cezayir’in verdiği yaşam mücadelesini 
güneşin doğması ve kutsallaştırdığı ‘at’ imgesiyle özdeşleştirir. Karakoç’a göre, 
bütün ölümlere rağmen Cezayir’i ayakta tutan güç, İslam gücünün, İslam 
vahyinin ve tevhit inancının direnişidir.

“Cezayir kurtuluş savaşı zamanında Fransızların yaptığı insanlık ve akıl 
dışı zulümler, Filistin’de olup bitenler”in (Karakoç 1975:51) dile getirildiği 
“Sepet” şiiri de Cezayir ve Filistin’deki işgallerden yola çıkılarak yazıldığı gibi 
suçu paylaşmaya ve haksızlığa göz yummaya yönelik bir psikozu içerir. Şiirin 
başlığı olan “sepet”, Cezayirli ve Filistinli annelerin çocuklarını işgalci güçlerden 
korumak için kullandıkları aracı nesnelerdir. Ancak düşman güçlerinin ilkin, 
ölçüleri büyük tutulan ekmek sepetlerine bakmaları, bu bölgelerdeki annelerin 
tedirginliğini artırdığı gibi ekmek kaygısından ziyade çocukların korunmasına 
yönelik bir mücadelenin öteki tarafından istismarını yansıtır.

Emperyal güçlerin gerek silahla gerekse kültürel asimilasyonla yok etmeye 
çalıştıkları Ortadoğu şehirlerinin yazgısı, Sezai Karakoç’un sadece yaşadığı an’a 
yönelik değil aynı zamanda gelecek günlere dair kaygısının ve antiemperyalist 
düşünüş tarzınm temelini oluşturmaktadır. Nitekim şair, “Kış Anıtı” şiirinde, 
“Şam ve Bağdat kırklara karışmıştır/elde kala kala bir Mekke bir Medine 
kalmıştır/O da yarım kalmıştır/ufala ufala/bir pul olacak çarpık balıklar 
üstünde/belki bir toz bulutu” (Gün Doğmadan s. 160) dizeleriyle ruhlarından 
uzaklaşan/uzaklaştırılan İslam kentlerinin izini sürer. Şam ve Bağdat’ın varoluşsal 
gerçekliklerinden uzaklaşmalarının yol açtığı huzursuzluğa rağmen Mekke ve 
Medine’nin kutsiyetini az da olsa muhafaza etmesi, şairi umutlandırır. Zira şaire 
göre, “Mekke, mucize iklimi, vahiy ülkesi, rahman soluğunun bereketi, derinlik 
ve doğruluk, erdem, sabır ve şahadet çilesi, tertemiz bir niyetti(r)” (1974:799). 
İslami bütünlüğe ve bengisuyla varılacak “diriliş”e çağrıda bulunan şair, 
"kurabildin kendinde ve çevrende/o demirden kendi Medine’ni/çağır çağır bu 
suya Medine gelsin” (Gün Doğmadan s.220) dizeleriyle, metaforik bağlamda 
çoğalttığı Medine’yi İslami bilincin ve İslam’ı kucaklayan kentlerin sembolü 
olarak yansıtır.
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Şiirlerinde çocukluk günlerinin reel ya da düşsel mekânlarına dönen ve düşle 
gerçek arası bir duyuş tarzıyla o mekânlarda yeniden yaşayan Sezai Karakoç, 
“Çocukluğumuz” şiirinde peygamberin küçük sahabeleri olarak nitelendirdiği 
çocukların “Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi” algılayış tarzlarım ve İslam tarihindeki 
fetihleri/zaferleri içselleştirmelerini babasından dinlediği tarihsel hikâyeleri 
hatırlatarak dile getirir. Babasının uzun kış geceleri anlattığı cenk hikâyelerinde, 
Hz. Ali’yi anlayan ve onun gibi bir yiğit olmak isteyen şairin, kendisini İslam 
mekânlarındaymış gibi hissetmesi, bu mekânlara yüklenen kültürel anlamın 
metafizik bir duyuş tarzıyla temellendirilmesinin bir sonucudur. İslam birliği 
idealini İslam tarihine yönelerek yeniden kurmanın çözümünü arayan şair, geçmiş 
ve bugün arasındaki bağm dış etkilerin bertaraf edilerek kurulacağı inancını taşır. 
Bu bağlamda “kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık” (Gün Doğmadan s.98) 
diyen şair, bütün İslam mekânlannm İslam öncesiyle bağlarını çözer ve İslam 
medeniyetini bütünleştirerek sınırlan ortadan kaldırır.

Mekke, İslam peygamberinin doğduğu ve tebliğini dağıttığı bir mekân 
olarak mevlit türündeki edebî eserlerde, peygamberin doğum olayı sırasında 
değişimler yaşayan ve doğumun habercisi niteliğindeki işaretleri somutlaştıran bir 
kent olarak betimlenir. Sezai Karakoç, “Hızırla Kırk Saat”te Hz. Muhammed’in 
doğduğu kent olarak da kutsadığı Mekke’yi İslam’ın ve İslam peygamberinin 
doğuş kenti olarak selamlar ve kendi aidiyetini de belirler. Hz. Muhammed’i 
“Mekke sabahlarının konuğu” olarak tanımlayan şair, “hepimiz için çek çileyi” 
ifadesiyle Hz. Muhammed’in uğradığı haksızlıklan ve zulümleri hatırlatırken 
Mekke’deki doğuş gecesini sadece Kur’an’da geçen şekliyle değil aynı zamanda 
rivayet edilen ve na’tlann örgüsünü oluşturan islami literatürde geçen sıra dışı 
olaylar ekseninde sıralar. Mekke’yi Hz. Muhammed’in yaşam dairesi ve 
mucizeleri ekseninde şiirine alan Karakoç’un şiirlerinde Mekke, mütedeyyin 
insanların düşlerine giren kutsal ve uhrevi bir mekân olarak duyurulur.

Hicret’in menzili Medine’yi Sezai Karakoç, Hz. Muhammed’i ve 
Mekkeli Müslümanlan kucaklayan ve yüreklerini din kardeşlerine açan kutlu bir 
şehir, “banş, savaş ve selamet, kerem ve keramet” (Karakoç 1974:79) olarak 
ayrıcalıklı kılar. Hz. Peygamberi kent sokaklarında, yollarda karşılayan Medineli 
kalabalığın mutluluğu ve dinamizmi, “göründü gönlün sularında/uyandı tatlı bir 
sabah havası/ve karşıladılar onları/Yollarda/kent sokaklarında/anıt gibi 
erkekler/damlarda ufku giyinmiş kadınlar ” dizelerinde ifadesini bulur.

Mısır’ı firavunlann hüküm sürdüğü bir zulüm kenti olarak değil vahiy 
etrafında buluşan tevhidî dinlerin yaşadığı/mekân olarak duyumsatan Sezai 
Karakoç, Mısır’a atfedilen kutsiyeti, ilahi kitaplarda özellikle Kur’an-ı Kerim’de
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yer alan ayetlerin ışığında betimler. Zira Ilhan Berk’te mitolojik özellikleriyle ve 
firavun dönemlerine yapılan atıflarla ele alman Mısır, Karakoç’ta vahiy 
medeniyetinin hüküm sürdüğü ve Yusuf peygamberin, Musa peygamberin yaşam 
pratiklerinin gerçekleştiği tevhit kenti olarak yer edinir. Dolayısıyla Ilhan Berk’in 
Mısır betimlemelerinde kullandığı mitolojik unsurların yerini Sezai Karakoç 
şiirinde, islami terminolojiye ait ve Kuran’ı Kerim’de bahsi geçen kavramlar alır. 
Karakoç’a göre, “Mısır’ın kaderidir, dünya hâkimiyetinin arandığı yer olmak. 
Kendi uygarlığı, Yunan, Roma, İslam, Batı uygarlıkları, egemenliklerinin doruk 
sınavmı orada vermeğe çalışmışlardır. Sezar, Yavuz, Napolyon... Hep orada 
aramışlardır dünya hâkimiyetinin sımnı. Aslmda aranan Hz. Yusuf un izidir” 
(1978:81).

Mısır’ın hareketli geçmişini İslam kaynaklarındaki özellikle Kur’an-ı 
Kerim’deki Yusuf ve Musa peygamberlere ilişkin kıssalarla şiirsel forma döken 
Sezai Karakoç’a göre, “Mısır’ı değiştirme ve ilahi neşe ve ruhi huzura 
kavuşturmanın ilk büyük ve sonuç alıcı davranışı dışarıdan gelmiştir. Bu da Arz-ı 
Mukaddesin yeşil ve renkli ufuklarından kalkıp gelen ve yaşadığı destanla Mısır 
ruhunda ilk merhamet ve sevgi kanamasını doğuran sevgi kanamasını doğuran 
Hazreti Yusuf denemesi ve girişimidir” (1974:57). Mısır’ın Hz. Yusuf döneminde 
devlet mahiyeti kazanmasını, sistemli bir ekonomiyle idare edilmesini ve Hz. 
Yusuf un çektiği çileleri, Mısır’ı kutsileştirerek betimleyen Sezai Karakoç, “Yusuf 
gömleğini yıkandığı kaynak ondandır/Mısınn kapıları onunla açılır” (Gün 
Doğmadan s. 188) dizelerinde Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf suresine telmihle, 
Mısır’ın dinsel belleğine “bengisu”yla görünürlük kazanan “diriliş” aracılığıyla 
değinir. Mısır’ı kurtuluşa erdiren ve Hz. Yusuf la buluşturan bengisu yani diriliş 
inancıdır şaire göre.

İslam devletlerine başkentlik yapan kentlerin ruhunu, kültürel ve manevi 
dinamiklerle bütünleyen şair, Batı’nın emperyal güçlerinin göz diktiği Bağdat’ı 
da geçmiş yaşantısı, mevcut durumu ve gelecek tasavvuru etrafında şiirine taşır. 
Nitekim şaire göre, İslam’ın sadece başkentliğini yaparak değil aynı zamanda 
kültürel birikiminin kazandınldığı yer olarak da İslam kültür ve edebiyatının 
dinamik şehirlerinden olan “Bağdat, ilim, fikir, yumuşaklık, merhamet ve hikmet-
i hükümetti. Şimdi ne var Bağdat’ta? Zulüm, kan, korku ve dehşet. İslam 
uygarlığının dirilişinde Bağdat, bu eski melekelerini diriltmeyi ve işletmeyi 
düşünmeli değil midir? (1974:79).

Sezai Karakoç’un şiirlerinde Bağdat, îslami/metafizik duyarlığın 
taşıyıcılığını yüklenen bir mekân olarak ele alındığı gibi aynı zamanda İslam 
mutasavvıflarının katkıda bulundukları kültürel belleğin çağrıştırdığı imgelerle
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betimlenir. “Hızırla Kırk Saat” kitabında Hızır eşliğinde Ortadoğu kentlerini 
gezmen şair, “Bağdat’tayız/dönüp duruyoruz/yırtıcı kuşlar gibi/çevresinde bir 
darağacının” (Gün Doğmadan s.233) dizelerindeHallac-ı Mansur’un iz bıraktığı 
bir mekân olarak duyumsattığı Bağdat’ı “Allah aşkı”yla kalbi çarpan ve “ruh 
mimarlannca” inşa edilen bir kimlik mekânı olarak sezdirir.

Alınyazısı Saati’nde yıkıma/kıyıma uğratılmış İslam şehirlerinin trajik 
yazgılarına karşı başkaldıramayışlarınm sızısını dile getiren Sezai Karakoç, kan 
selinin değil gül sığmağının başlayacağına dair umutludur ve inancını 
yitirmemiştir. İslam uygarlığının başkentliğini yapan “veliler armağanı Bağdat’h, 
“Harun Reşit barışı, İmam-ı Âzam adaletiyle, Cüneyd’in gözleriyle, Geylani’nin 
gönlüyle, Halid’in zikriyle, Leyli vü Mecnun nefesiyle, Hallac-ı Mansur’un 
kanıyla beşli” bir mekân olarak betimleyen Karakoç, Bağdat’tan ayrı kalışm 
hüznünü “zorunlu bir mahrum bırakılmışlıkla” ve hakikati ötelemekle 
ilintilendirir. Osmanlı coğrafyasından kopan ve savrula savrula bir yaşam dairesi 
oluşturmaya çalışan Bağdat’ın “derinden derine çarpılmanın mermerine” 
yaklaşması, özünden uzaklaşıp başkasından ödünçlenen bir yaşam algısına 
entegre olmasına ilişkin bir eleştirel tavrı içerir.

İslam medeniyetlerine başkentlik eden şehirleri kendilerine özgü 
özellikleriyle şiirine taşıyan Sezai Karakoç’a göre, “Şam, cesaret, şecaat, kara, 
kuvvet ve kudretti” (1974:78). Oysa şimdi Şam’da “ayrılık, tereddüt, zayıflık” 
(1974:79) hâkimdir. “Hızırla Kırk Saat” şiirinde Şam’ı ilahi aşkın pervanesi olan 
mutasavvıflar ve İslam ilmine vakıf olmaya çalışan âlimlerle, mütefekkirlerle 
bütünleyen şair, şehri ayakta tuttuğuna inanılan manevi dinamikleri metafizik 
çağnşımlarla sıralar. Zira Sezai Karakoç, geçmişi biten/unutulan bir zaman olarak 
değil canlılığını koruyan ve devamlılık arz eden, kesintisiz bir İslam zamanı 
olarak duyururken zamana bağlı mekânsal kopuşlan ortadan kaldırma 
amacındadır. Bu kopuşları, “aidiyet bilinciyle” öteleme arzusu taşıyan şair, “Ben 
Şam ’ı bin yıl öncesinden bilirim/annemin sütü kadar yakın bana” dizesinde, bu 
yakınlığın metafizik cephesine vurgu yapar. Zira “hakikat kentlerini” sembolize 
eden Şam’la kurulan yakınlık, uçakla, trenle, otomobille sağlanan mekânsal bir 
yakınlığı değil ümmet yakınlığını içerir. Şam’la kurulan organik bağın 
çözülmesinin sızısı, “hiçbir muştu hiçbir belge hiçbir kanıt hiçbir/seni alıp bana 
getirmemiştir/(beni alıp sana gelmemiştir ”(Gün Doğmadan s.636) dizelerinde 
anlamım bulur. Şair, Şam’ın kopanlmasım, göçüp gitmesini, OsmanlI’dan 
ayrılmasını, yabancı ellere sarılmasını ve yabancı ellerce gerçek dalından 
koparılmasını, lirik bir duyuş tarzıyla yansıtırken “renginden ruhundan anısından 
soyulan” Şam’da görünecek olan “gelenek saati” ile umut aşılar.
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Kudüs, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık için kutsiyeti barındıran 
üç dinin de çekim alanı konumundaki dinsel ve tevhidi bir mekândır. Farklı 
bağlamlarda da olsa hem Hristiyan hem de İslam peygamberinin göğe yükseldiği 
Kudüs, aynı zamanda “mahşer” mekânı olacağı düşüncesiyle de kutsanır. Bu 
bağlamda, “göğün kapısı” olarak tanımlanan Kudüs’ün İslam tarihindeki yerini 
kutsayan ve Kudüs’ü İslam’ın diriliş kentlerinden birisi olarak yücelten 
Karakoç’a göre, “Ölüp de tarihe gömülmemek için, ne denli incelirse incelsin, 
kentleşmenin ağlarıyla donanırsa donansın, uygarlığın uzağında ve yükseklerde 
de olsa, ödevlisini göndererek donmayı kıracak olan Filistin dağlan 
bulunmalıdır” (1978:84).

Kudüs’ün İngilizler tarafından işgali, İsrail’e sunulması, İslam 
medeniyetinin kutsiyet atfettiği bu kentin yazgısını dönüştürür. Karakoç, “Hızırla 
Kırk Saat” şiirinin otuz ikinci bölümünde İslam coğrafyasının maruz kaldığı 
zulümleri eleştirirken simgeleşen Kudüs’ün yaşadığı çileye de değinir. Kudüs’ü 
betimlerken “Kudüs’te/hazırlandı kaya/yerden yükselmeye bir parça/ata binen 
süvariye/ilk dayanak ve ilk adak/şehit gidişine kasaba taşlarının katılışı” (Gün 
Doğmadan s.261) dizelerinde Miraç hadisesine telmihte bulunan şair, Hz. 
Muhammed’in Mescid-i Aksa’ya getirilişini metafizik cepheleriyle hatırlatır. 
Böyle bir mucizeye ev sahipliği yapan Kudüs’ün İsrail tarafından zulme 
uğratılmasmı Hızırla Kırk Saat’in otuz yedinci saatinde eleştiren Sezai Karakoç, 
pastanede oturup kıyameti bekleyen insanlarla Kudüs’te kıyametle yüzleşen 
insanlar arasındaki farkı imgeler aracılığıyla dile getirirken Kudüs’te yaşananları 
“Kudüs ’te bayrak değişimi/ağlama duvarından/ağlayarak çekilen/gülerek 

yaklaşan asker mevsimi” (Gün Doğmadan s.285) dizeleriyle söze döker

“Almyazısı Saati” şiirinde, Kudüs özelinde bütün Ortadoğu ve İslam 
coğrafyalarının kararan yazgılannı, çilelerini anlatan Sezai Karakoç, “gökte 
yapılıp yere indirilen şehir’’’ (Gün Doğmadan s.627) olarak nitelendirdiği 
Kudüs’le başladığı şiirinde, metafizik duyarlığın metaforik kenti Kudüs’ün, 
çilelerle bütünlenen atmosferini “medinetullah” söylemi çerçevesinde çizer. 
Şairin şiir boyunca tekrarladığı “Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri” dizesi, 
Kudüs’ün kutsiyetini sık sık hatırla(t)maya yönelik bir söylemin yansımasıdır. 
Kudüs’ün uğradığı zulmü ve Kudüslü Müslümanların çaresizliğini, Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki başansızlıkla ve kentin düşmesiyle ilintilendiren şair, aynı ruh 
etrafında toplanan kitlenin sözcülüğünü üstlenir.

Sezai Karakoç, “haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş 
gibidir” hükmünü hatırlattığı gibi Müslümanları fitne bastınlmcaya kadar 
savaşmaya davet eder. Özellikle Kudüs’ün İslam medeniyeti için önemi,
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Karakoç’u Kudüs’e yaklaştıran unsurlardan birisidir. İslam dininin Miraç hadisesi 
ve kıble açısından kutsallık atfettiği Kudüs, sadece dini ve manevi yönleriyle 
değil aynı zamanda jeopolitik açıdan da Sezai Karakoç’un vurgu yaptığı 
şehirlerdendir. Müslümanların elinden çıkan ve hâlâ İsrail’in zulümlerine maruz 
kalan “Kudüs bitmeyen bir kış”tvc.

Sonuç

Sezai Karakoç’un eserlerinde mekân, sadece coğrafî/fiziki bir alan olarak 
değil aynı zamanda tarihsel, sosyal ve kültürel yansıma alanları olarak yer edinir. 
İslam medeniyetinin yeşerdiği şehirleri peygamberlerle ve dinler tarihi ile 
bütünleyerek ele alan Karakoç’un “ideal şehir tasavvuru” da islami bilinçle 
şekillenmiş toplumsal dinamiklerin hâkim olduğu bir anlayışı içerir. Böyle bir 
kent tasarımı için çözüm önerilerini din ve metafizik üzerinden sıralayan şair, 
İslâmî kimlikleriyle medeniyetler tarihine geçen şehirleri kendi bilincinin 
aynasından okura sunar.

İstanbul’da estetiğin mistik, tarihsel ve toplumsal dokusunu duyumsayan 
Karakoç, modem yaşamın değiştirdiği İstanbul’un dini kimliğini yitirerek 
Avrupai bir forma bürünmesinin yol açtığı tedirginliği betimlerken mekânı aynı 
zamanda değişen insan kimlikleriyle de yansıtır. Kentleşmenin bireyi 
dönüştürmesi, metafizikten, dinden uzaklaştırması ve “meta fetişizminin” 
kurduğu tahakküm, Sezai Karakoç şiirinin temel izleklerindendir. Şairin 
İstanbul’u ele alış tarzında kentin birey üzerinde kurduğu tahakküm, özellikle 
dinden uzaklaşma, taşlaşma/betonlaşma ve mekânın, dolayısıyla da hafızanın 
“içeriksizleştirilmesi” ekseninde yer alır.

Sezai Karakoç’a göre, İslam coğrafyasının parçalanması engellenmeli, 
tarihsel ve dinsel birlik güce dönüştürmelidir. Ortadoğu’nun birliği/dirilişi fikrini 
savunan şair, Batı’nın önce sızan daha sonra nüfuz eden gücünün meydan okuyan 
bir saldırıya dönüşmesinden şikâyetçidir. Ortadoğu kentlerinin Batılı kent 
değerlerine indirgenmesi fikrinden ve bunun fiiliyata dökülme çabasından 
endişelenen şair, Batı düşüncesinin zihin kalıplarını/düşünce referanslarını 
eleştirirken Ortadoğu ülkelerinin bağımsızlık mücadelelerini hakikat 
medeniyetlerinin öz’lerine ulaştırılmaları çerçevesinde değerlendirir. Sezai 
Karakoç şiirinde İslam medeniyetinin sembolü durumundaki Ortadoğu, aynı 
zamanda zulümlere, kıyımlara uğratılan emperyal güçlerin ilgi odağı bir mekân 
olarak yer alır.
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Giriş

Tarihsel açıdan irdelendiğinde mekânın, hem üretim hem de tüketim birimi 
olarak işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Sanayileşmenin ilk zamanlarından itibaren 
başta kentler olmak üzere mekânın üretim ve tüketim faaliyetinin yürütülmesine 
aracılık ettiği söylenebilir. Bu noktada “aracılık” kavramı, üretimin 
gerçekleşmesine zemin hazırlamak ve tüketime ikna etmek biçiminde ifa edilen 
role vurgu yapmaktadır.Kentler, üretim ve tüketimin bir aradalığım içeren 
ilişkisel bir nitelik kazanarak içerisinde hem ürün imali için hem de üretilen 
ürünlerin tüketimine yönelik mekânlar haline gelmiştir. Özellikle tarihin en 
başından itibaren “kent ve benzeri merkezler emek, sermaye, fikri ve maddi ürün 
ve mesken” gibi tüketilecek metaların merkezi konumundadır (Lefebvre, 2013: 
48-49). Kentler ilk zamanlarda kullanım değeri temelli ürünlerin üretim ve 
dağıtımının yapıldığı yerler durumundayken, sanayileşme ile birlikte kullanım 
değerine ek olarak sembolik değer taşıyan ürünlerin de üretim ve dağıtım yeri 
haline gelmiştir. Sanayileşme ile birlikte başlayan ve tüketim toplumu aşaması ile 
zirveye ulaşan sembolik değer temelli ürün tüketimi anlayışı; kentlerin de mekân 
dinamiği olarak taşıdıkları meta olma değerlerini kullanım değerinden sembolik 
değere doğru evirmiştir. Kentler, üretim ve tüketimin mekânı olma fonksiyonları 
dolayısıyla en temelde meta benzeri bir kullanım değeri taşırken, kentlerin 
artması ile birlikte diğer kent alanları ile farklılaşma zorunluluğu ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Bu zorunluluk, her bir kentin diğer kentlerden farklılıklarını ortaya 
koyma mecburiyetini doğurmuştur. Çünkü bir meta gibi alınıp satılmaları 
şeklinde kentler tüketilmeye başlanmıştır. Kentlerin tüketilmeye başlanması ise 
onların salt kullanım değeri temelli bir bağlama sahip olma niteliğini, sembolik 
değer temelli bir bağlamda değerlendirilmeleri biçiminde dönüştürmüştür. Tarihin 
her aşamasmda diğer kentlerden ayrı nitelikleri itibari ile ayrılmış, farklılaşmış 
kentler olmasma rağmen gelinen aşamada her kentin küresel tüketim 
toplumundanitelikleri ile tüketilmelerini sağlayacak olan ayrılık ve farklılıklarını 
ortaya koymaları beklenmektedir. Bu yüzden kentler; ya taşıdıkları tarihi, 
kültürel, ekonomik nitelikleri ile ayrışmakta ve farklılaşmakta; ya da kent alanı 
içerisinde küresel tüketim toplumu aşamasının yeni mekânlarını ihdas ederek 
ayrışmakta ve farklılaşmaktadır. Örneğin Paris, Londra, New York, Berlin gibi 
kentler zaten tarihten getirdikleri kültürel, tarihi ve ekonomik nitelikleri ile ön
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plana çıkarken; LasVegas, Hong Kong, Kaliforniya gibi kentler küresel tüketim 
aşamasının yeni mekânlarının merkezi olmalan ile öne çıkmaktadır. Verilen 
örnekteki kentlere benzer biçimde küresel tüketim aşamasının mekânı haline 
gelmek isteyen her kentin artık tarihi, kültürel ve ekonomik nitelikleri ile öne 
çıkmaları ya da küresel tüketim aşamasının gereğine uygun olarak alışveriş 
merkezleri, eğlence mekânları, turistik destinasyonlar biçiminde tüketim 
toplumunun yeni mekânlannı bünyelerinde bulundurmalan gerekmektedir. 
Kentler artık sadece bunu başarabildiklerinde zamanın ruhunu yansıtabilmekte; 
diğer türlü sıradanlaşmaktadır. Sıradanlaşma ise kentlerin küresel tüketim 
aşamasının bahşettiği tüketilebilme niteliğini elde edememelerine dolayısıyla 
tüketilmemelerine sebep olmaktadır. Böylece küresel tüketim toplumunda kentler 
hem tüketimin mekânı olmaya devam ederek tüketim mekânlarına merkez olmayı 
sürdürmekte hem de kendileri birer tüketilen meta olarak kendilerini tüketim 
pazarında sunmaktadır.

Kapitalist sistemin üretilen metalardan beklediği tüketilme işlevi, zaman ve 
mekân için de beklenmektedir. Her şeyin satın alman bir ürün haline gelmesine 
vurgu yapan metalaştırma olgusu, mekâna da uygulanabilir. Kent, tüketilen bir 
metaya benzer biçimde alınıp satılan ürün haline gelmiştir. Artık kentler, tüketim 
toplumu aşamasındaki ürün ve hizmetler gibi sembolik değer üzerinden 
metalaşmaktadır. Klasik kullanım değeri aşılmış ve kentlerin büyülenmesi ve 
akılcılaştırılması şeklinde kentin marka değeri taşımasma yönelik sembolik anlam 
yüklemeleri yapılmaya çalışılmaktadır. Modem öncesi dönemden farklı olarak 
kapitalist aşamada kentler, kentsellik nitelikleri taşıyan birimlere dönüşmüştür. 
Bu anlamda kentler bir tüketim mekânı olarak ilk kez fuarlar ve dünya pazarları 
biçiminde tüketime ev sahipliği yapmış ve sonrasında kentsel tüketim mekânlan 
daha küçük birimler olarak benzer işlevi ifa etmeye başlamıştır. Kentsellik olgusu 
kentin başta tüketim mekânı olma niteliği ile kapitalist sisteme uygun bir formda 
yeniden üretilmesine ilişkindir. Giddens (2016: 98) kentselliğin, kapitalizmin 
oluşum ve gelişimine paralel olarak işleyen toplumsal değişimlere uyumlu bir 
şekilde kente yansıyan dönüşümleri kapsadığını ifade ederken; kapitalizm öncesi 
toplumlarda kent olgusu ile kapitalizm aşamasında kentlerin niteliklerini 
birbirinden ayırmaktadır. Kapitalizm öncesinde üretim ve ticaretin sınırlı bir 
kaynağı konumunda olan kentler, kapitalizm ile birlikte üretim, dağıtım ve ticaret 
alanında tam merkez konumunu kazanmışlardır. Özellikle kırsal alanlardan 
kentlere doğru sanayileşmeye bağlı gerçekleşen hareketlenme kentin doğasını 
değiştirmiştir.
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Marx’ın kavramlaştırdığı metalaştırma kavramı, kapitalist sistemin temel 
analiz olgusu olarak kârı maksimize etmek için üretilen ürünlerin alım-satımı 
yapılabilen araçlara dönüşümünü anlatmaktadır. Buna göre metalaşmanın insan 
yaşamına ait olan her alanda gerçekleşmesi şaşırtıcı değildir. Her şeyin alınıp 
satılan bir nesneye dönüştüğü bir zamanda mekânm da metalaşması doğaldır. 
Başta kent olmak üzere mekânın metalaşması, onun alınıp satılabilen bir niteliğe 
sahip olmaya başlaması ile alakalıdır. Böylece “araziler, binalar” ve çeşitli kent 
alanlarının mülkiyet olgusunun gelişimine paralel olarak alınıp satılması mekânm 
metalaştınlmasma işaret etmektedir. Kapitalizm ile birlikte başlayan mekânın 
metalaşması, kapitalist kenti “yaratılmış bir çevreye” dönüştürmüştür.Mekân artık 
maddi ve fiziksel bir unsur olmaktan çıkarak, “inşa edilmiş bir çevre” (Giddens, 
2016: 98-99) olarak yapılandırılan sembolik değer yüklü meta haline gelmiştir. 
Kapitalizm ile birlikte kent, klasik kullanım değerinden elde ettiği kentselliğini, 
kente ilişkin yeniden üretilen anlamlar temelinde sembolik değer temelli olarak 
oluşturmaya başlamıştır. Sembolik değerin ön plana çıktığı kentsellik ise yeni 
kültürel örüntülerin dikkate alınması gereken bir sürece işaret etmektedir.

Kapitalist kültür, yerel ve ulusal sınırları aşan küresel bir ölçekte 
tekömekleşmiş kimlik ve bireysel tercihler yaratmaktadır. Küresel tüketim 
kültürü biçiminde adlandırılabilecek olan yeni kültür örüntüleri, ürün ve 
deneyimlerin sadece ekonomik değerlerine göre tüketilmesi anlayışını 
sonlandırarak; “zaman ve mekân da dâhil olmak üzere her şeyin tüketilebildiği 
mekânlar üretmiştir” (Sungur, 2014: 19). Sembolik değeri üzerinden anlamlanan 
kent, postmodem dönemde kültürün geleneksel örüntülerini aşarak “simüle 
edilmiş, kopya ve sürekli yenilenen” mekânlara dönüşmüştür. Dolayısıyla 
kapitalizmin ilk zamanlarındaki hem üretim hem de tüketimin merkezi olma 
fonksiyonunu ifa etmeye devam etmektedir. Aradaki fark,kentinhedonistik 
tüketim kültürü değerlerinin zirve yaptığı imgeleri içerisinde barındıran 
göstergeye dönüşmüş olmasıdır. Artık “mimari ve sanat ürünleri” de kentin 
günlük tüketim kültürünün unsurları haline gelmiştir. Simüle edilmiş ve gerçekten 
daha gerçek olarak algılanan bir dünya sunan kent, içerisinde yaşayan bireyleri de 
dönüştürmektedir (Featherstone, 2005: 166). Kent bu anlamıyla tüketime ikna 
fonksiyonunu ifa eden bir araç durumundadır, insanların tüketim temelli bir 
yaşayışı benimsemelerine kaynaklık eden yeni gündelik hayatın nüveleri, kentin 
mekânsal olarak yeniden üretilmesi ile sunulmaktadır. Yeni alışveriş alanlarının 
ortaya çıkışı, yeni mesken tiplerinin yaygınlaşması (site benzeri toplu yaşam 
alanları gibi), tüketime yönelik yeni mekânların üretilmesi ve küreselleşmenin 
etkisi ile küresel insan hareketliliğine bağlı olarak turistik destinasyonlann 
yeniden tanımlanması gibi değişimler kent bağlamında tüketime ikna
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fonksiyonunun yeni araçlarına kaynaklık etmektedir. Tüketim katedralleri olarak 
da adlandınlan kentin yeni tüketim mekânları, tüketim toplumunda bireylerin 
yeni gündelik hayatı benimsemelerine ve dolayısıyla yeni gündelik hayatın 
gerektirdiği tüketim eğilimlerine sahip olmalarına sebep olmaktadır.

Bir Alışveriş Yeri Olarak Kentin Tarihselliği

Dünyada yerleşik hayatm başlangıcı aynı zamanda kentin de tarihi 
başlangıcına işaret etmektedir. Bir yerleşimin kent niteliği taşıması ve kent olarak 
adlandınlmasmınnedenlerinden biri bir mübadele alanı olması ve bir pazar yerine 
sahip olmasıdır. Özellikle modem öncesi dönemde kentler bir tüketim uzamı 
olmalan ile nitelendirilmektedir. Çünkü yerleşik hayatm başladığı tarım 
toplumlanndan itibaren kentler başta el sanatları ve zanaata bağlı ürünler olmak 
üzere metaların üretildiği ve bu metaları üretenlerin bir araya geldiği yerlerdir. 
Feodal aşama ile birlikte kentler günümüz kent düzeninin nüvesi biçiminde 
belirmeye başlarken kentler üretim ve tüketim mekânı olma niteliklerini 
sürdürmüşlerdir. Kent merkezi, kent çeperi ve kentin dışı gibi kavramlaştırmalar 
feodal dönemle birlikte belirli sosyal kümelenmeleri işaret etmeye başlamıştır. 
Ancak bu dönem, sanayi toplumu aşamasından farklı olarak üretim yerinin aynı 
zamanda konut yerleşimi biçiminde de kullanıldığı aşamadır. Dolayısıyla feodal 
dönemde kent nüve biçiminde bugünküne benzer bir işleve sahip olmasına 
rağmen bugünkü alışveriş merkezi benzeri bağımsız bir birim söz konusu değildir 
(Kıray, 266-167; Aydoğan, 2009: 207). Belirli bir gündelik yaşam kültürünün 
örüntülerini, sağladığı ticaret yaptırma niteliği ile kazanan kentler, “eski Yunan 
agoralan ve Romalılar zamanındaki forumlar”dan itibaren “sosyal, kültürel, 
ekonomik ve politik pek çok öğenin bir araya geldiği” mekânlardır (Gallion ve 
Eisner, 1986: 27; Sungur, 2014: 19).Ancak bağımsız birimler olarak aynlmasa da 
kentler, tarihin her döneminde tüketimin merkezi konumunu sürdürmüştür, 
insanların bir araya gelerek metaları karşılaştırdıkları ve başta ihtiyaç temelli 
olmak üzere birbirleri ile alım satım ilişkisi kurabildikleri yegâne mekânlar bu 
bakımdan kentler olmuştur. Kentler hem tüketimin mekânıdır hem de yapılan- 
yapılabilen tüketim ediminin gösterilebildiği ve bu gösterime bağlı olarak kimlik 
kazandıran yerlerdir. Böylece kentler gündelik hayatm belirlendiği ve sergilendiği 
uzam olarak tüketim açısından belirleyici niteliğini kazanmıştır.

Modem anlamda kent kavramlaştırmasının yapılabilmesi ancak 
sanayileşme ile birlikte mümkün olmuştur (Akarçay ve Suğur, 2016: 799). Kent, 
her ne kadar tarihsel süreçte üretim ve tüketimin merkezi olsa da; toplumsal 
olarak mekân dinamiklerinin ele alınmaya başlanması kentleşme kavramı ile 
paraleldir (Harvey, 2012:413). Kentleşme ise endüstrileşme süreci ile birlikte
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kente başlayan aşın göç olgusu ile ilişkilidir. Özellikle endüstrileşme neticesinde 
yaşanmaya başlayan teknolojik gelişmeler, kente doğru gerçekleşen hareketlilikle 
birlikte yeni kent mekânlannın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sanayi toplumu 
ile birlikte artık alışveriş edimi, özel tüketim mekânı olarak organize edilmiş 
“alışveriş caddeleri, alışveriş mağazalarında” gerçekleşmeye başlamıştır. 
Sanayileşme ile birlikte tüketimin bağımsız birimlerde yapılma gerekliliği küresel 
tüketim toplumu aşamasına doğru ilerleyen süreçte “alışveriş merkezleri”nin 
ortaya çıkmasına ve alışveriş merkezlerinin tüketimin hâkim aktörü haline 
gelmesine yol açmıştır (Eken, 2008: 1-2; Sungur, 2014: 20). 18. yüzyıldan 
itibaren seri bir şekilde meta üretiminin artması ile birlikte bu ürün ve 
deneyimlerin sunulması, dağıtılması ve tanıtılması önem kazanmıştır. İlk olarak 
başta Fransa’da “pasaj” denilen üstü kapalı ve bölümlü çarşılann açılması ile 
kent, yeni bir tüketim mekânı ile tanışmıştır. Kentin modem öncesi dönemde 
içerisinde konuşlu panayırlar, dünya fuarlan ve pazarlannda yapılan alışveriş bu 
süreçte yerini kapalı, gezilebilen ve yılın her döneminde açık alışveriş yerlerine 
bırakmıştır. Sanayileşme ile birlikte kentin alışveriş konusundaki niteliği 
değişmemekle birlikte niceliksel boyutunda artış ortaya çıkmıştır. Özellikle lüks 
tüketim ürünlerinin sergilenmesi için önem taşıyan pasajlar, tüketimin hem 
niteliğini hem de niceliğini değiştirmiştir (Benjamin, 1993: 77). Fransa’da 1780 
yılında yapılan ve pasaj tarzı tüketim mekânının ilk örneği olan Royal Palas, 
modem anlamda tüketimcilik ideolojisinin ilk gösterge mekânıdır. Günümüzde 
rüya âlemine dalma biçiminde nitelendirilen tüketim ediminin ilk örneği olan bu 
yer, tüketimcilik ideolojisinin temel anlayışı olan eğlence, iş ve tüketim 
yapabilmenin bir araya getirildiği ilk biçimdir. Bugünkü alışveriş merkezlerine 
benzer biçimde içerisinde yemek yenebilen, eğlenilebilen, çeşitli türde ürün ve 
hizmetlerin satın alınabildiği, sosyalleşme aracı olarak çeşitli sanatsal ve kültürel 
gösterilere katılma olanağı sunan pasajlar; sermayenin tüketim mekânlan 
marifetiyle küresel boyutlara ulaşmaya başlamasının kapısını aralamıştır (Slater, 
1993: 193). Pasajlar, modem kentin tüketim mekânı olarak günümüzde tüketim 
kadetralleri olarak nitelenen alışveriş merkezlerinin ilk nüveleridir. Küresel 
tüketim kültürünün mekânsal örgütlenmede kazandırdığı ve eğlence ile alım 
satımın bir arada sunulmasına dayalı ve simüle edilmiş hayal ortamları sunan 
anlayışının temeli kentin yeni tüketim mekânı olan pasajlardır.

Postmodem dönemle birlikte tüketim pratiği sembolik değerler üzerinden 
kurgulanmaya başlamıştır. Modem kentin tüketim mekânlarında oluşmaya 
başlayan tüketimin eğlence ile iç içeliği ve tüketimi mekân dolayımı ile 
akılcılaştırma çabaları postmodem dönemle birlikte zirveye ulaşmıştır. Tüketim 
pratiğini bir beğeni meselesi olarak ele alan Sassatelli (2007: 163-164), ortam ve



78 Elazığ Belediyesi Yayınlan

yerleri beğenilerin uygulamaya konulduğu uzamlar olarak nitelemektedir. 
Postmodem dönemde tüketim, “boş zaman” olarak kodlanmış olan ve kendi 
kurallarım işleterek tüketim toplumunda yaşayan bireyleri damgalama gücüne 
erişmiş çeşitli etkileşim tarzlarının gerçekleştiği kurum ve ortamlarda 
yoğunlaşmıştır. Artık modem tüketimin klasik mekânı olarak kabul edilen ev; 
alışveriş merkezleri, sağlık kulüpleri, restoranlar, tema parklar ve turistik köyler 
şeklinde yeniden üretilen ticari alanlara yenilmeye başlamış ve bu mekânlarla 
birlikte tüketim alanını paylaşmak zorunda kalmıştır. Tüketimin “boş” zamanlar 
ve “boşluklar” biçiminde kodlanan çeşitli kurum ve ortamlarda yapılmaya 
başlanması, mağazacılık alanında yaşanmaya başlanan dönüşümü başlatmış ve 
mağazacılığı tüketim kültürünün gelişmesine sebep olan yegâne araç ve aktör 
konumuna getirmiştir. Laermans (1993: 94)’a göre erken dönem mağazalar, 
geleneksel müşteri tipinin modem tüketicilere dönüşmesini ve “tam ticari eşya 
(meta)”mn muhteşem “meta simgeleri (imajları)”ne ya da “sembolik mallara” 
dönüşmesini sağlamıştır. Böylece ilk alışveriş çarşıları (pasajlan), dünya fuarlan 
ve daha sonra alışveriş merkezleri (departmentstores) satın almadan alışveriş 
yapmaya doğru bir geçiş sağlamışlardır. Alışveriş yapmak bu süreçte satıcı ile 
yaşanan bir pazarlık yapma ilişkisinden çıkmış ve eğlence olarak kodlanmaya 
başlanmıştır. Burada yaşanan şey; gözleri açıkken rüya gören, metalara bakan ve 
duyumsal bir tören izleme durumudur. Özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında 
şehir dışında açılan büyük alışveriş merkezleri ve sonraki zamanlarda gelişen 
tematik satış noktaları (konsept mağazalar) ve şirketlerin felsefelerini ifade eden 
bayi satış noktaları (franchise), metaları (mallar, ürünler ve hizmetler) ve 
eğlenceyi çeşitli oranlarda karıştıran melez (hibrit) ortamlar haline gelmiştir.

Postmodem tüketim mekânlarında alışveriş yapmak insanların başta 
“savurganlık ve lüks” meta tüketime ikna edilmesi olmak üzere “egzotik yerlerin” 
kodlanmış ve görülmeye değer yerler olarak sunulduğu tasan alanlara 
dönüşmüştür. Bu bakımdan bu tür mekânlarda tüketim giderek “boş zaman kültür 
faaliyeti” olarak anlaşılmaktadır. Tüketim bir deneyimleme pratiği haline gelerek, 
alışveriş yapmaktan ziyade mekânı tecrübe etmeye dayalı bir edim haline 
gelmiştir. 1970’li ve 1980’li yıllardan itibaren kent alanlannda mekânm 
kodlanmış yerler biçiminde tematik olarak “yeniden tasanmlanmasıve 
genişlemesi” gerçekleşmiştir. Artık kentin yeni tüketim mekânlan olarak alışveriş 
merkezleri, “bir dolaysızlık, anındalık, duygusal denetimsizlik ve çocuksu bir 
harikalar dünyası duygusunu teşvik eden rüya benzeri yanılsamaların ve 
gösterilerin, eklektizmin ve harmanlanmış kodların kullanımı”nm gerçekleştiği 
mekân pratiklerinden biri olmuştur (Featherstone, 2005: 170-171). Böyle bir 
yeniden üretim süreci tıpkı klasik kent analizinde olduğu gibi bu tür tüketim
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mekânlarını hem tüketilen hem de tüketim pratiklerinin gerçekleştiği alanlara 
dönüştürmüştür. O halde kentsellik bağlammda kent, bir toplumsallaşma birimi 
olarak işlev ifa ediyorsa kentin yeni tüketim mekânı olan alışveriş merkezi de bu 
bakımdan bir sosyalleşme aracı olma fonksiyonunu ifa etmektedir.

Kentin Tüketim Mekânı Olarak Alışveriş Merkezleri

Ritzer, tüketim araçları olarak nitelendirdiği ve yeni tüketim rejiminin 
anlam dünyalarım sunan mekânların “tüketim katedralleri” biçimine dönüşümünü 
analiz etmektedir. “Katedraller bu yeni ortamların yan dinsel, “büyülü” 
niteliklerine işaret eden” bir kavramlaştırmadır. Ona göre bu tür mekânlar “hac” 
benzeri kutsal mekânlara benzemektedir. Yeni tüketim araçları sahip oldukları 
kutsallık ve büyülü olma niteliği ile artık insanları her zaman olduğundan daha 
fazla tüketmeye ayartma kapasitesine sahiptir. Ritzer, ayartılma kapasitesinin 
genişlemesini “hipertüketicilik” olarak adlandırmaktadır. Bu süreç her zaman 
olduğundan daha fazla tüketmeye ikna edilme ile alakalı bir tarihsel aşamaya 
işaret eder. İnsanlar tek başlanna bulundukları yerlerden özellikle teknolojik 
gelişmelere paralel olarak birçok farklı ortamdan, birçok farklı malı/ürünü 
tüketebilme yetisine sahiptir. Ayrıca pek çok ürünü tek bir ortamda ister tek 
başına ister topluluk olarak tüketme yetisi de bulunmaktadır. Hatta bu yetiler 
sadece tek bir toplumun üye ya da üyelerine özgü değildir. Neredeyse dünyanın 
her yerinde insanlar benzer tüketme eğilim ve yeteneklerine sahiptir. Ritzer, bunu 
sağlayanın tüketim katedralleri dediği yeni tüketim araçları olduğunu iddia 
etmektedir (2011: 14-15).Ritzer’in tüketim katedrali olarak nitelediği 
mekânlardan biri de alışveriş merkezleridir. Kentin yeni tüketim mekânı olarak 
alışveriş merkezleri başta metaların sunum ve dağıtılması olmak üzere gündelik 
hayat biçiminde sunulan tüketim kültürünün de yayılma ve benimsenme 
alanlarıdır. Tüketimin gerçekleştiği büyük mağazalar bir “meta panaym” izlenimi 
veren ve meta alım satım ilişkisini bir ambiyans oyununa çeviren kent 
mekânlandır (Baudrillard, 2010: 19).

Tüketimin toplumsal yapı içerisinde yaşadığı dönüşümler beraberinde kent 
mekânlarına yeni biçimler kazandıran sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçların en iyi 
gözlenebileceği alanlar ise “kent merkezleri”dir. Feodal zamanlardan itibaren 
kent, bir merkez etrafında yayılma özelliği gösterirken; günümüze doğru 
yaklaştıkça bu özellik dönüşmüş ve kentlerin tek bir yayılma merkezinden ziyade 
farklı merkezlerden ve farklı yayılma alanlanndan oluşan “çoklu kent merkezleri” 
ortaya çıkmıştır. Böylece geleneksel kent merkezi anlayışı değişmiştir. Bu 
anlayışın değişiminin temel unsuru ise alışveriş merkezleridir. Alışveriş 
merkezleri küresel tüketim toplumu aşamasında kentin merkezi ile olan bağlannı
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bağımsızlaştırmış ve kentin dışında kendilerinin merkez olduklan “çekim 
alanları” oluşturmuştur. Alışveriş merkezlerinin bu yönde gelişim göstermeleri 
klasik anlamda beliren kent içi “toplumsal tabakalanma” alanlarının da 
çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Her ne kadar merkezilik niteliğinin 
sürmesi dolayısıyla kentte yaşayan bazı kesimler dışlanmış olsa da bu durum 
demokratik bir yayılımın gerçekleşmesine ön ayak olmaktadır (Şengül, 2001: 8). 
Alışveriş merkezlerinin kentin yapısına olan etkileri dışında kentli yaşam 
üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Bu bakımdan alışveriş merkezleri hem kent 
merkezi algısmı dönüştürmesinden kaynaklanan şekilde tabakalanma sistemini 
yeniden üretmekte hem de kentin yeni tüketim mekânı niteliği ile kentte 
yaşayanlann tabakalanmalarındaki ortaklaşmayı sağlamaktadır. Alışveriş 
merkezlerinin kent sakinlerini benzer gündelik hayat pratiklerini paylaşma yönü 
ile ortaklaştırdığı söylenebilir. Çünkü alışveriş merkezleri aynı zamanda kent 
insanının kent kültürü ve tüketim dinamiklerini öğrendiği sosyalleşme araçlandır.

Kentin yeni tüketim mekânı olan alışveriş merkezinin sosyalleşme aracı 
olma niteliğinin kaynağı, Featherstone (2005: 52)’un analizlerinde sıkça yer 
bulan kentin tüketim mekânlarının tarihsel süreçte insanları bir araya getirme, 
sağladığı mübadele ilişkileri ile haz duygusu kazandırma ve dünyanın farklı 
yerlerinden gelen metalara ev sahipliği yaparak ortaya çıkardığı şenlik havası 
olarak ifade edilebilir. Çünkü kentin tüketim mekânları, kitlesel tüketimin 
yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte “özellikle orta sınıfta yer alan ve 
medenileşme sürecinin bir parçası olarak bedensel ve duygusal denetimleri 
geliştirmekte olan insanlar açısından panayırlar, kent, varoşlar, sahil dinlenme 
yerleri gibi kültürel başıboşluk ortamlan büyülenme, özlem ve nostaljinin 
kaynağı haline gelmiştir”.Günümüzde de Featherstone’un üzerinde durduğu 
sosyalleştirme fonksiyonunu ifa etmeye devam eden kentin tüketim 
mekânlarından olan alışveriş merkezleri postmodem dönemle birlikte “yeni 
toplumsallık biçimleri” yaratmaya başlamıştır. Zira alışveriş merkezleri, artık 
sermayenin küresel yapısına uygun biçimde “farklı türde zaman geçirme, 
dinlence, eğlence, karşılama biçimlerinin sergilendiği bir çekim alanı” haline 
gelmiştir (Batı, 2008: 12).Küresel sermayenin artan yaygınlığı ile birlikte 
alışveriş merkezleri, diğer tüm tüketim mekânlarına kaynaklık etmiş ve kentin 
yeni tüketim mekânlan aynı anlayış ve yaklaşımlarla düzenlenir olmuştur.

Baudrillard’a göre başta hipermarketler olmak üzere tüketim toplumunun 
yeni tüketim mekânlan, “yeni bir toplumsallık biçiminin gelişmekte olduğu 
hiperalanlara” dönüşmüştür. Bu alanlar daha çok çalışma alanlanna insanları 
taşıyan tren, metro, otobüs gibi araçların aktarma istasyonuna yakın yerlerde
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bulunmaktadır. Hiperalanlarda karşımıza farklı türde bir “çalışma, kültür yaratma, 
karşılaştırma, inceleme, toplumsal kod ve karar verme biçimi çıkmaktadır”. 
İnsanlar bu alanlarda kendilerine yöneltilen bir soruya cevap olmak işlevini 
yürütmektedir. Soru biçiminde sorulan nesnelerin karşılığı olan cevaplar, 
insanların bu nesnelere karşı aldıkları tavır ile kendini göstermektedir. “Burada 
bir mal olma özelliklerini yitiren nesneler, taşıdıkları anlam ve mesajın tüketici 
tarafından çözülüp, onaylanması gereken türden göstergelere, yani çoktan seçmeli 
bir teste benzemenin yanı sıra bize yanıtın sorunun içinde olduğu sorular sorup, 
yanıt vermeye zorlamaktadır”. Bu bakımdan hipermarket total bir ekrana 
benzetmektedir. Bu ekran, gösterge görevi üstlenen reklamlar gibi yan yana 
dizilmiş bir perspektif sunmaktadır.“Hipermarket büyük bir montaj fabrikası 
gibidir. Geleneksel kapitalist kurumlardan olan fabrikadan farklı bir yer olan 
hipermarket, gelecekte karşılaşacağımız her türlü toplumsal denetim biçimi, yani 
beden ve toplumsal yaşamın değişik işlevlerini (iş, boş zamanları değerlendirme, 
beslenme, sağlık, ulaşım, medya, kültür) tek bir benzer çatı (zaman/mekan) 
altında buluşturan bir modelden, tüm karşıt akımların kısır döngüleşmiş bir nitelik 
arz eden terimlerle yeniden yorumlanmasından başka bir şey değildir. 
Hipermarket, toplumsal yaşamın, bütün bir yerleşim ve trafik düzeninin tamamen 
işlevsel bir simülasyonla üretildiği zaman-mekandır. Kentler, hipermarket ya da 
shoppingcenter,\ann uydularına dönüşmüşlerdir. İnsanlar bu uydulara 
programlanmış bir toplu taşıma ağıyla ulaşmaktadır” (Baudrillard, 2014: 105- 
108).Bu yönüyle kentin yeni tüketim mekânlan kentin fiziksel yapısını da 
dönüştürmektedir. Kentin varlığı ile nitelense de tüketim mekânlan, kentin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel yapısını belirleyen unsurlardan biri haline 
gelmiştir.

Kentsel yeni mekânlar olan alışveriş merkezleri ve hipermarketler, klasik 
anlamda ihtiyaç temelli alım satım ilişkisinin gerçekleşmesi için kurgulanmış 
alanlar değildir. Bu tür mekânlar günümüzde tüketime ikna etmenin temel 
unsuruna dönüşmüş olan sembolik değerlerin sunulduğu ve bu sayede insanların 
“tüketmek üzere uyarıldıkları” yerlerdir. Kuruluşları ve yaygınlığı itibariyle 
yalnız tüketiciler için değil kapitalizmin ihtiyaç duyduğu talebe yönelik olarak 
sağladıkları faydaları ile de ön plandadırlar (Yırtıcı, 2009: 134). Küresel tüketim 
toplumunda alışveriş merkezleri insanların bu alanlan gezerken, mekânı ve 
mekânda sergilenen “nesneleri” algılama dışında herhangi bir seçim yetisi 
kullanamamalan için tasarlanmıştır (Bauman, 2006: 33-34). Alışveriş 
merkezlerinde insanlar sonsuz seçenek dizisi arasından seçim yaptıklan hissi ile 
birlikte “yargılayanın, eleştirenin ve seçenin” kendileri olduğuna 
inandırılmaktadır. Çünkü bu alanlarda sunulan nesnelerin sembolik değerleri
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tüketiciler tarafından içselleştirilmekte ve “kendini tanıma, toplumda bir yer 
edinme, anlamlı denilebilecek bir yaşam; tüm bunlar alışveriş merkezine günlük 
ziyaretleri gerektirmektedir” (Bauman, 1999: 43).

Bir ortam inşa edildiğinde; bu ortam her yönüyle toplumsal göstergebilim 
açısından çözümlenmeli ve mekânla etkileşim halinde özel bir şekilde 
tasarlanmalıdır. Alışveriş merkezleri bu durumun en net örneğidir. Çünkü 
alışveriş merkezleri hem üreticinin ürettiği metaları dağıtabilmesinin aracı hem de 
tüketiciler için sunulan metaların alım satım ilişkisine konu olması isteğinin 
belirtilmesinin yeridir. Buna göre alışveriş merkezi, tüketim toplumunda 
“sermayenin paraya dönüşümü için tasarlanmış anlatım tözüdür”. Öte yandan 
alışveriş merkezleri, belli bir “kent ortamını paylaşmanın” anlamını içeren fiziki 
bir mekândır. Bu tür ortamlar bu sebeple tüketicileri alışverişe ve tüketilecek olan 
ürünlerin tanınmasına hazır hale getirir. Bu yönüyle tüketime ikna eden 
tüketimcilik ideolojisi için bir araç haline gelen “alışveriş merkezi deneyimi, onun 
duvarlan içinde karşılaşılan betimler ve imaj-dayatmacı kültürün 
egemenliğindedir” (Gottdiener, 2005: 126-128). Tüketimin yeni kentsel mekânı 
olan alışveriş merkezleri ideolojik bir formasyonda ele alındıklannda ise ideolojik 
bir araca dönüşmektedir. Çünkü bir metanın alım satım konusu olması ve metanın 
tüketilmeye ikna edilmesi bakımından reklam ve medya gibi araçlar ne kadar 
ideolojik bir aktörse bu bağlamda alışveriş merkezleri de benzer fonksiyon ifa 
ederek bu özelliği kazanmaktadır.

Yeni Tüketim Aracı Olarak Kent

Mekânm metalaşması, kent alanları başta olmak üzere uzamın alınıp 
satılabilen bir metaya dönüşmesi sürecidir. Bu süreç sadece kent içerisinde 
oluşturulan ya da var olan alanlan değil aynı zamanda kentleri de birer tüketim 
metasına dönüştürmüştür. Böylece küresel çapta kentler arasında yeni bir rekabet 
alanı ortaya çıkmış ve kentler tarihi, kültürel, ekonomik ve toplumsal bakımdan 
karşılaştınlmaya başlanmıştır. Bu karşılaştırmanın temelinde küreselleşmenin 
sebep olduğu sermaye ve finans paylaşımından pay alabilme kaygısı 
bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte artan ulaşım ve iletişim olanaklan, 
uluslararası alanda hem insan hem ürün hem de finans hareketliliğine sebep 
olmuştur. Küresel çapta artan hareketlilik ise turizm ve seyahat biçimlerinin 
yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Artık kentler turizm sektörü içerinde 
küresel ölçekte yer alma ve gerçekleşmeye başlayan küresel hareketlilikten 
paylarını alma gayretindedir.
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Kentler arası rekabetin turizm ve seyahat ölçeğinde ön plana çıkması ile 
birlikte metalaşan yeni tüketim mekânı olarak kentler, klasik kullanım değeri 
temelli olarak kazandıkları anlamlarının ötesinde kendilerine bir kimlik ve marka 
değeri kazandırma eğilimi ile sembolik değerleri üzerinden anlam kazanmaktadır. 
Kentler artık tüketilen diğer ürün ve deneyimler gibi pazarlanmaktadır. Kentler 
reklamcılık ve pazarlama alanındaki tüm yenilikleri takip ederek başta kent 
yönetimleri olmak üzere kentin paydaşları tarafından küresel iletişim ve ulaşım 
olanakları kullanılarak dünya çapında tanıtılmaya çalışılmaktadır. Küresel tüketim 
toplumu yapısı içerisinde yeniden düzenlenen kentler, mekânın yeniden inşa 
sürecini anlatan teorik bakış açılarına29 uygun olarak tasarlanmaktadır. 
Kentler;eğlence ve tüketimin melez biçimde sunulduğu alışveriş merkezleri, tema 
parkları, müzeler, spor tesisleri, seyir alanlan ve turistik destinasyonları içerisinde 
barındıran ve bu mekânlar dolayımıyla tüketilen alanlar olarak düzenlenmektedir. 
Kentlerin pazarlanması da kent içerisinde var olan bu tür mekânların öne 
çıkanlması ile gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan kentler bir nevi çok büyük 
alışveriş merkezlerine ya da devasa tema parklara dönüşmüşlerdir. Kentlerin tema 
parklaşması denebilecek olan bu duruma en iyi örnek başta İngiltere olmak üzere 
dünyanın her yerinde kentin eski üretim mekânlarının tüketim mekânlarına 
dönüştürülmeye başlanmasıdır. Özellikle eski bir fabrika, depo, kentin eski 
çarşılan gibi otantik yerler hızla tema parklar benzeri melez tüketim mekânlan 
halinde yeniden düzenlenmektedir.

Urry, Mekânları Tüketmek adlı kitabında bu durum için endüstriyel 
Lancashire kentini örneklemektedir. Burası,Urry’nin “kentsel canlandırma 
stratejisi” olarak adlandırdığı bir biçimde yeniden düzenlenmiş ve yerel 
yönetimin gayreti ile turist tüketimine açılmıştır. Bölgedeki kültürel, tarihi ve 
endüstriyel alanlar turist bakışını çekmek üzere yeniden ele alınmış, bir ürün ve 
deneyim olarak pazarlanmıştır. Böylece Lancashire, kömür ve dokuma 
fabrikaları, tren istasyonları ve liman bölgesi ile artık üretim mekânı olmaktan 
ziyade eğlence ve dinlenme opsiyonlarım içerisinde barındıran yeni bir tüketim 
mekânına dönüşmüştür. Böyle bir kent tecrübesi ise beraberinde başka kentlerin 
de “tarihini ve kültürünü yeniden ambalajlayarak ziyaretçileri ve sakinlerini 
cezbetmenin yollarını” arama eğilimine sebep olmuştur. Böylece küresel tüketim 
toplumunda kentler, Urry’nin analizinden olarak turist bakışını üzerlerine çekmek 
üzere kendilerine miras kalan kent alanlarını yeni tüketim mekânlarına

29 Toplumun McDonaldlaştınlması (Ritzer, 2016) Mekânın büyüleme ile 
rasyonelleştirilmesi (Ritzer, 2011), Toplumun Disneyleşmesi (Bryman, 2004) ve Turist 
Bakışı (Urry, 2009) gibi
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dönüştürmeye başlamışlardır. “Miras endüstrisi” dediği şeyin temeli de kentin 
sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerini bir meta olarak satmaya çalışmasını 
(Urry, 1999: 211-218) ifade etmektedir. Kenti metalaştırma olarak 
adlandırabileceğimiz bu strateji küresel anlamda yaygınlaşmış ve kent markası 
yaratma ve kenti pazarlama biçiminde gelişmiştir.

Kentin markalaşması, kentin sembolik olarak ifade ettiği anlamının 
sunulmaya çalışılmasıdır. “Bu kavram kentin rekabet gücü, mekânsal kalitesi, 
tarihi, yaşam biçimi ve kültürünü açıklayan bir araçtır”. Kentlerin marka haline 
gelmesi gerekliliği, yaşanan küresel ekonomik gelişmeler temelinde ele 
alınmaktadır. Çünkü artık kentler küresel ekonomiye uyumlu biçimde ve bu 
ekonomiye “eklemlenmiş” olmalıdır (Akturan ve Oğuztimur, 2016: 117-118). 
Küresel ekonomik sistem son derece katı bir rekabet ortamı ve anlayışını 
oluşturmuştur. Bu sistemde tüm birimler kendi farklılıklan ile diğer birimlerden 
ayrışmalı ve küresel ekonomiden paylannı almaya çalışmalıdır. Bu sistem 
içerisindeki birimlerden biri olan kentler de bu bakımdan farklılıklarını, 
yaratacakları kent markalan ile ortaya koyabilmektedir. Kentin marka değeri 
olarak belirlenimindeki en temel gösterge ise kendini yaşam biçimi ve hayat tarzı 
olarak sunan tüketim olgusudur. Bu sebeple kent markası kavramının analizindeki 
ana referans kavramı tüketimdir. “Kent markası, marka strateji ve tekniklerinden 
yararlanarak belirli bir şehrin hedef kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak 
algılanması yerine, insanların yaşamlannı devam ettirmek, çalışmak, yatırım 
yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri cazibe yaşam merkezlerine 
dönüştürülmesi için yürütülen tüm faaliyetlerdir” (Dinnie, 2011: 7; Avcılar ve 
Kara, 2015: 77).

Harvey, kent markası oluşturma ve kenti tanıtmaya yönelik faaliyetleri 
“kent girişimciliği” olarak adlandırmaktadır. Buna göre günümüzde kent 
yönetimleri geçmişten farklı olarak tüketim eğilimlerini ön plana alarak “kendi 
girişimcilik markalarını ve teşebbüslerini” (Blunkett ve Jackson, 1987: 108-142; 
Harvey, 2012: 411) ortaya koymaya başlamışlardır. 1970’li yıllardan itibaren 
yerel yönetimler, “kent işletmeciliğinden kent girişimciliğine” doğru bir değişim 
yaşamıştır. Bu değişimin en temel sebebi ekonomik olarak dünyanın geçirmiş 
olduğu dönüşümdür (fordist üretim rejiminden postfordist üretim rejimine geçiş). 
Kente ilişkin olumsuz sonuçlarla (işsizlik, sanayisizleşme, özelleştirme gibi) 
uğraşmak zorunda olan yerel yönetimler, özellikle çokuluslu kapitalizmin 
gelişmesi ile birlikte küresel para akışına ilişkin kontrol güçlerini yitirmişlerdir. 
Bu güç yitimi ise yerel inisiyatif alma ve yereli cazip gösterme hususunda yerel 
düşünüp küresel eyleme mecburiyetini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla kent
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girişimciliğinin yaygınlaşmasının temel sebebi güç yitimidir. Artık ulus-aşırı 
sermaye ile irtibat, doğrudan “kapitalist gelişmeye cazip olması için bir bölgenin 
çekiciliğini artırmaya çalışan yerel yönetimler arasındaki bir anlaşmaya 
dönüşmektedir”. Kent girişimciliğinin önem kazanması ile birlikte kentler 
“şeyleşmekte” ve sadece bir ürün yâda deneyim olarak tüketilen metalara 
dönüşmektedir. Kentin şeyleşmesi ise kentlerin sembolik değerler temelinde 
anlam kazanması ile alakalıdır. Artık kentler hem kentte yaşayanlar hem de kentin 
dışındakiler için oluşturabildikleri “sembolik okuma ve algılar” temelinde 
kavranmaktadır. Böylece kente ilişkin sembolik okumalar ve oluşan algıların 
kontrol edilmesi yani programlı olarak kentin pazarlanması gerekmektedir. 
Kentin küresel anlamda tanıtımı ise kent girişimciliğinin en yaygın çalışma 
alanlarından biridir. Kent girişimcisi olarak hem kamu hem de özel sektörün 
birlikte çalışması gerekmektedir. “Kentin tanıtımı, çoğunlukla ticaret odalarının, 
yerel sermayedar, sanayici ve tüccar lobilerinin ya da iş liderleri, emlak 
spekülatörleri ve şehir planlamacılarının “yuvarlak masa”smm imtiyazındadır. 
Eğitim ve din kurumlan, hükümetin farklı kollan (ordudan, araştırmaya ya da 
yönetsel yapılara), yerel işçi örgütleri (özellikle yapı ve inşaat sektörü), siyasi 
partiler, toplumsal hareketler ve yerel devlet aygıtlan (ki bunlar sayıca fazla ve 
çoğunlukla fazlasıyla çeşitlidir), aynı şekilde, çok farklı amaçlarla kentsel 
pazarlama oyununu oynayabilirler” (Harvey, 2012: 412-415).

Kent girişimciliğine ilişkin genel değerlendirme, bu olgunun daha çok 
tanıtım faaliyetine yönelik olduğu algısına sebep olabilir. Ancak söz konusu 
tüketim olduğunda kent girişimciliğinin mekânsal düzenlemeleri de içermesi 
gerekmektedir. Bu tür mekânsal düzenlemeler temel olarak tüketici yatırımlarım 
kente çekmeye ilişkin çalışmalardır. Buna göre “mutenalaştırma, kültürel 
yenilenme ve kentsel ortamın fiziksel yenilenmesi (postmodem mimari tarzlara 
ve kent tasanmma dönüşü de içerecek şekilde), tüketici çekim merkezleri (spor 
stadyumlan, alışveriş merkezleri, marinalar, egzotik yemek yerleri) ve eğlence 
(geçici ya da sürekli olarak kentsel eğlenceler düzenlenmesi), kentsel 
yenilenmeye yönelik stratejiler” olarak öne çıkmaktadır. Bunların da ötesinde 
kentin “yaşamak, ziyaret etmek, eğlenmek ve tüketmek için yenilikçi, heyecanlı, 
yaratıcı ve güvenli bir yer olarak” görünmesi gerekmektedir. Ayrıca kente 
yönelik tüketici yatırımı biçimlerinden olarak “festivaller ve kültürel 
etkinliklerin” de kentsel mekânlarda düzenlenmesi gerekmektedir (Harvey, 2012: 
419-420). Artık aslolan küresel tüketim toplumu aşamasını yaşayan dünyadaki 
hareketli turistleri kente çekmektir. Kente ilişkin gerçekleştirilmesi düşünülen 
tüm düzenlemeler neredeyse bu amaca yönelik hale gelmeye başlamıştır. Kentler 
işletilen mekânlar olmaktan çıkmış ve tüketimin odağında yer alma yanşmda var
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olabilmek için girişimcilik mekânına dönüşmüştür. Kent algısının temelinde 
tüketim yapılabilme potansiyelinin ölçümü önemli yer tutmaktadır. Bu sebeple 
kente ilişkin tüm düzenlemeler de bu potansiyelin gösterilmesi ya da artırılmasına 
yöneliktir.

Kent girişimciliğine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerden biri de Elazığ 
Valiliği ve ETUDER (Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Demeği) işbirliği ile 
sosyal medya ağlannda yürütülen Cometo Elazığ(H.aydi Elazığ’a) kampanyasıdır. 
2017 yılı Ağustos ayından itibaren her ayın 23. gününde başta Twitter olmak 
üzere sosyal medya ağlannda Elazığ ilinin tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve 
toplumsal özelliklerini ön plana alan ve #CometoElazığtagi ile paylaşılan ifade, 
resim ve karikatürler, Elazığ ilinin dünya çapında tanıtılmasına ve marka kent 
olma çalışmalanna destek oluşturmaktadır. Harput’un UNESCO kültür mirası 
listesinde yer alması çalışmalannm başlangıcı da yine bu döneme rastlamaktadır. 
Bir yıl kadardır süren çalışmalar meyvesini vermiş ve bu süreçte Harput yerleşim 
yeri UNESCO geçici miras listesinde yer almaya hak kazanmıştır. Yine bu bir 
yıllık süreçte Elazığ ili ile özdeşleşmiş olan ürün ve deneyimlerin patentleşme 
çalışmalarıda sürdürülmektedir.

Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ağırlıklı olarak 
Twittergündeminde yer almayı başaran #CometoElazığ kampanyası Türkiye ve 
Dünya gündeminin ilk sıralannda yer almayı başarmıştır. Özellikle Kasım ayınm 
23. akşamı gece yarışma kadar süren kampanya en başarılı olanıdır. Elazığ 
şehrinin tanınmış simalan, Mülki erkânı ve tüm dünyadaki Elazığlılar tarafından 
atılan #CometoElazığ başlıklı Twitler sayesinde #CometoElazığ başlığı Türkiye 
gündeminde ikinci sırada yer almıştır. Bu kampanya hızını yitirmiş olsa da hâlâ 
kamuoyundaki önemini sürdürmekte ve az da olsa her ayın 23. gecesi Elazığ 
ilinin başta tarihi yerleri olmak üzere şehrin marka değerlerine ilişkin görüntüler 
eşliğinde sunulmaya devam etmektedir.

Elazığ ilinde başta Valilik olmak üzere ETUDER tarafından yürütülen 
tanıtım çalışmalan Harvey’in kent girişimciliği olarak ifade ettiği küresel 
gelişmeye çok uymaktadır. Kenti bir tüketim mekânı olarak sunmak ve dünyaya 
tanıtmak üzere gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra kentin tüketim 
mekânlarının ve tüketim mallannın da gündeme gelmesi, küresel tüketim çağmda 
kentler arasında turizmden pay alma rekabetine yönelik çabalardan birine işaret 
etmektedir.
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Sonuç

Kent, bir mekân olma niteliği ile üretim ve tüketimin içerisinde işlediği bir 
uzam olarak işlev görmektedir. İlk yerleşik yaşam deneyimleri ile birlikte kent, 
tarihin dinamiklerini içerisinde barındıran ve başta ekonomik olmak üzere 
kültürel, toplumsal ve siyasal yaşama ev sahipliği yapmıştır. Yerleşik hayat ile 
birlikte neredeyse tüm değişim ve dönüşümler kentin merkeziliğinde yaşanır 
olmuştur.

Ancak kentin sosyolojik analizinin temelinde kentsellik biçiminde kente 
özgü olma anlamında gerçekleşen yaşam biçimi formları yer almaktadır. Bu 
noktada yaşam biçimi hem üretim hem de tüketim faaliyetlerinin bir arada 
yaşandığı bir uzama işaret etmektedir. Özellikle sanayileşme ile birlikte kentler, 
endüstri toplumuna temel niteliklerini kazandıran dinamiklerin de odağı haline 
gelmiştir. Kentlere doğru başlayan göç olgusu ile birlikte kent yaşamı ve kent 
kültürü biçiminde örüntüler tanımlanmaya ve analiz edilmeye başlanmıştır. 
Sanayileşme ve beraberinde ortaya çıkan kentsellik ise kentin mekân olarak 
metalaşmasına sebep olmuştur. Bir ürün ya da deneyimin alınıp satılabilen bir 
meta haline gelmesini anlatan metalaşma; kenti, hem ürettiği ürün ve 
deneyimlerin alınıp satıldığı bir yere hem de kentin mekân olarak içerisindeki 
birimlerle birlikte alınıp satılabilen bir deneyime dönüşümünü anlatmaktadır. 
Yararlılık ve işlevsellik ölçütlerinin temellendirdiği klasik kullanım değeri algısı; 
yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte anlamın, imajın ve göstergelerin 
temellendirdiği sembolik değer algısının oluşumuna doğru evirilmiştir. Bir nesne 
ya da ürünün kullanım değeri ile değerlendirildiği klasik anlayış; ürün ya da 
nesnenin içerdiği sembolik anlamlarıyla değerlendirildiği postmodem anlayış 
şeklini alırken; bir meta olarak değerlenen kent de bu anlayış değişimine göre 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Kentin tüketim olgusu ile ilişkisi ise ifa ettiği bu 
ikili fonksiyonu tarafından belirlenmektedir. Bu bakımdankentler yaşamın 
merkezi olarak; ürünlerin, nesnelerin ve deneyimlerin üretildiği alan olarak bu 
ürün, nesne ve deneyimlerin dağıtıldığı, pazarlandığı ve tüketildiği uzamdır. 
Ayrıca kentler, mekân olması dolayısıyla ürettiği deneyimi tüketilen bir ürün ya 
da nesnedir. İlk fonksiyonu ile kent, tüketim mekânlarım içerisinde barındırması 
dolayısıyla tüketime aracılık etmekte, ikinci fonksiyonu ile kendisi deneyim 
olarak tüketilen yeni bir tüketim aracıdır.

Kentin tüketim açısından en temel özelliği bir alışveriş yeri olmasıdır. Bu 
niteliğini kazanırken kent, nesne ya da deneyimlerin alınıp satıldığı yer olma 
fonksiyonunu ifa etmektedir. Tarihsel aşamada dünya fuarları, agoralar, 
panayırlar, pazarlar ve forumlar günümüzdeki tüketim mekânlarına benzer
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biçimde kent alanlan içerisindeki tüketim birimleri olarak kentin tüketim mekânı 
olma niteliğine sahip olmasını sağlayan ilk nüveleri ve tüketim araçlarını teşkil 
etmektedirler. Kentin tüketim mekânlan aynı zamanda tarihsel süreçte bugün 
olduğu gibi insanların tüketirken bir araya gelmelerini sağlayan sosyalleşme 
birimleridir. Sanayileşme ile birlikte artan kentleşme beraberinde kentsel tüketim 
mekânı şeklinde yeni tüketim birimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yılın 
ve aym belli dönemlerinde tüketime ev sahipliği yapan tüketim mekânlan, 
endüstrileşme ile birlikte her an tüketim yapılabilen mekânlar şeklinde tasarlanır 
olmuştur. Böylece sanayileşme ile birlikte çarşılar, pasajlar ve alışveriş 
merkezleri kentin yeni tüketim mekânlan olarak ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. 
Özünde tüketim mekânı olarak benzer işlevleri yerine getirmesine rağmen; 
alışveriş merkezleri başta olmak üzere yeni kentsel tüketim mekânlan, klasik 
kullanım değerlerinin aşılmasına ve sembolik değerlerin ön plana çıkmaya 
başlamasına da kaynaklık etmiş ve tüketimin yeni biçimlenişinde öncü rolü 
oynamıştır. Küresel tüketim toplumu olarak adlandınlan yeni postmodem tüketim 
anlayışı, kentin yeni tüketim mekânlarının aracılığında yeniden üretilmiştir. 
Kentte yaşıyor olmanın bir gereği haline gelen tüketme pratiği, bu tür kentsel 
tüketim mekânlarının dolayımı ile bir hayat tarzına dönüşmüştür. Dolayısıyla bir 
tüketim alanı olarak kent, tüketim mekânlarını içerisinde barındırırken sadece 
tüketim faaliyetinin yeri değil aynı zamanda tüketme anlayış ve algısının da 
üretildiği yer haline gelmiştir.

Tüketimin ve tüketme pratiklerinin önem kazanması ve adeta bir toplumsal 
biçim haline gelmesi ile birlikte neredeyse her şey alınıp satılabilen meta haline 
gelmiştir. Böyle bir yapılanma içerisinde kentler de metalaşmış ve deneyim 
ekonomisi bağlamında değerlendirilen tüketim nesnelerine dönüşmüştür. Böylece 
bir ürün ve nesnenin yeni küresel tüketim çağında kendi pazannı oluşturması 
gerekliliğine benzer biçimde kentler arasında da pazannı oluşturma ve bir nesne 
ya da ürün benzeri marka haline gelme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Başta turizm 
olmak üzere miras ve deneyim ekonomisi bağlamında kentler, diğer kentlerden 
ayırt olma ve başta tüketim olmak üzere insanlara cazip gelme zorunluğuyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu tür zorunluluklar ise küresel tüketim çağmda kentleri, 
başta tüketim mekânlarını içerisinde barındırma olmak üzere,tasarlanmış yeni 
tüketim mekânlanna dönüştürmüştür. Bu bakımdan kentler tüketilen mekânlar 
haline gelmişlerdir. Kentin tüketim mekânı haline gelmesi ise kentsel yönetim 
anlayışının, kenti işletmek ve idare etmekten öteye geçerek kent girişimciliği 
biçiminde kentin tanıtılması ve kentin marka değerinin ortaya konmasına ilişkin 
uygulamalara ağırlık veren yeni bir biçim almasına sebep olmuştur.
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ŞEHRİ İNŞA ETMEK

Bilal Kemikli

Esasen butebliğin başlığı, “şehri kim inşa eder?” şeklinde olacaktı... 
Elbette inşa etmek, başlı başına bir sürece işaret eder. Fakat bu süreç, öyle tarihin 
bir döneminde olup biten zamana delalet etmez. Ta başlangıcından itibaren 
devam ede gelen bir süreçtir bu; an içinde yenilenen, yapılan ve yıkılan şehir! 
Tıpkı insan gibi, inşa faaliyeti mütemadiyen devam eder.

İnşayı imar anlamında kullandığımız gibi, imha anlamında da kullanırız. 
Zira yapılmak, evvelemirde yıkılmak değil midir? Yıkılmadan yapılmaz insan; 
alışkanlıklarını, zihninde oluşan paradigmaları, kanaatlerini ve kişiliğini oluşturan 
bütün o maddi ve manevi hallerini bir bilgenin huzurunda yıkmadan gerçek 
anlamda farkındalığına ulaşman ve kendin olman pek mümkün değildir. Çünkü 
yıkılmadan yapılma iddiası, esası itibariyle eklemelerle varolmadır; bu da ancak 
hantallık demektir. Diğer bir ifadeyle yanlış atılmış, ivedi kurulmuş bir temelin 
üzerinde inşa faaliyeti gerçekleşemez. O bakımdan, evvelemirde yıkılmak, sonra 
onarılmak... Bu biraz da dolu bardağı boşaltıp, sonra doldurmaktır. Boşalmamış 
bir bardağa siz taze ve temiz su doldurup içemezsiniz. Dolayısıyla inşanın imarla 
birlikte imha tarafı olduğunun ayrımına varmak lazım.

Hayat, bir yanıyla imha, öteki yanıyla imardır. Bu yüzden inşanın hayat 
boyu devam ettiğini, bunun bir süreklilik işi olduğunu söylüyoruz. İnsanın hayatı 
gibi, şehrin de hayatından söz etmek mümkündür. Şehir canlı bir bünyedir; doğar 
büyür, bazen doğal felaketler, bazen savaşlarla tümüyle yıkılır, adeta yokluğa 
mahkûm olur. Ama kimi şehirler var ki, onlar “antik kentler” tabirinin ihsas ettiği 
anlamla söyleyeyim, sureta yokluğa mahkûm olsalar da, mana itibariyle geride 
bıraktıkları maddi ve manevi miraslarıyla adlarından söz ettirir. Bazen yapılan 
kazılarla ve bu kazılarda ortaya çıkan zenginlikleriyle, bazen de yetiştirdiği âlim 
ve bilgeleri, söze dönüşen hatıraları ve efsaneleşen kahramanlarıyla da inşa 
faaliyetini sürdürür. Bunun ayrımına, her hangi bir antik şehri ziyaret ettiğinizde 
yahut tarihi metinleri veya mitolojik içeriğe sahip edebi eserleri okuduğunuzda 
yahut dinlediğinizde varırsınız.

Bendeniz birkaç yıl önce ziyaret ettiğim Türkmenistan’ın Mehne şehrinde 
bu ayrıma varmıştım. Bu ziyaret, Şehir Hayat ve Derviş’te“Mene Babanın 
Huzurunda” başlığıyla yazıya da hayat vermişti. Mehne kara kum çöllerinin ve 
geniş steplerin ortasında kurulmuş, EbûSâidEbü’l-Hayr isimli bir büyük bilgeyi
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yetiştirmişti30... Bu büyük bilgenin izinde biz bu şehre geldiğimizde geride 
sadece Sultan Sencer’in inşa ettirdiği söylenen türbenin kaldığını görmüş, diğer 
sivil ve resmi hayatm izlerini ise, adeta küçük tepecikler haline dönüşmüş olan 
kerpiç yığınlarından yola çıkarak tespit etmiştik. Evet, ortada şehre dair izler 
vardı, ama kum fırtınalarının tesiriyle de yokluğa mahkûm olmuştu. Ne var ki, o 
haliyle de inşa devam ediyordu; dünyanın farklı yerlerinden gelen ilim adanılan, 
şehrin manevi sahibi Mene Baba’nın (EbûSâid) huzurunda cem olmuştu. Bundan 
daha iyi inşa olabilir mi? Şehir, yetiştirdiği bilge üzerinde sizi düşündürürken, 
kendi tarihsel sürecini de idame ettirmeye devam ediyordu.

İnşa sürecine bu denli vurgu yapmamız, sadece şehrin dinamik yapısına 
atıfta bulunmak için değildir. Evet, şehir dinamiktir... Ama burada başka bir 
kastım daha var; o da, yazının başındaki soruda mündemiçtir. Şunu demek 
istiyoruz: Şehri bidayette elbette bir insan, kabile, topluluk veya devlet kurar. 
Fakat bu kuruluş, devam eden inşa süreci dâhilinde o şehrin yetiştirdiği değerler, 
özellikle de bilge ve kâmil insanlarıyla yenilenir, değişir dönüşür. Elbette fetihler, 
işgaller, göçler, doğal felaketler, manevi cezalar gibi amillerle de şehir yenilenir, 
değişir ve dönüşür. Hatta milletlerin içine girdiği kültür havzaları, harici tesir 
altında kaldıklan medeniyet veya ülkelerin yönlendirmesiyle de bu yenilenme, 
değişme ve dönüşme süreci cereyan eder. Bunların ekseriyeti, zorunlu tadilat ve 
değişimlerdir. Mesela Saraybosna’da, Ilıca istikametinden Başçarşı’ya doğru 
giderken, Avusturya'nın işgal ettiği dönemlerde inşa ettiği eserleri görürsünüz. 
Bu eserlerin bir kısmı, Osmanlı dönemine ait tekke, medrese ve mabetler ile kimi 
sivil ve resmi binalann yıkıntısı üzerinde kurulduğunu öğrenirsiniz. İskenderiye 
semtinde eski bir tekkenin izini sürerken, sadece “Tekke Sokak” ibaresini 
gördüğümde, mimari yapıyı koruyamasalar bile, semte değer veren mekânm 
adınm korunduğunu görmüştüm. Aynı durumu ülkemizde tarihi şehirlerimizden 
her hangi birinde kolayca tespit edebiliriz. Maalesef dışarıda gördüğümüzü, 
içerde de görmemiz mümkündür. Tanzimat’la birlikte esen Fransız tarzının 
tesiriyle değişen resmi ve sivil mimari, dönemin siyasi ve iktisadi bakış açısının 
şehre şekil verdiğine tanıklık eder. Keza içinde yaşadığımız dönemde, yıkılan 
tekke, medrese ve camilerin yanında apartmana dönüşen konakların hikâyesini 
duymayanımız yoktur.

30EbûSâid ve şehrine dair daha evvel Türkmenistan’da düzenlenen bir bilgi şöleninde tebliğ 
olarak sunulmuş, bilahare “Bilge ve Şehir” başlığıyla Şiir ve İrfan kitabına alınmıştı. 
Alakadar olanlar, ilgili metne bakacaklardır. Bkz. Şiir ve irfan, İstanbul, 2017,199-206.
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İnsan değişiyor, şehir de değişiyor... Değişen şehir yeni nesillere hayat 
veriyor. Fakat bütün bunlarla birlikte, bizim şehir tarihimize genel bir nazarla 
bakarsanız, onları yenileyen ve asıl mecrasına oturtanların kâmil insanların 
olduğunu görürsünüz. Şehirlerin “sâhib-i manevisi” olan kâmil insanlar şehri 
yeniler, değiştirir ve dönüştürür. Nitekim Bursa’da Emir Sultan’m ve Ankara’da 
Hacı Bayrâm-ı Velî’nin huzuruna varıp şehri o eski tarihiyle temaşa ederseniz, bu 
iki kâmil ve bilge insanın şehri ne denli inşa ettiklerini fark edersiniz. Esasen 
şehir, asıl onların dokunuşuyla gerçek hüviyetine kavuşur. Çünkü orada sadece 
türbeler, cami ve yokluğa mahkûm edilmiş tekke ve medrese kalıntıları arasında, 
sevginin, tesamühün ve dayanışmanın izlerini görürsünüz. Nice bilgece sözler, 
nice kemâl hikâyeleri dinlersiniz. Size bir şeyler anlatan kimsecikler olmasa da, o 
mekân konuşur. Türbeler konuşur, kubbe, mihrab ve işte oradaki şadırvan 
konuşur... O ses, sizi yeniler, sevgiyle etrafınıza nazar edersiniz. İmdi 
soruyorum: Şehri şehir yapan da bunlar değil mi?

Siz ne derseniz deyin, benim için bu böyledir: Şehir tarihi ve haliyle sizi 
kucaklar... O kucakladıkça siz şehirli olursunuz. Bursalı olmak, Emir Sultan’dan 
şehre nazar etmekle, oradaki dile aşina olmak, oradaki sesin ve musikinin ritmine 
teslim olmakla mümkün olacaktır. Keza Ankaralı olmak da öyle; Hacı Bayram’ın 
huzurundan Kaleye, Aktaş’a, ismet Paşaya ve şehrin semasını adeta yırtar gibi 
çıkan gökdelenleriyle Yenişehir bölgesine, Çankaya’ya bakın... Bakın, şunu 
göreceksiniz: Bir şehirde doğmak yahut yaşamak, oralı olmak, şehirli olmak 
anlamına gelmez! Şehirli olmak için, o kargaşadan azade, gelip Hacı Bayram-ı 
Veli’yle halleşmek lazım. Halleştikçe, şehre dokunuşunuz değişecek, onunla 
gerçek anlamda buluşacaksınız. Ve inşa, bu dokunuş ve bu buluşmayla devam 
edecek... Siz de şehri inşaya katılacaksınız.
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ERDEM BAYAZIT’IN ŞİİRLERİNDE ŞEHİR ALGISI

Cemil Turgut

ÖZET

Erdem Bayazıt yakın dönem edebiyatımızda İslami duyarlılıkla şiirler 
yazmış, şiirlerinde modemizme karşı, geleneğe sahip çıkarak bir duruş 
sergilemiştir. Bu bağlamda Erdem Bayazıt’m şehir algısı, esasen modemizme 
başkaldırı niteliğindedir. Şairin şehirlere karşı olan tutumu doğrudan bir şehir 
eleştirisi niteliğinde değildir. O, şehri modemizmin maskelenmiş hali olarak 
görür. İslam medeniyetinin şehir algısını da modemizmin karşısına çıkarır.

Erdem Bayazıt modem dünyanın tüm kışkırtıcılığıyla çarkları arasında 
eritmeye çalıştığı insanlığı, tok ve gür sadasıyla uyarmaya çalışmaktadır. Şiirinin 
beslendiği kaynak İslam kültürü, milli ve manevi değerlerdir. Şairin şehir algısı 
da şehir üzerinden Batı modemizminiesas alarak bir medeniyet eleştirisi 
yapmaktır.

ERDEM BAYAZIT’N ŞİİRLERİNDE ŞEHİR ALGISI

Erdem Bayazıt Türk toplumunun kimlik arayışı içerisinde olduğu bir 
dönemde şiire başlamış ve şiirini, İslami şiirin iki duayeni diyebileceğimiz Necip 
Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un etkisinde kalarak yazmaya başlamıştır. 
Tıpkı onlar gibi, modem dünyanın akışına kapılıp yok olmaya yüz tutan insanlığı 
kurtarma derdindedir. Mehmet Akif le başlayan İslami hayat tarzını şiirlerinde 
konu edinen ve İslami kurallarla modem çağı şekillendirmeye çalışan bir 
geleneğin denebilir ki en önemli temsilcilerinden biri de Erdem Bayazıt’tır.İkinci 
Yeni Şiiri biraz daha sivilleşme yolunda ilerleyen bir şiir olunca, Erdem Bayazıt 
ve onun gibi düşünen Cahit Zarifoğlu, M. Akif İnan gibi İslami cenahın şairlerinin 
de sesleri daha çok çıkmaya başlar. İşte Erdem Bayazıtşiiri bu dönem adeta 
namluda sıkışmış patlamaya hazır bir enerji gibi patlar.(1)

Erdem Bayazıt’m şiirini muhteva açısından incelemek zordur. “Teşbih, telmih, 
tenakuz, tecahül vesaire gibi edebi sanatla normal dilin ifade sınırlarını zorlar. 
Değişik imajlarla, hayallerle anlatılamayanı anlatmaya, en azından sezdirmeye 
çalışır. Erdem Bayazıt’m şiirlerini iyi bir metafizik alt yapıya sahip olmadan 
anlamak doğrusu oldukça zordur. İslami literatürün kelime ve kavramlarına 
derinlemesine aşina olmak gerekir.
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Erdem Bayazıt İkinci Yeni Şiiri içerisinde mistisizmin zirve yaptığı 
şairlerden biridir. Şiirindeki tok ve kavgacı(2) üslup aslında İslami duyarlılığından 
kaynaklanmaktadır. O dini ve metafizik derinliği şiirinde ön plana çıkarırken bir 
endişeyle bunu yapar. O endişe, İslam coğrafyasındaki milletlerin, Batı’nın 
mekanik canavarının dişleri arasında öğütülüp yutulmasıdır. Zira modemite bu 
çağda tüm kışkırtıcılığıyla insanlığı yoldan çıkarmak üzeredir. İşte Erdem 
Bayazıt’ın şiiri, modem çağa karşı bir tepkinin patlaması gibidir.(3)

Erdem Bayazıt’m felsefesinin anlaşılması bağlamında yaptığımız bu 
genel girişten sonra artık onun şiirlerindeki şehir algısını değerlendirebiliriz.

Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde günümüz şehri, modemizmin simgesi 
gibidir. Şaire göre şehir kanşıklığm, bunalımın ve çıkmazın olduğu yerdir. Bu da 
modemizmin şehirlere yüklediği anlamsız bir misyondur. Şehirlerde yaşayan 
insanlar modemizmin çarkları arasında kaybolup gitmektedirler. Zira bu 
yönleriyle şehirler, insanlann yalnızlaştığı, tabiattan uzaklaştığı, değerlerin ve 
geleneğin kaybolduğu, insanlığın yozlaştığı merkezlere dönüşmüşlerdir. Bu 
merkezleri oluşturan zihniyet de, geleneksel mimari ve İslami duyarlılıktan uzak 
bir anlayışla önce binaları ruhsuzlaştırarak şehirleri şekillendirip içinde 
yaşayanlan modemizmin kölesi haline getiren zihniyettir.

Erdem Bayazıt şehir üzerinden çağın ve modemitenin eleştirisini 
yapmaktadır. Ona göre şehirler, tüketimin, insanlık değerlerinin ve maneviyatın 
yok olduğu, üst üstebinmiş beton yığınlarının insanı 
ruhsuzlaştırdığımekânlardır.(4) Şiirindeki; kalabalıklar, makine, duvar, beton ve 
bulvar gibi kavramlar şehri çağnştınr. Bu kavramların çağnştırdığı şehirler 
insana mutluluk veremediği gibi insanı bireyci ve maddeciliğe ( materyalizme) 
sürükler. Bu yönüyle şehirler aslında modem çağı maskelerler. İnsanlar da şehrin 
maskelediği modemizmin kirli yüzünü, donuk ruhunu göremezler. Şair burada 
devreye girerek “Şehrin Ölümü” şiirinde,

Duvarlar çıkıyor önüme

Şehrin mahpus yüklü duvarlan

Hiçbir sır kalmamış ardında hiçbir duvarın

Nereye gitti diyorum benim elbisem nerede

Şehir soyunmuş diyor biri

Şehrin elbisesini çalmışlar
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Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın

Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle

Mor bir kâbus çöküyor üstümüze

Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle

Mısralarında şehirlerin maskelediği modemizmin tüm çirkinliklerini 
gözler önüne sermeye çalışır. Modem şehir, aynı zamanda tabiatı ve çevreyi atom 
bombalarıyla, fabrika atıklarıyla, hava kirliliğiyle teknolojik atıklarla kirleterek 
bir bakıma doğal hayatı da yok etmeye çalışmaktadır.

Erdem Bayazıt dini değerleri ağırlıkla yaşadığı için içinde bulunduğu 
dönemle uyum problemi yaşar. Çünkü yaşadığı çağı acımasız ve kaygı vericidir. 
O halde bir Müslümana düşen insanları uyarmak için bu çağa karşı direnç 
göstermektir. Bu bakımdan Erdem Bayazıt celadetti bir şiir üslubuna sahiptir. 
Modemitenin karşısında eleştirilerini acımasız yapar. Erdem Bayazıt değerlerine 
çok bağlıdır fakat modem çağ, bu değerleri yok etmeye çalışır. Erdem Beyazıt bu 
durumdan oldukça şikâyetçidir ve artık yorulmuştur. Neredeyse teknolojik 
enkazın altmda ezilmek üzeredir. Veda şiirinde şöyle seslenir:

Bu şehirden gidiyorum 
Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi 
Gururu yıkılmış soyatlar gibi 
Bu şehirden gidiyorum.

insanlar taş gibi bana yabancı 
Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarda 
Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa 
O ışıksız pencereden 
Ben onu duymuyor gibiyim 
Bir ağaç ölüyorsa kapınızm önünde 
Ben onu bile duymuyor gibiyim.

Bu şehirden gidiyorum 
Gömerek geceyi içime 
Sabahın hüznünü beklemeden 
Gidiyorum bu şehirden.
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Görüldüğü gibi burada şair sitemkârdır, zira şehir mahvolmak üzeredir. 
Buna dur diyecek kimse de yoktur. Bir taraftan ağaçlar kesilip betonlaşma hızla 
sürmektedir. İnsanlar gittikçe ruhsuz ve duygusuzlaşmaktadır.Erdem Bayazıt:

Sonra bir çağ geldi

Baktım kafamda karıncalar vardı

Sonra yapılardan yollardan bıkmıştım

Issız sokaklar beni ürkütüyordu

Kötü meydanlardaboğuluyordum

mısralarında sitemlerine devam ederek ruhsuzlaşma ve duygusuzlaşmaya 
dikkat çekmeye devam eder. Çarpık yapılaşmanın sonucunda şehirlerin, dar 
yollanyla, yüksek beton yığınlarıyla, her sokakta geçit vermeyen araçlarla üstüne 
üstlük bir de sel gibi şehirlere akan insanlarla şehirler yaşanmaz hale gelmektedir. 
Bu durumda şairi huzursuz etmektedir. Çünkü mekân şairin boyut değiştireceği 
ve huzurlu yaşayacağı mutlu bir dünya sunmamaktadır.

Erdem Bayazıt’ta şehir modemizmin simgesidir demiştik. Modemizm de 
Batı’nın diğer insanları köleleştirmek için dayattığı melek yüzlü şeytandan başka 
bir şey değildir. Yani bir bakıma Erdem Bayazıt aslmda Batı’nm dayattığı şehir 
algısından şikâyetçidir. Çünkü Batı’nın dayattığı şehir İslami hayatm 
gerçekleriyle örtüşen bir şehir yapısına sahip değildir. Bu bakımdan Erdem 
Bayazıtmodemizmin dayattığı şehir yapısını esasen ruhunda öldürür. Çünkü bu 
şehir onun huzur bulduğu bir mekân değildir. “Karanlık sokaklar, beton yığınlan, 
intihar vitrini bulvarlar”® şairin yaşama alanını sınırlandırmış ve onu bunalıma 
sürüklemiştir.

O en öksüz köşesine sığındığımız yalnızlığın

Yalnızlığın teselli çiçekleri üstümüze

Göçen son kuşların sedef gagalarından dökülür

Şehir bir mahşer gibi içimizde ölür.

Erdem Bayazıtmodemizmi maskeleyen şehre karşı olmakla birlikte İslami 
şehirleşmeye de taraftardır. İslam medeniyetinin meydana getirdiği şehirleşmede, 
daha önce yaşayan toplulukların bıraktıklan maddi ve manevi birikimler, İslami
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hayat anlayışıyla harmanlanmış yeniden şekil bulmuştur. Mabetler, bedestenler, 
kervansaraylar, hamamlar maddi hayatımızla manevi hayatımızı bütünleştirmiştir. 
Arınmış bir ruh için mabede ihtiyaç duymazsınız. O hazzı, yaşadığınız şehir size 
tattırır. Yaşadığınız şehirlerde hayatla ölüm iç içedir. Pencereden baktığınızda 
babanızın mezarını görürsünüz. Hayat perspektifinizi buna göre şekillendirirsiniz. 
Yaşayan her canlı, var edildiği ortama uyumlu yaratılmıştır. Kutup ayıları 
beyazdır. Tabiatta birçok canlıyı kamufle olduklarında fark edemezsiniz. Bu 
Allah’ın sünnetidir. (Ahzab Suresi- 62, Fetih Suresi- 23, Fatır Suresi -43). İnsan 
da böyledir. Yaşadığı kültür ve medeniyet havzası onu şekillendirir. Ürettiğiniz 
bilim ve fen, harmanladığınız sanat ve düşünce, yaşadığınız şehre siner. Şehir bir 
bakıma siz olursunuz.İnsanlar yaşadıkları şehirle, evle hatta sahip oldukları 
nesnelerle özdeşleşir/bütünleşir Bu bağlamda Abbasi, Emevi, Selçuklu ve 
Osmanlı gibi İslami mimari ve İslam sanatıyla bezenmiş bir şehir anlayışı bizi 
köklerimizle buluşturacaktır. İslâm medeniyetinin, tarih boyunca inşa ettiği kimi 
şehirlere tam da bu ruhu ifade yahut ima eder bir şekilde “Medınetü’l- 
münevvere”, “Mekke-i mükerreme”, “Şâm-ı Şerîf’, “Belde-i tayyibe”, “Âsitâne” 
gibi isim yahut sıfatlar vermiş olması(6) şehre hangi açıdan baktığı ve nasıl 
şehirler inşa ettiğinin de bir göstergesidir. Aslmda şehirlerin modemizmle yok 
edilmeye çalışılması bir bakıma İslami kültürün de yok edilmesi manasına 
gelmektedir. Erdem Bayazıt’ın en temel kaygısı bu olsa gerek. Çünkü İslam 
dünyasında şehirlerin sembolleri olan camilerin ve diğer inanç merkezlerinin 
fiziksel olmasa da ruhen yok edildiğini görmekteyiz. Şehrin mabetlerinin bir bir 
tükenmesi inancın yavaş yavaş kaybolmasına delalet eder. Su, hayattır; sonsuz 
susuzluk ölüme işarettir. Şehrin ölümü insanın ölümüne teşbih edilmiş. Can 
çekişen insanın avuçlarının içi terler.

Modem şehrin kasvetli, donuk görüntüsü aynı zamanda yitirilmiş 
medeniyet algısını da su yüzüne çıkarır. Somuttan soyuta uzanan belirgin bir çizgi 
vardır. Modem zamanların en belirgin özelliği olan sanayileşmenin getirdiği 
tüketim çılgınlığı, gürültü kirliliği ve kaosun kol gezdiği şehirlerin yerine, 
insanları masum ve duyarlı olan geleneksel şehre olan bir özlem vardır. Erdem 
Bayazıt da o özlemini şu mısralarla dile getirir.

Bizim ellerimiz vardı şimdi onlar nerede 
Kadife gibi okşardık çocuk yüzlerini şimdi onlar nerede 
Şehirde evler olurdu sıcak odaları olurdu evlerin 
Sığınacak yatakları olurdu bu bizim yatağımız derdik 
Bayram günleri donanırdık su gibi yumuşardı yüreklerimiz
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Camilere dolardık tüm olmaya ererdik 
Biz vardık şimdi o biz nerede.

Erdem Bayazıt bu modem şehirde yaşamaktansa dağda yaşamayı tercih eder. 
Dağlar şiiriyle bu özlemini dile getirir ve şöyle söyler.

Burçlarında ceylan taşıyan yücelere ey

Ayın hüzün satı gözlerinden

Kuytu yerlerine sümbüller dökülen

Nergisler açan eteklerinde

Göklerden muştular indiren güvercinleriyle

Dorukları bembeyaz yaşmaklarıyla

Güneşe uzanan ağaçlarıyla

Zamanı hiç geçmeyecekmiş gibi donduran

Ey bir yanıyla derin sulara dayanan

Ey dağlar nerdesiniz ey.

Kim bizi senden koparan

Hangi ses çağıran bulvarlara

Dengemizi bozan intihar vitrini bulvarlara

Erdem Bayazıt bu şiirde dağ metaforu ile yücelik, sümbül, ceylan, nergis 
ile tabiat güzelliğine vurgu yapılarak şehir hayatının çirkinliğine göndermelerde 
bulunmaktadır.Şehir hayatı yapaydır ve insana mutluluk getirmez. Tabiatta 
olanlar gerçektir ve tabiat bir bakıma cenneti sembolize eder. İnsan cennette 
mutlu olur. Şair şehirdeki beton yapılardan kaçarak tabiattaki dağlara özlem 
duymaktadır. (7)Bu dağ insan suretindedir ve şiirin ilerleyen bölümlerinde sanki 
yavaşça olgunlaşan bir kadın görünümündedir. Bu kadın saf temiz ve beyaz 
örtülüdür. Şair bu dünyada İslam’ın bir gün insanları olgunlaştırarak yeryüzüne 
hâkim olacağma dair inancını da korumaktadır. İnsanlar elbette bir gün şehrin bu 
keşmekeşliğinden bunalacak ve kendi değerlerine, kendi özüne dönme imkânı 
bulacaktır.
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Erdem Bayazıt aynı zamanda bir başkaldırı bir protesto şairidir. Ancak 
şiirlerinde celadet ve lirizm birlikte yürür. (8)Bu bağlamda modem şehirlere karşı 
haykırışını da şu mısralarla dile getirir.

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın

Şair beton, dişli ve çelik metaforlarıyla makineleşmeyi, teknolojiyi 
çağrıştırır. Ona göre modem şehir hayatı insanı baskı altma alacak ve bu 
şehirleşmeyle gelen yaşantı insanı manevi hayattan yoksun bırakacaktır. Şair 
zaman zaman çağdaş şehre karşı ümidini kaybeder ve fakat olmadık bir zamanda 
da geleceğe karşı birden ümitlenir.

Bir adam belki de en çok bir rüzgârdır şimdi 
Sisli yabancı gölge gibi gezgin bir rüzgâr 
Şehri bir yabancı gibi dolaşıyor 
Şehrin mabetleri bir bir tükeniyor 
Başlıyor içinde sonsuz susuzluk 
Avuçların içi terliyor,

Mısralarında bir ümitsizlik ve yeis içindeyken birden bire “beton duvarlar 
arasında bir çiçek açtı” diyerek beklenen günlerin geldiğini de müjdeler.Önce bir 
labirentte yolunu kaybetmiş bir bahtsızın, özgürlüğünü yitirmiş bir mahkûmun 
ruh hali vardır. Sonra duvarlarına sinmiş o muhteşem hayattan soyunmuş, taşıdığı 
sırlan kaybetmiş, ölüme bir adım daha yaklaşmış bir şehir vardır. Tıpkı insanları 
gibi...

Nasıl ki âlimin ölümü âlemin ölümü gibiyse; İslam medeniyetinin inşa 
ettiği şehirlerin intihara sürüklenmesi, barındırdığı insanlann da manevi açıdan 
intihara sürüklenmesiyle eşdeğerdir. Ruhsuz ve köksüzdür. Aslmda şair, umutsuz 
ve bedbin bir ruh haline sahip değildir. İslam medeniyeti dairesinde yetişen bir 
insan ümitsiz olmamalıdır/olamaz. Bu ümitsizlik hali, esasen şairin tehlikeli 
gidişe okuyucunun dikkatini çekmektir.

Sonuç olarak Erdem Bayazıt’ın şiirlerindeki şehir algısını iyi tahlil etmek 
için modemizmle şehir arasında bir paralellik kurmak gerektiğini, Erdem 
Bayazıt’ın geleneksel şehir inşasından yana olduğunu modem şehrin insanlığı 
yok etmeye çalıştığını, insanlan ruhsuzlaştırdığını bilmek ve anlamak gerekir.
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D. Mehmet Doğan 

ÖZGEÇMİŞ

Ankara/Kalecik'te doğdu (1947). Kalecik'te Cumhuriyet ilkokulunda 
başladığı ilköğrenimini Ankara'da Ulus ilkokulunda bitirdi. Cebeci Ortaokulu’dan 
sonra orta öğrenimini Ankara Gazi Lisesinde tamamladı (1968). Aynı yıl SBF 
Basm ve Yaym Yüksek Okulu'na girdi. Bu okulun radyo-televizyon uzmanlık 
bölümünden mezun oldu (1972).

Mezuniyetten sonra Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma 
Merkezi'nde belge uzmanı olarak çalıştı (1972-1974). Askerlikten (1974-1975) 
sonra Dergâh Yaymları’nda (yaym yönetmeni, 1975-1977), TRT Kurumu'nda 
(Genel Müdür danışmanı, 1977-1978), tekrar Dergâh yayınlarında (1978) çalıştı.

Yayıncılığı ara vererek Ankara’ya döndü ve Büyük Türkçe Sözlük'ü 
hazırlamaya başladı, Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve 
Birlik Yayınlan'm kurdu (1978-1980). Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi'nde 
sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazan olarak çalıştı (1980-1987). Gazi 
Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Birlik 
Medya A.Ş'nin Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM tarafından Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (22.5.1996). Bu görevi Temmuz 
2005’te sona erdi. Halen Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı. Evli ve 3 çocuk 
babası.

Yeni Devir, Zaman (1986-87),Belde, Yörünge (1991-1992), Vakit, 
Akit (1994-1996, 2009-2014), Vahdet (2014-2016) gazete ve dergilerinde günlük 
ve haftalık yazılar yazdı.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk 
ciltlerinin yaymını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı 
(1975-1978). Türk Aile Ansiklopedisi'nin yayınını yönetti (Üç cilt, 1991-1992).

D. Mehmet Doğan daha çok siyasî ve sosyal tarih, fikir ve basm tarihi, dil 
gibi alanlarla ilgili olarak çalışmalar yaptı. Aynca televizyon metinleri ve 
senaryolar yazdı, çeşitli televizyon program ve filmlerinin yapımında görev aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği, MehmedÂkif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye 
Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucularından 
olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği'nin genel başkanlığını yürüttü
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(1978-1996) ve bu kuruluş tarafından yayımlanan Türkiye Kültür ve Sanat 
Yıllığı'mn yayınım yönetti (1984-1996). TYB Vakfı’nın da kurucu başkanı olan 
Doğan, bu vakfın mütevelli heyet başkanlığını da yürüttü (1991-1996, 2006-).

Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların meslekî bir kuruluş çatısı altında 
toplanması, geçmiş büyük yazarlarımızın ve yaşayan yazarlanmızın tanıtılması 
yönünde faaliyetlerde bulundu. TYB Vakfı bünyesinde MehmedÂkif 
Araştırmalan Merkezi kurarak MehmedÂkif bilgi şölenlerinin yapılmasına 
öncülük etti. Yapılan şölenlerin bildirileri 9 cilt halinde yayınlandı.TYB Vakfı 
çatısı altmda 1998’de Safahat derslerini başlattı.

Tarih ve Toplum adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü 
(1978), Büyük Türkçe Sözlük'le Yazarlar Birliği Dil ödülü (1982) ile Büyük 
Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş 10. baskısıyla Özbekistan Yazarlar Birliği'nin 
Milletlerarası Kaşgarlı MahmudMükafatı’na lâyık görüldü (1995). Türk Dünyası 
ve Balkan Türklerinin kültürüne hizmetlerinden ötürü 7. Balkanlar Türk 
Kültürüne Hizmet Ödülü’nü aldı (2004). Karaman'da düzenlenen 735. Türk Dil 
Bayramı kapsamında, Büyük Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş yeni baskısından 
ötürü Karaman Dil Ödülü’ne lâyık bulundu (2012). 2017 Kültür Bakanlığı Özel 
Edebiyat Ödülü, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tevcih edildi.

Türk dili ve edebiyatına hizmetlerinden ötürü D. Mehmet Doğan’a Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (26.12.2017) ve Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi (12.4. 2018) fahri doktora payesi tevcih etti.

Eserleri: Batılılaşma ihaneti (1975, 36. bs. 2015), Tarih ve Toplum-Toplum 
yapımızın tarihi oluşumu (1977, genişletilmiş 4. bs. 1998), Dil Kültür 
Yabancılaşma (1984, genişletilmiş 5. bs. 2013), Halka Karşı Demokrasi (1988, 5. 
bs. 1997), Camideki Şair-MehmedÂkif (1989, genişletilmiş 5. bs.
2013), Türkiye'de Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem (1990, 4. bs. 
2005), Kemalizm (1992, genişletilmişi Bir Savaş Sonrası ideolojisi: 
Kemalizm adıyla 1994), Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü (1992, genişletilmiş 2. 
bs. 2005), iletişim veya Dehşet Çağı (1993), KitaplıkKılavuzu (1996), Türkistan- 
Türkiye Gergefinde tran(1996),Türkendülüsiye-Hilâl Operasyonu (1998, 2. bs.
2014), Bir Lügat Bulamadım (2001, 2. bs. 2014). Yüzyılın Soykırımı (2004, 3. 
baskı 2013). Mağlubiyet ideolojisinin Sonu (2007, 3. baskı 2012), Devlet Sözlük 
Yazar mı? (2007), Islâm Şâiri İstiklâl Şairi MehmedÂkif (2008, 2. bs.
2013), Türkistan Türkiye/Türk Kimliğinin Coğrafyalan (2010), Son Darbe 
Ergenekon (2010), Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş (2013, 4. bs.
2014), Ömrüm Ankara-Bir Ankara Şehrengizi(2014), Kelimelerin Seyir
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Defteri (2015), İki Yol Açıcı: Nureddin Topçu ve Necip Fâzıl (2016), Neden 
Klasiklerimiz Yok? (2016). Ortadoğunun Türkçesi (2017), Mehmed Akif: 
ÇanakkaledenSakaryaya (2017).Büyük Türkçe Sözlük (1981, geliştirilmiş 25. bs.
2014), Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük (1984, 6.bs. 1996), İlk 
Sözlük (1989), Temel Büyük Türkçe Sözlük (1994, 3. bs. 1996)Sanat 
Sözlüğü (1977),Ulucami (1977), Şairler Meydanı (1978), Kaybolan
Şehirler (1985),Nureddin Topçu (1985), MehmedÂkif (1986), Yaşayan
Geçmiş (1987), Mimar Sinan (3 bölümlük dramatik belgesel, 1988).
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ŞEHİR, KÜLTÜR VE BELEDİYECİLİK

D. Mehmet Doğan

"Şehir" ve "Kültür" kavramlannın birbiriyle ne ölçüde ilişkisi olduğunu 
dilimize Farsçadan geçen "şehir" kelimesi veya Türkçe olarak ("sanarak" demek 
daha doğru, çünkü Farsça yoluyla Soğdca’dan geçen bir kelime ve asıl anlamı 
"köy" demek, hâlâ da Azerilerde böyledir) kullandığımız "kent" kelimesi pek 
doğrudan ortaya koymuyor.

İran Azerbaycan’ının ünlü şairi Şehriyar bir şiirinde

“Han yorganı, kend içre meseldir, mitil olmaz! ” diyor.

"Köylü-kentli" denildiğinde, “köylü”nün diğer tarafında duranın “şehirli” 
olduğu sanılmıştır. HâlbukiSoğdca kentin yerine Farsça köy geçtikten sonra, kent 
kelimesi de unutulmadı. Bir süre beraber yaşadı. Tıpkı, "yazık"la 
"günah"mbirliktekullanılması gibi.

Eski Türkçede, şehir karşılığı olarak kullanılan kelimeler ise, balık, ordu 
ve uluş’taı. Fakat bu kelimelerden balık ve uluşun modem dönemlerde tekrar 
kullanılması mümkün olmadı. Ordu kelimesi ise, artık “şehir” kelimesine karşılık 
kullanılmayacak şekilde bir anlam kazanmıştı.

Arapçada "şehir" karşılığı olan "medîne" ise, iki kavramın ilişkilerini en 
açık biçimde ilan ediyor. "Medîne" den türeyen "medenî" ve "medeniyet" 
kelimelerini hatırlamak yeterlidir sanıyorum. Şehirli olmak, kültürlü olmakla, 
"medenî" olmakla eş anlamlı. Kültürler şehirlerde neşvünema bulur, medeniyetler 
şehirlerde teşekkül eder.31

Şehristan/Büyükşehir

Şehir yerleşme merkezi büyüklüğü ve mensuplarının faaliyet alanlan 
itibariyle kırlık alanlardan açıkça ayrılıyor. Şehirli nüfus, faaliyet alanı itibariyle 
geniş ölçüde tanm dışında. Ticaret, sanayi ve hizmetleri iş ediniyor şehirliler. Bu 
iş bölümü, ilim, fikir ve sanat faaliyetlerine zaman aynlmasına vasat hazırladığı

31şehir.1 -hri [F.i.] 1. İnsanların toplu hâlde yaşadıkları büyük yerleşme merkezi, medine, 
kent, şar, balık, ordu, uluş. Uzasarı, göğe erserı/Cücesin şehirde sen-Fâzıl 2. Şehir halkı: Bu 
sabah bütün şehir uyandı. 3. [mec.] İç dünya, iç âlem. İşbu vücud şehrine bir dem giresim 
gelür-Yvsms (D.Mehmet Doğan: DoğanBüyük Türkçe Sözlük. 20. Bs. 2009)
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gibi, sırf düşünce ve sanat faaliyetleriyle iştigal eden kişilerin şehir bünyesinde 
barınmasına da imkân sağlıyor.

Şehirler kültür faaliyetlerinin gelişme imkânı bulduğu vasatlara sahip 
oluyor. İlişkiler inceliyor, yakınlaşmalar çoğalıyor, insanların yiyip içmeden 
başlayarak her türlü davranışları süzülüyor, iyice "rafine" hâle geliyor. Şimdi 
kullandığımız "şehrî" yani "şehirli" kelimesinin bizim sözlüğümüzde "ince, kibar, 
nazik" gibi anlamlan var. "Parizyen" yani Parisli olmak, "İstanbullu" olmak veya 
kültür ve medeniyet oluşumu açısından önem taşıyan bir şehirden olmak 
insanların davranışlarından hemen anlaşılıyor.

“İstanbul efendisi”, Osmanlı medeniyetinin tipi. Zarif, nazik, nazif, kibar, 
çelebi, hâl ve hareketleri süzülmüş; ilişkileri incelik içinde yürüten, hassas... 
Edebiyat, hat, mûsikî başta olmak üzere devrinin sanatlarına vakıf, sportmen, 
sözün hakkını veren bir kişi. Şimdi kalmadı tabii, nesli çoktan tükendi. Peki, asıl 
“İstanbul efendisi” kimdi? “İstanbul kadısı” idi. Onun bazı beledî hizmetleri 
gördüğünü biliyoruz. Esnafın kontrolü onda mesela...

Neden bir Ankara efendisi veya “bay”ı yok? Neden İstanbul efendisi 
kalmadı? Neden şehirlerimiz kültürün ve medeniyetin merkezi olamıyor?

Yalnız imparatorluk başkentleri değil, tarihî geçmişleri o kadar zengin 
olmayan ve nüfus itibariyle de fazla kalabalık sayılmayan şehirlerin sakinleri dahi 
kültür ve medeniyet bakımından farklı bir görünüşe sahip oluyorlar. Bu yüzden 
eskilerin "medenî" - "bedevî" ayırımı var. Eski Yunanlıların site/şehir sakinlerini 
"medenî", dışındakileri "barbar" saymalanyla paralellik gösteriyor bu adlandırma.

Türkçedeki "şehirli"-"köylü" ayırımı da tam böyle değilse bile, kültürce 
farklılaşmayı açıkça hissettirmiyor mu?

Geçmişimize dönüp bir Selçuklu veya Osmanlı medeniyetinden, 
kültüründen bahsettiğimiz zaman bunun şehirlerde oluştuğunu da unutmamamız 
gerekiyor. Selçuklu medeniyetinin en önde gelen şehirleri Konya, Sivas, Kayseri, 
Erzurum, Niğde hemen ilk aklımıza gelenler. Osmanlı medeniyetinin başşehri, 
İstanbul olmakla beraber, Bursa, Edime, Manisa, Kütahya, Kastamonu, Ankara, 
Amasya, Tokat, Urfa, Harput, Diyarbekir... gibi şehirlerin bu kültür ve 
medeniyetin oluşmasındaki yerleri unutulmamalı.
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Beldelerin tanzimatı

Beldeler, kültürün ve medeniyetin merkezi, beşiği, oluşum yeri... O 
zaman beldelerde bu sonucu doğuran kurumlaşmalar söz konusu demek ki. Bizim 
şimdi tâbi olduğumuz şehir yönetimi ile ilgili kurumlaşma, Tanzimat sonrasında 
ortaya çıkmış ve Cumhuriyet’ten soma bugünkü şeklini almıştır. Bugün de ona 
zamanın şartlarıyla uyumlu yeni bir şekil verilmeye çalışılıyor.

Tanzimat’tan sonra şehirlerimizin her türlü hizmetleri devlet tarafından 
üstlenilmiş, bunun için merkezî belediye idarelerine vücut verilmiştir. Bu seçimli 
olsun veya olmasm yönetimin belirli bürokratik nizamlar çerçevesinde 
oluşturulması demektir. Bu oluşum içinde şüphesiz kültürel kurumlar da söz 
konusudur. Ancak belediye hizmetlerinin aydınlatmadan temizliğe; yiyecek- 
içecek, yakacak sağlamaktan bunların kontrolüne; ulaşım için yol, köprü, 
kaldırım yapılması yanında ulaşım araçlarının sağlanmasına; içme suyundan 
tuvalete, lağıma; çeşitli sosyal hizmetlerden barınma, dinlenme ve halk sağlığının 
korunması ile ilgili faaliyetlere, hatta mezarlıklann düzenlenmesine kadar geniş 
bir alana yayıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu kadar geniş faaliyet alanlan içinde belediyelerin, şehir yönetimlerinin 
kültürel faaliyet alanlan ile de ilgilenmeleri gerekiyor. Dinlenme, okuma, gezinti, 
toplantı yerleri; sanat ürünlerinin oluştuğu, sergilendiği alanlar ile en azından 
ilgilenilmesi icab ediyor.

Konunun bugünü üzerinde düşünmeden önce, tarihine bir nebze 
bakmakta fayda var.

Tarih=gönüllülük

Bizim şimdiki sistemimizden önce, gönüllülük esasına dayanan, hayır 
duygularına yaslanan, bugünkü söyleyişle, “çok demokratik ve gerçekten 
katılımcı” bir sistemimiz vardı. Yüzyıllarca kişilerin yardım ve iyilik duyguları 
beldeye ait hizmetlerin yürütülmesini mümkün kılmıştır.

Eski sistemimizin temel müessesesi "vakıf'dır. Bu kurum sayesinde, 
mesela şehrin suyu halk tarafından sağlanmıştır. Hayır sahipleri su yollan, 
kanallar ve çeşmeler yaptırmışlardır. Sebil kavramının ne anlama geldiğini 
hepimiz biliriz. Hayır sahipleri suyu getirmekle kalmamışlar, onun yazın 
soğutularak halka dağıtılması için kar teminini de düşünmüşlerdir. Bu çerçevede 
hastahane, imarethane (yoksullar için aş evi), hamam, çarşı, kervansaray (ücretsiz
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konaklama yeri), eğitim ve ibadet yerleri vs. kurumlar hem yapılmış hem de 
işletilmeleri sağlanmıştır.

Padişahlar, vezirler, diğer üst kademe yöneticiler şahıs olarak, bütün bu 
hizmetleri görecek ölçekte külliyeler inşa ettirerek insanların o zamanlar tümüne 
"imaret" denilen yapılar etrafında yerleşmelerini sağlayarak şehirlerin gelişme 
yönlerini de tayin etmişlerdir.

Hatta yalnız insanların ihtiyaçları değil, hayvanların da ihtiyaçlarını 
düşünerek vakıflar yapılmıştır. Temizlik, aydınlatma, ulaşım gibi temel 
hizmetlerde de yine bu gönüllülük elini görüyoruz. Yolu yapan onlardır, köprüyü 
yaptıran onlardır. Bunlara gücü yetmeyenler, yürürken ayağa takılabilecek taşlan 
kenara atarak hayır yapmaya, sevap işlemeye gayretten geri kalmamışlardır.

Eski sistemimiz, temel beledî hizmetleri, eğitim ve kültür kurumlanyla da 
bütünlemekten geri kalmamıştır. Halk, bütün eğitim ve öğretim kurumlannm 
yapıcısı olmuştur. Mektepleri, medreseleri, kütüphaneleri hayır sahipleri yapmış 
ve devamlan için gerekli gelirleri de bırakmışlardır. Hastaneler de aynı şekildedir.

Edebiyatın ve güzel sanatların her dalı için de daha çok tekkelere dayalı 
vakıflar yapılmıştır. Musiki bu kurumlarda gelişmiş, çeşitli sanatlar bu 
kurumlarda olgunlaşmış, spor yine bu kurumlarca teşvik edilmiştir.

Eski sistemimiz, bir cümleyle söylemek gerekirse, baştan sona vakıf 
usulüyle ve yoluyla idareden ibarettir. Burada gönüllülük esastır, veren el olmak 
esastır.

Bu usul içinde esnaf kuruluşlarının, loncaların ve "mahallelilik şuuru"nun 
da önemli sosyal ve kültürel rolleri vardır. Mahallenin bütünleştirici, toplumu 
ayakta tutucu rolünü gayet iyi kavrayan Ingiliz sömürgeciler, Hindistan’ı 
istedikleri gibi yönetmek için mahalle yapılarını lağvetmek yoluna gitmiştir.

Her ne sebeple olursa olsun bu sistemin zamanla zaafa uğradığını da 
burada belirtmek zorundayız. Vakfedenin zamanı için hazırladığı şartlar, sonraki 
devirlerde kifayetsiz hâle gelebilmiştir. Biraz da bunun içindir ki, Tanzimat'tan 
sonra merkezî-devletçi bir sistem benimsenmiştir. Önce bir Evkaf Nazırlığı 
meydana getirilmiş ve vakıfların yönetimi bu nezarete bırakılmıştır. Bu nazırlık, o 
zaman vakıfların gördüğü hizmetler itibanyla malî ve beledî bir teşkilat olarak 
ortaya çıkmıştır.

1854'de yapılan bir değişiklikle kadılar tarafından yürütülen bazı belediye 
işleri "şehremini" denilen idarecilere tevdi edilmiştir. Merkezî yönetim
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“şehremaneti” idaresini önce payitaht İstanbul'da uygulanmayan başlanmış, sonra 
da ülkenin diğer şehirlerinde bu sisteme geçilmiştir.

Bu geçişin aynı zamanda, şehirler için yeni teknolojinin sağladığı 
imkânlar dolayısıyla genişleme dönemine rastladığını hatırlatmak istiyoruz.

Avarız vakıfları ve beledî hizmetler

Geçiş dönemi ile ilgili gelişmeleri anlatmaya geçmeden, Tanzimat 
öncesinde uygulamanın nasıl olduğunu bir edebî eserden, bir piyesten örneklemek 
istiyoruz. Musahipzade Celâl, 20. Yüzyılda yaşamış ünlü bir oyun yazanmızdır 
(1868-1959). Celâl, 3. Selim’in musahiplerinden, daha soma sarayın 
müezzinbaşılığma da yapmış, ismi Dede Efendi ile birlikte anılan bestekâr İzzet 
Şakir ağanın torunudur.

Musahipzade, eserlerinde Osmanlı hayatmı işlemiş, devrin havasına 
uyarak, ekseriya olumsuzlukları öne çıkaran kötüleyici oyunlar kaleme almıştır. 
Buna rağmen, eski İstanbul hayatı ile ilgili çok canlı sahnelere eserlerinde 
rastlanmaktadır. İstanbul Efendisi onun önemli eserlerinden biridir. Osmanlı 
başkentinin kadısı, İstanbul efendisi, Savletî Efendi bu piyesin 1. kişisidir. Onun 
kızının aşkı/evlendirilmesi esas konu olmakla beraber, eski İstanbul hayatının 
çeşitli safhaları piyeste önemli yer tutmaktadır. Bu çerçevede şehrin hayatında 
bugün belediye hizmeti olarak gördüğümüz bazı işlerin yürütülmesi ve 
denetlenmesi hususunda fikir verecek bir sahneyi aktarmak istiyorum.

İstanbul Efendisi Savleti, çarşıyı teftişe çıkmıştır. Nefere (yanındaki 
görevliye) çeşmeyi yoklattırır, akmamaktadır. Şöyle söyler:

“Ya... peki... bu ne hâl, mecralar (suyun aktığı yol) taşmış... yollardan 
müruru ubur (gelip geçme) düşvar (güç)..kaldırımlar bozuk. Bu semtin her ciheti 
çamur deryasına dönmüş... bu mahallenin avarız (arızalar) mütevellisi, ihtiyan 
celp (getirilsin) ve izhar (hazır) olunsun.”

Bir müddet soma avarız mütevellisi koltuğunda defterle gelir. Mahallenin 
iki ihtiyan da gelmiştir.

“Savleti- (mütevelli ve ihtiyarlara), “Bu mahallenin hâli nedir? Çeşmeler 
kurumuş, mecralar patlamış, sokaklar müteaffin (kokmuş). Bu ne hâl. Avanz 
mütevellisi hanginiz?

Mütevelli-Bendeniz efendim.
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Savleti-Niçin bakmıyorsun ha.. Bu mahallenin hususatmasarfedilecek 
avarız akçası yok mudur?

Mütevelli-Var efendim.

Savleti-Pek âlâ...Mecraların, çeşmelerin, tarikıhassüâmın (özel ve genel) 
tamir ve termimine (tamirine) niçin ihtimam olunmuyor.. .Ha.. .söylesenize...

Mütevelli-ihtiyarlaı (sükut ederler).

Savleti-Bu mahallenin ne kadar avarız akçası vardır?

l.lhtiyar-Yetmişbeş bin akça efendim.

Savleti-Bu kadar cesim bir meblağ ile ne için idare olunmuyor ha.. Bu 
meblağ irbah ve istirbah olunmuyor mu?

2.1htiyar-Olunuyor efendim. Mah be mah yediyüz akça hâsıl oluyor.

Savleti-Öyleyse bu mahalleye niçin bakılmıyor? Söyleyin bakayım...

1 Jhtiyar-Efendim doğrusunu arzedeyim. Mütevelli ihmal ve teseyyüp 
(ihmal) ediyor efendim, ihtarımıza semü (işitmiyor) itibar etmiyor. Çeşmeleri 
suyolcuların keyfine bırakıp mecraların, tarikin (yolunun) tamiri yüzüstüne kaldı. 
Avarız akçasından rehn-i kavi (sağlam rehin) ve kefıl-i muteber (itibarlı kefil) ile 
şuna buna ikraz olunan (borç verilen) mebaliğin nemasını tahsil edip zimmetine 
geçiriyor.. .işte hakikati hal bundan ibarettir efendim.

Savleti-Ya! (hiddetle mütevelliye) Ver defteri!

Mütevelli- (Defteri Savleti’ye uzatır).

Savleti-(Defteri alır, ihtiyarlara verir) Heyeti ihtiyariye muvacehesinde 
hesabı rü’yet edilsin (görülsün), ittifak-ı âra (oy birliği) ile müstekimületvar 
(doğru tavırlı), halu şanı bedidar (açık) bir zatı intihab edip (seçip) mahalleye 
avarız mütevellisi nasbedin. (Mütevelliye hitaben) Seni azlettim, (ihtiyarlara) 
eğer zimmeti zuhur ederse bana ihbar edin...Mecralar, kaldırımlar, çeşmeler 
tamir ve termin olunmalı, bir hafta sonra yine devr ü teftiş edeceğim.. .Noksanını 
bulursam cümlenizi falakaya yıkarım.”

Savleti efendi, görevlilere teftişe devam etmelerini, evzan ü ekyale (tartı 
ve ölçülere), dirhemlere, endazelere, nalbantın nalına, mıhma... dikkat etmelerini 
söyler. Neferler muayeneye devam ederler.
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Avarız, Osmanlı sisteminde savaş, deprem, tabii afetler gibi arızî 
sebeplerle konulan geçici bir vergidir. İlk defa 2. Bayezid devrinde büyük 
İstanbul depremi üzerine konulduğu sanılıyor. Zamanla süreklileşen bu vergiye 
karşılık halk avarız vakıfları kurarak güçlü bir dayanışma iradesi ortaya 
koymuştur. Bu vakıflar şehirlerde beledi hizmetlerin görülmesine harcandığı gibi, 
fakirlerin, çalışamayan esnafın ihtiyaçlannı karşılamak maksadıyla da 
kullanılmıştır.

Uzun süren geçiş dönemi

Tanzimat’tan sonra belediye teşkilatının oluşturulması vakıf sisteminden 
bürokratik yönetime doğru bir geçiş gerektirmiştir. Belediye yönetimlerinin 
seçimle belirlenmesi daha sonraki bir aşamadır.

Geçiş döneminde teknolojinin değişmesi sebebiyle ulaşım gibi altyapı 
sistemlerinin yeniden oluşturulması da gerekmiştir. Şehirlerimiz, bu geçiş 
döneminin meseleleriyle hâlâ uğraşmaktadır. Türkiye gibi sürekli değişimlere 
maruz kalan, nüfusu artmaya devam eden ve hareket halinde olan, şehirleri 
devamlı kalabalıklaşan bir ülkede "belde"lerin problemleri de sürekli olmaktadır.

Elazığ/Elaziznispeten yeni bir şehirdir. Asıl köklü şehir Harput’ken, 19. 
Yüzyılın ikinci yansında, Sultan Aziz zamanında bugünkü yerleşim gelişmeye 
başlamıştır. 1927 sayımında şehrin merkez nüfusu 21bindir. 1950’de 29 bine 
ulaşan nüfus 1965’de 80 bin olmuştur. Bugün merkez nüfusu 450 bine 
yaklaştığına göre, 50 yılda beş katı artış sözkonusudur.

Mesela Konya şehri 1950'lerde 80 bin civarında bir nüfusa sahipken, 
bugün bu miktarın on beş katı nüfusu barındırmaktadır. Bu elli yıllık yakın 
dönemin ilk yirmi yılında 200 binlik bir nüfusa ulaşan şehir, ikinci yirmi yılda da 
bu nüfusun bir buçuk katı kadar büyümüştür. Son on yılda ise, önceki nüfusunu 
katlayarak, bir milyonu aşmıştır.

Bursa, 1950'lerdeki yüz bin civarındaki nüfustan 1990'larda bir milyonu 
aşan bir nüfusa varmıştır. Son yıllarda 2 milyona yaklaşan nüfusuyla 4. 
büyükşehir olan Adana’mn önüne geçmiştir.

Bu büyümelerin geçmiş dönemlerde tahmin edilebildiğini, 
hesaplanabildiğim, dolayısıyla sistemin, altyapının ona göre oluşturulduğunu 
söylemek imkânsızdır. Dolayısıyla bunca yıllık birikime rağmen belediye 
yönetiminin hâlâ şehrin temel maddî ve fizikî meseleleri ile uğraşır durumda 
olması şaşırtıcı değildir.
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Yeni başkent ve gelişen şehirler

Cumhuriyet döneminde yeni başkent Ankara'nın şehircilik açısından 
inkişafı, planlanması üzerinde bilhassa durulmuştur. Geçmiş yüzyıllarda da 
önemli bir yerleşme merkezi olan Ankara, Anadolu’da zamanına göre, nüfusu 30- 
40 bin arasında değişen orta büyüklükte bir şehirdi. Ankara’nın bu nüfusla Bursa 
ve İzmir’den sonra gelen bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nüfusun 
problemleri mahallî imkânlarla kültür ve sanatla ilgili olanlar dâhil, 
çözümlenebiliyordu.

Ankara Millî Mücadele'den sonra başkent ittihaz edildi. Artık köklü bir 
değişim kaçınılmazdı. Bu yüzden, sonradan birçok şehrimizin yaşayacağı 
problemler, önce Ankara'da yaşandı. Türkiye'nin siyasî ve İdarî merkezi olan bu 
şehrin yarını için planlamalara girişildi. Yabancı şehircilik uzmanlar çağrıldı. 
Meşhur AvusturyalI şehirci Jhansen Başkent Ankara'yı uzun vadede en fazla dört 
yüz bin nüfusa sahip olacak bir şehir olarak planladı. Buna uygun alt ve üstyapı 
kuruluşları düşünüldü ve inşasına girişildi.

Ayrıntı gibi görünen bir noktayı unutmayalım: Şehrin eski kesimi, yeni 
yapılaşmanın dışında tutulmuş, korunması gereken tarihî bir miras olarak kabul 
edilmişti. Bu plana göre, havaalanı şimdiki Tandoğan meydanı olarak 
düşünülmüştü.32

Ankara tasavvur edilen nihaî sınırlan 1950'lerde aşmıştır. 1950'lere doğru 
başlayan gecekondulaşma, 1950 sonrasında Menderes'in rastgele imar 
hamleleriyle birleşerek modem-arabesk Ankara'yı meydana getirmiştir. Yani 
şimdi biz başkent için çizilen kabuğun kınldığı dönemin yetmiş yılını geride 
bırakmış bulunuyoruz.

Başkentte dahi bu yetmiş yıl içinde gelip geçen belediye yönetimleri 
genellikle geçici seçimlere yönelmişlerdir. Ciddi altyapı, su, ulaşım vb. 
faaliyetlerine bir hayli sonra, 1990'lardan sonra, Turgut Özal döneminde 
girişilebilmiştir. Bugün Ankara'nın nüfusu, 1930'larda çok uzak vade olarak 
öngörülen nüfusun on katını aşmıştır. Buna rağmen Ankara, İstanbul’un nüfus 
artışının bir hayli gerisinde kalmıştır.

Bu şehirlerin asıl kimliğini yapan bin yıllık kültürümüzün nişanelerinin, 
tarih yadigârlanmızm etrafında İnsanî sahalar oluşturulması, onların heykeller

32 Adım 1930’lann vali ve belediye başkanı Nezat Tandoğan’dan alan meydanın ismi 
Anadolu meydana olarak değiştirilmiştir.
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gibi insanlardan uzakta tutulmaması gerekir. Okul çevrelerinin, üniversite 
çevrelerinin, cami çevrelerinin hem yeşil alan, hem kültürel alan olarak 
değerlendirilmesi düşünülebilir.

Kültürle şehrin ilişkisini yeniden kurmak

Kültürle şehrin ilişkisini yeniden kurmak şüphesiz bir belediye 
yönetiminin en aslî görevlerinden birisidir. Kültürle şehrin ilişkisini yeniden 
kurarken, kültür adamlan, yazarlar ve sanatçılarla birlikte yeni çözümlere 
varmanın mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Kültürle şehrin ilişkisini tekrar 
canlı olarak kurulabilirse, insanlann birbirine yaklaşması, şehirli kimliği içinde 
yer alması daha kolaylaşacaktır. Şehirli kimliğinin kazanılması ise şehrin 
meselelerinin çözümüne halkın katılması ile neticelenecektir.

Halen birçok belediye temel ihtiyaç olarak gördüğü sahalarla ilgili 
çalışmalarla birlikte tali bir ihtiyaç sayılan kültürle, sanatla ilgili çabalara 
yönelmek gereğini duymamaktadır. Oysa kültürel faaliyetler şehri yaşanılır 
kılmakla eşdeğerlidir. Şehrin maddî çehresi kadar, İnsanî çehresinin de dikkate 
alınması şarttır.

1990'lardan itibaren mahallî seçimler Türkiye'nin merkezî idaresi ile 
mahallî idareleri arasında bir politik farklılaşma meydana getirmişti. Bu 
farklılaşmanın ortaya çıkarabileceği zenginlik yerine, dayatmalarla merkezî 
idarenin ve resmî ideolojinin tutum almasının sonucu belirlemesi durumu ile karşı 
karşıya kaimdi. Ancak meselenin ikinci tarafında duranlar, mahallî idare 
yöneticileri de kültürden çok, günlük ihtiyaçlar ve hizmetleri esas aldılar.

Esasen ihmal edilen şudur: Bir şehrin temizliği, yol ve kaldırımlannın 
düzenlenmesi, altyapı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi eğer kültürel bir arka 
planı yoksa fazla anlam taşımamaktadır. Çünkü şehirler bu hizmetlerle değil, 
kendine mahsus kültürleriyle kimlik kazanır, insana, kültüre yönelmeyen politika 
ve uygulamaların meydana getireceği rahatlığın, konformizmin neye hizmet 
edeceği üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Şehir kültürdür, medeniyettir. Büyük medeniyetler özgün şehirleriyle 
kendilerini dünyaya ilân ederler. Bir zamanlar İstanbul Osmanlı 
imparatorluğunun yüksek kudret ve kültürünü dünyaya ilân eden, bunu sadece 
fizikî olarak gösteren değil, hayat tarzı ile de ifade eden bir büyük şehirdi. 
İstanbul yanında daha küçük ölçekli Bursa, Manisa, Amasya, Kütahya, Ankara, 
Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Tokat vb. şehirler Osmanlı kültür ve medeniyetinin 
edebiyattan musikiye, mimariye ve günlük hayata kadar göstergeleriydi. Kır-şehir
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çizgisini şehir yoğunluğu içinde de kaybetmeyen bu şehirler bulundukları 
coğrafyayı tahrip etmeden, insanlık mirası olan tarihî eserleri içlerine alarak var 
oldular. Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri gibi Selçuklu şehir yoğunluğunun 
hissedildiği beldelerde Osmanlılar âdeta yüksek sesle konuşmaktan 
kaçınmışlardır. Bu beldelerde Osmanlılar Selçuklu kimliğini ikinci plana itecek 
yapılaşmadan uzak durmuşlardır. OsmanlIların bu şehirlerde yaptığı binalar da 
daha evvelki kültür mirasıyla uyuşur haldedir.

Belki de şehirlerimizin seçilmiş yöneticileri bu konulan düşünmeye fırsat 
dahi bulamamışlardır ve muhtemelen uzun süre de bulamayacaklardır. Kâfi vakte 
sahip olmamaları bu konulan ele alacak mekanizmalar kurmaya mâni değildir. 
Şehirlerimizin kimliği, kültürel hayatı üzerinde düşünen ve ona kendimize 
mahsus yeni biçimler vermek için teklifler üreten birimler kurulması; düşüncenin, 
kısa değil uzun vadeli çözümün, netice olarak birikimin ve kitabın devreye 
sokulması anlamına gelecektir.

Bütün bu konularda eski fakat başarılı gönüllülük ve katılma esaslı 
sistemimizden faydalanılması halinde başarıya ulaşma şansının yüksek olacağmı 
da hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Temennimiz belediye yönetimlerinin şehir ve kültür ilişkisini yeniden 
kurmaya yönelik hamlelere yönelmekte daha fazla gecikmemeleridir.
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ŞEHİR VEMEKÂN ANLAYIŞI F/l DA MEKÂNIN METAFİZİĞİ

Dursun Çiçek

Mekânlar latif kalpleri etkiler...

ibni Arabi

Aşkla yoğrulmuş hissiyatm fikriyat ve fiiliyata geçmesi için sabırla örülmüş bir 
neslin hikâyesi... Önce mekân kaybedildi, sonrası çorap söküğü gibi geldi. 
Bugünlerde İslâmcılık tartışmalarının neden tuhaf bir mecraya evrildiğini 
arılamak isteyenler, neleri kaybettiklerine baksınlar.

Akif Emre

Giriş ve Anlam

Bu yazıda mekân derken, zaman zaman dünya, zaman zaman şehir zaman 
zaman da mahalle veya ev kastedilecektir. Ana hatları ile insanın yeryüzü 
serüveni ile başlayan dünya hayatının onun mekân düşüncesine yansıması ile 
birlikte bu süreçte yaşadığı paradokslar, kırılmalar veya çatışmalar ele alınacaktır. 
Özellikle gelenek ile (İslam düşüncesi) modem süreç arasındaki tartışmalar ve 
tasavvurlar ekseninde şehir ve mekân anlayışı ana hatları ile tartışılacak, mekân 
algısı ve düşüncesinin bugününün arka planı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bir 
şehrin kuruluşundaki asıl önemli unsurun şehir ile ilgili inançsal ve düşünsel 
boyut yani bir zihniyet olduğu vurgulanacak, modernleşme ile birlikte ortaya 
çıkan kırılma değerlendirilecektir.

Modernleşme süreci ile birlikte mekân ve şehir tasavvurumuzun 
gelenekten koptuğu bir gerçektir. Din tasavvurumuz religion’a, medeniyet 
tasavvurumuz civilization’a, medine tasavvurumuz kentlere, mekân tasavvurumuz 
da anlamsız ve tüketilen boşluklara dönüştü. Dünyayı imar ve ifsad yaklaşımı iç 
içe birbirine karıştı. Gelenek mi dünyayı imar ediyor, modernlik mi, bilinmez 
oldu.

insanın hayatı genel anlamda iki mekânla anlatılır. Birincisi elbette ki 
cennettir. Cennet insanoğlunun ödüllendirildiği ve ideal anlamda bir mekânın ne 
olduğunun kendisine öğretildiği mekânm adıdır. Nitekim Kuran-ı Kerim’deki 
cennet anlatımları ideal mekânm anlatımlarıdır. Daha sonra ise insanoğlu başka
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bir mekânla karşılaşır. Cennette yaptığı bir hata nedeniyle gönderildiği mekân: 
Yeryüzü veya diğer adıyla dünya... Öyleyse insanın bütün süreci bu iki mekân 
arasında gidiş gelişler, iniş çıkışlardır. Nitekim bir insanın mekân tasavvurunu 
belirleyen bu iki olay ve süreçtir.

Müslüman düşünürler Hz. Âdem’in dünyaya indirilmesini sırf ceza ile 
açıklamazlar. Hz. Âdem cennetten çıkarılmıştır ama affedilmiş ve şartlı olarak 
belli bir süreliğine imtihan amaçlı dünyaya/yeryüzüne gönderilmiştir. O yeniden 
cenneti kazanmak için dünyada yapacaklanndan sorumlu tutulacak ve bu anlamda 
cennete mi cehenneme mi gideceği belli olacaktır.

Öyleyse her şey açık ve nettir. İnsan dünyayı cennetleştirdiğinde (imar 
etme) cenneti yeniden kazanacak, dünyayı cehenneme çevirdiğinde (ifsad etme) 
ise burada da kaybedecek ve ertelenen cehenneme gitme hususu kesinlik 
kazanacak ve cehenneme gönderilecektir.33

Burada dünyayı güzelleştirme ile dünyayı mutlak gerçek haline getirmeyi 
veya başka bir deyişle modem düşüncedeki cenneti dünyada gerçekleştirme 
iddiasmı ve rekabetini birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Mekânsal anlamda 
bir Müslümanın dünyayı imar etmesi ve güzelleştirmesi dini bir görevi ve bir 
imtihanın şuurunu gerekli kılarken, modem düşüncenin mekânı/dünyayı Tann ile 
rekabet edercesine cennetleştirmesi zıtlık ifade eder. Birinde Allah’ın rızası ve 
cennete kavuşma arzusu, diğerinde ise Tanrı’ya başkaldırma, cennetten 
kovulmaya inat bu dünyada cenneti kurma iddiası ve dolayısıyla Tannlık iddiası 
ve güdüsü söz konusudur. Birinde imtihan için bu dünyaya gelme diğerinde 
cennetten kovulma, sürgüne gönderilme, aşağılanma vardır. Birinde mekânda 
insan olma diğerinde mekânı vahşi olarak gördüğü gibi kendini de benzeri şekilde 
algılama vardır. Dolayısıyla mekânı düşman kabul edip ona boyun eğdirme çabası 
Tann’yı düşman kabul edip ona boyun eğdirme çabası ile aynıdır.

Öyleyse insanın dünya ile imtihanı mekânla ile imtihanıdır. Anlamın 
somutlaşacağı yerdir mekân. Nitekim Hz. Âdem ile Havva’nın yeryüzüne/mekâna 
indirilmesinden sonra karşımıza çıkan ilk somut mekânlarKâbe ve Arafat 
Dağı’dır. İsimleşen bu iki mekân Ev ve Dağ üzerinden dünyadaki ilk mekânsal

33 Şehir ve şehir imajı İslam kültürlerinde Cennet tasavvurunun bir yansımasıdır. Cennet 
bütün çelişkilerin yok olduğu ortamdır. Cenneti yeniden inşa edenler, her yüce ferdin, 
yalnız Allah’a karşı sorumlu varlıkların dünyevi ilişkiler ortamında şeytani sapmaların 
çelişkilerine düşmesini önleyecek olan bir büyük Erdem’in yani yaratılış yasalarının 
bilgisine dayanarak ve bu yasalara kayıtsız şartsız uyarak bu cennetleri (şehirleri) inşa 
edebilmişlerdir. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 110
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örnekliğin temsilidir. Turgut Cansever’in deyişiyle ev nasıl ailenin 
elbisesiyse34mekân da insanın elbisesidir.

Müslüman için mekân kâinat ile kevn idrakinden bağımsız düşünülemez. 
Dolayısıyla mekân sırf bir coğrafya veya tabiat parçası değildir. İnsanı taşıyıcı 
özelliği vardır. İnsan ile olan bağı ve ilişkisi varoluşsaldır. Öyleyse o da insan 
gibi bir anlama, bir ruha ve fikre sahiptir. İnsanın onu anladığı gibi o da insanı 
anlar. Mekân bir oluştur. Âlem genel anlamda Allah ile insan arasında nasıl 
berzah ise mekân da insan ile cennet/Allah arasında bir berzahtır. Öyleyse mekânı 
metafizik anlamından ve boyutundan soyutlamak insanı bu dünyada yalnız ve 
çıplak bırakmaktır.

Anlamın Somutlaşması ve Şehir

Anlam insan için mekânda somutlaşır. Anlamın mekânda somutlaşması 
insan eliyledir. Bunun en güzel ve müşahhas hali de şehirdir. Mekân insanın 
seyridir. Seyran yerinde insan anlamını aradığı gibi anlamını da somutlaştırarak 
bulur ve görür. Cenneti Allah’ın rızası ve gönlü/kalbi olarak nitelersek, mekânı da 
insanın gönlünü ve kalbini somutlaştıracağı yer olarak niteleyebiliriz. Yalnız bu 
daha önce de belirttiğimiz gibi bütüne ulaşmak, ona kavuşmak, ayrılığı bitirmek 
içindir.

İnsanın yeryüzü serüveni bir evin ve dağın etrafında başlar. Bu haliyle 
dağ yüceliği, yüceyi, ev ise cenneti temsil eder. Her ikisinin de ortak paydası 
sığınılacak, buluşulacak, bir arada olunacak mekânlar olmasıdır. Ev içselliği ve 
derinliği, dağ dışsallığı ve yüceliği ifade eder. Kâbe gerek Allah’ın evi olması 
itibari ile ve gerekse de Âdem ve Havva’nın ilk evi/sığınağı/barınağı olması 
itibari ile aynı zamanda şehri temsil eder. Dolayısıyla şehir aynı zamanda 
dini/inancı, bir imtihanı ve bir süreci temsil eder. Bugün modem süreçte bile bir 
şehri anlamak için onun arkasındaki medeniyet tasavvurunu, insanı ve inanma 
biçimini anlamak gerekir. Öyleyse Âdem ve Havva’nın cennetten yeryüzüne 
gönderilişi ve Kâbe’nin etrafında Mekke’yi kurmaları şehri ve manayı anlamak 
bakımından önemlidir. Mekke, Medine ve Kudüs yalnızca bir mekân, coğrafya 
değildir. Özellikle Kâbe’nin müşriklerce istismar edilmesi üzerine Hicret 
sürecinden sonra Medine’nin kurulması tesadüfi değildir. Aslmda Medine 
Mekke’nin ideal anlamda coğrafi olarak başka bir alanda yeniden kurulması ve 
daha soma ait olduğu mekâna taşınmasıdır. Peygamberimizin Kâbe putlarla 
doluyken Kudüs’e yönelmesi de bu anlam boyutu ile ilgilidir.

34Bir Şehir Kurmak, Turgut Cansever’le Konuşmalar, Haz: Aynur Can, Mahmut Doğan, s. 
38
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Hz. Âdem ve Havva’nın cennetten aynlmaları Allah’a verdikleri bir ahdi 
bozmalan yani onunla aralanndaki mahremiyete riayet etmemeleri sebebi iledir. 
Nitekim ahdi çiğnedikten sonra nefislerinin farkına varmaları ve insanda ilk 
olarak utanma/mahremiyet duygusunun ortaya çıkması yeryüzüne indikten 
sonraki süreçte söz konusu mahremiyet esasına dayalı bir yaşama biçiminin de 
temeli ve başlangıcı olacaktır. Bu anlamda Hz. Âdem ve Havva’nın şahsında 
oluşan şehrin en temel ilkesi mahremiyettir. Nitekim Kâbe/Ev ve bütün evler 
mahremiyet esasma göre oluşur. Evlerin birbiri ile mekânsal ilişkisi, sokaklar, 
caddeler, mahalleler mahremiyet esasma göre oluşur. Bir evin kapısı, penceresi, 
evliği mahremiyete göre belirlenir. Ev’in insan ve aile için elbisedir. Öyleyse 
şehirlerin ana belirleyicisi cennet/yeryüzü ikileminde inanç ve dindir.

Nitekim medeniyetin de din ile aynı kökten olduğunu bilenler şehrin 
metafizik anlamda bir boyuta sahip olduğunu bilirler. Öyleyse şehir sadece 
sosyal, siyasi, iktisadi, hukuki bir boyuta indirgenemez ve bu boyutlarla tek 
başına anlaşılamaz. Ondaki metafizik saik bilinmeden diğer boyutlar anlamsız 
kalacaktır.

Modernleşme süreci tarihi geriye doğru yeniden ele alır, biçim verir, inşa 
eder, kurgular ve tanımlar. Biz de bu tanımlan gerçeklermiş gibi algılar ve kabul 
ederiz. Oysa bu süreç ve tanımlar tarih içerisinde insanlığın son dönemlerine ve 
çok kısa bir süreye tekabül eder. Nitekim bu sürecin en temel işlevi mekânm 
anlam boyutunu yok etmesi olmuştur.

Francis Bacon’un ‘boyun eğdirdiğimiz tabiata egemen oluyoruz’ anlayışı 
modem sürecin mekân ve yeryüzü ile ilgili zihin boyutunu da ortaya koyar. 
Rönesans’la birlikte Tanrı’yı bu dünyadan kovan ve yeryüzünde cennet yaratma 
iddiası ile yeni bir hayat anlayışı ve insan tasavvuru ortaya koyan modemite 
zorunlu olarak anlam ile ilgili her şeyi ortadan kaldırmak zorundaydı. 
Peygamberlerin yerini alan filozoflar şehirleri de kentlere dönüştürecek artık eşya 
ve hadiseleri tamamen seküler ve rasyonel temelde ele alacaklardı.

Anlam üzerine kurulan şehirler akla indirgenecekti bir bakıma. Anlam 
rasyonellikle sınırlanacak, ruh bile seküler bir boyuta kavuşacaktı. Şüphesiz 
burada Mitoloji-Antik Yunan ve Hıristiyanlık-Modemite ilişkisini iyi anlamak 
gerekiyor. Antik Yunan’ı doğuran saiklerlemodemiteyi doğuran saikler birbirine 
çok benzer. Dünyanın, mekânm ve tabiatın rasyonelleşmesi, gelenekten kopuş 
aslmda filozof ile başladı denilebilir. Mitolojinin yerine Aristo’nun rasyonel 
Tannsmm da geçmesiyle aslmda belki de son iki bin yıla damgasını vuracak 
gelişmeler başlamış oluyordu. Dünya ve mekân gizeminden, kutsalından
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(cennetinden, izlerinden, göstergelerinden) soyutlanıyordu.Filozofun 
Peygamberin yerine geçmesi, aklın vahyin yerine geçmesi elbette tesadüf değildi. 
Bu bir bilincin ve iddianın zorunlu sonucuydu.

Oysa her peygamber bir şehre gönderilmişti. Her peygamberle 
sembolleşen şehirler vardı. Peygamberler gönderildiği şehirlerde mekâmifsad 
edenlerle hakikat adına mücadele ediyordu. O mücadelesini yaparken kendine 
inananlara cenneti kapitalist ve oportünist bir mantıkla veya rasyonel bir tutumla 
vadetmiyordu. Cennet burada “çıkarsal/ekonomik” bir sonuç değil, insanın ilk 
ahdi ile ilgili Allah’a hakkıyla kul olmanın temsiliydi.

Mekke, Medine, Kudüs başta olmak üzere Peygamber izi taşıyan tüm 
şehirler, cennetin izleri ve göstergeleri ile doluydu. Rasyonel/seküler bakış ve 
anlama biçimleri ise bunun üstünü örtüyor insanın mekân tasavvurunu 
değiştirerek aslında dünya, cennet, ahiret, insan ve Allah tasavvurunu 
değiştiriyordu. Peygamber, vahiy, cennet tasavvuru bu dünyanın geçiciliğini 
hatırlattığı gibi, bu geçicilik sürecinde yaratılış itibari ile güzel olan ve cenneti 
çağrıştıran bu dünyayı da güzelleştirmekle mükellef olduğumuzu hatırlatıyordu.

Gelenek / Modernlik ve Mekân

Biz burada her ne kadar İslam düşüncesi eksenli bir mekân tasavvuruna 
gönderme yapsak da benzer tutumlar diğer geleneklerde de mevcuttur. Nitekim 
Ortaçağ Avrupa’sında ortaya çıkan bozulmaya karşı Aziz Augustinus “Tanrı 
Şehri”nden söz etmeye başlar. O bütün insanlığı iki gruba ayırarak birinci grubu 
sekülerleşen/rasyonelleşen dünyevi insanlar grubu olarak nitelerken, ikinci grubu 
Tann’mn rızası ve istekleri doğrultusunda yaşayan, anlamı somutlaştırma 
telaşında yürüyen insanlar olarak kabul eder. Birinci gruba egemen olan şeytan, 
ikinci gruba egemen olan ise Tanrı’dır.

Birinciler bu dünyayı mutlaklaştırmaya(cennetleştirmeye-tanrıya inat 
alternatif cennet) çalışırken, ikinci grubun bütün çabası Tann’mn Krallığına yani 
asıl şehre, Tanrı Şehri’ne, cennete gitmektir.

Rönesans’ın her şeyi rasyonalize etmesi ile başladı aslmda her şey... 
Aklileşen ve akla indirgenen her şey insanın ötesinde bir olayı olguyu kabul 
etmez. Böylelikle evrimci ve mekanik bakış açısı devreye girer ve akıl ekseninde 
üstün ve güçlü olanın, rasyonel anlamda akıllı olanın egemen ve belirleyici 
olduğu bir dünya ortaya çıkar. Doğanın kendisi bağlamında bir işleyişi vardır. 
Her şey bu işleyiş çerçevesinde gelişir, işte böyle bir dünyada ne mahremiyete
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yer vardır, ne duaya, ne sadakaya, ne paylaşmaya ne de huzura. Gösteri, teşhir, 
tüketim, üretim, imaj, rekabet, para artık her biri tek başına belirleyici unsurdur.

Yeryüzü ve dünya güçlü olanındır. Artık yeryüzü ve mekân bir boşluktan 
ibarettir. İmaj ve görüntü her şeyden önemlidir. Bir mekânm ekonomik değeridir 
onu mekân yapan. Bu anlamdamekân, olan bir şey değil üretilen bir şeydir. 
Varolan ve bilinen bir şey değil, tanımlanan ve belirlenen bir şeydir. Mekân 
üretilmelidir ki tüketilebilsin. Mekân artık bir görüntü olmalıdır ki görünenin 
yerini alsın. Dolayısıyla artık mekânm tabiatla ilişkisi söz konusu değildir. 
Mekânın para ile görüntü ile imaj ile ilgisi daha belirgin ve belirleyicidir. İbni 
Haldun’u yok sayarcasma mekân artık coğrafî bir anlam da taşımaz. Çünkü artık 
onu coğrafya ve o coğrafyadaki doğal şartlar değil, insanın tanımı, müdahalesi ve 
algı biçimi belirler. Oysa İbni Haldun dinin en müşahhas halinin şehirlerde 
yaşanabileceğini, başka bir deyişle şehirlerin dinin ete kemiğe büründüğü 
mekânlar olduğunu söylüyordu.35

Modernleşme ile birlikte artık şehirler bir ibadethanenin değil bir 
meydanın etrafında ortaya çıkar. Meydan aslında mahremiyetin ortadan 
kaldınlışımn göstergesidir. Çünkü artık herkes oradadır. Şehri ve mekânı meydan 
temsil eder.36 Ev anlamını yitirmiş, sadece zaruret durumunda kullanılan bir 
mekândan ibaret hale gelmiştir. Evlerin bile şekli değişmiş, büyük pencereli ve 
penceresiz evler yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık evler bir mahremiyet alanı ya 
da metafizik anlamıyla elbise değildir. Meydan’daki kafeler, AVM’ler, parklar, 
demekler ve sosyal etkinlikler insanın asli davranış biçimlerini oluşturmaya 
başlamıştır. Yeni mekân anlayışlan yeni insan ve davranış tipini üretmeye 
başlamıştır.

Bu bağlamda ev ile beraber mahalle ve aile de ortadan kalkmaya 
başlamıştır. Her ne kadar hâlâ resmi anlamda birliktelikler söz konusu olsa da 
ilişkiler bakımından geleneksel bir aileden söz etmek mümkün değildir. Ev 
anlamsızdır. Bir yuva kurmaya ve aile oluşturmaya “ev-lenmek” diyen gelenek ev 
algısın değişmesiyle birlikte anlamını yitirmiş, evlenme yerine birlikte yaşamalar 
yaygınlaşmıştır. Bu yanıyla ev artık Kâbe’yi de temsil etmez. Kutsalını yitirdiği 
için bir mahremiyet alanı değildir. Evler yapılırken hiçbir metafizik anlam kaygısı 
güdülmediğinden dolayı ister villa biçiminde olsun isterse apartman biçiminde 
fark etmez; herkesin yaşamı iç içedir. Evlerin yerleşimi mahremiyete göre değil 
güce ve çıkara göre oluşur. Caddeler ve sokaklar teşhir, gösteri ve imaja göre

35İbni Haldun, Mukaddime, C.I sh.308
36 Haşan Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir Mekân Meydan, Bkz: 101-159
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oluşurken, geleneksel yapılar sembolik anlamda en uzak ve çekici olmayan 
mekânlara itilir. Mezarlıklar, mabetler kekremsi mekânlar olarak düşünülmeye 
başlar.

Apartman/mahremiyet ilişkisi başlı başınamekân üzerinde konuşulması 
gereken bir husustur. Ancak şu söylenebilir ki mahremiyetin ortadan kalkışının en 
önemli göstergesi apartman türü ev ve yaşam alanlarıdır. İster tek başına olsun, 
isterse site biçiminde olsun fark etmez. Apartman birbirini asla tanımayan, belki 
sadece asansörde karşılaşan, karşılaştığında birbirine bakmayan insanların kutular 
içinde üst üste yattıkları, yaşadıkları, yüz yüze, göz göze oldukları mekânm 
adıdır. Apartman üretilmiş icad edilmiş bir mekândır. Kentsel yaşam denilen 
hayat tarzının sembol yapı tarzıdır. Mahallenin yerini alan site ise ortak 
duyguların, paydaların ve paylaşımların mekânı değil, tamamen hiyerarşik 
yapılanmaların mekânı haline gelmiştir.

Sadece meydan ve apartman bile tek başına modem zihniyetin mekân ve 
şehir anlayışını anlamamıza yeter. Modemitekevni ve kâinatımekân üzerinden 
bozuyor. Mahremiyeti ortadan kaldıran yeni ev anlayışı (apartman) evi, mekânı 
sadece ekonomik bir yatırım olarak algılıyor. Ya da mahremiyeti sadece yerleşme 
kaygısına indirgiyor. Sosyalleşme, kültürlenme, cemaat ve cemiyet ortadan 
kalkıyor. Modernleşmeyle beraber mahalleler semtlere dönüşürken, semtler 
hiyerarşik olarak oluşuyor. Artık modem süreçte mekânın/şehrin tek belirleyicisi 
burjuvazidir. Burjuvazi şehri belirler, tanımlar ve herkes buna uyar. Modernleşme 
ile beraber üretilen mekânlarda zorunluluklar ve smıfsal hiyerarşiler 
kendiliğinden oluşur. Üretilen bu mekânlarda kimlerin nasıl oturacağı bile yine 
kendiliğinden zorunlu olarak ortaya çıkar. Çünkü artık mekân bir nesnedir ve onu 
gücü olan tanımlar ve belirler. Herkes her mekâna giremediği gibi herkes her 
mekânda da yaşayamaz.

Bugün gittikçe dijitalleşen ve sanallaşan çağda, mekân ve şehirler de 
dijitalleşiyor ve sanallaşıyor. Bir mekânm ya da şehrin görüntüsü görüneninin 
önündedir. İmajı olan şehir, şehir olarak kabul edilirken daha çok dijitalleşen, 
betonlaşan, çelikleşen, sanallaşan şehirler/mekânlar tercihte öncelikli hale geliyor. 
Artık insanın ve mekânm aşkın bir yanı yoktur. Her şeyi belirleyen akıldır. 
Dolayısıyla insanı ve mekânı belirleyen de akıldır. Aşkın olanın en temel 
göstergesi cennet üzerinden hakikat ve sonsuzluk düşüncesi iken, modernleşme 
ile birlikte bu olan ve varolana indirgenmiştir. Oluşan rasyonel mekânlar bir süre 
sonra dijitalleşme ve sanallaşma üzerinden kendi “aşkın” boyutunu ve 
“metafiziğini” oluşturmuştur. Görüntü/imaj olmayan hiçbir şey anlamsızdır. Tıpkı 
sanal/simülatif ve dijital olmayan her şey gibi. Artık manava bile gitmeye gerek
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kalmayan, evde mutfak bölümüne ihtiyaç olmayan, alış veriş ve pazar kültürünün 
olmadığı bir boyuta girdik bile.

Aşkm olanın, anlamın somutlaştığı mekânlar/şehirler yerine anlamın, 
modanın, alışkanlıkların üretildiği mekânların içinde yaşıyoruz. Şehirler imaj 
haline gelirken yollar ve yolculuklar da gittikçe sanallaşıyor. Işık, güneşin, aym 
ve nurun yerini aldı. Yaptığınız bir yolculukta yolda olma duygusunu yaşamanız 
neredeyse imkânsız. Otobüslerin durduğu mola yerleri ile eski kervansarayları, 
oteller ile hanları karşılaştırdığınızda her şey daha net anlaşılır. Nasıl ki artık 
şehirler ibadethane/cami merkezli yapılmıyorsa yollar da Kervansaray ve Han 
merkezli yapılmıyor. Braudel’in şehrin kalbi olarak gördüğü ibadethaneler bugün 
felç olmuş unsurlan gibi tasfiye olacağı günü bekliyor. Sadece şehrin Ulu Camisi 
veya Hanları mı? Elbette ki hayır... O eksende kurulan sokaklan, hamamlan, 
esnafları da ortadan kalkıyor. Braudel’in çok güzel biçimde gördüğü şey aslında 
bir şehrin değil, bir zihniyetin ve yaşama biçiminin tasfiyesidir. Çünkü ona göre 
kalbi yok etmek, hayatı yok etmektir. Ona göre İslam şehri mekân anlayışı olarak 
İslam medeniyetinin ve zihniyetinin somut halidir. Şehirler, yollar, 
kervansaraylar, hanlar, gemiler, hac ziyaretleri hepsi birden bir olguyu, yekpare 
bir duyguyu ve bütünlüğü temsil eder. Bu da elbette ki tevhid şuurunun mekâna 
yansımasıdır.37

Modernleşme süreci ile birlikte ortadan kalkan mahremiyet zorunlu 
olarak apartman ve meydan ekseninde şehre yansıyınca evler de anlamsız hale 
geldi. Artık dindar insanlar da zamanla söz konusu rasyonel sürece ayak 
uydurmak zorunda kaldılar. Oysaki onların evlerinde ve mahallelerinde 
dolayısıyla mekânlarında temsil ettikleri bir inanma biçimi, bir zihniyetti.

Burada söz konusu mekân anlayışının zorunlu sonucu diyebileceğimiz 
(bazı sosyologlar tepki olarak telakki ediyorlar) gecekondulaşmaya da 
değinmemiz gerekir. Bazılarının ısrarla yanlış bildiğinin aksine gecekondulaşma 
bir geleneğin değil modernleşmenin zorunlu sonucudur. Orada yaşayan insanlann 
dar gelirli, muhafazakâr veya dindar olması onlarm bir geleneği temsil etmeleri 
anlamına gelmez. Modem mekân ve şehir anlayışının zorunlu sonucu olarak 
tamamen ekonomik sebeplerden, sosyal adaletsizliklerden, üretimin adaletsiz 
paylaşımından ve en önemlisi de mekânla ilgili zihinsel değişimden dolayı 
köyden kente göç etmek zorunda kalan insanlann şehri kuşatmalan, köylerini

37Mumford da şehirleri belirleyen ana unsurun din/inanç olduğunu, metafizik değerlerin 
daha belirileyici olduğunu belirtir. Tarih Boyunca Kent, s. 20-21FemandBraudel, Akdeniz, 
Tarih, Mekan, İnsanlar ve Miras, s. 100



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 127

şehirlerin etrafına taşımalarıdır yaşanan. Nitekim süreç içinde gecekondu 
bölgelerinin toplu konut olarak modem mekânlara dönüşmesi gecekondunun 
geleneği temsil etmediğinin de en önemli göstergesidir.38

Turgut Cansever ve Akif Emre mekân duygusunu yitirdiğimiz zaman 
hayat anlayışımız düzleşir, sıradanlaşır ve modem bir aile ile aynı eksene geliriz 
der. Hâlbuki Müslüman olan bir ailenin hayat tarzı ile modem bir ailenin ya da 
Müslüman olmayan bir ailenin hayat tarzı aynı olamaz. İnanç ve zihniyet bizi

38Konuyla ilgili travmatik düzeydeki paradoksal durumu Akif Emre şöyle anlatır: "Dehşetli bir şaşkınlık içinde 
toplum. Sanki ilk kez bu topraklara yerleşiyor, ilk kez şehir kuruyor olmanın şaşkınlığı üstümüzdel Tedirginiz, 
geleceğimizden endişe duyuyoruz; çarpık şehircilik anlayışının toplumsal maliyetini düşünmek bile ürkütüyor. 
Herhalde hiç bir dönemde şehir, insan, kültür gibi kavramlar bu kadar gündeme gelmemişti. Ve hiç bir zaman da 
bu kavramlar bu kadar kolay tüketilmemişti.Tüketim ekonomisine râm olduğumuz gibi kavramları, değerleri de 
tüketiyoruz. Bir yanda yaldızlı nutuklarla açılışı yapılan şehirleşme hamleleri, diğer tarafta içeriği doldurulmamış 
bu sözleri tekzip eden çirkinlikte devasa siteler, yeni mekânlar ve diğer yanda şanlı tarih vurgusu, olur olmaz her 
durumda tekrarlanan "m edeniyef'le başlayan cümleler...
Toplumsal yozlaşma, rant ekonomisini önceleyen kent politikaları, bozulan sosyo-ekonomik dengenin mağdur 
ettiği kitleler... Bunların toplumsal, siyasal sonuçlarıyla yüzleşmeden palyatif çözüm önerileriyle sorunu erteleme 
politikaları... Yeni ekonomik durumun ortaya çıkardığı hali vakti iyi/leşmiş kitleler şehirden uzaklaşarak, steril 
hayat alanlarına sığınarak bizzat sorumlusu oldukları sorunlardan kurtulacaklarını varsayıyor.Öte yandan çarpık 
yapılaşmayla, küçük bir depremde yerle bir olması muhtemel "en alttakilerin" yaşadığı, artık şehrin merkezi 
durumundaki alanların kentsel dönüşümü adına yeni gerilimlere yol açan planlarla tanışıyoruz. Şehirleşmede 
insanı ve insani ölçekleri gözetmeden, bu konuda en küçük fikir istihsal etmeden yapılacak dönüşümler farklı 
düzlemde insani ve toplumsal yaralar açacaktır.
Şehirlerimizin en büyük zaafı; bir toplumun değer yargılarıyla yaşayacağı insani ölçekte mekânlar oluşturmaktan 
ziyade jakoben resmi ideolojilere uygun toplum, insan ve mekan modeli oluşturmaya ayarlı olması. Özellikle 
muhafazakâr kesimlerin meydana bir cami yapmakla sınırlı şehir ve değer algısından öte bir hazırlığın ve 
tasavvurunun olmadığı daha açık ortaya çıkıyor. Şehirleşme eleştirilirken birkaç sembolik hedefin dışında sosyo
ekonomik yapıyı hiç değiştirmeyen, modern şehirler kurarken rant ekonomisinin nasıl işlediği, işleyeceği 
konusunda kafa yormayan bir kolaycılığa düşüldü. Zamanla bu fikirsizlik halinin sembolik düzeyde tüm kaygıları 
teslim aldığı da daha net ortaya çıktı.Diğer tarafta ranta dayalı yeni kentleşme planlarına karşı çıkanlar da 
kapsayıcı bir öneri geliştirmekten çok herkesi olduğu yerde tutmaya dayalı bir muhalefet geliştirdi. Bir tür 
"garibanizm"e dönüşen bu muhalefet tarzının ranta dayalı yeni sınıfsal hamlelere karşı çıkarken sağlıksız 
yapılaşma ve sefalet konusunda ne önerdikleri konusunda fikrimiz yok.
Bu arada silueti, tarihi dokuyu bozan Cumhuriyet modernleşmesinin yaptığı tarih katliamını adeta sürdüren 
muhafazakâr rant anlayışı sürerken şehir üstüne yayınlar hayli arttı. Şehir kitapları, şehir dergileri, panelleri temel 
sorunlara değinmeden şehir üstüne soyut söylem yığınına dönüştü. Ya geçmişe özlem duyan, tarih bilincinden çok 
nostaljik avuntular sunan yazılar yahut şehir üstüne güzellemeye dönüşen retorik...Bu etkinliklerde modern 
dünyada şehirlerin karşılaştığı sorunlar veya bir medeniyet ölçeğinde şehir çözümlemeleri yerine şehir üstüne 
soyutlamalar epey hacim kaplıyor. Şehir, mimari, estetik gibi konularda toplumsal-kültürel çözümleme yapabilen, 
alana hakim kalemlerden çıkan yazılar çok az. Oysa şehir bir tasavvur meselesi olduğu kadar -en az bir o kadar da- 
uzmanlık isteyen, bilgiye, eğitime dayalı, son derece somut çözüm/lemeler gerektiren bir alan. İnsan tekinin ve 
toplumun nesiller boyu hayatını şekillendirecek çözümler meselesi bir kaç müteahhidin kar hesaplarına emanet 
edilemeyecek kadar ciddi bir meseledir. Ve hiç bir disiplinin şehircilik ve mimarî kadar insan ve toplum hayatının 
her anını ve nesiller boyu biçimlendirecek kadar kalıcı tesiri olamaz. Açılan bir caddenin kıvrımından imar izni 
verilen yeni bir yapılaşmaya, yükselen bir binanın çevresinden pencere ölçüsüne kadar her detay o şehirde, o 
evde yaşayan fertlerin hayatını biçimlendirdiği gibi gelecek nesillerin hayatını da ipotek altına alıyor. Bunca 
medeniyet, şehir, kültür edebiyatının yapıldığı bir dönemde hayata, şehre ve insana dair daha ciddi yaklaşımlar 
ortaya konmalı." 21 Ağustos 2014 Şehir Üstüne Güzellemeler, Yeni Şafak
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belirliyorsa bu böyledir. Ancak biz inanç ve zihniyeti belirliyorsak zaten 
modernleşmişiz demektir. Akif Emre ve Turgut Cansever bir Müslümamn 
Müslümanlığı ile ilgilendirirler zamanı ve mekânı. Bir Müslüman mekânı ancak 
Müslümanlığı ile dönüştürür. Yaptığı her şey Müslümanlığının, inancının, 
zihniyetinin somutlaşmış halidir. Bir köy, mahalle, şehir, sokak oluşurken bu 
bilinçle oluşur.

Turgut Cansever’in de altını önemle çizdiği gibi binaların aralarındaki 
dengeli hiyerarşiye göre insanların biyo-sosyal ihtiyaçlarına hizmet edecek tarzda 
dizayn edilmesi gerekir. Bu hiyerarşi ise daha üst varlık düzeyleri tarafından 
belirlenmiştir. İnsanın inançları, varlık ve kendisi hakkmdaki telakkisi, değerler 
hiyerarşisi, psişik hayata ait davranış ve tavırlan ile fîkri-ruhi varlık düzeyleri, 
aile hayatının özelliklerini ve aile fertleri arasındaki ilişkileri etkiler ve onlara 
şekil verir. Ailenin yapısı, çocukların eğitimi, kültürel amaçlar, yaşlılara saygı ve 
mahremiyet şuuru, bir Müslümamn evinin planimetrik organizasyonuna yansır. 
Bir evin mahremiyeti, mahfuz ve mahrem bir mekân olarak ev anlayışı birbiriyle 
ilişkili ifadelerdir. İki ev arasındaki mesafe, her tür mevzuat ve idareyle ilgili 
sınırlamalardan azade hipotetik durumda, iki tür güç ve tavrın sonucudur. 
Birincisi korku, işbirliği ihtiyacı ve sosyal dayanışma, İkincisi ise güvenlik, 
mahremiyet ve ferdiyettir. Bu nedenledir ki evler arasındaki fiziksel uzaklık, 
sokak ve mahallenin seçilmesiyle ilgili kararlar, bir binanın nasıl 
konumlandınlacağı gibi hususlar, komşuya karşı saygılı bir tavır için, güvenli bir 
özel hayat için kullanıcının arzularına bağlıdır. Böylece insanın kozmolojik idraki 
ve inançlan, davranışlarında yansıyan psikolojik tavırlannın karakteristiğini 
tanımlar ve tayin eder. Sadelik, yumuşaklık, tevazu, çekingenlik ve mahcubiyet, 
vahşilik, kısıtlama, nezaket, zevk, umut, dindarlık ve benzeri insani duygular, 
tavırlar ve haller sanat eserine biçim ifadeleri olarak yansır.39 Ona göre sadece 
kararların ürünü olarak yalnızca maddi, teknolojik ve biyo-sosyal varlık 
düzeyleriyle sınırlı olan bina, teknolojik bir muvaffakiyet olmaktan öte geçemez 
ve bir mimari eser hüviyetini kazanamaz. Çünkü mimari, varlığın bütün yönlerini 
kucaklayan bir disiplindir.

Akif Emre de Oxford üzerinden anlattığı Kalp Meteforu’nda tam da 
buraya değinir.“Kalp metaforundan kastım şuydu: İslam Medeniyetinin hala bu 
çağa söyleyecek bir sözünün olup olmadığı, daha açık ifadeyle hayatiyetini 
sürdürüp sürdürmediği sorusu çok tartışılır. Özellikle arayış içindeki gençlerin 
içinden çıkamadıklan bir çelişkiler yumağıdır bu soru. Bu durumu kalp 
metaforunun açıklayıcı olduğunu düşünürüm. İslam Medeniyetini bir bedene,

39 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve mimari, s. 19-20
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organizmaya benzetirsek tüm uzuvlar yerinde; referans sistemi, tarihsel tecrübesi, 
insan ve coğrafi unsur ile insanlığa söyleyecekleri var. Kalp yani onu besleyen 
değerler, kaynaklar kan pompalamaya devam ediyor. Ne var ki kalpten aldığı 
eneıjiyi harekete geçirecek kollardaki ana damar kesik. Tüm mesele bu kesikliği 
ortadan kaldırıp bedenimize hayatiyet veren kanla buluşmasını sağlamaktır. 
Oxford örneğinde, uzun tarihsel süreç içinde Batı medeniyetini canlı tutan kalp 
kan pompalamaya devam ediyor. Kalbinden aldığı enerjiyle ihtiyacı olan hareketi 
gerçekleştiriyor, eşyaya, dünyaya biçim veriyor. Bunun şehir, kilise, üniversite, 
aydınlanma, modemite, sekülerlik bağlamında somutlaşmış, taşa toprağa, ete 
kemiğe bürünmüş hali Oxford şehrinde dolaştığım sokaklar yani üniversitenin 
koridorlarıydı...”40

Akif Emre’nin Kalp Metaforu’na benzer biçimde Turgut Cansever de bir 
başka yerde mekânm bütünlüğünden söz ederek üslup ve ritim üzerinden varlık, 
kâinat ve yaratılış tasavvurunun nasıl kaybedildiğinin altını çizer. Çünkü ona göre 
varlık, kâinat ve yaratılış telakkisinin biçim üzerine doğrudan yansıması üslubu 
meydana getirir. Üslup amelin biçim ifadesidir. Dolayısıyla üslup bilincinde olan 
birisi ancak mekânı bir bütün olarak görebilir.41

Öyleyse varlıkla ilgili doğru veya kaybedilmeyen bir tasavvur (Hz. Âdem 
ve Havva’nın tövbe ettikten sonraki tasavvuru) üslup/usul vasıtasıyla mekâna 
yansır. Her parça hareket halinde bütüne doğru gider. Her parça bütünün bir 
parçasının idrakindedir. Öyleyse mekânda gerçekleşmesi gereken de tevhid 
ilkesidir. Nitekim gerek Turgut Cansever ve gerekse Akif Emre bu tevhid ilkesini 
mekân ve şehir anlayışlarının en temel ilkesi haline getirirler. Nitekim onların 
yazdıklarını bu ilke bağlanımda değerlendirmek gerekir.

Turgut Cansever’in de belirttiği gibi İslam’ın temel ilkesi olan Tevhid 
(Birlik) İslam mimarisine de yansımış olup bütün varlık düzeylerine ait 
problemlerin bütünlüğünü kapsar ve cevaplandırır. İslam mimarisi, maddi, biyo- 
sosyal, psikolojik ve ruhi-akli varlık düzeylerinin problemleriyle ilgili spesifik 
tutumlar ve uygun değerlendirme sistemlerine sahiptir. İslam tarihi boyunca, 
İslam âleminin değişik bölgelerinde çeşitli nesiller, çevrelerini temel İslami 
ilkelere göre biçimlendirmeye çalıştı ve mimari eserleri bu bilinçle vücuda 
getirdi. Ona göre İslam mimarisi kontrolden çıkmış “ratio”nun ürünü değildir. 
İslami akidelerin, İslam’ın kozmolojik telakkilerinin ve tevhid anlayışı 
bağlamındaki İslami tavırların yansıması ve ürünüdür. Tevhid, hem Allah’ın

40Akif Emre, Bir şehir: Gelenek ve Mekân, 10 Aralık 2016, Yeni Şafak
41 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, s. 23
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iradesine teslim olmayı, hem de her şeyin kendi doğru yerinde bulunduğu bir 
düzenin tesisini ifade eder.42 İslam mimarisi, İslam’da insanın Allah hakkındaki 
şuurunun, varlığın kutsal karakterinin çatısmı oluşturur.

Tevhid ilkesini esas alan Müslümamn hallerinin de mekâna ve şehre nasıl 
yansıdığını anlatan Cansever, aslmda Allah, Cennet, İnsan ve Yeryüzü arasındaki 
bütünlüğe dikkat çeker. İslam’la ilgili ana ilkeyi kaybeden birinin modernleşmesi 
kaçınılmazdır. Bunun içindir ki mahalleden eve, şehirden köye kadar mekânla 
ilgili her yapı ve oluşum söz konusu bütünlükle ilgilidir. Kul hakkı, komşu hakkı, 
insan hakkı, sosyal haklar hatta evlerin, sokakların, mekânların hakkı bile o 
bütünlük çerçevesinde gözetilir. O bütünlük bugün modem hayat içinde ortaya 
çıkan insanla ilgili bazı psikolojik ve sosyolojik hallerin ortaya çıkmasını da 
engeller.

Sonuç

Gerek İbni Arabi, gerekse Turgut Cansever yeryüzü, mekân ve şehirle 
ilgili aslmda bir bilince, bir zihniyete dikkat çekerler. İmam-ı Gazali’den 
hareketle Allah’ın yarattığı dünyanın yaratılması itibari ile yaratılabilecek olanın 
en güzel olduğu idraki tüm İslamâlimlerinin bir bilinçle taşıdığı ana ilkelerden 
biridir. Dolayısıyla bu dünyayı güzelleştirme duygusunun amacı zaten güzel olanı 
keşfetme ve onu cenneti unutmayacak biçimde değerlendirmedir. Önemli olan da 
zaten Allah’ın yarattığı varlığın güzelliklerinin bilincinde olmaktır çünkü varlık 
güzellik boyutu ile de Allah’ın bir isminin tecellisidir. Mekke’nin, Medine’nin ve 
Kudüs’ün peygamberler eli ile mekândan şehre dönüşmesi bizim için örnek teşkil 
eder. Her üç şehrin de kurulma ve yaşanma aşamasında cennet ile bağlarının 
kurulması tesadüf değildir. Nitekim Turgut Cansever de Osmanlı Şehirlerini 
İslam şehirlerinin nüvesi olarak görür ve Osmanlı şehirlerini tanımlarken Osmanlı 
Cennetleri gibi bir tabir kullanır.43

Öyleyse Akif Emre’nin de belirttiği gibi bu üç şehir iz’ler ve göstergelerle 
doludur. Bizim derdimiz bu izleri takip etmek, göstergeleri fark etmek ve 
kaybettiğimiz tevhid bilincini ve ilkesini, mekân bütünlüğünü ve varlık 
tasavvurunu yeniden el etmektir.

Bir şehir inşa edilirken neden önce hamam yapılır (işçilerin temizliği 
için), sonra medrese yapılır (ilmi hayat ve eğitim) ve sonra da cami (tevhid ilkesi) 
yapılır? Daha sonra bu yapıya uygun çarşılar, evler, mahalleler ve sokaklar inşa

42A.g.e. s, 27
43 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, 109
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edilir? Sadece bu sorunun cevabı bile bugünkü açmazımızı ve neyi kaybettiğimizi 
anlamamız bakımından önemlidir. Yeni bir mekân tasavvurunun zorunlu 
şartlarının neler olacağının göstergeleridir. Öyleyse insan mekânı istediği gibi 
kullanma hakkına sahip değildir. En önemlisi mekân, tabiat cansız bir varlık ve 
nesne değildir. Bugün mekân algısı değişmeden insanın zaman, ev, mahalle ve 
şehir algısının dolayısıyla medeniyet telakkisinin değişmesi mümkün değildir.

Batıda ortaya çıkan modem tavrın uzak vadede Şeytan’m tavrı ile yakın 
vadede ise “ratio”nun tavrı ile yakından ilgisi vardır. Bunun yanı sıra gelenekten 
kopma biçimlerinin Antik Yunan’da ve Orta Çağ Avrupa'sında olması tesadüf 
değildir. Antik Yunan’m mitolojisi olmasaydı gerçekliği akla indirgeyen 
“felsefe”, Hıristiyanlığın Tanrı, varlık ve din/insan telakkisi olmasaydı Rönesans 
ve Modemite ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla burada özellikle Hıristiyanlık 
Modemite ilişkisinin daha farklı biçimde irdelenmesi gerekmektedir. Özellikle 
Pavlus’un Hıristiyanlık telakkisindeki îsa tasavvuru dikkatlerden 
kaçırılmamalıdır. Tıpkı Âdem’in “cennetten kovulması” gibi İsa’nın da “çarmıha 
gerilip öldürülmesi” güdüsü, Hıristiyanlık din-dünya ve insan tasavvurunun asıl 
belirleyici dinamikleridir. Batı dünyası mitoloji sonrası başlattığı süreçte bir 
rekabet ve intikam güdüsü ile hareket etmektedir. Gerek cennetten kovulma ve 
gerekse Isa’nın çarmıha gerilmesi Batı modernleşmesinin de bilinçaltıdır. 
Dolayısıyla dünyada bir cennet kurma tasavvurunun arka planında bu güdülerin 
olduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bu başkaldırı psikolojisi ve olgusu aslmda 
tüm varyanttan ile Batı düşüncesi ve tarihi için geçerlidir. Sanat, estetik, bilim, 
romantizm, ortaya çıkışı itibariyle PavlusHristiyanlığı bu başkaldıran insan 
olgusundan bağımsız değildir. Öyleyse mitoloji ve Hıristiyanlığı hemen şablonik 
olarak gelenek bölümüne koymamak gerekiyor. Mitoloji ve Hıristiyanlık aslında 
insanın geleneğe ilk müdahalesinin sonuçları olarak da görülebilir. Yunan 
Mitolojisi ile Mezopotamya ve Ortadoğu Mitolojisi arasındaki temel farklar 
düşünüldüğünde bu çok rahatlıkla görülebilir. Benzer biçimde Pavlus 
Hıristiyanlığı da Roma ve Yunan Aklı’nın geleneğe müdahalesinin sonucudur.

Belki de tasvir, simülasyon, gösteri, görüntü, imaj bunun için batı 
kültüründe ortaya çıkmaktadır. Mekân coğrafyadan ve doğadan koparılmasaydı 
mekân bir boşluk haline dönüştürülmeyecek ve geleneksel şehirlerin yerini bugün 
dijitalleşen, sanallaşan ve buharlaşan şehirler almayacaktı.

Sonuç olarak şehir ve mekân bir anlayış ve zihniyetle doğru orantılıdır. 
Mekân bir boşluktan, uzamdan, toprak parçasından ibaret değildir. Onu mekân 
kılan varoluşsal anlamdaki metafizik boyutudur.Ev, mahalle ve şehir oluşurken 
bu anlam boyutuyla oluşur. İslam şehirleri ölülerinin de can bulduğu, mana
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boyutunda yaşadığı şehirlerdir. Çünkü mezarlıklar, türbeler, kümbetler de bütün 
anlamıyla mekâna dâhildir. Dolayısıyla şehir ve mekân bizim inancımızı, mana 
boyutumuzu, din tasavvurumuzu, insan telakkimizi ve tabiat tavnmızı ve 
anlayışımızı yansıtır. Bu yanıyla bir dünya görüşünün somutlaşmasıdır şehirler. 
Mekân bizim tahayyülümüzün, anlam dünyamızın temsil edildiği alanlardır. Bu 
yanıyla mekân bir iz, biri göstergedir. Bizi taşıyıcı unsurdur aynı zamanda. Bir 
başka açıdan mekânhududullah’ın gözetildiği alanlardır. Fıkıh (hukuk) mekânda 
anlam kazanır. İster ev ekseninde, ister mahalle, ister sokak veya şehir ekseninde 
olsun fark etmez. Yapılaşmayı belirleyen hududullah şuurudur. Bir evin 
penceresinde, bir evin kapısının yönünde, duvarının çizgilerinde ve hatlarında 
belirleyici olan hududullahtır. Mekânın güzelliği O’ndan ve oradan(cennetten) 
tecellidir. O’nun isim ve sıfatlan nasıl mekânda tecelli ederse, O’nun iradesi de 
mekânda tezahür eder. Öyleyse mekânm dili ve hakikati de fıtridir. İnsana düşen 
onun yaratılışındaki hikmet ile kendi yaratılışındaki ve bu dünyaya 
gönderilişindeki hakikati idrak ederek yaşamaktır.
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ÖZGEÇMİŞ

1978 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da 
tamamladıktan sonra 1994-1998 yıllan arasında İnönü Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türk Dili veEdebiyatı Öğretmenliği Bölümünde eğitim gördü. 1998 
yılında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlarken 2000 yılında aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ahmet Vefîk Paşa’nm Tiyatrolan 
Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde “Tarık Buğra İnsan ve Eser” başlıklı teziyle doktora eğitimini 
tamamladı. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde 2009-2014 yıllan arasında Yardımcı Doçent, 2014 yılından itibaren 
de Doçent olarak öğretim üyeliği görevine devam etti. Halen aynı bölümünYeni 
Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında, “Tanzimat modernleşmesi, postmodemizm, 
modem öykü kuramı, Edebiyat ve şehir ilişkisi konularında çalışmalarına devam 
etmektedir.



134 Elazığ Belediyesi Yayınlan

EDEBİYATA YANSIYAN YÖNLERİYLE ŞEHRİN ESTETİK VE 
KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ

Doç.Dr. Ebru BURCU YILMAZ

Şerefü ’l-mekân bi ’l-meUn

Giriş

Şehir, özellikle son yıllarda Türkiye ve Dünya’da üzerinde çok konuşulan 
ve farklı disiplinlerin gündeminde yer bulan bir konudur. Dünya nüfusunun 
yarıdan fazlasının şehirlerde yaşıyor olması ve bu yoğunluğun artışıyla müteradif 
olarak problemlerin de ciddi boyutlara ulaşması ‘kent’ olarak isimlendirilen 
sorunsalı dünya gündeminde önemli bir başlık haline getirmiştir.

Şehir ve edebiyat, her ikisi de disiplinlerarası çalışma alanı ve insanı 
yakından ilgilendiren birer ilim sahası olmakla birlikte sosyolojik bağlamda 
değerlendirilmesi gereken olgulardır. İnsanın mekânla arasındaki ilişkiyi 
sorgularken hareket noktası olarak seçilen temel soru, aynı zamanda şehir ve 
insanın karşılıklı olarak birbirini inşâ ettikleri gerçeğine de işaret eder: Mekânlar 
mı insanlan etkiler; insanlar mı mekânları? Bu derece içiçe olan iki alanın 
birbirine katkısı üzerinde düşünmek her iki alana da yapıcı yönde etki edecektir.

Teknolojiyi, doğayı ve mekânı yönetmek için değil, onlarla uyum içinde 
yaşayabilmek için kullanmak mecburiyetindeyiz. İnsanın mekâna tasarrufu da bu 
anlayışa göre şekillenmeli. Mücadele ve tahakküm değil mesken tutma anlayışı, 
mekânı insan odaklı bir yerleşim haline getirebilir. Heidegger’in “ne zaman ki 
iskân edebiliriz, ancak o zaman inşâ edebiliriz” (Sharr, 2017: 67) ilkesi, mekânın 
ve dolayısıyla şehrin, fiziksel inşadan önce rûhun sükûn ihtiyacını 
karşılayabilecek nitelikte olması gerektiğine dikkat çeker. MeşaSelimoviç, Derviş 
ve Ölüm adlı romanında “mekânm yalmz gözle görebildiğimiz kadan bize aittir; 
biz ise tamamen ona aitiz” derken de aynı durumu aidiyet ilişkisi açısından 
örneklendirir. Mekân, sadece fiziksel bir oluşum değil, kök saldığımız bir yer 
olarak hafıza ve kimlikle alakalı bir mevkidedir.

Mimariyle birlikte mekânı betimleyen sanatlar arasında yer alan edebiyat, 
hayatı ve insan ilişkilerini derinlikli bir şekilde sunarken psikanalitik ve 
sosyolojik kabuller doğrultusunda ortaya konan tezleri doğrular. Edebiyat, insan 
ruhunun derinliklerine inmeyi başanrken, hikâyesini anlattığı toprağm ve o 
toprak üzerinde inşâ edilen yapılann estetik ve kültürel kodlarını da yansıtır. Bu 
sebeple şehir planlamasında söz ve eylem sahibi olan kişiler, mekâna sinen tarih,
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coğrafya, kültür ve medeniyetin kokusunu da duyabilmelidir. Bu etkiyi 
sağlayabilecek güce sahip alanlardan birisi de edebiyattır. Sanatçının dil işçiliği 
ve kurgu yeteneği ile ortaya çıkan edebiyatın aynasındaki şehir anlatımı, sadece 
yer isimlerinin tespitinden ibaret olmayıp bugünün ve geleceğin şehir 
düşüncesine katkı sağlayacak eleştiri, tespit ve teklifler de içermektedir.

Kalem ve Kelâmın Aynasında Şehir

Edebiyatın hayatla içiçeliğinidüşünürken basit bir sorudan hareket 
edebiliriz: “Edebiyat, hikâye anlatmanın dışında daha fazla ne yapabilir? Toplum 
için, insan için, şehir ve çevre için.Her şeyden önce insan, kendi ürettiklerine 
manevi bir ruh üfleme kaygısı taşıdığı zaman mutlaka o ürüne estetik bir veçhe 
kazandırmak için çaba sarf eder. Estetik tavır,maddenin sınırlılıklarını bir nebze 
yumuşatan ve gözü terbiye eden bir bakış açısının ürünüdür. İsmail Tunalı, estetik 
algıyı şu şekilde tanımlar: “Estetik algı, parçalara ayırmayan, sınıflandırmayan, 
bütün olarak, nitelikleri çoğul olarak kavrayan bir algıdır. Doğrudan doğruya 
sezgiye dayanır, kavramsal bilgiden bağımsız ve özerktir. ” (Tunalı, 2007)

Şehrin sorunlarının tartışıldığı bir yuvarlak masada mimar, mühendis, 
şehir planlamacısı, yerel yönetim yetkilisi, sosyolog gibi farklı İlmî disiplinlerden 
kişilerin yanı sıra bir sandalyenin de edebiyatçılara ayrılması gerekiyor. Zira 
ancak böyle bir karar alma sürecinde bulundukları takdirde edebiyatın malzemesi, 
muhataplarınca sadece hayal ve hikâye olmakla tahfif edilmeyecek, toplumsal 
sorunların tespiti ve çözümünde bir başvuru alanı olarak değerlendirilecektir. Bu 
işbirliğinin gerçekleşebilmesi için öncelikle toplumdaki var olan edebiyat 
algısının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Nitekim hem sanat hem de bilim 
olan edebiyat, bazılarınca hâlâ insanların sadece hobi olarak ilgilendikleri bir boş 
zaman etkinliği olarak görülmekte ve bu sebeple ciddiye alınmamaktadır. Hâlbuki 
İnsanî özü derinlikli bir şekilde ele almayı başaran edebî eserler, insanı 
ilgilendiren her disipline katkı sağlayabilir. Bu katkıyı görebilmek için ‘edebiyat 
eşittir hayat’ ilkesinden hareket edilebilir.

Beşir Ayvazoğlu, Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserini değerlendirirken, 
şehirlerin edebi olarak yeniden inşa edilebileceklerine dikkat çekerken, 
Tanpınar’m metinlerini, ele aldığı şehirleri kuşatan birer zırh olarak niteler. Şehre 
statik olarak bakan bir kişi sadece inşânınmaddî boyutunu görebilirken, dinamik 
bakış, şehre bir ruh atfeder ve ona, insanın bütün duyularını açarak 
gözlemleyebileceği yeni boyutlar kazandırır. Böylece şehir sadece hendese ve 
maddenin belirleyici olduğu arkitektonik bir mekân olmaktan çıkarak kimlik ve 
belleğe sahip estetik bir objeye dönüşür. Dinamik bakışın en işlevsel şekilde 
kullanıldığı yerlerden biri de edebî eserlerdir. Abdülhak Şinasi Hisar’m tanımıyla



136 Elazığ Belediyesi Yayınlan

şehir, “metafiziğin, fiziği tamamladığı yer”dir. Metafizik ve manevi çehrenin 
yansıma bulduğu edebiyat, sadece şehre dair nostaljik fotoğraflar bulabileceğimiz 
bir alan değil aynı zamanda şehrin hafızasını koruyan ve sonraki nesillere taşıyan 
bir araçtır. Bu bakımdan edebiyata yansıyan şehir temsillerini incelemek, geçmiş 
devirlerin yaşama üslûbunu canlı hayatm içinden örneklerle sunarken bir taraftan 
da şehir tarihi alanında ihtiyaç duyulan yazılı arşive katkı sağlarlar. Zira üzerinde 
çok konuşulmasına rağmen aynı ölçüde yazılı kaynak bulunmayan şehir 
araştırmalarında, edebî metinler önemli bir veri deposu olarak kullanılabilir. 
Şehrin yazılı tarihine dair kaynaklann yetersizliği Şinasi Hisar’m tespitiyle, 
hayata kalemin refakat etmemesinin sebep olduğu eksikliklerden biridir. 
“Düşüncelerimizi ifade ve ömürlerimizi hikâye etmesini iyi bilmemişiz ve bir 
şeyin yapılmasına verdiğimiz kıymet nispetinde o şeyin söylenilmesine ehemmiyet 
vermemişiz. Hâlbuki en parlak kahramanlık, eğer bir kalem ona şehâdet etmezse 
karanlıkta parlayan rüzgârın söndürdüğü ışıklar gibi tamamen kaybolur ” diyen 
Abdülhak Şinasi Hisar, yazarak tarihe geçmeyen mekânm hikâyesini tabir 
edilmemiş bir rüyaya benzetir. Edebiyat, şehrihâfızasız ve hâtırasızbir yer 
olmaktan kurtararak zamanın altın zincirinde geçmiş ve gelecekle irtibat 
kurabilen bir noktaya yerleştirir. Mekânm hafızasını edebiyat üzerinden 
müşâhade etmek şehrin rüyasını yorumlama gayreti içine girmektir.

Türk edebiyatının şehre iltifatını gösteren en önemli delil, şehrengiz adlı 
bir türe sahip olmasıdır. Başlı başına şehri ve güzellerini anlatan şehrengiz, farklı 
yüzyıllarda şehrin geçirdiği iç ve dış değişimin kişiler üzerinden 
gözlemlenebileceği zengin bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Edebiyat, şehrin 
özel zamanlarına, özel mekânlarına ve özel kişilerine tanıklık ederken, bir şehri 
sadece yaşayan unsurların değil ölülerin de ayakta tutabileceğini gösteren sayısız 
örnek verir. Yahya Kemal’in “Bir Tepeden” şiirindeki;

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda,

Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyâda

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”

dizeleri şehrin manevi muhafızlan olarak nitelendirilebilecek ölülerini de 
şehir hayatınm dinamizmine dahil eder.

Şehirde kişilerin yanı sıra mekânlar da ölür. GastonBachelard’ m,Mekânın 
Poetikası’nda ifade ettiği gibi, mekân, peteklerinin binlerce gözünde zamanı
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sıkıştırılmış olarak tutar”(1996\ 43).Dolayısıyla mekâna yapılan her müdahale o 
mekânda muhafaza edilen zamanın da bu müdahaleden etkilenmesi anlamına 
gelir. Bugün olmayan ancak kaleme alınan edebî eserler sayesinde haberdar 
olduğumuz pek çok mekân vardır. Bazıları zamana yenik düşerek bazıları da 
yanlış ve bilinçsiz imar politikalarına kurban giden bu mekânlardan biri Küllük 
Kahvehanesidir. Bugün yerinin tespitine dair muhtelif rivayetlerin olduğu Küllük, 
Türk kültür ve edebiyatı açısından çok önemli bir hafıza mekânıdır. Bayezid 
Camii’nin yanında çoğunlukla bir açık hava kahvehanesi olarak faaliyet gösteren 
Küllük, adeta diplomasız üniversite olarak nitelenmiş ve birçok gencin yetiştiği 
kültürel bir ocak olarak işlev görmüştür. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Hilmi 
Ziya Ülken, Reşat Ekrem Koçu, Rıfkı Melûl Meriç, Peyami Safa, Mithat Cemal, 
Necip Fâzıl, Ali Nihat Tarlan ve Tarık Buğra gibi önemli yazar ve düşünürlerin 
uğrak mekânı olan bir sivil akademi hüviyetini hâiz bu mekânın yıkılması kadar 
kötü olan, romanının yazılmamış olması ve senaryoya aktarılmamasıdır. Hatta bu 
sebepten dolayı duyduğu mahcubiyet, Tarık Buğra’ya, “Küllük, benim birkaç 
alacaklımdan biridir” sözünü söyletmiştir. Küllük’e dair az da olsa bilgi 
bulabileceğimiz kaynaklardan biri de Buğra’nm öyküleri olmasına karşılık yazar, 
bu mekânm şehir hâfızasmda hak ettiği yeri bulamadığı inancındadır. Bir başka 
hafıza mekânı örneği olan, yakın zamanda restore edilen ancak aslından oldukça 
uzaklaştırılan Narmanlı Han da fizikî olarak yaşatılsa bile yılların biriktirdiği 
anıların sindiği manevi ortamı koruyamamıştır. Bu eksiklik büyük ölçüde, 
Narmanlı Han’da vakit geçiren Tanpınar’m anı ve mektuplarından okunarak 
giderilebilir.

Bazı yazarlar için vazgeçilmez şehirler vardır ve şehirler adeta o 
yazarlarla birlikte anılırlar. Yahya Kemal’in İstanbul’u, James Joyce’un Dublin’i 
-ki Joyce, “Dublin, günün birinde yerle bir olursa benim eserlerime bakılarak 
tekrar inşâ edilebilir” sözünün sahibidir, Kafka’nm Prag’ı... gibi. Bu aidiyet 
duygusu o kadar kuvvetli olabilir ki, Borges, bir söyleşisinde “ben, uzayın 
derinliklerinde geçen bir öykü yazsam bile o öyküde Aıjantin vardır” der. Bir 
yazarın şehri sahiplenmesi şehrin, belleği, kimliği, estetik ve kültürel 
dinamiklerinin yazarın oluşturduğu bir zırh tarafından koruma altına alınması 
anlamına gelir. Günümüzde bütün şehirlerin büyük bir hızla kimliksizleşerek 
birbirine benzemeye başlaması bahsi geçen zırhın eksikliğine işaret etmektedir. 
Şehir sadece fizik kanunlarının yardımıyla mekân üzerinde hâkimiyet kurmaya 
çalışan insanın mülk edinme ve tüketme alanından öte bir anlam taşımaktadır. Bu 
hastalıklı ve tahripkâr gidişat karşısında hafızayı canlı tutacak ve Yahya Kemal’in 
tabiriyle şehrin imtidâdım (gelişerek devam etmek; devam ederek gelişmek) 
sağlayacak bir şifa kaynağı olarak edebiyattan yararlanılabilir.
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Edebiyata Yansıyan Şehir Temsilleri

“Şehirde bir sanat eserinin içinde 
imiş gibi yürürsünüz.” Tanpmar/Yaşadığım Gibi

Edebiyat, ne anlattığından ziyade nasıl anlattığı açısından dikkati çeken 
bir söylem alanıdır. Okur, edebi eseri sadece didaktik bir tavırla yaklaşmaz. 
Çünkü edebi eser okurun aklından ziyade duyuş ve seziş kabiliyetine hitap eden 
bir kaynaktır. Şiirde daha belirgin olan bu tutum, nesir ve dramda gündelik dile 
daha yakındır. Buna rağmen, edebi eserde anlatılan durumlan ve duygu hallerini 
zaten bilmekte olan okuyucu için ilginç ve okunmaya değer olan metnin söyleme 
biçimidir. Bu bakımdan okura, gündelik dilden farklı üst bir dille itibari dünyaya 
dair bir hayal perdesi aralayan edebiyat, bir takım hakikatlerle yüzleştirebildiği 
ölçüde işlevini yerine getirmiş olur.

Edebiyata yansıyan şehir temsilleri devirler arasındaki farklılıklarla 
uyumlu olarak değişkenlik gösterir. Klasik dönemin kurallarla çevrili geleneksel 
söylemi içerisinde yansıma bulan şehirle, modem dönemin çıkışsız ve kendisini 
arayışlara adayan insanının şehir algısı farklılık gösterecektir. Nitekim devirlerin 
insan anlayışını belirleyen dinamikler aynı zamanda edebiyat anlayışlannm da 
farklılaşmasına sebep olurlar. Devrin ruhunu en yakından gözlemleme imkânı 
bulabileceğimiz edebî eserler sanatsal ürün olmanın ötesinde sosyolojik ve 
psikanalitik değerlendirmeler için malzeme deposu işlevi görürler. Kayıp zamanın 
izini sürerken başvurulabilecek en canlı kaynak olması sebebiyle de edebiyata 
yansıyan şehir temsilleri şehir tarihi yazımına katkı sağlarlar. Edebiyat, şehri 
sadece zamanın donduğu bir fotoğraf karesi olarak değil, sokaklannda yaşayan 
insanlarıyla birlikte canlı bir mekân organizasyonunun görülebileceği bir sahne 
olarak kurgular. Örneğin; Halide Edip’in Sinekli Bakkal romanını sadece Rabia ve 
Peregrini arasındaki doğu-batı sentezi üzerinden okumanın yanında devrin 
mahalle kültürünü de insan ilişkilerinden evlerin dekorasyonu ve üretim-tüketim 
alışkanlıklarına kadar gözlemlemek mümkündür. Sinekli Bakkal mahallesindeki 
sıradan bir vatandaşın eviyle, bürokrat Selim Paşa’nm konağındaki yaşama 
üslubu arasındaki farklılık da dikkat çekici ayrıntılar verebilir.

Edebî eserler, şehre dair müstakil manzaraların yanı sıra aynı şehre farklı 
açılardan bakan yazarlann mekân perspektifini de mukayeseli olarak gözlemleme 
imkânı sunar. Bu mukayese, farklı üslûpta iki kalemin mukayesesi olduğu gibi, 
bu üslubun ortaya çıkmasına tesir eden devrin ruhunun kişiler üzerindeki muhtelif 
etkilerini görmek açısından da dikkate değerdir. Örneğin; yaklaşık on yıl arayla 
Ankara’yı metinlerine taşıyan iki yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Ahmet
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Hamdi Tanpmar’ın Ankara izlenimleri arasındaki farka bakıldığında birisi için 
şehrin adeta kimliği olan unsurların diğer yazar tarafından görülmediği ya da ön 
plana çıkarılmadığı dikkati çeker. Bu durum her iki yazarın farklı edebi türleri 
tercih etmesi ile ilgili olabileceği gibi, şehre bakışlarına refakat eden ideolojik 
kabullerinin de etkisi göz ardı edilemez. Yakup Kadri Ankara’nın romanını 
yazarken adeta bir ressam gibi gerçek manzarayı kendi müşâhadesinden tuvale 
aktarır. Tanpmar ise Beş Şehir’ de bir gezginin intihalarını aktarırken edebiyatçı 
kimliğinin yanı sıra bir tarihçi hassasiyeti de taşır ve resim sanatından farklı 
olarak şehrin fotoğraflarını metinleştirir.

Refik Halit Karay’ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinde yaptığı gibi sosyal 
hayattaki değişimlerin üç devirdeki seyrini gösterdiği, kendi içinde 
karşılaştırmaların yer aldığı bir metin de yaşanan değişimin hızım ve etkilerini 
göstermesi bakımından ilginç sonuçlar verebilir. İçinde yaşarken geçirdiği 
değişimin farkında olmayan okur, bu eserde insanla birlikte şehrin değişimine de 
tanıklık eder. ‘Aziz Devrinde’, ‘Hamit Devrinde’ ve ‘Şimdiki Durum’ başlıkları 
altında dönemin doğum, düğün, okul, yemek, tedavi, giyim kuşam, Ramazan ve 
muhtelif semtleri anlatan yazar, her unsurun değişimini kronolojik bir anlatımla 
sunar. Sözgelimi; İstanbul’dan Ankara’ya yapılan yolculuğun üç devirdeki 
farklılığı anlatılırken ulaşım konusunda yaşanan değişimler okuyucuya adeta bir 
zaman makinesinde seyahat ettiği hissi uyandırır:

Aziz Devrinde: “Ankara neresi? Cehennemin bucağı! (...) Engürü’ye 
nasıl gidilir?Kaç günde? Bu mesele mevsime ve mevsimin kurak yahut yağışlı 
oluşuna tabidir. Ben diyeyim yirmi gün, siz deyiniz bir ay! Hangi tarikle (yolla). 
Bolu üzerinden...

Hamit Devrinde: Ankara neresi? Bereket trenle iki günde gidilebilen bir 
yer ama vilayetler arasında pek de makbul olanlardan sayılmıyor. Elbette 
Van’dan Bitlis’ten iyi. (...) Anadolu’nun göbeğinde ıssız, çorak, bakımsız bir 
kasaba!

Şimdiki durum: Ankara neresi? Kapı komşusu. Millet yeniden, fakat 
modem şekilde sefere daima hazırdır; bir bavul saltanatı hüküm sürüyor.(...) 
Artık yalnız Ankara için Haydarpaşa ’dan dört tren hareket ediyor. Yataklısı, 
restoranlısı var. Yolculuk kısalmıştır; hatta tayyare ile de göz açıp kapayıncaya 
kadar yeni hükümet merkezine varabilirsiniz” (Karay, 1996: 130-132).

Klasik Türk edebiyatında şehrengiz türünde ifadesini bulan şehir, modem 
Türk edebiyatı ve postmodem anlatılarında sıkça işlenen bir tema olarak karşılık
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bulur. Ancak bu temsil her zaman şehrin olumlu yönlerinin anlatımı şeklinde 
değildir. Şehir bazen sadece bir dekor olarak kullanılırken, bazen de kimlik ve 
hafıza mekânı olarak yüceltilir ya da kaçış ve arayış eylemlerine mekân olur. 
Bilhassa postmodem anlatılarda insanın mücadele ettiği devasa bir güç olarak 
şehir yutucu bir mekâna dönüşür. Gerçek unsurlardan ilham alınarak kurgulanan 
şehirlerin yanı sıra muhayyel, ütopik veya distopik şehirler de edebiyatm dilinde 
vücut kazanır. Edebiyatta şehrin anlatımı, sosyal ve iktisadi şartlarda meydana 
gelen değişimden etkilenmiş ve bu etki metinlere tematik olarak yansımıştır. 
Sözgelimi, klasik Türk edebiyatı şiir ağırlıklı olduğu için şiir dilinin imgesel 
anlatımında şehir çoğunlukla bir sembol olarak karşımıza çıkar. Gönül ve kalp, 
şehre benzetilerek anlatılırken kişinin yaşadığı manevi arayış süreci ve ruhsal 
büyümenin aşamaları şehirde yapılan bir seyahate benzetilir. Bu konuda ömek 
bulabileceğimiz alegorik bir mesnevi olan Hüsn ü Aşk’m yanı sıra Muhammed 
Sâdık tarafından 1771 yılında kaleme aldığı Risâle-i Mahbûb (Nefsin Şehirleri) 
adlı eserde de şehir sembolüyle nefsin mertebeleri ele alınır. Nefsin şehre 
benzetilerek ve kişileştirilerek anlatıldığı bu metinde kişi, tasavvuf ve analitik 
psikoloji açısından incelenebilecek bir yolculuğa çıkar. Her şehir, terbiye mekânı 
olarak kişinin, ruhsal büyüme sürecinde kat ettiği bir aşamaya tekabül eder:

“Fenâ çölünde bir büyük şehre uğradım ki enlem ve boylamına göz 
erişemez. Bu şehrin binaları Şeddâd isimli krallığın kurduğu yüksek binalar 
gibidir; malları zenginliğiyle ünlü Kârun’unben’ine benzer ve içindeki canlılar 
öyle çok ki hesap olunamaz. (...) Şehrin ortasında oldukça büyük bir diğer şehrin 
kalesi vardı ki duvarları âdeta aya yükseliyordu. Fakat sur dışında bulunan 
şehirde bir zulmet gözlemledim ki hiçbir zulmete benzemez. Bildim ki bu şehre 
ezelden beri hakikat güneşinden bir ışıltı bile düşmemiş ve düşmez” (2013: 74- 
75)

Psikoloji ilmindeki gelişmeler romanda mekân ve insan arasındaki 
ilişkinin de mahiyetini değiştirir. Mekân, karakterin ruhsal açıdan 
çözümlenmesine hizmet eden ayrıntıları içinde barındınr. Türk edebiyatmda 
bilhassa Servet-i Fünûn döneminden itibaren olay merkezli anlatımın yerini 
karakter değişimini anlatan metinler almaya başladıktan sonra tüm mekânlar gibi 
şehir de, karşılıklı ilişki içinde olduğu insanı yansıttığı ve etkilediği ölçüde 
romana konu olur. Şehir, sadece üzerinden geçilen ya da içinde barınılan bir yer 
olmanın ötesinde adeta romandaki başkişi kadar işlevsel bir konuma kavuşur. 
Örneğin; Peyarni Safa’nın Fatih Harbiye romanında semtlerin kimlik değeri 
üzerinden bir şehir temsili söz konusu iken, Ahmet Hamdi Tanpmar’ın Huzur 
romanmda Nuran’m Mümtaz’a hitaben söylediği, “birbirimizi mi yoksa Boğaz’ı
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mı seviyoruz” sözünde özetlenen merkezi bir konumdadır. Şehir, Huzur' da 
Mümtaz ve Nuran kadar ön plandadır. Bazı romanlar ise sadece bir şehre hayat 
vermek için yazılmış intibaı uyandırır. “Taştan rüya çıkaran adam” sıfatmı hak 
eden Tanpmar’m yanı sıra, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Rasim, Refik Halit 
Karay ve Samiha Ayverdi gibi yazarlar, eserlerinde şehre ruh üflemeye çalışan bir 
üslup ve bakış açısı kullanırlar. Onların anlatımında şehir, zamanla kaybettiği 
hafıza ve kimliğinin köklerini içinde barındırır ve dağılmış parçalar halindeki 
hafızanın toparlanabilmesi ve sıhhatine kavuşabilmesi için edebiyattan 
yararlanılabilir. Bir devrin unutulan adet ve gelenekleri, şehirde yaşama 
üslûbunun ayrıntıları ve ‘şehirli kimdir?’ sorusunun cevabını bulabileceğimiz 
edebî metinler, bugünün şehirlerinde kaybolan veya eksik kalan yönleri fark 
ettirme konusunda da önemli işlevler üstlenirler.

Şüphesiz edebiyat, şehri her zaman tematik bir güç olarak ele almaz. Bazı 
şiir, roman, öykü ve postmodem anlatılarda şehir, kaosun mekânı olup insanla 
mücadele halindedir. Şehirde var olma kavgası veren insan için şehir, mağlup 
edilmesi gereken bir sistemi temsil eder. Tevfik Fikret, Sis şiirinde İstanbul’a, 
nefret ve isyanını yöneltirken, algısının yönlendirdiği bir şehir temsilini 
nazmeder. Aynı şehre bakan pek çok şair, farklı bir tasvir ve tasavvur ortaya 
koyarken mekânm insan ruhu üzerindeki etkisine göre şekillenen algısal mekân 
anlayışı birisine göre geniş ve açıkken diğerine göre dar, kapalı hatta labirent 
mekâna dönüşebilir. Burada belirleyici olan şehrin mutlak gerçekliği değil, içinde 
yaşayanların o mekâna giydirdikleri anlamdır. Dolayısıyla edebiyatın şehir 
anlatımı insanın kendisine verilen çevreyi dünyalaştırma serüveninin ayrıntılarım 
yansıtırken aynı zamanda devrin ruhunu da mekân ve insan arasındaki ilişki ile 
aksettirir. Söz konusu şiir türünde yazılmış bir metin ise bu anlatım imge ve 
semboller aracılığıyla örtük bir dille yapılır. Poetik metnin söylediklerinden 
hareketle söylemediklerine dair çıkarımlar yapan okur, kelimelerin yan anlam ve 
imgesel değerini dikkate alarak parçadan bütüne doğru giden bir süreçte resmin 
genelini görmeye çalışır. Modem Türk şiirinde özellikle II. Yeni’nin kapalı ve 
imgesel anlatımında şehir ve kent kelimeleri ile ifadesini bulan metropoller, 
insanla mücadele eden yutucu mekânlar olarak karşımıza çıkar. İsmet Özel, Üç 
Frenk Havası başlıklı şiirinde:

"şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin 
kaypak ilgilerin insanı, zarif ihanetlerin

Ogün bugün, şehri dünyanın üstüne kapatıp bıraktım 
kapattım gümüş maşrapayla yaralanmış ağzımı
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ham elmalar yemekten göveren dudaklarım
mırıldanmasın şehrin mutantan ve kibirli ağrısını ”

dizelerinde şehir ve insan arasındaki sancılı ilişkiyi mekânın insan 
üzerindeki tahakkümünü sezdirerek anlatmaya çalışır. Aynı konuyu 
postmodemist bir anlatı içinde kaleme alan Haşan Ali Toptaş, Uykuların Doğusu 
adlı eserinde şehri uğuldayan bir canavara benzetir. Mekân algısındaki bu 
değişimin arka planında insanın dünyayı kavrama biçimi ve zamanın ruhundaki 
farklılaşma etkilidir. Dolayısıyla “İkinci Yeni şairleri, özellikle metanın dolaşıma 
girdiği modem dönem kentlerini, sosyo-ekonomik olumsuzluklar ve dayatmalarla 
şiirlerine taşırlar(ken)” (Kanter, 2013: 23)postmodem anlatılarda şehir, öznenin 
içine düştüğü yabancılaşmayı gösteren bir mekân olarak eleştirilir. Tek tip ve 
matematiksel ölçümlerin belirlediği mekânda sınırlı ve kurallı bir hayatm 
dayatmalarına maruz kalan özne için şehir bir yandan arayışın güzergâhı içinde 
bir durak bir yandan da sorgulama mekânıdır.

Yüceltme ve reddiyenin yanı sıra edebiyatta karşımıza çıkan şehir 
temsilleri arasında dikkatimizi çeken bir kategori de muhayyel şehirlerdir. Ütopik 
veya distopik tasavvurlar üzerine kurgulanan şehirler konuya eleştirel bir gözle 
bakılmasını sağlarken, edebiyatm hayal şehirleri, bugünün ve geleceğin şehir 
tasarımı üzerinde ilham verici etkilere sahip olabilir. Örneğin; 
İtaloCalvino’nunGö>w«mez Kentler adlı eseri, her birine farklı kadın isimleri 
verilen muhayyel kentlerin tasvirinden oluşan bir seyahatname niteliğindedir. 
Bunlar, gerçekte olmayan kurmaca kentler olsa bile Calvino, kitabın takdim 
bölümünde ifade ettiği gibi, bu eseri, “insanları kentlerde yaşatan gizli nedenleri 
keşfetmek; yaşanmaz hale gelen kentlerin kalbinden doğan rüyayı” simgesel bir 
dille anlatmayı amaçlar.

Medeniyet birikiminin yansıdığı alanlardan biri olan edebiyat, kültürel ve 
estetik tecrübeleri kişi, kavram ve simge değerler aracılığıyla kurgularken aynı 
zamanda kollektif hafızanın bugüne ulaştırılmasına aracılık eder. Mekânlar 
zamana yenik düşseler de ruhen yaşamaya devam ederler. Edebiyatm şehir 
temsilleri mekânm tarihini ortaya koymakla birlikte edebiyat sosyoloji açısından 
da incelenmeye değer veriler sunarlar. Edebiyat, şehrin bellek, kültür ve estetik 
gibi veçhelerini görünür kılarak hem edebiyat araştırmalarına hem de şehir 
çalışmalarına katkı sunarlar.
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Şehrin Estetik ve Kültürel Manzarasını Edebiyatın Aynasından 
Seyretmek

Şehrin hafızası edebi eserler aracılığıyla muhafaza edilerek sonraki 
nesillere aktarılabilir. Şehir tarihi yazımma da katkı sağlayan bu birikim aynı 
zamanda geçmiş devirlerin şehirde yaşama kültürüne dair günlük hayattan pek 
çok canlı manzarayı bugüne taşıyabilir. BeatrizSarlo’nun dediği gibi, “Söze 
dökmek suskun deneyimi azat eder, doğrudanlık ya da unutulmaktan kurtarır ve 
onu iletilebilir yani herkesin yapar ”(2012: 21). Sözgelimi, bugün yok olmaya 
yüz tutan sokak oyunlarının çocuklar ve aileler açısından ne anlam taşıdığını 
Tanpınar’m Huzur romanında Nuran’ın küçükken oynadığı oyunlar ve 
sokaklardan taşan çocuk şarkılarının kültürel devamlılığı sağlayan etkisine dikkat 
çekilir. Romandaki dramatik aksiyon içinde küçük bir ayrıntı gibi görünen bu 
bölüm, başkişi Mümtaz’m roman boyunca devam eden arayışının temelindeki 
kimlik meselesine işaret eder:

“Bir zamanlar Hekimoğlu Ali Paşa ’nın konağı bulunan bir mahallede bu 
hayat döküntüsü evler, bu fakir kıyafet, bu türkü ona garip düşünceler veriyordu. 
Nuran, çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı. Ondan evvel annesi, 
annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı oyunu oynamışlardı. Devam 
etmesi lâzım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu 
oyunu oynayarak büyümesi; ne Hekimoğlu Ali Paşa ’nın kendisi, ne konağı hatta 
ne de mahallesi. Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz. 
Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı bastığımız 
şeylerdir. ” (Huzur, s. 23)

Türk edebiyatmda şehir hayatının anlatımına dair örnekler içerisinde 
toplumsal hafızayı mekân düzeyinde aksettiren örneklerden biri de konak 
hayatıdır. Türk evinin karakteristik özelliklerini edebiyat, ev içinde yaşanan canlı 
hayat sahneleri ile birlikte sunar. Evin sadece mimari özelliklerinin tasviriyle 
sınırlı olmayan bu bakış açısında evi bir yuvaya dönüştüren dinamiklere işaret 
edilerek kapı kolundan evin bütün bölümlerine kadar genişleyen bir perspektifle 
kalabalık bir ailenin tasviri ile birlikte ev sahibi ve çalışanlar arasındaki ilişkiler 
ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Sosyal hayatm içinde tüm canlılığıyla yansıtılan ev, 
sokak ve mahalle kültürü şehirdeki mekân örgütlenmesinin nasıl gerçekleştiğini 
gösteren örnekler sunar. Türk romanını sadece mekânların tarihi üzerinden okuma 
tecrübesi bile yaşanan zihniyet değişiminin ekonomik ve kültürel arka planmm 
tedrici olarak nasıl değiştiğini ayrıntılı bir şekilde gösterecektir. Konaktan 
apartmana geçiş hikâyesi mekânla birlikte şehirde yaşama kültürünün değişimini 
edebiyat sosyolojisi açısından incelenmeye değer bir konu haline getirir.
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Edebiyat, şehri sadece yaşayanlar üzerinden anlatmaz. Buna ilave olarak 
şehrin özel zamanlarına tanıklık eden özel şahsiyetlere de değinerek ruhâniyetli 
şehrin inşâsında rol oynayan manevî muhafızlara işaret eder. Bu konuda Yahya 
Kemal’in yurtdışı elçiliği görevi esnasında sarf ettiği “biz ölülerimizle yaşarız” 
sözü, bir şehri ayakta tutan mânevi dinamizme işaret eder.

Sadettin Ökten, Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı adlı eserinde bir 
semtin esrannı öğrenmek isteyen kişinin sabır ve hürmetle çaba göstermesi ve 
bunu başarabilmek için de ‘ruhî bir eneıjiye’ye sahip olması gerektiğini ifade 
eder (2012: 208). Şehri bir seyyah dikkatiyle gezen insanın ihtiyaç duyduğu ruhî 
eneıjiyi temin edebileceği alanlardan biri de şüphesiz edebiyattır. Metafiziğe açık 
bir alan olan edebiyat, şehrin esrannı insan ruhunun mekân üzerindeki izini 
sürerek okura sunar. Tıpkı arkeolojik bir kazı gibi, metin, dikkatli bir okumayla 
derinleştikçe şehir hayatının madde ve mânâ planındaki görünürlüğü belirginlik 
kazanır.

Refik Hâlit, Hep İstanbul kitabında edebiyatm zamansal devamlılığı 
sağlayan gücüne işaret ederken şehrin belleğini muhafaza etme konusunda önlem 
alınması gereken bir tehditten bahseder. Eskiye dair çok şey bilen bir neslin 
çekilmek üzere olması, şehre gerçek anlamda tanıklık eden kişilerin gittikçe 
azalarak hız odaklı şehir hayatının bir toz bulutu içinde kaybolması sonucunu 
doğuracaktır. Zira bu hengâme içerisinde durup görmeye; gördükleri üzerine 
düşünmeye ve düşündüklerini kaleme almaya zaman kalmayacaktır.

Hâlbuki Refik Halit’in bahsi geçen eserindeki bir pasajı okuyan bir şehir 
sakini, yaşadığı mekânda bir zamanlar hükmünü süren kültürün yansımalarını 
görme imkânı bulacak ve bu vesileyle içinde bulunduğu zamanın kayıpları 
üzerine düşünme fırsatı bulabilecektir:

“Kavisli sokaklar, dönemeçli caddeler, kimi önde kimi arkada kurulmuş 
bahçeli evler şüphesiz ki dosdoğru açılmış, alabildiğine uzanan bulvarlarla yan 
yana duran binalardan ziyade oyalayıcı ve konuşkandırlar. Bu sonunculardan 
(düz yollardan) göz çabuk yorulur; biteviyeliği hele bir baştan bakınca öteki başa 
kadar görülüşü, beklenmediğe yer vermemesi, çıkıntı köşe kadar güzel bir süsten 
mahrumluğu yüzünden ruhsuzlaşıp dilsizleşen o sokaklar, nihayet çöl yolları gibi 
sıkıntı sebebi olurlar” (2014: 170)

Modem kentin ızgara tipi cadde modelini benimseyerek dik bir şekilde 
birbirini kesen geniş yollarında -ki bu yollar çoğunlukla araçlar için yapılmıştır-, 
kişinin bir flaneur gibi yavaş adımlarla şehri temaşa etmesi mümkün değildir. 
Bunu kısmen başarsa bile, topografyaya yapılan suni müdahale tıpkı yukandaki
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alıntıda ifade edildiği gibi şehri, sürprizlere açık bir keşif alanı olmaktan çıkarak 
muhayyileyi sınırlayan bir şantiyeye dönüştürür. Bilhassa İslam şehirlerine 
atfedilen estetik bir hususiyet olan dolambaçlı yollar, bedenin şehirde dolaşımını 
dikkate alarak bilinçli bir tercihin sonucu iken, modem şehrin hız ve dakikliğe 
odaklı makine-vâri sistemiyle uyum sağlayamaz:

“İslam kentinde sürekli olarak bir labirenttesinizdir; sokakların arasında 
hareket ederken sürekli olarak yeni bedensel yaşantılar tecrübe edersiniz; bütün 
dolaşım insanı doğru yolu bulmak için eğiten ve bir yerin etrafında sürekli olarak 
döndüren o yere karşı duyarlı olmaya iten bir düzene sahiptir” (Erzen, 2012: 57)

Estetik anlayışın zamana ve mekâna göre geçirdiği değişimin safhalarını 
da edebi eserlerden okumak mümkündür. Sağlıklı bir şehir fikrinin oluşturulması 
için maddenin tahakkümündeki kimliksiz şehirlerde insanlara nefes alabilecekleri 
ve şehirle konuşabilecekleri insan odaklı mekânlar sunmak gerekiyor. Edebiyat 
bunu reel olarak gerçekleştiremese de itibari bir gerçekliğin arkasında derin 
hakikatlere işaret eden bir birikim sunar.

Sadece edebiyatçıların yaptığı şehir eleştirilerini okumak ve üzerinde 
düşünmek bile mevcut kötü gidişatı durdurma yolunda önemli bir adım olacaktır. 
Örneğin, Tanpınar, Şinasi Hisar ve Refik Hâlit gibi şehre özel bir dikkatle bakan 
yazarların eleştirilerim okurken üzüntü ve şaşkınlıkla fark ederiz ki, yarım yüzyılı 
aşkın zaman önce tespit edilen sorunlar zaman içinde giderilmek bir yana çok 
daha vahim boyutlara ulaşmıştır. Bu sonuç bile tek başına, şehrin sorunları 
üzerine konuşurken ve karar alma aşamasında edebiyatm sesine kulak 
verilmesinin elzem olduğunu gösterir.

Sonuç

Şehirleri ayakta tutacak ve zaman karşısında mukavemet göstermelerini 
sağlayacak güç, sadece madde ve hendese planındaki sağlamlıkla ilgili değil aynı 
zamanda güzel görmeyi bilen ve güzeli takdir eden mukimlere sahip olmasıyla da 
ilgilidir. Semiha Ayverdi, İstanbul Geceleri kitabında, “ammâ ne hazin ki 
güzelliği görmek imtiyaz ve nasibi dahi bugünkü insanın kaybettiği manevî 
hazineler arasındadır” derken şehrin ihtiyaç duyduğu manevi çehrenin ve bu 
çehreyi görebilecek şehirlinin eksikliğine dikkat çeker. Teknolojinin imkânlarıyla 
son derece konforlu şehirler inşâ edilebilir ancak insan ruhunun sükûn bulmadığı 
bir mekân sadece bedenlere barınak olabilir. Mekânla aidiyet ilişkisi kurabilmek 
için kültürel kodlarla örülmüş ve geçmişin birikiminden beslenen kolektif bir 
hafızanın mevcut olması gerekir.
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Şehri içinde yaşarken tanımak sadece o şehirde zaman geçirmekle 
gerçekleşecek bir kazanım değildir. Şehrin sokaklannda yürüyerek hatta 
kaybolarak bir turistten ziyade seyyah tavnyla mekânm keşfedilecek yönlerine 
dikkat kesilerek yapılacak yolculuklarda kişi, bütün duyularını şehre açabilir. 
Böyle bir deneyimin gerçekleşebilmesi, aklî bir kavramayla değil temâşâya dayalı 
bir flaneur tavrıyla mümkün olabilir. Şehrin insana sunabileceği kültürel ve 
estetik yaşantıları idrak edebilmek için öncelikle şehrin içinde maziye ve geleceğe 
doğru gerçekleşecek iki yönlü bir yolculuğu başarmak gerekiyor. Tarihsel 
birikimi ile mazinin sesini duyan şehir sakini, nasıl ki geçmişin estetik ve kültürel 
varlıklan tarihî eserler üzerinden yorumlayabiliyorsa, bugünden yarma 
bırakılacak eserlerde de bu hassasiyeti devam ettirme kaygısı taşınmalıdır. Bizden 
sonra gelen nesiller, şehirlerimizdeki hangi yapılara bakarak bugünün estetik 
anlayışına dair kanaat sahibi olabilecekler? Sadece yöneticiler değil şehrin her 
sakininin bu sorunun mesuliyetini taşıması gerekiyor. Sürdürülebilirlik kavramı 
sadece ekolojik kaygılar taşıyan bir ifade olmaktan çıkanlarak kültürel 
sürekliliğin de önemsenmesi şehrin kimlik ve haysiyetinin korunması için önemli 
bir adım olabilir. Bu noktada edebiyata yansıyan yönleriyle şehir temsillerinin 
estetik ve kültürel hafıza açısından tetkik edilmesi geleceğin şehir tasavvuruna da 
ilham verebilir. Maziyi aynen yaşatmak ya da taklit yoluyla sürdürmek mümkün 
ve doğru olmamakla birlikte geçmişin tecrübeleri ışığında şehir inşâsı, şehirde 
yaşama kültürü ve ideal şehirlinin vasıfları üzerine düşünmek daha kalıcı ve 
köklü açılımlar yapılması için katkı sunabilir.

Sanat ve edebiyat, hayatı farklı bir zaviyeden okuma biçimidir. Bu okuma 
şehir ve edebiyatı karşılıklı olarak çoğaltan bir etkiye sahiptir. Edebî eserlerden 
yansıyan yazılı fotoğraflar şehir estetiğini belleğe yerleştirirken, maddenin 
arkasındaki şehrin görülmesini sağlar. Böylece özne ve nesne arasındaki bilgisel 
ve ekonomik tavrın hâkimiyeti karşısında edebiyat, şehir ve insan arasında estetik 
tavra dayanan bir ilişkinin gerçekleşmesini sağlar. Edebiyattan şehre uzanan yol, 
düz ve kestirme olmayıp dolambaçlı ve yolcusuna keşif duygusu yaşatacak 
mahiyettedir. Edebî eserlerin anlattığı hikâyelerden yola çıkarak kendi 
hikâyesinin eksik parçalarım tamamlamaya çalışan okuyucu için şehir ve edebiyat 
arasındaki ilişki karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Bu sebeple 
edebiyatm şehrin birikimine, şehrin de edebiyatm zengin ifade gücü ve anlatı 
çeşitliliğine ihtiyacı vardır.
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ŞEHİR İNSAN İÇİNDE, İNSAN ŞEHİR İÇİNDE

Ersan ERSOY

ÖZET

Bir yandan doğal nüfus artışı, diğer yandan gelişen göçler ve hızlı 
şehirleşme süreçleri nüfusun dar ve yoğun bir alan içerisinde yaşamasını zorunlu 
kıldı. Kalabalık bir nüfusun toplanma mekânlan olarak şehirler, sürdürülebilir 
insan ilişkileri ve hayatm idamesi açısından büyük problemlerle karşı karşıya 
geldi. Sorunlar yumağından çıkmanın yolu, şehirdeki insanların sadece maddi 
veya fiziki ihtiyaçlarını karşılamak değil, bu kadar kalabalık nüfusun varlığını 
sürdürebilmesi, ilişkilerini düzenlenmesi için gerekli temel değerlerin hayata 
tatbikini mümkün kılmaktır. Zira değerlerin şehir hayatmda bir değeri ve önemi 
vardır ki o da farklılaşan talep ve beklentiler üzerine kurulu sosyal ilişkilere bir 
düzen getirmesinin yanında, insanlann anlam ihtiyacmı karşılamasıdır.

Medeniyete giden yol önce insanı, arkasından şehri inşa etmeye bağlıdır. 
İnsan, şehri kuran ve onu mümkün kılan etkin bir canlıdır. İnsanın sahip olduğu 
değerleri ve kültürü, şehri var eder ve ona biçim kazandırır. Bu yüzden şehrin 
imarında ilk önce insana yoğunlaşmak, insanı ele almak ve inşa etmek gerekir. 
Ancak burada şehir ile insan arasındavarolan diyalektik bir ilişkiyi de gözden 
kaçırmamak elzemdir. Yani, insan şehri inşa eder, var eder, şehir de döner insanı 
inşa eder. İnsanın hayatmı sürdürdüğü çevrenin, yaşadığı mekânların, onun 
kimliği, karakteri ve sahip olduğu değerleri üzerindeki etkisi büyük olur. Kültür 
dünyamızın içerisindeki anlayışa göre de Yaratıcı, insana sorumluluk yükler, bu 
yönüyle insan kendinden başlayarak, çevreye ve tüm canlılara dönük yapıcı bir 
gayret içerisinde olur. Yıkıcı olmaz, önce kendini, gönlünü sonra bulunduğu 
mekânı ve şehri imar eder. İnsan, her şeyden önce dünya yolculuğunda hem kendi 
gönül dünyasını imar eden, hem de köyünü, beldesini ve şehrini imar eden, 
güzelleştiren kişidir. Bunun yolu ise öncelikle gönüllerde itimadı ve güveni 
sağlamanın yanında, hak ve adalet gibi temel değerlerin yeşertilmesinden geçer. 
Böylelikle gönül şehrini inşa edenler, sadet şehirlerini de inşa ve imar ederler.

GİRİŞ

Sosyal ve kültürel bir hayat tarzı ve yerleşme biçimi olan şehir, çalışma 
yaşındaki nüfusunun çoğunluğu ticaret, sanayi ve yönetim gibi işlerle uğraşan 
büyük yerleşim merkezlerini ifade eder.Türkçe'deXl.yüzyıldan sonra halk dilinde 
“şar”biçiminde telaffuz edilen şehir karşılığmda“kent” (kant) ile "kale ve saray"
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gibi anlamlara gelen “balık” kelimeleri de kullanılmıştır.44Daha önceleri hangi 
şekilde telaffuz edilirse edilsin şehir kelimesi, genel olarak nüfusun yoğunlaştığı 
merkezi bölgeleri ifade eden bir anlamı taşımıştır. Gerçekten de şehir, sosyal 
hayatm her yönünü kapsayan ve uzmanlık gerektiren çeşitli faaliyetlerin 
görüldüğü, farklı sektörler arasında işbirliği ve dayanışma ilişkilerinin sağlandığı, 
ekonomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı önemli yerleşim birimleri olup, 
fiziksel ve sosyal çevre ile toplumsal hayatm merkezini teşkil eder. Dolayısıyla 
merkez kavramı üzerinden şehri anlamak ve yorumlamak gerekir. Zira şehir 
merkezdir ve o bölgede yaşayan toplumun kalbidir. Şehir, insanlann toplanma 
merkezi olduğu kadar, aklın, bilimin, mimarinin, sanatın, kültürün ve medeniyetin 
de merkezidir.

Geçmişten günümüze şehir kavramı medeniyet ile birlikte kullanılmış, 
medeniyetin hayat bulması ve gelişmesi şehre bağlı olarak açıklanmıştır. Yani 
tarih boyunca şehir, medeniyetin beşiği olarak görülmüştür. Bu çerçevede şehir 
medeniyetin merkezi, şehirlilik ise tavırlara ve değerlere dayalı bir şekilde 
görülen medeni bir vasıf olarak kabul edilmiştir.45 Bütün dinler ve medeniyetler 
kendilerini kurduklan şehirler üzerinden tanımlamış ve bir kimlik kazanmışlardır. 
Dolayısıyla medeniyetin tarihi, şehirlerin tarihi olarak bilinmiştir. Günümüze 
kadar medeniyetlerin zenginliği kurmuş olduklan şehirlerle, şehirlerin zenginliği 
ise içinde taşıdığı değerleriyle ölçülmüştür.

Şehir, canlı veya cansız, soyut veya somut değerleri ile rüştünü ispat eder 
ve bir kimlik kazanır. Bu değerler ve kimlik, şehrin lisan-ı hâlini yaratır. Bu hâl 
dolayısıyladır ki şehirle insan konuşur, dertleşir ve bir ünsiyet kurar. Hüznünü, 
kederini ve sevincini paylaşacağı mekânlar sayesinde insan şehirle dost olur, 
mekânlardaki hatıralarla bir hafızaya sahip olur. Dolayısıyla şehrin mekânlarının 
anlamı olmalı ve insana anlam sunması gerekir. Şehrin anlamı ise taşıdığı 
değerlerle mümkündür. Biyolojiye indirgenmiş canlıyı hayvandan ayırarak ona 
insan olma vasfı kazandıran ahlâk ve değerler, aynı zamanda yaşama alanlarını 
şehir, oradakileri de şehirli yapar.Bu açıdan hangi mekânda yaşarsa yaşasın insan 
hayatının asli unsuru değer üretmek ve değerlerle birlikte yaşamaktır. Değerler, 
insan hayatını kuşatan soyut izafi tasvip hükümleri olarak hayatm temelinde yer 
alır. Hayatımızı düzene sokmak için sistemleştirdiğimiz kültürün yanında, onu

^KÜÇUKAŞCI, Mustafa Sabri: “Şehir”,Diyanet IslâmAnsiklopedisi,
2010, C 38, ss. 441-446, s.441
45 YILMAZ, H. Kâmil: “Mesnevi ve Rûhu ’l-Beyân 'da Köylülük ve 
£e/H/7ı7ıfc”,Uluslararası Mevlâna Sempozyumu Bildirileri, c.2,2007, s.984
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çok daha rafine hale getirip, inceden inceye işleyerek zarafetiyle tüm insanlığın 
kullanımına sunduğumuz medeniyet, değer odaklıdır.

ŞEHİR MEDENİYETİ VE TÜRKLER

Hareketli ve dinamik bir yaşamın öncüleri olan Türkler her ne kadar 
tarihsel süreç içerisinde uzunca bir müddet konargöçer kültür özelliklerine sahip 
bir şekilde yaylak kışlak hayatı yaşamış olsalar bile, medeniyetin timsali 
olabilecek güçlü şehirler kurmayı başarmışlardır. Buhara, Taşkent, Semerkant, 
Bursa ve İstanbul Türk medeniyetini temsil eden görkemli şehirlerdir.

Aslında (Türklerin de hayat tarzı olan) konargöçerlik, göçebe kültür 
özelliği olarak görülerek, bu hayat tarzına sahip toplumların bedevi, medeni 
olmayan, şehir hayatı yaşayamayan, devlet ve medeniyet kuramayan bir özellikte 
değerlendirilmesine neden olmuştur, ibni Haldun’a kadar dayanan bu görüş, 
göçebelerin şehir hayatı yaşamadığı,46mamurluk ve medeniyet yönünden 
şehirlilerden daha aşağı derecede olduğu47 kabulünü öne çıkarmaktadır.

Esasen Türklerin önemli bir süre konargöçer hayat tarzı yaşamaları, 
onların tarihsiz, devletsiz, kültürsüz veya kanunsuz oldukları anlamına gelmez. 
Aksine, Türkler parlak bir maziye sahip, kültürünün ayrılmaz bir parçası olan 
teşkilatçılığı sayesinde güçlü devletler ve şehirler kuran, hukuki mevzuata bağlı 
seçkin bir millet olmuşlardır. Dolayısıyla Türkler anlaşıldığı manasıyla tamamen 
göçebe bir toplum olmamışlardır.48 Türkler, yaylaklarda ve kışlaklarda oturma 
mekânlan olan, yerleşik kültür özelliğine sahip bir hayatı yaşayan, karmaşadan 
uzak toplumlardı. Yazı yaylalarda, kışı ise kasabalarda geçiren Türkler, Ziya 
Gökalp’e göre şehirlere yerleşerek devlet kuran ve aynı zamanda da göçerlik 
özelliğini de barındıran bir millettir.49Bu hususiyetleri ile Türklerde şehir 
yapılanması, Islâm öncesinden gelen sürekli yerleşim ile göçebeliğin karma 
şekilde oluşturduğu kışlak yerleşim tarzı üzerine bina edilmiş, gittikçe kışlak 
temeline bağlı şehir özellikleri ön plana çıkmıştır.50

46 ÎBN-İ HALDUN: Mukaddime I, II, III, Millî Eğitim Basımevi, Şark îslâm Klâsikleri: 
25, İstanbul: 1970, s.307-308
47 İBN HALDUN: Mukaddime C. 1., (Çev.: Zakir Kadiri Ugan), Mili Eğitim Yayınlan, 
İstanbul-1997, s., 389
48 KAFESOĞLU, İbrahim: Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul-1991, s.,32- 
35
49 GÖKALP, Ziya:Türk Uygarlık Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul-1991, s.,11
50 DEMİR, Mustafa: “Türk İslâm Medeniyetinde Şehirleşme”İslknâ Araştırmalar 
Dergisi, C.16, S.l, s.,160, ss.156-165
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Aslında Türklerin hem yerleşik hayata hem de konargöçer hayata dair 
kabiliyetlerinin bir arada bulunması, büyük bir avantaj sağlamış: şehir, devlet ve 
medeniyet kurmalarında önemli rol oynamıştır. Bir yandan göçebe topluma özgü 
hür ve hareketli, teşkilatçılık esaslı, esnek ve dinamik bir hayat tarzı toplumu 
güçlü kılarken, diğer taraftan yerleşik düzen içerisinde kültürün, ahlâkın, 
bilgeliğin ve sanatın gündelik hayatm bütün kıvrımlarına dokunması, toplumsal 
zarafeti ve inceliği doğurmuştur. Güç ve zarafetin birleşmesiyle, inanç ve 
düşüncenin tezahür etmesi neticesinde medeniyetin timsali olan görkemli şehirler 
ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda Türklerin teşkilatçılık özellikleri sadece şehirlerin ele 
geçirilmesinde, askeri sahada ve savaşlarda değil aynı zamanda, savaş sonrası 
fethedilen şehirlerin imar ve iskânında da önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla 
Türkler için asıl fetih, bir yerin imar edilmesi ve Türk İslâmahlâkı ile müşerref 
kılınmasıdır. Türk îslâmahlâkım yeşerten sosyal yapıya ve ona kaynaklık eden 
ruh iklimine baktığımızda Türk tasavvuf yapısının bulunduğunu söyleyebiliriz. 
Türklerin Anadolu topraklanna kitleler halinde geldiği ilk dönemlerde, bu 
durumun somut örneklerini görebiliriz.

Asya’nm içlerinden Anadolu’ya gelen Oğuz kitleleri başlanndaki 
serdarları ile şehirlerin sadece kalelerini ele geçiriyorlardı. Şehirleri asıl 
fethedenler ne askeri ne de siyasi teşkilatlardı. Asıl unsur manevî fatihler 
diyebileceğimiz geri plandaki halk kitleleri idi. Şehirlerin kurulmasında, yeni 
toprak alanlarının tanma açılmasında, şehir hayatına özgü (sağlık, eğitim, 
güvenlik gibi) belirli hizmetlerin sağlanmasında tasavvuf erbaplarının rolü 
büyüktür. Gerçekten detasavvuf üyeleri yeni yerleşim bölgelerinde sadece 
maneviyatın temellerini atmakla kalmamış, aynı zamanda adem-i merkeziyetçi bir 
yönetim anlayışıyla alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmiş, böylelikle de kuvvetli 
bir sosyal bünyenin temellerini atmışlardır. Bu itibarla Anadolu şehirlerinin 
Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlâna, Yunus ve Ahi 
Evran gibi daha nice mutasavvıflann maddi ve manevî katkılan söz konusu 
olmuştur.51Bu kişiler bir yandan yeni mekânlara ulaşan halkın yozlaşmasının ve 
ahlâkî çürümesinin önünde manevî bir dayanak olurken diğer taraftan 
Anadolu’nun karanlık iklimini güzel ahlâkla aydınlatan birer kandil olmuş ve 
gönülleri nurlandırmışlardır. Böylelikle sadece kaleler değil, gönüller de 
fethedilerek şehirler kurulmuştur.

51 Tatar, Taner:Türk Fikir ve İman Zemininde Yeşeren Kurum, Ahilik, Malatya 
Belediyesi Kültür Yayınları, Malatya-2002, s.,19
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Bir yeri şehir yapan mekânlarının dili olduğu kadar aynı zamanda oraya 
ruh veren şehrin değerleri, kelâmı ve ahlâkıdır. Çoğu zaman yaşadığımız coğrafya 
üzerinde şehrin kelâmını söyleyen ve güzel ahlâka dayalı değerlerini yeşerten, bu 
gönül fatihleri, büyük manevî şahsiyetler olmuşlardır. Türk Islâm kültüründe 
şehirlerin kurulmasında ve buraların bir kültür merkezi olmasında büyük katkısı 
bulunan mutasavvıf âlimler, Kur’an ve Tefsir anlayışlarında, inanca dayalı 
esasların yorumlanmasında temsili öğelere ve metaforlara büyük yer vermişlerdir. 
Manevî şahsiyetler,iman hakikatlerinin kazanılmasında, insanm nefsi ile 
mücadelesinde çoğu zaman didaktik sembolik öğelere müracaat etmişlerdir. Bu 
sembolik öğelerden bir tanesi de “şehir” olmuştur.

İNSAN VE İÇİNDEKİ ŞEHİR

Şehri bilmek, konuşmak ve yorumlamak, insan şehrini anlamakla başlar. 
Zira insanların kaldığı ve yerleştiği şehirlerin yanında bir de insanm ervah-ı 
âlemden, ahirete yapmış olduğu yolculukta dünyada uğradığı insan şehri vardır. 
Yani aslmda her insan, ruhunun konakladığı bir şehirdir, insan şehrini bilmeden, 
anlamadan, şehri yorumlamak ve onun hakkında konuşmak mümkün olmadığı 
gibi şehri yönetmek veya imar etmek de mümkün değildir. Bu açıdan aslmda 
insanı inşa eden, şehri de imar edecektir.

Gönül medeniyetinin kurucularından Yunus Emre insanı bir şehre 
benzetmiş, onu imar etmenin ve güzelleştirmenin yollarını göstermiştir.Yunus 
Emre ünlü nasihatnamesinde52 aslmda içimizdeki şehri anlatmaktadır, içimizdeki 
bu şehirde can ile ateş, diğer bir ifade ile nefis ile ruh kuvvetlerinin savaşı 
bulunur. Bu iki kuvvet, sürekli bir mücadele içerisindedir, bunlar içimizdeki şehri 
ele geçirmeye çalışarak şehre hâkim olma mücadelesi vermektedir. Şehri ele 
geçirmeye çalışan nefis, daima dünyayı arzulamakta ve ona meyletmektedir. 
Emrindeki askerleriyle bizi geçici dünya heva ve heveslerine sürükleyip bataklığa 
saplamaktadır. Nefsin galip geldiği bir insanm sonu dünyada zillet, ahirette 
cehennem çukurudur. Ruh ise nefse karşı koyarak, ibadetle aydınlattığı gönülde, 
güzel ahlâkı yeşerterek insan-ı kâmili ortaya çıkartır. Hakk’a vasıl olan böyle bir 
ruh hem dünyada hem de ahirette insana cenneti yaşatır.

Ruhun, nefis ile yaptığı mücadelede başarılı çıkabilmesinin yollarını bize 
göstermeye çalışan Yunus, çetin bir savaşa ve mücadeleye işaret eder. O’na göre 
Nefs ordusunun ele geçirdiği gönül şehrini, ruh ve akıl ordusuyla yenerek, şehri 
huzura ve esenliğe kavuşturmak gerekir. Bu mücadelede “hırs” askeri üzerine

52 YUNUS EMRE: Risalet’ünNushiyye, (Hazırlayan Ziya Avşar) Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Ajansı Yayınları, Eskişehir-2013
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“kanaat” erini, “kibir” üzerine, “tevazu” erini, “öfke” askerlerinin üzerine “sabır” 
erlerini sürmelidir. “Cimriliği” “cömertlikle” yenmeli, “gıybet ve iftirayı” 
“doğruluk ve dürüstlükle” yok etmelidir. Mücadelenin sonunda, hakikat 
sultanının tecelligâhı olan gönülde, ibadetle tutuşturulan iman ve güzel ahlâk 
çırası yanacak, aşk ile yandıkça şehir aydınlanacak, kişi insan-ı kâmile doğru yol 
alacaktır. Böylece cennette çevirdiği, bu şehirden kişi hiç çıkmak istemeyecek ve 
şöyle diyecektir:

“İşbu vücut şehrine her dem giresim gelir

İçindeki sultanın yüzün göresim gelir”.53

Yunus Emre’nin girip de çıkmak istemediği o şehrin sakinlerinden biri de 
Hacı Bayram Velî’dir. Yunus ile aynı duygulan paylaşan ve manevî yönden 
akraba olan Hacı Bayrâm Velî, seyr-ü sülük denilen terbiye sürecinden geçerek, 
çalabın tahtından ulaştığı gönül şehrindeki güzelliklerden bahseder ve şöyle der:

“Nâgihân ol şûra vardım ol şârı yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım taş u toprak arasında”54

Burada Hacı Bayram-ı Veli, gönül şehrinde sürekli bir inşanın ve imarın 
bulunduğuna, orada muhabbet, mâ’rifet ve hakikat meyvelerinden tattığına; sırr-ı 
İlâhîye ilişkin bir takım manevî güzellikleri yaşadığına; fiillerde, isimlerde, 
sıfatlarda ve zatında o bir ve benzersiz, ezeli ve ebedi sevgiliyi müşahede ettiğine 
işaret eder.55 işte ilahi sırlara ram olup mana âleminin “kayıp şehrini” yeniden 
keşfetmek için yola çıkmak ve onu bulmak, bulduğunda ise Hacı Bayrâm 
Velî’nin dediği gibi onunla kemale ermek insanı hakikat âlemine ulaştırmaktadır.

Benzer şekilde,hayatmm büyük bir bölümünü şehirde geçiren Mevlâna 
“Şehri” insan-ı kâmil manasında anlamlandırmıştır.Diğer yerleşim birimlerine 
karşılık şehri, aklın ve ilmin merkezi olarak görmüştür. Mevlâna ayna, konak, 
mektup, ırmak gibi metaforları gönüle benzetmekle birlikte şehri de gönüle 
benzetmiştir. Çünkü ona göre şehirler gibi gönül de büyük ve karışık bir yerdir. 
Aynı zamanda şehirde yaşayanlann hayatlannı devam ettirmesi şehrin suyunun

53 TÎMURTAŞ, Faruk K.:Yunus Emre Divanı, Tercüman Yayınları, İstanbul-1972, s., 62, 
TATÇI, Mustafa, Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1990, s., 37
54 BAYRAMOĞLU, Fuat: Hacı Bayrâm Velî Yaşamı, Soyu, Vakfı, TTK Yayınları, C. II, 
Ankara
1983, s. 231
55 ARAZ, Rıfat: “Çalab ’ın Tahtından Gönül Şehrine”,Bizim Külliye, Haziran-Temmuz- 
Ağustos 2007, S.32, s.,69-74
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temiz olmasına bağlıdır. Suyun kirlenmesi insan sağlığını bozar ve onu hasta 
eder. Ayrıca suyun kirletilip bulandırılması dibinin görülmesine engel olur. Bu 
takdirde o suya güven ortadan kalkar ve içecek olanlar tedirgin olur. Mevlânâ’ya 
göre insanlar da ırmakların suyuna benzerler. Zaman zaman bulanık akarlar, 
dipleri görünmez olur. Bulanık gönül istikrarsızdır, temkine ulaşamamıştır. Bu 
sebeple ne kendine faydası olur ne de bir başkasına. Gönül başta vesveseler ve 
şüpheler olmak üzere her tür bulanıklıktan bir an önce kendini kurtarmalıdır.56 
“Gönül şehrinin suyunu bulandırma ki, durulsun da orada Ay’ı, yıldızları dolaşır 
halde göresin! Çünkü insanlar, ırmakların suyuna benzerler, su bulanınca dibini 
göremezsin. Irmağın dibi incilerle, mercanlarla doludur.”57 Gönüllerin arınması 
ise akla, düşünceye ve ilme bağlıdır, zira hafiflik ve düşüncesizlik gönlü karartır. 
İnançlı akıl, adil bekçi gibidir; gönül şehrinin muhafızı ve hâkimid ir.58

Niyazi Mısri ise insan vücudunu, devamlı olarak kafilelerin gelip geçtiği 
dört yol ortasında bulunan büyük bir şehre benzetir. Göz, kulak, dil ve el şehrin 
giriş yollandır. Kafileler bu yollardan birinden şehre girip ötekinden çıkarken 
mümin ile münafıkın tavn farklılaşır. Mümin, gönül şehrine gelenleri Allah için 
hayır ile karşılar, gördüklerini hayra yorar, Allah yolunda hayır yapar, hayır 
konuşur. Bir iyiliği bin eder. Münafık ise gördüklerini ve duyduklarını şer yapar, 
şer bilir, şer konuşur. Bir şerri bin eder. Niyazi, insan şehrini şöyle tasvir eder:

“Bil ki: Her insan, sureta cirmi (boyutu) küçük de olsa, manada 
büyüktür. Yedi gök ve yedi Arz ve bunlar içinde bulunan şeyler, Arş, Kürsî, Levh, 
Kalem, Cennet, Cehennem günde birkaç defa o vücut şehrine bir yandan girer, 
döner dolaşır, öbür yandan çıkar. Ama bunu insanlardan pek azı hissedebilir. 
İnsan tıpkı büyük bir şehir gibidir. Ortasında büyük Sultanın oturduğu büyük bir 
taht vardır. Bu tahta oturan sultan, Tanrı'nın hükmüdür. Ruh onun mülkü, kalb 
hâzinesi, akıl ölçücüleri-tartıcıları, fehim ölçeği ve terazisidir. Bu şehrin dört 
kapısı vardır. Göz, kulak, dil ve el. Bütün mahlûkat bir taraftan girer, öbür 
taraftan çıkar. Şehre girenler, akim önünden geçmeden çıkamazlar. Fehim, 
bunların kıymetçe, ölçü ve tartıca iyisini kötüsünü seçer, beğendiğini alıkor, be
ğenmediğini salıverir. Bu kafilelerden kimi göz kapısından girer, el kapısından 
çıkar. Yani görülerek girer, fiil, amel ve sanat olarak çıkar. Kimi kulak 
kapısından girer, dil kapısından çıkar. Yani işitilmek suretiyle girer, söz halinde 
çıkar. Akıl da önünden geçenlerin resimlerini çeker, hayale verir. Hayal, aklın

56 KARA, Kerim: “Mevlânâ’nm Mesnevî’sinde Kalp-GönüP, Tasavvuf İlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, Ankara: 2005, ss.483-522, s.509
57MEVLANA CELALEDDİN RUMİ: Mesnevî-1 Şerif, CİLT 4, b. 2480
58MEVLANA CELALEDDİN RUMİ: Mesnevî-1 Şerif, CİLT 4, b. 1985
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defterdarıdır. Akıl da çektiği resimlerden beğendiklerini alıkor, beğenmediklerini 
salıverir. Bunu bildinse, bil ki: Görme ve işitme yoluyla kafilelerin vücut şehrine 
girişlerinde mü'minle münafık arasında bir fark yoktur. Fakat gelen sermayeyi 
alıp eyleme dönüştürme bakımından ikisi arasında çok fark vardır. Mü'min, kulak 
ve göz yoluyla gelenlerden Allah indinde hayırlı olanlarını, alır, iyi yapar, iyi 
konuşur. Bir iyiliği bin, hattâ daha çok yapar. Mü'min, "Her başağında yüz düne 
olmak üzere yedi başak veren bir dânenin durumu gibidir. Allah, dilediğine kat 
kat verir.Münafık ise kulak ve göz yoluyla gelen kafilelerden, Allah katında kötü 
olanları alır, şer yapar, şer konuşur. Hattâ o, mü'minin aksine, bir şerri bin ve 
daha fazla yapar. O, birçok dal veren, her dalında birçok diken bulunan kötü bir 
dane gibidir”.59

Mısri, gönül şehrinin yanında bir de hakikat şehrinden bahseder. Hakikat 
şehrine ulaşmak için ilk önce gönül şehrine uğramak ve orayı temizleyip tanzim 
etmek gerekir. Ancak gönül şehrini imar ve bayındır edenlerin hakikat şehrine 
ulaşacaklarını ve orada Hakk'm sırlanna ereceklerini belirtir.

“Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamû 

Ana giren görmez ölüm içer âb- ı hayvan kamû.

Bir hoş güzel yapısı var otuz iki kapısı var,

Cümle şehirlerden ulu her yanı bağ bostan kamû. 

Âb u havâsı mu ’tedil giren çıkamaz ay u yıl,

Dağları lâle ak kızıl bağlar gül- i handan kamû. 

Bülbülleri nalân eder cân- u dili hayrân eder, 

Bahçeleri seyrân eder her köşede hûbânkamû...

Var ol hakikat şehrine er anda Hakk’ın sırrına, 

Dolsun senin de gönlüne deryâ olup irfânkamû... ”60

59 NİYÂZÎ-Î MISRÎ: İrfan Sofraları, (Çev. Süleyman Ateş), înönü Üniversitesi Arş. Ve 
Uyg. Merk. Yay. Malatya-2014, s.58
60 ALTUNTAŞ, Hacı İsmail Hakkı: Niyâzî- 1 Mısrî Divan- I İlâhiyyat Ve Açıklaması 3. 
Cilt, Gözde Matbaacılık, İstanbul-2009, s.,181-182
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İNSAN ŞEHRİNDE DEĞERLERE DEĞMEK

Şehir ile insan arasındaki benzerlik karşılıklıdır. İnsan şehire şehir de 
insana benzer, insan bedensel yönüyle bir vücuda ve onun organlarına sahip bir 
canlıdır. Şehir de insan vücudu gibidir. Nasıl ki işleyen bir insan organizmasının 
varlığı, onun organlarına bağlı ise şehrin de ihtiyaçlarını karşılayan mekânı ve 
maddeye dair morfolojik bir yapısı vardır ve bu yapı onun varlığını mümkün 
kılar. Ancak insan nasıl ki sadece bir bedenden ibaret değil, bedene can/hayat 
veren bir ruha sahip ise şehir de üzerinde kurulu olduğu coğrafyaya ve idari 
yapıya anlam katan değerlere, maneviyata, ahlâka ve bir ruha sahiptir. 
Dolayısıyla bütün şehirlerin bir ruhu vardır. Bu ruh şehire anlam ve can katar, 
insanı şehrin içine çeker, o zaman insan şehirle konuşur dost olur, yalnızlığını 
avutur, kendini bulduğu mekânlarında şehirle dertleşir, sinesini açar, gizli sırlarını 
paylaşır. O zaman cansız madde canlanır, ruhu olan şehir maddenin insana 
hükmetmesine engel olur.

Modem hayat şehrin ruhunu kuşatır, onu beton duvarlara hapseder, şehrin 
ruhu orada ölümü bekler. Ruhsuz şehir, insan ruhunu beslemez onu karartır, 
taşlaştırır. Bedenini ve benini yüceltir, bencillik sarmalında hırs, kibir ve gösteriş 
çukuruna sürükler.Aynı zamanda kalabalık modem şehir hayatmda psikolojisi ve 
sinir sistemi aşırı uyarıcıların etkisi altında kalır,insan bilinç kaybma uğrar. 
Böylelikle duyarsızlaşan, yabancılaşan birey, manevî varlığını koruyacak ve 
doyuracak değerlere ihtiyaç hisseder. Aslmda toplumlann ayakta kalması ve 
devam edebilmesi, insanlar arasındaki bu ortak değerlere ve değerlerin etkisiyle 
gerçekleşen davranış tarzlarının bulunmasına ve bunların devamlılık kazanmasına 
bağlıdır. Yani değerler, toplumlann yaşayabilmek için yaptıkları birer icattır. Bu 
icatlar şehirde bizim için elektrik lambasından, televizyondan veya internetten 
çok daha büyük öneme sahiptir. Öyle bir icattır ki bunlar, toplumun hava, su ve 
ekmek gibi ihtiyaç duyduğu hayati unsurlardır.

İnsanı bilen, şehri bilir

İnsan şehrine insanı bilmekle girilir. Zira insan şehrinin inşası kişi 
değerini bilmekle ve onu insanların şuuruna yerleştirmekle başlar. Kişi 
değerinden kast ettiğimiz insanm bizatihi varlık olarak değerli olması ve bilinçte 
değerli görülmesidir. Bir toplum veya kültür içerisinde insana yönelik yapılan 
tanımlama ve değerlendirmeler, ona uygulanan yaklaşım biçimini, muamele ve 
usuller sistemini de belirler. Bu açıdan şehri değerli kılmak için her şeyden önce 
insana muhabbet ve saygı duymak gerekmektedir. Zira insana verilen değer, 
şehrin değerini de gösterir. Değerli bir şehir, insanm değerli olduğu, ona verilen
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değerin de söz konusu olduğu bir yerde ortaya çıkar. Geleneğimizde “eşref-i 
mahlukat” olarak kabul edilen, Nazar-ı İlahinin tecelligâhıinsana muhabbet 
duymak, şehri güzelleştirmenin de başlangıcını teşkil eder. İnsana değer veren bir 
anlayış, onu özünde kutsal görür ve ona karşı bir ünsiyet içerisinde olur. Hâlini 
anlar, onunla bir yakınlık ve bağ kurar. Böylece şehirde bir yakınlık kültürü 
oluşur. Yakınlık kültürü sıcak bir iklimde insanlan kaynaştırır ve şehirdeki 
dayanışma ilişkilerini kuvvetlendirir. Aslmda bencillik hezeyanlanyla 
modemitenin soğuk ikliminde, yalnızlaşan ve çözülen bağlar içerisinde üşüyen 
insanın bu yakınlık kültürüne ihtiyacı vardır.

İnsana değer veren bir anlayış onunla empati kurar, onu anlar ve onun 
ihtiyaçlannın ne olduğunu bilir. İnsanı bilen, şehri bilir. İnsanı bilen ister çocuk, 
genç yetişkin, yaşlı isterse kadın veya erkek olsun ihtiyaçlarına vakıf olur. İnsana 
değer veren bir anlayış ayrılıkların önüne geçer ve özünde kutsal saydığı insana 
eşit davranır, haklarını korur. Böylelikle şehrin doğasında yer alan farklılaşmalara 
dayalı ayrılıklar bir kazanda eritilir. Farklılıklar hoş görülür, canlar cana katılır; 
şehirde çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk sağlanmış olur. Farklılıkların 
itidalle karşılandığı bir şehrin içinde sükûn, emniyet ve güven duygusu yer bulur.

Güvenli Şehir, Emin Gönüller

Güven, insan şehrinin zeminidir. Zemin kurulacak bina için hayati öneme 
sahiptir. Sağlam bir zeminde bina kurulur, zemini sağlam olmayan bina çürük ve 
dayanıksız olur, yaşanılan en küçük bir depremle yerle bir olur. İnsan şehrinde 
güvenin ve itimadm olması, gönülleri mutmain ve sağlam kılar. Dolayısıyla önce 
insan şehrini, daha sonra da şehri bayındır kılacak ve birlik yapacak değerlerin 
başında güven değeri gelir.

Güvenin diğer değerler arasında önemli ve ayrıcalıklı bir yeri 
bulunmaktadır. Güven, adeta tarladaki verimli bir toprağa benzer. Nasıl ki bütün 
çiçekler toprak bir zemin üzerinde boy verir ve orada yetişir, güzel kokularını 
etrafa saçar ise ancak güvenli bir yerde temel insani değerler hayat bulur ve 
gelişir. Güvenin olmadığı bir yerde huzur olmaz, sevgi olmaz, şefkat ve 
merhamet olmaz, dayanışma olmaz, birlik olmaz, nihayette dirlik olmaz. Bu 
yönüyle güven, değerlerin barometresi gibidir. Değerlerin göstergesi, varlık 
sebebidir. Bozuk bir düzende yozlaşan değerleri ancak güven ile ıslah 
edebilirsiniz. Nasıl ki iyi bir toprak kötü bir tohumu bile iki üç ürün sonra ıslah 
ederse, aynı şekilde güvenin varlığı değerlerin yaşamasının yanında onların asli 
karakterini kazanmasındaki rolü büyüktür.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 159

Güven, insanın bireysel ve sosyal varlığının tehlikeye düşmesine karşı 
korunmasıdır. Şehirdeki güvenlik ortamı bu tehlikeleri bertaraf eder. Bireyin 
hayatı, sağlığı, serveti, özgürlüğü tehdit edilmediği; işsiz kalma, hastalık, sakatlık, 
yaşlılık gibi riskelerin bertaraf edildiği bir yerde güven ortaya çıkar. Aileden 
başlamak üzere toplumsal alana doğru bütün insanlara ve yapılara duyulan güven, 
sosyal bağlan güçlendirir ve toplumlann kalkınma hamlelerini yapmasma fırsat 
verir. Toplumun her kesimine bir canlılık kazandırır. Örneğin ekonomide, 
sanayide, işletmelerde, tarımda, ticarette, yatırımlarda, siyasette, hukukta, 
eğitimde, üretim ve tüketim ilişkilerinde ihtiyaç olan güvenin sağlanması 
işbirliğini geliştirir ve güçlendirir. Devletin güven değerini tesis ettiği bir 
atmosferde her türlü bireysel haklar teminat alınıp, ahlâk korunduğu gibi, aynı 
zamanda bu ortam sosyo ekonomik kalkınmanın itici gücü olur.

Modernleşme süreçlerinde ortaya çıkan bireycilik, bencillik ve çıkar 
ilişkileri güvene en büyük darbeyi vurmuştur. İnsanlar çıkar ekseninde rasyonel 
hareket ettikçe, ortak ahlâk kurumunun değerleri yerini bireysel insiyatiflere 
dayalı çıkışlara bırakmıştır. Böylelikle günlük hayatta ve ilişkilerde insanlann bir 
güvenlik problemiyle karşı karşıya kalmalan söz konusu olmuştur.

Hakkaniyetli Şehir

Güven değerinin varlığı, insandaki hak bilincinin bulunmasına, şehirdeki 
hakların korunmasına ve teminat altına alınmasına bağlıdır. Hak değeri, insan 
şehrinin kalbinde/merkezinde sultanlık tahtında oturan en önemli değerdir. Hak, 
merkezi ve anaç bir değer olarak, berberinde pek çok değeri de öne çıkarır, 
gerekli kılar. Hak bilinci gelişmiş insan her şeyden önce dürüst olur, aldatmaz, 
hile yapmaz, başkasınm hakkına saygılı olur, aynı zamanda kendi hakkını koruma 
cesareti ve yürekliliği gösterir.

Dolayısıyla gönül şehrinin en yüce değeri olan hak kavramının şehirdeki 
sosyal ilişkilerin tanzimi açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. Zira şehirde 
hakkın tesis edilmesi ve orada yaşayanların haklarının korunması büyük önem 
arzeder. Çünkü insanların en genel yaşama hakkından, eğitim, çalışma, ticaret 
yapma, mal sahibi olma ve seyahat etme gibi her türlü ferdî haklannm korunduğu 
bir şehir, güvenli ve değerli bir şehirdir. Hakkın teslimini gerçekleştirerek düzeni 
tesis eden şehir, aynı zamanda ahlâkî karakterini de sergilemiş olur. Hakkın 
çiğnendiği bir toplumda, şehrin ahlâkî karakterinden bahsetmek zordur, burada 
şehrin ahlâkında bir çürüme meydana gelmiştir.

Hak kavramının kültür dünyamızdaki yeri ve anlamı görünenden daha 
büyüktür. Sosyal ve iktisadi hayatımızın en temel değerini temsil eden Hak
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kavramı Allah demektir. Zira Hak Allah’ın isimlerinden birisidir ve yücedir. Akif 
dizelerinde,

“Hâlık’ınnâmütenahi adı var, en başı "Hak",

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak! diyor.

Yani Allah’m birçok adı var ama bunlann en başında “Hak” gelmektedir. 
Kul için dünyadaki en büyük bahtiyarlık ve şeref ise haksızlığı bertaraf etmek ve 
hakkın yerli yerine konulması, yüceltilmesidir. Aksi takdirde her türlü hak 
ihlalleri, Hak olan Allah’ın zatına ve gayretine dokunur.62 Dolayısıyla Allah’ın 
kulundan istediği haklann korunması, hak için çalışması ve hakkı hak bilmesidir. 
Haksızlığa karşı durması ve haksızlıkla mücadele etmesidir. Allah’ın şirkten 
sonra bağışlamayacağı şey hakkın çiğnenmesidir. Burada Allah hakkı ve kul 
hakkı olmak üzere iki hak türü bulunduğu, ancak bunların iç içe geçtiği ve kutsal 
sayıldığını görmekteyiz. Geleneğimizde kul hakkının yeri ve öneminden dolayıdır 
ki işçinin alm terinin son damlasına kadar sömürmek değil, alın teri kurumadan 
hakkının teslim edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Cihan Şehrinin Tacı: Adalet

Hakkın tesis edilmesi ve gözetilmesi ise adaleti gerçekleştirir. Güven nasıl 
ki değerler içerisinde onları besleyen ve büyüten toprak gibiyse, adalet de tüm 
değerlerin etrafında döndüğü tıpkı bir kutup yıldızı gibidir. Karanlıkta parlayan 
kutup yıldızı gibi adalet insanlann yolunu aydınlatır. Bütün canlıların yolu onunla 
yön bulur. Yollar belli olur, çıkmazlar kaybolur.

Adalet en başta hakkı gözetmektir; başkalannın haklanna saygı duymak 
ve onlardan da aynı şekilde saygı beklemektir.63Hak gerçekleştiği zaman adaletin 
bir anlamı vardır, hak değeri gerçekleşmediği takdirde, adaletin içeriğinde yer 
alan eşitlik, özgürlük başta olmak üzere diğer değerlerin de bir anlamı yoktur. 
Dolayısıyla hak ile adalet arasında derin bir bağ vardır. Hak, adaletin ön 
koşuludur. Yani adalet tek başına ortaya çıkmaz, haklann gerçekleşmesi ile 
kendiliğinden ortaya çıkan bir değerdir. Bu çerçevede aslmda her adalet arayışı 
bir hak ihlalinin sonucunda ortaya çıkar. Adalet güçlü olanın değil, haklı olanın 
güçlü olduğu durumda gerçekleşir. Dolayısıyla adalet hakka vedoğruya, zulüm

61 ERSOY,Mehmed Akif: Safahat, (Hz.: Ertuğrul Düzdağ), İstanbul-2007, s.403
62 KUDAT, Aydın: “Hak ve Hukuk Kavramları Üzerinde Bir Değerlendirme”,Adam 
Akademi, Cilt 4/2 2014: ss.87-106, s.,104
63 GÜNGÖR, Erol: Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Yayınlan, 
Ankara- 1998, s.43
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ise güce ve güçlüye dayanır. Adaletli bir toplumda güç hakkın emri altındadır. 
Adaletsiz bir toplumda güç, merhamaten uzak insafsız ellerde hoyratça kullanılır 
ve zulmü doğurur.

Dolayısıyla "Hak"tan ayrılmak, adaletin yok olmasma ve zulmün ortaya 
çıkmasına neden olur. Zulüm, kuvveti kullanarak, adaletsiz eylemlere 
girişmektir. İnsani haklara vurulan her darbe zulümdür. Bu durum ailede, okulda, 
şehirde ve devlette hayatm her alanında ortaya çıkabilir. Ailede babanın eşine ve 
çocuklarına baskı ve eziyet yapmasıyla, okulda öğretmenin konumu kullanarak 
çalışan öğrenciye hak ettiği notu vermemesiyle, şehirde taşıt sürücülerinin 
hevesleri uğrunda, halkın yaşama hakkını tanımayan bir hızla dolaşmalarıyla 
zulüm değişik şekillerde görülebileceği gibi, devlet yönetiminde askeri-siyasi 
gücü arkasma alarak halkına tahakküm eden devlet yöneticisinin uygulamalarıyla 
da meydana gelebilir. Adaletin olmadığı bir devlette zulüm ve karmaşa vardır. 
Zulüm karşısında yıpranmayan vicdanlar bir müddet sonra isyan hareketine geçer. 
İsyan adaletin çiğnendiği yerde onu çiğneyen kuvvete karşı vicdandaki adalet 
duygusunun tepkisi olduğu vakit, ahlâkî bir değer taşıyabilir. Böyle olmadığı 
yerde isyan, sosyal düzeni ortadan kaldırır ki bunun adı o zaman bozgunculuk 
olur.64

İbniHaldun’a göre bir toplumda “Hak”tan ayrılmanın ve hak duygusunun 
zedelenmesinin ağır sonuçları olacaktır. O’na göre “Hak”tan ayrılmak, halkın 
mahvolmasına yol açacaktır. Böyle bir durumda insanlar kişisel çıkarlar peşinde 
koşacak, adalet kaybolacak, kanunsuz ve keyfi bir yönetimin despotluğu ortaya 
çıkacaktır. Zulmün uygulandığı bir yerde kargaşalık ve fitne baş gösterecek, 
insanlar birbirlerini öldüreceklerdir. Zulmün zararını devlet çekecek, memleket 
harap olacaktır. Oysa halkın kabul ettiği, rıza gösterdiği ve herkes tarafından 
uyulması gereken normların ve kanunların varlığı, halkın ve devletin bekasmı 
sağlayacaktır.65 Çünkü Haldun’a göre “insanların yaşamaları hâkimin kendisi 
tarafından vazedilen kanunlarla veyahut arkasında kendisini koruyan uruğu 
(veyahut etrafında toplanmış etbaı) nunyardımıyle temin olunabilir”.66

Neticedeadaletin sağlandığı, hakkın korunduğu, zulmün bertaraf edildiği 
kanunlara dayalı bir şehirde, huzur olur,orada halk mutlu, yöneticiler müsterih

64 TOPÇU, Nurettin: Ahlâk, Dergah Yayınlan, İstanbul-2010, s.,93-94
65 HASSAN, Ümit:lbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Doğu Batı Yayınlan, Ankara-
2011, s.,248
66İBN HALDUN: Mukaddime,C. 1., (Çev.: Zakir Kadiri Ugan), Mili Eğitim Bakanlığı 
Yayınlan, İstanbul-1997, s., 105
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olur. Huzurlu bir şehirde hakka saygı, kişiye hürmet gösterilir.Ve böylece şehir 
saadet şehrine döner.

SONUÇ

Yaratılışından itibaren insanın varlığını devam ettirebilmesi için her 
zaman bir yere ve mekâna ihtiyacı olmuştur. Korunulacak, barınılacak ve 
sığınılacak bir mekân olarak ev, mahalle, köy veya şehir, insan 
tarafındanoluşturulmakla beraber, bu mekânlarla insan arasında karşılıklı bir 
etkileşim bulunur. Mekânlar dışımızda yer alır, ancak bizim bilincimizi ve iç 
dünyamızı şekillendirir. Mekânlan yaşayarak, mekânlardan geçerek zamanla 
insan kendi anlamını bulur ve varoluşunu gerçekleştirir. Dolayısıyla mekânlar 
insanm sadece biyolojik varlık olarak hayatını sürdürmesini değil aynı zamanda 
sosyo kültürel bir varlık olmasını da sağlarlar. Bu çerçevede insan ile yaşadığı 
mekân olarak şehir arasında karşılıklı ve kopmaz bir ilişki bulunur.

Geçmişten günümüze Türk İslâm dünyasında ideal insan, ideal şehir 
tasavvurları ve arayışlan yapılmış, insan ve şehir çeşitli sembollerle ve değerlerle 
ilişkilendirilmiştir. Tasavvuftamana âleminin erleri, insanı ve onun içindeki 
gönülü temsili olarak bir şehre benzetmiş ve onun iman ile hakikat şehrine 
ulaşılabileceğimizisöylemişlerdir. Yani aslmda ervah-ı âlemden başlayan insanın 
yolculuğunda, şehrin içindeki şehirleri dikkate almışlardır. Şehrin içinde, insan 
şehrine varmayı, orada gönül şehrinden geçip hakikat şehrine ulaşmayı murad 
etmişlerdir.Ezeli ve ebedi hakikate olan yolculuğun şehirlerden geçerek mümkün 
olduğunu göstermişlerdir. Buradan hareketle gönül şehrini inşa edemeyenlerin 
şehirleri de imar etmelerinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Hakikat şehrine 
ancak gönül şehrini mamur ederek girebilirsiniz.Yani aslmda insanı ve gönlünü 
inşa ederseniz şehirleri de inşa ve imar edersiniz.Dolayısıyla şehri sadece 
yaşanılan mekân olarak görmemeli, şehirlerin birbirlerine varan yolunu açmalı, 
şehirler arasında irtibat kurmalı, güzel ahlâka ve kemale doğru yolculuklara kapı 
aranmalıdır.

Kamil insanların yaşadığı şehirler, medeni şehirlerdir. Sayısız değer 
grubu vardır ancak medeni şehirlerde yaşayan insanlar, bazı temel değerlere sahip 
olurlar. Bunların başında güven, hak ve adalet değerleri gelir. İnsanların 
birbirlerine güvendiği ve yüksek bir seviyede hak bilincine sahip olduğu 
toplumlarda adalet güneşi doğar. Şehirde doğan adalet güneşi iyiyi kötüden, 
temizi kirliden ayırır, zulmü ortadan kaldırır. Adaletin yok olması, vicdanlarda 
başkalarının haklanna saygı duygusunun ortadan kalkmasıyla başlar. Orada 
zulüm açığa çıkar, ahlâksızlık başgösterir.
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Oysa ahlâk,beşeri insan yapan, insanı da hayvandan ayıran en önemli 
ayırıcı vasıftır. Bu vasıf şehirde de kendini gösterir ve ahlâk şehir için elzemdir. 
Zira ahlâk, toplumdaki davranış kurallarını düzenleyen ve her alandaki 
davranışlara ölçü koyan temel değerler grubudur. Ahlâk diğer değer sahalarına 
ölçü koyma özelliğini kaybeder ve sahneden çekilirse şehirde kaos hâkim olur. 
Örneğin ahlâkın kuşatmadığı bir noktada, iktisat içerisinde para gibi bir değer tek 
başına yüceltildiğinde insan haksız kazanç sağlayabilir, yolsuzluk yapabilir, kamu 
malmı zimmetine geçirebilir. Siyasette ise iktidar tek amaç olduğunda, onu elde 
etmek için Machıavelist bir tavırla her yola başvurabilir; halkı aldatabilir, güce 
başvurabilir, her türlü zalimliği ve kötülüğü sergileyebilir.

Ahlâkî ve kültürel değerler, bireylerin hayatını anlamlandıracak ve 
onlarda bir güvenlik duygusu oluşturacak sosyal hedefler sunma durumundan 
mahrum bırakılmamalıdır. Ancak bir yerde siyasi ve ticari gayelerle, kültürden 
çok kültürcülük, ahlâktan çok ahlâkçılık, gelenekten çok gelenekçilik yapıldığı 
takdirde, değerlerin özü gözden kaçırılır, Ruhu gitmiş cesetler misali içi boşalır 
ve sembolikleşir, o vakit şeklî değerler insanların ve şehrin hayatına anlam 
katmaz. Bu çerçevede günümüzde yaşanan sıkıntılardan birisi, hayatm her 
alanında değerlerin rantına meftun bir bakış açısının bulunmasıdır. Böylece, 
geçmişten günümüze şehirleşmenin esasını teşkil eden, gönüllerin imarında bir 
yapı taşı ve harç olan değerler bugün işlevselliğini kaybetmekte, araçsal bir 
boyuta indirgenmektedir. Oysa şehirle alakalı tavırların ve kararların meşruiyeti, 
değerlerin araç olarak kullanıldığı bir düzlemde değil, değerlerin süzgecinden ve 
ölçüsünden geçirildiği bir yaklaşımla sağlanmalıdır.
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ŞEHİR KÜLTÜRÜ KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DENEME 

VE ŞEHİR ANSİKLOPEDİLERİ

Ahmet Fatih Gökdağ

Başlangıç olarak “şehir” kavramı üzerine birkaç söz söylemek 
gerekirse;şehirle aynı zamanda yerleşik hayatıanlıyoruz. Devlet ve millet 
oluşumunun nüvesi ve ilkmuharrik noktasıdır. Kurumlaşmayı yerleşik/şehir 
hayatı olmadan düşünmek imkânsız gibidir. Konumuz dışına taşmakla birlikte 
TevbeSûresi 97. ayeti ve tefsirlerini (Elmalılı, Çantay, Esed) dikkate alırsak,din 
ahkâmımınvaroluşuiçin de yerleşik hayatm, dolayısıyla şehrin önemini daha iyi 
anlamış olmaktayız. Yesrib’denMedine’ye bir oluşum sürecidir.

Şehir Kültürü Kaynakları

Bu başlıkla Anadolu şehirleri değerlendirilecektir. “Şehir kültürü” 
tanımlamasında ilk akla gelen başlık tarihi süreç olacaktır. Kültürü bu sürecin bir 
birikimi olarak değerlendirmek uygun görülebilir. “Kültür” için Nurettin Topçu: “ 
...bir milletin kültürü, onun bütün fertlerinin sahip olduğu hadiseleri karşılayan 
duyuş şekilleriyle, bütün tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir. Bu 
değer hükümleri, ilim, felsefe, sanat ve din tarafından yaşatılmaktadır”67 
demektedir. Bu değerlendirmeyi (insanlık tarihi dikkate alınırsa) bir başlangıç 
olarak şehir ölçeğinde düşünmek uygun olur.

Anadolu şehir kültürünün kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz: 
Seyahatnameler, arşiv belgeleri[esas olarak şeriyye sicilleri,defterler 
(tahrir,mühimme,temettuat, nüfus ve tapukayıtlan gibi),fermanlar, iradeler, 
icazetnameler,vd],vakfiyeler,salnameler,1920’li yıllarda Meclis’çe basılan bazı 
vilayetlerinsıhhiye müdürlerine hazırlatılmış“sıhhi ve içtimai coğrafya” 
kitapları,valiliklerin hazırladıkları il yıllıkları gibi kayıtlı belgelerler, kayıt altına 
alınmış olmakla birlikte yaşayan örneklerimde bulabileceğimiz,musiki,yemek 
kültürü, geleneksel oyunlar, geleneksel sanatlar ve ürünleri, destanlar, efsaneler, 
ağıtlarla birlikte taşınır kültür varlıkları olarak;arkeolojik objeler, 
haritalar,planlar, minyatürler, gravürler,fotoğrafları şehir kültürü kaynağı 
olarakdeğerlendirebiliriz. Bunlarla birlikte diğer kültür kaynaklan olarak; 
taşınmaz kültür varlıkları, kitabeler, mezarlıklar ve mezar taşları,şehrengizler,

* Batılı seyyahların pek çoğu için Osman Eravşar'ın, Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri 
2000,kitabından istifade edildi.
67Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, 9. Basılış Dergâh Yayınları 2015 s. 20



168 Elazığ Belediyesi Yayınlan

cönkler ve şehir üzerine hazırlanmış hatıralar, edebi eserler, monografiler, mahalli 
süreli yayınlar, kamu ve özel arşivler, sayılabilir.

Elbette bu sıralama içine girebilecek diğer bazı kaynaklarda 
bulunabilir.Bu kaynaklann başında o şehrin manevi dünyasına ruh üfleyen büyük 
insanlardan tevarüs eden eserler, teamüller, alışkanlıklar, güzel davranışlar...

Bu kaynaklardangenel anlamda önemli bulduklarımızdanbazıları için 
örnekleri aşağıda sıralamaya çalıştık.

Seyahatnameler

Anadolu şehirlerinin tarihi süreci içinarkeolojik araştırmalara! sonuçlan 
bir tarafa bırakılacak olursa ilk bakılacak önemli kaynaklardan 
birisiseyahatnameler olacaktır. Bilindiği gibiOsmanlı Devleti arşiv kayıtlan ancak 
XV. yüzyıla kadar uzanmaktadır.Bu asır öncesi ve Selçuklu Dönemi için böyle 
bir imkân bulunmamaktadır. İslamlık/Türklük öncesi Anadolu şehirleri içinde 
durum aynı şekildedir.

Şehir tarihi yazımı için seyahatnamelerin öneminden Özgür Yılmaz, “Osmanlı 
Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri” isimli 
makalesinin girişinde şu şekilde söz etmektedir.

“Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan biri 
de seyahatnamelerdir. Bu eserler yazarları ister yerli ister yabancı olsun pek çok 
bakımdan dikkatle incelenmeye değer bilgiler ihtiva etmektedirler. 
Seyahatnameler her ne kadar tarihi bir kaynak olarak kabul edilme konusunda 
tartışma götürmeye devam etse de zamanın ve mekânm canlı bir tasviri olmaları, 
yazıldıkları dönemin kültürel yapısını yansıtmaları ve bize tarihe farklı bir açıdan 
bakma imkânı vermeleri nedeniyle her zaman dikkat çekmektedirler. Bu 
bağlamda Osmanlı şehir tarihlerinin bir kaynağı olarak seyahatnamelerin Osmanlı 
tarihçiliği açısmdan daha da önem kazandıklan görülmektedir.”68

Bununla birlikte seyahatnameler için şu değerlendirme de yapılabilir: 
Seyyahların genellikle gayrimüslim oluşları nedeniyle gezdikleri bölge 
insanlarından gayrimüslimler hakkında tarihi gerçeklerden uzak sübjektif bilgiler 
verdikleri de gözden uzak tutulmamalıdır.

68 Özgür Yılmaz, "Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri", Tarih 
İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614
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Seyahatnameler hakkında kısa bilgiler Anadolu şehir kültürüne kaynaklık 
etmelerinin tarihiye öneminegöre sıralandı.*

Bilinen en eski seyyahlardan birisi olan Strabon’dur.Strabon MÖ. 64-MS. 
21 yıllan arasında yaşamıştır. Aslen Amasyalı olan seyyah Anadolu’nun ve antik 
dünyanın pek çok bölgesini dolaşmış ve gördüklerini Geographia adlı eserinde 
toplamıştır.69 Amasyalı Strabon, bugünkü Harput‘tan Karkathiokerta 
(Carcathiocerta) olarak söz etmektedir.

Yazıldığı dönem ve verdiği bilgilerin kıymeti bakımından 
“İbnBattûtaSeyahatnâmesFen önemli kaynak eserlerden birisidir. XIV. yüzyıl 
seyyahlarından îbn Battuta (1304-1368) Fas'm Tanca şehrinde doğdu. Bu 
şehirden çıktığı ve 28 yıl süren gezileri boyunca Mısır, Arap Yarımadası, Irak, 
İran, Anadolu (O dönemin belli başlı beylikleri, şehirleri hakkında bilgiler verir. 
Osmanlı için “Bursa’nın sultanı IhtiyâruddînUrhân Bek’tir [=Orhan Bey].Urhân, 
Sultan Osmancûk’un oğludur”70der), Deşt-i Kıpçak, Bizans (İstanbul), Orta Asya, 
Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs'ü gezen seyyah devlet ve toplum yapılan, 
inanç ve âdetleri, tabii özellik ve ürünleriyle tanıttığı bu ülke ve şehirlerin 700 yıl 
önceki durumları hakkında bilgiler verir.

Sıraya kronolojik olarak Matrakçı Nasuh (ö.l564?)'un Beyan-ı Menaziî-i 
Sefer-i Irakeyn isimli eserini koyabiliriz. Doğrudan bir seyahatname özelliği 
taşımasa da Kanuni Devri'ne ait kültür hayatımızla ilgisi yanı sıra, coğrafi, 
özellikle harp tarihi ve menzilleri hakkında önemli bilgiler ihtiva eden bu eser, 
Süleymanname'nin 1533-1536 yıllan arasındaki, Kanuni'nin ilk İran seferine ait 
bir bölümü olup, yazarı Matrakçı Nasuh tarafından, bu sefer sırasında menzillerin 
gözleme dayanan minyatürlerini ihtiva etmektedir.

Bir sonrası olarak Polonyalı Simeon’urı Seyahatnamesi (1608- 
i6i9/nikoym ak uygun olacaktır. “Seyahatname, Osmanlı devrine aitmahdud 
sayıda Ermeni eserleri içinde, Anadolu'nun ve İmparatorluğun diğer bazı 
eyaletlerinin XVI ve XVII asırlardaki ırkî, İdarî, İçtimaî ve İktisadî vaziyetini 
müşahid tarafından nakl eden bir eserdir. Müellifimiz Simeön, aslen Kefe'li olup 
XVI asrın sonlarında Polonya'nın Zamostsa (Zamosc) şehrine nakl olunmuş bir 
aileden 1584 senesinde doğmuştur.”71

69Strabon, Coğrafya (Geographika), X II,. İstanbul, 1969.
70İbnBattûtaSeyahatnâmesi ,Ebû Abdullah Muhammed İbnBattûtaTancî, İstanbul 2010.
71P. Simeon, PolonyalI Simeon'un Seyahatnamesi 1608-1619. ( Çev.Hrand D. Andreasyan,) İstanbul 

1964, s.3
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Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatnamesi: Kültür tarihimizin bu 
önemlikaynak eserindeki bilgilere göre Evliya Çelebi'nin 1611 ’de İstanbul’da 
doğduğu bilinmektedir. Ölümü de kesin olamamaklabirlikte 1682’dir. 
Seyahatname'deAnadolu’nun; Bursa, İzmit, Bartın, Amasra, inebolu, Sinop, 
Bafra, Samsun, Giresun, Trabzon Düzce, Bolu, Gerede, Amasya, Niksar, 
Erzurum, Erzincan, Şebinkarahisar, Merzifon, Çorum, İznik, Eskişehir, Ilgın, 
Konya, Ulukışla, Payas, İskenderun, Antalya, Kayseri, Sivas, Muş, Arapkir, 
Harput, Bingöl Diyarbekir, Mardin, Bitlis, Van, Siirt, Tokat, şehirleri 
hakkındabilgiler vardır.Ancak, bilindiği gibi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi 
abartılı ifadeler banndıranözelliğe sahiptir.72

Erken tarih seyyahlardan biri olan Paul Lucas (1664-1737) Fransa kralı 
14. Louis’in de teşviki ile antik eserler toplamak üzere üç farklı tarihte seyahat 
etmek üzere görevlendirilmiştir. Doktor olmasının sağladığı avantaj nedeniyle 
şehirlerde uzun süre kalabilmiş, çok iyi bir biçimde ağırlanmış ve şehirlerin fiziki 
yapıları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Seyyah Paul Lucas ’ mSeyahatnamesi ’nde Kayseri için yazdıklanndan 
aşağıda aldığımız bölümdeyaptığı değerlendirmeleri (fiziki tarifleri bir yana 
koyarsak) Anadolu insanının geneli için düşünmelidir.

“Şehir halkının çoğu terbiyeli ve nazik insanlardı. Çoğu şişman 
olmalarına rağmen boylarının uzun olması onları bir yerde avantajlı kılıyordu. 
Kadınlar ise Türkiye’deki diğer birçok kadına göre çekingendi. Fakat doktor 
unvanım birçok hareme girmemi sağlıyordu. Çok harem gördüm ve bu şehirde 
güzellikler eksik değildi. Gerçek güzellikten bahsediyorum. Çekicilik oturulan 
bölgeye bağlı değil, fakat bu toplumlann hayal gücüne bağlıydı. Bazen hoş olarak 
algılanan bir olay, diğer insanlarda ise önemli bir kusur olarak algılanıyordu. 
Türkiye’de kaldığım sürece beni her zaman şaşırtan bir şey fark ettim. 
Doğuluların zevk konusunda bizden daha zarif olmalanydı. Kadınlann doğru 
olan bu çekingenlikleri onları daha zarif kılıyordu. Daha az nesneyle sınırlı 
olunca duygular daha canlı kalıyor ve mutlaka biri diğeri için yani kadm ve erkek 
birbirlerini daha az yıpratıyorlardı. Onları birleştiren aşk da daha uzun süre bu 
sayede devam ediyordu”.

Seyyahlar arasında farklı bir yerde duran Feldmareşal 
HelmuthvonMoltke, (1800-1891) Osmanlı devletinde askeri reformlar konusunda

72Müctebaİlgürel, "Evliya Çelebi", DİA. C. 11, s. 529-533,1995.
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çalışmış ve Anadolu’yu at sırtında dolaşmış Alman generalidir. Osmanlı 
topraklarına yaptığı seyahati anlatan yazıları ve manzara, portre gibi konularda 
yaptığı eskiz çizimleri bulunmaktadır. 1839 yılında Osmanlı hâkimiyetinin 
bulunduğu birçok bölgenin de haritasını çıkarmıştır. Berlin’de, “Türkiye’deki 
Olaylar ve Durumlar Üzerine Mektuplar” isimli kitabmı kaleme almıştır.

Anadolu’ya seyahatlerinde yaptığı gravür çizimleri, resimleri ile ünlü bir Fransız 
arkeolog ve seyyahı olan Charles Texier(1882-1971) Fransız Hükümeti tarafından 
Anadolu’ya gönderilmiştir. Texier, ilkine 1833, İkincisine ise 1843 yılında 
başladığı yıllarca süren seyahat ve incelemeleri sırasında, Anadolu’nun çok 
büyük bir kısmını baştanbaşa gezip dolaşmış, kazılar yapmış, araştırmalarda 
bulunmuş ve bütün bu çalışmalarının sonuçlarını da yayımlamıştır. 1839-1849 
yılları arasında Paris’te üç cilt olarak yayınlanankitabı, 1923- 1924 yılları 
arasında Küçük Asya; Coğrafyaya, Tarihe, Âsâr-ı Atîkaya Ait Tarif adıyla Ali 
Suat tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Eserde ayrıca, 289 gravür, çizim 
ve resim vardır.73

Alman şarkiyatçı ve seyyah Andreas, David Mordtmann (1881-1879), 
Anadolu’ya bilimsel anlamda seyahatler yapan, Osmanlı Devlet’inin hizmetinde 
de bulunmuş bir ilim adamıdır. Anadolu’nun birçok yerini gezmiş, notlar almıştır. 
Onun aldığı bu notlar daha sonraları birçok batılı seyyah ve araştırmacı tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Kiepert’in haritalarındaki harita bilgilerini 
Mordtmann’ dan kullandığı bilinmektedir. Mordtmann, kaynaklardan isimlerini 
okuduğu yerleşmelerin lokalize edilmesine yönelik verdiği bilgiler Anadolu’nun 
tarihi coğrafyası bakımından önemlidir. Diğer yandan gezip gördüğü yerlerin 
demografik yapısı hakkında da bilgiler aktaran Mordtmann, aynı 
zamandaşehirlerin ekonomik yapılarını da anlatmıştır

Orta Doğu'nunlö Mayıs 1916’da bugünkü sınırlarını çizen “Sykes ve 
Picot” antlaşmasını imzalayan İngiliz Yüzbaşı Mark Sykes (1879-1919) içinde 
Anadolu’dan da bir bölüm olan Dârü’l-İslâm isimli ve 1904 tarihli seyahat 
kitabında kuzey Suriye ve güneydoğu Anadolu’da dolaştığı yerler ve bölge halkı 
hakkındabilgiler vermiş ve planlar çizmiştir. Kitabında, Zeytun’da bir çavuşun 
“Önce yolların haritalarını yapacaklar sonra saldıracaklar” dediğini yazar. Keskin 
bir gözlemci olan Sykes, doğrudan şehirle olmasa da Türklük için şu tespiti 
yapmaktan da geri durmaz: “Zaptiyelerin ve Türk katır sürücülerinin davranışları 
muhteşemdi. Bir kere daha Türklerin mükemmel bir yönetici ırk olduğunu

73Mustafa Kaya, "Charles Texier'nin Seyahatnamesine Göre 19. Yüzyılda Anadolu'nun Sosyal, 
Kültürel ve Ekonomik Durumu", Gazi Türkiyat, Bahar 2012, Sayı 10, 245.
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müşahede etme fırsatına sahip oldum. Araplar, benimle çalışırken- bir kimsenin 
arzu edebileceği kadar sadık ve çalışkan olsalar da- çılgın gibi bağınrlar, 
haykırırlar, küfür ederler, çocukça davranışlarda bulunurlardı. Ümitsizlik içinde 
hemen bir işten vazgeçmeye hazırlardı ve daima güdülmek isterlerdi. Türkler ise 
hislerini belli etmediler, sebatkâr ve ciddiydiler. Onlardan biri atıyla beraber karla 
dolu bir çukurun içine düştüğünde sadece biraz inler ve sakin bir şekilde orada 
etrafından dolaşılması gereken bir çukur olduğunu geridekilere haber verirdi. Zor 
bir yürüyüşü emin adımlarla yaptılar, hiçbir yorgunluk belirtisi göstermediler, 
daima kendi akıllarını kullandılar, emirleri diğerlerine sakin bir şekilde verdiler 
ve hiçbir zaman öfkeye kapılmadılar.”74

Salnameler

Konumuzu ilgilendiren vilâyet salnameleri“Osmanlı Devleti'nde 
eyaletlerin vilâyet şeklini almasından sonra her vilâyette hatta müstakil 
sancaklarda da tertip edilmiştir.Bazılannda her sene muntazaman, bazılarında ara 
sıra neşriyata devam edilmiştir. Arşiv kayıtlanna göre vilâyetlerce tertip olunan 
salnameleri 866-1921/22 tarihleri arasında yayınlanmıştır.”75

“Vilâyet salnameleri muhteva bakımından yayımlandıklan vilâyetlere 
göre farklılıklar göstermekle beraber bunlarda genellikle vilâyetin idari teşkilatı, 
memurları, mahallin tarihi, eski eserleri, coğrafyası, idari taksimatı, kazalan, 
nahiyeleri, kasaba ve köyleri, üretim faaliyetleri, ticaret ve nüfusu hakkında 
bilgiler, fotoğraf ve haritalar yer alır.”76

Osmanlı devlet idaresinin çökmesiyle birlikteAnkara’da teşkil edilen 
Büyük Millet MeclisiHükümeti bazı vilayetlerdeki ve sancaklardakisıhhiye 
müdürlerine daha dar kapsamlı çalışmalar yaptırmıştır. Mesela; 1920’li yıllarda 
Kayseri Sıhhiye Müdürü olan Dr. Hıfzı Nuri’nin kaleme aldığı risale çapında bir 
kitaptır. Eser Büyük Millet Meclisi Umûr-ı Sıhhiye ve Muâvenet-i içtimâiye 
Vekâleti tarafından yayınlanan “Türkiye’nin Sıhhî-i içtimâi Coğrafyası” dizisinin 
dördüncü kitabıdır. Jenerik sayfalannda H. 1338 -  M. 1922 yılında Ankara’da 
Öğüt Matbaası’nda basıldığı görülen kitap, 51 sayfadır. Türkiye’nin Sıhhî-i 
İçtimaî Coğrafyası: Kayseri Sancağı adını taşıyan risale, dâhil olduğu dizinin 
bütün özelliklerini gösterir ve bu dizideki diğer eserlerle aynı plana sahiptir.Bir

74Mark Skyes, Dârö'l-lslâm  (Çev. Yılmaz Tezkan) Ankara 2000,s.95.
75 İlhan Palalı, "Osmanlı Salnameleri ve Tarih Araştırmalarındaki Kaynak Değeri", Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi. 23 (2010/Ocak-Haziran), 1-14; cilt:
76Bilgin Aydın, "Salnâme", DİA, C.36, s.52 2009.
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saha araştırması çalışması olan Kayseri Sancağı, 1920’li yıllarda âdeta 
Kayseri’nin bir fotoğrafıdır.

Risalenin üçüncü kısmı Kayseri kültürünü konu alır. Şehrin genel nüfusu, 
aşiretleri, dil özellikleri, giyim-kuşam gelenekleri, geçim tarzları, sanayisi ve 
dericilik gibi alanlardaki durumunun yanı sıra, ahlâkî durumu, eğitim kurumlan, 
gelenekler, bâtıl inanışlar, temizliğe riayet, ele alınan alt başlıklardır. Ayrıca 
Kayseri ahalisinin anatomik yapısına da yer verilmiştir. Fakat bu bölümde 
Kayseri’de aşiretlerin bulunmadığı yolundaki bilgi ile eğitim durumunun son 
derece yetersiz bir biçimde işlenmiş olması dikkat çekmektedir. Eğitimle ilgili 
bilgiler asıl olarak Dördüncü Kısımda işlenmiştir.77

Yine 1922 yılında, Bayezid Vilayeti, Gazi Ayıntab Vilayeti, Gelibolu Vilayeti, 
Hamidabad (İsparta) Sancağı, Kastamonu Vilayeti, Kırkkilise "Kırklareli" 
Vilayeti, Muğla (Menteşe) Sancağı, Niğde Sancağı, Sinop Sancağı veZonguldak 
Sancağı,için de aynı çalışma yaptmlmıştır.

Şer’iyyeSicilleri

Şehirlerinsosyo-ekonomik tarihi için en önemli kaynakların başında 
şer’iyye sicilleri, diğer bir adıyla “Kadı Defterleri” gelmektedir. “Osmanlı 
Devleti’nde merkezde ve taşrada her tabakadan insanlar arasındaki hukukî 
ilişkilere dair kayıtları içeren bu defterler Osmanlı hayatının aile, toplum, 
ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının tarihi için en önemli kaynaklardır. 
Kadıların Osmanlı sistemindeki etkin rolleri sebebiyle şer'iyye sicilleri sosyal ve 
yerel tarih çalışmalarında da ana kaynak niteliği taşımaktadır.”78

Dr. Nazif Öztürk’e göre “Şehirler itibariyle eksiksiz olarak şer’iye 
sicilleri taranmadan, mâliyeden müdevver defter ve diğer dokümanlar ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan hurufat defterleri elden geçirilmeden 
herhangi bir yöreye ait vakıflann gerçeğe yakın tespitini yapmak mümkün 
değildir.”

Sosyal tarihimizin tarihi kaynaklarını yeterince değerlendirmeden genel 
hükümlerle, özellikle Tanzimat dönemiromanlanndan yola çıkılarak Osmanlı 
ailesi (kadın haklan)hakkmda “çok çocuklu,çok eşli, geniş aile, yetersiz kadm 
hakları” hükümlerini yaygın olarak kullanan sosyologlarımızın bu

77Yusuf Turan Günaydın, “Doktor Hıfzı Nuri’nin Kayseri Sancağı Risalesi”, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kayseri Ansiklopesidisi”.C. 2, s. 33, İstanbul 2010.
78Yunus Uğur, "Şer'iyye Sicilleri", DİA, C.39, s.8, 2010.
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değerlendirmelerinin yapılan araştırmalarda pek de öyle olmadığı ortaya 
konmuştur.

Şer’iyye sicillerinde bulunan tereke kayıtlanndaçok eşliliğin sadece 
Müslümanlar arasında ve nadiren iki eşlilik şeklinde uygulandığı görülmüştür. 
Mesela,Kayseri’de çekirdek ailelerin ortalama aile nüfusunun 5 civannda olduğu 
ve Müslim aileler ile gayr-ı Müslim aileler arasında önemli bir farkın 
bulunmadığı görülmüştür. Belgelerden görüldüğü kadanyla her hangi bir konuda 
haksızlığa uğrayan kadm, şer’i mahkemelerde kendi hakkım rahatlıkla 
arayabilmekte idi. Özellikle verasetle intikal eden mallanna sahip çıkma 
konusunda mahkemelere müracaat etmişlerdir. Bunun yanı sıra kendilerine 
veraset yoluyla veya evlenme yoluyla intikal eden malları diledikleri gibi 
satmışlar veya hibe edebilmişlerdir. Şer’iyye sicillerinde bulunan tereke 
defterinden hareketle, dönemin nüfusu, hane sayısı, çocuk ve eş sayıları, isimleri, 
lakap ve unvanlan ile ekonomik durumları incelenmiştir.79

Şehir tarihi yazımmdaözellikle kadı defterlerini kaynak olarak 
değerlendirip, mahalli kültür unsurlanmöne çıkaran erken tarih yazıcılarından 
bazıları şöyle sıralanabilir: M. Çağatay Uluçay (1910-1970), Prof. Dr. Mustafa 
Akdağ (1913-1973), Prof. Dr. Ronald C. Jennings (1942-1996), Prof. Dr. Halil 
İnalcık (1916-2016),Prof. Dr. Süreyya Faruki (1941-)

Bir örnekleme olarak, Faruki’nin dilimize sonradan Orta Halli Osmanhlarolaıak 
tercüme edilenA/en o f ModestSubstance, House Ownersand House Property in 
Seventeenth Century Ankara and Kayseri, isimli önemli bir çalışması vardır. Bu 
kitapta FarukiXVII. Yüzyılda Ankara ve Kayseri’deki şehir dokusunu, 
mahalleleri, evleri, ev sahiplerini ve ev mülkiyeti ilişkilerini ağırlıklı olarak kadı 
defterlerine dayanarak incelemiştir.

Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nin (1876-1909) Anadolu şehir kültürü 
kaynaklan için farklı bir önemi bulunmaktadır, Anadolu şehirlerindeki imar 
faaliyetleri, özellikle şehirlerdeki tarihi yapılann o günkü imkânlarla 
fotoğraflanıp tespit edilmesi, şehir mimaritarihi açısından değeri ölçülemeyecek 
anlamı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu tespitle birlikte şehirlerde bu 
dönemde inşa edilensaat kuleleri, çeşmeler ile hükümet konağı, medrese,mektep, 
hastane,cami gibi yapılarla birlikte Selçuklu dönemi eseribazı camilere (Kayseri 
Hunat ve Hacıkılıç camilerinde olduğu gibi) yeni minare yapılması,türbelerin 
tezyini, tamir ve bakımı; Anadolu’ya hayır işleri için çok fazla

79 “Sosyo- Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ülke Yayınevi Ankara 1992
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uzanmayanOsmanlı Devlet elinin uzun zaman sonrauzanmış olmasının 
neticesidir. Böylece Anadolu insanının gönlünde oluşan “Ulu Hakan Abdülhamid 
Han” söylemini anlamakta hiç zorlanmıyoruz.

Şehir kültürü için edebi eserlerin varlığı ayrı bir öneme sahiptir. Şehrin 
hayatının duygu yükü önceşehrengizlerile şiire taşımr“Şehrengiz”i D.Mehmet 
Doğan, Doğan Büyük Türkçe Sözlüğü’ünde “Divan edebiyatında bir şehrin 
güzelliğini anlatan eser” olarak tanımlıyor. Sonra güfte olur, beste olur, acılar 
yaşanır destan olur.

Toplumlan geleceğe taşıyan kültür, sanat ve estetik değerlerin önemli bir 
kısmı yerleşik hayatm yani şehirlerin bir ürünüdür. Şehirle birlikte insanm var 
oluşunun kodlarını da bulabiliriz. Hacı Bayram Veli’nin aşağıdakimısralarında 
olduğu gibi:

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihânâresinde

Bakıcakdîdâr görünür ol şârınkenâresinde

Nâgihân ol şâra vardım ol şârıyapılur gördüm

Ben dahi bile yapıldım taş u toprakâresinde

Şehirler edebiyatçıların kaleminde canlanır dile gelir Beş Şehir olur. Uzun 
Çarşının Uluları olur .Beş Şehir' i açıklama ve notlarla hazırlayan Beşir 
Ayvazoğlu’nun, ‘Beş Şehir’ nasıl yazıldı ve yayımlandı? Bölümündekişu 
değerlendirme önemli olmalı:

“Mustafa Şekip, okuyucularını şiiriyle olduğu kadar nesriyle de 
büyüleyen Tanpınar'm aynı zamanda şiirle felsefeyi kaynaştırabilen bir yazar 
olduğu kanaatindedir. Türk düşünce hayatına kazandırılmasında kendisinin de 
ciddi bir rol oynadığı Bergson felsefesine atıfta bulunarak Beş Şehir'de 
anlatılanları şöyle yorumlamaktadır:

‘İki yüz on yedi sahifesi içinde yaşayan, canlanan yalnız beş şehir 
olmuyor, bütün bir Türk tarihi, taşı toprağı, sesi, sözü, insanı ve abideleriyle 
bütün bir Anadolu şiirin büyüsüne tutuluyor; alıştığımız, bildiğimiz şekillerinden 
sıyrılarak asırların sindirdiği güzellik ve hakikatleriyle ayan oluyor. Müşahhas ve 
çaplı olarak birbirlerini tamamlayan unsurlar tek bir vücut halini aldıktan sonra 
bir oluş olarak akıp giderken hiçbir yerde kesilme, kopma, görülmüyor, bu tam 
sürek ve bütün bu devam tek bir hamle, bir hayat hamlesi halinde uzayıp gidiyor. 
Coğrafya tarihle, tarih coğrafya ile kaynaşıyor, Türk vatanının yaradılış, çöküş ve
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çöküşten sonra tekrar kalkınış ve daha ilerideki mev'ud ve mukadder oluş 
imkânlan hep aynı hamlenin maddi engellere çarpmasından doğan geçici arızalar 
oluyor. Olmuş bitmiş namına bir şey tanınmıyor. Asıl gerçeği, hakiki mahiyeti 
arayan ve bunları ayânen görmeğe çalışan şiir ile felsefe sanki elele vermiş, 
birbirlerini tamamlayan bir işbirliğinin gıpta edilecek örneklerinden birini 
canlandırmış."80

MitatEnç’in Uzun Çarşının Uluları kitabı için Ali Ayçil şu yorumu 
yapıyor: “Kitabın kahramanı bana kalırsa insanlar değildir. Bu kitabın esas 
kahramanı 1800’lü yıllann sonunda Fransızlar tarafından yok edilen Antep 
çarşısıdır. Türk toplumunda çarşı geleneği birinci dereceden önemlidir. Çarşı 
geleneğimizi kaybettiğimizde Türk toplumu kalmayabilir. Bu kitapta tarihçiler ve 
sosyologlar için büyük bir değer vardır. Herkes Uzun Çarşının Uluları kitabını 
okumalı. Uzun Çarşının Uluları kitabını okumayan ben Türkiyeliyim demesin.”81

Şehir Ansiklopedileri*82

Şehirlerimizin konumu, tarihi geçmişi, nüfus ve alan büyüklüğü ve 
birikimlerinden doğan önemi vb. nedenlerden farklılıklar göstermesi tabiidir. 
Ancak bu farklılıklar aynı zamanda kültürel çeşitliliğin/renkliliğin, ülke 
zenginliğinin bir işareti olduğu da bir gerçektir. Yakın dönemde şehir tarihçiliği 
ve şehir kültürü üzerine yapılan çalışmaların arttığı bilinmektedir. Bu gelişmenin 
başlıca nedenleri arasında, yerel kaynakları önemseyen sosyal tarihçiliğin, daha 
detay konularla ilgilenen mikro tarihçiliğin ülkemizde önem ve itibar kazanması 
gösterilebilir. Bu gelişmeye en geniş katkıyı çoğalan Anadolu üniversiteleri ile 
buna bağlı olarak kendi bölgelerine yönelik arşiv ve alan çalışmaları, yerel 
kaynakların değerlendirilmesi sağlamıştır. Ancak bu durumun tersine 
üniversitelerin yaym imkânları için ayırdıklan bütçeleri kısıtlanmış hatta 
kurulumatbaalan kapanmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte bu çalışmalann 
hayata geçirilmesi ve basılı hâle gelmesinde gelir imkânlarıartan bununla birlikte 
kültüre olan ilgiside artan belediyeler büyük ölçüde devreye girmiştir. Üniversite 
dışında bazı mahalli araştırmacıların çalışmalannın varlığı, şehir kültürüne olan 
önemli katkısı göz ardı edilmemelidir. Yine bu çalışmaların basılı hale 
gelmesinde de belediyelerin ve diğer resmi kurumların destek verdiğini 
görmekteyiz.

80Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar, açıklama ve notlar, Beşir Ayvazoğlu, Dergâh Yayınlan, İstanbul
2016.
81http://www.on5yirmi5.com/141494
Bu bölümün büyük bir kısmı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Şehir Kültür Sanat- 

dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanmıştır.

http://www.on5yirmi5.com/141494
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Ülkemizde daha önce hayata geçirilmiş ilk şehir ansiklopedisiReşad 
Ekrem Koçu’nun hazırladığı İstanbul Ansiklopedisi olarak kabul edilir. Bu 
ansiklopedinin ilk dönemi sayılan 1944-1951 tarihleri arasında 34 fasikül halinde 
yayını gerçekleştirilmiştir. İkinci dönemi ise 1958-1973 yıllan arasıdır.Toplamda
11 cildi ve 173 fasikülü bulmuştur.83

Bu ansiklopediden de istifade ile Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı tarafından 1993 - 1994 yıllan arasında önce 
haftalık fasiküller halinde yayımlandı. Daha sonra sekiz cilt halinde toplandı.

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin hazırlanışı ile ilgili bir 
hatırayaDergâMergisinin 337. sayısında yer verildi.

"1944 yılında Vefa Lisesi dokuzuncu sınıf talebesiydim. Rahmetli Reşat 
Ekrem Koçu tarih hocamdı. Birinci kanaat notunu (kamesini)aldığımız gün, son 
ders onun dersiydi.'Çocuklar' dedi,'tatile çıkıyorsunuz, sizden bir ricam var, 
herkes bana oturduğu semti şöyle bir yazar ise çok memnun olurum'. 
Beylerbeyi'nde oturduğuma ve doğma büyüme Beylerbeyili olduğuma göre başka 
hangi semti yazabilirim? Rahmetli babama gittim, 'baba dedim, ben tarihi yerlerin 
resimlerini yapayım, siz de kitabeleri okuyup Türkçeye çevirin, hocama vazife 
olarak bunu vereyim'.

Evet, çalışmaya başladım. Sonuçta yirmi sayfalık bir Beylerbeyi tarihçiği 
çıktı. Tatilden sonra hepimiz yaptığımız vazifeleri Reşat Ekrem Bey'e teslim ettik. 
Hoca ikinci dersinde hepimize teşekkür etti. 'Yalnız 471 Rebii'ye iki kere 
teşekkür ediyorum, çünkü bir de resimlemiş' dedi. Bu hadiseden onbeş gün kadar 
sonra öğle tatilinde (...) hoparlörden 471 Rebii'nin muallim odasına gelmesi 
istendi. Nedense korktum, gidemedim. Velim Rauf Yekta Bey'in damadı Turan 
Tanın Vefa'da matematik öğretmeniydi, onu bekledim. Geldi, durumu anlattım. 
Gülümseyerek beni muallim odasına götürüp Reşat Ekrem Koçu'nun önüne doğru 
itti. 'Hocam, eti senin kemiği benim' dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Reşat Ekrem 
Bey beni süzdü ve 'bak oğlum Rebii'dedi, 'sende bir şeyler görüyorum. Biliyorsun 
ben İstanbul Ansiklopedisi’ni çıkanyorum, benimle İstanbul’u dolaşırmısın?’ 
dedi. Şaşırdım ve cevap olarak velim, babam ve anneme soracağımı söyledim. 
Müspet cevap aldım, yalnız sınıfı doğrudan geçmem şartıyla. Ve 1944 senesinin 
Şubat ayından itibaren hocanın arzu ettiği, öğrettiği şekilde İstanbul sokaklarında 
gezmeye, tarihi bir binanın nasıl çizileceğini, resmin hangi cepheden alınacağım, 
sokakların nasıl yazılacağını, kaynaklann nasıl aranacağını tek tek öğrenmeye

83 •Haşan Ulucutsoy, “Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi” Marmara Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, C.1I, S. 1, Bahar 2015,
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başladım. Reşat Ekrem Bey'in kafasında Boğaziçi semtlerinin tarihlerinin tek tek 
yazılması fikri vardı. Mektep tatile girerken bu fikrin ilk uygulaması olmak üzere 
Beylerbeyi semtinin tarihini yazma vazifesini bana verdi. (...) Böylece Beylerbeyi 
kitabının temeli (...) atılmış oldu".84

Yılmaz Akkılıç’m hazırladığı Bursa AnsiklopedisiA cilt olarak Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 2002 yılında Bursa’da basıldı. Ayrıca 
Bursa’da her ne kadar isminde “Ansiklopedi” ifadesi yer almasa da Cumhuriyet 
tarihinin en önemli tarihçi ve arşivistlerinden biri olan Kâmil Kepecioğlu 
tarafından 1930’lu yıllarda hazırlanmaya ve 1949 yılında fasiküller halinde 
yayınlanmaya başlananSuraa Kütüğü Mustafa Kara başkanlığındaki bir ekip 
tarafından uzun süren bir hazırlık sonrası 2010 yılında 4 Cilt olarak yayınlandı.

Ankara Belediyesi 2007 yılında, isminde “ansiklopedi” ifadesi yer almasa 
da tematik olarak bir ansiklopedi özelliği taşıyan, Ankara'nın değişik konu 
başlıkları ile ele alındığı “Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi”isimli sekiz kitaplık bir 
set olarak yayınladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlattığı KonyaAnsiklopedisi 2014 
yılında 9.cilt olarak tamamlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi delzmir Kent Ansiklopedisini “Tarih” (2 
Cilt), “İzmir’de İdari ve Mahalli Yer Adları” (2 cilt), “ Mimarlık” (2 cilt), 
"Arkeoloji" (1 cilt), "Tarım" (2 cilt), "Coğrafya" (2cilt),"Ekonomi" (2 cilt) olarak 
toplam 13 cilt halinde 2015 yılında tamamlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince 2015 yılında basımı yapılan 10 ciltlik 
Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi için tanıtım 
yazısmda“lstanbul’un tarihini ele alan pek çok yayın bulunmaktadır. Ancak 
bunlar tarihi sürekliliği ortaya koyan veya bir bütünü tamamlayan parçalar 
olmaktan çok, genelde farklı neden ve amaçlarla hazırlanmış, şehrin geçmişinden 
kesitler sunan çalışmalardır. Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, 
bu şehri tarihi bütünlüğü içerisinde ve her yönüyle ortaya koyan en kapsamlı 
eserdir. Elinizdeki eser, farklı ülkelerden tanınmış bilim adamlannın iştirakiyle 
hazırlanmıştır; 270 kıymetli bilim adamı ile birlikte toplamda 300 kişilik bir 
ekibin emeğinin ürünüdür. Dolayısıyla bu haliyle de şehir tarihleri arasında en 
geniş bilimsel kadroya sahip eser olma hüviyetine sahiptir.” denilmektedir.

84İsmail Kara, “Beylerbeyi üzerinden bir kitap hikâyesi günlüğü”, Dergâh, sayı 337, s.23.
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Malatya’da da bir şehir ansiklopedisi teşebbüslerinin olduğu hatta yapılan 
ilk hazırlıklardan örneklerinin Valilik desteği ile internet ortamında yayımlandığı 
görüldü

Ansiklopedik çalışmaları ile de bilinen yazar İhsan Işık’ın başında olduğu 
bir ekiple 2013 yılında Diyarbakır Ansiklopedisi yayınlandı. 5 cilt halinde 
yayınlanan ansiklopedide Diyarbakır’m sadece bir veya birkaç yönü hakkında 
değil, Diyarbakır’la ilgili A’dan Z’ye her konuda alfabetik olarak, resimler ve 
tablolarla birlikte ayrıntılı geniş bilgiler yer almaktadır.

Konya Ansiklopedisi hazırlığı içinde bulunmuş Prof. Dr. İbrahim Solak’ın 
editörlüğünde hazırlanan

Kahramanmaraş Ansiklopedisi’ma. “A” harfini içeren 1. cildi Şubat 2017 
tarihinde, “B” harfini içeren 2. cildi Aralık 2017 tarihinde yayınlandı. 
Kahramanmaraş Ansiklopedisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
tarafından yayınlamakta olup sahibi KSÜ Adına Prof. Dr. Durmuş Deveci’dir.

Bir belediyece hazırlanmış ilk şehir ansiklopedisi özelliğine sahip Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi ise2017 yılında yayınlanan 5.cildi ile 
“S” harfine ulaştı.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2002 yılında basılmış tek ciltlik 
Kayseri Ansiklopedisi Abdullah Satoğlu tarafından hazırlanmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi’nin ilk cildinin 
sunuşunda hazırlık için verilen bilgiler şu şekildedir:

Kayseri Ansiklopedisi hazırlığı için genel perspektif olarak; Türkiye’nin 
tarihi ve aktüel coğrafyası içinde özel yeri olan Kayseri’yi tarihi ve aktüel 
coğrafyası içinde ele almak, birikimli insanların kaleminden, anlaşılır bir dille, 
zengin görsel malzeme ile desteklenmiş bir sayfa düzeni içinde Kayseri 
kültürünü, yaşama biçimini, ekonomisini, tabii, tarihî ve aktüel zenginliklerini, 
kurumlannı, yapılarını, folklorunu, bütün bunlara ruh üfleyen büyük insanlarını, 
kişilerini, yazar ve sanatçılarını... ansiklopedik metotla anlamak ve tanıtmaktı.Bu 
yönüyle bir taraftan geçmişi ve tarihi aydınlatırken diğer taraftan da bugünün 
imkânlarını işaret etmekte, tespitler yapmakta ve geleceği daha doğru ve sıhhatli 
bir şekilde kurmak için sağlam bir zemin oluşturmaktır.

Maddelerin tespiti ve yaklaşık sınırlarının tayini için genel ve özel 
ansiklopediler biyografi, genel tarih, sanat tarihi, basın tarihi, mimari, edebiyat, 
folklorkitaplan yanında Kayseri üzerine yapılmış her türlü araştırma, kitap ve
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makale taranarak fişlenmiştir. Ayrıca bugüne kadar Kayseri üzerine çalışmış 
kurum, yazar ve araştırmacılann tecrübelerinden, birikimlerden kamu ve özel 
arşiv malzemelerden istifade etmenin yollan da aranmıştır.

Ansiklopedi genel şartları ile alfabetik olarak düzenlenmiş, bununla 
birlikte tematik maddelere de yer verilmiştir. Kayseri tarihi için geneli kapsamasa 
dabazı tarih aralıkları için hazırlanmış tez veya makalelerde önemine binaen 
madde olarak değerlendirildi.

Maddelerin olabildiğince çeşitli ve vasıflı bir görsel malzeme ile 
desteklenmesi ve böylece mevcut şartlarda elektronik ortamda bir arşiv 
oluşturulması da hedeflenmiştir. Bu maksatla tarihi bina, kişi, kurum, grup, 
mekân, tabii güzellik fotoğrafları, gravürler, kartpostallar, çizim ve resimler 
gazete kupürleri, kitap-dergi-broşür kapaklan ve gazete birinci sayfalan haritalar 
krokiler... derlenmiş ve ansiklopedi hazırlığı sırasında maddelerin muhteva ve 
vurgularına uygun şekilde kullanılmıştır.
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ORWELLYEN DİSTOPYA EŞLİĞİNDE İNSANA, KÜLTÜRE YE 
ŞEHRE BAKMAK

Dr. Gökşen Yıldırım

Özet

Kendisi de sosyalist bir yazar olan George Orwell, gerek Hayvan Çiftliği 
(1944) gerekse 1984(1949) romanlarında sosyalizmin eleştirisini totalitarizmin 
sakıncaları ekseninde gerçekleştirirken dünya edebiyatının da iki başanlı 
romanını okuyucuya sunar. Hayvan Çiftliği’nde alegorik bir tarzda, hayvanlar 
üzerinden Sovyet Rusya’ sındaki Stalin yönetimini eleştiren Orwell, 
i954romanında perspektifini daha da genişleterek Stalin ile birlikte Hitler ve 
Mussolini yönetimlerini de hedefine alır. Hayvan Çiftliği’ndeki alegorinin yerini 
1984 romanında güçlü bir distopik kurgu alır. Her iki romanda da ütopya fikrinin 
imkânsızlığı vurgulanarak bir karşı-ütopya geliştirilir. Özellikle 1984romam 
distopik romanlar arasında oldukça başarılı bir eser kabul edilip dünya edebiyatı 
içerisinde ayncalıklı bir yere konumlandırılır. Biz de bu çalışmada 1984 romanı 
çerçevesinde Orwell’ın insana, kültüre ve şehre bakışını inceleyecek, Onvellyen 
distopyanın genel çerçevesini belirlemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Distopya, George Orwell, insan, kültür, şehir.

Giriş: Ütopya ve Distopya

Konunun daha iyi anlaşılması açısından ütopya ve distopya kavramlarına 
açıklık getirecek olursak; ütopya, Thomas More tarafından ortaya atılan bir 
kavramdır ve hep daha iyi, hep daha huzurlu ve enönemlisi adaleti bütün 
hücrelerine sindirmiş, mükemmel bir devlet ideali ile yaşanası yer (More, 2009: 
7) anlamına gelmektedir. Yunanca “dus ile “topos” kelimelerinin birleşiminden 
oluşmuş “zor ya da kötü yer” anlamlarına gelen distopya ise; anti-ütopya, ters 
ütopya, karşı ütopya ya da kara ütopya olarak da isimlendirilebilir, ilk olarak 
John StuartMill tarafından 1868’de kullanılan distopya kavramının aslmda tam 
olarak ütopyanın karşıtı olduğu söylenemese de ütopyanın saçmalığını ve 
geçersizliğini ortaya koyan bir anlayışın ürünüdür.Ütopya; iyiye, güzele ve 
olumlu olan yönelik kusursuz bir dünya tasarımı iken distopya; kötüye, çirkine ve 
olumsuz olana yönelik bir dünya kurgusudur.Ütopya, insan olma gerçeği 
karşısında varlık; distopya ise yokluk tasavvurudur. Ütopya güzel bir düş; 
distopya bir kâbustur. Böylece ütopik eserler “yeryüzü cennetlerini”, distopik 
eserler ise “yeryüzü cehennemleri” (Urgan, 1984:94)’ni konu edinen kurgulardır.
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George Orwell i9S4romanında ütopya ile distopya arasındaki farkı iç parti üyesi 
O’Brien’in ağzmdan şu şekilde açıkça ifade etmektedir:

“Nasıl bir dünya yaratmakta olduğumuzu anlamaya başladın şimdi? Eski 
reformcuların hayalini kurduğu o enayi, zevk düşkünü ütopyaların tam tersi bir 
dünya. Korku, ihanet ve azap dolu bir dünya, ezmenin ve ezilmenin dünyası, 
kendini yetkinleştirdikçe daha az acımasız olacak yerde daha da acımasız olan 
bir dünya.'" (Onvell, 2017: 288).

Eşit, adil ve özgür bir dünya tasavvuru geçmişten günümüze ütopik 
olarak insan zihnini ve toplumları meşgul etmiş, ideal bir yaşam ve ideal bir 
toplum anlayışı gerek insanlar gerekse yönetimler açısından her zaman ilgi çekici 
bir konu olmuştur.Distopik eserlerin yazılış sebeplerini anlamak içinse onların 
yazıldığı koşullara bakmak sanırız yeterli olacaktır. Totaliter yönetimlerin baskıcı 
tutumları, sınıflar arası (zenginlik ile yoksulluk arasındaki) farkın büyümesi, 
teknolojik ilerlemelerin insan hayatını kontrol etmesi ve makineleşmenin 
hızlanması bu koşullardan birkaçıdır. Ancak özellikleXX. yüzyılın ilk yarısının 
iki büyük dünya savaşma tanıklık etmesi ve bu savaşların dünyaya ölüm ve yıkım 
getirmesi, ütopik hayallerin yerini distopik hayallere bırakmasına sebep olmuştur. 
Bu açıdan XX. yüzyılda ortaya çıkan distopik eserler, mevcut düzenden yola 
çıkarak karanlık bir gelecek sunar; yani eldeki verileri gelecek adına kaygı verici 
bir şekilde değerlendirir ve böylece aslmda mevcut düzenin şiddetli bir eleştirisini 
sundukları da söylenebilir.

Distopik toplum kurgusunda, insan doğasının kötülüğünden ve kontrol 
altına alınması gerektiğinden yola çıkılır. Bu açıdan Krishan Kumar’m da ifade 
ettiği gibi distopyalar Augustinyencidir (2006: 172). Yani bu kurgularda insan, 
ilk günahın taşıyıcısı olarak günahkâr, aşağılık ve aciz bir mahlûktur, bu açıdan 
da yönetilmeye mahkûmdur. İktidar ise insanı, insandan/bu kötücül doğadan 
koruyacak, iyiliği ve güzelliği getirecek yegâne unsurdur.

Dünya edebiyatmda anti-ütopya konusunu işleyen ilk eser 
YevgeniZamyatin’in 1920 yılında yazdığı Biz isimli eseridir (Karaca, 2010: 70). 
AldousHuxley ’ in Yeni Dünya (1932) isimli romanı, Ray Bradbury’nin Fahrenheit 
451 (1953) adlı romanı da yine bu türün başarılı ömeklerindendir.“1950’den 
sonraki Türk edebiyatı, geleneksel devlet ideolojisinden bir uzaklaşmanın, daha 
doğrusu resmi ideolojiye yabancılaşmanın ifadesidir.” (Cengiz, 2015: 51). Bu 
sebeple Türk edebiyatındaki distopik eserler de 1950’den sonra görülmeye 
başlamıştır. Teleandregenos ÜtopyasındaEvlilik Hayatı (Adam Şenel-1968), 
Ozmos Kronos{Adam Şenel-1993), 2027 Yılının Anıları (Çetin Altan-1985), Balık
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İzlerinin Sesi (Buket Uzuner-1992), Boşvermişler (Sabri Gürses-1996), Sahte 
Uygarlık (Zühdü Bayar-1999)JCâbus (Alev Alatlı-1999), Rüya (Alev Alatlı - 
2001),Uykusuzlar (DR.- 2002), Son Tiryaki (Müfit Özdeş-1996), Adı Senfoni 
KalsınÇTahir Abacı-2004), Olgunluk Çağı Üçlemesi (Cem Akaş-2001), Yıl 2 bin 
yüz 2 (Burak Özdemir-2002), Şebek Romanı (Ayşe Şasa-2004), Topaç (Gülayşe 
Koçak-2004), Son Ada (Zülfü Livaneli-2009)85 bu türün Türk edebiyatındaki 
örnekleri arasında sayılmaktadır.

Romana Dair Birkaç Söz ve Panoptikon

George Onvell’ın 1949 yılında yazdığı 1984 romanı, distopik bir 
romandır ve distopik romanlar içerisinde oldukça başanlı bir örnek olmakla 
birlikte yazımının üzerinden yaklaşık olarak altmış yıl geçmesine rağmen hâlâ 
günümüzde de önemini korumaktadır. Onvell’m kurguladığı distopya, yazıldığı 
dönemden çok uzak bir zaman dilimini değil otuz beş yıl sonrası gibi yakın bir 
geleceği işaret etmektedir ki aslmda bu da durumu daha dehşetli kılmaktadır. 
İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı atmosferinde kaleme alınmış 1984, komünizme ve 
totalitarizme yönelik güçlü bir eleştiridir.Orwell bu romanı yazma amacını şöyle 
açıklar: “Geçtiğimiz on yıl boyunca en çok yapmak istediğim şey politik yazıyı 
bir sanata dönüştürmektir. ... Çünkü ifşa etmek istediğim bazı yalanlar, dikkat 
çekmek istediğim bazı gerçekler var. ... Görev, bu çağın bizi yapmaya zorladığı 
gerçek halk ve toplumsal aktiviteler yoluyla benim içime işlemiş olan 
hoşlandığım ve nefret ettiğim şeylerin uzlaşmasını sağlamaktır.” (Uysal, 2012: 
134).

Romanda dünya Okyanusya, Avrasya ve Doğuasya olmak üzere üç büyük 
süperdevlete bölünmüştür. Üç devlet arasındaki sınırlar kimi yerde rastgele 
çizilmişken kimi yerde de savaşlara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Ancak 
genel olarak Avrasya Portekiz’den Bering Boğazı’na kadar Avrupa ve Asya’nın 
tüm kuzeyini; Doğuasya Çin ve Çin’in güneyindeki ülkeleri, Japon adalarını, 
Mançurya, Moğolistan ve Tibet’in bir bölümünü; Okyanusya ise Kuzey ve Güney 
Amerika’yı, aralarında Britanya adalannm da bulunduğu Atlas Okyanusu 
adalarını, Avustralya’yı ve Afrika’nın güneyini içine almaktadır. Bu süper- 
devletlerin sınırları dışmda hiçbirinin kalıcı egemenlik kuramadığı geniş bir ara 
bölge vardır. Bu ara bölge, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin yaşadığı 
Tanca, Brazzaville, Darvvin ve Hong Kong şehirlerinin dört köşesini oluşturduğu 
dörtgen şeklinde bir bölgedir ve bu üç süper devlet, bu bölgenin denetimini elde

85Detaylı bilgi için bkz. Firdevs Canbaz Yumuşak (2012), “Ütopya, Karşı-Ütopya ve Türk 
Edebiyatında Ütopya Geleneği”, Bilig Dergisi, S. 61, ss.47-70.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 185

etmek için sürekli olarak savaşmaktadır (Orvvell, 2017: 201-203). Üç süper devlet 
arasında sürekli el değiştiren bu ara bölgenin köleleştirilmiş insanları, devletlerin 
süper güç olma yarışlarında petrol ve kömür gibi kullanılmakta adeta yakıt insana 
dönüştürülmektedirler. Üç devlet arasında özellikle son yirmi beş yılda yoğunluk 
kazanmış savaş, aslmda devlet yönetimlerinin iktidarlarını sağlamlaştırmak için 
gerekli olan yıkımı ve bu yıkımın psikolojik olarak kabul edilebilir olmasını 
sağlar ve her üç devletin iktidar politikasına uygunluk gösterir. Yaşam koşullan 
her üç devlette de aynı olmakla birlikte her üç devlet de aslmda aynı iktidar 
politikasına sahiptir ve bu politika kitapta “oligarşik kolektivizm” (Orwell, 2017: 
200) olarak tanımlanmaktadır. Bu da iktidarın aslmda ulusal ölçekli olmadığını 
küresel ölçekli bir iktidar anlayışından bahsedildiğini göstermektedir. 
Okyanusya’daki egemen felsefenin adı İngsos (İngiliz Sosyalizmi) iken 
Avrasya’da buna Neo-Bolşevizm, Doğuasya’da ise “Ölüme Tapınma” 
denmektedir.

Roman genel olarak Okyanusya adı verilen bir devlette Büyük Birader 
ismindeki bir diktatörün liderliğindeki korku ve kısıtlamalarla yönlendirilen bir 
toplumu konu edinir. İktidarın mutlak hâkimiyet kurmak istediği halk, bu otoriter 
sisteme karşı tepkisizidir. Eşitlik, adalet ve özgürlük gibi kavramlar, gerçek 
anlamları ile insanların zihninden silinmiş ve insanlar iktidara karşı katışıksız bir 
bağlılığa zorlanmıştır. İnsanlar iç parti üyeleri, dış parti üyeleri ve proleterler 
olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. İç parti üyeleri, ayrıcalıklı egemen smıfı 
oluştururken dış parti üyeleri ise olumsuz beslenme ve barınma koşullarına sahip 
denetimin üzerlerine odaklandığı memurlardır. Nüfusun yüzde seksen beşini 
oluşturan proleterler ise en aşağı sınıf olmalarına rağmen denetimin en az olduğu 
sınıftır. Sınıflara aynlmalarına rağmen Okyanusya halkının ortak tarafı eleştirel 
düşünmemeleri ve sorgulamadan yaşayıp gitmeleridir. Sorgulamak ya da daha 
doğru bir ifade ile düşünce suçu Okyanusya’daki en büyük suçtur.Romanın 
başkarakteri Winston Smith ise diğerlerinden farklı olarak iktidarı ve onlara 
dayatılan bu yeni yaşama biçimini, kimliği sorgulayan tek kişidir. Gerçek 
Bakanlığında çalışan Winston, tüm baskılara ve propagandaya rağmen komünist 
totaliter rejimden ve Büyük Birader’den nefret etmektedir. Tüm izlemelere 
rağmen Julia ile gizli bir aşk yaşayan Winston, sevgilisi ile iktidar karşıtlığım 
sürdürür. Nihayetinde de sevgilisi ile birlikte Düşünce Polisine yakalanırlar ve 
Sevgi Bakanlığında yapılan işkenceler sonucunda da birbirlerine ihanet ederler. 
Serbest bırakıldıklannda da artık sistemin öğütüp attığı birer paçavraya 
dönüşmüşlerdir.
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Ülkede yönetim haber, eğlence, eğitim ve sanata bakan Gerçek Bakanlığı 
(Gerbak); savaşlarla ilgilenen Banş Bakanlığı (Barbak); yasa ve düzeni sağlayan 
Sevgi Bakanlığı (Sevbak) ve ekonomiden sorumlu Varlık Bakanlığı (Varbak) 
olmak üzere dört bakanlığa aynlmıştır. Aslmda bu bakanlıklar, isimleri ile tezat 
oluşturacak işler yapmaktadır. Örneğin Gerçek Bakanlığı, tüm gerçeği yalana 
dönüştüren bir bakanlıkken Sevgi Bakanlığı, iktidar karşıtı insanlann acımasızca 
cezalandınldığı bir bakanlıktır. İktidann temel amacı, kitleler üzerinde otorite 
kurarak iktidarını güçlendirmektir.

Romanda iktidar yaşamın her alanına hâkimdir ve her yerdedir. Tele- 
ekran adı verilen cihazlarla tüm mekânı kuşatan iktidar, sokaktan evlerin içlerine 
kadar her yeri gözetleyebilmekte ve halkın, gözetlenme hissini içselleştirmesini 
sağlamaktadır: “BÜYÜK BİRADER’İN GÖZÜ ÜSTÜNDE.” (Onvell, 2017: 11). 
Büyük Birader’in varlığı yalnızca posterlerdeki, afişlerdeki resimlerden ve 
radyodaki sesten ibarettir, somut bir varlığı yoktur. Bu açıdan asıl gözetim ve 
denetim, halkın içselleştirdiğidir.

George Onvell, bu romanı ile aslında okuyucuya ve modem bireye 
panoptik bir model sunarak insanlan gelecek açısından uyarmaktadır. Onvellyen 
distopyadaki gözetim sistemi, büyük oranda Jeremy Bentham’m 1791’de 
tasarladığı hapishane modeli ile örtüşmektedir.Panoptikon, aslmda kardeşi 
Samuel Bentham’a ait bir düşünce olmasına rağmen JeremyBantham’ın adıyla 
bilinir (Watkin, 2016: 77). Panoptikon aslmda “ideal mükemmelleştirme” 
amacıyla geliştirilmiş bir hapishane modelidir. Ancak Bentham, bu modelin 
endüstrinin her alanındaki iş kollarında ıslah edilemeyenlerin cezalandmlması, 
delilerin denetim altında tutulması, ahlaksızların ıslah edilmesi, şüphelilerin 
hapsedilmesi, tembellerin çalıştırılması, acizlerin bakılması, hastaların tedavi 
edilmesi, gönüllülerin yönlendirilmesi ya da yeni neslin eğitilmesi amacıyla 
cezaevlerinde, nezarethanelerde, ıslahevlerinde düşkünevlerinde, yetimhanelerde, 
imalathanelerde, akıl hastanelerinde, hastanelerde ya da okullarda da 
kullanılabileceğini belirtir (Bentham, 2016: 12-13. Ancak bu tabii olma durumu 
anlaşılacağı üzere doğal değil mekanik olacaktır ve bu şekliyle de ahlakı yeniden 
biçimlendirecektir.

Jeremy Bentham’m bu hapishane modeli, halka biçimli bir binadır. 
Ortasında bir avlu, avlunun ortasında da bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. 
Halka, hem içeriye hem de dışarıya bakan (iki pencereli) hücrelere bölünmüştür 
ve her hücrede bir mahkûm yer alır. İçeriye bakan pencere kulenin pencerelerine 
denk düşerken diğer pencere dışarıya bakarak ışığın bir baştan bir başa hücreyi 
aydınlatmasını sağlar. (Foucault, 2015: 86). Hücrelerin bu yapısı, gözetleme
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kulesindeki gözetmenin hücrelerin tamamını ve her noktasını gözetleyebilmesine 
imkân tanır. Bu gözetmen, kendisinin her şeyi görebildiği buna karşılık kimsenin 
kendisini göremeyeceği şekilde panjurlar, yan açık bölme pencereleri arasında 
gözlemde bulunur (Foucault, 2015a: 224). Mahkûm ise görülmesine rağmen 
gözetmeni görmemekte ve gözetlenmenin ne zaman gerçekleştiğinden asla tam 
olarak emin olmamaktadır. Panoptikonun düşünsel etkisi de görünmeden görünen 
bir iktidar yaratmasındadır.

Bentham’m tasarladığı model, hiçbir zaman inşa edilmese de gözetleme, 
denetim ve ıslah (panoptizm üçlüsü), özellikle Batı toplumunda var olan iktidar 
ilişkilerinin temel ve karakteristik bir boyutu gibi durmaktadır ve Batı, bugün 
özünde Bentham’m programladığı panoptik bir toplumda yaşamaktadır (Foucault, 
2015a: 237). ZygmuntBauman da çalışmalarında “akışkan gözetim” adını verdiği 
panoptikon sonrası bir çağı yaşadığımızı söylerken panoptikonun hâlâ hayatta ve 
iyi durumda olduğunu, elektronik olarak zenginleştiğini, Bentham’m ve hatta 
Foucault’nun hayal bile edemeyeceği kadar güçlendiğini ifade etmektedir 
(Bauman-Lyon, 2016: 70). Bu açıdan panoptikona yalnızca uygulanabilir ya da 
uygulanamaz mimari bir model olarak yaklaşmamak gerekir, panoptikon ayrıca 
değişen toplumsal iktidara, gözetlemeye/gözetlenmeye, disiplin ve 
cezalandırmaya yönelik düşünsel birformasyonu da içermekte ve “bir cins iktidar 
laboratuvarı gibi işlemektedir.” (Foucault, 2017: 301).

Onvellyen Distopya Eşliğinde İnsana, Kültüre ve Şehre Bakmak

George Orwell’ın7PS^ ile kurguladığı distopya, birçok açıdan 
modemizmin insan, kültür ve şehir algısı ile örtüşmekte hatta aşındırma 
konusunda bu algıyı da katbekat aşmaktadır. Yazarın bu distopik kurgu ile 
ulaşmak istediği de bu uyarının yapılmasıdır. Modemitenin “unutturma” sorunu 
Onvellyen distopyada işgalci bir tavırla insana dayatılmakta, bu işgal ve 
dayatmadan kültür ve şehir de payına düşeni almaktadır. Modemiteye özgü 
unutkanlığın başlıca kaynağı; toplumsal yaşamı yerellikten, insani ölçeklerden 
ayıran süreçlerle ilişkilendirilebilir olmasıdır. İnsanüstü hız, akılda tutulamayacak 
denli büyük megakentler, emek süreciyle bağı kopmuş tüketicilik, kent 
mimarisinin kısa ömrü, içinde yürünebilir kentlerin ortadan kalkması; modem 
unutkanlığın ilişkilendirildiği süreçlerden yalnızca birkaçıdır (Connerton, 2014: 
15). Onvell, kurguladığı kara ütopya ve kullandığı panoptik imge ile bu süreçleri 
çok daha radikal bir şekilde işlemekte ve çoğaltmaktadır. Öncelikle romanda 
alışılmış insan-mekân, insan-insan ve insan-toplum ilişkileri yoktur; ayrıca ve 
belki de en önemlisi insan, yaşamın temel ölçüsü değildir. Yaşamın tek ölçüsü 
iktidardır ve eğer buna yaşamak denirse yaşamanın koşulu da iktidarın
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dayattıklarını sorgusuz sualsiz benimsemektir. İktidann müdahalesi inşam, 
mekânı ve kültürü bu şekilde nesneleştirmektedir. İktidar, insanı insan 
olarak/varoluşsal açıdan besleyen bütün kanallan önce değiştirmekte soma da 
yok etmektedir. Partinin yaşamı yönlendiren yegâne güce dönüştüğü romanda 
iktidar, istediği insanı yaratmak için tüm insani durumları ve süreçleri 
mekanikleştirerek, insanı bir otomata dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

İktidann tek amacı iktidarda olmaktır, bu amacın gerçekleşebilmesi için 
de tüm insani süreçler ortadan kaldırılmalı, tüm insani bağlanndan annmış, bu 
egemen ideolojiye uygun yeni bir insan tipi yaratılmalıdır. Okyanusya’da ve 
dolaylı olarak diğer iki devlette daha elde edilmek istenen insan profili, denetim 
için dışardan bir mekanizmaya ihtiyaç duymayan, kendi özdenetimi 
(Yenisöylem’desuçdurum) ile tüm varlığını iktidar ideolojisinin hizmetine sunan, 
eleştirel düşünme yeteneği ortadan kaldırılmış, tarihle, mekânla ve diğer 
insanlarla tüm bağı koparılmış yani artık insan değil makine diyebileceğimiz bir 
varlıktır. Özetle iktidann amacı, insanı insandan anndırmaktır. Romanın 
başkarakteri Winston Smith, benliğini yok edemediği, belleğini “kendi” 
denetlemediği, yani özdenetimi başaramadığı için işkenceye maruz kalır. Çünkü 
iktidar, zoraki bir kölelikten ziyade gönüllü bir teslimiyeti talep etmektedir. 
Onvellyen distopyanın başarılarından biri de bu noktada panoptik imgenin 
içselleştirilmiş kullanımındadır. Sürekli gözetim altında tutulan ve aslmda tam 
olarak ne zaman gözetlendiğinden emin olamayan insan, her an gözetlendiğine 
dair kuşku ve korkularla gözetimi ve disiplini içselleştirecek ve kendi 
özdenetimini sağlamış olacaktır. Bu içselleştirme asıl hapishanenin de aslmda 
insanm kendi bedeni olduğunu açıkça göstermektedir.

Foucault’ya göre modem iktidarın insanı disipline ederek ıslah etme ve 
verimliliğini artırma yöntemi onlara öznellik, bireysellik dayatmasıdır; insanm 
kendi içinde ya da başkalarından “bölücü pratikler”le ayrılarak nesneleştirilmesi 
(Foucault, 2000: 58), modem iktidarlann insanı gözetim altında tutmasının, 
denetlemesinin ve onu disipline etmesinin en pratik yoludur. Bu şekilde insan, 
öznesi durumuna getirildiği norma uygunluk gösterecek ve disiplin düşüncesini 
içselleştirerek kendini sınırlayacaktır. Böylece de toplum muhaliflerden rahatlıkla 
anndınlmış olacaktır. Bu durumdan çıkmanın yoluysa insanm kendini hem 
devletten hem de devletle ilintili olan bireyselleştirme türünden kurtarmaktır. 
İnsan, yüzyıllardan beri ona zorla dayatılmakta olan bu tür bireyselliği reddederek 
yeni öznellik biçimlerine geçerlik kazandırmak durumundadır (Foucault, 2000: 
68). Yani insan, öznelliği dayatılan bir kimlik üzerinden değil kendi yaratıcı 
deneyimlerinden hareketle üretmelidir. Bu noktada ilginç örneklerden biri de
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Winston’m komşusu Parsons’tır. Parsons, her şeyi ile kendisini iktidara adamış, 
egemen ideoloji için canla başla çalışan, Büyük Birader’e tam bir sadakatle bağlı 
örnek bir yoldaştır, iki çocuğunu da bu anlayışta büyüten Parsons, çocuklarının 
ihbarı üzerine Winston gibi düşünce suçu sebebiyle tutuklanır. Çocuklarının 
ifadesine göre uykusunda “Kahrolsun Büyük Birader!” diye konuşmuştur ve tüm 
suçu budur. Aslında bu suçlama, iktidara katışıksız bir sadakatle bağlı olan 
Parsons için çok da gerçekçi değildir. Anlatı, bu suçun çocuklannın iftirası 
olacağı şeklinde bir yönlendirmeye işaret etmektedir. Parsons’m işlediği suça dair 
en ufak bir fikri bile yoktur aslmda. Ancak Winston, Parsons’a suçlu olup 
olmadığını sorduğundaysa partiye olan bağlılığını elden bırakmadan şöyle 
demektedir: “Tabii ki suçluyum!... Parti masum bir adamı tutuklayacak değil ya! 
... Mahkemeye çıktığımda onlara ne diyeceğim biliyor musun? ‘Sağ olun’, 
diyeceğim, ‘çokgeçmeden beni kurtardığınız için sağ olun.” (Onvell, 2017: 253). 
iktidar ve özne ilişkisinde Parsons, Foucault’nun ifade ettiği gibi kendini kendi 
içinde ve başkalarından suçlu-suçsuz, iyi-kötü, hasta-sağlıklı, akıllı-deli gibi 
bölücü pratiklere ayırarak nesneleştirmiştir. İktidar için ölmek bile onun için bir 
gerekliliktir. Bu açıdan Parsons, aslmda iktidann egemen ideolojisine göre 
tasarladığı insan modeline uygunluk gösteren ömek/ideal bir öznedir. Bu ideal 
özne, iktidar tarafından yaratılmış ideal bir kimliktir ve aslında gözetim ve 
denetimin amacı, insanlann bu kimliği direniş göstermeden benimsemeleridir. Bu 
kimliği oluşturan medeniyet ise nefret üstüne kuruludur, yarattığı dünya ise bir 
zafer dünyası olduğu kadar terör dünyasıdır da. Bu panoptik uygarlıkta korku, 
öfke, zafer ve kendini aşağılamadan başkabir -soylu- duyguya yer yoktur; başka 
ne varsa da bu kimliği yaratma uğrunda iç parti üyelerince yok edilecektir 
(Onvell, 2017: 288-289).

iktidann görünmeden gözetlediği ve denetlediği modem yönetim 
sistemleri, insanı dayattığı davranışın öznesi kılarak bireyselleştirmekte, 
yalnızlaştırmakta ve gözetim altında tutarak insana egemen olmaktadır. 
Bireyselleştirilmiş bu insanm iktidara hizmet etmeye yönelik olmayan bütün 
duygulan ondan çekilip alınmıştır ve diğer insanlarla bağı geri dönülemez bir 
şekilde kopanlarak insan olma bilinci tahrip edilmiş ve insanlık büyük bir 
yalnızlığa mahkûm edilmiştir. Denetlenen ya da kontrol altma alınmak istenen 
şey, yalnızca insanların davranışları değildir, duygular ve düşünceler de yoğun bir 
baskının altodadır. Adalet, eşitlik ve özgürlük kavram olarak Onvellyen 
distopyaya özgü bir dille tersine çevrilirken aile, arkadaşlık, sevgi, dostluk, aşk ve 
cinsellik de gerçek anlamlan ile insan hayatından çekilip alınmıştır. Yeni 
denetleyici iktidar, çocuk ile anne baba, kadın ile erkek, insan ile insan arasındaki 
bağları koparmış, kimsenin kimseye (eşlerin ve arkadaşların birbirlerine, anne
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babaların evlatlanna, evlatlann anne babalanna) güvenmeyi göze alamadığı bir 
yaşam biçimi yaratmışlardır. Bu yaşama biçiminde herkes yalnızdır aslmda; 
kimsenin gerçek bir anne babası, çocuğu, arkadaşı, sevgilisi ya da eşi yoktur. Bu 
şekilde bireyselleştirme, muhalefetin de sonudur ve egemen ideolojinin iktidar 
garantisidir. Hayata her düzeyde hükmeden iktidar, aslmda bu şekilde insan 
doğasını (dolaylı olarak insanı) da yeniden kendine göre yaratmaktadır. Bu 
yaratım da her şeyi gören, duyan, bilen ve her yerde olan Büyük Birader’in 
tanrısal varlığına uygundur.

Onvellyen distopyada gözetimin içselleşmesine bağlı olarak insanlar 
kendilerinin ve diğerlerinin gözlemcisihâline gelir, toplumsal güven yok olarak 
derin bir yalnızlık baş gösterir. Bu gözetleme politikaları, insanı kendine ve 
topluma yabancılaştırmıştır. Bireyler artık insan değil modem bir köledir. İnsani 
olan her şey yok edilirken her şey nesneleştirilmektedir. Böylece sistem, insanları 
yalnızlaştınlarak tek-tipleştirilmekte ve insan toplulukları yığınlara 
dönüştürülmektedir.“Toplum üzerinde kurulan ideolojik hegemonya, toplumu tek 
tipleştirir. Toplumsal tek tipleşme, tüm toplumu iktidarın rahatlıkla gözetim 
altında tutabileceği ve çoğunlukla toplumsal özneleri birbirlerinin gardiyanı 
haline getirildiği bir toplumsal akıl tutulması durumudur.” (Çoban, 2016: 120).

Bu distopik örnekte insan topluluklan toplumu değil yığınları oluşturur. 
Toplum ile yığın ya da kitle arasındaki fark ise insan topluluklarının ortak bir 
kültürel belleğe sahip olmasıdır. Toplumlar, ancak ortak değerlerle harekete 
geçen, kültürel belleğin dinamik ilişkilere yönlendirdiği insan toplulukları için 
geçerli olabilecek birlikte olma durumudur.Bir arada olmak, bir duyguyu hala 
paylaşabiliyor olmak, bir değer üretmek ve bu değer etrafında toplaşabilmek, hem 
insan hem de insanlık için çok önemlidir. İnsanların toplumsal varlıklarını 
sürdürebilmeleri için kültürel belleklerini canlı tutmalan gerekir. Onvellyen 
distopyanın en önemli özelliklerinden biri de bellek (hatırlama-unutma) konusunu 
merkezi kavram olarak ele almasıdır.

Onvellyen distopyada iktidar, yalnızca kişisel belleği değil kültürel 
belleği de yok etmektedir, insanların ve toplumlann yaratıcılıklan ve 
özgürlükleri engellendiği için kültürel üretimler de durdurulmuştur. Ayrıca 
toplumun ortak deneyimler sonucunda elde ettiği bilgiler, iktidarın bilinçli eylemi 
ile değiştirilmek suretiyle geçersizleştirilmektedir. Derinlikten yoksun günübirlik 
bir yaşama mahkûm edilen insanlar için kültürel bütün değerler anlamını 
yitirmiştir. Kültür, kavram olarak bu insanlann ne lügatlerinde ne de 
belleklerinde bulunmaktadır. Gözetleme politikaları ile değişen koşullara bağlı 
olarak kolektif kültürel bir amnezi hüküm sürmektedir. Kimsenin, yıllar öncesini
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bırakın bir gün öncesinde olanlar hakkında bile reel bir fikri yoktur. Radyodan ve 
tele-ekrandan verilen bilgiler, halk için mutlak doğrudur. Bu distopik kurguda 
unutmak, varoluşun temel koşuludur. Unutmayanlar, buharlaştırılarak yok 
edilmektedir. Buharlaşmak ise insanm tarihten ve kayıtlardan çıkarılması, hiç 
doğmamış sayılmasıdır, yani varlığı yoklukla cezalandırma biçimidir. İki Dakika 
Nefret söylemleri, Nefret Haftası kutlamaları, meydanlardaki muhaliflerin idam 
gösterileri ve sinema gösterimleri gibi yeni bilgi akışı ve tekrarı gibi yöntemler ile 
aslmda yeni bir anlam üremekten ziyade tarihi silmek, kişisel ve kültürel belleği 
domine etmek amaçlanmaktadır.

Gerçek Bakanlığının geçmişi silme uygulamaları ile kurumsallaşan 
unutkanlık,insanlar için bir zorunluluktur ve bu bakanlık sayesinde unutkanlık 
sistematik bir hâle getirilmiştir. Yenisöylem’de “çiftdüşün” (aynı anda çelişik iki 
fikrin kabul edilebilir olması) olarak geçen gerçeklik denetimi sayesinde iktidar, 
gerektiği yerde geçmişe el koyabilir. Çünkü “Geçmişi denetim altında tutan, 
geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de 
denetim altında tutar.” (Onvell, 2017: 45). Bakanlıkta bulunan bellek delikleri bu 
açıdan geçmişin, yaşanmışlığın ve varlığın sıfırlandığı, dolayısıyla insanlığın 
özgün ve yaratıcı olma fırsatının yok edildiği, parti yanılmazlığının 
korunduğuiktidar denetiminin temsilidir. Winston Smith de Gerçek Bakanlığında 
çalışan bir memurdur ve geçmişi/tarihi yeniden yazmakla sorumludur. Onu 
romanda geçen varoluşsal kargaşaya iten ve özdenetimini kesintiye uğratan da 
aslmda yaptığı iştir. O, iktidarın yarattığı yaz-bozun farkındadır. Winston’ın eski 
eşya merakı da aslmda bu farkındalığmdan kaynaklanır. Sistemin değiştirmeyi 
unuttuğu tarihin bir parçasına, geçmişe hiç değilse metaforik olarak sahip olmak 
ve geçmişe dair hatırladıklarının bir sanrı olmadığını kendine ispatlamak için eski 
bir günlük, mürekkepli kalem ve en az iki yüzyıllık olduğunu düşündüğü içinde 
mercan bulunan cam bir kağıt ağırlığı satın alır. Winston’a göre geçmiş, bu 
eşyaların üzerinde yaşamayı sürdürmektedir.

Bu bakanlıkta pek çok kişi çalışmasma rağmen Winston dışında hiç kimse 
bu farkındalığa sahip değildir. Onvellyen distopyada dikkati çeken diğer önemli 
bir nokta da iktidar kadar insanlığında insana yönelik ilgisizliğidir. Yani iktidarın 
yaptıklarından belki daha çok insanın kendine yaptıkları önemlidir. Proleterler bir 
tava için saatlerce kavga edebilirken en temel yaşamsal haklar konusunda 
seslerini çıkarmamakta bu durumu önemsemeyerek iktidara boyun eğmektedirler.

İktidann kültüre müdahalesi yalnızca tarihi kayıtlann değiştirilmesi ya da 
silinmesi şeklinde değildir. Parti ya da iktidar, insanlığın tarih boyunca ürettiği 
maddi manevi bütün ürünlere ideolojisine ve çıkarına bağlı olarak müdahale
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etmektedir. Orta sınıf ile proleterlere uygulanan kültürel müdahale aynı olmasa da 
sanat gibi kültürel temsilleri tersine çevirmek nihayetinde de yok etmek iktidarın 
öncelikleri arasındadır. Bir yandan dili değiştirerek kısırlaştıran parti, diğer 
yandan eski edebiyatı ortadan kaldırmaya çalışarak Chaucer, Shakespeare, 
Milton, Byron gibi edipleri ve eserlerini de kendilerinin karşıtı bir şeye 
dönüştürmektedir. Sanat veya daha dar ölçekte edebiyat, insana varoluşun, 
yaratıcılığın, özgürlük ve direnişin/cesaretin modelini sunan önemli bir kültürel 
temsildir. Partinin “SAVAŞ BARIŞTIR. ÖZGÜRLÜK KÖLELİKTİR. 
CAHİLLİK GÜÇTÜR.” (Onvell, 2017: 26) şeklindeki üç sloganı sanatı ve 
edebiyatı iktidar açısından tehlikeli kılmaktadır. İktidar düşünmeyen, düşünmeye 
gerek duymayan, iktidara bağlılığını bilinçsizlikle gösteren insanlar ve toplum 
yaratma çabasmda iken bu ideali riske edecek kitaplar özellikle yok edilmelidir. 
Bu sebeple de Okyanusya’nın herhangi bir yerinde 1960’dan önce basılmış bir 
kitap bulmak neredeyse imkânsızdır. Kültürel sürekliliğin ve üretimin iktidar 
eliyle kesintiye uğratıldığı romanda tarihin akışı durdurulmuş; geçmiş ve geçmişe 
dair her şey, dolayısıyla da gelecek uzamsal olarak sahte ve sonsuz bir “şimdi”ye 
hapsedilmiştir:

“Artık Devrim’le, Devrim’derı önceki yıllarla ilgili hemen hiçbir şey 
bilmiyoruz. Bütün kayıtlar ya yok edilmiş ya da çarpıtılmış, bütün kitaplar 
yeniden yazılmış, bütün resimler yeniden yapılmış, bütün heykeller, sokaklar ve 
yapılar yeniden adlandırılmış, bütün tarihler değiştirilmiş. Üstelik bu işlem her 
gün, her dakika uygulanmaya devam ediyor. Tarih durdu. Parti ’nin her zaman 
haklı olduğu sonsuz bir şimdiden başka bir şey yok.” (Onvell, 2007: 171).

İnsanın geçmiş ile olan bağını koparmanın bir diğer yolu da dile 
müdahale etmektir. Bir yandan kültürel aktanım diğer yandan kültürel oluşumu 
sağlayan dil, gerek insanlar gerekse toplumlar için kurucu bir değer ve varlık 
kategorisidir, insanın tarihle/geçmişle bağ kurmasını sağlamakta ve yeni bir 
oluşun kapılanm aralamaktadır. Heidegger’in ifadesi ile söyleyecek olursak dil, 
varlığın evidir. İnsan, dil sayesinde kendisini ve evreni anlamakta, yorumlamakta 
ve yeniden üretmektedir. Wittgenstein’ın da dediği gibi dilimizin sınırlan 
dünyamızın sınırlarıdır. Düşünceyi köleleştirmekiçin dili yoksullaştırmak, 
Onvellyen distopya iktidannın dil politikasının özetidir.Yenisöylem adı verilen 
uydurma bir dil ile iktidar, insan ve toplum varlığına “dil” aracılığı ile de 
müdahale etmekte ve insanın dil ile olan ilişkisini dönüştürerek, dünyasının 
sınırlarını yeniden belirlemektedir.Yenisöylem kavramların çarpıtılması, çelişkili 
kavramların tekbir kelime ile ifade edilmesi ve birçok kelimesinin dilden atılması 
ile oluşturulmuş yapay bir dildir. “Örneğin, ‘iyi’ sözcüğü. ‘İy i’ sözcüğü varken,
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‘kötü’ sözcüğüne neden gerek duyalım ki? ‘İyideğil’ dersin, olur biter; hatta daha 
da iyi olur, çünkü ‘iyideğil’ ‘iyi’nin tam karşıtı, ‘kötü’ ise tam karşıtı değil. Ya da 
‘iyi’nin yerine daha güçlü bir sözcük istiyorsan, ‘mükemmel’ ve ‘fevkalade’ gibi 
belirsiz ve yararsız sözcük kullanmanın ne anlamı var? ‘Artıiyi’ aynı anlamı 
karşılıyor; ya da, daha da güçlü bir sözcük istiyorsan, ‘çifteartıiyi’ diyebilirsin.” 
(Onvell, 2017: 62). Her gün onlarca sözcüğün atıldığı bu yeni dilin sınırları 
daraltılarak düşünceye hükmetmeye çalışılır. Yenisöylemin tüm amacı, düşünce 
ufkunu daraltarak, zamanla düşünce suçunu tamamen ortadan kaldırmak; yani 
direnişi ve muhalefeti ihtimal dâhilinde bile bırakmamaktır. Dile müdahale 
yalnızca kelimelerin atılması şeklinde değildir. Kavramlar çarpıtılarak ve çelişkili 
ifadeler tek bir kelimede aynı anda buluşturularak (çiftdüşün) dil sloganlaştırılır 
ve algısal olarak karmaşıklaştırılır. Ters yüz etme ve gerçeği değiştirme her 
alanda olduğu gibi kültürel bir öge olan dilde de uygulanır: “Bakanlığın adları 
bile, gerçeklerin kasıtlı olarak ters yüz edilmesindeki saygısızlığın yansımasıdır. 
Barış Bakanlığı savaşın, Gerçek Bakanlığı yalanların, Sevgi Bakanlığı 
işkencenin, Varlık Bakanlığı yokluğun bakanlığıdır. Bu çelişkiler rastlantısal 
olmadığı gibi, sıradan bir ikiyüzlülükten de kaynaklanmaz; bunlar, çiftdüşünün 
bilinçli uygulamalarıdır.” (Onvell, 2017: 62).

Onvellyen distopyada insanlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı gibi 
kimsenin gözetlenmekten kaçacağı bir sığınağı da yoktur. Üç süper devlete 
bölünmüş dünyada iktidar politikalan neredeyse birbirinin aynıdır ve gözetlenme 
her yerdedir. Mekân, iktidar örgütlenmesinin güçlü bir elemanı olarak insanı 
kuşatmış ve insanm kaçıp sığınabileceği bir içtenlik mekânı kalmamıştır. 
Dünyanın bu kuşatıcılığı ile birlikte şehirler de insanm içlerine hapsolduğu birer 
megakente dönüşmüştür. Çalışanların giydiği üniformalar (gerek iş yerinde gerek 
sokakta) dünyanın Foucoult’nun da ifade ettiği gibi bir yeryüzü hapishanesine 
dönüştüğünün en açık göstergesidir.Modem kentler adeta bir kapatma ve 
cezalandırma mekânıdır.Devrim ile birlikte mekânsal pratikler de değişmiştir. 
Devrim; aylaklığın, flaneur tipinin de sonudur. “Artık kentte keyif için dolaşan 
Benjamin’in flaneur’ü ya da bir şekilde sistemin dışmda kalmış veya kalmaya 
çalışan insanlar da, gözetim sistemleri sayesinde içeri alınır, evcilleştirilir; bu 
aylaklığın, özgürlüğün de evcilleştirilmesidir. Kent ve toplum, görsel bir 
malzemeye, seyirlik bir nesneye, iktidann uzamsal ve zamansal hareketliliğini 
gösteren bir nesneye dönüşür.” (Özarslan, 2016: 146). Aynca sokaklar, 
meydanlar ya da iş yerleri insanların sosyal olarak karşılaşmalarına, sohbet 
etmelerine ve paylaşımda bulunmalanna müsaade etmeyen yalnızca partinin 
egemen ideolojisinin dayatıldığı denetim mekânlandır.
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Sokaklar, iş yerleri ve evlertele-ekranlarla gözetlenmekte, insanların 
yalnızca davranışları değil duygu ve düşünceleri de denetim altında 
tutulmaktadır.“Ev mahremiyetin ayncalıklı mekânıdır.” (Eiguer, 2013: 70); ancak 
bu mahremiyet mekânı da iktidann gözünden kurtulamamış ve iktidar tarafından 
işgal edilmiştir. Ev, içeri ve dışan kavramlarının oluşmasını sağlayan, insanı 
dışarının tehlikelerinden koruyan ve kendi olmanın güvenini sunan kurucu bir 
mekândır. Ancak evlere yerleştirilen tele-ekranlar sebebi ile bu kendilik 
mekânlan dışsallaşmıştır ve insan için içeri ya da bura diyebileceği bir aidiyet söz 
konusu değildir. Bu şekilde ev, yalnızca fiziksel olarak değil düşsel olarak da 
mevcut değildir. Bu distopik evrende evsizlik, insanm kaderidir. Evsizliği ise 
yalnızca fiziksel bir mekândan yoksunluk olarak değil ev deneyiminden; yani 
psikolojik bir olgudan yoksunluk olarak değerlendirmek gerekir (Göregenli 2010: 
121).

İnsan ile mekân arasındaki kurucu ilişki romanda tersine dönmüştür. 
Özellikle iktidar politikalanna uygun olarak mülkiyetsizlik, insanm dünyaya 
tutunamayışının ve sistemin yakıtına dönüşünün en önemli sebebidir. Kimsenin 
yadırgamadığı bu durum, Winston için geçerli değildir. Geçmişe, tarihe ve 
nihayetinde bir yere ait olmak fikri, onun içinde ateşini yakmayı sürdürmektedir. 
Winston, bu mekânı hiç değilse düşsel olarak inşa etmek için gizlice proleterlerin 
yaşadığı yerleri ziyaret eder. Bu insanlann mekân ile geliştirdikleri ilişkiyi 
hayranlıkla izleyen Winston, bir cesaretle Bay Charrington’un dükkânının üst 
katındaki odayı kiralar. Sevgilisi Julia ile buluştuklan bu odada tele-ekran yoktur. 
Kimsenin onu görmediğini düşündüğü, içinde özgürce hareket ettiği ve ona ait 
olan bu oda, onun bir ev deneyimine, hiç değilse bir şeye sahip olmasını sağlar. 
Çünkü hiçbir parti üyesi bazı özel eşyalar dışında hiçbir şeyin sahibi 
olamamaktadır. Bu oda, Winston ve Julia’nın“sığınak mekân” (Gülbetekin, 2017: 
103)’ıdır. İnsan ve mekân etkileşimi bu odaya sahip oluşu ile birlikte Winston 
üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır:

“ Winston, her saat cin içme alışkanlığını bırakmıştı. Anlaşılan, böyle bir 
gereksinim duymuyordu artık. Biraz kilo almıştı, varis çıbanı geçmiş gibiydi, ayak 
bileğinin hemen üstünde yalnızca kahverengi bir leke kalmıştı, sabahın erken 
saatlerinde gelen öksürük nöbetleri de kesilmişti. Hayatı eskisi kadar dayanılmaz 
bulmadığı gibi, tele-ekrana dilini çıkartarak dalgasını geçmek ya da avazı çıktığı 
kadar lanetler yağdırmak gelmiyordu içinden. Artık güvenli bir sığınakları, 
haniyse bir yuvaları vardı ya, ara sıra, o da birkaç saatliğine buluşabilmek o 
kadar zoruna gitmiyordu. Eskici dükkânının üst katındaki odanın varlığı 
yetiyordu. Odanın orada onları beklediğini bilmek, orada bulunmaktan farksızdı.
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Bambaşka bir dünyaydı orası, soyu tükenmiş hayvanların gezinebildiği, 
geçmişten bir köşeydi.” (Onvell, 2007: 166).

İnsanlann ortak birikimlerinin oluştuğu, dönüştüğü ve aktanldığı bir 
mekân olarak şehirler, “kültürel bellek mekânlan”(Assman, 2001: 60)’dır. “Bir 
yaşam biçimi olarak şehir, aynı zamanda içinde yaşanılan zaman diliminin değer 
yargılarım da anlatan imgelere sahiptir.” (Taşçı, 2014: 63). Tanpınar’m ifadesi ile 
söyleyecek olursak; “Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden 
müşterek bir hayattır. Mimarî bu hayatm asıl büyük üslûbunu yapar. Vâkıa dün 
olduğu gibi, artık orkestra şefi vazifesi görmez ama yine de varlığını hissettirir. 
Ona doğru yürüdükçe hayat o memlekete mahsus bir renk kazanır.” (2006: 206). 
Ancak romanda şehir, bu müşterekliği kaybettiği ve orkestra şefi vazifesi 
görmediği gibi tüm renklerini ve ruhunu da kaybetmiştir. Ayrıca bu şehrin 
anlatacağı bir hikâyesi de yoktur; şehir, hikâyesi ile birlikte kültürel değerini de 
kaybetmiştir. Hikâyeden yoksunluk, insan ve şehrin ortak yazgısıdır.

“Bu kent eskiden de az çok böyle miydi? Çocukluğunun Londra’sını 
anımsayabilmek için belleğini zorladı. Yanlan ahşap çatkılarla desteklenmiş, 
pencereleri mukavvalarla yamanmış, damlarına oluklu demir levhalar döşenmiş, 
eğri büğrü bahçe duvarları sağa sola bel vermiş, çürüyeduran on dokuzuncu 
yüzyıl evlerinin bu görünümü eskiden beri hep var mıydı? Ya sıva tozlarının 
havada dolandığı ve moloz yığınlarının üstünü söğüt otlarının sardığı 
bombalanmış yöreler; bombaların daha geniş bir alan açtığı ve kümesten farksız 
çirkin ahşap kulübelerin belirdiği yerler? Ama boşuna, anımsayamıyordu: 
Çocukluğundan geriye belli belirsiz, silik, bir görünüp bir kaybolan bir dizi 
resimden başka bir şey kalmamıştı.” (Onvell, 2007: 13).

Winston, zorlamasına karşın çocukluğunun Londra’sını bir türlü 
hatırlayamaz ve bu şehir ile arasında kolektif bir bağ kuramaz. Şehrin dokusunda 
meydana gelen yıkım ve değişim, bireysel bellek kayıplanna; tarihi yapıların 
tahribi ise toplumsal belleğinkörleşmesine sebep olur. İktidar, yarattığı daimi 
savaş ortamı ile yıkımı meşrulaştırır ve bombalamalarla şehre yıkım getirmeyi 
sürdürür. Bu şekilde kolektif kültürel süreklilik engellenmiş olur ve kent, 
iktidann amaçlarına uygun olarak yeniden inşa edilir. İktidann hedefinde 
öncelikle Pierre Nora’nın “hafızanın mayalandığı yerler”(Nora, 2006: 12) 
şeklinde tanımladığı bellek mekânları bulunmaktadır. Çünkü bu mekânların varlık 
sebebi;zamanı durdurmak, unutma işini engellemek, nesnelerin durumunu tespit 
etmek, ölümü ölümsüzleştirmektir (Nora, 2006: 32). Yani iktidar politikalarının 
amaçlarının tam tersidir. İktidar ya da parti, bu bellek mekânlarının tahribine 
isimlerini değiştirerek başlar.Yer adlanna müdahale eden iktidar, böylece
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geçmişe de müdahale etmektedir. Mekânm ismini ve tarihini yok eden iktidar, 
bununla da yetinmeyip bu mekânlan fiziksel olarak da tahrip eder, egemen 
ideolojiye uygun olarak dönüştürür. “Heykeller, yazıtlar, anıtlar, sokak adları... 
geçmişe ışık tutabilecek her şey sistemli bir biçimde değiştirilmişti” (Onvell, 
2007: 110). Odasındaki bir kilise tablosu hakkında Bay Charrington ile sohbet 
eden Winston, bu mekânı anımsamasına rağmen eskiden kilise olduğunu 
hatırlayamaz ve şimdiki hâli ile de bir bağlantı kuramaz. Tablodaki kilisenin 
adınm geçtiği bir danslı bir çocuk şarkısını hatırlayan Charrington, bunu 
Winston’a söylediğinde Winston hayatmda hiç duymadığı çan seslerini duyar gibi 
olur. Bu açıdan şarkılar, ilahiler, ninniler ve tekerlemeler de birer kültürel bellek 
mekânı olarak kabul edilebilir.

Toplumsal mekân, topografik/coğrafik olmaktan ziyade toplumsal 
ilişkilere bağlı olarak örgütlenmiş bir mekândır. Sosyal statülere göre 
biçimlenmiş yaşam alanlan aslmda şehrin ilişki biçimini de ortaya koymaktadır. 
“Mekânsal ayrışma, toplumsal yapıdaki farklılıkların, ayrışmaların, 
tabakalaşmanın, sınıflaşmanın bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır.” (Alver, 
2013: 42). Romandaki eşitsizlik ve yabancılaşma, mekânsal aynşmanın bir 
ürünüdür. İktidar eliyle gerçekleştirilen yabancılaştırma, mekânsal ayırmanın ana 
işlevini (Tümtaş, 2012: 55) yerine getirmektedir.

Onvellyen distopyanın mekân temsilleri, mekânm ideolojik bir öge 
olarak kullanımına uygundur. Hiç penceresi olmayan Sevgi Bakanlığı binası, 
dehşet verici mimarisi ile iktidarı temsil etmektedir. Yine bu bakanlık binası 
“karanlığın olmadığı yer” (Onvell, 2017: 249) olarak tanımlanır ki bu da bu bina 
ile panoptikon arasındaki ilgiyi açıkça ortaya koymaktadır. İktidarların temel 
denetim alanları kentlerdir. Yeni kentin da inşası iktidarın gözetleme modeline 
uygun bir biçimde değişmiştir.
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KÜLTÜRLÜ ŞEHİR VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA 

HARPUT VAKFİYELERİNE BAKIŞ

Hilal Aydemir

a)-Giriş:

Birçok eski medeniyetlere beşiklik etmiş bu topraklarda her bir 
medeniyetin ayrı ayrı izlerini görmek takip etmek ve okumak her daim 
mümkündür. Bu medeniyetlere ait izleri takip ederken bazen birkaç katman 
yeraltı kazılan ile bazen yer üstündeki şanlı, canlı ve ihtişamlı eserleri ile bazen 
de yazılı belge ve metinleri ile takip etmekteyiz. Hiç şüphesiz ecdadımızın ifade 
ettiği gibi “el-mebânî yahkî himmete ’l-bânî” yani yapıtlar eseri bina edenin 
himmetini yani asalet ve gücünü ifade eder. Bu çerçevede eserler kadar yazılı 
metinler de bireylerin ve toplumlann sadece himmetini değil aynı zamanda yüz 
yıllar boyunca sergiledikleri her türlü kültürü de yansıtmaları bakımından o 
ihtişamlı eserlerden geri kalır bir yanları bulunmamaktadır. Çünkü bu yazılı 
metinlerin bizzat kendileri bile taşıdıkları sanatlar itibarı ile bir kültürü ifade 
ettikleri gibi değişik zaman dilimlerinde yaşamış aynı toplumun unsurlanna ati 
farklı kültürel öğeler içermektedirler. Bu yönüyle hem belgelerin içeriği hem de 
belgelerde bahsi geçen konuların pratiğe yansıması bakımından toplumlann 
kültürüne katkıları görülebilmektedir. Bu husus aşağıda içerik analizleri verilecek 
olan 971 H. (1564 M.) - 1333 H. (1915 M.) dönemlere ait vakfiyeler incelenirken 
daha ayrıntılı olarak görülecektir.

Hiç şüphesiz vakıf kavramının medeniyet tasavvurumuzda önemli bir yeri 
vardır ve bu anlamda hayatm bütün cephelerini kuşatmaktadır. Özellikle 
medeniyet ve kültür anlamında vakıf, kuruluşundan bu yana önemli fonksiyonlar 
icra etmiştir. Vâkıf sözlükte; “Sahibi bulunduğu bir mülkü ammenin menfaatine 
ebedi olarak tahsis eden ve diğer bir tabirle vakfeden yerine kullanılır. Vakfedilen 
mala mevkuf, tahsis edilen cihete mevkûf-un aleyh, meşrûtün leh” (Pakalın 1971: 
577) denilmektedir.

Vakıf Müessesesi: “İslam toplumlannın dinî, İktisadî, siyasî ve kültürel 
hayatında önemli bir yer tutan Vakıf müessesesi hakkında çeşitli tanım ve 
yorumlar yapılmıştır. Özellikle vakıf müessesesinin menşei ve önemi üzerinde 
yapılan yorumlar yanında, onun toplum nezdindeki etkisinin altı çizmiştir. Vakıf 
müessesesinin menşei hakkında münakaşalar yapılabilirse de, onun Hicretin ilk 
asırlarından itibaren, İslam toplumlannın İktisadî, kültürel, hatta siyasî hayatında 
çok önemli bir yer tutmuş olduğu inkâr edilemez.” (Yediyıldız 2003:3) Vakıf
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müessesi hakkında yapılan bir başka yorumda ise; “Toplumlan meydana getiren 
fertler arasında sosyal yardım ve dayanışmanın en eski hukukî şekillerinden biri 
olan Vakıf müessesesi, milletlerin sahip bulunduğu manevi güç ve değerlerin 
tanımlanmasına yardımcı başlıca müesseselerden biridir. Cemiyetin ahlakî, dinî 
ve sosyal anlayışı, insanları hayır işlemeye, iyilik yapmaya, birbirine yardım 
etmeye teşvik etmekte, kişinin yalnız kendini düşünmesini ve sırf bu endişe ile 
yaşamasını ve servet edinmesini hoş karşılamamaktadır” (Öztürk 1983: 3)86 diye 
yazmaktadır.

“Vakıf müessesesi, gerek hukukî bakımından, gerek 
umumiyetle tarih bakımından, orta ve yeni zamanlar Türk ve 
İslam dünyasının tetkik için birinci derecede mühim bir 
meseledir. İslam dünyasında vakıf müessesesinin başlangıcı 
hakkında -adeta klasik bir mahiyet almış- birtakım rivayetlerin 
tarihî hiçbir esasa istinat etmediği muhakkak olmakla beraber, 
Suriye ve Mısır’daki ilk İslam fütuhatından sonra yani hicretin 
birinci asrından itibaren İslam dünyasında vakıflar tesisine 
başlandığını görüyoruz. İkinci asırda İslam hukuk meslekleri 
teşekkül ederek bütün hukukî meseleler inceden inceye tetkik 
edildiği zaman, vakıf meselesi hakkında sistematik 
konstrüksiyonlar yapıldı ve daha sonraki devirlerde de, o 
muhtelif mesleklere mensup hukukçuların yaptıkları birtakım 
ilaveler ve tadillerle, Hanefîlerin, Şafiîlerin, Malikîlerin, 
Hanbelîlerin İmamîlerin vakıf hakkındaki hukukî sistemleri 
tedvin edildi.” (Köprülü 2005: 261)

Vakıf müessesesinin dini yönüne vurgu yaparak yapılan yorum ise bir hadis-i 
şerife dayandırılmıştır.

86Vakıf Müessesesi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz:
Ziya Kazıcı-Dr. Mehmet Şeker: İslam Türk Medeniyeti Tarihi, İlaveli ikinci baskı İstanbul 1982 
Ömer Lütfi Barkan-Ekrem Hakkı Ayverdi; İstanbul Vakıfları Tahrir Defleri (1546 tarihli) lst.1970 
Nazif Öztürk: Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi. Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 

Ankara 1995
Ahmet Akgündüz: İslam ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi. İstanbul 1996 
Bahaeddin Yediyıldız: İslam'da Vakıf: Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Cilt 14
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“Topluluklara ve büyük medeniyetlere doğru yönelin, 
hadisinde işaret edildiği gibi, insanların olgunlaşarak kemale 
ermelerini çok çeşitli sebeplere bağlamak ve değişik 
tezahürlerle izah etmek mümkündür. Ancak beşeriyetin 
medeniyet seviyesini gösteren bu sebep ve tezahürlerin 
başmda, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun geldiğine hiç 
şüphe yoktur. İnsanlar akıl ve beden yönünden, doğuştan 
getirdikleri özellikleri itibariyle kuvvetli ve zayıf olmak üzere 
ikiye aynlmaktadır. Zayıfta korunma ve yardım isteme arzusu; 
kuvvetlide himaye ve ihanet etme duygusu mevcuttur. Bu arzu 
ve duygulann medenî ve siyasî toplumlarda zaman zaman 
ortaya çıkması; karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın, 
medeniyetin en belirgin özelliği kabul edilmesini gerekli ve 
zorunlu kılmıştır.” (Öztürk 1995: 28)

Bu tanımlar ışığında Vakıf müessesine baktığımızda onun 
İslamtoplumlarının soyut ve somut bütün unsurlarını kapsadığını ve toplumu 
ayakta tutan dinamiklerin başmda geldiğim görürüz.

Vakıf nedir: Vakıf sözcüğü hakkında oldukça geniş tanımlar yapılmıştır. 
“Türkçede vakıf şeklinde telaffuz edilen “vakf’ kelimesi Arapçada bir mastar 
olup, lügatlere göre ‘durdurmak, alıkoymak’ manasına gelir. Bu deyim genellikle, 
terk, emanet, depo fikirlerini ifade etmekte ve günlük anlamında mukaddes bir 
şey, dindarlık duygusuyla insanlığın ihtiyaçlarına veya halkın ibadet hizmetlerine 
adanmış bir nesne düşüncesine taşımaktadır.” (Yediyıldız 2003:28) Vakıf 
kavramının medeniyet tasavvurumuzda önemli bir yeri vardır ve bu anlamda 
hayatm bütün cephelerini kuşatmaktadır. Özellikle kültür ve medeniyet anlamında 
vakıf, kuruluşundan bu yana önemli fonksiyonlar icra edegelmiştir. “Vakıf, bir 
mülkün menfaatini halka tahsis edip aynını Allah’u Teâlâ’nın mülkü hükmünde 
olarak temlik ve temellükten müebbeden men etmektir.” (Bilmen 1969:284) 
Sözlükte; "durdurma, alıkoyma, ayırma, bağlama gibi manalara gelen vakıf 
kelimesi, ıstılahta, bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine 
bağışlama, bırakma" şeklinde tanımlandığı gibi içerdiği zengin anlam ve 
hedeflediği çok farklı amaç ve kitleler banndırması bakımından da muhtelif 
tanımlan yapılabilir. Bu anlamda vakfı “Kişinin sahip olduğu bir malı sırf Allah 
rızasına erişmek maksadıyla insanların menfaatine sunulmak sonsuza dek 
mülkünden çıkartarak sahih, şeri ve ebedi olarak vakfedilmesi ve 
alıkonulmasıdır” şeklinde de ve daha birçok şekilde tanımlanabilir.
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Sempozyumun konusu itibarı ile yukarıda kısaca verilen tanımlayıcı ve açıklayıcı 
bilgiler yeterli olacaktır.

Bundan sonraki bölümde ise Elazığ/Harput Vakfiyeleri ele alınarak incelenecek 
ve incelenen bu metinlerin Harput ve Elazığ’da şehir, medeniyet, kültür ve sair 
ekonomik ve sosyal alanlarda şehre katkıları üzerinde durulacaktır. Hiç şüphesiz 
Harput Vakıflan bir bütün olarak ele alınarak sayısal istatistikler çıkartılmayacak 
aksine elimizde vakfiye ve vakıf senetleri mevcut vakıflar üzerinden okumalar 
yapılacaktır. Bu bağlamda bugün için Harput’ta var olan meşhur vakıf eserlerden 
belki de bahsedilmeyecektir. Çünkü bu tür eserlere ait kuruluş senetleri 
niteliğindeki vakfiyeler elimizde mevcut değildir. Bu tür eserlere ait bilgilere 
ancak tarihi süreç içerisinde muhtelif konularla ilgili uygulama belgeleri 
üzerinden ulaşılabilmekte ki bu da konumuz olan Elazığ Vakfiyeleri dışında ele 
alınması gereken ayrı bir çalışma konusudur.

b)-Elazığ Vakfiyeleri

Başlıktan da anlaşılacağı üzere burada Harput Vakıfları değil Harput 
Vakıflarından vakfiyesi olanlar incelenecektir. Elimizde mevcut olan 
Elazığ/Harput Vakfiyeleri 971 H. (1564 M.) - 1333 H. (1915 M.) aralığını 
kapsamaktadır. Muhakkak ki bu tarih aralığından erken veya geç dönemlere 
aitvakfiyeler bulunabilir ancak VGMA, Harput Şeriyye Sicilleri ve sair Arşiv ve 
fonlar üzerinde yapılan araştırma neticesinde kurulduğu kadılık itiban ile Harput 
ve Mamuretülaziz kadılıklannda kurulmuş olan vakıflardan sadece bu tarih 
aralığındaki vakfiyelere ulaşılabildi. Tespiti yapılan bu vakfiyeler ve daha sonra 
yapılan eklemeler ve şart değişikliğini içeren zeyil vakfiyelerde bulunmaktadır. 
Bu ise vakfiye sayısını artırmakta ancak vakıf kuran kişi sayısını 
yansıtmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak şu anda devam eden bir kitap 
çalışmamız bulunmakta bu kitapta çok daha kapsamlı ve detay bilgilere yer 
verilecektir.

Aşağıda verilen vakfiyelerden de anlaşılacağı üzere söz konusu tarih 
aralığında Harput’ta ve Mamuretülaiz’de yaşayan ve değişik sosyal statüye sahip 
her sınıftan insanların kurduğu vakıflara ait vakfîyelertarih sırasma göre kısaca 
özeti ve akabinde genel istatistiki bilgiler verilmiştir.

1-) Harput Kazası Molla Seyyid Ahmed Mescidi Mahallesinde ikamet eden 
İbrahim bin Mahmut üç adet ev ve iki adet bağını 22 Zilhicce 971 H. (1 Ağustos 
1564 M.) tarihli vakfiyede önce oğlu Şeyhî'e sonra nesli devam ettikçe batın 
tertibi üzere onun erkek çocuklanna daha sonra kız çocuklarına ve vakıf
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kurucusunun neslinin tamamen tükenmesi halinde ise Harput'taki Cami-i A’zam 
olarak ifade ettiği Ulu Camiye harcanması şart kılmıştır.87

2-) Harput'ta ikamet eden Şehir Ayanlarından Hacı Mustafa Dayı 30 Muharrem 
993 H. (1 Şubat 1585 M.) tarihli vakfiyesi ile kendi mülkü olan ve sayısı 
belirtilmeyen Evlerini, Bağlannı ve Bedesten ile Han'ın yarısını ve 17,5 adet 
dükkânlarını ve İğıki köyünde olan bir adet Değirmenini önce kendi erkek 
çocukları olan Osman Çelebi ile Bekir Çelebiye sonra bunların önce erkek sonra 
kız çocuklarına ve nesli tükendikten sonra ise Medine-i Münevvereye 
vakfettiğini,

Vakfettiği Hanın ve Bedestenin diğer yarısının geliri ile Tulahane Yerinin gelirini 
ise Harput’taki Zahriye Camii ve Medresesi, Haşan Ağa’nm Pervane Ağa 
Mescidi bitişiğindeki Mescidi ve Meydan Cami inin muhtelif görevlilerinin 
maaşlan ile Rabat/Ribat’m bakım ve onarımma harcanmasını şart kılmıştır.88

3-) Harput'un Sara Hatun Mahallesi ahalisinden Gelozade Hacı Ahmed bin Ahi 
Musa, Babası Ahi Musa'nın Harput’ta yaptırdığı Ahi Musa Mescidi için üç adet 
dükkânını Evâsıt-ı Ramazan 1074 H. (16 Nisan 1664 M.) tarihinde vakfetmiştir.89

4-) Harput'un Mollakendi köyünde ikamet eden Ümmühani Hatun binti İsmail 
Kesrik köyünde bulunan biri yapılı diğeri yıkık olan iki adet değirmenini 1 
Cemâziye'l-‘ûlâ 1075 H. (20 Kasım 1664 M.) tarihinde Mehmed Bey bin Halid 
Bey'e sonra Mehmet Beyin kız çocuklanna kimse kalmazsa Medine-i Münevvere 
fakirlerine vakfetmiştir.90

5-) Harput'un Sara Hatun Mahallesi ahalisinden Hasekizade Ali Ağa [bin 
Yusuf]’un yeniden yaptırdığı Ağa Camii görevlileri için Perçenç köyünde üç 
değirmen ismindeki bir adet değirmeninin yarısını 10 Şaban 1268 H. (30 Mayıs 
1852 M.) tarihinde vakfetmiştir.91

6-) Harput'un Perçenç Köyünde ikamet eden Taşkınzade Süleyman Ağa Perçenç 
köyünde bulunan Yukan Cami ve Diğer Camiler için aşağıda ayrıntısı verilen bir 
adet Boyahanesini Evâsıt-ı Ramazan 1123 H. (1 Kasım 1711 M.) tarihinde 
vakfetmiştir.92

87 Harput Şer'iyye Sicilleri (BOA) 7219/409/1
88 VGMA 581 1/145/157
89 VGMA 593/73/65
90 Harput Şer'iyye Sicilleri (BOA) 7220/145/1
91 VGMA 582 1/80/51
92 VGMA 581 1/249/250
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7-) Harput'un Hüseynik Köyünde ikamet eden Hacı Osman Ağa bin Mehmed 
Ağa, Hüseynik köyünde daha önceden yaptırdığı caminin imam, hatip ve 
müezzininin ücretlerinin verilmesi için bir adet dükkan ile bir adet lahana yerini 
Evâsıt-ı Ramazan 1124 H. (21 Ekim 1712 M.) tarihinde vakfetmiştir.93

8-) Harput'un Hacılı Mahallesinde ikamet eden el-Hac Ahmet Çelebi Harput'ta 
Ahi Musa mahallesinde yaptırdığı mescidinin görevli ve sair ihtiyaçlarının 
giderilmesine harcanmak üzere Harput'ta bulunan bir adet dükkânını Evâil-i 
Receb 1138 H. (14 Mart 1726 M.) tarihlide vakfetmiştir.94

9-) Harput Cami-i Kebir Mahallesinde ikamet eden Keşşafzade Seyyid Hacı Ali 
Ağa bin Seyyid Mustafa Ağa Harput'ta bulunan Hoca, Kale ve Dere 
Hamamlarındaki hisselerini 20 Zilhicce 1151 H. (31 Mart 1739 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek kira gelirlerinden Cami-i Kebir içerisinde yaptırdığı 
dershane, hücre, su kuyusu, görevli ve sair bakım ve onarım giderleri ile Kara 
Sofu Camii görevlilerinin ücretlerine harcanmasını şart kılmıştır.95

10-) Harput’a bağlı Mezra’da ikamet eden vâkıf Paşa’nm torunu Osman Ağa’nm 
îğiki Köyündeki cami yakında aldığı bir adet dükkan ile Geçdik Mustafa’dan 
aldığı İşvan Köyündeki değirmendeki bir buçukşar buğday ve arpa hissesini ve 
yine Geçdik Mustafa’dan aldığı Iğiki köyünde Baş Değirmendeki beş kile buğday 
hissesini 1155 (1739 M.) tarihli vakfiye ile Iğiki Köyü Camii imam ev hatibine 
vakfederek karşılığında kendisi için bir hatim ve her Cuma akşamı birer Yasin-i 
Şerif okumalarını şart kılmıştır.96

11-) Harput’a bağlı Alaca Mahallesinde ikamet eden vâkıf el-Hac Ahmed bin Ali 
Harput'un Meydan Çarşısında bulunan dükkândaki Vı hissesini 1207 H. (1793 M.) 
tarihinde vakfederek gelirinden vakfettiği dükkânın bakım ve onaranının 
yapılmasını artan gelir ile de anılan dükkân önüne sebil olmak üzere bir su küpü 
konularak içine yaz günlerinde su konulmasmı ve Zahriye Cami-i Şerif ve 
Medresesine yıllık bir batman bal mumu verilmesini şart kılmıştır.97

12-) Harput'un Ahi Musa Mahallesinde ikamet eden Etmekçioğlu/Ekmekçioğlu, 
el-Hac Abdullah bin Mehmed Harput'un Eski Meydan mevkiinde bulunan 
Meydan Camiinin görevli ve sair giderlerine harcanmak üzere söz konusu

93 Harput ŞS. 7230/96/1
94 VGMA 600/222/288
95 VGMA 491-2/445/3
96 Harput ŞS. 7233/165b/3
97 VGMA 582-1/131/87
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caminin bitişiğinde bulunan 4 adet dükkânını 7 Cemâziye'l-evvel 1211 H. (8 
Kasım 1796 M.) tarihinde vakfetmiştir.98

13-) Harput'un Ahmetbey Mahallesinde ikamet eden Çötelizade, Ayan, el-Hac 
Mehmet Ağa bin İsmail Ağa Harput'ta Kurşunlu Cami-i Şerifi avlusunda 
Karaçorlu merhum Mustafa Ağa'nın yaptırdığı hücrelerin üstünde yaptırdığı bir 
adet kütüphane ve dört adet hücrenin görevli ve bakım onanmı ile Sara Hatun 
Camiinde öğleden önce ve sonra birer cüz okuyan kişiye harcanmak üzere 
Harput'ta bulunan Dere Hamamı ve iki adet dükkânındaki hisseleri ile bir adet 
kahvehanesini Evâil-i (1-10) Cemâziye'l-evvel 1217 H. (8 Ekim 1802 M.) 
tarihinde vakfetmiştir.99

14-) Harput'ta Çötelizade, el-Hac, Harput Ağalarından Mehmet Ağa bin İsmail 
Ağa Harput'ta Kurşunlu Cami-i Şerifi medresesinde yaptırdığı dört adet 
hücrenin/medresenin görevli ve bakım onanmı ile Sara Hatun Cami-i Şerifinde 
Pazartesi ve Perşembe günlerinde ikindi namazından sonra Muhammediyye 
Tarikatı ve diğer değerli ilimler ve hadis-i şerif ilimi kitaplarını öğreten 
müderrise, Sara Hatun Camii şerifinde temizlik görevini ifa eden ferraş'a 
harcanmak üzere Harput'ta bulunan yedi adet dükkanını, bir adet değirmenini 
Evâil-i (1-10) Şaban 1219 H. (14 kasım 1804 M.) tarihinde vakfetmiştir.100

15-) Harput Ağalanndan, Çötelizade, el-Hac Ahmed Ağa bin Mehmed Ağa 
Harput'ta bağlı Perçenç Cami-i Şerifinin görevlilerine harcanmak üzere Perçenç 
köyündeki 44 Hisseden ibaret olan değirmenin 9 hissesinden elde edilen 6 kile 
buğday.+ sonradan vakfettiği 4 kile buğday hissesini 5 Şaban 1222 H. (8 Ekim 
1807 M.) tarihinde vakfetmiştir.101

16-) Harput Ağalarından, Çötelizade el-Hac Mehmed Ağa bin İsmail Ağa 
Kurşunlu Medresesinin yanında vakfettiği dükkanlann üzerindeki dört adet 
hücrede ikamet eden öğrencilere harcanmak ve camilere mum beratlan 
döktürülmek için 10,5 adet dükkanlannı Evâil-i (1-10) Muharrem 1225 H. (M.) 
tarihinde vakfetmiştir. Aynca yaptırdığı kütüphaneye kitaplar vakfetmiştir.102

17-) Harput Ağalanndan, Çötelizade, el-Hac Mehmed Ağa bin İsmail bundan 
önce vakfettiği taşınmazların gaile fazlasından otuz kuruşunu Alişam köyü 
camiinde imam olanlara verilmesini ve Hordlaşi değirmeninden bir kile buğdayın

98 VGMA 607/66/108
"VGMA 607/57/85 ve 582-2/408/312
100VGMA 607/56/82 ve 582-2/407/309
101 VGMA 607/58/87 ve 582-2/408/314
102 VGMA 607/56/83 ve 582-2/407/310
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Kurşunlu Camii içindeki dükkânların üzerinde yaptırdığı dershane ve hücrelerin 
damcılık görevlisine verilmesini şart kıldığı 6 Cemâziye'l-âhir 1228 H. (M.) 
tarihli vakfiyesi.103

18-) Abdullah Ağa bin Ahmed Ağa, yılda bir hatim okuyarak sevabını kendi ve 
anne babasınm ruhlarına hibe etmek şartıyla Hoş köyünde vakfettiği bağm 
gelirini Seyyid Hafız Osman Efendiye, sonra batın tertibi üzere onun erkek 
çocuklarına sonra Hoş köyü camiine şart kılmış olduğuna dair 21 Cemâziye'l-âhir 
1235 H. (5 Nisan 1820 M.) tarihli vakfiye makamında hüccet.104

19-) Harput’ta Mazlumzade, Hacı, Hafız Ali Sevabmı kendisine hibe etmek üzere 
öğlen namazından önce üç ihlas okuyan Sara Hatun Camimdeki müezzinlere 
Harput Semercilerdeki % hisse dükkânını Sara Hatun müezzinlerine vakfettiğine 
dair 21 Cemâziye'l-âhir 1235 H. (5 Nisan 1820 M.) tarihli vakfiye.105

20-) Harput Ağalanndan Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa bin Mehmet Harput'ta Ağa 
Camii yakınmda yaptırdığı mektep, dershane ve dört hücre, Perçenç köyünde 
Cami-i Ulya (Yukan Camide) yaptırdığı hücre ve Sara Hatun Camii görevlileri ve 
bakım onanmlar için 10,5 dükkân ile 1/8 hisse dükkânım 23 Cemâziye'l-âhir 
1235 H. (7 Nisan 1820 M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.106

21-) Harput Ağalanndan Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa bin Mehmet Harput'ta Sara 
Hatun, Cami-i Kebir, Meydan, Ağa, Ahmet Bey, Kale, Esediye, Kurşunlu, 
Zahriye, Kale Meydanı ve Alaca Camilerinin aydınlatma giderleriiçin her birisine 
birer berat mum ve kendi ruhu için Kuran-ı Kerimden sureler okunması için 
sayısı belirtilmeyen dükkanlarını 27 Şevval 1239 H. (25 Haziran 1824 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfetmiştir.107

22-) Harput'un Kesrik köyünde ikamet eden Safiye Hatun binti imam Efendi Çay 
Ağzı ve Aşağı Mescit’in aydınlatılması için birer berat konulmak üzere yüz elli 
kuruş parasını 1 Cemâziyelevvel 1241 H. (12 Aralık 1825 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfetmiştir.108

103 VGMA 607/56/84 ve 582-2/407/311
104 Harput ŞS. 7240/0012 Jpeg B1

105 Harput ŞS. 7240/0012 Jpeg B2
106 Harput ŞS. 7240/0006 Jpeg/A 1
107 VGMA 607/59/90 (582-2/409/317)
108 Harput ŞS. 7240/3/B2
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23-) Harput'un şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin Mustafa 
Ağa Harput'ta Ahmet Bey Mescidi içerisinde yaptırdığı Mektep için Iğki 
köyündeki Baş Değirmenin altındaki Arakil Değirmenindeki hissesini (40 para 
itibarıyla 17 Paradan 1 akçe noksan mülkünden yedi paradan bir akçesi) 10 
Rebiulevvel 1241 H. (23 Ekim 1825 M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.109

24-) Harput'ta Çötelizade Osman Ağa Kerimesi Fatma Kadın binti Osman Ağa 
bin İbrahim Ağa eşi Çötelizade İbrahim Ağa ile birlikte yaptırdıklan Tevfikiye 
Medresesi ve Medrese içindeki Mektep için Iğki köyündeki Tatarhan 
Değirmenindeki lA hissesini ve Arakil Değirmenindeki 16 Para iki akçeden beş 
para iki akçe hissesini ve boyahanedeki 1/6 hissesini 1 Cemâziyelahir 1242 H. 
(31 Aralık 1826 M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.110

25-) Harput'ta Es-Seyyid, el-Hac Ahmet Efendi bin es-Seyyid Mehmet Said 
Efendi'nin Harput'ta evinin önünde yaptırdığı çeşme ile Han Önünde onardığı 
çeşmenin bakım onanmı için Harput'taki pastacı dükkânını 15 Safer 1244 H. (27 
Ağustos 1828 M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.111

26-) Harput'ta Hoğu Köyünde Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac 
İbrahim Ağa Hoğu köyünde yaptırdığı mescit, medrese ve medrese içerisindeki 
mektebin görevli ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 5 adet dükkânını 
1 adet bezirhanesini, 1 adet bağ ve 2 yarım çarik boyahanesini 15 Safer 1244 H. 
(27 Ağustos 1828 M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.112

27-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac İsmail Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa Harput'ta Kurşunlu Camii bitişiğinde yaptırdığı medrese ve 
dershanenin görevli ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yine 
Harput'taki 19,2.5 dükkânını ve 1 adet mağazasını 10 Zilkade 1244 H. (M.) tarihli 
vakfiye ile vakfetmiştir.113

28-) Çötelizade el-Hac Ahmet Ağa'nm eşi Fatma Kadın binti Herseklizade 
İbrahim Ağa kendisi, anne ve babası ile çocuklannm ruhlarının yâd edilmek üzere

109 Harput ŞS. 7240/10/B1 ve VGMA 611/72/56/1

110 VGMA 611/73/56-4

111 Harput ŞS. 7240/28/A1
112 Harput ŞS. 7240/28/A2
113 Harput ŞS. 7240/26/A2 ve VGMA 607/55/8İS
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caminin aydınlatılması için mum beratı konulması için Iğki köyündeki tekik 
bağını 5 Rebiulevvel 1246 H. ( M.) tarihli vakfiye ile vakfetmiştir.114

29-) Harput'un en şerefli ağalarından Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa Harput'ta yaptırdığı on yedi hücre bir dershane ve bir kütüphaneden 
oluşan medresenin ve orada okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve 
şehir suyollarının bakım ve onanmı ile vakıf kurucusunun Kürdüm, Heceri ve 
Hmsor Köylerinde yaptırdığı Camilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 2 adet 
han, İğki köyündeki değirmende olan Kuruşta dört para bir akçe hissesi ve 
Boyahanenin 1/6 hissesini, Harput’ta 18,2.5 dükkanını, Nekrek’te iki adet 
değirmendeki hisselerini, Harput’taki 1 adet evini Receb 1246 H. (M.) tarihli 
vakfiye ile vakfetmiştir.115

30-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac Ahmet Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa, kardeşi İsmail Ağa'dan kendisine miras yoluyla intikal eden 
Harput’ta dört adet dükkanın %’ü ve Sürsürü Köyündeki değirmende olan 3/32 
hissesini 1 Ramazan 1246 H. ( 13 Şubat 1831 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 
gelirinden Harput'ta bulunan Sara Hatun Camimde mevlit okutulması ve 
Kurrahanede eğitim gören kurralara ve Sara Hatun Camii karşısındaki çeşmenin 
geceleri ışıklandırılması için harcanmasını şart kılmıştır.116

31-) Harput'un en şerefli ağalarından olan babası Çötelizade el-Hac Mehmet Ağa 
bin el-Hac İsmail Ağa Vakfının mütevellisi olan oğlu Harput'un en şerefli 
ağalarından Çötelizade el-Hac Ahmet Ağa bin el-Hac Mehmet Ağa babasınm 
daha önceden vakfettiği taşınmazlann gelirinden karşılanmak üzere şart kıldığı 
Harput'ta Kurşunlu Camii içerisinde yaptırdığı Kütüphane tarafında fevkânî dört 
hücre ve dershane tarafında diğer dört adet fevkânî hücrelerde okuyan 
öğrencilerin, Ahmet Bey Camii içinde olan Mektep hocasının ve Mezraa Konağı 
içinde yaptırdığı Caminin görevli ücretlerine vakfın daha önceden vakfedilen 
taşınmazlann gelirinden karşılanmak üzere zam yapılmasına dair Evâsıt-ı (10-20) 
Receb 1246 H. ( 4 Ocak 1831 M.) tarihli hüccettir.117

32-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac Ahmet Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa, satın aldığı nalbant dükkânı ile Baş Değirmenden on kile buğday 
hissesini Evâsıt-ı (10-20) Receb 1246 H. (4 Ocak 1831 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek önceki vakfına eklenmesini ve kira geliri fazlasından Ağa Camii şerifi

114 Harput ŞS. 7240/26/B1
115 Harput ŞS. 7240/134/A1
116 Harput ŞS. 7240/43/B1, VGMA 607/61/98 ve 582-2/411/321
117 Harput ŞS. 7240/41/B1, VGMA 582.2-409-318, VGMA 607-60-95.
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yakınındaki dört adet hücre ve bir adet Muallim-i Sıbyan ve Mektep ile Sara 
Hatun Camii yakınında yaptırdığı yedi adet hücre ve bir adet Şirinzadenin cülus 
eylediği mektebin öğrenci ve hocasına harcanmasını şart kılmıştır.118

33-) Harput'ta Hoğu Köyünde Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac 
İbrahim Ağa Hoğu köyünde yaptırdığı mescit, medrese, Mektep ve Dershanenin 
bakım ve onanmı ile görevli ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 4 
adet dükkânını 1 adet bezirhanesini, 1 adet değirmenin 5/6 hissesini ve 2 yarım 
çarik boyahanesini 20 Zilkade 1246 H. (2 Mayıs 1831 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfetmiştir.119

34-) Harput'un Hoğu köyünde ikamet eden âlimlerden Ebubekir Efendi Habusu 
Köyündeki Boyahanede bulunan 1/8 hissesini 20 Zilkade 1246 H. (2 Mayıs 1831 
M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Hoğu Köyü Camii imamına verilmesini şart 
kılmıştır.120

35-) Harput'un Şerefli Ağalanndan Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa eşi, Hacce 
Ümmügülsüm Hatun binti Eyyub Ağa 1,5 dükkânını bir adet boyahanenin 4/10 
hissesini ve 1 adet değirmenin yarı hissesini 1 Şevval 1246 H. (15 Mart 1831 M.) 
tarihli vakfiye ile vakfederek Harput'ta Zahriye Medresesine bitişik olan ve 
Allah’ın inayeti ile damadı el-Hac İshak Ağa ile ortaklaşa yaptırdıkları bir adet 
dershane ve on hücre ve bir mektebi bulunan medresenin giderlerine 
harcanmasını şart kılmıştır.121

36-) Harput'ta ikamet eden Hacce Ümmügülsüm Hatun binti Eyyub Ağa Helezur 
köyünde yaptırdığı caminin imam, damcı ve aydınlatma giderine harcanmak ve 
görevlilerin ücretlerini mütevelliden almaları için çıkartılan 17 Safer 1250 H. (25 
Haziran 1834 M.) tarihli hüccetin tescil edildiğine dairdir.122

37-) Çötelizade, Hacı Ali Ağa'nın annesi Hersekli Kızı Fatma Hatunun ölmesi 
üzerine bir adet Marko el saatini Sara Hatun Camimde ferraş olana vakfedilerek 
23 Safer 1246 H. (13 Ağustos 1830 M.) tarihinde tescil edilmiştir.123

118 Harput ŞS. 7240/42/A1, VGMA 582.2-409-319, VGMA 607-60-96.
119 Harput ŞS. 7240/42/A1
120 Harput ŞS. 7240/40/A1
121 Harput ŞS. 7240/38/A
122Harput ŞS. 7240/65/B2
123 Harput ŞS. 7240/34/B2
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38-) Kıraçlı Hacı Yusuf un ölmesi üzerine bir adet İngiliz Marko el saatini Ağa 
Camiinde müezzin olana vakfedilerek 1 Rebiulevvel 1246 H. (13 Ağustos 1830 
M.) tarihinde tescil edilmiştir.124

39-) Harput'un Şerefli Ağalarından Çötelizade, el-Hac İshak Ağa bin Ali Ağa 5 
adet dükkân 2 adet boyahane ve 1 adet değirmenini Evâhir-i (20-29) Cemâziye'l- 
âhir 1246 H. (15 Aralık 1830 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirlerinin 
Harput'ta Zahriye Medresesine bitişik olan bir adet Dershane ve On hücre ve bir 
Mektebi bulunan Medresenin giderlerine harcanmasını şart kılmıştır.125

40-) Çötelizade el-Hac Ahmet Ağa bin el-Hac Mehmet Ağa, Iğki köyündeki Baş 
Değirmenden beş kile buğdayı 25 Recep 1247 H. (30 Aralık 1831 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek Mezraa Konağı içindeki camide fetih ve mülk surelerini 
okuyana verilmesini ve diğer vakfının gelir fazlasından da kuran-ı kerimden bir 
cüz okunmasını ve Eski Meydan Camii imamı ücretine zam yapılmasını şart 
kılmıştır.126

41-) Harput'un en şerefli Hanedan ve ağalarından Hüseyin Ağa bin Ali Ağa 1247 
H. (1832 M.) tarihli vakfiye ile Momik köyündeki boyahanenin V* hissesi 
gelirinden Harput'un Pekinik köyündeki Cami için her yıl birer berat 
döktürülmesini, artan gelirin ise aynı caminin imam ve muallim-i sıbyan olan 
efendiye verilmesini, Sürsürü Köyündeki boyahanenin tamamının kira gelirinden 
Mezraada yeniden yaptırdığı ACI SU'yun mecrası bozulunca bakım ve onarımma 
harcanmasına vakfederek şart kılmıştır.127

42-) Harput'un en şerefli Hanedan ve ağalanndan Çötelizadelerden Nevfel 
Ağazade Ahmet Ağa Perçenç Köyündeki bağını Evâil-i (1-10) Muharrem 1247 
H.(21 Haziran 1831M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Germili Köyü Camii ve 
sonradan belirlenecek hayrat işlerine harcanmasını şart kılmıştır.128

43-) Harput'ta gayrimüslim mahallelerinden Senaput Mahallesine tabi Yukan 
Kilisenin mütevellisi olan Makdisi Kirkor'dan önceki mütevellisi tarafından kendi 
malı ile yapılarak Yukarı Kilise fakirleri için vakfetmiş olduğu ev ile ilgili Aşağı 
Kilise mütevellisi ile aralarında çıkan anlaşmazlıkta söz konusu evin Yukan

124 Harput ŞS. 7240/34/B3

125 Harput ŞS. 581-2/222/450 ve 7235/J0013/B2
126 Harput ŞS. 7240/132/A3 ve 582-2/411/320 ve 607/60/97
127 Harput ŞS. 7240/132/B1
128 Harput ŞS. 7240/130/A
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Kilise Vakfına ait olduğuna dair 11 Ramazan 1247 H.(13 Şubat 1832 M.) tarihli 
hüccettir.129

44-) Harput Ağalanndan Hırhik Ağası Ömer Ağa bin Ahmet Ağa Hırhik 
Köyündeki Çöplük Değirmenindeki 1/3 hissesinden V* hissesini 11 Safer 1247 
H.(22 Temmuz 183 İM.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini köy camii imamına 
verilmesi şart kılınmıştır.130

45-) Çufçuflu Hacı Harput’ta Arasa’daki dükkânını Evâhir-i (20-30) Şevval 1247 
H.(23 Mart 1832 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini ruhuna bir hatim 
okunması şartıyla mütevelliye verilmesi şart kılınmıştır.131

46-) Harput'un Esediye Mahallesinde ikamet eden Ali Kızı Firdevs/Ferus 
kendisine ait menkul taşınmazlarını Evâhir-i (20-30) Safer 1247 H. ( 9 Ağustos 
1931 M.) tarihinde vakfettiğine dair mürasele kaydıdır.132

47-) Harput'un şerefli Ağalanndan Hoş Ağası Mehmet Ağa bin İbrahim Ağa % 
HissesindenBeş Humus hisse-i şayia değirmen hissesini Evâsıt-ı (10-20) Zilkade 
1247 H. (21 Nisan 1832 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek bakım onanından 
sonra geliri Hoş Köyünde yaptırdığı mektepte muallim-i sıbyan görevini ve her 
gün yasin suresini okuyacak olan kişiye verilmesi şart kılmıştır.133

48-) Ayşe binti İbrahim Ağa ve Babası İbrahim Ağa'nın vasiyyetleri üzere 
adlarına kurulan Evâsıt-ı (10-20) Zilkade 1247 H. (21 Nisan 1832 M.) tarihli 
vakfiye ile 700 Kuruş para, Alişam köyünde bir adet boyahanenin 1/6 hissesi 
Erzik köyünde diğer bir adet boyahanenin 1/24 hissesi Kuyulu köyünde diğer bir 
boyahanenin 1/48 hissesi ve Kehli köyündeki bir adet değirmenin 1/48 hissesi 
vakfedilerek gelirinden Hoş Köyü Camii ve Mektebine harcanması şart 
kılınmıştır.134

49-) el-Hac İshak Paşa ve Hacce Ümmügülsüm Hatun binti Eyüp Ağa aşağıda 
ayrıntısı verilen iki adet dükkânlannı Evâsıt-ı (10-20) Zilkade 1247 H. (21 Nisan
1832 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek, gelirini Ağa Camiine, Alaca Camiine,

129 Harput ŞS. 7240/126/B
130 Harput ŞS. 7240/45/B1
131 Harput ŞS. 7240/32/B1
132 Harput ŞS. 7240/16/B2
133 Harput ŞS. 7240/50/B1
134 Harput ŞS. 7240/50/B2
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Sara hatun Camii ve Kale Camii ile Zahriye Camii arkasında yaptırdıkları mektep 
için harcanmasını şart kılmışlardır.135

50-) Fatma Kadın binti el-Hac Ahmet dükkânın Vı hissesinin VJsı ile bir adet 
kazanını Cemâziyelâhir 1248 H. (26 Ekim-23 Kasım 1832 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek, dükkân gelirinden berat döktürülerek ihtiyaç sahibi olan bir camiye 
konulmasını kazanın ise ihtiyacı olanının istifadesine sunulmasını şart kılmıştır.136

51-) Harput'ta ikamet eden Siyakoç/Siyatuç Kızı Hacce Hatun 1 adet dükkânını 9 
Zilkade 1248 H. (30 Mart 1833 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Meydan, Ağa 
ve Sara Hatun Camilerinin aydınlatması için harcanmasını şart kılmıştır.137

52-) Harput'un en şerefli Hanedan ve ağalarından Hüseyin Ağa bin Ali Ağa 
Momik ve Sürsürü köylerindeki boyahane hisselerini 1247 H. (1832 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek Momik köyündeki boyahanenin XA hissesi gelirinden 
Harput'un Pekinik köyündeki Cami için her yıl birer berat döktürülmesini, artan 
gelirin ise aynı caminin imam ve muallim-i sıbyan olan efendiye verilmesini, 
Sürsürü Köyündeki boyahanenin kira gelirinden Mezraada yeniden yaptırdığı 
ACI SU'yun mecrası bozulunca bakım ve onarımma harcanmasına şart kılmış idi 
şimdi ise aynı vakfın gelirinden karşılanmak üzere Harput’ta Ağa Camii 
avlusunda medfun babası Ali Ağa’nm kabri başmda Pazartesi ve Cuma günü 
birer asin okuyarak sevabını babasının ruhuna ve sair ölülerinin ruhlarına hediye 
etmek şartıyla yıllık yirmişer kuruş Ağa Camiinde imama olana verilmesini şart 
kılmıştır.138

53-) Harput'un şerefli ağalanndan Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac 
İbrahim Ağa Yirmi kile buğday tohum ekilebilecek Deli Ömer Toprağı denilen ve 
halk arasında Yarım Çiftlik olarak bilinen sulu ve susuz arazilerini 25 Şevval 
1249 H. (7 Mart 1834 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Hoğu köyünde 1244 hicri 
tarihi ile önceden kurduğu vakfiyesinde bahsi geçen medrese ve mescidine 
harcanması şart kılınmıştır.139

53-) Harput'un şerefli ağalarından Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac 
İbrahim Ağa 600 kuruşu 5 Şevval 1249 H. (15 Şubat 1834 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek güvenilir kimseler elinde işletilmesini ve elde edilen yıllık doksan 
kuruş kardan günlük Allah nzası için bir cüz Kuran-ı Kerim okutularak her ay bir

135 Harput ŞS. 7240/116/A
136 Harput ŞS. 7240/45/B2
137 Harput ŞS. 7240/40/A2
138 Harput ŞS. 7240/132/B2
139 Harput ŞS. 7240/114/B
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hatim sevabmı kendi ruhuna ve bütün akraba ve iman ehli olanların ruhlanna 
hediye ederek ruhlarının şad edilmesini, Bu şerefli hizmeti hayatta oldukça 
Şirinzade Hafız Efendinin yerine getirmesini, ölümünden sonra tecvide riayet 
eden bir hafız-ı kurra efendiye verilmesini ve bunun da Allah'ın dilediği zamana 
kadar ruhları için hayır ve dua ile yâd etmesin şart kılmıştır.140

54-) Harput'ta Çötelizade el-Hac, Ayan İshak Paşa, üç bin kuruş parasını 21 Safer 
1249 H. (10 Temmuz 1833 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Harput'ta yaptırdığı 
Mescit, Mektep ve Musluk giderlerine harcanmasını şart kılmıştır.141

55-) Keşşafzade Mustafa Ağa bin Mehmet Ağa, Hırhik Köyündeki 
değirmenindeki bir kuruşta üç para hissesini 2 Muharrem 1249 H. (22 Mayıs
1833 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Hırhik köyü camii vakfına eklenmesini 
şart kılmıştır.142

56-) Kışlalızade El-Hac İbrahim Oğulları Resul ve Mehmet, Sarını Köyündeki 
değirmende olan bir kile dört ölçek hisselerini 25 Muharrem 1250 H. (3 Haziran
1834 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek iki ölçeğini Sarım köyü camii müezzinine 
diğer iki ölçeğini ise tevliyet ücreti olarak harcanmasını şart kılmıştır.143

57-) Çötelizade, el-Hac Ahmet Ağa bin Hacı Mehmet Ağa kendisinin ve 
babasınm vakfı fazlasmdan bal mumu döktürülerek Cuma ve Ramazan ayında 
Sara Hatun Camii mihrabının sağ ve soluna konulmasını ve akşam, yatsı ve sabah 
vakitlerinde yakılmasını şart kıldığı 23 Şaban 1251 H. (14 Aralık 1835 M.) tarihli 
zeyil vakfiye.144

58-) Çötelizade, el-Hac Ahmet Ağa bin Hacı Mehmet Ağa daha önceden 
vakfettiği Sürsürü Köyündeki Dip Değirmeni gelir fazlasmdan bir adet bal mumu 
döktürülerek Cuma ve Ramazan aymda Sara Hatun Camii mihrabının sağ tarafına 
konulmasını ve akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde yakılmasını şart kıldığı 23 
Şaban 1251 H. (14 Aralık 1835 M.) tarihli zeyil vakfiye.145

59-) Harput'un Perçenç köyünden el-Hac, Mehmet Emin Efendi bin Süleyman 
Ağa aşağıda ayrıntısı verilen mülk evini ve bahçesini 23 Zilkade 1251 H. (11 
Mart 1836 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek Perçenç'te bulunan Kemerli

140 Harput ŞS. 7240/112/A
141 Harput ŞS. 7240/61/B
142Harput ŞS. 7240/57/B
143 Harput ŞS. 7240/112/B
144Harput ŞS. 7240/47/B2, VGMA 607/60/92 ve 582-2/409/317-2
145 Harp ut ŞS. 7240/47/B2, VGMA 582-2/408/313
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Çeşmenin suyollarının bakım ve onanmı ile mütevellilere harcanmasını şart 
kılmıştır.146

60-) Harput Şerefli Hanedanlarından, Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa bin 
Mustafa bin Abdurrahman Hırhik Köyündeki Ak Değirmende bulunan % 
hissesini, İğki Köyündeki Alçacık değirmende ve Boyahanede bulunan Vi 
hissesini ve İğki Köyünde bulunan Eregiloğlu değirmenindeki 16 para 2 akçe 
itibarıyla 11 para hissesini 3 Cemâziyelula 1256 H. (3 Temmuz 1840 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek gelirini eşi Fatma Kadın ile birlikte yaptırdıkları Yedi 
hücre ve bir dershanesi bulunan Tevfikiye Medresesine harcanmasını şart 
kılmıştır.147

61-)Harputun Şerefli Hanedanlanndan, Çötelizade Osman Ağa bin İbrahim kızı 
Fatma Hanım binti Osman Ağa bin İbrahim İğki Köyündeki Tatarhane 
Değirmende bulunan V2 hissesini, İğki Köyünde bulunan Eregiloğlu 
değirmenindeki 16 para 2 akçe itibanyla beşer para iki akçe hissesini İğki 
Köyündeki Boyahanede bulunan V2 hissesini 3 Cemâziyelula 1256 H. (3 Temmuz 
1840 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini eşi İbrahim Ağa ile birlikte 
yaptırdıklan Yedi hücre ve bir dershanesi bulunan Tevfikiye Medresesine 
harcanmasını şart kılmıştır.148

62-) Harput'un Meydan mahallesinde ikamet eden el-Hac İbrahim bin Abdullah 
aşağıda ayrıntısı verilen dükkânını Evâil-i (1-10) Cemâziyelâhir 1260 H. (27 
Haziran 1844 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirinin Sara Hatun Camii 
kandilleri için zeytinyağı alınması için harcanması şart kılmıştır.149

63-) Harput'un Mezraa kasabasında ikamet eden Halen Anadolu Orduyu 
Hümayun Müşiri, es-Seyyid Ebubekir Paşa uzunluk ve genişlik olarak 30975 zira 
meyveli ve meyvesiz ağaçları bulunan bahçesini, uzunluk ve genişliği 190 zira 
olan 1 Adet dükkanını ve her biri 63,5 rub' ziradan Toplam 382,5 zira altı adet 
dükkanını Evâil-i (1-10) Muharrem 1262 H. (8 Ocak 1846 M.)tarihli vakfiye ile 
vakfederek gelirinin öncelikle bakım ve onarım ile Mezraa’da yaptığı bir ve 
mezraadan yarım saat uzaklıkta Keban caddesi üzerine yaptırdığı diğer bir 
çeşmenin bakım ve onanmı ile vakfın görevlilerine harcanması şart kılmıştır.150

146 Harput ŞS. 7240/48/A1
147 VGMA 581-1/12/14
148 VGMA 581-1/14/15
149Harput ŞS. 7234/1/2 Jpeg:44
150 Harput ŞS. 7234/1/2 Jpeg:44
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64-)Harput'un Mezraa kasabasında ikamet eden Halen Anadolu Orduyu Hümayun 
Müşiri, es-Seyyid Ebubekir Rüstem Paşa uzunluk ve genişlik olarak 30975 zira 
meyveli ve meyvesiz ağaçları bulunan bahçesini, uzunluk ve genişliği 190 zira 
olan 1 Adet dükkânını ve Her biri 63,5 rub' ziradan Toplam 382,5 zira altı adet 
dükkânını Evâil-i (1-10) Rebîu'l-evvel 1262 H. (8 Mart 1846 M.) tarihli vakfiye 
ile vakfederek gelirinin öncelikle bakım ve onanm ile Mezraada yaptığı çeşme ile 
mezraadan yarım saat uzaklıkta Keban caddesi üzerine yaptırdığı diğer çeşmenin 
bakım ve onarımı ile vakfın görevlilerine harcanmasını gelir fazlasının ise yansı 
evladına diğer yansı ile akar satın alınarak vakfa eklenmesine harcanmasını şart 
kılmıştır.151

65-) Çötelizade Mustafa Bey Isa köyündeki Taskol ismindeki değirmeninin yarı 
hissesinin 2/3’ünü vakfederek gelirinin Perçenç Köyünde Musalla Mescidinde 
yeniden yaptırdığı Medresenin müderrisine verilmesini şart kılmıştır.152

66-) Harput'un Kesrik Köyünde ikamet eden Arap İsmail Ağazade el-Hac 
Abdullatif Ağa bin Mehmet bin İsmail Karasaz Köyündeki bir adet değirmendeki 
yarı hissesi ile 500 Adet Kavak ağacı bulunan bir adet Kavaklık bahçesini 26 
Cemâziye'l-âhir 1281 H. (26 Kasım 1864 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 
gelirinin öncelikle bakım ve onarım ile Ağa Camii için harcanmasını şart 
kılmıştır.153

67-) Pinçirik köyünden Ali Ağa bin Haşan Ağa 3000 Kuruş parasını 29 
Rebiulahir 1286 H. (6 Ekim 1869 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek elde edilen 
karından babasmın köyde yaptırdığı Caminin imam, hatip ve müezzinine 
verilmesi şart kılınmıştır.154

68-) Mamuretülaziz'in Vartatil Köyünde ikamet eden aşağıdaki vakıf kuruculan 
kendilerine miras olarak intikal eden Vartatil köyündeki 34 kile hisseli 
değirmenden 3 kile 12 ölçek Vartatil Ağalanndan Halil Ağa bin Selman Ağaya ait 
olup tüm hissesini,

-1 kile 14 ölçeği diğer vakıf kuruculanndan İbrahim Ağa Oğullan Osman ve 
Mehmet Ağaların olup bu hisselerinden 1 kile 4 ölçeğini,

-1 Kile 4 ölçeği Hafız Ağazade Ömer Ağanın olup tümünü,

151 VGMA 581-2/263/266
152 VGMA 7231/25/2
153Harput ŞS. 7232/154/B1
154 VGMA 585/50/56
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-3 Kile 11 Ölçeği Hacı Ahmet Ağazade İbrahim Ağanın olup 1 kile hissesini,

-3 Kile 3 Ölçeği Hacı Ahmet Ağazade Ömer Ağanın olup 1 kile 8 ölçeğini,

-1 Kile Mehmet Ali Ağazade Arif Ağanın olup tamamını,

-10 Ölçeği Said Ağanın, olup tamamını,

-3 Kile 12 Ölçeği İsmail Ağanın olup 1 kile 8 ölçeğini,

-10 ölçeği Mahmut Ağanın olup 3 ölçeğini,

-2 Kile 10 ölçeği Hacı HüseyinAğa Kızlarının olup 1 kilesini 23 Zilhicce 1289 H. 
(22 Şubat 1873 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirinin Vartatil Köyü Camii 
imam ve hatibine verilmesini şart kılmışlardır.155

69-)Mamuretülaziz'in Mustafa Paşa Mahallesinde ikamet eden Mamuretülaziz'de 
Konuşlu, Korku salan Asâkir-i Şâhâne Komutanı Değerli Feriklerden (Tümen 
Komutan Korgeneral) Haşan Tahsin Paşa bin Mehmet Bey 1 adet ev, bir bahçe 
bir bağ ve 3 adet dükkânını 19 Rebîu'l-âhir 1290 H. (16 Haziran 1873 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek bağ, bahçe ve evin gelirini kendisinin adı geçen Mahallede 
yaptırdığı Caminin imam ve hatibine harcanmasını dükkânların gelirini ise 
caminin aydınlatma ve Ramazanda kuran okuyan hafızlara verilmesini, 
dükkânlardan artan gelirin ise cami, dükkân ve evin bakım-onarımına 
harcanmasını şart kılmışlardır.156

70-) Mamuretülaziz/Badgan Aşireti Köylerinden/Bulutlu Köyü ikamet eden 
Hüseyin Ağa bin Osman Ağa bin İbrahim Ağa Şahablı köyündeki 1/3 hisse 
değirmenini 25 Cemâziye'l-evvel 1292 H. (29 Haziran 1875 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek babasının adı geçen köyde yaptırdığı caminin imam ve hatibine 
harcanmasını şart kılmışlardır.157

71-) Mamuretülaziz Sancağı Zahriyye Mahallesinde ikamet eden Siverek Mekteb- 
i Rüştiye Muallim-i evveli Abdullah Efendi bin Mehmed bin Abdullah 
Mamuretülaziz Sancağında Yukarı Sugözü Nahiyesinde satın aldığı bahçesini 15 
Ramazan 1292 H.(15 Ekim 1875 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek kendisinin

155 VGMA 587/2/3
156 VGMA 587/44/54
157 VGMA 587/172/215
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aynı nahiyede yaptırdığı caminin görevli, sergi, aydınlatma ve bakım onarımma 
harcanmasını şart kılmışlardır.158

72-) Mamuretülaziz/Timur Mezraası Köyünden ikamet eden Timuroğlu Hüseyin 
Ağa bin Osman Ağa anılan köyde bulunan demirci dükkânını 13 Safer 1293 H. 
(10 Mart 1876 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek kendisinin adı geçen köyde 
yaptırdığı Caminin hatibine harcanmasını şart kılmıştır.159

73-) Mamuretülaziz/Dişidi Köyünden Ebubekir Efendi bin Abdullah bin Osman 
anılan köyde bulunan ve Kapı Önü olarak bilinen Bağını 11 Şaban 1293 H. (1 
Eylül 1876 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek hayır sahiplerinin adı geçen köyde 
yaptırdığı Dişidi Köyü Camiine vakfederek yıllık gelirinin cami hatibine 
verilmesini şart kılmıştır.160

74-) Mamuretülaziz/Zive Nahiyesi Bilikan Köyü Manzuroğlu Mezraasından Ali 
Ağa bin Mehmet bin Ali anılan köyde bulunan bir bahçe ve V* hisse değirmenini 
17 Zilkade 1301 H. (10 Ağustos 1884 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 
kendisinin adı geçen köyde yaptırdığı Caminin bakım ve onanmı ile caminin 
imam ve hatibine verilmesini şart kılmıştır.161

75-) Mamuretülaziz/Parçikan Nahiyesi/Şefkat Köyünden Osman bin Ebubekir 
anılan köyde bulunan meyve bahçesini 18 Receb 1304 H. (12 Nisan 1887 M.) 
tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini adı geçen köyde yaptırdığı Caminin bakım 
ve onanmı ile caminin aydınlatma ve imam ile hatibine verilmesini şart 
kılmıştır.162

76-) Mamuretülaziz/Sarahatun Mahallesinden Kurtzade, Hacı Haşan Ağa bin Ali 
bin Abdurrahman Meydan-ı Kebir’deki iki adet dükkânını 19 Cemâziye'l-ûlâ 
1306 H. (21 Ocak 1889 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini bu iki dükkânın 
bakım ve onanmı ile artan gelirin tamamının fakirlere verilmesi şart kılınmıştır.163

77-) Mamuretülaziz/Sefemik Köyünden Molla Haşan Efendi bin Resul anılan 
köyde bulunan evini 9 Receb 1306 H. (11 Mart 1889 M.) tarihli vakfiye ile

158VGMA 587/149/186
159 VGMA 587/143/177
160 VGMA 587/179/226
161 VGMA 589/267/442
162 VGMA 588/210/183
163 VGMA590/78/68
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vakfederek gelirini Tortunlu köyünde hayır sahiplerinin yaptırdığı Caminin 
bakım ve onanmı ile caminin hatibine verilmesini şart kılmıştır.164

78-) Mamuretülaziz/Birvan Köyünden Ergani Merkez Zabtiye Süvari 1. Bölük 
Yüzbaşısı Delibalta Mehmet Ağa bin Mustafa bin Hamza ve Baba bir kardeşi 
Abdulkadir Ağa bin Mustafa bin Hamza anılan köyde bulunan meyve bahçesi 
ağaçlarını 9 Receb 1306 H. (30 Haziran 1891 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 
gelirini Birvan köyünde yaptırdıklan Caminin bakım ve onanmı ile caminin 
hatibine ve aydınlatmasına harcanmasını şart kılmışlardır.165

79-) Mamuretülaziz/Hozektek Köyünden Hüseyin Efendi bin Mustafa bin 
Abdurrahman ve kardeşi Osman Ağa anılan köyde bulunan üç adet kavak 
bahçesinin ağaçlarını 25 Ramazan 1308 H. (4 Mayıs 1891 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek gelirini Hozetek köyü Caminin bakım ve onanmı ile caminin imamına 
verilmesini şart kılmıştır.166

80-)Mamuretülaziz Vilayeti merkezi bulunan Çarşı Mahallesi ahalisinden Çarşı 
Camii imamı Günaylı Hacı Ahmed Efendi bin Mustafa bin Ahmed 
Mamuretülaziz çarşısında Çarşı Camii yakınındaki iki adet bakkal dükkânını 
1310 hicri tarihinde vakfederek gelirinden anılan caminin bakım ve onanmı ile 
görevlilerin giderlerine harcanması şart kılınmıştır.167

81-) Mamuretülaziz/Kumbarış Köyünden Sanoğlu Süleyman Ağa bin Mehmet 
anılan köyde Çalmülk/Çalmelek Mevkiinde bulunan bahçesini 22 Rebîu'l-ûlâ 
11310 H. (14 Ekim 1892 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini anılan köydeki 
caminin hatibi ile bakım ve onarımına harcanması şart kılınmıştır.168

82-) Mamuretülaziz/Barçıkan Nahiyesi/Selvi Köyünden Bozonunoğlu Ali Bey 
bin Ali Ağa anılan köyde bulunan meyve bahçesini 3 Şaban 1313 H. (19 Ocak 
1896 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini anılan köyde kendi mülkü ile 
yaptırdığı Caminin bakım ve onanmı ile caminin hatibine ve aydınlatma giderine 
harcanmasını şart kılmıştır.169

164 VGMA 588/258/224
165 VGMA 603/125/216
166 VGMA 591/61/56

167VGMA 615/82/8
168 VGMA588/258/224
169 VGMA 594/22/22
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83-) Mamuretülaziz Vilayeti Pötürge Kazası Şebrev Nahiyesi İmron Köyünde 
ikamet eden Bekir Ağa bin Ahmed Ağa 3000 Kuruş parasını 25 Receb 1313 hicri 
tarihinde vakfederek anılan köyün Küplü Mahallesindeki Caminin aydınlatma 
giderleri için harcanmasını artan gelirin anılan caminin hatibine verilmesi şart 
kılınmıştır.170

84-)Mamuretülaziz/Molalkendi Köyünden Mollakendi en şerefli 
Hanedanlarından, el-Hac İshak Efendi bin Ömer Efendi değirmendeki 7,5/40 
hissesi ile bin kuruş parasını 21 Muharrem 1314 H. (2 Temmuz 1896 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek değirmenden elde edilen gelirini anılan köyde kendi mülkü 
ile yaptırdığı Camide imam ve hatip olana para vakfının nemasını ise caminin 
bakım ve onarımına harcanmasını şart kılmıştır.171

85-) Mamuretülaziz/Aşağı Mahallede ikamet eden Firdevs Hatun binti Mustafa 
Ağa aşağıda ayrıntısı verilen evini 23 Şevval 1315 H. (17 Mart 1898 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek elde edilen gelirinden vakfedilen evin ve aynı mahallede 
bulunan Yeni Caminin bakım ve onanmı ile caminin aydınlatma gideri için 
harcanmasını şart kılmıştır.172

86-) Mamuretülaziz/Perçenç Köyünden Nazife Hanım binti İsmail Efendi anılan 
köyde bulunan değirmendeki 10/40 hissesini 23 Şaban 1316 H. ( M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek 10 hissenin 3 hissesi 5 itibari hisse sayılarak 4 hissesi 
Perçenç köyündeki Aşağı Cami imamına 1 hissesi Şeyh Efendi Camii imamına 
geri kalan 10 hissenin 7 hissesinin ise mütevelli olana verilmesi şart kılmıştır.173

87-) Mamuretülaziz/Tilk Köyü Perik Mezraası sakinlerinden Ahmet Şükrü Efendi 
bin Haşan Ağa Perik mezrasındaki evini 3 Rebîu'l-evvel 1319 H. ( M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek gelirini Tilk köyünde ahalinin yardımıyla yaptırdığı 
Caminin bakım ve onanmı ile hatibine verilmesini şart kılmıştır.174

88-) Mamuretülaziz Vilayeti Pötürge Kazası Damlı Köyünde ikamet eden 
Aşhanoğlu Mehmet Ağa 4000 Kuruş parasını 28 Receb 1319 hicri tarihinde 
vakfederek gelirinin altı hisse itiban le iki hissesi köyde ahali tarafından 
yaptınlan caminin bakım ve onarımma bir hissesi caminin aydınlatma ve sar

170 VGMA 593/236/126
171 VGMA 599/218/160
172 Harput ŞS. 7237/44/65
173 Harput ŞS. 7237/178/82
174 VGMA 603/232/381
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giderlerine bir hissesi caminin hatibine iki hissesi ise caminin imamına verilmesi 
şart kılınmıştır.175

89-) Mamuretülaziz Vilayeti/Harput Kazasının Ağa Mahallesi ahalisinden olup 
Nuşnek/Tişnek? Köyünde ikamet eden Mehmet Efendi bin İsmail Efendi anılan 
köyde Köy Önünde kendisine ait mülk bahçesini 25 Rebîu'l-evvel 1325 H. ( 8 
Mayıs 1907 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini anılan köy ve etraf köylerin 
ahalisinin nakit yardımıyla Nuşnek/Tişnek köyünde yaptırdığı Caminin hatibine 
verilmesini şart kılmıştır.176

90-) Mamuretülaziz Vilayeti/Harput Kazası/Meydan Mahallesi ahalisinden 
Şekercizade, el-Hac Mustafa Efendi bin Abdullatif Ağa kendisine ait üç adet 
nalbant dükkânın yarısını 18 Rebîu'l-âhir 1328 H. ( 29 Nisan 1910 M.) tarihli 
vakfiye ile vakfederek gelirini aşağıda ayrıntılı açıklandığı üzere Harput'ta 
bulunan Meydan Camii görevlilerine ve mütevelliye verilmesi şart kılınmıştır.177

91-) Harput'un merkezine bağlı Kelmahmut Köyü ahalisinden Mahmut Çavuş 
Oğlu Abdullah Efendi Mamuretülaziz Merkez köylerinden Kelmahmut Köyü 
Camiinin hatip ve bakım onarımına harcanmak üzere anılan köyde bulunan 
meyve bahçesinin 2/4 hissesini 13 Safer 1328 H. (24 Şubat 1910 M.) tarihinde 
vakfetmiştir.178

92-) Mamuretülaziz/Ballıca Köyünden Emine binti Haşan bin Haşan ve 
Kızkardeşi Ayşe anılan köyde Köy Önünde bulunan bir adet bağlarını 29 
Cemâziye'l-âhir 1329 H. (27 Haziran 1911 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 
gelirini anılan köydeki caminin bakım ve onanmı ve imam ve hatibine verilmesi 
şart kılınmıştır.179

93-) Mamuretülaziz/Icadiye Mahallesinden Hacı Mikdad Ağa bin İbrahim Ağa 
îcadiye Mahallesindeki evini 25 Cemâziye'l-âhir 1329 H. (23 Haziran 1911 M.) 
tarihli vakfiye ile vakfederek Elde edilen gelirden her yıl yatsıdan sonra 
Mamuretülaziz merkezinde bulunan Hacı İzzet Paşa Camiinde Mülk Suresini 
okuyan kişiye 60 kuruş verilmesi,

175 VGMA 594/241/181

176 VGMA 602/100/167
177 VGMA 606/249/309
178VGMA599/83/44
179VGMA 608-1/266/290



222 Elazığ Belediyesi Yayınlan

-Yine her yıl anılan kıra gelirinden Mamuretülaziz merkezinde bulunan 
Saray Camii şerifinde Ramazan ayında kandillerin yakılması için 6 okka 

gazyağı verilmesi,

-Kalan meblağm vakfedilen evin önündeki çeşmenin bakım ve onarımı
için,

-Artan gaile fazlasmm ise Taccennet Hamm'a verilmesi,

-Taccennet'in ölümünden sonra diğer kızları Pakize ve Rabia Hanımlara 
eşit olarak,

-Bu iki kızının da ölümünden sonra her üç kızının evlatları arasında eşit 
şekilde paylaştırılması için,

-Allah korusun vâkıfın nesli tükenirse anılan fazla Medine-i 
Münevverenin harem-i şerifi ihtiyaçlan için harcanması şart kılmıştır.180

94-) Mamuretülaziz Merkezine bağlı Tahtıklarcanuşağı Köyü ahalisinden İbrahim 
Efendi bin Abdullah anılan köyde bulunan meyve bahçesini 24 Cemâziye'l-âhir 
1329 H. (22 Haziran 1911 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini anılan 
köydeki caminin bakım ve onarımına artan gelirin ise hatibine verilmesi şart 
kılınmıştır.181

95-) Mamuretülaziz/Çortunlu Köyünden Ömer Efendi bin Bekir Ağa anılan 
köydeki meyve bahçesini 14 Cemâziye'l-evvel 1329 H. (13 Mayıs 1911 M.) 
tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini aynı köydeki camii imamına verilmesini şart 
kılmıştır.182

96-) Mamuretülaziz/Aşağı Mahalle ahalisinden el-Hac Ahmet Cemil Efendi bin 
Mustafa Efendi veSabite Hanım binti Abdullah kendilerine ait birer evini 25 
Rebîu'l-âhir 1329 H. (25 Nisan 1911 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini 
anılan mahallede hayır sahipleri tarafından yaptırılan camii bakım ve onarımı ile 
imam ve hatibine ve evin vergisinin ödenmesine şart kılınmıştır.183

97-) Mamuretülaziz/Rızaiyye Mahallesi el-Hac Reşid Efendi bin Mustafa Ağa 
anılan mahallede 1 Adet Bahçe 400 Zira Arsası bulunan evini ve 500 kuruş 
parasmı 7 Receb 1329 H. ( M.) tarihli vakfiye ile vakfederek arsadan elde edilen

180VGMA 608/369/314
181VGMA 601/71/75
182VGMA 604/21/24
183VGMA 603/189/319
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gelirini anılan Rızaaiye Mahallesi camisinin hatibine para vakfından elde edilen 
geliri ise anılan caminin imamına verilmesi şart kılmıştır. VGMA 606/224/281

98-) Mamuretülaziz/Yukanhoh Köyünden, Alaybeyizade Ahmet Ağa kendisine 
ait dükkânını 3 Şaban 1329 H. (30 Temmuz 1911 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek gelirini Sara Hatun Camii helaları ve Büyük Meydanın süpürülmesi 
için harcanmasını şart kılmıştır.184

99-) Mamuretülaziz Vilayeti Merkezine bağlı Genefik Köyü ahalisinden Abid 
Efendi bin Mehmed Efendi bin Osman kendisine ait anılan köyde Çay Mevkiinde 
bulunan bağını 9 Zilkade 1329 H. (1 Kasım 1911 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek geliri adı geçen Genefik Köyü Camiinin hatibine verilmesini şart 
kılmıştır.185

100-) Mamuretülaziz/Hırhik Köyünden Arif Efendi bin Mahmut Ağa anılan 
köydeki değirmenden 3/40 hissesi 15 Rebîu'l-âhir 1330 H. (3 Nisan 1912 M.) 
tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini anılan köy camii imam ve hatibine 
verilmesini şart kılmıştır.186

101-) Mamuretülaziz/Ruk Köyünden Mehmet Arif Efendi bin İsmail Ağa anılan 
köydeki evini 20 Rebîu'l-evvel 1330 H. (9 Mart 1912 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek gelirinin 4 hisseye ayrılarak 2 hissesinin Çaykaraali Köyü Camii 
imam ve 1 hisse hatibine 1 hissesini ise anılan Çaykaraali Köyü Camii Vakfı 
tevliyet ve süknası hayatta oldukça kendisine şart kılmıştır.187

102-) Mamuretülaziz/Sanuk Köyünden Mehmet Efendi bin Ahmet 2000 Kuruş 
nukudunu 28 Rebîu'l-evvel 1330 H. (17 Mart 1912 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek 1500 Kuruşun gelirini anılan köyün camisinin hatip ve aydınlatma 
giderlerine geri kalan 500 kuruştan elde edilen gelirin ise anılan caminin bakım 
ve onaranına harcanması şart kılınmıştır.188

103-) Mamuretülaziz/Sanuk Köyünden Yunus Efendi bin Hafız Mikdad Mecidi 
Gümüş 20 Kuruş hesabıyla 2000 Kuruş nukudunu 21 Cemâziye'l-evvel 1330 H. 
(8 Mayıs 1912 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek 1500 Kuruşun gelirini anılan 
köyün camisinin imam ve aydınlatma giderlerine geri kalan 500 kuruştan elde

184VGMA 607/141/220
185VGMA604/52/71
186VGMA 607/34/48
187VGMA 607/34/48
188VGMA 606/122/159
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edilen gelirin ise anılan caminin bakım ve onarımına harcanması şart 
kılınmıştır.189

104-) Mamuretülaziz Vilayeti Merkezine bağlı Seli Köyü ahalisinden 
Abdurrahman Efendi bin Bekir Ağa Mecidi Gümüş 20 Kuruş hesabıyla 1000 
kuruş parasını 17 Muharrem 1330 H. (7 Ocak 1912 M.) tarihli vakfiye ile 
vakfederek yıllık elde edilen karını Seli Köyü Camiinin imamına verilmesini 
şayet vakıf için faydalı ise anılan para ile vakıf için bağ, bahçe veyahut başka bir 
taşınmazın alınabileceğini şart kılmıştır.190

105-) Mamuretülaziz/Malatacık Abdal Köyünden Haşan Ağa bin Hızır Çavuş 
kendi malından Mecidi 19 Osmanlı Lirası 100 Kuruş hesabıyla 2500 kuruşu 12 
Zilkade 1332 H. (2 Ekim 1914 M.) tarihli vakfiye ile vakfederek gelirini Nail Bey 
Mahallesi Camime harcanmasını şart kılmıştır.191

Yukanda 105 adet vakfa ait vakfiyelerin verilen nitelikli özetleridir.

Tabi bu sayı yukanda da değinildiği üzere sadece Harput ve 
Mamuretülaziz kadılıklannda kurulan vakıflara ait vakfiyesi olanlardır. Bunun 
dışında vakfiyesi olmayan vakıflar da mevcut ve sayıca da çok fazladır. Vakfiyesi 
olmayan vakıfların tespiti, daha detaylı inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir.

Aşağıdaki analiz ve tespitler sadece vakfiyesi olan bu vakıfların verilen 
özetlerinden çıkartılmıştır:

Yukanda vakfiyesi bulunan vakıflara ait 105 vakfiyeden 17 adedi kadın 
vakıf kurucusuna ait iken 88 adedi erkek vakıf kurucusuna aittir. Kadınlara ait 
olan 17 vakıftan 3’ü aynı kişiye diğerleri ise farklı kişilere aittir. Bu durumda 
vakfiyesi olan kadın vakıf kurucusu toplamda 15 kişi kalmaktadır.

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Cami ve Mescitler:

1-) Cami-i Azam, Cami-i Kebir

2-) Zahriye Camii,

3-) Haşan Ağa Mescidi

189VGMA 606/153/194
190VGMA 606/282/343
191VGMA 607/158/245
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4-) Pervane Ağa Mescidi

5-) Meydan Cami (Eski Meydan mevkiinde)

6-) Ahi Musa Mescidi (Ahi Musa yaptırmıştır)

7-) Ağa Camii (Hasekizade Ali Ağa [bin Yusuf] yeniden yaptırmıştır)

8-) Perçenç Köyü Yukan Cami / Cami-i Ulyâ (ve diğer camiler)

9-) Hacı Osman Ağa bin Mehmed Camii (Hüseynik Köyünde yaptırmıştır)

10-) el-Hac Ahmet Çelebi Mescidi (Harput'ta Ahi Musa mahallesinde 
yaptırmıştır)

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20 -  

21-  

22-

23-

24-

25-

Kara Sofu Camii 

İğki Köyü Camii 

Kurşunlu Camii 

Sara Hatun Camii 

Perçenç Köyü Camii 

Alişam köyü camii 

Hoş Köyü Camii 

Ahmet Bey Mescidi/Camii 

Kale Camii 

Esediye Camii 

Kale Meydanı Camii 

Alaca Camii 

Çay Ağzı (Kesrik)

Aşağı Mescit (Kesrik)

Hoğu Köyü Mescidi/Camii (Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac
İbrahim Ağa yaptırmıştır)

26-) Kürdüm Köyü Camii (Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac Mehmet 
Ağa yaptırmıştır)
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27-) Haceri Köyü Camii (Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac Mehmet Ağa 
yaptırmıştır)

28-) Hınsor Köyü Camii(Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac Mehmet Ağa 
yaptırmıştır)

29-) Mezraa Konağı Camii (Çötelizade el-Hac Mehmet Ağa bin el-Hac İsmail 
Ağa yaptırmıştır)

30-) Helezur Köyü Camii (Harput'ta ikamet eden Hacce Ümmügülsüm Hatun 
binti Eyyub Ağa yaptırmıştır)

31-) Pekinik Köyü Camii

32-) Germili Köyü Camii

33-) Çötelizade el-Hac, Ayan Ishak Paşa Mescidi,

34-) Sarını Köyü Camii

35-) Pinçirik Köyü Camii (Haşan Ağa yaptırmıştır)

36-) Vartatil Köyü Camii

37-) Mustafa Paşa Mahallesi Camii. (Mamuretülaziz'de Konuşlu, Korku salan 
Asâkir-i Şâhâne Komutam Değerli Feriklerden (Tümen Komutanı, Korgeneral) 
Haşan Tahsin Paşa bin Mehmet Bey yaptırmıştır.

38-) Şabahlı Köyü Camii (Osman Ağa bin İbrahim Ağa yaptırmıştır)

39-) Yukarı Sugözü Nahiyesi Camii (Mamuretülaziz Sancağı Zahriyye 
Mahallesinde ikamet eden Siverek Mekteb-i Rüştiye Muallim-i evveli Abdullah 
Efendi bin Mehmed bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır.)

40-) Timur Mezraası Köyü Camii (Timuroğlu Hüseyin Ağa bin Osman Ağa 
tarafından yaptırılmıştır)

41-) Dişidi Köyü Camii (Ashab-ı Hayrat tarafından yaptırılmıştır.)

42-) Zive Nahiyesi Bilikan Köyü Camii (Bilikan Köyü Manzuroğlu Mezraasından 
Ali Ağa bin Mehmet bin Ali tarafından yaptırılmıştır)

43-) Parçikan Nahiyesi Şefkat Köyü Camii ( Osman bin Ebubekir tarafından 
yaptırılmıştır)

44-) Sefemik Köyü Camii (Ashab-ı Hayır tarafından yaptırılmıştır)
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45-) Birvan Köyü Camii Ergani Merkez Zabtiye Süvari 1. Bölük Yüzbaşısı 
Delibalta Mehmet Ağa bin Mustafa bin Hamza ve Baba bir kardeşi Abdulkadir 
Ağa bin Mustafa bin Hamza tarafından yaptırılmıştır.

46-) Hozgedik (Hozetek) Köyü Camii (Hüseyin Efendi bin Mustafa bin 
Abdurrahman ve kardeşi Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır.)

47-) Çarşı Camii (Çarşı Mahallesinde)

48-) Kumbarış Köyü Camii

49-) Barçıkan Nahiyesi/Selvi Köyü Camii (Bozonunoğlu Ali Bey bin Ali Ağa 
tarafından yaptırılmıştır)

50-) Pötürge Kazası Şebrev Nahiyesi İmron Köyü Küplü Mahallesi Camii

51-) Mollakendi Köyü Camii (Mollakendinin en şerefli Hanedanlarından, el-Hac 
İshak Efendi bin Ömer Efendi tarafından yaptırılmıştır.)

52-) Mamuretülaziz/Aşağı Mahallede Yeni Camii

53-) Perçenç Köyünde Şeyh Efendi Camii

54-) Tilk Köyü Camii (Ahmet Şükrü Efendi bin Haşan Ağa tarafından 
yaptırılmıştır)

55-) Pötürge Kazası Damlı Köyü Camii (Ashab-ı Hayrat)

56-) Nuşnek Köyü Camii (Mehmet Efendi bin İsmail Efendi ve Nuşnek Köyü ve 
Etraf Köylerin halkının yardımıyla yaptırılmıştır)

57-) Kelmahmut Köyü Camii

58-) Ballıca Köyü Camii

59-) Hacı izzet Paşa Camii

60-) Saray Camii

61-) Tahtıklarcanuşağı Köyü Camii

62-) Çortunlu Köyü Camii

63-) Aşağı Mahalle Camii (Ashab-ı Hayr)

64-) Rızaiyye Mahallesi Camii
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65-) Genefik Köyü Camii

66-) Çaykaraali Köyü Camii

67-) Sanuk Köyü Camii

68-) Sanuk Köyü Camii

69-) Nail Bey Mahallesi Camii

70-) Perçenç Köyünde Musalla Mescidi.

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Kiliseler:

1-) Yukarı Kilise

2-) Aşağı Kilise

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Medreseler:

1-) Zahriye/ Zahiriye Medresesi

2-) Cami-i Kebir içerisindeki hücre/Medrese (Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa 
bin Seyyid Mustafa Ağa)

3-) Kurşunlu Cami-i Şerifi avlusunda Karaçorlu merhum Mustafa Ağa'mn 
yaptırdığı hücrelerin üstünde yaptırdığı sekiz adet hücre. (Bu hücreler Çötelizade, 
Ayan, el-Hac Mehmet Ağa bin İsmail Ağa’nm Harput'ta Kurşunlu Camii 
içerisinde yaptırdığı Kütüphane tarafında fevkânî dört hücre ve dershane tarafında 
diğer dört adet fevkânî hücrelerdir.)

4-) Harput’ta Ağa Camii yakınmda Dört adet hücre (Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa 
bin Mehmet)

5-) Perçenç Köyünce Cami-i Ulya/Yukan Camiinde hücre (Çötelizade, Hacı 
Ahmet Ağa bin Mehmet)

6-) Tevfikiye Medresesi (7 hücreli) (Çötelizade Osman Ağa Kerimesi Fatma 
Kadın binti Osman Ağa bin İbrahim Ağa ile eşi Harput Şerefli Hanedanlarından 
Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin Mustafa bin Abdurrahman tarafından 
yaptırılmıştır.)

7-) Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac İbrahim Ağa’nm Hoğu köyünde 
yaptırdığı medrese.
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8-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac İsmail Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa’nm Harput'ta Kurşunlu Camii bitişiğinde yaptırdığı medrese.

9-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa Harput'ta yaptırdığı on yedi hücre bir dershane ve bir kütüphaneden 
oluşan medrese.

10-) Harput'un Şerefli Ağalarından Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa eşi, Hacce 
Ümmügülsüm Hatun binti Eyyub Ağa ve damadı el-Hac İshak Ağanın ortaklaşa 
yaptırdıklan on hücreli medrese.

11-) Çötelizade Mustafa Bey’in Perçenç Köyünde Musalla Mescidinde yeniden 
yaptırdığı Medrese.

Söz Konusu Vakfiyelerde Geçen Mektepler:

1-) Harput'ta Ağa Camii yakınında Sıbyan mektebi (Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa 
bin Mehmet tarafından yaptırılmıştır.)

2-) Harput'ta Ahmet Bey Mescidi içerisinde Mektep (Çötelizade el-Hac İbrahim 
Ağa bin Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.)

3-) Tevfikiye Medresesi içerisindeki Mektep (Çötelizade Osman Ağa Kerimesi 
Fatma Kadın binti Osman Ağa bin İbrahim Ağa ile eşi Harput Şerefli 
Hanedanlarından, Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa bin Mustafa bin Abdurrahman 
tarafından yaptınlmıştır.)

4-) Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac İbrahim Ağa’nm Hoğu köyünde 
yaptırdığı medrese içerisindeki mektep.

5-) Şirinzadenin cülus eylediği Mektep (Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa bin Mehmet 
tarafından tahsisat yapılmıştır)

6-) Harput'un Şerefli Ağalarından Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa eşi, Hacce 
Ümmügülsüm Hatun binti Eyyub Ağa ve damadı el-Hac İshak Ağanın ortaklaşa 
yaptırdıklan Zahriye Medresesine bitişik mektep.

7-) Harput'un şerefli Ağalarından Hoş Ağası Mehmet Ağa bin İbrahim Ağa Hoş 
Köyünde yaptırdığı mektep.
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8-) el-Hac İshak Paşa ve Hacce Ümmügülsüm Hatun binti Eyüp Ağa tarafından 
Zahriye Camii arkasında yaptırdıklan mektep.192

9-) Çötelizade el-Hac, Ayan İshak Paşa ‘mn Harput'ta yaptırdığı Mektep.193

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Dershaneler:

1-) Cami-i Kebir içerisindeki Dershane (Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa bin 
Seyyid Mustafa Ağa tarafından yaptınlmıştır.)

2-) Harput’ta Ağa Camii yakınında Dershane (Çötelizade, Hacı Ahmet Ağa bin 
Mehmet)

3-) Harput'un en şerefli ağalarından Çötelizade el-Hac İsmail Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa’nın Harput'ta Kurşunlu Camii bitişiğinde yaptırdığı dershane.

4-) Harput'un en şerefli ağalanndan Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa Harput'ta yaptırdığı medrese içerisindeki dershanesi.

5-) Hoğu Ağası, el-Hac Mustafa Ağa bin el-Hac İbrahim Ağa’nm Hoğu köyünde 
yaptırdığı medrese içerisindeki dershane.

6-) Harput'un Şerefli Ağalarından Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa eşi, Hacce 
Ümmügülsüm Hatun binti Eyyub Ağa ve damadı el-Hac İshak Ağanın ortaklaşa 
yaptırdıklan dershane

7-) Tevfikiye Medresesi içerisindeki Dershane (Çötelizade Osman Ağa Kerimesi 
Fatma Kadın binti Osman Ağa bin İbrahim Ağa ile eşi Harput Şerefli 
Hanedanlarından, Çötelizade, el-Hac İbrahim Ağa bin Mustafa bin Abdurrahman 
tarafından yaptınlmıştır.)

Söz Konusu Vakfiyelerde Geçen Kurrahaneler:

1-) Harput'ta Kurrahane (Harput'un en şerefli ağalarından Çötelizade el-Hac 
Ahmet Ağa bin el-Hac Mehmet Ağa tarafından buradaki Kurralar için tahsisat 
bulunmaktadır.)

Söz Konusu Vakfiyelerde Geçen Kütüphaneler:

192 6. Maddedeki mektep ile aynı olabilir. Mütercim. H. Aydemir.
193 6. Ve 8. Maddede geçen mektep ile aynı olup olmadığı detaylı bir araştırmadan sonra 
ancak tespit edilebilir. Mütercim H. AYDEMİR.
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1-) Kurşunlu Cami-i Şerifi avlusunda Karaçorlu merhum Mustafa Ağa'nın 
yaptırdığı hücrelerin üstünde yaptırdığı Kütüphane (Çötelizade, Ayan, el-Hac 
Mehmet Ağa bin İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.)

2-) Harput'un en şerefli ağalarından Çötelizade el-Hac İbrahim Ağa bin el-Hac 
Mehmet Ağa Harput'ta yaptırdığı Medrese içerisindeki kütüphane.

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Ribatlar:

1-) Harput’ta Ribat (Kim tarafından yaptırıldığı belirtilmemiştir. Ancak Hacı 
Mustafa Dayı vakfından karşılanmak üzere bakım ve onarımının yapılması şart 
kılınmıştır.)

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Hamamlar:

1-) Hoca Hamamı (Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa bin Seyyid Mustafa Ağa 
hissesi)

2-) Kale Hamamı (Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa bin Seyyid Mustafa Ağa 
Hissesi)

3- Dere Hamamı

(Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa bin Seyyid Mustafa Ağa’nm hissesi), 

(Çötelizade, Ayan, el-Hac Mehmet Ağa bin İsmail Ağa Hissesi)

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Çeşmeler:

1-) Es-Seyyid, el-Hac Ahmet Efendi bin es-Seyyid Mehmet Said Efendi'nin 
Harput'ta evinin önünde yaptırdığı çeşme.

2-) Es-Seyyid, el-Hac Ahmet Efendi bin es-Seyyid Mehmet Said Efendi'nin Han 
Önünde onardığı çeşme.

3-) Acı Su Çeşmesi (Harput'un en şerefli Hanedan ve ağalanndan Hüseyin Ağa 
bin Ali Ağa tarafından Mezraa’da yaptırılmıştır.)

4-) Çötelizade el-Hac, Ayan İshak Paşa Harput’ta yaptırdığı Musluk.

5-) Perçenç'te bulunan Kemerli Çeşme (-Hac, Mehmet Emin Efendi bin Süleyman 
Ağa tarafından gelir tahsis edilmiştir.)

6-) Harput'un Mezraa kasabasında İkamet eden Halen Anadolu Orduyu Hümayun 
Müşiri, es-Seyyid Ebubekir Paşa’nm Mezraada yaptırdığı çeşme.
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7-) Harput'un Mezraa kasabasında ikamet eden Halen Anadolu Orduyu Hümayun 
Müşiri, es-Seyyid Ebubekir Paşa’nm mezraadan yarım saat uzaklıkta Keban 
caddesi üzerine yaptırdığı diğer bir çeşme.

8-) Meydan Çarşısında bulunan dükkânın önüne sebil olmak üzere bir su küpü 
konularak içine yaz günlerinde su konulması. (Harput’a bağlı Alaca Mahallesinde 
ikamet eden vâkıf el-Hac Ahmed bin Ali tarafından bu sebil konulmuştur)

9-) Mamuretülaziz/İcadiye Mahallesinden Hacı Mikdad Ağa bin İbrahim Ağa 
İcadiye Mahllesindeki evinin önünde yaptırdığı Çeşme.

Söz Konusu Vakfiyelerde geçen Su Kuyuları:

1-) Cami-i Kebir içerisindeki Su Kuyusu (Keşşafzade, Seyyid, Hacı Ali Ağa bin 
Seyyid Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.)

Söz Konusu Vakfiyelerde Geçen Medine-i Münevvere Vakıflan:

1-) Şehir Ayanlarından Hacı Mustafa Dayı

2-) Harput'un Mollakendi köyünde ikamet eden Ümmühani Hatun binti İsmail

3-) İcadiye Mahallesinden Hacı Mikdad Ağa bin İbrahim Ağa

4-) Harput’a bağlı Alaca Mahallesinde ikamet eden vâkıf el-Hac Ahmed bin Ali 

Söz Konusu Vakfiyelerde Geçen Vakıf Saatler:

1-) 1 Adet İngiliz Markovid Saati (Kıraçlı Hacı Yusuf tarafından Ağa Camii 
müezzinine vakfedilmiştir.)

2-) 1 Adet İngiliz Markovid Saati (Çötelizade Hacı Ali Ağa’nm annesi 
Hersekli/Horesekli kızı Hacce Fatma Hatun tarafından Sare Hatun Camii ferraşma 
vakfedilmiştir.)

Buraya kadar sadece vakıflarda geçen hayrat eserler ve kurumlar 
verilmiştir. Bu hayrat eserlerin yaşatılması içini vakfedilen yüzlerce dükkân, han, 
hamam, bağ, bahçe ve sair akar niteliğindeki taşınmazlar ise istatistiksel olarak 
olmasa da verilen özetlerde geçmektedir.

Hiç şüphesiz yukanda nitelikli özetleri verilen Harput Vakfiyelerine ait 
çok detaylı analizler çıkartılabilirdi. Ancak zaman yetersizliği nedeni ile genel 
tespitler verilebilmiştir. İleride “Harput Vakfiyeleri” olarak bir kitap çalışmasında 
bu ayrıntılar yansıtılacaktır.
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Sonuç:

Nitelikli özetleri verilen vakıflardan anlaşılacağı üzere eğer vakfedilen 
akar ve hayrat eserlerin bir haritasının çıkartılması mümkün olabilseydi şehrin bir 
vakıf şehri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Buradan hareketle vakıfların 
kurulduğu şehrin kültüründen etkilendiği gibi kuruldukları şehrin kültürüne de 
çok derin bir etkide bulundukları da şüphesizdir. Bunun izlerini vakfedilen 
sayısızca cami, mescit, medrese, mektep, kütüphane ve sair eserlerde 
görebilmekteyiz.

Elbette toplumlar sahip oldukları inanç kodlarına uygun olarak şehre etki 
eden kültürlerini oluşturdukları gibi, şehirlerin de önceden içinde yaşayan 
toplumlann oluşturdukları kültürleri ile sonradan oluşturulan ve oluşturulacak 
olan kültürler üzerinde etkisi olmaya devam edecektir.

Bu bağlamda Harput ve Mamuretülaziz şehir merkezlerinde kurulan 
vakıflar toplum hayatmm her alanına dokunduğunu ve etki ettiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Yüz yıllar boyunca sadece şehir kültürünü değil şehrin bizzat kendisini de 
kuran vakıflar İslami ve geleneksel kültürün oluşmasında en önemli rolü 
oynadıkları gibi bundan sonra da aynı etkiyi yapacak olan vakıfların kurulmasına 
örneklik teşkil edeceklerdir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

Mütercim Hilal AYDEMİR 27.08.2018
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İbrahim Kavaz 

ÖZGEÇMİŞ

15.01.1955’de Erzurum’un Horasan ilçesi Karaçuha köyünde doğmuştur. 
İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum merkezde; yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra, bir süre öğretmen ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde Türk edebiyatı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1984 yılında Fırat 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk 
Edebiyatı ana bilim dalında araştırma görevlisi oldu. 1985’te yüksek lisansım, 
1990’da doktoram tamamladı. 1992 yılında yardımcı doçent oldu. 1997 yılında 
Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında doçent; 2003 ’te profesör öğretim üyeliğine 
atandı. 2005 yılından 2007 yılı Mayıs ayma kadar Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 22 
Temmuz 2007 tarihinde 23. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 2007-2011 yıllan 
arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama görevini yürütmenin yanı sıra, 
Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında Fırat Üniversitesindeki görevine 
döndü. 01 Mart 2013-01 Mart 2016 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Çok sayıda kitap, kitap bölümü, 
makale, bilimsel araştırma ve yayını bulunan İbrahim Kavaz, halen Fırat 
Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 
öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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EDEBİYAT VE MEDENİYET İLİŞKİSİNİN ESTETİK BOYUTU: 

ŞİİR VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ

İbrahim KAVAZ

GİRİŞ

Edebiyat, özelde insanm genelde toplumun ve bütün insanlığın ortak 
paydalarını ayrıştıran ve bütünleştiren bir sanattır. İnsanm ve toplumun kendi 
yaşam biçimlerini geçmişten geleceğe, sözden yazıya doğru aktardığı araç olan 
edebiyat, içinde bulunulan çağ ve yaşanılan coğrafya ile yakından ilgilidir. 
Dolayısıyla her devir ve her coğrafya, kendi yaşam tecrübelerini edebî eserlere 
farklı biçimlerde aktarabilir. Dünya üzerindeki bütün medeniyetler, bu sürekli 
akış içerisinde kendi yaşadıkları coğrafyanın özelliklerini aksettirici bir biçimde 
sanat ve edebiyat ürünlerini ortaya koymuşlar. Tanpınar’ın belirttiği gibi “Sanat 
cemiyetin ifadesidir; (...) onu uzaktan veya yakından daima takip eder, fakat her 
zaman aynı kıymetleri aksettirmediği gibi, aynı sarahatle de konuşmaz” 
(Tanpınar, 1997: 79). Sanat, bu bağlamda toplumun kendini doğrudan ya da 
dolaylı olarak ifade etme biçimidir.

Medeniyet, Arapçada “şehir” anlamına gelen Medine isminden Osmanlı 
Türkçesinde türetilmiştir. Medeniyet kelimesi kök anlamı itibarı ile yönetmek, 
malik olmak anlamlarına gelen din maştan ile ilişkili olarak anlamlandınlmıştır.

Medeni,Şehre ait, şehre mensup ve şehirli anlamlarına gelir. Yunancada 
“polis” kelimesi “şehir ve şehir devleti” demektir. Eflatun’un diyaloglanndan 
birisi olan “Politeia ”, Arapçadaye/î/r yönetimi olarak ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde medeni kelimesi hem sosyal hem de siyasal bir 
niteliği ifade etmektedir.

Batı dillerinde “civilisation” medeniyet kelimesinin karşılığı olup Latincede 
şehirli anlamına gelen “civilis” kelimesinden türetilmiştir. Avrupa düşünce 
sistemindeki bu anlamı karşılamak üzere Osmanlı Türkçesinde medeniyet 
kelimesi kullanılmıştır.

Medeniyet, şehir hayatının ortak noktası olan sosyal, siyasal, entelektüel, 
kurumsal, teknik ve ekonomik alanlardaki birikim, düzey ve fırsatlan ifade eder. 
İslam filozofu Farabi, İslam düşüncesinde medine, medeni, medeniye kavranılan 
arasında,felsefi disiplin içerisinde ilişki kurmuştur. Farabi düşünce sistemini 
kurarken, insanın tek başına karşılayamayacağı ihtiyaçlannı “dayanışma,
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yardımlaşma ve iş bölümü” ile giderme amacına yönelik bir hayat oluşturma 
düşüncesinden hareket etmiştir.

Millet ve milletler topluluğu şeklinde örgütlenme tarzı insanoğluna has 
bir meziyettir. Bu örgütlenme tarzı şehirleri meydana getirir. Şehirler birleşip 
ülkeleri ve milletleri, milletler de birleşip milletler topluluğunu oluştururlar 
(Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi). Köy, mahalle, sokak ve aile tek başına insanm 
gerekli nitelikleri kazanacağı bir ortam sunmazlar. Bunlar ancak medinenin 
(şehrin) temel dokusunu oluşturabilirler. İnsanlar birlikte yaşamakla işbölümü ve 
işbirliği yaparak hayatı kolaylaştırıp mutlu bir yaşantıyı hedeflerler. Farabi’nin 
Siyaset Felsefesinde^e/zir, bu mutlulukların gerçekleştiği en küçük toplumsal yapı 
olarak ortaya çıkar. Toplumu meydana getiren fertlerin her birinin sahip olduğu 
dünya görüşü şehrin değerler sistemini oluşturur. Medeni ve mutlu bir hayat için 
ilişkilerin sürdürülmesi gereklidir. Şahsilik ve bencillik uyumu ve ilişkileri 
olumsuz yönde etkiler. Bunun yanında şehrin başkanı (yöneticisi) şehirliler 
tarafından benimsenen, kabul edilen, saygı duyulan biri olmalı ki erdemli şehir 
(el-Medinetü’l-Fadıla) gerçekleşmiş olsun. Burada yöneticinin önemine vurgu 
yapılmaktadır. Bu, yaşanan tecrübe ile de bilinmektedir. Yönetim tepe yöneticiye 
göre şekillenir. Onun üslubu ve tavn her kademeye yansır, böylece başarılı veya 
başansız yönetimler ortaya çıkmış olur.

Medeniyet,milletlere ait bazı kültür değerlerinin birçok millet tarafından 
benimsenerek ortak duruma gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, milletler arası ortak 
değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalannın bütünüdür. 
Bu ortak değerlerin kaynağı farklı kültürlerdir. Dolayısıyla, kültür 
miMi,medeniyet milletlerarasıdır.

Kültür,“bir milletin tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi 
değerlerinin bütünüdür.” Maddi anlamda binalar, çarşılar, evlerde kullanılan 
eşyalar, camiler, okullar, cadde ve sokaklar, pazarlar, bahçeler; manevi anlamda 
ibadetler, arkadaşlıklar, komşuluklar, misafir ağırlamalar, ikramlar, beklentiler, 
anne-baba-evlat ilişkileri, sanat ve edebiyat, kısaca bir milletin birikimini ve 
anlayışını yansıtan bütün hadiseler... Kültür;“dili, musikiyi, mimariyi, dağı, taşı 
her şeyden önce insanı işlemek, bunlan ulaşabilecekleri en yüksek, en güzel, en 
ince noktaya kadar ulaştırmaktır” (Kaplan, 1976:67). “Nerede bir toplum hayatı 
varsa, orada bir kültür doğmuştur” (Topçuoğlu, 1975: 52). Eğer kültür yoksa 
veya özünü yitirmişse o toplum kimlik değiştirir. “Kültür, bir milletin ruhudur, 
hayatının iksiridir; kurtuluş ve yükselişin en büyük bir âmilidir. Ruhsuz bir vücut 
nasıl yaşayamazsa, kültürü akim kalan bir millet de pâyidar olamaz” (Saffet, 1933: 
351 ). Kültür ile toplumu birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü kültür,
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mutlaka bir nüfusta yaşar, onu yaşatacak bir nüfus yoksa kültür ölüdür ve eğer 
korunabilirse, belgelerde veya kalıntılarda varlığından söz edilebilir.

Nitekim kültür, “aslında herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş bir 
şeklidir. Din, kültüre muhtaç olduğu çerçeveyi temin eder ve bütün insanlığı 
bunalım ve ümitsizlikten kurtarır” (Eliot,1981: 20-27). “Kültür, bir toplumu 
diğerinden ayırmaya yarayan, onun özelliğini temsil eden bir işaret gibidir. Onun 
için kültür birliği, ırk birliğinden, hudut birliğinden daha önemli bir özellik 
taşır”(T opçuoğlu, 1975:88).

“Tylor'a göre kültür, bilgileri, inançları, sanatı, hukuku, morali, töreleri, 
kişinin toplumdan edindiği bütün istidat ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir 
bütündür” (Soysal, 1985:236).“Krober'e göre kültür, öğrenilmiş ve aktarılmış 
hareki reaksiyonlar ve alışkanlıklar, teknikler, fikirler, değerler ve teşvik edilen 
davranışların tümüdür” (Başaran, 1975:20). Nihayet kültür, “insan hayatma mana 
veren, insanı yükselten, (...) hayatı yaşanmaya değer 
kılan"şeydir(T omlin,1959:31).

Medeniyetin milliyeti yoktur. Bununla beraber kültürle medeniyet 
karşılıklı etkileşim halindedir. Kültür geliştikçe medeniyet ilerler. Medeniyet 
alanındaki gelişmelerde, kültür değerlerinin medeniyeti 
şekillendirmesininetkisiönemlidir. Bu bağlamda kullanılan Ekin, toplumların 
yaptıkları; Hasat, yapılanların sonuçları anlamına gelir.

Kültür ve medeniyetin farklarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Kültür yaşanır, medeniyet öğrenilir.

2. Kültür toplumu, medeniyet bireyi öne çıkarır.

3. Kültür milli, medeniyet milletlerarasıdır.

4. Din yeni kültür getirmez. Yeni değerler ortaya koyar ve kültürü etkiler.

5. Medeniyet, din ve kültürden bağımsız gelişemez. Bu değerler (din ve 
kültür) medeniyetlerin oluşumunda belirleyici unsurlardır.

Dünya üzerinde medeniyetlerin Doğu ve Batı şeklinde ikiye 
ayrılması,coğrafi anlamının ötesinde, düşünceye ve hayata dönük farklılıklardan 
hareketle belirlenir. Batılı anlayış maddeyi mükemmelleştirme kaygısı içerisinde 
ona yaklaşırken; doğu düşünce sistemimaddeyi olduğu gibi kabul eder.Zira batı 
medeniyetini madde üzerine kurarken; doğu manayı öne çıkarır. Maddeye veya 
madde ötesine yönelik bu bakış açıları, edebî ürünlerede yansır.
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Batı medeniyeti sözü uzatarak maddenin bütünözelliklerini anlatmayı 
tercih eder. Bu,esas itibariyle,düzyazının gelişmesine katkı sağlar. 
Doğumedeniyeti ise maddeyi manası ile birlikte içselleştirmeyi esas alır. Onun 
anlam dünyasını, sözü uzatarak değil, özde yakalamayı arzu eder. Bu durum ise 
sözün retorik kısmını, özlü ve hikmetli anlatımını yani şiiri ön plana çıkarır. 
Medeniyetler arasındaki bu farklılığın ayrımı edebiyattan hayata hayattan 
edebiyata doğru dönüşümlü bir süreç içerir. Bu süreçte ise her millet, kendi 
çağma ve kimliğine uygun biçimde medeniyetini inşa eder.

EDEBİYAT VE MEDENİYET İLİŞKİSİNİN ESTETİK BOYUTU: 

ŞİİR VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ

Şehirlerin kimlik kazanmasında ve medeniyet inşa etmesinde kültürün, 
mimarinin, sanatın, edebiyatın, musikininve manevi hayatın rolüinkâr edilemez. 
Tarihin ilkçağlarından itibaren varlığını sürdüren pek çok medeniyet, üzerlerinde 
yeşerdikleri ve kök saldıkları şehirlerle birlikte anılmaktadır. Dolayısıyla şehirlere 
atfedilen özelliklergeleneklerle ve tecrübelerle şekillenen medeniyet birikiminin 
bir tezahürüdür. Medeniyetler, sadece maddi varlıklarıyla değil aynı zamanda 
sanat ve edebiyat alanındaki kazandırdıklarıyla da geçmişten bugüne varlıklarını 
sürdürürler ya da hissettirirler. Özellikle edebiyat, Eski Yunan’dan İslam 
düşüncesine kadar pek çok medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır. Şiirin ise 
edebî türler içinde özellikle Doğu medeniyetlerinde ayrıcalıklı bir yeri söz 
konusudur.

En kadim edebî türlerden birisi olan şiir, nesirden farklı olarak hakikati 
perdeleyerek ve yoğunluklu bir şekilde yansıtarak sembol dilinin az sözle çok ve 
derin anlamlar inşa eden gücünden yararlanır. Ahmet Hâşim’in işaret ettiği gibi 
nesir, kaynağını akıldan alırken şiir, akıl mıntıkasının dışında farklı bir seviyedeki 
kavrayışa ve bir duyuş tarzına hitap eder. Bu sebeple, hikâye ve romanın geniş 
sınırlar içinde doğrudan, uzun uzadıyaanlatabileceği bir konu, şairin dilinde kısa 
fakat yoğunluklu, aynı zamanda da metaforik ve imgesel bir mahiyet kazanır. 
Edebî eserlerdeki şehir temsillerine bakıldığında türlerin ifade imkânları 
arasındaki farklılığın yansımaları görülebilir.

Türk edebiyatında klasik dönemden itibaren şehir, çoğunlukla gönül ile 
birlikte işlenmiştir. Arayışların eşlik ettiği, yolculukların yapıldığı şehirlerde
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insanın kemâl mertebesine ulaşma süreci özellikle gönül metaforu bağlamında ele 
alınır. Gönül şehri ya da kalp şehri ifadelerinin sıkça kullanıldığı bu metinlerde 
şehrin anlatımı ile mekânsal bir hakikatten ziyade şehirde yapılan manevî 
yolculuğa işaret edilir. Bilhassa tasavvufî remizlerle örülen şiirlerde, gerçek bir 
şehirden bahsediliyor gibi görünse de şehirde gerçekleşen eylemlerin arka 
plânında dinî ve kültürel hayatm esaslarına dair hakikatler ve geleneksel 
tecrübeler vardır. Şiir ve şehir ilişkisi bağlamında akla ilk gelen şiirlerden biri 
olan Hacı Bayram Velî’nin;

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihânâresinde

Bakıcakdîdâr görünür ol şârınkenâresinde

Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm

Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak üresinde

(...)

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstada sunarlar

Çalabın ismin anarlar ol taşın her püresinde

dizelerindeşehir ve insan arasındaki karşılıklı inşâya dikkat çekilir ve şehrin 
taşlarını yontarken her pâresindeÇalab’ın ismini anan ustalar, şehrin hangi esaslar 
üzerine bina edildiğini sezdirir. Buradaki vurgu, Tanpınar’ın “Cedlerimiz inşa 
etmiyor, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve 
imanları vardı” (2014:113) ifadeleriyle uyum içindedir. Her ikisi de, şehrin 
sadece maddeden ibaret olmadığını maddenin arkasındaki ruhun, taşa dinamizm 
kazandırdığı ve bir yeri yaşanabilir kılan etkinin de bu ruhî arka planla mümkün 
olacağına işaret ederler.

Edebiyat, şehre estetik bir nazarla bakmayı öğretir. Zira güzeli takdir 
eden, estetiği ayrıcalıklı kılan bir bakış, mekânla insan arasındaki ünsiyeti de 
arttırarak kişinin mekâna karşı sorumluluğunun farkına varmasını sağlayacağı 
gibi aynı zamanda “mekânsal bir bilinç” edinmesine de zemin hazırlayacaktır. 
Günümüzde, şehir ve insan arasındaki ilişkinin manevî temellerini 
kaybetmesinde, bu aidiyet hissinin zayıflaması ve özellikle de modernleşmenin 
yıkıcı etkisiyle şehir kimliklerinin homojenleşmeye başlaması oldukça etkilidir. 
Yaşadığı şehri sahiplenmeyen insanlar için sadece barınma ihtiyacına cevap veren 
bir yer olan şehrin manevî çehresinin varlığı ve gerekliliğini gösteren en güzel
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örnekler edebî eserler içinde yer alır. Örneğin; Ümmi Sinan’ın “Seyrimde bir 
şehre vardım” dizesiyle başlayan şiirinde;

Gül alırlar gül satarlar

Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Çarşı pazarı güldür gül

dörtlüğünde resmedilen şehir; güzellik, ahlak ve adalet üzerine kurulu bir düzen 
anlayışıyla imar edilmiştir. Gülden terazi tutan şehrin sakinleri asla diğerinin 
hakkını gasp etmeyecek ve her türlü alışverişin ölçüsü olarak adalet duygusundan 
hareket edecektir. Aristo’nun şehir tanımında ifade ettiği gibi, “Şehir, farklı 
insanlardan oluşur; benzer insanlar bir şehir oluşturamazlar” Farklı insanların bir 
mekânı sorunsuz bir şekilde paylaşabilmelerive şehir etrafında bir âhenk 
oluşturabilmeleri için onları İnsanî değerler etrafında bir araya getirecek kurucu 
ve bütünleştirici unsurlara ihtiyaç vardır. Bu unsurlar içerisinde, aklî ve maddî bir 
kavramadan ziyade kaynağını ruhsal tecrübelerden ve metafizikten alan, estetik 
duyuş tarzıyla şekillenen ve kıvamını böylelikle bulan estetik bakış önemli bir 
yere sahiptir. Aynı şehirde yaşayan farklı mensubiyetlere sahip insanlar, güzel 
karşısında yaşadıkları estetik tecrübelerin ihsas ettiği bir algı aracılığıyla ile 
birleşirler. Sözgelimi; Süleymaniye Camii ya da Köln Katedrali karşısında 
temâşâya dalan bir kişinin hissedeceği güzellik ve yücelik duygusu her türlü 
kimlik aidiyetinin üzerinde bir etki oluşturabilir. Zira Gazali ve Kant gibi estetik 
bilimine dair görüşler ileri süren düşünürlerin ittifak ettikleri görüş, güzel 
karşısında manevi bir tecrübe yaşayabilmesi için kişinin menfaat ve çıkar 
duygularından arınmış bir şekilde objeye yönelmesi gerektiğidir. Fayda umarak 
bakılan objeye yüklenen anlam, estetik değerden ziyade farklı bir beklentiye 
dayandığı gibi sadece suretin algılanmasına ilişkin maddi tasavvurlardan öteye 
gidemez. Zira “Şiir hassasiyeti olmayanlann şehir hassasiyeti” olmaz.

Estetik deneyimin kişiler üzerindeki tesirinin canlı örneklerle 
görülebileceği bir alan olan edebiyat, estetik hazzın ortaya çıkış süreci ve 
etkilerini yakından gözlemleme imkânı sunar. Kültür ve medeniyetin geçmişten 
gelen bir süreklilik içinde bugünde yaşatılması gerektiğine inanan Yahya 
Kemal’in nesir ve şiirlerinde ifadesini bulan estetik tefekkür ve kimlik arasındaki 
ilişki, medeniyetin şehirde görünme biçimlerini ifade ederken örneklerini bulur. 
Sözgelimi “Ezansız Semtler” başlıklı yazısında Yahya Kemal, semtlerin kimliği
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üzerinden yaptığı tahlille mekânm rüyasını görebilen nesillerin, milliyetlerini 
idrak edebileceklerine işaret eder:

“Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde 
doğuyorlar, büyüyorlar, eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine 
Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları 
ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişirken Türk çocukluğunun en 
güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin 
olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra 
milliyetlerine bağlı kalabilsinler, yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir 
şey bu yavrulara Türklüğü hissettiremez. ” (2014: 102)

Yahya Kemal, Varşova’da 1927 yılının Noel akşamı yaşadığı yabancılık 
duygusunu “Kar Musikileri” şiirinde “Duydumsa da zevk almadım İslav 
kederinden ” dizesiyle ifade eder. Bu mahrumiyet, tıpkı ezansız semtlerde ruhunu 
ve kolektif kimliğini kaybeden yeni neslin yaşadığı duygularla benzerlik gösterir. 
Büyükada’da oturduğu günlerde bayram namazına gitmeye niyetlendiği günün 
akşamında, Yahya Kemal, Frenk hayatının gecesinde sabah namazına 
kalkamayacağı korkusuyla gece hiç uyumaz. Sabah olduğunda camiye giden şair, 
kendi neslinden birinin orada olduğunu gören cemaatin duyduğu memnuniyeti 
ifade ederken, bu eylemin dini yönünden ziyade kültürel açıdan taşıdığı anlama 
vurgu yapar. Çünkü ona göre, din de hayata rengini veren ve ‘biz’ duygusunun 
kökeninde yer alan birleştirici bir kimlik değeridir. Oruç tutmadığı hâlde 
Ramazan ayınm maneviyatını derinden hissettiği Atik Valide semtinde 
dolaşmaktan zevk alan Yahya Kemal’e bu güçlü hissiyatı yaşatan şey mekâna 
sinen ruhtur:

İftardan önce gittim Atîk-Valde semtine,

Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,

Sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyyeti

Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;

(...)

Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz 

Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı 

Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı.



242 Elazığ Belediyesi Yayınlan

Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime,

Az çokferahladım ve dedim kendi kendime: 

“Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür; 

Mâdem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. ” 

(Atik Valde’den inen Sokakta)

Yahya Kemal’in “mekâna sinen ruhu” hissetmesini Tanpınar, “eve dönüş” 
olarak adlandırır. “Koca Mustafapaşa”da, “Atik Valide”de, “Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı”nda bir çeşit vicdan azabına çok benzeyen eve dönüşü buluruz” 
(Tanpınar 2005: 52). Nitekim bu “eve dönüş”, şairin kendisini ait hissettiği şehrin 
yani İstanbul’un dokusunu oluşturan kültüre ve medeniyete dönüşü sembolize 
eder.

Türk şiirinde şehir temsilleri aracılığıyla şehrin izini sürmek, aynı 
zamanda geçmiş zamanı bugünde yaşatmak ve mazinin estetik temsillerini “şehir 
imgeleri” ya da “şehir kimliği” üzerinden diri tutmak anlamına gelir. Mekânlar, 
sadece fiziksel olarak bugüne taşınmaz; aynı zamanda biriktirdikleri uzak ve 
yakın anıları, geleneksel tecrübeleri bugüne eklemlerler. Mekân zaman içinde 
tahrip olsa da mekânın hâfızası daha uzun süre canlılığını koruyabilir. Hafıza 
mekânlarının yaşatılmasında ve kolektif bilince işlenmesinde edebiyat önemli bir 
etkiye sahiptir.

Edebiyatçıların şehir eleştirisine dair yazdıkları tenkidî yazılara 
bakıldığında ağırlıklı olarak şehrin belleğine yapılan suni müdahalelerden 
müşteki olmaları edebiyatm hafıza üzerindeki etkisinin bir göstergesidir. Şehir 
eleştirisi konusunda arşive ait kaynaklardan ve sanat yapılarından geniş ölçüde 
istifade edilen Ahmet Hamdi Tanpınar, roman ve denemelerinde şehir ve 
şehirlinin vasıflannı ayrıntılı bir şekilde anlatırken, şiirlerinde kelimelerin yan 
anlamlarından yararlanarak okurun duyuş ve seziş kabiliyetine hitap eden 
derinlikli ve yoğun bir anlatımı tercih eder. “Bursa’da Zaman” şiiri geçmiş 
zamanın sihrini yaşayan ve taşlarda gülen rüyanın eşlik ettiği bir zamanı 
resmeder. Billur bir avizeye benzetilen zaman, güvercin bakışlı bir sessizliğin 
refakatinde duyumsanır. Bu anlatımda somut bir Bursa fotoğrafı görülmese de, 
renklerini yazarın seçtiği büyülü bir atmosferde resmedilen bir tablo Bursa’nın 
ruhunu aksettirir:
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Bursa’da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdıyan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar 

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan,arta kalmanın hüznü 

İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden 

Ovanın yeşili göğün mavisi 

Ve mimarîlerin en İlâhisi.

Beş Şehir kitabında, Evliya Çelebi’ye atıf yaparak Bursa’yı “ruhaniyetli 
bir şehir” olarak tanımlayan Tanpmar, bu şiirde şehre ruhaniyet kazandıran 
hususiyetlerden bahseder. Bursa’da ikinci bir zamanın daha var olduğuna inanan 
şair, geçmişle hal arasında köprü kuran bu tılsımlı zamanı,bir rüyadan arta 
kalmanın hüznü içinde ve kaleminin usta maharetiyle anlatmaya çalışır. 
Tanpınar’m edebî şâhitliğiyle Bursa, sanatın kadim aynasına akseder ve zamanın, 
her taşma sindiği bir hafıza mekânı hâlini alır. Şehre bakan herkesin 
göremeyeceği bu birikim, edebiyatm muhayyileyi besleyen ve harekete geçiren 
gücüyle bir hayal perdesinin ardından alıcısına ulaşır.

Çağdaş şairlerimizden Sezai Karakoç’un şiirlerinde de şehir ve 
medeniyet, kolektif bir kimliğin ayrılmaz iki parçasını oluşturan değerler olarak 
yer edinir. Karakoç, şiirlerinde şehirleri, İslam merkezli bir mazinin çerçevesinde 
yüceltirken şehir ve kültür arasında doğrudanbir bağ kurar. Karakoç’a 
göre;“Insanm kendini anlatması, şehirleri anlatmak, toplumu anlatmak, çağı 
anlatmak demek. Yaşanan çağı anlatmak demek. Nice geçmiş zaman insanlarının 
hatıralarını ya da hayatlarını yansıtan kitapta belki de çalakalem geçilen birkaç 
satırın, o günün toplumunu anlatmak açısından ne denli önem taşıdığına hep şahit 
olmuşuzdur” (1988: 12).Sezai Karakoç’un şehir ve toplumsal yapı arasında 
kurduğu bu ilişki, şiirleri dışındaki eserlerinde de belirgin bir şekilde görülür. 
Onun şiirlerindeki “mekân bilinci”, özellikle de “şehir temsillerine ilişkin bilinç”, 
din, kültür ve medeniyet çerçevesinde sunulur. Bu çerçevede Karakoç’a göre 
Batı’nın manevi ufkunun bulanmamasının altında yatan sebeplerden biri
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“materyalist düşünce” ve bu düşüncenin kentlere yansıyan olumsuz etkisidir. Zira 
şaire göre, materyalist düşüncelerin biçimlendirdiği Batı kentlerinde “fabrikalar 
katedrallerin yanında yükseldi. Zulüm kamçısı, bir sınıf doğurdu. Fabrikalardan 
yükselen dumanlar, batının sadece maddi hayatını değil, manevi ufkunu da 
bulandırdı” (Karakoç 2011:63). Şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiye bu 
zaviyeden bakan Karakoç, şiirlerinde İslam şehirlerinin mazisini kolektif bilince 
taşıma kaygısı güder.İstanbul’un İslami hafızasını asla yitirmeyeceğini;“cehaletin, 
nankörlüğün hatta ihanetin her gün göz göre göre yok etmeğe çalıştığı İstanbul, 
bütün bu öldürücü, tüketici yıkışa rağmen, ruh kahramanı bir milletin, kendini 
İslam idealine vakfetmiş bir ümmetin kıyamete kadar şâhidi, sessiz sözcüsü” 
(1975:21),olduğunuözelikle belirtir.

Sonuç olarak,

İnsan tek başına bir fert olarak dünya hayatında sınırlı bir süre yaşadığım 
düşünse de aslmda geçmişten geleceğe uzanan sonsuzluğun sırlarını ruhunda 
taşır. Toplumlar ise geçmişten geleceğe uzanan bir çizgide kendi medeniyetlerini 
sonsuza ulaştırmak için ürünler verirler. Bu,aslmda insanm yok olma korkusu 
karşısında aldığı sonsuza ulaşmak arzusunun yansımasıdır. Fiziksel anlamda bunu 
tek başma gerçekleştiremeyeceğinin farkında olan insanlar, ancak kültürel mirasla 
geleceğe ve sonsuza doğru akacaklardır. Maddi ve manevi kültür unsurları bu 
manada toplumun kendini ispatlama ve geleceğe aktarma biçimi olarak varolurlar. 
İşte tam da bu noktada şiir şehirle, şehir de kültürel 
değerlerlebütünleşerekanlamım bulur ve geçmişten geleceğe doğru akar.
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HARPUT’UN KENTSEL GELİŞİM SÜRECİ
Prof. Dr. İsmail AYTAÇ

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput İç
Kale Kazısı Başkam

1. TÜRKLERE KADAR HARPUT’UN KENTSEL GELİŞİMİ
Tarihi kentler, mevcut dokunun ötesinde geçmiş döneme ait yapılarıyla bir 

bütünü oluştururlar. Harput’ta da tarih öncesi çağlardan başlayarak birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, Orta Tunç Çağı, Urartu, Roma, Bizans, Artuklu, 
Anadolu Selçuklu, îlhanlı, Dulkadiroğlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde 
yoğun iskângörmüştür.

Harput’taki kültürel mirası korumayı amaçlayan tek yapı ölçeğinde ilk 
tesciller GEEYAK’ın 09.04.1982 gün ve 3562 sayılı karan ile gerçekleşmiş olup 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 30.05.1985 gün ve 1089 sayılı karan ile Tarihi Kentsel Sit Alanı, 
06.01.2005 tarihinde ise Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ilan 
edilmiştir. (Çakmak,2006:137) Koruma amaçlı imar plam çalışmaları yapılmış, 
ancak mahkemece iptal edilmiş 2018 yılı içerisinde Elazığ Belediye Başkanlığı 
tarafından yeniden yaptırılmaktadır.

Harput’ta bilinen en eski yerleşim 2016 yılı Mayıs ayında yapılan 
ağaçlandırma çalışmalan sırasında tesadüfi olarak keşfedilmiştir. Günümüzde 
Nevruz Ormanlan olarak bilinen mevkiinin eski ismi Kurey Tepe’dir (Foto.2.). 
1372 rakımlı kayalık bir tepe olan mevkii, Harput Kalesi’nin 500m doğusunda yer 
almaktadır. Harput’un bilinen kent tarihini binlerce yıl geriye çeken bu keşif 2.72 
x2.42 m ölçülerinde yöresel kum taşı kayaç üzerine yapılmış bir kaya 
kabartmasıdır.



248 Elazığ Belediyesi Yayınlan

Fotoğraf 1. Harput uydu görüntüsü 2003 yılı

Fotoğraf:2.Harput Nevruz Ormanları Kazısı hava fotoğrafı. (2017 yılı)

Kabartmanın ana temasmda bir kalenin fethi ve savaş esirlerinin kralın 
huzuruna getirilişi anlatılmaktadır. Stilistik ve ikonografık açılardan 
değerlendirildiğinde ve kazı çalışmalarında bulunan diğer buluntularda göz önünde 
tutulduğunda M.Ö 2000 başlarında bölgede siyasi bir otoritenin varlığı 
görülmektedir (Demir, Abay ve Sevin, 2016: 7-16). Mimari kalıntılardan elde
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edilen bulgularda, alanın şiddetli bir yangın sonucunda terk edildiği netlik 
kazanmıştır.

Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında; öğütme 
taşlan, kemik aletler, pişmiş toprak kalıp, Orta Tunç I. evresine ait monokrom ve 
polikrom seramikler, bronz balta, silindir mühür ve bulla parçalan bulunmuştur 
(Demir, 2017: 48).

Fotoğraf.3.Harput Kaya Kabartması(M.Ö. 2. Binyıl Başlan. B. Demir vd.)

Demir Çağı’nda ise Urartular, tipik savunma mimarisi olarak Harput 
Kalesi’ni inşa etmişler, yaşamın sürekliliği adına, özellikle kale içinde yerleşim 
alanlan, açık hava tapınakları, saraıçlar(Foto.6), tüneller ve benzeri yapılar 
oluşturmuşlardır. Kale çevresinde ise kalenin güneybatı eteklerinde ana kayaya 
oyulmuş Urartu türü temel yatakları mevcuttur (Sevin, Sevin, Kalsen, 2011: 18).Bu 
da yerleşimin sadece iç kaleyle sınırlı olmadığım, az da olsa bir şehir kültürünün 
varlığını göstermektedir. Harput Kalesinde İsmail Aytaç başkanlığında 2014 
yılında yeniden arkeolojik kazılara başlanmış ve 2018 kazı sezonunda M.Ö. 7. 
yüzyıla tarihlenen bir Urartu mührü bulunmuştur. Urartu, Pers, Roma, Erken 
Bizans dönemlerinde kalenin kuzeyindeki yamaçlar nekropol olarak kullanılmıştır.
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Fotoğraf:5.Harput Kalesi hava fotoğrafı 2018 Fotoğraf:6. Urartu temel yatakları 
ve sunak alanı
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Fotoğraf:7.Harput Kalesinde bulunan Urartu Sarnıcı (zindan) görünüm

Gürcü Bey Mahallesi’nde Dabakhane Deresi’nin batı yamaçları üzerine 
yayılmış arkesollü türde ve kaya oyma mezar odaları mevcuttur. Bahsi geçen 
mezarlar haricinde inşa edilmiş herhangi bir kamusal yapı henüz bilinmemektedir. 
Buna göre Gürcü Bey Mahallesi’nde en erken iskân izleri şimdilik Urartu, Pers, 
Roma, Erken Bizans dönemlerinde görülmektedir.

6. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar zaman zaman Harput’a hâkim olan 
Bizanslılar, kale-kent-savunma mantığıyla yönetim sergilemişlerdir. Kale içindeki 
yerleşim alanlan ve kalenin doğu eteğindeki Norsis Mahallesi’nde yer alan ve 
duvan kaleye bitişik Meryem Ana Kilisesi’nden(Foto.8,9) başka Harput’un 
herhangi bir yerinde taşınmaz kültür varlığı olarak tanımlanabilecek başka bir 
Bizans yapısı ulaşmamıştı. Ancak 2017 kazı sezonunda Bizans kamusal yapılanna 
ait bazı mimari parçalann elde edilmiş ve sonraki dönemlerde devşirme malzeme 
olarak kullanılmış olduğu anlaşılmıştır.
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Fotoğraf:8. Meryem Ana Kilisesi 1900’lü yıllar Fotoğraf: 9.Norsis Mahallesi 
Meryem Ana Kilisesi 1960’lı yıllar

2. TÜRKLER DEVRİNDE HARPUT’UN KENTSEL GELİŞİMİ
1085 yılında Bizans’ın elinden çıkan Harput, Türk-îslam 

beylik/devletlerinin topraklarına dahil olduktan sonra tam anlamıyla kamusal 
yapılarla tanışmıştır. Harput’taki ilk Türk Beyliği Çubukoğullan’nın kısa ömürlü 
olması nedeniyle kamusal alanlara öncülük eden ilk beylik Artuklular olmuştur. Bu 
dönemde Harput îç Kale ve çevresinde birçok eser inşa edilmiş, Harput mıntıkası 
bayındır hale getirilmiştir.

Bizans Dönemi’nin Hıristiyan nüfusu, yerini yeni göç dalgalarıyla 
Harput’a gelen Müslüman Türklere bırakmıştır. Bunun sonucunda, çoğalan 
Müslüman nüfus için dini yapılar tesis edilerek yeni ibadet alanlan 
oluşturulmuştur. Harput’un birbirinden uzak ve farklı yerlerinde inşa edilen bu 
yapıların varlığı, Artuklu yerleşiminin coğrafyanın büyük bir bölümüne yayıldığım 
göstermektedir. Dolayısıyla, yaşam alanlan önceki medeniyetler gibi iç kale ve 
etrafıyla sınırlı kalmamış, güvenli ortamın oluşmasıyla yerleşim uç noktalara kadar 
uzanmıştır. Bu vesileyle de kentin kimliği değişmiştir. Söz konusu Artuklu 
yapılan, Kale Mahallesi, Cami-i Kebir Mahallesi, Ağa Mahallesi, Ahi Musa 
Mahallesi ve Esediye Mahallesi’nde görülmektedir. (Çizim 1)

Harput’ta Artuklu Dönemi’ne ait olduğu düşünülen yapılar arasında, Ulu 
Camii, Kale Camii, Dere Hamamı, Alacalı (Arapbaba) Mescit, Esediye Camii ve 
Medresesi, Mansuriye Zaviyesi (Mansur Baba Mescidi ve Türbesi), Ahi Musa 
Mescidi ve Türbesi yer almaktadır.(Çizim 2)
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Çizim l.Ortaçağ’da Harput, Yüzyıllar ölçeğinde mahalle oluşum denemesi 
(E. Danık)

Da 9 Kep.

Bizans

ArfuV’u

Selçuklu

AKVoyur.!u

Meleris Kapısı

Ahi M u u  Mescid 
ve Türbesi

Zahiri Baba Türbesi 

/fl Ih Maristan

Sara Halun Camii

Arap Baba M» ecid  ve Türbesi 

Alacalı M escid
İç Kala

Dabakhana Kapısı

Meryem Ana Kasesi

HûseynıK Kapısı

Çizim 2. Ortaçağ’da Harput, egemenlik dönemlerine göre yapısal dağılım 
denemesi (E. Danık)
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Harput yerleşiminde, eski kent dokusu itibariyle cadde ve sokaklar kaplama 
malzemesi olarak siyah parke taşı ile döşeli ve ortaya doğru meyilli olmakla 
birlikte, şu anda bu karakterde sadece Ulu Camii çevresinde ve Sara Hatun Camii 
arkasından kaleye ve dabakhane hamamına doğru giden caddede bulunmaktadır. 
Bunun dışında cadde ve sokaklarda eski kent dokusu tamamen tahrip olmuştur.

Harput ile ilgili temel kaynaklar arasında baktığımız 4 ciltlik Harput Yollarında 
adlı eserin ilk cildinde Harput geneli ile ilgili en temel bilgiler verilmekte olup 
bunlar arasında Harput Mahalleleri için ayrılmış bir bölümde bulunmaktadır. 
Sunguroğlu’na göre Harput Mahalleleri ile ilgili en eski bilgilerin 1574-1595 yıllan 
arasındaki III. Murat devrine ait tapu defterlerinden alındığım ifade etmektedir. Bu 
tapu kaydına göre Müslüman Mahallesi olarak toplamda 14 adet mahalle yer 
almakta olup hane sayısı olarak en kalabalık olanı 67 haneli Arslaniye 
Mahallesidir. 14 Müslüman mahallesine ek olarak 4 tane de Ermeni nüfusun 
yaşadığı mahalle bulunmaktadır. Söz konusu bu 4 Ermeni MahallesiSinabut, 
Gürcübey, Şehroz, Norses mahalleleridir. On beşinci asır sonlannda Harput’un en 
kalabalık mahalleleri şehrin doğusunda ve orta kısımlannda yer almakta olup 
Müslüman mahalleleri içinde Fatih Ahmet, Arslaniye, Camiikebir, Sarahatim ve 
Müderris mahallesi iken, Ermeni mahallelerinden Gürcübey ve Norsis de nüfiısu 
fazla Ermeni mahallelerindedir. Giderek artan nüfus ile birlikte şehir batıya doğru 
genişlemiş ve mahalle sayısı 18’den 22’ye yükselmiştir.(Çizim.3) 
(Sunguroğlu,1958 )

IV. Murat devrinde( 1623-1640) şehir biraz daha genişlemeye başlamıştır. 
1574/964 H. tarihinde 18 mahallede 964 ev bulunduğu ve bu tarihten 1634/ 1044
H. kadar mahalle adedi 20’ye, 19.yüzyılın sonlanna doğru ise 22’ye çıkması 
dolayısıyla nüfiıs sayısının yıldan yıla arttığı görülmektedir.

Mahalleler ile ilgili bilgi aldığımız bir diğer kaynak ise Hurufat 
defterleridir. Şehrin çok sayıda mahallesi olmakla birlikte, Hurufat Defterlerinde 
sadece, Ağa, AhiMusa, Ahmet Bey, Hacılar, Hoca, Kürt, Meydan-ı Atîk (Meydan), 
Sarahatim ve Tokmak Kapısı adlı dokuz mahalleden bahsedilmektedir. Bu 
mahallelerin yedisi 16. yüzyılda da mevcut olup, Tokmak Kapısı ve Kürt adlı iki 
mahalle ise sonraki yıllarda kurulmuştur. Fakat bunlann ikamet alanı olmayıp, 
herkes tarafından bilinen mevki adlan veya az nüfuslu küçük yerler olması da söz 
konusudur. Zira sonraki yıllarda Harput’ta bu isimde mahallelere 
rastlanmamaktadır(Çakar, Uzun,2017:8-9)
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Çizim3 Harput Mahallelerini gösteren harita (V.Sevin vd.)

Harput’ta mahalleler isimlendirilirken farklı etkenler göz önünde 
tutulmuştur. Bu konu ile ilgili Ayşe Çağlıyan “Harput ve Çevresinde Yer 
İsimlerine Coğrafi Bakış” adlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. (Çağlıyan,2013:1073- 
1092) Örneğin; jeomorfoloji, hidrografya, jeoloji-litoloji, bitki, fauna, 
klimatoloji,toprak gibi fiziki coğrafya unsurları yer adlarım belirlemede bir etken 
olarak kullanılmıştır. Harput’ta “Göllübağ” olarak bilmen yerleşimin su kıtlığından 
dolayı kaynak ve yağmur sularım göletlerde biriktirdikleri İçin bu isimle 
amlmıştır.(Çağhyan,2013:1080 Çizim.7) Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Harput’ta yer alan mahaller hakkında en detaylı bilgilere ulaştığımız bir diğer 
kaynak ise tahrir defterleridir. 1518 tahrir defterine bakıldığında 9’u Müslüman 
4’ü gayrimüslim olmak üzere toplam 13 mahalleden söz edilmektedir. Bu dönemde 
Müslüman mahallerinin ismi şahıs isimleri ile zikredilmekte olup daha sonraki 
1523-1526 tarihlerinde yapılan tahrirlerde camii ve mescit isimleri ile 
adlandırıldıktan görülmektedir. 1523 yılında Müslüman mahalle sayısı 9’dan 14’e 
çıkmış gayrimüslüm mahalle sayısı sabit kalmıştır. Bu artışın temel sebebi bazı 
mahallelerin birkaç mahalle haline getirilmesinden
kaynaklanmıştır.(Aksm,1999:119)
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1623-1640 yıllan arasında Harput’un mahallelerinin sayısı 15’e çıkmıştır ve yeni 
isimler ile adlandınlmıştır. Sayımn yükselmesinin yanı sıra bazı mahalle 
isimlerinde de değişiklik olmuştur. Bu değişimlere karşı gayrimüslim 
mahallelerinde herhangi bir değişim söz konusu olmaması dikkat 
çekmektedir.(Aksm, 1999:122)

1691-1692 tarihleri arasındaki tahrir defterinde ise Harput mahallelerinin sayısı 
20’ye yükselmiştir. Bu tahrir defterinde dikkat çeken nokta şudur ki bir 
gayrimüslim mahallesi olan Norsis Mahallesinin adı geçmemektedir. Bundan 
sonraki kayıt defterlerinde de Norsis adına bir daha 
rastlanmamıştır.(Aksın, 1999:122)

1821 yılına ait bir sicil kaydında Harput’ta 16 müslüman mahallesi görüyoruz. Bu 
belgede her mahallenin hane sayılan verilmiş olduğundan bu rakamlan da vererek 
mahallelerin nüfus bakımından büyüklüklerini de
öğrenebiliyoruz. (Aksın, 1999:123)

2.1. Osmanlı Döneminde Harput Mahalleleri

2.2.Müslüman Mahalleleri;

Sarahatun Mahallesi: Bu mahalle Harput’un en eski mahallelerinden biridir. 1518 
tarihinde yapılan tahrirde adı Medrese-i Hümmam olarak geçmiş daha sonralan 
Sara Hatun ismiyle söylenip yazılır olmuştur. Adım Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’m annesi Saray Hatun tarafından yaptınldığı için onun adıyla 
amlmaktadır(Foto.lO-12 ).

__ y

Fotoğraf: 10. SarahatunMahallesinde meydançarşısından görünüm.
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Fotoğraf: 12.Sarahatun Mahallesinden evler
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Kale Mahallesi:Harput Kalesinin içinde(Çizim.3,6,7) bulunmaktadır(Foto.5). İlk 
dönemler adma rastlanmayışının nedeni adının başka bir isim ile anılmasından 
dolayı olabilir. (Aksın, 1999:125).Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları ile bugün kale 
içindeki mahalleye ait evler yeniden açığa çıkanlmaktadır.(Aytaç,İ.-2017a), 
Aytaç,İ.(2017b).

Mescid-i Müderris Mahallesi: Müderris Mah. olarak da bilinmektedir. Bu 
mahalle de ilk tahrirlerde adı geçen mahallelerden biridir. Sara Hatun Camisi ile 
Ulu Camii arasındaki bölgededir. Toplamda 45 haneden oluşur. (Aksın, 1999:125) 
Mahalle Saray Hatun ile Camii Kebir Mahallesi arasında yer almaktadır. 
(Ünal,1989:202)

Ahmed Bey Mahallesi: 1518-1523 tahrirlerinde söz edilmeyen mahalleye ilk defa 
1566 yılı tahririnde rastlıyoruz. İlk defa 1566 da zikredildiğine göre 1523’den 
sonra yapılmış olmalıdır. (Ünal,1989:202).Bugün Harput’a giderken hemen sağ 
tarafta (dağ kapı) (Foto.26) bulunan bölgede kurulmuştur.

Karasofıı Mahallesi: İsmi ilk önceleri Mescid-i Muzafereddin olarak geçen bu 
mahalleye daha sonraları bu isim verilmiş olup Kale ile Ulu Camii arasında kalan 
bölgede (Kale Hamamının arka tarafından başlayarak) kurulmuştur. Toplam hane 
sayısı 32 olup Harput’un küçük mahallelerinden birisidir.(Aksm,1999:125)

Ebu Tahir Mahallesi: Sara Hatun Camisinden kuzeye doğru ilerlendiğinde şehrin 
en uç noktasında bulunan bir mahalledir. Bu ismin niye verildiği hakkında bir bilgi 
yoktur. Bu isimde bir mahalleye ilk defa 17. yyikinci yarısından sonra 
rastlanmaktadır. 124 haneye sahip büyük bir mahalledir.(Aksın,1999:126)

Zahiriye Mahallesi: Sara Hatun Camisinin doğu tarafında kurulu bir mahalledir. 
72 haneden oluşan ve orta büyüklükteki bir mahalle diyebileceğimiz Zahiriye 
Mahallesi(Çizim.3,6,7) adını Zahiri Baba türbesinden almıştır. (Aksın, 1999:126), 
(Ünal,1989:203)

Alaca Mescid Mahalllesi:1518 tahririnde Alaca Mescitten bahsedilmekle birlikte 
mahalle olarak zikredilmemektedir. Bugün Arap Baba türbesi olarak bilmen 
mescidin çevresinde kurulmuştur. 1523’te 19 hane, 1566 36 hane bulunduğu 
görülmektedir. (Ünal, 1989:202) 19.’yy 90 haneye sahip büyük bir mahalledir. 
(Aksın,1999:126)

Ortak Mescidi Mahallesi:Ulu Camiinin kuzeyinde bugün bölge okulunun da 
kurulu olduğu alanda bulunmaktaydı. 63 haneli bir mahalledir. 1518 tahririnde adı
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geçmeyen mahalle 1523 tahririnde “Arutak” şeklinde kaydedilmiştir. Fakat sonraki 
tahrirde ve Şer’riyye sicillerinde “ortak” şeklinde geçmektedir. Mahallede 1523’te 
27 hane, 1566’da 44 hane olduğu kayıtlıdır.(Ünal,1989:201)

Ahi Musa MahallesfcMahalle adını esnafın ileri gelenlerinden Ahi Musa adlı bir 
kişinin yaptırdığı mescitten almaktadır. Mahalle ve mescidin ismi ilk defa 1523 
tahrir defterinde geçmektedir. 1523’de 27 hane, 1566’da 48 hane olduğu 
görülmektedir.(Ünal,1989:203)Mahalle Sara Hatun camisinin kuzeyinde yer 
almaktadır. (Aksın, 1999:127)

Fotoğra: 13.Harput’un kuzeyindeki Esediye, Hacılar Ahi Musa Mahalleler 1940 
yılı.

Esediye Mahallesi: Osmanlı fethinden sonra yapılan tahrirde adı Arslaniye 
mahallesi olarak geçmesine rağmen daha sonraları bu mahalle içinde bulunan 
Esediye Medrese cami ve imarethaneden dolayı bu ismi almıştır. Şehrin kuzeyinde 
Ebu Tahir mahallesinden hemen önceki mahalledir(Foto.l3). Toplam hane sayısı 
121 olup büyük bir mahalle hüviyetindedir. (Aksın,1999:127)

Ağa Mahallesi:Adım bugün Harput’un girişinde solda kalan Ağa Camisinden 
almakta olan mahalle 130 haneli kalabalık bir mahalledir.

Meydan Mahallesi:Günümüzdeki jandarma karakol binasının hemen üst 
tarafındaki bölgede(Çizim.3,6,7) bulunan mahalledir. Adım Meydan Camisinden 
almıştır. 1830 yılında yapılan sayınımda toplam hane sayısı 267’dir. Hane sayısının 
yüksek olmasının temel sebebi muhtemelen şehir merkezinde yer almasından 
dolayıdır. M. Ali Ünal “XVI yy. Harput Sancağı” kitabında söz ettiği Mescid-i
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Atik ve Cedid (Meydan) Mahalleleri de bu mahalleye karşılık gelmektedir. Söz 
konusu kaynakta büyük meydandan kasaplara ve attarlar çarşısına giden yolu 
solunda bulduğunu ifade edilmektedir.

Cami-i Kebir Mahallesi:Ulu Camiinin çevresinde(Foto. 14,15) kurulmuştur. 
Mahalle 1523’de 36 hane, 1566’da 73 hane,olduğu bilinmekle birlikte 19’yy.l29 
hane olduğu bilinmektedir. (Ünal, 1989:203) Günümüzde mahalle dokusunun 
tekrar açığa çıkanlması için Elazığ KUDEB tarafından arkeolojk kazı çalışmaları 
sürdürülmektedir. (Foto. 14,15,16 ).

Fotoğraf: 14.Camii Kebir Mahallesi 19. yüzyılın sonlan.

Fotoğraf: 15.Camii Kebir Mahallesi 1960 yılı
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Fotoğraf: 1 ö.Günümüzde Camii Kebir Mahallesi

Hoca Mescid MahaUesi:Mahalle, Mehmed Ağa mescidi, Hoca Hamamı, Kurşunlu 
Camii, Bedesten, Kurşunlu Medresesi, Harput Rüştiyesi, Hükümet Konağı, Hoca 
Hamamı, Acı Pınar, Kuyumcular Çarşısı ve Salhane gibi döneminde birçok yapı ve 
kuruluşun bulunduğu mahalle son dönemlerde yok olmuş, birkaç ev, Kurşunlu 
Camii ve Hoca Hamamından başka yapı kalmamıştır. (Foto. 17).

Fotoğraf: 17.Hoca Mescit mahallesinde yer alan Hoca Hamamıl950’li yıllar
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2.3. Gayrimüslim Mahalleleri

Harput’ta4 Gayrimüslim Mahalle vardır. Bunlar Sinabut, Norsis,Gürcübey 
ve Şehroz(Çizim.3,6,7) isimleri ile bilinmektedir

Sinabut Mahallesi:Harput’ta kurulan ilk mahallelerden biridir. Kalenin güney 
yamacındaki mahallede 19.’yy 94 hane bulunmaktadır. 1518’de 40 hane, 1523’de 
70 hane, 1566’da 137 hane bulunmaktadır. Ermeni nüfusun yaşadığı bilinmektedir. 
29 Haziran 1898 tarihinde kale kayalıklarının bir bölümünün ana kayalıklardan 
ayrılarak düşmesi nedeni ile çok sayıda ev yıkılırken birçok insanda yaşamım 
yitirmiştir. (Damk,2010:148)(Foto.l8)

Fotoğraf: 18.Sinabut Mahallesinden görünüm 1909 yılı

Norsis Mahallesi:Kalenin doğu yamacında kurulmuştur. (Fotoğraf.9,19,20,21). 
Aynı mahallede kaleye bitişik yapılan Süryani Meryem Ana Kilisesi hala 
ayaktadır. XVI. ’yy kalabalık bir mahalle olarak dikkati çeker. Halkının çoğunluğu 
Süryani’dir. Mahalle 1518’de 96 hane, 1523’de 133 hane, 1566’da 263 hane 
olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Asuri Mahallesi olarak da geçmektedir.
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Fotoğraf:20. 1909 yılma ait bir fotoğraftan Norsis Mahallesi
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Fotoğraf:21. Ortada Norsis, sağda GürcübeyMahallesi 2017 yılı

Gürcübey Mahallesi:Kalenin kuzey tarafında Ulu Caminin güneydoğusunda 
kurulmuştur. Adının nereden geldiği bilinmemektedir. Mahallede 1518 tahririne 
göre 68 hane, 1523 tahririnde 112 hane bulunduğu görülmektedir. 
(Ünal, 1989:203). 19’yy.’da mevcut hane sayısı 61 olarak 
bilinmektedir.(Aksın,1999,129)(Foto.22 ).

Fotoğraf:22.Gürcübey Mahallesi 1909yılı
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Şehroz Mahallesi (Yukan Mahalle):Elâzığ’dan Harput’a girişte sol taraftaki 
tepeler üzerine(Foto.23,24,25) kurulmuştur. Harput’un ilk kurulan gayrimüslüm 
mahallelerinden olmasına karşın; Harput’un doğusunda yer alan Sinabud,Norsis, 
Gürcübey ve Çelebi adlı mahallelerin aksine Harput’un batı ucuna kurulmuştur. 
1518 tahririnde 68 hane olduğu bilinmektedir. 19’yy’da mahalle 129 haneye 
sahiptir. Söz konusu mahalle Fırat Koleji binasını ve bugün bir kısım kalıntısı 
mevcut olan SuıpHagop kilisesini içinde barmdırmaktadır. Ermeni nüfus 
yaşamaktadır. (Ünal,1989:203), (Aksın,1999:128), (Sunguroğlu,1958:239) 
Mahallede yaşayan Ennenilerin çoğu Protestan oldukları döneminde var olan 
Protestan kilisesinden anlaşılmaktadır. Bu yoğunluğun mahallenin içinde 
barındırdığı Fırat Kolejinin protestan misyonerler tarafından yönetilmesindendir. 
(Danık,2010:120) 1830’lu yıllarda Amerikan Fırat Koleji etkisiyle daha da gelişen 
mahalledeki evlerin büyük bir bölümü zaman içinde kolej tarafından satın alınarak, 
kampüs alanı içine dâhil edilmiştir. (Foto 23)

Fotograf:23.Şehroz Mahallesi ve Fırat kolejinden bir kartpostaldan görünüm.
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Fotoğraf:24.Şehroz Mahallesi ve Fırat Kolejinden bir kartpostaldan görünüm.

Fotoğraf:25. Şehroz Mahallesi yerinde şimdiki toplu konutlar

Fotoğraf:26.Şehroz Mahallesinden Ahmet BeyMahallesi ve Kayabaşı’na bakış
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DEĞERLENDİRME

Harput, tarih öncesi çağlardan başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, Orta Tunç Çağı, Urartu, Roma, Bizans, Artuklu, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, 
Dulkadir Beyliği, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde yoğun bir iskân 
gerçekleşmiştir. Harput’ta bilinen en eski yerleşim 2016 yılı Mayıs ayında yapılan 
ağaçlandırma çalışmaları sırasında tesadüfi olarak keşfedilmiştir. Günümüzde 
Nevruz Ormanları olarak bilinen mevkiinin eski ismi Kurey Tepe’dir. Demir 
Çağı’nda ise Urartular, tipik savunma mimarisi olarak Harput Kalesi’ni inşa 
etmişler, yaşamın sürekliliği adına, özellikle kale içinde yerleşim alanlan, açık 
hava tapınaklan, sarnıçlar, tüneller ve benzeri yapılar oluşturmuşlardır. Geç 
Roma/Erken Bizans dönemlerinde, Gürcü Bey Mahallesi’nde Dabakhane 
Deresi’nin batı yamaçları üzerine yayılmış arkesollü türde ve kırmızı boya 
bezemeli kaya oyma mezar odaları mevcuttur. 1085 yılında Bizans’ın elinden çıkan 
Harput, Türk-îslam beylik/devletlerinin topraklarına dâhil olduktan sonra tam 
anlamıyla kamusal yapılarla tanışmıştır. Harput’taki ilk Türk Beyliği 
Çubukoğullan’mn kısa ömürlü olması nedeniyle kamusal alanlara öncülük eden ilk 
beylik Artuklular olmuştur. Bu dönemde Harput îç Kale çevresinde birçok eser 
inşa edilmiş, Harput mıntıkası bayındır hale getirilmiştir.

Harput’ta Artuklu Dönemi’ne ait olduğu düşünülen yapılar arasında, Ulu 
Camii, Kale Camii, Kale Hamamı, Alacalı Camii, Esediye Camii, Mansuriye 
Zaviyesi (Mansur Baba Mescidi ve Türbesi), Ahi Musa Mescidi ve Türbesi yer 
almaktadır. Söz konusu Artuklu yapılan, Kale Mahallesi, Cami-i Kebir Mahallesi, 
Ağa Mahallesi, Ahi Musa Mahallesi ve Esediye Mahallesi’nde görülmektedir. 
(Çizim.4,5)

Harput'taki mahallelerin sayısı ve adları tarihlere göre farklılık 
göstermektedir. Müslüman mahallelerinin hepsi bir mescit veya cami admı 
taşımaktadır. Müslüman mahalleleri bugünkü şehrin dağ kapı girişinden 
başlayarak, kalenin önüne kadar inen caddenin iki yanında yer almışlardır. 
(Çakırca, 1997:3 8) XVI. yüzyılda Harput'ta bulunan mahallelerin bulunduklan 
noktalar ve kimlere ait olduğunu incelediğinde, -yerleşimin ilk oluşum alanı 2016 
yılında tespit edilen Kurey tepedeki Orta Tunç Çağma ait yerleşim hariç tutulursa- 
kale ve kale mahallesinin yakın çevresinde Süryani ve Ermeni mahalleleri dikkat 
çekmektedir. Bu da gösteriyor ki burada ilk yerleşimi oluşturanlann Ermeni ve 
Süryaniler olduğu, yerleşim tarihi de bilindiğinden daha ötelere dayandığıdır. XVI. 
yüzyılda müslüman mahallelerinin bulunduğu noktalar ise yerleşimin bugün 
mevcut olduğu kaleden daha uzak olan noktalardır. (Çakırca,1997:38).
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XVI. yüzyılda alanda bulunan mahallelerden, Müslüman mahallelerinin sayısının 
yıllara göre sürekli değiştiği görülmekle birlikte Emeni ve Süryani mahallelerinin 
sayısının ise sürekli 4 olduğu görülmektedir. Alandaki yapılann sayılan yıllara 
göre değişiklik göstermektedir. 1518 yılı tespitlerine göre alanda toplam 842, 1523 
yılı tespitlerine göre 1211, 1566 yılı tespitlerine göre 1965 hane ve mücerredin 
olduğu saptanmıştır. Burada gayrimüslim hanelerinin, hane sayısı bakımından daha 
kalabalık olduğu göze çarpmaktadır.(Çakırca, 1997:40) Ayrıca Evliya Çelebi XVII. 
yüzyılda Harput 'ta 600 dükkân, 7 ticaret ham saraçhane ve bedestenden söz 
etmekle birlikte, alanda 1574 yılı resmi kayıtlarına göre 18 mahalle 964 ev 
bulunduğu, bu tarihten 1800'lü yıllara kadar mahalle sayısının 20'ye daha sonra ise 
22'ye çıktığı, gerek mahalle gerekse ev ve nüfus sayısının arttığı görülmektedir. 
(Çakırca, 1997:40)

XIX. yüzyıla kadar canlılığım koruyan kentte,Kamus’ülAlâm'a göre bu 
dönemde 2675 ev, 843 dükkan, 10 cami, 10 medrese, 8 kütüphane, 8 kilise, 12 han 
ve 9 hamam vardır (Sami, 1308: 2032). Ayrıca, bu yüzyılda sanayi yapılannın 
varlığı da söz konusudur. Harput'un kentsel ve mekânsal gelişimi, tarihi süreci 
içerisinde böyle iken 1997 yıllı itibariyle, bu yapılann çoğu yok olmakla birlikte 
sadece 200-220 yapımn olduğu bir yerleşim durumuna 
dönüşmüştür.(Çakırca, 1997:40) Savunma amacına uygun olarak sarp kayalıklar 
üzerinde oluşturulmuş olan Harput, gerek ilk kuruluş alanı gerekse, geliştiği alan, 
coğrafi olarak çok sarp ve derin uçurumlarla çevrili bir alandır. Dolayısıyla 
yerleşimin gelişimi ve biçimlenişi de doğal araziye uygun şekilde, kısmen yalçın 
kayalar kısmen dağ yamaçlan üzerinde, birbiri üzerine istiflenmiş katlar şeklinde, 
kısmen de düzlük kuytu, dar sokaklar arasına sıkışmış şekilde inşa edilmiştir. Bu 
faktörler sokaklann dar, eğimlibelli bir geometrik şeklinin olmayışının doğal 
nedenidir. (Çakırca, 1997:79)Alanda değişik din ve halktan insanlann bir arada 
olması, değişik yerleşim kültürlerinin sergilenmesiyle birlikte, kilise, cami gibi 
farklı dinlere ait yapılann bir arada olmasını sağlamıştır. İnsanlardaki mahremiyet 
düşüncesi; evlerde testere tipi çıkma ve aynı şekilde alt kat pencerelerin küçük üst 
kat pencerelerin ise kafeslenmesinin nedenidir. İnsanlann ekonomik düzeyleri ve 
itibarlannın farklılığı ise alanda farklı büyüklükte evlerin yapılmasına neden 
olmuştur. Bu açıdan bazı evler konak şeklinde inşa edilmiştir. Harput'un Dağkapı 
girişinden itibaren başlayıp Sara Hatun camisine kadar .hatta kaleye kadar devam 
eden Yakup Şevki Caddesi Harput'un ana caddesi durumundadır. Bu yapı 
adalannın çoğu kuruluşlan itibariyle müslüman mahalleleri olup şu anda ise konut 
yapılan sadece buralarda mevcuttur. Orta çağ ve Osmanlılann son dönemleri 
itibariyle mevcut olan 4 adet gayrimüslim mahallesinde ise şu anda hiç bir konut
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yapısının kalmadığı gibi, buralarda sadece bir kaç dini yapı ve hamam kalıntısı söz 
konusudur. Şehroz Mahallesi sınırları kapsamında şu anda dubleks tip 19 adet 
konut yapısı mevcuttur (Foto.23) Söz konusu adalarda konut dışı yapılar vardır. 
Alanda eski kent dokusuna özgü sadece dini yapılar, bir kaç hamam çeşme ve 10 
civarında da konut yapısı mevcuttur. Ayınca 4-15-16 nolu adalarda geleneksel 
özellikli birer konut yapısı, 15 nolu ada Ulu cami, 16 nolu ada ise Sara Hatun Cami 
ve Cemsit hamamım kapsadığından önemli adalardır. Genel anlamda konut 
yapılarım kapsayan adalarda yakın tarihli yapılar çoğunluktadır. Yapı ve değer 
niceliği yönünde ise 2-5-10-11-20-22 nolu adalar en fazla yapı ve değeri 
kapsamaktadır. Bugün itibari ile Harput’ta yer alan cadde, sokak ve alan isimleri 
ise şöyledir;Yakup Şevki, Nizamettin, Belekgazi, İmamettin ve Meydan Caddeleri; 
Buzluk, Metris, Albayrak, Yakut, Çeşmeli, Nadir Baba, Arapbaba, Adsız Hoca 
Sokakları, Yıldız Küme EvlerAslanlı KuyumcularSitesidir.

1- Minem An Kıtanı
2- nere I lamamı
3- Uu Camii
4-Alacalı XI eteid
M *cdıye Camii w Mcw«Jı
6-Ahi Muta Moıcıd vc Tfrtocsı
7- Mamur Baha Tfirbcti
8- /jfım Baha TOrhcu
9-Zaıriye Medresesi

26-Kadif Baba Türbesi

20-tloca Hamamı

Çizim 4. Harput’ta günümüzde tarihi yapı denemesi (E. Danık).
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-S't'A. i -  Vaziyet pianı.

-iç  kale 16-M  ey dan Çeşmesi 31 -D u a  M ezar!ıgı
2-M eryem  A jıa  Kilisesi 1 7 -M eydan Camisi 32-U ryan Baba Türbesi
3 -K iz ıI Hdıtıattı İS -A ra p  Baba M escit-Türbesi 33-DabaJehane Mescidi
1 -K ız ıl M inare 19-K.urşuntu C am i
5-ICaie I lamamı 20-K.urşunlu C am i Çeşmesi
6 -U lu  C am i 2 t-H o ca  lianıamı
7-LTlu C am i Çeşmesi 22 -Ü ç Liile li Çeşme
5-M ansur Baba Türbesi 23-A ğ a  Cam ii
9 -A b i M usa M escil-Türbesi 24-Alaaddin B ey Çeşmesi
10-Arslanh (E&adiye) Cam it 25-M urat Baba Türbesi
11 -Zeynep Ç eşmesi 26-Ahm et Bey Cam ii
12-Yeni Ham am 27-Surp A g o p  Kilisesi
13-Sara Hatun C am ii Çeşmesi 28-Meteris M ezarlığı
14-Sara Hatun Cam ii 29-Alaealt Meseil
15-Cemşit B ey Hamamı 30-H ırkalı Baba Türbesi

Çizim 5.Harput’ta günümüzde tarihi alan ve yapı denemesi (Ş. Çakmak).

Çizim 6. Harput’ta Doğal Ortam însan İlişkileri ve Çevre Planlaması (T. Şengün)
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Çizim.7. Harput ve Çevresinde Yer İsimlerine Coğrafi Bakış (Ayşe Çağlıyan) ,

Kale kent, A  tipi. Kale kent, B tipi. Açık kent, A tipi.

Çizizm:8. Anadolu Kenti Modelleri (K.özcan)



272 Elazığ Belediyesi Yayınlan

SONUÇ

Harput Kurey Tepe’de Orta Tunç Çağı’nın ilk evresinde başlayan iskân 
izlerinden açık kent durumundaydı. Demir Çağı’nda Urartularla birlikte kuzeye, 
yani Harput Kalesi’nin inşa edilmesiyle Kale kente dönüşmüştür. Bu dönemde 
sadece kale içi ve eteklerinde yerleşim alanlan oluşmuş, coğrafyanın tamamı 
kullanılmamıştır. Buna neden olarak o dönemde bölgenin karmaşık siyasi yapısı ve 
buna bağlı olarak Mezopotamya devletlerinin Anadolu’ya geçiş için Urartularla 
giriştiği savaşlarla her an saldınya uğrama tehdidi gösterilebilir.

Urartu’dan başlayarak Geç Roma/Erken Bizans döneminde Gürcü Bey 
Mahallesi’nde bulunan kaya mezarlan ve Norsis Mahallesi’ndeki Meryem Ana 
Kilisesi yer almaktadır. Orta Bizans Dönemi’nde ise kale içinde onanm izleri ve 
sur duvarlannda eklemeler görülmektedir.

“Türklerin Anadolu ’ya göçleriyle başlayan ve Anadolu Selçuklu Devleti ile 
birlikte devam eden yerleşmelerde etkin olan değişim süreciyle birlikte genellikle 
orta ve büyük kentlerde ticaretin çok geliştiği ve bu durumun kentlerin hızlı 
gelişimine önemli katkısı olduğu, sur dışında yer alan ticari merkezin sur içine 
alındığı, çarşı-merkezde Cuma camisi-han-hamam yapılarının yapıldığı, genellikle 
merkez yakınında bir medrese yapıldığı, dükkân gruplarının bir arada olmaya 
başladığı, bedestenlerin yapıldığı ve şehri çevreleyen kalenin önemini koruduğu 
anlaşılmaktadır. XI-XV. Yüzyıllarda Anadolu ’da, kent etrafını çevreleyen kaleye, 
genelleme yapılacak kadar büyük çoğunlukla önem verilmiştir. ” 
(Kejanlı,2010:300)Harput’ta da böyle olmuştur.Artuklularla birlikte Harput 
kamusal yapılarla tanışmıştır. Şehri imarı ve kalkınması, ihtiyaçlar doğrultusunda 
şekillenmiştir. îlk defa bu dönemde yapısal dağılım genişlemiştir. Artuklu yapılan; 
Kale Mahallesi Cami-i Kebir Mahallesi, Ağa Mahallesi, Ahi Musa Mahallesi ve 
Esediye Mahallesi’ne kadar uzanmıştır. Doğal olarak Türk nüfusun da arttığı 
söylenebilir. Böylece Harput dış surlan ile birlikte yan açık kent durumuna 
gelmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti, Ilhanlılar, Dulkadiroğullan, Akkoyunlular ve 
Safeviler zamanında dahi Artuklu Dönemi’nde olduğu kadar yayılım olmamıştır. 
Örneğin, Anadolu Selçuklu Devleti zamanındaki tek eser Sara Hatun 
Mahallesi’nde bulunan Arap Baba Türbesi ve Mescidi’dir. İlhanlılar zamanında 
Harput’a yaklaşık 2 km uzaklıktaki Fetih/Fatih Ahmet Baba Türbesi ve Mescidi 
inşa edilmiştir. Dulkadirli Beyliği Dönemi’nde iç kaledeki onaranlardan başka 
herhangi bir kamusal yapının varlığı henüz bilinmemektedir. Akkoyunlu 
Dönemi’nde Sara Hatun Mahallesi’nde yer alan Sara Hatun Camii, Kurey Tepe’de 
yaptınldığı düşünülen saray ve Ahmet Bey Mahallesi’nde, bu dönemde inşa
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olunduğu tahmin edilen Ahmet Bey Camii ile kale içinde birkaç onanm dışında 
başka bir alanda kamusal yapısı görülmemektedir. Bahsi geçen dönemlerde, 
bölgenin sık el değiştirmesi ve devamında istikrarsızlık sonucu nüfus azalması, 
önceliğin savunmaya ve askeri müdahalelere verilmesi, yeni yapılar yerine mevcut 
kamusal yapılann kullanma zorunluluğunu doğurmuş olabilir. Bu durum 1516 
yılında Osmanlı’mn Harput’u fethine kadar devam etmiştir. Osmanlı ile beraber 
güven ve barış ortamının tesisiyle birlikte imar çalışmalan yeniden başlamıştır. Bu 
dönemde Harput’un bütün mahallelerinde yeni kamusal yapılar görülmekle birlikte 
eskilerinin de onanmı yapılmıştır. Artan nüfusla beraber coğrafyanın her alanı 
kullanılmıştır. “Osmanlı Dönemi genelde, arazi kullanımı, savunma ve merkezilik 
fikri ile kentsel gelişime yön veren bir politika izlemiştir. Stratejik açıdan önemli 
olan mevcut kentler korunurken, vadilerde gelişmiş Bizans ve Selçuklu kökenli 
kentler ya terkedilmiş ya da askeri bir üs olarak kullanılmıştır. XVII ve XIX. 
Yüzyıllarda OsmanlIların güvenli ortamından dolayı kalenin önemini kaybettiği 
görülür. Osmanlı şehri çarşı-merkez odaklıdır. Cuma camisi-hamam ilişkisi küçük 
ve orta boy kentlerde bulunur. Bir takım fonksiyonlar yüklenen Bedesten çarşının 
merkezi durumundadır. Bedesten yakınında ticaret ve hizmet faaliyetlerinde 
uzmanlaşan sokakların oluştuğu görülmektedir. Merkezde han, kapan, açık-kapalı 
çarşılar, işlenmiş eşya çarşısı, Pazar alanı, kervansaraylar yer alırken en dışta 
deri atölyeleri kendine yer bulmuştur. Genel olarak vakıf kurumlan ve imaretler 
mevcut kentlerin merkezlerinin gelişiminde etkin rol 
üstlenmişler”(Kejanlı,2010:300,301). Yukandaki genel durum Harput için de 
geçerli olmuştur. Klasik Osmanlı Döneminde de yan açık kent tipinde iken, geç 
Osmanlı Döneminde dış surların önemi kalkmış ve açık kent tipine(Özcan, 2006: 
205-224. Çizim.8) dönüşmüştür. Tarihi Harput mahallelerinin kesin sınırlarım 
belirlemek mümkün değildir.

Harput,ulaşımın zorluğu, yeni askeri ve yerleşim alanlanna olan 
ihtiyaçlardan dolayı, 19. yüzyılın ortalanndadönemin Osmanlı Valisi Ahmet İzzet 
Paşa zamanında tüm kurumlanyla ovadaki Mamur’et-ül Aziz’e taşınmıştır.
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ŞEHİR VE KÜLTÜR

Prof. Dr. Koksal Alver

Şehir ve Kültür

Şehir, tam anlamıyla kültürel bir ürün olarak hayat bulur; insanın doğaya 
elini değdirmesiyle gün yüzüne çıkar. Doğada hazır olmayan, insanm taştan, 
topraktan, ağaçtan, çelikten, demirden adeta yontup hazırladığı ve içinde 
yaşamının farklı boyutlarını yoğun bir şekilde sergilediği bir varlık olan şehir bir 
kültür formudur. Kültürel ortamda varlık bulan şehir, kültürden beslenir ve 
kendisi yeni bir kültür var eder.

Kültür, şehre muhtaç değildir; başka mekânsal formlarda da hayat bulabilir. 
İnsanm nefes alıp verdiği, hayatı bir şekilde inşa ettiği her yerde zaten vardır. 
Örneğin, köy, belirgin bir şekilde kültürün yerleştiği bir mekândır. Kasaba da 
öyle, mezralar, köyler kurulan ovalar, göçerlere yurt olan çadırlar da. Ne ki 
kültür, şehirle birlikte başka biçimler kazanır, kendini daha farklı boyutlarda 
gerçekleştirme imkânı bulur. Kültür şehirde medeniyetleşme sürecine girer, bir 
medeniyete can suyu olma haline ulaşır. Şehirle medeniyetin neredeyse birlikte 
anılması bundandır; kültür şehirde yeni bir form kazanır. Şehir medeniyetin 
beşiği ve merkezi haline gelir. Medeniyet şehri, şehir medeniyeti çağırır. Her 
medeniyet şehirle anılır, “her medeniyet bir şehir getirir, medeniyet kendine has 
şehirler kurar ve bu sadece mimari üslup bakımından değil, hayat üslubu 
bakımından da göze çarpan bir fark oluşturur” (Karakoç, 1989: 178). Şehir, 
medeniyetin uçbeyidir; öncü, güçlü ve biriciktir. Medeniyetin zirvesidir: tüm 
hayatı donatan, geliştiren, incelten bir zirve olan şehir, bozulduğunda, mana 
ikliminde kimi zedelenmeler yaşadığında hayatı zehirler, yeniden biçimlendirir, 
bozar, başkalaştırır. Çünkü şehir, zirve ve merkezdir dolayısıyla güçlü ve 
etkilidir.

Şehir ve kültürün zorunlu birlikteliği, bir kültür havzası olan şehrin tüm 
yönlerinde net bir şekilde izlenir. Şehir, Cansever’in (1994: 116-117) belirlediği 
gibi insanm inşa edip içinde yaşadığı yapılan, mekânları, yaşama biçimlerini, 
maddi-ekonomik, biososyal, psişik ve manevi varlık alanların ve bütün alanlara 
has ürünlerin bir toplamı ve yansıması olarak görülmelidir. Tüm yönleri ve 
boyutlanyla değerlendirildiğinde başlı başına bir kültür alanı şehrin kültürle 
dokunduğu dolayısıyla zorunlu bir birlikteliği a priori bir şekilde kurduğu tespit 
edilmektedir.
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Fiziki bir gerçekliğe karşılık gelen şehir, aynı zamanda toplumsal ve 
kültürel bir yapıdır. Fizik birimden bir şehir var eden, orada bir şehir dokuyan 
aslmda kültür çevresidir; dolayısıyla her şehir aynı zamanda bir kültür havzasıdır. 
Bu havza, kültürleşme, uygarlaşma ve farklılaşmayı doğurur ve başlı başma 
kendine özgü bir hayat tarzına meydan verir. Bu da şehir tanımında sadece 
mekânsal ve demografik ölçütlerin kullanılamayacağına işaret eder. Bunun 
yanında “bazı önemli toplumsal potansiyellerin, bunların gelişim evrelerinin, 
geleneklerin, kültürün ve yerleşik bir insan topluluğuna ait özelliklerin birikimci 
gelişimini ya da diyalektiğini” (Boockchin, 1999: 17) şehir tanımında öne almak 
gerekir. Şehri var eden nüfus, fizik birim, coğrafi yönler adeta kültürle yoğrulup 
kültürel bir varlık olabilmektedir.

Şehir Kültürü ve Şehir Kimliği

Kendisi bizatihi kültürel bir varlık olan şehrin bir kültürü gereksinmesi, 
belli bir kültürel iklimde var olması kaçınılmazdır. Bir kültürel varlık olan şehir, 
zamanla kendisi de o kültürel iklimin vaz geçilmez unsurlarından biri haline gelir. 
Kültür, şehir ortamında başka yönler, başka çizgiler kazanır. Şehir, yoğun bir 
şekilde kültüre dâhil olur.

Şehrin bir kültür oluşturması, kendince bir kültür yani hayat tarzı ortaya 
koyması onun özellikle bütün boyutlarıyla ilgilidir. Hayatm her yüzüne aşina, her 
yüzünün çizgilerinde yuvalanmış bir hali vardır şehrin. Ve şehir ancak tüm 
boyutlar göz önüne alındığında gerçek resim verebilir. Dini, iktisadi/smai, 
toplumsal, siyasi, demografik, coğrafi/fiziki, mimari, ahlaki, hukuki vb. 
boyutların bir araya gelişinde gerçek anlamını bulan şehir, bütünlüklü 
değerlendirilmeyi bekler. Onun kültürel iklimi bütün bu boyutlardan derin etkiler 
taşır. Farklı yüzleri, değişik bölüm ve kategorileri de bu bütünden çok da 
ayrıştırılamaz.

Söz konusu çok yönlülük, çok boyutluluk esasma göre değerlendirildiğinde 
şehir kültürü ve şehir kimliğinin o şehrin bütün bir yaşama, düşünme, eyleme 
pratiklerini, şehrin kendine özgü yapısını, şehir bağlamında ortaya çıkan 
üretimlerini ifade ettiği görülür. Şehrin kültürü ve kimliği, o şehrin topyekûn bir 
imge olarak var olmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehir imgesi, gerek kültürel doku 
gerekse kimlik unsurları bakımından şehrin ipuçlarını, temel yönlerini, esaslarını 
barındırır. Bir imge olarak şehir, kendine ait pek çok şeye referans olur. Bir şehir 
imgesinde Lynch (1996: 157) üç önemli esas belirler: özdeşlik, yapı ve anlam. 
Özdeşlik ilkesi bir kimlik ve kültür katmanı olarak şehrin biricik ve benzersiz 
oluşunu ifade eder. Şehrin bizzat kendisi olması, başkasından esinlenmeden kendi
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yapısal unsurlarına bağlı kalarak var olması beklenir. Bu noktada, başka 
şehirlerin kötü birer kopyası olan şehirlerin nasıl bir imgeye büründüğü hemen 
akla gelir. Şehir imgesinde bir diğer ilke olan yapı, şehrin görünümü yani fiziki 
ve mekânsal biçimlerine karşılık gelir. Binalar, yollar, köprüler, meydanlar, 
anıtlar, evler ve bütün bu yapılann mimari özellikleri, görünümleri, biçimsel 
anlamları o şehrin imgesinin başat kaynağı olur. Hiçbir şekilde şehir imgesi onun 
yapısal özelliklerinden, yapı değerlerinden ayrılamaz, kopamaz. Bu bakımdan her 
yapı aslmda o şehir imgesine atılan bir imza, bir çentiktir ve bundan dolayı da 
kültürel, iktisadi, dini yahut siyasi vb. kimi şifreleri taşır. Son ilke olarak ifade 
edilen husus ise aslmda o imgenin var olmasını tamamlayan önemli bir husustur. 
Anlam şehrin her yerine ve her şeyine sinen ve onun kimliğinin ipuçlarını ele 
veren, şehri okutan, şehri gezdiren, şehirden manalar ve dersler çıkaran temel 
yapıdır. Anlam şehir kültürünün ve şehir kimliğinin halesi ve İklimidir. Her şehir 
kendi anlam haritasının çizgilerinde var olur.

Her şehrin bir adı vardır, ad onun kültür ve kimliğinin yalın bir işaretidir 
aslmda. Çünkü ad pek çok şeyi temsil eder, pek çok şeyi taşır. Şehir, kültür ve 
kimliğine ilkin adıyla kavuşur. Şehir ilkin adıyla var olur; Mekke, Kudüs, 
İstanbul, Paris, Bağdat, Petersburg, Tokyo, Isfahan, Halep, Üsküp, Berlin, 
Manhattan olur: adı sanı ayrı, dünyaları apayrıdır. Ortak yönleri çoktur elbette; 
ortak arzulan, ortak güzellikleri, çirkinlikleri. Ne ki hepsi kendi başma, kendi 
kimliği ile baş başadır, kendisi olarak vardır; çünkü adları o şehirlerin kültür ve 
kimliğinin bir parçası ve hatta kaderi olmuştur.

Şehir kültürü ve şehir kimliğinin bir başka ipucu, hayat tarzlannda saklıdır. 
Şehirlerin adlan gibi yaşam tarzları da birbirinden farklılaşır; her biri kendi 
özelinde hayata dâhil olur. Yapılar, mekânlar, insanlar, ritüeller, inançlar, 
değerler, hayat tarzları, bölgeler, mahalleler, sokaklar, hatta şehrin silueti, 
dokusu, ruhu, ilgiler, imkânlar el ele verip o şehrin kültür ve kimliğini dokur. 
Şehir bu katmanlarda, bu yapıda hayat bulur. Bu asli durum her şehre bir dil, bir 
gramer verir; o şehirde yaşamanın, o şehre tutunmanın yolunu gösteren dil ve 
gramer. Şehri bir varlık haline getiren, onu biricik kılan da budur zannımca. 
Şehirlerin adlanyla birlikte belli bir kültür ve kimliği ifade etmesi, imgesel bir 
çağrıya kapı aralaması bundandır. İstanbul’un hayat tarzı ile Konya’nm, İzmir’in 
yaşama iklimi ile Ağrı’nınki ne kadar farklıdır. Acaba Maraş’ta hayat Trabzon’da 
aktığı gibi mi akar? Edirne’nin Kars’a sözü nedir? Neden bir Sivaslı ile bir 
Sinoplu ayrı ayrı değerlendirilir; neden Hatay’ın insanlarıyla dibindeki Antep’in 
insanları arasında farklar meydana gelir? Şımaklmın imajı ile ManisalInın imajı 
neden ayndır? Bu biraz da o şehrin kültür dünyası ve kimlik kalıplanyla ilgili
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değil midir? Avusturalya’nın en büyük iki şehri Sidney ve Melboume’ü 
karşılaştıran Lupton (2002: 226), bu şehirlerin tiplerinde dahi önemli bir ayrım 
olduğunu ileri sürer. “Sydney sakinleri daha hedonist ve kaygısız, zihinlerini 
beslemektense bedenin gelgeç zevklerine düşkün olarak tasvir edilir. Sydney, 
genellikle güneşli bir şehir olarak resmedilir; subtropik iklimi, zengin bitki 
örtüsü, güzel limanı ve çok sayıda plajıyla esenlik ve gevşeme hislerine katkıda 
bulunur ve büyük ölçüde açık hava yaşam biçimini destekler... Melbourne 
sakinleri çoğu kez daha entelektüel, daha Avrupalı ve yaşama karşı ciddi insanlar 
olarak tasvir edilirler. Bu, Melbourne'min plajlardan yoksunluğuna, Avustralya 
kıstaslarına göre daha soğuk iklimine ve iyi planlanmış ızgara caddeli yerleşimine 
bağlanır. Melbourne’ün bu veçhelerin ona adamsı ama insanların açık hava 
etkinlikleriyle zevk peşinde koşmak yerine pub, kafe, kitapçı, sinema veya 
tiyatrolarda toplandıkları kültürlü bir muhit özelliği kazandırır.” Şehirlerin 
kimliği onun kültürel kodlarında saklıdır. Şehre dair ne varsa bu kodlarda 
yuvalanır.

Şehir Kültürünün İlmekleri

Şehir merkezdir; hayatm tüm boyutlarının yoğun bir şekilde süreğen hale 
geldiği bir mekândır. Şehir, merkez oluşunu çekiciliğine borçludur yahut şehir 
zaten merkez olduğu için çekicidir de denebilir. Tarih boyunca insanın yönelim 
şehre doğru olmuştur. Bir mıknatıs olarak şehir, her şeyi çekip çeviren, kendine 
bağlayan bir imge olmuştur. Bunda elbette şehirdeki birikimin, bizzat şehrin 
varlığının etkili olduğu söylenebilir. Şehir kültürünü var eden bütün hususlar 
burada yoğunlaşma, üst boyutlarıyla ve ayrıntılarıyla var olma, kristalleşme, 
incelme, estetik bir zirveye ulaşma özelliği sergiler. Medeniyetin neden şehirle 
birlikte anıldığı burada daha net anlaşılır; medeniyet merkezde neşet eder ve bu 
da şehri öne çıkarır.

Şehir, mekândır, kültürün ilmek ilmek dokuduğu bir yaşam alanıdır. Şehir, 
mekânm bir kültür ve hayat kalıbı olarak ne kadar etkin olduğunun bir ifadesidir. 
Şehir, hayatın doludizgin aktığı, farklı hayatların bu akışta zaman zaman birbirine 
değdiği zaman zaman teğet geçtiği bir mekânsal organizasyondur. Şehri var eden 
farklı hayatlar ise kendilerine özgü mekânlarda oluşmaktadır. Böylece şehir, 
mekânm hayatla hayatm mekânla bütünleştiği en yoğun yaşama alanı haline gelir. 
Sokaktan caddeye, mahalleden semte, varoştan gettoya, güvenlikli sitelerden 
uydu şehirlere, gökdelenlerden gecekonduya tüm şehirsel mekânlara özgü 
hayatların varlığı söz konusudur. Mekân belli bir hayat tarzına varan en kestirme 
yolu imlemektedir. Bu doğrultuda şehirde hayatm izine mahalle, semt, meydan, 
bulvar, çarşı, vitrin, cadde, sokak, varoş, getto, gecekondu, uydukent gibi



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 283

mekânlardan varılabilir. Bir mekân formu ve kültür ilmeği olarak şehrin kendisi, 
mekân-kültür ilişkisinde öne çıkar.

Şehir, farklılıktır; bir farklılıklar sahnesidir. Hayat değişik iklimleri, 
renkleri, tarzları, tipleri ve gerçekleriyle yer alır şehir sahnesinde. “Şehrin kendisi 
karmaşık bir toplumun güçlü simgesidir” (Lynch, 1996: 156) ve tek-ömek 
olmayan ne kadar çok şeyi barındırır. Bir farklılıklar, başkalıklar, zıtlıklar ahengi, 
armonisi, seremonisi yahut çelişkisi olarak anıtlaşır şehir. Şehir, kendi içinde 
farklılaşan, ayrışan ve heterojen bir yapı oluşturan nüfusu barındırmaktadır. 
“Şehir birbirlerinden farklı insanları bir araya getirir, toplumsal hayatm 
karmaşıklığını yoğunlaştırır, insanları birbirlerine yabancı olarak sunar” diyen 
Sennett (2002: 20), şehri yabancıların kol gezdiği bir mekân olarak ifade eder. 
Yabancıların yoğunlaştığı bir alandır şehir mutlaka, ne ki insan bu yabanıl 
diyarda da kendini bulmak, kendine yakın olanı bulmak için çabalamaktadır. 
Kişisel, toplumsal, cemaatsel birlikler kurmakta, bir şekilde sesine karşılık 
aramakta, belki insan olmanın en yalm biçimini tüm zamanlarda yürürlüğe 
sokmaktadır. Farklılıklar, yabancılar denizinde boğulmama adına bir mücadele 
ortaya koymaktadır. Şehre alışmak, şehri kendine alıştırmak istemektedir. Elbette 
bütün bunlar da şehrin gerçekte, karmaşık bir düzlem olma yönünü 
değiştirmemektedir.

Şehir, özgürlük alanıdır, ‘şehir havası özgür kılar’ diyen meşhur bir Alman 
atasözü, şehrin özgürlüğü besleyen yönüne işaret eder. Şehir havası insanı birkaç 
açıdan özgür kılar, ilkin gündelik hayatm sürdürülmesinde bu özgür ortamı 
görmek mümkündür. Yabancılarla dolu bir iklimde insan kendini yalnız ve 
yabancı dolayısıyla bağlantısız hissedebilir. Bu yabanıl ortam insana özgürlüğü 
verebilir. Kendi muhitinde, öz yurdunda kimi belirgin sınırlarla çevrili insan, o 
sınırların olmadığı yerlerde kendini daha farklı bir iklimde bulabilir. Şehrin dünya 
kadar hayat tarzını, tutum ve davranışı, rolü, pozu, edayı, ilgili ilgisiz bin bir 
resmi barındırmasında biraz da bu rahatlatıcı ortamın yattığı düşünülebilir. Şehir, 
başka alanlarda da özgürlüğü besler. Siyasal ve düşüncel hareketlerin ortaya 
çıkışı ve yayılışında, maddi, entelektüel ve kültürel etkinliklerin oluşturulmasında 
şehrin daha rahat bir ortam sunduğu söylenebilir. Bir merkez olarak insanı çeken 
şehir, bunu özgürlüğü sunmasına da borçlu olsa gerek.

Elbette şehrin insanı özgür kılması, onu kuşatmadığı, baskı 
uygulamadığı şeklinde anlaşılmamalı. Şehir, hiçbir zaman sınırsız bir özgürlük 
alanı olmamıştır. Bilakis şehir, aynı zamanda iktidann etkin bir şekilde ve tüm 
kuramlarıyla yerleştiği bir mekân olmuştur. Şehir, iktidarın açık ve gizli bir 
şekilde hissedildiği, izlendiği, gözlendiği ve gerçekleştiği, dönüştürüldüğü
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mekândır. İktidarın tanıdığıdır şehir, tanığı olmakla kalmayıp bizzat 
uygulanabilmesi için kendini seferber edendir. Şehrin yapısı ve düzeninde iktidar 
içkindir. Bunu yaşam tarzlarından modalara, düşünme kuruluşlarından siyasal ve 
iktisadi aktörlerin eylemlerine, şehirsel dönüşümden kameralara, şehir 
mekânlarına açık müdahalelere ve hatta iktidar eliyle üretilen şehirlere kadar pek 
çok sahada izlemek mümkündür. Bir özgürlük ortamı olan şehir, bugün daha 
fazla iktidann yuvalandığı bir mekândır.

Özgürlüğü besleyen şehirsel yaşam, paralel bir şekilde 
bireyselleşmeye de yol açmaktadır. Bireycilik, aynşma, kopma, insanlar arası 
uçurum, yalnızlık, yabancılaşma şehrin ayıncı bir vasfı haline gelmektedir. 
Simmel’e göre (2003: 99) bu durumun bir dizi nedeni vardır. Öncelikle insan 
metropol hayatinin boyutları içinde kendi kişiliğini ortaya koymak gibi güç bir 
işle karşı karşıyadır... Birey, toplumsal çevrenin ilgisini bir şekilde üzerine 
çekmek için, çevrenin farklılıklara ilişkin duyarlılığından yararlanır. Sonunda 
insan, kasıtlı bir şekilde tuhaf olmaya teşvik edilir; yani yapmacık tavırlar, ani 
değişkenlikler gibi metropole özgü aşırılıklara yönelir. İnsan ‘farklı olma’ adına 
türlü türlü eylemlere girişir. Kendi farklılığım, ötekinden aynlma nedenleri daha 
belirgin bir şekilde eylemleriyle dillendirmeye girişir. Bununla birlikte şehirdeki 
bireyler arası ilişkiler kısa ve seyrektir.

Şehir, farklılıklann bir aradalığı yahut çelişkisi olduğu kadar aynı şekilde 
bir aynşma ortamıdır. Şehirsel aynşma, geçmişten günümüze değişik biçimlerde, 
farklı içeriklerde şehirle beraber var olan bir gerçekliktir. Çok değişik sınıf, 
zümre, meslek, din, ırk, millet unsurlarını barındıran şehirler, kendi içinde kimi 
kapanmalara, aynşmalara yol açmıştır. Genel şehirsel kültür dairesinde farklı 
gruplar kendilerine göre seçenekler ortaya koyabilmişlerdir. Aynşma doğal bir 
şekilde geliştiği ve şehirsel hayatm olağan bir sonucu olduğu gibi bile isteye, belli 
bir siyaset, kimlik ve kültür kalıbı olarak yahut maddi, entelektüel, dünyevi 
farklılıklar temelinde de gerçekleşebilmektedir.

Şehirsel ayrışma, bir kimlik ve kültür farklılaşmasına denk düşmektedir 
temelde. Yaşam tarzlarının ayrışması, düşünsel aynşma beraberinde benzer yapı 
ve kimliklerin kendi özel dünyalarını var etmesini salık vermektedir. Git gide bu 
kimliklerin parçalanarak kapanmasını, böylece şehir düzleminde sayısız ortamın 
var olmasını sağlamaktadır. Ancak şehirsel aynşmanın daha saf, yalın ve keskin 
bir şekilde izlenebildiği alan mekânsal düzlemdir. Mekânsal farklılaşma, 
ayrışmanın keskin ucunu temsil etmektedir. Geçmişte doğal bir ayrışma işlevi 
gören kapı, sur, duvar gibi olgular bugün yeniden yorumlanmakta, biçim almakta 
ve şehrin tam orta yerinde hayata dâhil edilmektedir. Görünmez kapılar, surlar,
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duvarlar belirgin sınırlar çizmekte, şehri bölmekte, adaletsiz ve eşit olmayan yeni 
bir şehir hayatını kışkırtmaktadır. Bugünün şehir kültürünün önemli bir sorunu 
haline gelen aynşma, bütün dünyayı saran, kuşatan, yeni kimlikler, yeni bakışlar 
peydahlayan bir boyuta erişmiştir. Bir kültür havzası olan şehir, ayrışmayı da 
giyinmek zorunda kalmıştır.

Şehirlileşme, Şehirli Olma

Şehrin bir kültür iklimi olması, kendince bir tarz ortaya koyması ve bu tarz 
ile insanı donatması söz konusudur. İnsan şehirde kendisinin başka bir ruh ve 
hayat ile kuşatıldığını net bir şekilde hissetmektedir. Şehrin yaşam kalıplarını 
zamanla içselleştiren, o kalıplarla hemhal olan insan şehirli hale gelmektedir. Bu 
anlamda şehirlileşme, şehrin kültürel ikliminin beklenen ve arzulanan bir 
sonucudur. İbn-i Haldun (1989: 225), göçebelerin şehirde yeni bir hayat tarzı ile 
karşılaşıp zamanla ona alıştıklarını, rahat ve sakin yaşamayı istediklerini belirtir. 
Medeni şehir hayatı, insanı kendine alıştırmaktadır, onu kendi boyasıyla 
boyamaktadır.

Şehirlileşmenin bir hayat biçimi olduğunu özenle vurgulayan Wirth (2002: 
91, 101), şehirsel yaşam biçiminin belirgin niteliklerini ikincil ilişkilerin baskın 
hale gelmesi, akrabalık bağlannın zayıflaması, ailenin öneminin zayıflaması, 
komşuluğun kaybolmaya başlaması ve toplumsal dayanışmanın geleneksel 
temelinin zayıflaması paralelinde irdeler. Buna ilaveten birbirleriyle oldukça 
parçalanmış rollerle karşı karşıya gelen şehirlilerin ise yapay, geçici ve parçacı 
ilişkiler kurduklarını, soğuk ve kayıtsız olduklarım, yüzeysellik, ussallık, çıkara 
dayalı ilişkinin baskın olduğunu belirtir. Bunu bir adım daha ileri götürerek 
söylersek, şehirlileşme şehirli olma halini tüm boyutlarıyla yürürlüğe sokma 
iradesi ve siyaseti olarak görülebilir. Kendine özgü hayat kalıplarını siyaseten 
öneren şehir, şehirlileşmenin kendi olağan sürekliliği açısından ne kadar mühim 
olduğunun farkındadır. Bundan ötürü şehirlileşme bir hayat biçimi şeklinde 
okunabileceği gibi kültürle kendini gerçekleştiren bir siyaset olarak da 
görülebilir. Her haliyle şehirlileşmenin şehir-kültür ilişkisinde değişik okumalara 
yol açan verimli bir alan olduğu söylenebilir.
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ŞEHİRDE REŞİD OLMAK

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR*

İnsanoğlu kaçınılmaz bir biçimde toplum içinde ve toplumla birlikte varolan bir 
canlıdır. Bu durum diğer canlılar için de kısmen varittir. Her tür, kendi flora ve 
faunası içinde, kendi türüyle birlikte hayat sürer. Fakat insan söz konusu 
olduğunda durum kendiliğinden farklılaşır. Zira insan sadece türsel bir hayat 
sürmez. Diğer canlılar yaşarken, insan varolur. Varolmak insana özgü bir hayat 
biçimidir. İnsana özgü olan her şey kültür ve eğitim ile kazanılır ve aktarılır. Öyle 
ise insan varoluşunun farkında olmak ve onu gerçekleştirmek insani bir ödev ve 
gayedir. İnsan varoluşu bir birlikte varoluş formudur. Birlikte varolmak, ben-sen 
ilişkisini zorunlu kılar. Bu aynı zamanda ben’in kendisi ile aynı konuma 
yerleştirdiği diğer bir ben ve diğer benlerle etik bir ilişki kurabilmesi demektir. 
İnsani varoluş formunun kaçınılmaz biçimde ben’in kendi dışına çıkarak kendisi 
gibi olan ve kendisi ile eşit hak ve hürriyetlere sahip diğer benlerle iletişim ve 
etkileşim içinde olması, insani ilişkileri, fizik ve biyolojik düzlemden etik, estetik 
ve metafizik seviyelere taşır. İnsani varoluşun temel niteliği; yatay ve dikey 
düzlemde ilerlemeye açık olmasıdır. Bu genişleme ve gelişmenin imkânı ve 
zemini de eğitimdir. İnsanoğlu tabiattaki diğer canlılardan farklı olarak türsel yeti 
ve determinasyonlarına indirgenemeyecek olan bir varlıktır. Bu yüzden onun 
insan suretinden insan sîretine bürünebilmesi çok çetin bir imtihandır. Bu imtihan 
hem o kişinin kendisi için hem de içinden çıktığı ve içinde var olduğu toplum 
içindir.

İnsan nasıl insan olacaktır? İnsan beşer olarak başladığı hayat macerasını nasıl 
yetkin bir insan olarak tamamlayacaktır? İnsan bu dünyaya eksik ve her 
bakımdan korunmaya muhtaç bir biçimde gelmekte, onu sarıp sarmalayacak bir 
aile veya onun işlevini üstlenebilecek bir himaye altında varlığım 
sürdürebilmektedir. Öyle ise bu aşamada zorunlu olarak fark edilmesi ve üzerine 
bilinç geliştirilmesi gereken bir durum ve olgu ile karşı karşıya bulunuyoruz: 
İnsan sonsuz potansiyellerle bu dünyaya gelmekte fakat aldığı eğitim, görgü ve 
terbiye ile ne olacağı şekillenmektedir.

Eğitimin temelini, kazanılan dil oluşturur. İnsanoğlunu varlık tecrübesi içine 
sokan ve onu tanıyıp kavrayıp, ifade edebilmemize yarayan en temel yeti ve alet 
dildir. Bu nedenle olsa gerek “dilimin sınırlan dünyamın sınırlarıdır” denmiştir.

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi însan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe 
Bölümü
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Dilin en yetkin ve ileri seviyede tevarüs ve temellük edilmesi insani varoluşun 
imkânı ve zemini hükmündedir.

Dilin kazanılması ve kullanılması da yaşanan hayatm genişliği ve derinliği ile 
yakından alakalıdır. Böyle bakıldığında hayat şartlan ve kullanılan veya iktisab 
edilen dil arasında bire bir denebilecek bir ilişki vardır. Bu aslmda mevcut ve 
verili olanla yetinmek ya da onu aşmak ihtiyacı ve iştiyakı duymakla da 
irtibatlıdır. Dilin gelişmesi ve genişlemesi dünyaya ilişkin algımızı ve tecrübemizi 
de genişletir. Köy, kasaba ya da şehir hayatına karşılık gelen değişik seviyelerden 
dil katmanlarından söz etmek mümkündür. Yani gündelik ve mahalli olandan, 
milli ve evrensel olana doğru bir gelişmeyi ve genişlemeyi beraberinde getiren dil 
imkânlarından söz etmek mümkündür. Bir dilin en kâmil düzeyde oluştuğu ve 
işlenip, kullanıldığı yerler ise çoğu zaman ya imparatorluk merkezleri, ya da 
başkentler olmuştur. Bu bakımdan şehirler dil ve kültürün evrensel ölçekte 
üretildiği ve tüketildiği merkezler olmuştur. Bu yüzden de şehirler, dünyaya 
ilişkin algımızı ve tecrübemizi genişletir diyebiliriz.

Şehir aslmda medeniyet demektir. Şehir ve medeniyet kavramlarını beraber 
düşünürken ister istemez bir soru ile karşılaşıyoruz: Medeniyet mi varlığını şehre 
borçludur yoksa şehir mi medeniyete? Medeniyetin Medine’den türemiş 
olduğunu hatırlayarak Medine yani şehirle olan ilişkisini irdelemeye 
koyulabiliriz. Medeni olmak ile Ibn-i Haldun’un karşıt olarak koyduğu “bedevi” 
olmak arasında bir ilişki var mıdır? Ya da medenilik veya medeniyet nasıl bir 
süreç ve oluşum seyri takip etmiştir?

Medeniyet Medine’de kurulabiliyorsa bunun anlaşılabilir sebeplerinin olması 
gerekir. Medeniyet bir yandan bir asabiyet duygusuna dayanır, bir yandan da 
kozmopolit -yaratıcı ve özgür bir sosyal hayatı banndırır. ilk bakışta birbirine zıt 
ve çelişik gibi görünen bu durum aslmda sosyal dinamizmin kaynağını oluşturur. 
Buna dinamik ve statik kuvvetlerin sosyal yapı üzerindeki mücadelesi olarak da 
bakılabilir. Bu bağlamda medeniyetin niçin şehirde şekillendiği ve serpildiği de 
kendiliğinden ortaya çıkar. Zira şehir, yaratıcı, dinamik, özgür ve geleneksel 
olanın bir arada ve uyum içinde yaşandığı/dönüştüğü/üretildiği sosyal bir 
gerçekliktir. Zira şehir, hatırlamakta ve hatırlatmaktadır. Şehir şuurdur, şuurludur, 
şuurlaştıncıdır. Şehir tarihtir, tarihlidir, tarihidir. Tarih şuuru verendir. Şehir 
musikidir. Musiki ile yetiştirendir. Musikişinastır. Musikişinas kılan ve 
yetiştirendir. Şehir dildir. Dili öğretendir. Dili işleyen, geliştiren, dönüştüren, dile 
gelen, dile getiren, dile dökendir. Şehir ilimdir, ilimle şekillenen, ilim tahsil 
edilen, âlimleri koruyan, âlimler yetiştirendir. Şehir ortak değerlerdir. Ötekine 
kucak açan, saklayan, anlayan, birlikte varolunan yerdir.
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Şehir sadece nüfus yoğunluğu ya da coğrafi büyüklük ile tanımlanamaz. Şehri 
siyasi, sosyolojik, coğrafi, ticari veya idari açılardan birbirlerinden farklı 
şekillerde tanımlamak ve betimlemek mümkündür. Fakat bu tanımların ya da 
bakış açılarının hiç biri entelektüel ve manevi bir okuma ve anlama girişimi 
değildir. Öyle ise şehir nedir? Kültürel, entelektüel ve manevi boyutlarıyla insan 
hayatındaki yeri nedir veya ne olabilir? Soruyu bu şekilde ele aldığımızda ve 
cevaplamaya gayret ettiğimizde şüphesiz yeni ve farklı bir anlam katmanı zuhur 
etmektedir. Zira artık şehir sadece fizik ve fizyolojik ihtiyaçların giderildiği bir 
yer olmanın ötesinde, insanın bedenini olduğu kadar belki de ondan daha fazla 
ruhunu doyuran ve besleyen bir mekâna ve imkâna dönüşür.

Ruhun talebi kemaldir. Kendi eksikliğini fark ederek kemale yönelmek ve bir 
kelime ile tekâmül etmektir. Bu manada şehir, insana kemal imkânı veren yer; 
taşra da maddenin ruha galebe çaldığı her yerdir.

İnsan-ı kâmilin olmadığı her yer taşradır. Çünkü insan kendisini ancak diğer bir 
insanla birlikte fark eder ve tekâmül ettirir. Ben- sen ilişkisinin en yüksek 
düzeyde yaşandığı yer insana ayna olacak kâmil bir insanla kurduğu diyalogdur. 
Böyle bakıldığında taşra, insanın kemal ihtiyacı ve iştiyakından uzaklaşması, 
şehir ise kendisini reşit kılacak tekâmül ettirecek kâmil insanlar ve imkânlar 
bulacağı yerdir.

İnsanı betimleyen kavramlar ve sıfatlar arasında öyle bazıları vardır ki onlar 
neredeyse insan ile eş anlamlıdır. Mürşid, mürebbi, muallim, mütefekkir gibi 
kavramlar; irşad etmeye, reşid kılmaya, terbiye etmeye ve edilmeye, ilim 
öğretmeye ve öğrenmeye, düşünmeye ve düşündürtmeye yani İnsanî vasıflara 
karşılık gelmektedirler. Bu kavramların ortak noktaları, insandan insana 
geçmeleri ve insanı bir oluş ve kemal yolculuğuna çıkartmalarıdır. Nitekim insan; 
gözlem yapabilen, algılayan muhakeme eden, iletişim ve etkileşimde bulunan, 
sorgulayan, eleştiren, merak duyan, anlam arayan, ilişki kuran, bilen, öğrenen ve 
öğretebilen, evrendeki en özel ve yetkin varlıktır. İnsanoğlunun sahip olduğu 
bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirebilmesi, yaşadığı hayatla doğrudan ilişkilidir. 
Kapalı veya açık bir toplumda yaşamak, ilişki biçimlerini de etkilemekte ve 
şekillendirmektedir. Kapalı toplum kavramı Bergsoncu anlamda kullanıldığında, 
örf ve adetlerin belirleyici olduğu, hayat rutininin çok da sorgulanmadan devam 
ettiği, alışkanlıkların hüküm sürdüğü bir toplum tasavvurudur. Bunun karşısmda 
ise açık toplum yer alır. Açık toplumu diğerinden ayıran en bariz özellik; özgün 
ve yeni olana, yaratıcılığa açık ve elverişli olmasıdır. Böyle bakıldıkta şehir, açık 
topluma karşılık gelmekte veya en azından öyle olması gerektiğine dair bir 
beklenti oluşmaktadır. Öyleyse şehir, İnsanî açıdan, içinde varoluşumuzu



292 Elazığ Belediyesi Yayınlan

gerçekleştirebileceğimiz, kendimiz olabileceğimiz ve bütün bir insanlıkla 
buluşabileceğimiz bir mekân ve imkânın adı olmak durumundadır. Böylece şehir; 
bir aşkmlık ve evrensellik mekânı olarak da okunabilmelidir. Bu da onu deyim 
yerindeyse başlı başına bir “mürşid” ve “mürebbi” kılmaktadır. Zira şehir 
sunduğu imkânlarla, verili olanla yetinmek zorunda olmadığımız birçokluk ve 
çeşitlilik sunmaktadır. İmkânların ve seçeneklerin çokluğu ise bir nimet olduğu 
kadar bir imtihan da olabilmektedir. Nitekim seçmek aynı zamanda terk etmektir. 
Neyi niçin seçtiğimiz ile neyi niçin seçmediğimiz, aynı zeminde ve zamanda 
temellendirilmelidir. Aksi takdirde özgürlük, başıboşluğa ve hatta başıbozukluğa 
dönüşmekte ve varoluşun anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi imkânı 
kullanılamamaktadır.

Şehrin bir aşkınlık ve evrensellik mekânı olduğunu söyledik. Toparlamak 
gerekirse şehrin şahsiyet inşa eden bir yapı ve organizma olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira şehirde tek tip olmaktan çok, kendini geliştirmek ve gerçekleştirmek öne 
çıkmıştır. Kapalı toplumlarda insan, bir grubun veya sınıfın insanı iken, şehir 
olarak betimlenen açık toplumda insan, insan olmak bakımından insan olmayı 
hedef ve gaye edinmiş olandır. Bu, herhangi bir form veya rolü benimsemekten 
çok öte, evrensel İnsanî ideallerle bütünleşebilmeyi gerektirmektedir.
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SOSYAL BÜNYESİYLE BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK

Muhammed Enes Kala

1. Şehre Dair

Merak ve korku, insanın varoluşsal duygularıdır. Aklı ve vicdanı 
yardımıyla bunlara nitelikli cevaplar bulmaya çalışır insanoğlu. Doğal olarak 
bunu gerçekleştirebileceği zamana ve mekana muhtaçtır. Öyle görünüyor ki şehir, 
insanm merak ve korkuyu gidermek için zamanı ve mekanı inşa ettiği alandır. Bu 
alan öyle bir zemini bize sağlamalıdır ki, insan bu zeminde hayretten, hissiyata, 
hissiyattan hassasiyete, hassasiyetten fikriyata, oradan ise mimariye geçen yollan 
keşfedebilsin. Bu manada şehir, aslına bakılırsa zamanın, mekanın, malın ve 
sözün aktığı, akarak berraklaştığı, berraklaşarak bereketlendiği, zamanı ve 
mekanı bereketlendirdiği beşeri bir yaşam alanıdır.Bu yaşam sahası, sadece 
insanlara değil, insanm iletişimde olduğu her canlıya nitelikli yaşam olanakları 
sunar. Aynı zamanda bu yaşam alanı içinde insan kendisini, çevresini imar ve 
inşa faaliyetleriyle her gün daha da zenginleştirir/yetkinleştirir. "Bizim klasik 
dilimizi kullanarak ifade edecek olursak, şehir, yani “hadarî ümran” insanların 
sadece canlılıklarını sürdürdükleri bir “mekân” olmayıp, bunu belirli bir düzen 
içerisinde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirme düzenlerini başka insanlara/yeni 
nesillere öğreterek onların da mevcudu geliştirip sürdürmelerini sağladıkları bir 
varoluş veya oluş yeridir.”194

Şehir, insanın tarihi düzenekte, kendisine dair tüm anlam dünyasını 
nakşettiği taştan kitaptır. Ne var ki, taştan kitabın her geçen gün solmakta ve güç 
kaybetmekte olduğu söylenmekte ve meseleye dair çözüm uğraşılarına 
gidilmektedir. Şehrin günden güne güçten düşmesi ve can solukluğunu onun 
yerine ikame edilmeye çalışılan alternatif unsurlarla birlikte ele almak yerinde 
olur.Victor Hugo, kağıttan kitap ile taştan kitap metaforunu kullanarak ikisini 
diyalojik ilişkiye sokar. Ona göre, insanın zihninde olan kozmos artık taştan kitap 
(şehir) üzerinden değil de kağıttan kitap üzerinden tecessüm etmektedir. Burada 
asıl olan, insanm düşüncesinin ölümsüz olmayı istemesidir. Bu istekte, kağıttan 
kitap, kolaylığa, ucuzluğa ve yalınlığa sahip olduğu için diğerine nazaran daha ön 
plana çıkmaktadır.195Ancak, işaret edilmesi gereken bir nokta vardır. Taştan kitap 
ile kağıttan kitabın birbirinin alternatifi değil ama birbirinin mütemmimleri olarak

194Tahsin Görgün, “Kültür ve Medeniyet Mekanı Olarak Şehir”,
http://www.kastamonur.com/kueltuer-ve-medenvet-mekani-olarak-ehr-tahsin-goerguen/
[10.08.2018]
195Victor Hugo, “KentinFelsefesi”, Cogito, 96, ss. 63-66.
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ele almak da mümkündür. Belki de asıl mesele, insan tarafından inşa olan şehir ile 
şehir tarafından inşa olunan insan arasındaki diyalojik ve kozmik ilişkileri 
keşfetmektir.

2. Şehir, Fert ve İnsan

Kuşkusuz keşf ve inşa yolunda insanm şehirler inşa ederken, diğer 
taraftan inşa ettiği şehirler tarafından inşa edildiğini görürüz. Yapma bulma 
dünyası olarak da görülen yaşadığımız alan bir kere daha ağlarını onu yapanı da 
kapsayacak şekilde örer ve insan ondan kurtulamaz. Zamanı ve mekanı nasıl 
işlemişse, ona öyle mukabelede bulunacaktır zaman ve mekan. O halde kötüye 
kötü, iyiyeyse iyi şekilde muamele edilecektir. Şehir kelimesi insana inşirahveren 
kıvamda bize kendisini sunar, en azından biz onu öyle görmek isteriz. Şehir, 
içinden akıp geçen yolcusunun yetkinliğine yetkinlik katabilmeyi başarmalıdır. 
Bu itibarla şehir, içinde sadece binaları ve kitleleri saklayan beton ormanı ve 
ucube bir yapı değil, toplumlann en büyük öğretmenlerinden olmalıdır. Şehirde 
insanm bulması gereken ilk varlık kendisidir. Bir öz bilince sahip olamayan 
insanın bilinci neye, niçin ve nasıl yöneleceğini idrak edebilir mi? Kentleşmek bu 
anlamda en çok kentlileşmekten sonra bir manaya ve ruha sahip olabilecektir.

Şehrin, kendilik bilincine sahip olabilme uğraşısında kişinin en büyük 
yoldaşlarından birisi olduğunu ifade edebilmek gerekir. Zira şehir kişiye kimlik 
kazandırır. "Her şehir kendi bilincine sahiptir. Şehrin bilinci bireylerin bilincini 
belirler ama şehir bilinci bireylerin bilincinden bağımsız değildir. Birey bilinci 
tamamen bireyin kendisiyle ilgilidir; yani kişisedir. Fakat şehir bilincini bireye 
aktarır; yani onun bilincini biçimlendirir. Dolayısıyla bilinç, bireysel olmasına ve 
yalnızca birey ile varlık kazanmasına karşılık, şehir ile özel bir ilişki içinde 
bulunur.”196 Şehrin kimliğinden izole edilerek anlaşılmaya çalışılan kişiler, anlam 
elbisesinden soyunmuş kalırlar. Şehir bağımsız bir kişilik tasavvuru,kişilerin 
kendi istekleriyle de olabilir ancak unutulmaması gerekir ki, şehir, üzerinde var 
olan kişinin yatay ve dikey koordinatlarının kesişiminde ona anlam imkanlarım 
sunar. Kişi, şehirden tarih bilincini tevarüs eder, ona bir yerde olmak ve 
bulunmanın yani mekanın sağladığı ontik güvenliği kazanır. Bu kişinin 
yaslanarak kendini inşa edebileceği oldukça sağlam tarih ve mekan zeminini 
sunar. Çünkü şehre, insan ve toplum tasavvuru, hukuk, ahlak, mekan ve tarih tüm 
belirleyiciliği ile siner. Böylesi bir zeminde inşa olunan benlik, üzerine aldığı tüm 
rolleri kendisinde eritebilir ama arızi unsurların hiçbirisine yaslanarak erimez.

196Şafak Ural, “ŞehirBilinci”, https://www.safakural.com/makaleler/sehir-bilinci
[23.07.2018]
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"Yüzyılların getirdiği medeniyet birikimini şehirleri tahrip ederek yok ediyoruz. 
Bu aslında kişiliğimizin ve kimliğimizi, geçmişimizi yok etmek demektir. 
Mahiyet ve hüviyet açısından söyleyecek olursak mahiyeti ve bunun metafizik 
temeli yok edilen bir medeniyetin çocuklanna istediğini hüviyeti giydirmek 
mümkündür.”197

ifade olunduğu üzere insan, toplum ve doğa tasavvuru, mekan ve tarih 
olmadan hiçbir şehir var olamaz. Şehri meydana getiren unsurların değeri, şehrin 
değerini oluşturur. Şehir, tüm unsurlardan ona sirayet eden anlamı ve değeri sükut 
dilinde terennüm eder, onu duymasını ve görmesini bilenlere. Dolayısıyla şehirle 
aynı zamanda diyalojik ilişkiye geçebilecek bir yetkinliğe sahip olmak gerekir. 
Bu yetkinlik kendisini öz bilince tohum olarak atacaktır. Sonrasında kişi, şehri 
görmeyi ve duymayı başarabilecek yetkinliğe ulaşmayı hedeflemelidir.

3. Şehirden İnsana-İnsandan Şehre Bakmak

Felsefe tarihinde insana tanım getirenler çok olmuştur, insan, 
yapabildikleriyle sınırlandırılmış ve tanımlanmaya çalışılmıştır. Kavramlar 
içerisinde belki de en maruf olanı, insanı, akıllı sosyal bir canlı olarak tavsif eden 
tanımdır. Fakat öyle görünüyor ki bu tanım doğru olsa bile eksiktir, insan akıllı 
ve sosyal olması dışında canlılar arasında belki de en aciz ve muhtaç olanıdır. Bu 
özellik bir bakıma onu güçlü kılan niteliği de bize sunmuş olur, insanm 
oluşturduğu kültür ve medeniyetin kaynaklanna bakarsak hepsinin ihtiyaçlan 
ekseninde hayat bulduğunu görürüz. Aslına bakılırsa şehir de insanm 
ihtiyaçlarına verdiği cevapların bütününü kapsayan yaşam alanıdır. Bu 
ihtiyaçların karşılanması ve incelmesiyle şehrin de letafeti ve nezaheti artar.

O halde insanı, tek başına yetkinliği üzerinden değil, muhtaçlığı 
üzerinden anlamak koşuluyla şehirle olan irtibatını yakalamamız mümkündür, 
insan, doğumundan ölümüne kadar doğası itibanyla muhtaç varlıktır. Bu 
muhtaçlığı, onu, kültür var edicisi ve medeniyet kurucusu haline getirir. 
Şehirlerin kuruluş ruhunda biraz da insanm ihtiyaç sahibi bir varlık olması 
durumu vardır. “Birey, bitkisel ve hayvani nefsin ihtiyaçlannı tek başına 
karşılayamadığı gibi insani nefsin ihtiyaçlannı da tek başına karşılayamaz. Nasıl 
ki beslenme, büyüme, üreme ve iradeli davranışlar söz konusu olduğunda bireyin 
kuvveden fiile intikali insanlar arasında bir yardımlaşmayı ve toplumsal bir

197Mevlüt Uyanık, “Şehir ve Felsefe -Kimlik, Şehir ve Medeniyet İlişkisi Üzerine Bir 
Deneme-”, Türk Yurdu, Sayı:363,2017, s. 35.
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düzenlemeyi gerektiriyorsa insan ruhunun kuvveden fiile iintikali de aym şekilde 
toplumsal bir yardımlaşma ve düzenlemeyi gerektirir.”198

İnsanın, iyi, doğru ve güzel değerlerini arayışında ortaya koyduğu her 
faaliyet aslına bakılırsa yekdiğerini zaruri olarak gerektirmektedir. İnsanın 
varoluşu biraz da diğerinin varoluşuna gizlenmiştir. Hakikat yolunda, kişinin 
mutlak hakikati yakalayamayacağını bilse de hep o yolda olma özgüvenini diri 
tutan unsur, diğeriyle birlikte arayışta olmasıdır. Âmâ insanların fil tarifi bize bu 
konuda güzel bir metafor oluşturur. Âmâlar, file dokunurlar ve herkes dokunduğu 
organ üzerinden bir fil tasavvuru oluşturur. Ancak hiçbirisi file dair bütüncül ve 
tamamlayıcı bir tasavvura sahip olamazlar. Ancak file dokunuş tecrübesi 
diyalojik bir ilişki sonucu kendi aralarında öznelerarası dünyaya sunulursa âmâlar 
ilk duruma nazaran daha bütüncül bir fil tasavvuruna sahip olurlar. Aynı durumu 
insanm hakikat arayışına da teşmil edebiliriz. İnsan, şehirde yekdiğeriyle birlikte 
vardır. Kendi başma sahip olduğu fizik ve metafizik anlam evreni ona nihai 
hakikati vermez, belki hakikatten onu haberdar eder. O kişi parçacı ve atomik 
hakikat anlayışından sıyrılıp çok daha bütünlüklü bir hakikat tasavvuruna sahip 
olmak istiyorsa kendisiyle beraber yatay ve dikey anlamda yaşayan herkesin 
anlam tecrübesine ihtiyacı olduğunu bilmelidir. İşte şehir, kişiler için böylesi bir 
tecrübeyi olanak haline getiren mekana tekabül etmektedir.

4. Beşerin İnsan Yolculuğunda Şehre Uğramak

Yaşadığımız modernleşme tecrübeleri kuşkusuz bizim şehir 
tasavvurumuzu da etkilemiş görünür. Şehir, beşerin insan olma becerisini 
göstermeye ve sürdürmeye çalıştığı mekan olması gerekirken, günümüzde beşerin 
beşerliğini muhafaza ve müdafaa ettiği, hatta beşerdeki canavarlığı açığa 
çıkarabileceği olanakları ön plana alan mekan haline indirgenme mesabesini 
bizlere hatırlatır vaziyettedir. Her insan beşerdir ancak her beşer kuşkusuz insan 
değildir, insanla beşer arasında nitelik ve irtifa farkı söz konusudur. Mesela beşer 
bizim fizyo-biyolojik tarafımıza karşılık gelirken, insan olma hali bizim ruhi ve 
metafizik tarafımıza işaret eder. Canlı varlık, ihtiyaçlarıyla belirlendiği için, kişi 
talep ettiği ve yöneldiği haline gelecektir. Beşer sadece dünyevi ihtiyaçları yeterli 
görürken, insan, onları gerekli görse de yeterli görmez, zira insanm ihtiyacı 
sadece fizyo-biyolojik yapısının ihtiyaçlarıyla mahdut değildir, onlarla birlikte 
insanm ruhi ve metafizik ihtiyaçları da vardır. Ne yazık ki günümüzde tecrübe

198Ömer Türker, “İslam Felsefesinde Şehir Kavramı: Hakikat Bilgisinin Somutlaşması”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:31, 2013, s. 51.
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edegeldiğimiz ve içinde yaşadığımız mekanlar, hızın ve tarzın merkezileştiği, 
dolayısıyla sürekli değişimi ve hazzı vurgulayan ayak seslerini bize işittiren 
mekanlar haline getirilmiştir. İnsanlar bu mekanlarda meskun olmayı akıllanna 
getirmezler, içinden hızlıca gelip geçme amacına matuf sükuna eremeyen 
hayatlan yaşamaya devam ederler.

İtirazımızı dillendirdiğimiz, insana huzur değil ama kasvet veren şehirler, 
akışkan bir zaman ve zeminde trajedik olarak salınan ürkek bir yaşamı saklar hale 
gelmiştir. Kuşkusuz onları da insan inşa eder ancak, bu şehirler beşerlik 
merkezinde inşa edildikleri için tinsel değil sadece tensel ihtiyaçlara cevap verme 
gayesini güderler. İnşa edildikleri hal üzere içinde yaşadıkları kitleyi 
şekillendirmekten de geri durmazlar. Bağın ve bağlantının idrak ve vicdan üzere 
harekete geçtiği unutulur da düşünülen sadece göbek bağı olur. O halde şehir 
sadece beşerin hazzına ve bayağı zevklerine hitap etmesi gereken, ona gelip 
geçiciliği göz ardı ettiren, benliğini unutturup bencilliğini ona hatırlatan, 
rekabetin ait olduklarıyla değil de sadece sahip olduklanyla ölçüldüğünü salık 
veren kaotik ortamlara dönüşür. Bu mekanlarda bedenlerin birbirine güç 
vermeleri değil temassızlıktan ve uzaklıktan güç almalan benimsenir hale gelir. 
Böylesi ortamlarda yetişen kişi sadece kendisine değil hiç kimseye yetmez, zira 
gönlü boşluğu, gözü ise doyumsuzluğu tecrübe etmektedir.

Halbuki kendisinde beklenti tohumlarının filizlenmesi gereken şehir, 
insanm mutlu, yetkin ve iyi olmasına olanak tanıyan mekan olmalıdır. Çünkü 
beşeri insan kılan, onun anlam yolcuğundaki varoluş durakları olarak kendisini 
gösteren, din, sanat, bilim ve ahlaken yetkin şekilde ancak şehirde var olabilir. 
İyiyi, güzeli, doğruyu arayan insan, bu arayışında kendisini de bulmak ister. 
Kendini arayış, yekdiğeriyle buluşmakla mümkün hale gelir. Zira iyi, doğru ve 
güzelin anlamı ancak insan içindir ve ancak insan varsa mümkündür. O halde, 
beşer, yekdiğeriyle anlam ufkuna birlikte yol almalı ve yolculuk onu beşerden 
insaniyete taşıyabilmelidir. Söz konusu yolculuğu yetkin mekanı bu anlamda 
şehirdir.

O halde, şehirler, sadece ekonomik faaliyetler, kurumsal teşekküller ve 
içinde banndırdıklan maddi yapılardan fazlasına sahip olmalıdır. Onlar sanat, 
düşünce ve eylem merkezi de olabilmeyi başarmalıdır. Dünyaya yön veren 
mütefekkir ve fikirlerin şehir menşeili olması bize bu durumu ifade 
etmektedir.199Politika ve polis sözcükleri, insanı ilgilendiren tam teşekküllü

199David Kishik, “Metrosophy: Philosophy and the City”, The New York Times, 6.7.2015.
[23.07.2018]
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idarenin neliğini bize gösterebilir. Politika, ’polis’ten gelir, ’polis’ şehrin 
yönetimini ifade eder. Bu yönetim sadece birbirimizin ilişkisinde ortaya çıkan 
ilişki türlerinin düzenlenmesi değildir, aynı zamanda insanm doğayla, tarihle ve 
mekanla olan ilişkisini yönetmek anlamım da taşımalıdır.200Böylesi tam 
teşekküllü yönetim kendi içinde ilmi, sanatı, ahlakı, dini ve hukuku birlikte 
gerektirir. Birisinin olmadığı zemin eksiktir, eksik olan zeminde beşerin 
insaniyete yolculuğu zorlaşır.

Söz konusu zeminle birlikte insanları bir arada ayakta tutan kavram, 
’nomos/yasa’dır. Antik Yunan’da ’nomos’ kelimesinin serencamına dönük kısa 
bir bakış durumu netliğiyle bize sunar. İnsanları arada tutan, bir kavram olarak 
’themis’, ailede güçlü olanın yönetimde tek başına var olması, güçten ve gücün 
yansıttığı korkuya yaslanarak kendine bağlananları bir arada tutmaya olanak 
tanırdı. Onun bir merhale ilerisinde karşımıza çıkan, ’dike’ ise aileler arasında en 
güçlünün söz sahibi olması durumunu bize sunmaktadır. Ancak bu iki kavram, 
beşerin insan olma yolcuğunda onun özerkliğini ortaya çıkarmaya dönük bir 
işlevselliğe sahip değildir. ’Nomos’, söz konusu kavramların ötesinde, herkes 
için geçerli olması gereken, herkesi kapsayan yasaya karşılık gelir.201 Böylesi bir 
yasa evreninde, insan yekdiğeriyle bir arada olur, maddi ve manevi ihtiyaçlannı 
birbirlerinden istifade ederek, karşılar ve birlikte yetkinleşebilme imkanlanna 
sahip olurlar.

5. Batı Kenti ve İslam Şehrine Birlikte Bakmak

Çoğu mütefekkir şehir üzerine söz söylemiştir. İnsanı sosyal ve akıllı 
canlı olarak tavsif eden Aristoteles şehirleri, insanların daha iyi bir yaşam sürmek 
ve bir arada huzur içinde yaşadıklan yerler olarak görürken, bugün 
şehir kavramının tanımlanmasında sosyal sınıflar, istihdam yapısı, ekonomik 
faaliyetler, popülasyon yoğunluğu ve niteliği gibi çok daha farklı kriterler ölçütler 
olarak belirir. Şehir, insanların bir arada uyumlu şekilde yaşamayı 
becerebildikleri, farklılıklarından zenginlik çıkarabildikleri dinamik yaşam 
sahasıdır. Nispeten birbirlerine benzer insanlann olabildiğince homojen bir yapı 
içinde yaşadıklan yeri taşra olarak anlarsak, nispeten farklı insanların 
olabildiğince heterojen bir zeminde ahenk ve harmoni içinde yaşamayı 
başarabildikleri mekan olarak da şehri anlayabiliriz. O halde şehir, yukarıda 
temas ettiğimiz üzere, beşerin insan olma potansiyelini açığa çıkarabildiği,

200Metin Becermen, “Kent ve Felsefe İlişkisi Üzerine”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:25,2015, s. 12.
201 Aynı yer.
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bununla diğer insanlann varoluşuna nitelik kazandırdığı yaşam mekanı olarak 
karşılık bulur.

Kuşkusuz şehir tasavvurları da sahip olunan anlam telakkilerine bağlı 
olmak üzere farklılık arz edebilir. Burada Batı kenti ve İslam şehrini kuran arka 
plana kısaca işaret edebiliriz. Konuya dair bir kavram inşasında bulunarak bu 
uğraşımızı tecessüm ettirmeye çalışacağız. Sivilizasyon ve Medeniyet 
kavramlarının aynı gerçekliğe yaslanmadıklarını, dolayıyla göstediklerinin farklı 
arka planlara dayandıklarını ifade ederek söze başlayabiliriz. Medeniyet, kökünde 
dini tasavvurun bütüncül bir anlam dünyasını bizlere gösteren anlam sarmalını 
saklamaktadır. Bu arada ”din, dünyada refah ve ahirette felah sağlayacak ilkeler 
bütünü.”202 olarak anlayışınızda karşılık bulmaktadır. Böylesi bir yaşam 
dünyasına (din) bir mekanda (medine) yaşayanlann birlikte yetkinleşmek 
amacıyla sahip olduğu (temeddün), bununla beraber, maddi ve manevi tüm 
halleriyle tezahür edici olarak gereğini yaptıklannı (medeniyet) düşünebiliriz, 
böylesi bir yaşam küresi aslına bakılırsa bize bir ümranı sunmaktadır. Tüm bu 
teşekkülün somutlaştığı mekan olarak karşımıza İslam şehri çıkmaktadır.

Buna mukabil, batı dillerinde karşılık bulduğu şekliyle sivilizasyon 
(civilization), kelimesinin etimolojik kökenleri bizi, seküler olana götürür. 
Özellikle dini geleneklerin bağıntısından kurtulmak ve onlara karşı bir zafer 
kazanan insan (civics), kendisi için içinde yaşadığı dünyayı yeterli görerek, 
uhrevi ihtiyaçlara sırt dönmek suretiyle dini olandan kendisini uzaklaştıdığı 
(civil) bir mekanda (city) yaşamayı tercih edebilir, bu tercihini ise sadece ama 
sadece akli olduğunu iddia ettiği tüm teşekkülleriyle cisimleştirmeyi (civilization) 
arzu edebilir Böylesi bir yaşam dünyasını tecessüm ettiren mekanlar olarak da 
karşımıza özellikle 17. yüzyıldan sonra teşekkül eden batı şehirleri çıkmaktadır.203

Batı şehirlerinin ilk prototipi Antik Yunan siteleridir. Antik Yunan siteleri 
aynı zamanda kendi içerisindeki farklılıklardan zenginlik çıkarması anlamında 
düşünsel faaliyetlerin de şehirde temerküz etmesinin imkanını bize sunmaktadır. 
Özellikle Antik Yunan’da, idare merkezi olarak anlaşılabilen Acropolisten ziyade 
farklı düşüncedeki insanlann daha serbestçe fikirlerini tartıştıklan ve yaydıkları 
mekan olarak agorada bu düşünsel zenginliğin açığa çıkması oldukça önemlidir. 
Agora o dönemde insanlann ekonomik, sosyal, kültürel tüm faaliyetlerini

202Mevlüt Uyanık, “Şehir ve Felsefe -Kimlik, Şehir ve Medeniyet İlişkisi Üzerine Bir 
Deneme-”, s. 34.
203https://www.etvmonline.com/word/civic: https://www.etvmonline.com/word/civil
[10.08.2018]
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tartıştıkları ve tanıttıkları ortamdı.204 Aynı düzlemi bizler, İslam düşüncesi için 
şehrin tam merkezinde inşa edilen, Ulu Camii ve etrafında şekillenen tüm sosyal 
donatılan kapsayan külliyeler için ifade edebiliriz.205

Etüdümüz için daha merkezi olan İslam şehrine geçmeden önce, Weber’in 
idealize ettiği şehir kategorisine temas etmek yerinde olacaktır. Şehir, yukarıda da 
işaret edildiği üzere yatay olarak mekanın, dikey olarak zamanın işlendiği, 
insanların maddi ve manevi ihtiyaçlannm giderildiği beşeri evrenlerdir. Weber, 
kentin var olabilmesini, ticareti, kalesi, pazan, belli bir özerkliğe sahip 
mahkemeleri, belli bir seçim bazlı siyasi yapısı olmasına bağlamakta ve bu 
özelliğe sahip olan kendi batı kenti olarak tavsif etmektedir. Weber, kavramsal 
şablonu bu şekilde oluşturup, kendi kurgusunu evrensel olanla özdeşleştirerek 
Müslamanlann yaşadığı coğrafyada kentlerden söz edilemeyeceğini ifade 
etmektedir.206Ancak böylesi bir genelleyici ve dışlayıcı ön kabul sorgulanmalıdır. 
Zira Weber’in tasavvurunda yer alan şablon beşeri bir düşünce etkinliğinin 
ürünüdür, zannidir ve kabul edilmesi zorunlu değildir. Pekala İslam şehirlerinin 
ortak nitelikleri üzerinden başka bir şablonun daha çıkanlması mümkündür. 
Ancak bu başka bir mukayeseli çalışmanın konusudur. Bu çalışmamızda bu başlık 
altında yapmaya çalışacağımız şey, İslam şehrini, İslam şehri yapan merkezi 
unsurları ortaya koyduktan sonra onlann hayat tasavvurundaki yerlerine dair 
yorum denemesinde bulunmak olacaktır.

Cami, medrese, hükümet sarayı, çarşı, aşhane, hastane, kabristan, bahçe, 
mesken vs. tüm bu unsurların şehirde birbirine aşina olduğu, yabancılık 
hissetmediği, birbiriyle uzlaştığı ve telif edildiği zeminde ve zamanda insanm 
ferdi ve içtimai, dünyevi ve uhrevi, bedeni ve ruhi olarak tamlığa ve bütünlüğe 
kavuştuğunu görürüz. İnsanm mutluluğu iyiliğine bağlıdır, iyilik ise basittir ve 
bölünemez. O halde ferdin ve toplumun uzlaşmadığı, dünya ile ahiretin 
birbirinden koptuğu veya koparıldığı, bedenin ve ruhun ayrı ayn yerlere 
savrulduğu bir mekanda insanm iyiliği parçalanmış ve buharlaşmıştır. Basit olan 
parçalanırsa yok edilmiş olur, o şeye istinaden yaşanması gereken mutluluk da 
hayal veya sanı halinde kalır.

İslam şehirlerinde Ulu Cami şükrü, ibadeti ve uhuvveti; medrese, ilmi; 
tekke, edeb ve irfanı; saat kulesi, vakti; hamam, temizliği; kabristan, akıbeti;

204Muhsin Yılmaz, “City as the Resource of Philosophy”, Uludağ University Faculty o f  
Arts and Sciences Journal ofSocial Sciences, vol. 18, Iss. 32, 2016, ss. 137-138.
205 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Şehir”, DİA, 2010, s. 444; AndreRaymond, “İslam Şehri 
Kavramı”, DİA, cilt:38,2010, s. 450.
206 Max Weber, Şehir, çev. Musa Ceylan, Bakış Yay. İstanbul, 2000, ss. 73-95.
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bedesten, dünya hayatının ehemmiyeti ile ticari hayatı bizlere sunar, tüm bunlar 
aynı manevi çatı altında birbirlerini tevhit zemininde tamamlarlardı.207 Özellikle 
medresede kişi, madde cephesinde ilimle ayağa kalkmakta, derinleşmekte ve 
zenginleşmektedir. Fakat bu, o kişi için gerekli ama yeterli değildir. Tekke ise 
ilimle ayağa kalkan kişiyi edeb ve irfanla mana cephesinde ayağa kaldırır ve var 
kılardı.

Şehir sakinine bir bütünlük vaat etmeyi başarabilmelidir. Yukarıda temas 
ettiğimiz, şehrin bütünlüğü içinde kabristanın da değeri bu bağlamda ön plana 
çıkar. Zira zikredilen bütünlüğün kapsamına yerin üstündekiler ve altmdailer 
birlikte dahildir. İslam şehirlerinde kişiler yerin altındakilerle beraber 
yaşamaktadırlar.208Şehir, maddi ve manevi olarak hayatı toptan kucaklayabilecek 
şekilde tüm unsurları yerli yerinde kapsayabilmelidir, yineşehrin tüm bu 
tamamlayıcı unsurlarla birlikte organize olabilmesi gerekir, ancak öyle olursa 
şehir, sahip olduğu tüm olanaklan sakinlerine açabilir, yine ancak o şekilde geniş 
bir bilinçle bireylerin bilincine tesir edebilir. Yine organize olmuş şehir, 
insanların sadece duygularını değil, yeteneklerinin de gelişmesine olanak tanır.209 
Tüm bunların sonunda, bilinç ufuklannda açılma olan kişiler, ortak bilince katkı 
sağlayacak ve hep birlikte, mekan, zaman ve zemin olarak zenginleşeceklerdir.

6. Erdemli Şehir ve Erdemli İnsan için Şehir ve Erdemleri

insanlar kendilerinin teşkil ettikleri dünyaya ümran, bu ümranı sürdürme 
yollarına edeb adını vermekteydiler, insan, doğası itibanyla bir diğerine muhtaç 
varlıktır ve diğerleriyle birlikte yaşamak zorundadır, ancak birlikte yaşamak 
zaruri olarak şehri ve şehirde yaşamayı gerektirmez. O halde karşımıza bedevi ve 
hadari olmak üzere iki ümran çıkmaktadır. Bedevi ümran, insanlann çevreleri 
üzerinde tasarrufta bulunmadan ve dahası onları çepeçevre saran evrene değer 
katmadan, onlan basitçe kullandıklan ve tükettikleri hayat şartlarını ifade eder. 
Bu manada bedevi ümranda insanlar, çevrelerine etik, estetik, iktisadi, ticari, sınai 
bir değer katmazlar. Kendileri, diğerleri ve gelecekleri için bir şey hazır etmez,

207Bkz. Sevgi Aktüre, “Anadolu Kentinde Türkleşme-İslamlaşma Süreci, Mekansal Yapı 
Değişimi ve îslam Mimari Mirası” İslam Mimari Mirasın Koruma Konferansı Bildiriler, 
İstanbul, s. 25; OlegGrabar, îslam Sanatının Oluşumu, çev. Nuran Yavuz, Hürriyet Vakfı 
Yay., İstanbul, 1988, s. 138;Mevlüt Uyanık, “Şehir ve Felsefe -Kimlik, Şehir ve Medeniyet 
İlişkisi Üzerine Bir Deneme-”, s. 36; Ekrem Hakkı Ayverdi, “Çehresi Değişen Şehir”,
İslam Medeniyeti, 15 Mayıs 1968, s. 44-46.
208Ekrem Hakkı Ayverdi, “Çehresi Değişen Şehir”, s. 45.
209Şafak Ural, “ŞehirBilinci”, https://www.safakural.com/makaleler/sehir-bilinci
[23.07.2018]
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bulduklarıyla ihtiyaçlannı giderirler. Bunun yanında birlikte yaşama şehirde de 
tezahür eder. Böylesi bir birlikte yaşamada insanlar düşünce ve bilgi biriktirip, 
etraflarında kendilerini çepeçevre kuşatmış olan her şeyi bir fikirle tanzim 
edebilir, iletişime girdikleri her şeyi kendileri, diğerleri ve gelecekleri için hazır 
hale getirme becerisini gösterebilirler. Burada incelmiş, nazik ve latif bir yaşam 
biçimi söz konusu olur. Böylesi bir yaşam biçimini kapsayan dünyaya hadari 
ümran denir. Böylesi bir yaşam etik ve estetiği birlikte işe koşar ki buna da edeb 
denir. Hadari ümranın canlı şekilde yer aldığı şehirde her şey büyük bir kozmos 
içerisinde yer alır, karmaşık bir yapı arz etse de herşey yerli, yerinde bulunur.210 
Kuşkusuz hadari ümrana açılan edeb, şehrin erdemlerini gerektirecektir. Bu 
erdemlerin neler olabileceğine ilişkin düşüncelerimize geçeceğiz. Ancak konuyu 
biraz daha kapsamlı şekilde ele almamız gerekmektedir.

Şehir, muhakkak kusursuz bir uyum alanı değildir, hatta belki de velut 
sonuçlara gebe bir çatışma alanıdır. Benzer işleri benzer şekilde yapan, aynı 
şeyleri düşünen, aynı şekilde eyleyen, benzerlikleri merkeze alan insanların değil, 
farklı işleri yapan, düşünen, hayal eden ama ortak ufku görebilen insanların 
beraber mutlu olabildikleri yerdir şehir. O halde bu anlamıyla şehir, kültürdür, 
felsefedir, tarihtir, siyasettir, ekonomidir, insanm yaşadığı ve yetkinleşebildiği 
yegane yerdir. Şehriçıkar sağlamak, rant elde etmek, hazzı merkezi kılmak için 
ele alan bir bayağı tasavvur, onu kullanılan ve tüketilen bayağı bir nesne 
konumuna düşürür. Sömürünün çarkı haline getirilen şehir ise yaşam alanı 
olmaktan çıkar ve insanı boğmaya başlar. Boğulan insan özgürlüğünü kaybeden 
insandır.

Şehir insanı özgürleştirdiği kadar tutsak da kılabilir. Ancak şehirden 
beklenen, insanın özünü gür, yaşamını ise özgür kılmasıdır. İnsan yaşadığı şehre 
aidiyet besleyebilir ve şehir üzerine fiilen söz sahibi olma imkanını elde edebilir.
O zaman şehir onu özgürleştirici ve özgünleştirici bir rol icra eder, şayet kişi 
yaşadığı şehre aidiyet besleyemezse ve şehir üzerinde söz sahibi olma imkanım 
bulamazsa, şehir onu tutsak kılar ve köreltir. Emeğine, kendine, ilişkilerine, 
mekanına ve zamanına yabancılaşan insan tüm bunları kuşatan şehrine de 
yabancılaşıyordur aslmda. Şehre dair sorunlar ile şehir bazlı insan sorunlarına 
ilişkin çözüm önerileri geliştirilmelidir. Burada şehir yaşamının getirdiği 
handikapların azaltılması oldukça önemli görünür.

210Tahsin Görgün, “Kültür ve Medeniyet Mekanı Olarak Şehir”,
http://www.kastamonur.com/kueltuer-ve-medenvet-mekani-olarak-ehr-tahsin-goerguen/
[10.08.2018]
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Şehir, sakinlerine onların rahatına matuf olmak üzere yüksek gelir, eğitim 
kurumlan, eğlence mekanlan vd. hususları sunar. Ancak aynı zamanda şehrin, 
insan için handikapları da söz konusudur. İnsanın çevre sorunlan, kirlilik, stres, 
kasvetli gökyüzü ve neşesiz sabahlarla şehirde rastlaşması çok yüksek ihtimaldir. 
Köyün de şehir gibi kendisine ait avantajlan ve dezavantajları vardır. İnsan 
köyde, temiz hava, güzel doğa, karmaşık olmayan sade ilişkiler, organik 
beslenme gibi hususiyetlere daha kolay sahip olabilir. Buna mukabil, eğitim, 
sağlık, konfor ortamları köyden nispeten uzakta bulunur. Bu duruma Ebenezer 
Howard, şehrin köy iletelif edilmesi teziyle mukabelede bulunur. Garden Cities 
o f Tomorrow adlı eserinde, Howard, şehrin ve köyün evliliğinden bahseder. 
Böylece o şehrin avantajları ile köyün avatajlannın telif edilip, her ikisinin 
dezavantajlannın bertaraf edileceğini düşünür.211 Söz konusu fikre dair 
gerekçelendirme tarzlan kuşkusuz başka bir çalışmanın konusu olabilir. Şehir ve 
insan sorunlarına ilişkin mümkün bir çözüm teklifi olması bakımından söz 
konusu tez, değerli görünebilir. Şehre dair ifade edilen sorunlardan en büyükleri 
şehirde meskun olan sakinlere, şehrin kapsadığı farklı sosyal yapılara ve değişik 
düşünce ve inançları paylaşan gruplara ait görünür.

Şehrin içinde barındığı ortamların, şehirde ikamet edenleri düşünmeye ve 
tek tipleştirici unsurlardan sakındırmaya yöneltmelidir. Çünkü böylesi 
durumlarda kişinin kendisini ve kendisiyle birlikte şehri yetkinleştime 
motivasyonu artınlabilir.212Şehirlerde var olan folklorik unsurlar ile farklı yerel 
geleneklerin boğulması veya asimile edilmesi onlara ilişkin hikmeti değil 
tahakkümü, dolayısıyla zulmü beraberinde getirir. Her şehirde demokrasi 
kültürünün ve yerel geleneklerin zenginliklerinden istifade edebilme becerisinin 
içselleştirilmiş olması gerekir ki, sosyal bünye kendisini her dem yeniden 
tazelesin ve güçlendirsin.213Şehri bu anlamıyla belki de aşure kazanına benzetmek 
mümkündür. Aşureyi meydana getiren tüm unsurlar kendi tatlarından 
vazgeçmezler ama hep birlikte bambaşka bir tat meydana getirirler. Bu anlamıyla 
şehir, farklı tatların kendi hususiyetlerini koruyarak bambaşka tatlann ortaya 
çıkanldığı aşure kazanı gibi düşünülebilir.

Bununla birlikte tüm meslek gruplarının temsilcilerinin bir araya gelmesi 
ve şehrin sorunlarının samimi ortamda tartışmalarının önü açılmalıdır. İnsanların

21'Ebenezer Howard, Garden Cities ofTomorrow, MIT Press, Cambridge, 1965, s. 48
212David Kishik, “Metrosophy: Philosophy and the City”, The New York Times, 6.7.2015.
[23.07.2018]
213Frank Cunningham, Cities: A Philosophical Inquiry, Research Bulletin 39, Centre fo 
Urban and Community Studies, 2007, ss. 3-7.
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yaşamlarını kolaylaştıma ve hırstan uzak ortak iyinin hedeflenmesi bu 
istişarelerin tüm gündemlerini belirlemelidir. Bu farklılıklara kapı aralayacak, 
toplum içindeki zayıf halkanın güçlenmesine olanak tanıyacak ve tek tipleşme ile 
tekelleşmenin önüne geçebilecektir.

Şehrin erdemlerinden söz edebilmemiz gerektiğini ifade etmiş ve konuya 
ilişkin düşüncelerimizi ertelemiştik. Şehrin, içinde barınan sakinlerin zatında 
tecessüm ettirdiği zamana yayılan erdemleri var olmalıdır. Şehir bu erdemlere 
sahip kişiler nezdinde erdemli bir şehir haline gelir. Şehirde yaşayan insanların 
geçmişlerine ilişkin erdemleri sadakat ve saygı; içinde fiili olarak yaşadıkları 
zamanda birbirlerine, şehir ahalisine karşı göstermeleri gereken erdemler 
tahammül, mahremiyet ve ilgi; gelecek nesillere karşı sahip olmaları gereken 
erdemler ise sorumluluk ve vekalet etme bilincidir. Geçmişe ve geleneğe ilişkin 
sadakat ve saygı, insana ontik güvenlik ortamı sağlar, birlikte yaşadıkları 
insanlara gösterdiği tahammül ve ilgi, toplumda ortak iyinin oluşması ve 
muhafazasını bununla birlikte farklılıktan elde edilen verimin artmasına olanak 
tanır. Nihayetinde gelecek nesillere gösterdiği sorumluluk ve vekalet bilinci, 
onların da hakların korunmasına ve çok daha yaşanabilir bir dünya bırakma 
uğraşısmı içinde saklar. Tüm bu erdemlerin gösterileceği yer ise, karmaşık unsur 
ve kurumlann bulunduğu şehir olacaktır.

Şehir ahlakı, felsefe tarihi içerisinde Batıdan ve Doğudan filozofların da 
meselesi olmuştur. Aristoteles’in merkeze taşıdığı saadet ve Platon’un 
önemsediği adalet kavramları aynı öneme İslam ahlâkdüşünürleri nazarında da 
sahiptirler. Ancak İslam ahlâk filozofları onları, bir yola ve mevkiye taşımışlardır. 
Ayrıca, İslam ahlâk düşünürlerin çoğu Platon ve Aristoteles’te karşımıza çıktığı 
şekliyle ahlakın, mikro siyaset, siyasetin ise makro ahlâk olduğu çerçevesine 
sahip çıkmış, onları tedbîru’l ferd, tedbîru’l menzil ve tedbîru’l müdn başlıkları 
altında telif ettiğini ifade edebiliriz. İnsanm huzurunun tüm toplumun huzuruna 
bağlandığı bu bağlam bizi ortak iyi tasavvuruna götürmesinin yanında, ferdi, 
aileyi ve toplumun birlikte her insanm huzura kavuşacağı bir sosyal bünyeyi inşa 
etme anlayışını bize sunar. Hiç şüphe yo ki, insanm, ailenin ve toplumun 
değerlerle bezenebileceği mekan ise erdemli şehirdir.Erdemli bir şehrin var 
olması, o şehirde var olan fertlerin erdemli olmasına, toplumu oluşturan ailelerin 
kendilerini tüm toplum zincirini olumsuz etkilememek için zayıf halka olmaktan 
muhafaza etmesine bağlıdır.

Bir şehir, sakinlerinin sadece şahsi menfaatleri ve bayağı hazlannı tatmin 
etmek için bir araya geldikleri haz ve menfaat şehri olabilir. Yine bir şehir, 
güçlülerin güçsüzleri ezdiği zorbalık şehri de olabilir. Bir şehir bilgisinin tamam
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olduğu ama uygulaması noksan fasık şehir de olabilir. Yine bir şehir bilgide 
noksan olduğu için batıl uygulamaları olan sapık şehir de olabilir. Ancak şehir, 
sakinlerinin erdem ufkunda birleştiği, birbirlerine hizmet etmek için varoldukları 
erdemli şehir olmalıdır.214 içinde var olmaktan herkesin mutlu olacağı şehirler 
olarak karşılık bulan erdemli şehir, sakinlerinin sevgi ve dostluk etrafında bir 
araya geldikleri şehirdir. Sevginin sebepleri hayr, menfaat ve lezzettir. Ancak 
sevgi tüm bunların telifinde ama erdemi merkezine almak suretiyle tecelli 
etmişse, böylesi bir sevgi erdemli şehrin sakinlerini bir araya getirmelidir.215 
Sevgi etrafında sakinlerinin bir araya geldikleri şehirde hukukun işlevi ahlâk 
üzerinden tecelli eder, zira o şehirde hukuka gerek olmaz. Zira insanlar 
birbirilerini sevdikleri ve birbirlerine dost olduklan için karşılanndaki nefsleri 
kendi nefslerine tercih edebilir durumda bulunurlar.216

7. Kapalı Kentlerden Açık Şehirlere tdeal Şehir Tasavvuruna Dair

Marver, şehri tanımlarken şöyle söyler: “Duvarlarla çevrili insan yerleşim 
alanı”. Bu tanım aslına bakılırsa güvenin merkeze alınarak kendisini dışarı 
nispeten kapatan şehirleri tarif eder. Dışarıya kapanan şehir insanlannı da 
birbirine kapatabilir. Ancak insanm insana dost, ufuk ve yurt olduğu yerde 
şehirlerarasmda ünsiyet ve ülfet gelişir, böylesi şehirlerde yaşayan insanlar 
birbirlerine sırtlannı ve gönüllerini yaslayabilirler. Bizi kuşatacak şehir tevazu 
ölçüsünde, yaratıcıyı unutmadan ve haddi bilerek inşa olunmuş olmalıdır. Şehir 
cenneti dünyada vaat eden olmaktan ziyade insanı cennete hazıriayabilmeyi vaat 
edebilmelidir, ilkinde dünyada cennet oluşturulmak adına ötekilere o mekan 
cehennem kılmabilirken, diğerinde cennete öykünerek ona layık olma dolayısıyla 
cennet yaşamına hazırlanma imkanlan saklı görünür.

insanm amacı saadettir, ahlâkve siyaset, bu saadetin fert, aile ve toplumda 
nasıl kazanılaileceğini araştırır ve onlara dair normlan keşfetmeye ve inşa etmeye 
çalışır. Bu doğrultuda ideal bir şehir, erdemli insanı, erdemli aileyi ve erdemli 
toplumu barındıran şehirdir. Şehir üç boyutuyla tam teşekküllü şekilde var 
olmalıdır. Şehir aynı zamanda, topumsal, siyasal ve kültürel bir organizma ve

214SeyfuddinAhmed El-Ebherî, Şerhu ’lAhlaki’l- Adudiyye, çev. ÖmerTürker, Nobel Yay., 
Ankara, 2016, s. 54.
215Adududdin el-İci, Ahlak-ıAdudiye, ss. 167-168. (MustakimAncı, “Adududdin el- 
İci’ninAhlâkRisalesi: ArapçaMetniveTercümesi”, Kutadgubilig, 15,2009)
216Taşköprizade, Ahlak-ı Adudiyye Şerhi, çev. Müstakim Arıcı, Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul, 2014, s. 222.
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ilişki zeminini bize sunmaktadır.217 Şehirde, ticaret, sanayi, idare ve kültür gibi 
çok farklı unsurların oluşturduğu karmaşık ama organize edilmiş bir bütünlülük 
tebarüz etmektedir. Bir şehir, ilim, sanat, felsefe, ahlâk ve hukukta ne kadar derin 
ve seçkinse o kadar güçlü ve etkili olur. Bu anlamda, "şehirler sosyal hayatm her 
yönünü kapsayan çeşitli faaliyetlerin görüldüğü, ekonomik ve kültürel birikimin 
yoğunlaştığı önemli erleşim birimleri olup fiziksel ve sosyal çevre ile toplumsal 
hayatm merkezini teşkil eder.”218 Şehri oluşturan tüm farklı sosyolojik yapıların 
birleşebileceği tek zemin vardır ve şehirde o zemin çok güçlü tutulmalıdır. Adalet 
ve hikmet, şehri tüm unsurlarıyla bir araya getiren ve toplayan zemine işaret eder. 
Böylesi bir zeminde inşa olunan sosyal bünye ise ideal şehrin omurgasını 
oluşturmaktadır. Şehir böylesi güçlü bir sosyal bünyenin ana vatanıdır.

Unutmamak lazım, şehirde inşa olunan ana bünyeye düşman heteredoks 
yapılar hep şehrin dışında teşkilatlanır.219Şehirde oluşturulan sosyal bünye ne 
kadar sağlam ve dirençli olursa şehir dışında oluşan ve ana bünyeye düşman bu 
yapıların, sağlam bünyeye sirayet etmeleri de o denli zor olmaktadır.220 Ancak 
şehir de mutlak suretle yerel geleneklere ve farklılıklara duyarlı olmayı, onları 
kuşatıcı olabilmeyi başarmalıdır. “Her birey şehrin sahip olduğu olanaklara 
ulaşabilmelidir. Bunlar olmadığı takdirde bireyler şehri “ötekileştirir”. Birey o 
şehri kendi dışına atar, kendini şehire ve şehiri kendine yabancılaştırır. Bu 
koşullar altında birey, o şehirin bilincine olumlu bir katkı yapamayacaktır; çünkü 
bu konuda kendi bilinci yeteri bir düzeye ve derinliğe ulaşamamıştır. Şehir bilinci 
ise tam da burada karşımıza çıkar; bir anlam ve varlık kazanır.”221

Sosyal bünyede sağlamlığın görünüşüne şehri merkeze alarak, söz konusu 
sosyal bünyenin en organik tarafları olan mahalleler üzerinden bakmaya 
çalışabiliriz. “Anadolu ve Balkanlar’da Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde 
genellikle dinî ve etnik gruplar bir arada yaşamasına rağmen nâdir de olsa bazı 
şehirlerde müslümanlarla gayri müslimlerin aynı mahalle de oturdukları dikkati 
çeker. Söz konusu gruplar arasında çarşıda ve pazarda her zaman ticarî ve sosyal 
ilişkler görülmüştür. Bu hususlar çerçevesinde Osmanlılar’da mahalle birbirini 
tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışından sorumlu, sosyal dayanışma içinde

217 Koksal Alver, “İslam Şehrini Kurmak: Hz Peygamber’in Şehir Tasavvuru”, TYB 
Akademi, Sayı: 15,2005, s. 81.
218 Mustafa SabriKüçükaşçı, “Şehir”, DİA, cilt: 38, 2010. s. 441.
219 Muammer Gül, “İslam ve Şehir”, Muhafazakâr Düşünce, Sayı:23,2010, s. 78
220 Bkz. Muhammet Enes Kala, “Darbeye Kafa Tutmanın İnsani İmkânı: Sosyal Bünyeyi 
İnşa Etmek ve Ona Dost 01mak” 4̂rfa/w Akademi, Cilt:6, Sayı:2,2016, ss 21-36.
221Şafak Ural, “Şehir Bilinci”, https://www.safakural.com/makaleler/sehir-bilinci
[23.07.2018]

https://www.safakural.com/makaleler/sehir-bilinci
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olan ailelerden meydana gelen bir topluluk ve hukukî birlik özelliği taşır. Bu bir 
bakıma mahallede işlenen suçların sorumlulan bulunamazsa sakinlerinin tazminat 
ödemesi anlamına gelir. Bunun yanında mahalleler vergilerin tesbiti ve 
toplanması, asayişin sağlanması gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 
sorumlu birimlerdir. Bu sebeple mahalleler, şehirlerin sadece fiziksel yapısını 
belirleyen bir birim değil İdarî ve sosyal bir ünite mahiyeti gösterir.”222

Güçlü bir sosyal bünye inşa edebilenin de önemli şartları vardır. En 
önemli şart, şehirlerin kendileriyle anılabileceği her anlamda yetkin insanlan 
yetiştirebilmektir. Kuşkusuz böylesi insanlan yetiştirebilmek bir anlamıyla, 
insanm, değerin, metafizik ve etik zemini merkeze alan iklim işidir.“Eşyayı ve 
sureti değil, insanı ve siretini merkeze (almalıyız). Böylelikle insan ve şehir 
ilişkisini yeniden kuracak felsefeci mimarlar yetiştirebiliriz. Çünkü İslamiyet’in 
ilk asırlannda bir şehir övüleceği vakit binalardan ziyade yetiştirdiği kıymetli 
insanlar anılırdı. Bunu yine yapabiliriz. Tanrı-evren/şehir ilişkisinin fizik- 
metafizik irtibatını yeniden kurabiliriz.”223İnsan kendisini çepeçevre kuşatan 
evrenin hiçbir boyutunu metafizik ve etik değerlerden soyulmuş, korunaksız bir 
’nesne’ konumuna indirgememelidir. Eğer indirgerse, karşılığında en çok 
kendisine acı verecek şekilde evren, kullanıma, tüketime, istismara ve tahakküme 
açılır.224Bunlarla birlkte şehir, temizliğe, insanın refah ve felahına, hayatın 
kolaylaşıtınlmasma önem veren yaklaşımları ortaya koyabilmelidir. Sadece 
insanm değil tüm varlık türünün kendisini güvende hissettiği mekan olmalıdır 
şehir.225

Şehirler sadece beton ormanlardan, yapılardan, iktisadi, idari, 
teşekküllerden oluşmamalıdır. Tabi şehrinöyle olmaması idrak, vicdan ve hissiyat 
sahibi insanm teşekkülüyle mümkündür, zira şehrişehir yapan şehirleşebilen 
insanlardır. Beşeriyetten insaniyete yol alabilenlere yol imkanı sağlayan şehirler 
inşa edebilmek en büyük arzularımızdan olmalıdır.

222İlhan Şahin, “OsmanlIlarda Şehir”,Z)/4, cilt: 38, 2010, s. 449.
223Mehmet Yılmaz, “îslamda Mimar ve Şehir”, ss. 5, 17. http://www.derindusunce.org/wp- 
content/uploads/2013/09/islamda mimar ve sehir.pdf
224Mustafa Armağan, “Batı’da ve îslam Medeniyetinde Şehir”, Muhafazakâr Düşünce, 
Sayı:23,2010, s. 117.
225Mustafa Armağan, “Batı’da ve İslam Medeniyetinde Şehir”, ss. 128-129.

http://www.derindusunce.org/wp-
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Tanpmar, Anadolu’nun his tarihi yazılmadan şehir ve insana dair 
nakillerimizin eksik kalacağmı vurguluyordu. Evrensel yapının değil, evrensel 
ruhun sürekliliğinin peşine düştüğümüzde, yeniden çağlara nizam veren öncü 
insan ve örnek yapıların birleştirici kucağında, o hep aradığımız kibrit-i ahmer 
değerindeki “şehir ve insan”a da ulaşmış olacağız.

Evrensel olan, güzel olan ve ancak güzel olanı seven Yüce Mimar tarafından 
her an, her nefes, her çağ aralığında değişmek üzere inşa edilmiştir. O zaman 
yerel olanın mimarı, hiçbir çözümün ebediyen geçerli olmayacağım bilerek ve 
yaradılıştaki tezadı iyi okuyarak işe başlamalıdır.

Mimari İncelik

Şehirlerin ve insanlann ruhu arasında görünmez bir kardeşlik bağı vardır. 
Nesillerin üstünlüğünü çağ çağ yitirmesi gibi, mimari incelik de aynı yasaya tâbi 
olarak seyrelir. İnsan tekinin “üsvetü’n hasene”si, İlahî elçilik vazifesini erişilmez 
bir üstünlükle mühürleyerek varlığını arz etmiştir. En hayırlı, en kaliteli nesil de 
onun etrafında kümelenmiştir. Onlan takiben ruhi üstünlükleri çözünerek insan 
nesli bugüne gelmiştir ve değer veraseti taşıyanlar dışında aynı yasa üzerine 
değerinden vererek gelmeye devam edecektir.

Bu, yaradılışın yasasıdır; tabii karşılanması gerekir. İnsan tekinden beklenen 
engellenemez değişime ayak uydurmak, bu bin bir cepheli avize gibi her an yeni 
parıltılar, yeni fırsat ışınları saçan değişimi hayra yormak ve hayırda 
kullanmaktır.



314 Elazığ Belediyesi Yayınlan

Vuku bulan her şeyin tarihî bir zemini ve süreci vardır. Evrensel olan ne 
kadar değerliyse, mahallî olanın da ihtiyaçlan o kadar önemlidir. Yukardan aşağı 
inmezsek, yukanyı aşağıya raptetmezsek, “dünya” denilen “dönen” zeminde 
yaşama, gelecek nesillere hizmet verme ve onlann gayretlerini körükleme 
imkânından ve nimetinden mahrum kalırız.

Dünya Fena Bulmak Üzere Tasarlanmıştır

İlâhî yasa, mahallî çerçeveyi çizmiş fakat insanın bu çerçeveye hapsolmasım 
men etmiştir. Evrenler ile insanlığın oluşumu arasındaki İlâhî sürece azami dikkat 
ve anlayış gerekir. Soru, evrensel ile mahallî olanın nasıl mezcedileceği 
sorusudur. Bu uzlaşma ihtiyacı elbette ki asgari bir davranış standardında 
buluşmayı gerektiriyor. Din, fizik ötesi kavramlardan hareket ederek fizik alan 
için birtakım davranış kodlan geliştirmiştir. Hilkat yasalarına uygun bu davranış 
modellerine “ahlak” denilmiştir. Davranışın bir standardı varsa/olmalıysa 
davranışı çevreleyecek mekânm da tamamlayıcı, bütünleyici bir standardı, bir 
“ahlak”ı olması gerekiyor.

Medenileşme, şehirleşme dediğimiz olgu, ancak bir ruh aktarımı 
sorumluluğunun bilinçli aydınlığında vücut bulabilir. Diyelim ki altmış-seksen 
sene yaşayan bir insan, nasıl bizatihi üç nesli etkiliyorsa, şehirlerin yapıtaşlan da 
duruşları, mesafeleri ve ufuklarıyla, beraberinde gelecek mimari düzeneklerin 
sosyal statüsüne kaçınılmaz şekilde tesir etmektedir.

Ebedîlik iddiasıyla uzayan yapılar insan tekini Firavunlaşmanın eşiğine 
götürmüştür, öyle de olacaktır. Evren yasaları donmuş yapılanmalann varlığına 
uygun değildir. “Dünya” denilen mekân, “fena bulmak” geçerliliğini yitirmek 
üzere tasarlanmıştır. Zihinler ne zaman ki donmuş eşya ve insan yapılanmalan 
üretmeye başlamışsa yasalar devreye girmiş ve kendi cinsleri eliyle eşyayı ve 
insanı “geçici” statüsüne iade etmiştir. Evrenlerdeki “hareket” yasası gereğince, 
durgun olan yani “hayır ve bereket” üretmeyen her şey yerinden olmaya 
mahkûmdur.

Evrensel Olması Gereken Yapıya Biçim Veren İradedir

Buradan insan ve şehir terbiyecilerine önemli bir mesaj çıkmaktadır. Eğitim, 
firavunlar; mimari, devasa piramitler yetiştirme mesleği değildir. Nefsinin 
çadırını bütün insanlığın hizmetine konak yeri yapabilen yatay yapılanmalar, “en
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şerefli yaratılmış” statüsüne sahip insan varlığının yegâne ihtiyacıdır. Evrensel 
olması gereken yapmın kendisi değil, yapıya biçim veren iradedir, ruhtur. Bunun 
içindir ki Devlet-i Aliyye sınırları içinde tevazulanyla bir kültür bütünlüğü 
taşıyabilen yapılann ruh damağında benzer tatlar bırakarak varlığını 
sürdürdüklerine şahit oluyoruz. Mostar ve Safranbolu evleri gibi...

“Değişmenin ebedî olduğu yerde güzeldir hayat” diyen Tanpmar, 
Anadolu’nun “his tarihi” yazılmadan şehir ve insana dair nakillerimizin eksik 
kalacağını vurguluyordu. Evrensel yapının değil, evrensel ruhun sürekliliğinin 
peşine düştüğümüzde yeniden çağlara nizam veren öncü insan ve örnek yapılann 
birleştirici kucağında o hep aradığımız “kibrit-i ahmer” değerindeki “şehir ve 
insan”a da ulaşmış olacağız, insan dikey yapılanmanın sadece ruha mahsus 
olduğunu kavradığında, belki “altından ırmaklar akan erîkeler” keşfetmenin 
tadına bu “dünya” zindanında da varabilecektir. İşte o zamandır ki gönül 
cennetlerinde yaşayanlara, “Çalabım bir şâr yaratmış/ İki cihan arasında/ 
Bakıcak dîdâr görünür/ Ol şârın kenâresinde ” sim da ayan olacaktır.
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SİNEMA VE ŞEHİR
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Özet

Sinema şehir ilişkisinin işlendiği bu makalede, şehirlerin beyazperdede 
nasıl yansıdığı, mekan, konu ve metafor olarak nasıl bir işlev gördüğü 
anlatılmaktadır. Sinema dilinde sinemasal kentler yahut sinemaskop şehirler diye 
tanımlanan şehir sinema ilişkisi İstanbul, Adana, Urfa ve Elazığ üzerinden 
anlatılmıştır. Ayrıca Elazığ’da çevrilen filmlere yer verilmiştir.

Anahtar sözcükler

Sinema, şehir, İstanbul, Adana, Urfa, Elazığ

Her sanat yeni bir söz söylemek için çıkar. Her birinin kendine has bir 
üslubu, yöntemi vardır. İnsanlığın başlangıcıyla birlikte ortaya çıkan şiir, söz ve 
imgeye dayanan bir sanat olarak günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Bir 
zaman sonra şiirin imgesel/sembolik dilden kurtulup bizatihi söze/diyaloga 
dayanan tiyatro büyük ilgi görmüş, sahne sanatı olarak sinemanın ortaya çıkışma 
kadar etkili olmuştur. Daha sonraları şiirin imgesel, tiyatronun sınırlı sahne 
ortamından kurtularak hayatı bütün cepheleriyle ele alan roman ortayı çıkmış, 
özellikle tiyatroyu ikinci plana itmiştir. Özellikle 20. Yüzyıl boyunca sinema en 
önemli sanat dalı olarak bütün bir çağın yegâne eğlencesi olmuştur. Sinemanın bu 
popülerliğinin nedeni görsellikten olduğu kadar bütün bu sanat dallarının 
imkânından faydalanmasıdır. Sinema filmini izleyen bir kişi aynı zamanda hem 
bir şiir dinliyor, hem bir roman okuyor, hem de bir tiyatro izliyormuş hissine 
kapılır. Sinema bu üç sanatı kendinde mezcederek, herkesin anlayacağı bir 
diloluşturmuştur. Tıpkı romanın gibi tüm hayatı kapsayan sinema, şiirin imgesel, 
tiyatronun söz/diyalog ve romanın tasvir yönünü almış ve bunlar üzerinden yeni 
bir söz söyleme kaygısı taşımıştır. Hem göze hem kulağa hem de ruha hitap eden 
sinema, bu özelliğiyle edebi sanatlann tümünü bastırmış, 20. Yüzyılın en önemli 
ve popüler sanatı olmuştur.

Sinemanın vazgeçilmezi olan mekân, şiir, roman ve tiyatronun ötesinde ona 
bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Çünkü sinemada olduğu kadar hiçbir sanat
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dalmda sinema kadar mekânm önemi yoktur. Çünkü sinema söylemek istediğini 
çoğu kez mekân üzerinden anlatmıştır. Sinemada mekân, imgesel/sembolik bir 
dile dönüşmüştür. Öyle ki, bugün sinema söz koşunu olduğunda onun 
mekânlarından bahsetmek zorunda kalıyoruz. Çünkü sinema sözünü bazen konu, 
bazen mekân üzerinden söylemiştir. Sinema dilinde buna “sinematografik” yahut 
“sine-masal” mekânlar dinelmektedir. Bu bağlamda sinemanın vazgeçilmez 
mekânlan olmuştur. Öyle ki, mekân sinemanın bazen öznesi bazen nesnesi 
olarak ön çıkmıştır.

Sinemanın mekânı işleyişi üzerinde olumlu veya olumsuz yorumlar 
yapılmıştır. Sinemanın roman gibi hikâyeyi bütüncül vermediğini söyleyen 
olduğu gibi, sinemanın mekânı şiirselleştirdiğini söyleyenler de olmuştur. 
Örneğin ünlü bir romanm beyazperdeye aktanlmasının olumlu örnekleri olduğu 
gibi kötü örneklerine de rastlanmaktadır. Bu anlamda roman veya hikâyenin 
beyazperdeye arattırılması husus her zaman tartışma konusu olmuştur. Örneğin 
Jacgues Ranciere, “genellikle sinema hikâyeye hakkını vermez, kötü davranır” 
der ve ardından “Sinemayı hikâyeler anlatma sanatı (I’art des

histoires) olarak ele almak yalan ile gerçeğin aynı şey olduğunu söylemek 
gibi ucuz bir şeydir”226 diye yazar. Bu çıkarsamadan iki farklı yoruma 
ulaşabiliriz. Birincisi sinema hikâyeyi perdeye yansıtmada yetersizliği, İkincisi 
sinema hikâyeyi beyazperdeye kötü veya istediği gibi aktanr. Bu her iki durum 
bize sinemanın olumlu veya olumsuz gücünü bize gösterir, imkânlarını ortaya 
koyar.Rincere’in sinema ve hikâye bağlamında ileri sürdüğü düşünceye sinema 
şehir bağlamında yaklaştığımızda, aynı şeylerin “şehir” için de geçerli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Çünkühikâye konusu ve sınırlan belli olan bir 
metinden ibarettir ama şehir sinema açısından sınırsız imkânlara sahiptir. Sinema 
hikâyen hakkını vermeye bilir, ona kötü davranabilir ama şehir söz konusu 
olduğunda kameranın imkânlarıyla kötü bir şehri iyi, iyi bir şehri kötü bir şekilde 
beyazperdeye aktarabilir.

“20. yüzyılın en etkili en etkili fenomenlerinden biri olan sinemanın, 
modemitenin hem mekanizması hem de kahramanı olan şehirlerle etkileşimi 
oldukça önemlidir. Şehir sinema bağlamında şehirler sinemanın vazgeçilmezi 
olmuştur. Bazı şehirler, pek çok filmin gerek içeriğinin(tematik yapısının) 
gerekse biçimmin(stilistik yapısının) baştan sona kadar bir metaforu, bir aktörü 
olmuştur. Sinemasal bir mekân olarak şehir, kültürel üretim açısından oldukça

226Jacgues Ranciere, Sinematografik Masal, sh. 7, Çev. Tacettin Ertuğrul, Küre Yay. 
İstanbul, 2016
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zengin dokularla kaplıdır.”227 Bu bağlamda sinema, şehri bazen bir kahraman 
bazen de bir metafor olarak seçmiştir. Şehrin sinema bağlamında “mekan”, 
“kahraman” veya “metafor” olarak seçilmesi onu, tıpkı bir insan gibi iyi kötü, 
güzel çirkin bir şekilde beyazperdeye yansıtacağı muhakkaktır. Dünya sinemasına 
baktığımızda, Paris, Berlin, Roma, Venedik, New York, ulusal sinemamıza 
baktığımızda ise İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adana, Urfa, Diyarbakır, 
Mardin gibi şehirlerin sinemasal olarak beyazperdeye aktanldığım görürüz. Bu 
şehirler bazen mekan, bazen konu, bazen de metafor olarak iyi veya kötü, güzel 
veya çirken bir şekilde anlatılmışlardır. “Ele alman filmlerde kentin, sadece bir 
dekor veya pasif bir çerçeve olarak kalmadığı, film anlatısının atmosferine ve 
metnin kendisine dönüştüğü görülecektir. Kamera hareketleri, ışık, renk, müzik 
ve film tiplemeleri gibi kentsel dekor sinema dilinin bir parçasıdır.228”

Sinemanın bir kahramanı solarak şehir, Ranciere’in sinema hikâye 
anlatmaz, onun hikâye anlattığını söylemek yalan ile gerçeğin aynı şey olduğunu 
söylemeye benzer dediği hakikat şehir için de geçerlidir. Sinema bir şehri mekan, 
ister kahraman, isterse metafor olarak ele alsın, o şehri ancak kameranın 
gözünden anlatabilir. Şehir yönetmenin bakış açısı ve kameranın imkânlan 
nispetinde bir şehri perdeye yansıtır. Perdeye yansıyan bu şehir, hakikatte var 
olan şehir değil, yönetmenin ve kameranın bize göstermek istediği bir şehirdir. 
Bu anlamda sinema kadimbir şehirden modem bir şehir, muhafazakâr bir 
şehirden liberal/ mezhebi geniş bir şehir yarabilir. Yine sinemanın imkânlarıyla 
gerçekte belli bir şehirde geçen hikâyeyi başka bir şehirde, fakat aynı o şehirmiş 
gibi beyaz perdeye aktarabilir. Kameranın imkânlanyla şehirler yer değiştirip, 
birbirinin rolünü çalabilirler. Örneğin 11 Eylül filmini anlatan kelebek filminin 
hikâyesi Kabil’de geçer fakat film Kabil’de değil, Urfa’da çekilir ve Urfa 
Kabilmiş gibi beyaz perdeye yansır. Bu aynı zamanda Ranciere’in üzerinde 
durduğu gerçek ile yalanın kesiştiği yerdir.

Sinemanın şehirleri vardır. Bir tann şehri bir de günah şehri, bir güzel 
şehri vardır bir çirkin, bir iyi şehri vardır bir de kötü... Sinemanın bir de aşk ve 
şehvet şehirleri vardır. Oluşturduğu algılarla insanlann zihninde belli imajlar 
yaratmışlardır. Paris ile aşk, Venedik ile ölüm, Roma ile vahşet bütünleşmiştir. 
Paris sokaklan, sergi salonlan, kibar hanımefendiler, beyefendiler zarif duygular, 
incelikler, aşklarla tasvir edilir genellikle. Tıpkı romanlarda olduğu gibi sinemada 
da aşk ve kültür şehri Paris’i görürüz. Oysa gerçekte Paris beyazperde de

227Mehmet Öztürk, Sine/Masal kentler, sh.15, Donkişot yay. İstanbul, 2005
228Mehmet Öztürk, age. Sh.15,16
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yansıtıldığı gibi midir? Sonra Venedik, gerçekten beyazperdeye yansıyan 
Venedik midir?

Kanallarında gondollann yüzdüğü, turistlerin akın akın gelip gördüğü, 
aşk ve güzellikle anlatılan tarihi Venedik gerçekten göründüğü gibi midir? Yoksa 
bir zamanların bu görkemli, gösterişli, hoş ve estetik gelen bu şehrin içinde dev 
farelerin dolaştığı rutubetli mahzenleriyle ürkütücü, tüm şehri saran 
sivrisinekleriyle yaşanılmaz bir şehir midir? Yerlilerinin dahi terk edip gittiği bu 
şehri bize sevimli ve cazip kılan, hatta zihnimizde silinmez izler bıraktıran 
sinemadır. Sinemanın Paris veya Venedik’e yüklediği anlamı yönetmenin ve 
kameranın sınırları belirlemiştir. Ne Paris anlatıldığı gibi kibar hanımefendilerin, 
temizliğin ve kibarlığın şehridir ne de Venedik! Paris’e gidenler Paris’in sidik 
koktuğunu söylüyorlar. Dolayısıyla sinemanın şehri yalan yahut düşseldir.

Türk sinemasmın vazgeçilmez şehirlerinin başmda İstanbul gelir ve Türk 
sineması adını bu şehrin Yeşilçam adlı sokağından adını alır. Yeşilçam Türk 
sinemasmın solan filmlerinin büyük çoğunluğu İstanbul’un köşk ve yalılarında 
çekilmiştir. Salon dışında mekân arayışına giren Yeşilçam, 1950’lerden itibaren 
Urfa, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirlerinde 
çekimler yapmıştır. Bu çekimlerde özellikle kadim şehirler seçilmiş, tarihi 
dokusu, şehir kültürünün canlı yaşandığı mekânlar beyazperdeye aktarılmıştır. 
Yeşilçam sinemasında İstanbul hem mekânlan hem de sosyal hayatıyla Türk 
sinemasmın hem mekânı, hem kahramanı hem de metaforu olmuştur. Sosyal 
konulann işlendiği İstanbul bazen bir mutlu aşk üzerinden, bazen vesikalı bir 
sevgilinin gözünden, bazen bir göç, bir cinayet bazen de tarih veya teolojik bir 
konu üzerinden anlatılır.

Sinemaya konu olan her filmi her şehirde çekmek mümkün değildir. Her 
şehrin kaldırabileceği veya kaldıramayacağı filmler vardır. Örneğin yalı ve 
köşklerde geçen bir İstanbul aristokratik ailesini konu edinen bir filmi Hakkâri 
veya Diyarbakır’da çekmek mümkün değildir. Aynı şekilde Güneyin yolsuz 
susuz, kerpiçten yaşamını konu alan bir filmi de İzmir’de veya İstanbul’da 
çekmek mümkün değildir. Filmin konusu kadar filmin çekildiği mekân 
önemlidir. Geçmişi yüzyılı geçen Türk sinemasına mekân olan belli başlı şehirler 
vardır. Bu şehirler sinemanın vazgeçilmezidir. Ve Türk sinemasına mekân olan 
bu şehirlerin çekildiği senaryolarla örtüştükleri filmler vardır. Türk sinemasının 
çıkış yeri ve vazgeçilmez mekânı İstanbul’u yalnızca tek bir filmle örtüştürmek 
mümkün değildir. Çünkü dünya şehri olan İstanbul, her çekilen filmler örtüşecek, 
özdeşleşecek imkânlara sahiptir. Ama Anadolu’nun diğer şehirlerinde böylesine 
bir imkân yoktur.
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İstanbul, sinemasal mekân olarak sinemanın hem öznesi hem nesnesidir. Hem 
kahramanı metaforudur. İstanbul ile yanşacak ikinci bir şehir yoktur. İstanbul 
sinemasal bağlamda dünya sinemasının dahi dikkatini çekmiş müstesna bir 
şehirdir. Şehir bugün bütün Türkiye’yi temsil eden canlılığıyla dikkat çektiği gibi 
sinemasal bağlamda da bütün şehirlerimizin temsil edildiği mekândır. Bu yüzden 
sinemacılar bu şehirden hiç zaman kopamamıştır. Örneğin şehirleşen ve 
kapitalistleşen Türkiye’nin fotoğrafını sinemasal bağlamda en güzel Lütfi 
Akad’ın göç üçlemesi “Gelin, Düğün, Diyet” filmlerinde görürüz. Anadolu’dan 
İstanbul’a göç üzerinden büyük şehirde tutunabilmek için mücadele eden 
insanlarımızı İstanbul, geldikleri şehir ve kültür ve gelenek bağlamında ele alır. 
Bu üçlemede hem İstanbul’u hem de göçle gelen insanlarımızın geldikleri şehrin 
fotoğrafım görürüz. Bu üçlemenin ilki Yozgat’tan İstanbul’a bir ailenin öyküsünü 
anlatır. Ali evde geldiği şehrin geleneğini sıkı sıkıya devam ettirir fakat evin 
dışında bambaşka bir dünya vardır ve o dünyaya uymak için mücadele eder. Sine 
şehir bağlamında evin içinde yaşayan Yozgat’ı, evin dışında ise bir yanıyla 
acımasız diğer yanıyla taşı toprağı altın diyerek geldikleri İstanbul’u görürüz. 
Böylece sinemanın imkânlarıyla İstanbul mekan olarak, Yozgat kahraman olarak 
beyazperdeye yansımış olur. Konu göç ve kapitalistleşme, metafor ise İbrahim’in 
İsmail’i kurban etmesi hikayesi üzerinden verilir. Filmin İkincisi Düğün’dür aynı 
şekilde düğün filmi Urfa’dan İstanbul’a göç eden üçü kız üçü erkek altı kardeşin 
tutunma çabalarını anlatır. Bu filmde de İstanbul mekan, Urfa kahraman 
kapitalistleşme ve Hz Yusuf kıssası ise metafordur. Üçüncü film Diyet ise 
belirgin olmayan fakat Anadolu’nun herhangi bir şehrinden gelip İstanbul’da 
fabrikalarda çalışan, sanayileşme sürecindeki İstanbul’u anlatır. Burada mekan 
İstanbul, kahraman Anadolu metafor ise Peygamberimizin “bir ikiden, iki üçten, 
üç dörtten daha iyidir” hadisidir. Bu Hadis’i Lütfi Akad Sendikalaş masüreci için 
metafor olarak kullanmıştır.

Gelin filminde İstanbul ile Yozgat hem içe geçmiş hem de birbirinden 
uzaktır. Bu çelişik durum aynı zamanda hem İstanbul’un çektiği sancıyı hem 
göçle gelen Yozgatlı ailenin içinde bulunduğu dramatik duruma işaret eder. 
“Cimriliğiyle bilmen Hacı İlyas için para kazanmak, harcamaktan önemli olduğu 
için “sermaye birikimi” sağlanabilmiştir. Hacı İlyas’m bu “sermayeyi” kullanarak 
mahalle bakkallığından market işletmeciliğine göz dikmesi, “biz İstanbul’un kıyı 
bakkaliyesinde çürüyecek ocak mıydık” diye yakman bu hırslı aileye, “İstanbul 
rüyasının” kendilerine denk bir fırsatı karşılanna çıkarmış olması olarak 
görülmelidir. “İstanbul avlunun dışında, burası gene Yozgat toprağı” diyen aile, 
içinde büyüdükleri ataerkil yapıyı, geleneklerini, gündelik yaşantılannı bütünüyle 
muhafaza etmekte, kendi düzenleri içinde yaşamayı sürdürmektedirler. İstanbul
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onlar için dışarısıdır ve filmin büyük bir kısmının evin içinde ve avluda geçiyor 
olması bu durumu vurgular. Kapitalist düzeni kandırabileceğini ve şehrin 
“fırsatlarından” kendi bildikleri gibi yararlanabileceklerini zanneden aile, bunun 
olanaksız olduğunu asla bilemeyecek ve düzenin çarkları arasında hem ezilecek 
hem de ezmeyi öğrenecek, yeni açtıkları dükkânın raflarını içki şişeleriyle 
doldururlarken, bereket getirsin diye astıkları “dua”nm birbiriyle çeliştiği 
görmezden gelinecektir.”229 Aynı iç içe geçmişlik ve çelişik durumu Düğün 
filminde İstanbul-Urfa anlatısında görebiliriz. Urfalı kardeşler göçle geldikleri 
İstanbul’da tutunabilmek için birbirinin adeta etini yerler, tıpkı Yozgatlı cimri 
Hacı İlyas gibi Urfalı büyük erkek kardeş Halil aynı tıynettedirler. Önce şehirde 
tutunamazlar tekrar geri dönme duygusuna kapılırlar ama gururlarına 
yedirmezler. Zilha abisi Halil’e “Ağam, Halil’im dönmek ne sözdür? Şu İstanbul 
toprağında bir ayak basacak yer kalmamıştır öylem i? Daha çok adım alır 
İstanbul. Lâkin böyle yürümek ister. O yürek de bizde vardır evvel Allah. 
Harran’m dikeni bodur olur, lâkin yapıştığı yerden kolay kolay sökülmez”230 der. 
Böylece İstanbul-Urfa karşılaştırma yapar. Filmin başmda kadim Urfa’dan 
görüntüler yer alır. Sokaklar, çarşılar, tarihi mekanlar, sosyal yaşam vs. Kamera 
daha sonra İstanbul’a döner. Urfalı aile şehirden getirmiş olduklarını kültürlerini 
burada pazarlamaya çalışır. Önce içli köfte, lahmacun, seyyar satıcılık vs yaparlar 
sonra kaçak elbise işine girerler. Sermaye biriktirmek için hırsla çalışırlar. 
Sinemasal anlamda bu filmde de Urfa’yı İstanbul’da görürüz. Urfa’nm kaçakçı 
pazarında yapılan elbise tüccarlığı bu defa İstanbul’da Üniversite’nin önünde 
yapılır. Böylece mekânların yer değişimi söz konusudur.

İstanbul’dan sonra en çok filmlere mekân olan iki şehir Adana ve 
Urfa’dır. Adana, Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişinin 
yaşandığı önemli büyük şehirlerimizden biridir. Özellikle sulanan tarım 
arazileriyle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu başta olmak üzere tarım 
işçilerinin en çok göç ettiği şehirlerin başmda gelir. Bu bağlamda tarım 
toplumundan sanayi toplumuna geçişin işlendiği sosyal içerikli filmlerin büyük 
çoğunluğu Adana’da çevrilmiştir. Endişe, Umut, Eskici ve Çocukları vs. filmler 
bu şehirle özdeşleşmiştir. Adana toprak ağalığı, tarım işçileri, göç ve fakirliğin 
anlatıldığı filmlerin mekânı olmuştur. Sinemasal bağlamda Adana pamuk 
tarlaları, tarım işçileri, Seyhan Ceyhan nehirleriyle yer almıştır.

229www.otekisinema.com/goc-uclemesi-gelin-1973
230Mehmet Kurtoğlu, Türk Sinemasında Urfa, sh.104, Eyyubiye Belediyesi Yay. Ankara, 
2015,

http://www.otekisinema.com/goc-uclemesi-gelin-1973
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Diğer en çok film çevrilen şehir ise Urfa’dır. Urfa Yeşilçam’ın salon 
filmlerinden koptuğu, halk sinemacılığının başladığı 1950’lerde canlı bir plato 
olarak sinemaya mekân olmuştur. Önceleri ağıt ve türkülerin hikâyelerinden 
uyarlanan vurdulu kırdılı, türkülü filmler çekilmiş daha sonra ideolojik Türk 
sinemasmın vazgeçilmez mekânı olmuştur. Diyebiliriz ki, ideolojik Türk 
sinemasmın en kült filmleri bu şehirde çekilmiştir. Özellikle Ö. Lütfi Akad’ın 
“Hudutların Kanunu” filmi, ilk defa Amerika ve Avrupa sinemasından aynlıp 
“Türk gibi film yapmak” çabasının bir ürünü olarak görülmüştür.231 1950’lerden 
bu yana Urfa’da çevrilen filmler insanlann zihninde “feodal” ve “vahşi” bir şehir 
imajı yaratmıştır. Sinemasal şehir Urfa, sinema sayesinde kadim bir şehir olarak 
değil de, köylü ve feodal bir şehir olarak anlatıla gelmiştir. Türk insanm zihninde 
Urfa, kerpiç Harran evleri, elinde silahlanyla kaçak yapan, namus cinayetleri 
öldüren, kan davası güden, köylü ve vahşi bir şehirdir. Şehri en sevecen gösteren 
“Kibar Feyzo” ile “Züğürt Ağa” vardır, bunlar dahi ağa-maraba ilişkilerinin 
karikatürize edildiği filmlerdir. İzleyicinin zihninde “cahil” ve “gülünç” bir iz 
bırakmıştır...

231Mesut Uçakan, Türk sinemasında İdeoloji, Sh.128, Sepya Yay. İstanbul, 2010
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SİNEMASAL MEKÂN OLARAK ELAZIĞ

Sinema şehir bağlamında Elazığ’a baktığımızda şehrin bazen mekân, 
bazen de konu olarak beyazperdeye yansıdığını görürüz. Elazığ’m sinemasal 
olarak en güçlü mekânı tarihi Harput’tur. Sinemasal bağlamda şehrin tarihi 
mahalleleri ve kırsalı kullanılmıştır. 1970, 80’lerde birkaç önemli filmin çekildiği 
Elazığ uzun yıllar sinemadan uzak kalmış fakat son yıllarda şehirde yeni 
çekilecek filmlerin çekileceği noktasında haberler çıkmıştır. Henüz vizyona 
girmediği fakat 2017 yılında Elazığ çekilen Seni Unutmadım filminden 
bahsedilmektedir. Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’m yaptığı, başrollerinde Korel 
Cezayirli, Öykü Leylek, Hüseyin Soysalan, Yılmaz Kunt ve Funda Akyürek’in 
rol aldığı Seni Unutmadım adlı film, Kapalı çarşı başta olmak üzere şehri farklı 
mekânlarında çekimler yapılmıştır. Yine 1968 yılında Elazığ’da Yemeniceler 
Çarşısmda bir gece bekçisi tarafından arkadan vurularak öldürülen Elazığlı 
kabadayı Zülküf Kar’m hayatını konu alan Vefa adlı bir filmin çekiminden 
bahsedilmiştir. Sinemasal anlamda mekân, kahraman ve metafor olarak bir 
takım imkanlara sahiptir. 1970 ve 1980’lerde gerek Cemo, Su, Çayda Çıra ve 
Bedrana gibi filmlerle dikkat çekmiştir. Elazığ sinema şehir bağlamında, kendi 
potansiyelinin farkında olan bir şehirdir. Geçen yıl 11. si ulaşan Çayda Çıra film 
festivali yalnızca şehrin sinemasal bağlamdaki potansiyelini göstermektedir. 
Görselliğin öne çıktığı günümüzde şehirlerimiz sinemasal dili iyi kullanmalı, 
şehir sinema ilişkisine önem vermelidir.
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ELAZIĞ’DA ÇEVRİLEN FİLMLER

Cemo: Türkan Şoray ile Fikret Hakan’ın birlikte oynadığı Cemo filmi, 
Elazığ’ta çevrilmiş önemli filmlerin başında gelir. Bu filmin bazı sahneleri 
Ulukent mahallesinde çekilmiştir.232 Senaryosu Kemal Bilbaşar'ın 1967 yılında 
Türk Dil Kurumu Roman Ödülü alan Cemo adlı romanından uyarlanmış olan 
film, iki gencin başından geçen aşk hikâyesini konu edinir. Memo, meşhur bir çan 
ustasıdır. Dere kenarında rastladığı değirmencinin kızı Cemo’ya âşık olur. 
Değirmenciye gidip kızıyla evlenmek istediğini söyler. Değirmenci, kızı ile 
evlenmek isteyen kişinin kızını dövüşte yenmesi gerektiğini söyler. Memo, genç 
kadını yenip onunla evlenmeye hak kazanır. Ancak Cemo’yu kendine isteyen 
zalim Solikoğlu gençlerin peşini bırakmayacaktır. Türk sinemasınm önemli 
filmlerinden biri olan Cemo’nun çekildiği sırada büyük bir talihsizlik yaşanır, 
attan düşen Türkan Şoray’ın boynu kınlır. 1972 yılında çevrilen film bu olay 
dolaysıyla dönemin gazete ve dergilerin haber olur. Filmin jeneriğinde "Bu filmin 
çekiminde büyük yardımı dokunan Elazığ Askeri ve Mülki Amirlerine, Sayın 
Elazığ halkına ve Harput Turizm'e teşekkür ederiz" notu bulunmaktadır.

Su: 1981 yılında Elazığ’da çekilen filmin başrolünde Cüneyt Arkın ve Orhan 
Günşiray oynamıştır. Keban barajı için sadece emeğini, terini değil, kadınını ve 
oğlunu da suya feda etmiş 'Deli' mühendis Murat (Cüneyt Arkın) üvey kardeşinin 
emelleri karşısında zorlu bir mücadeleyi anlatır. Baraj bölgesinde bir kumar 
cenneti yaratmak amacıyla yapılmakta olan tünel ve yol yapma çalışmalan 
dinamitle patlatma olaylannı da beraberinde getirmiştir. Bölge jeolojik yapısı 
itibariyle barajın çökmesine neden olabilecek bir durum arz etmektedir. Murat 
tehlikeyi sezmiş, hem kardeşini hem de çevre halkını uyarmak için canını dişine 
takmaktadır. Ne var ki tek başma verdiği bu mücadele de tek umutsuzdur.

Fırat: Başrolünü Kadir inanır ve Perihan Savaş’ın oynadığı Fırat filmi 1979 
yılında Elazığ’da çevrilmiştir. Babası yıllar önce öldürülen Kadir, babasının 
arkadaşı olan Yahya tarafından büyütülür ve yaşı ilerleyince Yahya’nın yaşa dışı 
işlerine bakmaya başlar. Yahya, Zehra adındaki bir kızı öldürmesi için Kadir’i 
gönderir ancak Kadir kızla tanışınca birbirlerine âşık olurlar ve Kadir kızı 
Yahya’ya karşı korumaya başlar.

232Mahalle sakinlerinden Ahmet Turan o dönem ilkokulda okuduğunu ifade ederek, "Biz 
çocukluk hevesiyle film çekiliyor diye arkalarından koşuyorduk. Filmde Türkan Şoray'ın 
babası değirmenci rolünde oynuyordu. Şu an bulunduğumuz nokta o değirmenin olduğu 
yer. Burayı rol icabı ateşe verdiler, duvarlarım yıktılar. Mahallemiz turizm açısından 
önemli bir yer. Harput'tan sonra en önemli turistik yer bizim mahallemiz. Buranın turizme 
kazandırılması için yetkililerden destek bekliyoruz.
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Çayda Çıra: Çayda Çıra 1982 yılında çevrilmiştir. Başrolünü Talat bulut ve 
Serpil Çakmalı’nm oynadığı Çayda Çıra filmi Elazığ’ın halk oyunundan adını 
alan bir filmdir. Fakir bir genç ile zengin bir ağa kızının öyküsünü anlatan film 
yöresel özellikleriyle dikkat çekmiştir. Elazığ'da oğlan tarafı gelin almaya 
giderken yol üzerindeki bir çayı geçmeleri gerekir, tam bu sırada güneş tutulması 
olur, ortalık kararır, insanlar çıralar yakarak çaydan geçmeye başlarlar, uzaktan 
bakılınca çayda çıraların yandığı görünür. Bu olayın ardından

Çayda çıra yanıyor,
Hanım nanay nanay

diye başlayan türkü yakılır: Bu türküden ilhamla film yapılmıştır.

Maden Dağı: Başrolünü izzet Altınmeşe ve Betül Aşçıoğlu’nun oynadığı Maden 
dağı Elazığ’ın kırsalında çekilmiştir. Bir türkü hikâyesinden senaryolaştırılan 
Maden Dağı dönemin şarkılı türkülü filmleri arasında yer alır. O dönemin popüler 
şarkıcısı izzet Altınmeşe bol bol türkü okur. Filmde anasız babasız kalan izzeti 
köyün değirmencisi Abdullah büyütür, izzet Abdullah’ın kızına âşıktır fakat 
alamaz, İstanbul’a gider inşaatlarda çalışır şöhret olur. Köye gelip kızı almak 
ister.

Bedrana: Başrolünü Perihan savaş ve Aytaç Arman’ın oynadığı Bedrana 1974 
yıllında Elazığ’ta çekilmiştir. Film, Bekir Yıldız’ın aynı adlı hikasinden 
senaryolaştırılmıştır. Hikâyede mekân Urfa’dır fakat film Elazığ’ta çekilmiştir. 
Bedrana ve Davut’un töreye rağmen birlikte olma mücadelesi konu edilir. 
Birbirini seven Davut ve Bedrana, birlikte kaçar fakat köylüler peşlerini bir türlü 
bırakmaz. Son çare olarak Ağa’ya sığman Davut ve Bedrana, Ağa’nm yardımıyla 
evlenir. Ağa, yaptığı iyiliğin karşılığında Davut'tan kendisi için kaçakçılık 
yapmasını ister. Davut’un yokluğunda ise çoban Hamza, Bedrana’yı kaçırır. 
Bunun üzerine köylüler Davut’tan namusunu temizlemesini bekleyecektir. 
Bedrana Elazığ’da çevrilen filmlerin en önemli olanıdır. Konusu itibarıyla Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu gerçekliğini anlatır.

Yol: 12 Eylül 1980 darbesinden birkaç ay sonra çekilen Yol filmi çekilmiştir. Bu 
film İstanbul, bursa,. İzmir, Konya, Eskişehir, Mersin, Adana, Bingöl, Gaziantep 
Urfa, Diyarbakır, Ankara gibi vilayetlerde çekilmiştir.233 Ama bu filmin 
bilinmeyen bir başka mekânı ise Elazığ’dır. Yedi mahkûmun bayram izni 
dolayısıyla memleketlerine gidişini ve bu izinleri sırasında başlarından geçen 
olayları anlatan filmin başrollerinde Tarık Akan ile Şerif Sezeroynamıştır. Filmin

233 Tank Akan, Anne kafamda bit Var, Can yYy. İstanbul,2018
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çekimleri için Uçakla Elazığ’a inen Tank Akan’ı büyük bir hayran kitlesi karşılar. 
Devlet Tiyatrolarından ilk defa bu film için oynama izni alan Şerif Sezer’in ise bu 
duruma alışık olmadığı söylenir. Anlatıldığına göre Elazığ’da yer yerinden oynar. 
Halk Tarık Akan’ı görmek ister fakat Tarık Akan arka kapıdan çıkmak zorunda 
kalır. Film ekibi bir kayak merkezinde konaklar ve burada iki hafta kalırlar. Şeref 
Sezerli bütün sahneler, bu kayak pistinde ve sağlık ocağında öncelikli olarak 
çekilir.234

EKLER

Ek-1 Cemo filmi afiş ve lobi kartları, Gazete Kupürleri

Ek-2 Su filmi Afişi

Ek-3 Fırat Filmi afişi

Ek-4 Çayda Çıra

Ek-5 Maden Dağı Afiş

Ek-6 Bedrana Afiş ve Lobi Kartı

Ek-7 Yol Afiş ve lobi Kartı

234 Kıymet Coşkun, Tank Akan, Ülkemin Güzel yüzü,Sh.57, Can Yay. İstanbul, 2017
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Milay Köktürk 

ÖZGEÇMİŞ

1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nden mezun oldu. Yaklaşık on yıl çeşitli liselerde felsefe öğretmenliği 
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MODERN ÇAĞLARDA KENTİN VE KÜLTÜRÜN TARİHSELLİĞİ
SORUNU

Milay KÖKTÜRK

Önce modem çağlar kavramını açıklayalım... Hangi dönemi ve hangi 
koşulları kastediyoruz?

Bir felsefe sorunu ve kavramı olan modernlik, modemite yahut 
modemizm 17. yüzyıldan ve Descartes’tan itibaren başlatılır. Ancak bu kavram, 
toplumsal ve ekonomik karşılığını,ilk aşamada, sanayi devrimi sonrasında bulur. 
1800’lü yıllardan itibaren insanlık dünyasının modem bir döneme geçtiği 
söylenir. Fakat modem çağ kavramınmifade ettiği olgular ve durumlar 
20.yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçek anlamda mevcudiyet kazanır. Özellikle 
bizim gibi Batı dışı toplumlann, Batıdaki sanayi devrimi sonrası sosyal, siyasal 
ve ekonomik yapılanmaların etkisini hissetmeleri, 1950’li yıllardan itibaren 
başlar, işte “modem çağlar” derken de bu dönem ve sonrasını kastediyoruz. Kent 
ve kültür etrafındaki sorunlar da bu dönemden itibaren yıkıcı yüzüyle kendilerini 
gösterir. Hem kentlerde hem de kültür dünyasında bu sorunların derinleşmesi ise 
1990’lı yıllarda başlar.

Kentin yahut kültürün tarihselliği neden sorun olsun?

Tarihsel kentler yahut kültürler, geçmiş yüzyılda, sarsıcı dış etkiler 
karşısında daha dengeli olarak var olabilmişler ve varlıklarını sürdürmüşlerdi. 
Ama bahse konu modem çağlarda, kentin yahut kültürün tarihselliği, onun kendi 
özgün yapısını sürdürmesini garanti edemez hale gelmişti. Nedeni de, modem 
çağların tarihselliği yıkıcı etkisi olmuştur. Dolayısıyla kent yahut kültür, modem 
çağlarda kendini yenilemek yerine kendilerini yok edecek bir sürece girmişlerdir. 
Sorun burada yatmaktadır.

Kent

Kent her ne kadar nüfus yoğunluğu ile karakterize edilse de, sadece 
birçok kişinin belli bir yerleşim planı çerçevesinde bir arada yaşadığı fiziksel 
mekân değildir. Bu, olsa olsa kentin maddi yapısını anlatır. Gerçek manada kent, 
bu yapı üzerine kumlu bir sosyal organizasyondur. Oradaki kültürel yaşantı, 
sosyal doku, insan ilişkileri, değer dünyası kenti sırf fiziksel mekân olmaktan 
çıkarır. Bu doku, bu değer ortamı tarihsel bir derinliğe sahiptir. Çünkü sözü 
edilen doku ve ortam kısa sürede ve yapay yoldan oluşturulamaz. Bireyleri bir 
arada tutan da bu değer dünyasıdır, dolayısıyla tarihsel derinliktir. Bu nedenle
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kent sadece bir arada yaşayan tek tek bireylerden ibaret görülemez. Kenti gerçek 
manada kent yapan, bireyleri birbirine hürmet eden şahsiyetler olarak bir arada 
tutan da, işte bu sosyal ve kültürel dokudur. Bu doku kentin ruhunu oluşturur.Bu 
ruh, adeta örgü gibi örülür ve her ferdi bir şekilde etkiler. Kentle bireyin ilişkisini 
belirleyen şey, bireyin bu örgüyle kurduğu bağlantıdır. Kentteki varoluşumuzu 
“yığından biri” diye tanımlayabiliriz. Ama kendimizi“kendine özgü nefes alıp 
veren toplumsal ortamlardan birinin mensubu” olarak da tanımlayabiliriz. Bu 
tanımlayış biçimleri, kentteki yaşantımızın ana karakteristiğini oluşturur. Birinde 
sadece bir nicelik, sayısallaşanlardan biriyiz; diğerinde kendin öznesiyiz.

Kentin yaşama düzeni, tüm zaman dilimlerinde o mekânda boy göstermiş 
sayısız insanın kabulleriyle oluşmuştur. Orada belli kabuller ve alışkanlıklar 
silsilesi, kendine özgü bir yaşama ritmi vardır. Kentin geleneği bundur. Kentte, 
kırsal kesimde varlığına tanık olduğumuz gelenekten başka bir gelenek, bu 
gelenekler toplamından oluşan bir kent kültürü hüküm sürer. Gelenek kavramı 
çoğunlukla kırsal kesim toplulukları için kullanılır. Oysa kırsal kesimdeki 
gelenek, yaşama dünyasının bir kısım ritüellerinde, herkesin adeta zorunlu 
katılımıyla varlığını sürdürür. Kentte bu türden toplu katılımlar pek gözlenmez. 
Kentin geleneği çoğu zaman ritüeller halinde kendini göstermez. Onun törensel 
biçimde sergilenişi söz konusu olmayabilir. Ritüele dökülen geleneklere ise 
bireyler, çevrelerinden katılma baskısı hissetmeden de, gönüllü olarak katılırlar.

Kenti özümseyen insan, kentte, eylem ve tutumları itibariyle öteki 
bireylere ve çevreye belli bir sorumluluk duygusuyla yaklaşarak, bu çerçevede 
diğerleriyle ilişki kurar. O, kent kültürünü oluşturan ilke ve esasları kendisi 
geliştiremez. Bir kısım bireyler bu türden ilkeler geliştirmiş olsalar bile, onlar tüm 
kenti saran bir etki alanı kazanmaz. Bu duygu ve ilkeler zaman içinde, uzun bir 
tarihsel süreçte şekillenip bilinçlerde kabul görür; böylece yaygınlaşarak gelenek 
halini alır. Yani kentin kendine özgü geleneğini, onun tarihselliği oluşturur. 
Kentin hayat ritmi, yapı düzeni, insan ilişkileri, insan ve sosyal grup tipleri 
zamansal bir derinliğe sahip ise, o kent tarihseldir.

Her kentin bir tarihi vardır. Her kent zamanın belli bir anında varolmaya 
başlamıştır. Ancak kimilerinin zaman cetvelindeki yeri hayli gerilere dayanır, 
kimilerinde ise hayatm nabız atışı daha dün denilebilecek bir zamanda 
gerçekleşmiştir. Birinciler tarihsel, İkinciler değil gibi görünse de, her “tarihi 
olmaklık” kelimenin gerçek anlamında tarihsellik demek değildir. Hakiki 
tarihsellik, zaman cetvelinin hayli gerilerindeki o noktadan bugüne uzanan süreç 
içinde kültürel birikimin gerçekleşmesi, zenginleşerek bugüne taşınmasıdır. 
Başka bir deyişle, tarihsellik olgusunun anlamı şudur: Yaşama dünyasının
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tamamında oluşan formlar/biçimler hâzinesinin takvim üzerinde oldukça gerilere 
doğru uzanması, yüzlerce yıldan beri sayısız bilinçten süzülüp gelmesi ve 
bugünkü bilinçlere ulaşmış olması! Bu zengin birikim kentin yeni kuşaklarına 
hem bir varoluş biçimi sunar, hem de bu kuşaklar için yeniden üretim malzemesi 
oluşturur. Bu birikim, kenti ruhsuz bina yığını ve insan kitlesi olmaktan çıkarır. 
Kentin ruhu, kentin anlam dünyası kuşakları aşan bir tanıklık ve ömür tüketimiyle 
tarihsel süreçte şekillenir.

Kentin ruhu zamansız bir mevcudiyet olarak bugünün veya kısa bir 
zaman dilimi olarak dünün eseri değildir. O, hayli uzun bir geçmiş zamandan 
itibaren yavaş yavaş oluşup kendi formunu bulur ve adeta kentin her sokağından, 
her caddesinden akar; her bahçeden dışları taşar. Bu ruhla temas ettiğimizde, 
onun kendine özgü nitelikleri bizi sarar. Kentin ruhunu taşıyan en önemli maddi 
unsur mimari, en önemli akıcı unsur ise güncel yaşantının gereklerini icra eden 
insan dokusu, bu insanların güzergâhlanndaki durak noktaları, onlar arasında 
kurulan köprülerdir. Tarihsel kentlerde bu böyledir.

Tarihsel olmayan kentlerde, genel olarak bakınca, bir arada yaşamayı 
sağlayan resmi kuralların, insanlar arasında ikincil ilişkilerin egemen olduğu 
görülür. Bu kentin bireylerinin zihninde kentin farklı mekânlarına dair güncelle 
sınırlı olmayan bir anı yığını, bir kavrayış zenginliği yoktur. Tarihsel kentlerde de 
ikincil ilişkiler olmakla beraber, kentin gerçekten öznesi olanların zihinlerinde, 
oluşmuş bir anlam ve eylem haritası, bunun da yaşama dünyasına yansıması 
gözlemlenir. Tarihsel kentlerde aralıksız yaşayan bireyler belli bir yaşama ritmi 
oluşturur ve yaşama deneyimlerini, damak tatlarını, özlemlerini, beklentilerini 
birbirine aktarırlar. Böylece özleneler arası ilişkilerle aralıksız inşa edilen bir 
yaşama ortamı vardır. Her kentin kendine özgü yaşama ritmi, dolayısıyla kendine 
özgü bir atmosferi oluşur. Bunu, ancak o kentli olanlar, o kentte yaşayanlar 
hissedebilir. Oradaki damak tadı, oradaki anlatılar, paylaşılan müşterek veya 
bireysel anılar, oradaki insan ilişkileri, oradaki insanlann özlemleri, oranın çarşı 
ve pazarındaki alışveriş biçimi ve eğilimleri o kentin kendine özgü ruhunu 
oluşturur. Onlar, kısa sürede oluşamazlar. Bugün hızla büyüyen mahallelerdeki 
ruhsuz doku bunun en somut örneğidir. Bu bakımdan, kentin ruhu, yüzlerce yılda 
yazılmış bir ortak hikâyenin özetidir. Tarihsel kentlerin her birinin ruhu, bu 
nedenle, birbirinden farklıdır. Bu konuda en çarpıcı örneklerden biri, Petersburg 
ile Moskova’nın karşılaştırılmasıdır.

Rus kültür tarihini anlatan bir eserde, iki kentin ruhun farklı olduğu öne 
sürülerek şu şöyle bir karşılaştırma yapılır: Petersburg’un Avrupalılaşmış en 
seçkin üyeleri için bile Moskova, bir ulusun yuvası olarak görülmüştür. Moskova
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eski Rusya’nın sembolü, antik Rus geleneklerinin korunduğu yerdi. Tarihi 12. 
Yüzyıla uzanmaktaydı. O yıllarda kremlinin bulunduğu yerde kütükten kabataslak 
bir kale inşa edilmişti.(sl89) Petersburg ise, Batı etkisiyle kurulmuş, 
batılılaşmanın izlerini taşıyan bir kent idi. Pek çok Rus için Moskova, daha “Rus” 
olabildikleri, daha çok kendileri olabildikleri bir yerdi. Burada doğal ve rahat 
karakterlerini yansıtan bir şehir vardı. Petersburg ise hep yabancı karakteri 
taşıyan bir kent idi. (s. 196) Bu, insan ilişkilerine, insanın duygu dünyasına da 
yansımıştı. Dostoyevski’ninPetersburg’u hayalcilerle doludur, insanları hasta 
eden, şehrin sıkışıklığı, denizden gelen sis ve buğu, dondurucu yağmur ve çisenti 
ile açıkladığı bir gerçektir bu. Burası hararetli rüyaların ve acayip sanrıların yeri, 
hayaller ülkesiyle gerçek dünyanın belirsizleştiği kuzey yazmın uykusuz Beyaz 
Geceleri nedeniyle incelen sinirlerin yeridir, (s.200) (Orlando Figes, Nataşa’nın 
Dansı/Rusya’nm Kültürel Tarihi, inkılap Kitabevi, Çev. Figen Dereli, İstanbul 
2009)

Ruh taşıyan bir kentin sokaklarında yürürken, o kente nüfuz etme 
arzusuyla baktığımızda, o mekânlan sayısız insanm bilinen veya tahayyül edilen 
zamanlardan beri kat ettiğini sezeriz. Orada hiçbir şey bizimle başlamamıştır veya 
tanık olduğumuz zaman dilimlerinden beri var değildir. Kimliği bizce meçhul 
ama varolmuşluklan kesin olan sayısız insan, hayalleri, ümitleri, öfkeleri ve hayal 
kınklıklanyla, sevinç ve mutluluklarıyla oralardan süzülüp gitmişlerdi. Oralarda 
sayısız “yaşanmış hayatlar” var olmuştu, kent bütün bunlara tanıklık etmişti. 
Ancak bu tablo, kentin her yerinde adeta yerden fışkırmaz. Kentlerin 
tarihselliğini, kentin ruhunu görünür ve bilinir kılan, özellikle yüksek kültür 
üreten zihinler; sanatçılar, edebiyatçılar, düşünürlerdir.

Kültür

Kültür diye gösterilen şeygenellikle ya eser veya davranış, nesne türü 
üretim veya sözlü üretimdir. Oysa onlann tamamı, kültürün dile gelmiş biçimi, 
dışa yansımış şeklidir. Kültür o eser veya davranışa biçim veren ilke yahut 
idelerdir. Bunlar paylaşılarak özneler arası geçerlilik kazanır. Bir kültür 
coğrafyası diye işaret ettiğimiz müştereklikler ortamını bu değerler/kabuller 
sağlar. Onlar kültürün asıl taşıyıcı unsurlan, hatta bizatihi kendisidir. 
Müştereklikten kastedilen de, eylem yahut eserlerin tıpatıp aynı olması değil, 
temeldeki idelerin, onların bilinçteki yerlerinin benzerliğidir. Kültür, bu yönüyle, 
farklı eylem ve ritüellerin altında yatan, duyuş-düşünüş biçimine bile etki edip 
onu belli mecraya sürükleyen, insanlann algı ve tasarım ve eylemler bakımından 
birbirini sanki tanıyor gibi olmalarını, birbirini anlamalannı sağlayan ve zihnin 
derinliğinde yatan ideler olmuş olmaktadır. Yani kültür dediğimiz şey bir ruhtur
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ve onun da bir metafiziği vardır. Soyut bir şey olarak kültür zihinde banndığına, 
ama birey tarafından her daim yeniden üretilebilecek nitelikte değer, ide, tasarım, 
hayal, kurgu vb. zihin içerikleri olduğuna göre, hem kültür hem de bu unsurlar bir 
nesne gibi tanımlanamaz. Kültürden konuşurken, gerçekte zihin içerikleri 
üzerinden konuşmaktayız. Sadece onların dışarı yansımalarından, taşa, toprağa, 
eyleme, söze yapışmışlık veya sinmişliklerinden söz edilebilir.

Kültürün çeşitli katmanlarından söz edilebilir. Halk kültürü, yüksek 
kültür, kent kültürü vb. Bunlar değerlilik yahut değersizlik değil, yaşama ve 
üretilme kademelerini ifade eder. Halk kültürü, yaşayan insan kitlesinin bugüne 
dönük yüzünü anlatır. Yaşama pratiği temellidir. Yani halk kültürü, güncel 
yaşantıdaki bireyin duruş noktasından bakışını, nasıl bakması gerektiğini içerir. 
Kısmen uzun ömürlü olmakla beraber, yaşama pratiği değiştikçe o da değişir. 
Kalıcı olan, halk kültüründen ziyade yüksek kültürdür.

Kent ile yüksek kültür arasında zorunlu bir varoluş ilişkisi vardır. Kırsal 
kesimde yüksek kültür gelişmez. Yüksek kültür kent kültürü içinde gizli olarak 
gelişir. Yüksek kültür incelmiş, estetize olmuş ritüel ya da etkinliklerden oluşur. 
Bu yönelim pratik ihtiyacı karşılama dışındaki eylem, ilgi ve eğilimleri kapsar. 
Ona duyulan ilgi ve gerçekleşen katılım, güncel yaşantının zorunluluklarını, 
sadece kent yaşantısının gerektirdiği eylemleri geride bırakmayı, yani bir anlamda 
kendi kabuğu dışına çıkmayı, ötekilerle başka türden buluşmayı mümkün kılar. 
Katılımcı birey, bu tercihiyle özgürlüğünü teneffüs etmekten, farklı seçenekler 
arasında o seçeneği seçmekten doğan bir hoşnutluk duyar. Bu duygu 
yaygınlaştıkça, kültür karmaşık etkileme-etkilenme ortamında gerçekten ruh 
kazanmaya başlar. Oysa kırsal kesim ya da halk kültürü sadece o coğrafyada o 
yaşama şartları devam ettiği sürece devam eder. Ondaki ruh, daha çok “an”a 
dönüktür.

Halk kültürü yanında, onunla bir şekilde bağlantılı yüksek kültür mevcut 
değilse, bir coğrafyanın asli dokusunu kırsal kesim kültürü oluşturuyorsa, yeni 
etkilenimler karşısında kırılgan bir yapı var demektir. Mademki kültürde 
“gelecekte varolma” iradesi gizlidir -çünkü yeni kuşaklara kültürün nakli bu 
anlama gelir- hangi kültürle gelecekte varolmaktan söz ediyoruz? Bugün ortaya 
çıkan yarın pekâlâ yerini başkasına bırakabilir. Oysa tarihsel derinliğe sahip bir 
kültür, geleceğe de uzanacak demektir.

Kültürün tarihselliğinin anlamı, takvim üzerinde geriye doğru çok nokta 
kat etmek değil, yaşama dünyasının her alanında oluşan formlar/biçimler 
hazînesinin yüzlerce yıldan beri sayısız bilinçten süzülüp gelmesi ve bugünkü
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bilinçlere ulaşmış olmasıdır. Bu, deneyimler toplamıyla içten bağlantının 
korunması anlamına gelir. Tarihsel süreçte her daim varolabilmeyi; kültür tarihi 
diye adlandırılan zihinsel akışın mecrasının, bu süreçte birçok etki merkeziyle 
karşılaşmasını ve etkileme-etkilenme ilişkisini... Bu akış yahut etkileşim 
bireylerle var olduğuna göre, her etkinin bilinci yeniden şekillendirebileceğini; 
dolayısıyla aynı kalmanın söz konusu olmadığını; hep yeniden üretildiğini, 
olumlu yahut olumsuz unsurlarıyla birlikte bir oluş içinde var olmayı...

Kent ve kültür üzerine teorik olarak düşününce, bu tarihsel boyutu tasvir 
edebiliyoruz. Ancak kent de kültür de yaşantının nabzının attığı yerler ve 
ortamlardır. Yaşama dünyasındaki her türden dinamizm kenti ve kültürü, kent 
kültürünü etkiler ve bu da kaçınılmazdır. Tarihselliğin yokluğunda, 
kentin/kültürün dünyası sadece güncel yaşantı biçimlerinden ve güncel 
meşguliyetlerden ibaret olan eylemlerle, güncel algı ve kabullerle dolar. Her 
yaşama dinamizmi tarihsel değildir. Tarihsel kökenli yaşama da, tüm sorunları 
çözmeye uygun bir irade de oluşturmaz. Yani aslında yaşama dinamizmi bir yığm 
sorunu da beraberinde getirmektedir. Dinamizm pekâlâ mevcut yapıyı tekâmül 
ettirici etken olmayabilir; tam tersine, doku kaybına neden olabilir, hatta bunu 
ivmelendirebilir.

Kent ve kültür romantizmi

Kent ve kentleşme yahut kültür sorunları tartışılırken aslmda gerçek 
sorunlardan yahut nedenlerden ve sonuçlardan yola çıkılmalıdır. Çünkü sorunun 
çözümlenmesi ve çözümü akılcı ve gerçekçi olmayı gerektirir. Lâkin üzerinde 
durduğumuz şey ya bizim hayatımız, yaşama mekânımız, bir parçamız ya da 
duygusal olarak bağlı olduğumuz olgular ve ortamlardır. Hal böyle olunca, bu 
sorunları yüceltilmiş duygularla yahut duygusal yaklaşımla ele alıp anlamaya 
veya çözmeye çalışırız. Bu da kent ve kültür romantizmini, yani bildiğimiz, 
tanıdığımız kent veya kültürü özlemle anma ve geri isteme duygusunu tetikler. Bu 
bağlamda özellikle öne çıkarılan, özlemle yâd edilen, hatta deyim yerindeyse ağıt 
yakılan bir kent mekânı vardır ki, onu anmak gerek: Mahalle...

Eski mahallelerden, eski mahallelerdeki anılardan, eski mahalle 
düzeninden, eski mahalle hayatınm mutlu bireylerinden söz edilir. Eski mahalle 
yapışma adeta ağıt yakılır. Mahalle de gerçekten eski kent dokusunun barınağı, 
insanm kenti ile bütünleşme ortamı, kentin ve kültürün tarihselliğinin buluştuğu 
bir yaşama alanıdır. Lâkin modem çağlarda böyle bir mahalle veya mahallenin bu 
işlevi kalmamıştır. Yaşanan gelişim/değişim sürecinde, kentin mimarisi, yerleşim 
düzeni, yapı stoku, mahalle düzeni büyük ölçüde değişmiştir. Bazılarının bunu
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“kentlerimizin artık karakteristiği kalmadı, hepsi birbirine benzer hale geldi. Her 
biri bir beton ormanı” gibi sözcüklerle dile getirdiğine tanık oluyoruz. Genel 
olarak bakınca, yakınmalar haksız ve yanlış da değildir.

Hal böyle iken, eski kent yapısına ve dokusuna özlem duyarak yeniyi 
adeta olumsuzluğa mahkûm etmek doğru bir tutum mudur? Yeni kent yapısı ve 
dokusu, bu çağın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olamaz mı? Kentlere yoğun göç 
gerçeği varken, kenti beton ormanı olmaktan nasıl koruyabiliriz? Gittikçe aşman 
geleneksel yapılan, çağm getirdiği bannma konforu ile donatarak nasıl muhafaza 
edebiliriz? Kenti eski dokusu ile yaşatmaya çalışmak ekonomik ve zihinsel olarak 
nasıl mümkün olacaktır?

Bütün olumsuzlukların nedeni olarak, yeniçağın hayat tarzı ve tüketim 
toplumu olma durumu gösterilmekte, yeni ekonomik düzene tüketim ekonomisi 
denmektedir. Tüketim toplumu kavramı çok sık kullanılmaktadır. Toplumun eski 
dönemlerden daha çok tükettiği bir gerçektir. Tüketim de kentlerde 
gerçekleşmektedir. Hakikaten kentler Pazar yeridir. Bu demektir ki, kentler aynı 
zamanda tüketim mekânıdır. O halde şöyle söylemek gerekecektir: Modem 
çağlarda kent hayatı, kent kültürü, kent tüketim olgusu üzerine kumludur. 
Dolayısıyla kentlerin tarihselliği ve kültürün tarihselliği tüketimin yaygınlaşması 
ve yegâne gerçeklik olarak görülmesiyle, ağır darbe almaktadır, işin bir cephesi 
böyledir. Yüzeysel olarak bakınca, hatta bu çağdaki yaşama dinamizmine, 
yaşantıyı etkileyen ilkelere bakınca, yanlış da değildir. Lâkin bu yargılar olup 
biteni bir yönüyle tespit etmekte, tüm gerçeği dile getirmemektedir. Bu nedenle 
bunların yeniden soruşturulması gerekir.

Yeni durumu, kent ağırlıklı sosyal ve ekonomik düzenisadece tüketim 
ekonomisi diye açıklamak yeterli değildir. Aynca bu adlandırma aynı zamanda 
üretimin de söz konusu olduğunu ifade eder. Üretim olmalı ki tüketim olsun... 
Kentlerin tüketim mekânı olduğu doğrudur. Bu ise kentleri olumsuzlamanm 
gerekçesi olamaz. Kentler pazar yerleridir, piyasanın oluştuğu, arz ile talebin 
buluştuğu yerlerdir. Ama aynı kentler, özellikle sınaî üretimin de yapıldığı 
yerlerdir. Çünkü kentlerde talebin çeşitliliği ve yoğunluğu kadar, işgücünün de 
çeşitliliği ve yoğunluğu vardır. Kırsal kesim ise tarımsal üretimin yapıldığı 
yerlerdir.

Tüketim gerçekten de kötü bir şey midir? Elbette hayır. Şayet tüketim 
olmazsa, işgücü, para-mal hareketi, zenginleşme vs. sağlanamaz, dolayısıyla 
ekonomik yapı dengeli biçimde oluşamaz. Tüketim ekonomisi sözcüğü bir 
adlandırmadan ziyade, örtülü bir olumsuzlama içermektedir. Olması istenmeyen,
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olmasına hiç de sıcak bakılmayan bir tablodan söz ediliyor gibidir. Fakat bütün 
bunlar, kent ve yeni toplum düzeni üzerine doğru değerlendirmeler olarak 
görülmemelidir. Çünkü tablo çok yönlü ve çok değişkenlidir.

Kent hayatını eleştirirken kullanılan kavramlardan biri de,kentin insanı 
doğaya sırt çevirmek zorunda bıraktığı yargısıdır.Tabii bu yargıda, doğaya sırt 
çevirmekten yahut doğa ile iç içe olmaktan neyin kastedildiği hiç de belli 
değildir. Bu bağlamda olmak üzere, bir de “topraktan koparılan insan” yahut 
“insanm topraktan koparılması” kavramı ve söylemi öne çıkmaktadır; ama bu 
söylem bir doğa romantizmidir.

Şunlann cevabmı arayalım: Şayet sınaî üretim olmasaydı, insanlar daha 
mutlu ve müreffeh mi olacaktı? Gelişme sürecinin sınaî üretim yönünde olması, 
toprakla bağlantıyı zayıflatmıştır, bu doğru. Ama toprakla boğuşan kırsal kesim 
insanının, doğa ile bütünleşik olarak ve mutlu bir yaşam sürdüğü söylenebilir mi?

Benzer bir romantik bakışın kültür için de söz konusu olduğunu 
görüyoruz. Özellikle geleneksel kültür yüceltilmekte ve popüler kültür yerden 
yere vurulmaktadır. Hakikaten popüler olan köksüzlükle karakterize olur. 
Tüketime dönük olması, sadece güncel beğeni duygusuna hitap etmesi, üretici ve 
satıcının kar güdüsü için bir vasıta olması vb. gibi özellikler, kültürel dünyada 
pek onaylanmayan “hızlı değişim”e yol açtığı için, popüler kültür adeta bu çağm 
lanetlisidir. Popüler kültür gerçekten de “en kötü” müdür? Onun hiçbir 
gerçeklik/haklılık temeli yok mudur? Toplumu yoldan çıkaran, popüler kültür 
müdür? Popüler kültür, aynı zamanda çağm sunduğu imkânlardan herkesin pay 
alma yolu değil midir? Şunun unutulmaması lazım: Kültür endüstriyel hale gelene 
kadar, ürün ve üretimlerin zengin yelpazesini sadece ayrıcalıklı olanlar 
edinebilmekteydi. Oysa popülerleşen ürün aynı zamanda sıradanlaştı, maliyeti 
azaldı ve böylece ayrıcalıklı olanlarla sıradan halk arasındaki mesafe yakınlaştı.

Tarihsellik, geleneğin varlığı demektir. Gelenek bir kez var olmakla her 
daim varlığını sürdürmez. Bazen kırıma da uğrar. Bu da, geleneğin kırılmasının 
tarihselliği de tehdit altına soktuğu anlamına gelir. Bu arada hemen belirtelim, 
gelenek mutlaka olumlu ve vazgeçilmez bir şey olarak da görülmemelidir.

Kültürde yahut kentte yahut kent kültüründe gelenek niçin kırılır?

a)îşlevsizleşmiştir, olması ile olmaması, varlığı ile yokluğu eşit olmuştur.
b)Yeni yaşama biçimi ve yaşantı sürecinde düzenleyici yahut yol gösterici 
olamamaktadır; fiilen ihtiyaç kalmamıştır.c)Yeni kuşakların algı ve beklentilerine 
uygun şekilde güncellenmemiştir. Onlar da gelenekten yüz çevirmişlerdir.d)Yeni
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yaşama ritminde ve yaşama biçiminde geleneğe yer verilmemiş, insanlar ondan 
yüz çevirmişlerdir. Bir değer ve tasarım farklılaşması yaşanmıştır.

Sorunlar ve öneriler

Yukarıdaki sorulardan hareketle şunu söyleyelim: Kent romantizmine 
takılıp kalmamak ama “bu çağm gerçeği” olarak sunulan durumları ve gelişmeleri 
de kayıtsız şartsız kabullenmemek gerekir. Arzu edilenle zorunluluk olanı doğru 
ayırt etmek lazımdır. Bu çağda yaşanan gelişmeleri ve ortaya çıkan değişmeleri 
göz ardı ederek kent-kültür ve tarihsellik konusunu çözümleyenleyiz.

Modem çağlarda: a) Yaşama biçimi değişmiştir b) İnsan-dünya ilişkisi 
değişmiştir c) İnsanlar arası ilişki değişmiştir d) İnsanların benlik algılan bile 
değişmiştir. e)însanların algılan, bilgileri, muhakeme biçimleri değişmiştir. 
f)Beklentiler değişmiştir.

Hal böyle olunca, artık kent eski kent, kültür artık eski kültür 
olamayacaktır. Kentte artık aradığımız o anı zenginliğini bulamayacağız. Kent 
ahalisi de artık kentin tarihsel dokusunun garantörü olamayacaktır. Kentler de 
hızla değişip dönüşecek; korunabilse de, tarihsel doku kısmı adeta açık hava 
müzesi olarak varlığını sürdürebilecektir. Yeni hayat tarzı, yeni yapı düzeni, yeni 
talepler, yeni insan ilişkileri, hayatı etkileyen yeni araç gereçler... Bunlar hem 
kenti tem de kültürü yaralamaktadır. Dolayısıyla sorun, kenti tarihin bir anında 
dondurup var kılmak değil, tarihsel ruha uygun olarak, yeni kent hayatı inşa 
edebilmektir.

Şu örnekten yola çıkalım: Kentlerin fiziksel dokusunun değiştiği şikâyeti 
yaygındır. Doğru bir yakınmadır da! Eski kentlerimizin mimarisindeki tarihsel 
doku korunamamaktadır. Dikey mimarinin yaygınlaştığı görülmektedir. Buradan 
da, yeni imar çalışmalannda yatay mimari/dikey mimari tartışması ortaya 
çıkmıştır. Fikir ve karar iradesi sahiplerinin yatay mimariye taraf olduklarını 
duymaktayız. Herkesi ilgilendiren bu sorun etrafında bile gerçekçi bir analiz 
yapılmadığını görüyoruz. Basit bir başlangıç olarak, şu sorulann cevabını vermek 
lazımdır:

a)Yatay mimarinin arsa ihtiyacı ve inşaat maliyeti nasıl karşılanacaktır?

b)Gittikçe artan kent nüfusu için yeteri kadar mesken yatay mimaride 
nasıl/nereye inşa edilecektir?

c)Kentlere göç olduğu müddetçe, yerleşim genişleyecektir; yeni 
yerleşimler nasıl kurulacaktır?
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d)Kırsal kesimde yaşamak zordur. Bu zorluk nasıl hafifletilecek, rahat 
yaşama ortamı kırsal kesime nasıl taşınacaktır? Kent cazip olmaktan nasıl 
çıkarılacaktır?

e)Dikey mimari daha fazla rant demektir. Bu rant düşkünlüğü nasıl 
engellenecektir?

Bu sorulara doğru cevaplar verilmediği, demografik dengeyi sabit tutacak 
tedbirler alınmadığı müddetçe sorunlar çözülemeyecektir. Ayrıca “modem 
çağlarda kentlere akın” devam edecektir. Tabii artan kent nüfusu yaşama 
ortamının da daha çetin mücadelelere sahne olması demektir. Böylece kentler, 
kendini besleyen sorunların da kaynağı olmuş olacaklardır. Özellikle kentsel 
yerleşim sorunu, beraberinde gayrimenkulrantım davet etmektedir. İşte kentsel 
planlamanın en temel sorunu bu olmuş olmaktadır. Bunu besleyen diğer gerçek 
de, siyasallaşmadır. Çünkü rantın en önemli kaynaklarından biri de siyaset 
kurumudur.

Rant ile bağlantılı olmayan, kentin doğasından kaynaklanan bir vakıa, 
kentlerde sosyal kontrolün büyük ölçüde ortadan kalkmasıdır. Bu kent gerçeği 
çağm gidişatıyla birleşince, yani popülerlik ve hızlı değişim durumuyla 
birleşince, büyük ölçekli bir değer aşınması sorunu yaşanmaktadır. Değer 
aşınması, kültür dünyasında yaşanan olumsuz tablonun başka bir telaffuzudur. 
Çünkü kültürel hayat da gittikçe problemler barınağı olmaktadır. Buna bir de, 
tarihsel mirası yeniden yorumlayıp üretemeyen ehliyetsiz eller eklenince, 
tablonun vahameti büyümektedir.

Kültürün sorunlarına gelince; kent hayatı ile kültürün problem oluşturan 
kesişme/birleşip buluşma noktası popüler kültürdür.

Kentler yerleşim bakımından geniş alanlan kaplayınca, kent nüfusu 
büyük ölçekli bir artış yaşayınca, adeta kentin dokusu heterojen hale gelmiştir. 
Böylece, bu büyük kitleyi tam bir bilinçli aidiyetle bir arada tutan müşterek kültür 
ortadan kalkmış, bu kitleleri tamamen güncel beğeniye ve hazza/hoşnutluğa 
dayalı tercihler yönlendirmeye başlamıştır. Kitleleşme yahut kitle toplumu yahut 
kitle kültürü kavranılan, böylece karşılığını bulmuştur. Bu topluluklara hemen 
tüketmeleri gayesiyle sunulan her ürün yahut üretim popüler kültürü 
oluşturmaktadır. Popüler kültür bu tabloda önemli bir işlev üstlenmiştir: 
Kitleselleşen, yığın oluşturan kent kalabalığı içinde kendine ilişkin algısını, 
benliğini kaybeden insanm hayata ve dünyaya ilişkin anlam ihtiyacını karşılamak; 
onun hayatı ve dünyayı anlamlandırmasını sağlamak... Popüler kültür bu yönüyle
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geleneksel kültür karşısında yerden yere vurulur. Ancak onu yargılamadan önce, 
doğru anlamak lazımdır.

Kültür, özneler üstü bir bilincin çizip ortalığa saçtığı bir proje değildir. 
Ama aynı olgu, yani kültür, müştereklikleri içselleştiren bireyleri benzer biçimli 
varolmaya sevk ederek, sanki tarihsel bir proje gibi varlığını sürdürür. Bir şeyi 
beğenir, hayatımızda yer veririz; bir başkasını terk ederiz. Alışageldiğimiz eylem 
biçimlerini bile değiştirebiliriz. Bu, kültürün dinamizmi demektir. Bu tercihlere 
ya da onaylamalara neden olan etken, temeldeki zihin şemasıdır. Popüler kültür, 
bu şemanın sarsılmasına yol açar. Bu şemanın sarsılması ise yeni bir dinamizm 
oluşturur. Ancak tarihsel kültürde bir sonraki aşama belirliyken, popüler kültürün 
bireyi nereye taşıyacağı belli değildir. îşte bu köksüzlük onun kaygıyla 
karşılanmasının en önemli nedenidir.

Bu noktada atılması gereken ilk adım, kültür bilincini güçlendirecek 
felsefî, sosyal ve kültürel üretimlere ağırlık vermektir. İrrasyonel olmayan, 
gelenek tapıcılığına varmayan, ama tarihselliği de gözeten ve anlamlı/önemli 
gören kültür bilinci oluşturmak... Önce neyin niçin olup bittiği ortaya konmalıdır. 
Bu da kılı kırk yarıcı bir çözümleme gerektirir. Kültür dünyasındaki “yeni”, o 
kültürün ruhuna uygun olarak ancak böyle üretilebilir. Kültürel değer ve ilkeler 
doktrin gibi bireylerin önüne konamaz. Bireylerin, mevcut ve muhtemel gerçeklik 
karşısında kendileri için en iyi olanı seçmeleri beklenir. Asıl mesele kültürel 
dünyanın hakikatini net biçimde resmedebilmek ve sanat, edebiyat veya felsefe 
yoluyla, çağımızda kabul gören ifade vasıtalarıyla bireylere sunabilmektir. Bu 
süreçte geçmişe, ölü geleneklere ve ritüellere sığınmaktan vazgeçilmelidir.

Bu vesileyle hemen bir dinamikten söz edelim; hem toplumsal anlamda 
dinamikten hem de zihinsel anlamda: Eski ile yeninin gerilimi... Bu gerilim, 
daima canlı ve etkili olmanın, daima üretici olmanın anahtarıdır. Eski yerini 
korumak, ötekini kapı dışarı etmek ister. Yeni ise eskinin yerini alıp oraya kendisi 
kurulmak! İnsan ise her ikisinin de dışında, karşısında ve üstündedir. Çünkü her 
ikisi de insan içindir. İnsan bunlar arasında bir denge kurmak, onları uzlaştırmak 
zorundadır. Bu gerilimden kültürel olarak tekâmülle çıkmanın yolu, müşterek 
tarihsel kaynaklan yeniden üretmektir. Yani kültürün müşterek kaynakları özenle 
muhafaza edilmelidir. Çünkü kültür dünyası aynı zamanda tasanm dünyasıdır. Bu 
tasarımların genel olarak benzeşmesi veya temel unsurları bakımından tutarlı bir 
yapı oluşturması, o kültür dünyasının bütünlüğünü ifade eder. Bunu da müşterek 
kaynaklar sağlar. Aksi bir durum, parçalanmış bir kültür dünyası tablosuna yol 
açar. Bu dünyayı oluşturan milyonlarca özneyi göz önüne alalım... Ortak 
tasarımlar, kültürün tarihsel süreçteki akışında, öznelerin onunla temas
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etmeleriyle oluşabilir. Bu temas, o kültür çevresin ürünleriyle, sözlü veya yazılı 
üretimlerle karşılaşıp buluşma yoluyla gerçekleşir. Toplumun inanç sistemi, bu 
inanç sisteminin kaynaklık ettiği ürünler, dindışı anlatılar, masallar, efsaneler, 
deyimler, atasözleri, yüksek kültür ürünleri; onların hepsi müşterek kaynakları 
oluşturur. Bunlar ya yeniden üretilmeli ya da yeni üretim biçimlerine kaynaklık 
etmelidir.

Kent yahut kültür, modem çağlarda kentin ve kültürün sorunları, 
sorunların çözümleri derken, uzun soluklu bir süreçten söz ediyoruz. Bu yoldaki 
beklentilerin sadece eğitimle sağlanması pek mümkün görünmüyor. Kentliliğin 
içselleştirilmesi, insana saygı ve hürmetin öne çıkarılması, ruhların adeta 
incelmesi lazımdır. Kültürün de aynı şekilde özümsenmesi, onun kabuğunun değil 
değer dünyasının kavranması ve yeniden üretilmesi lazımdır. Ama bu, sadece 
kenti veya kültürü yapay olarak yüceltmekle olmaz. Çağı doğm okuyan bir kent 
ve kültür bilinci oluşturmak; kenti veya o kentli olmayı kutsayan değil o kente 
“değer veren” zihinler yetiştirmek gerekir. Bu da hayli uzak bir gelecekte 
mümkün olabilir. Çünkü yıkım kısa sürede, yapım/inşa ise uzun zaman zarfında 
gerçekleşir.
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ŞEHİR VE AHLÂK 

-Ahlâkî Şehir-

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Şehirlerin ahlâkı olur mu? Ahlâk yalnızca insana mı aittir? Şehir ve ahlâk 
iki ayrı, birbiriyle ilişkisi kurulamayacak alanlar gibi gözükmektedir. Bu 
bağlamda ‘ahlaki şehir’ meselesi üzerinde durmaya çalışacağız. Esasen ‘şehir 
ahlakı’ndan da söz etmek gerekir ancak bu husus bu yazının şimdilik teması 
olmayacaktır.

Günümüz için elbette şehir ve ahlâk ilişkisini kurmak güç olabilir. Oysa 
kadim medeniyet geleneğimizde şehir ve ahlâk birbirinden ayrılmaz bir ilişki 
içinde gözükür.

Kadim şehirlerimizin hemen hemen birçoğunun insani erdemler gibi 
ahlaki nitelemeleri söz konusudur.

Kudüs-ü Şerif yani Kudüs Şeriftir. Şeref sahibidir. Şeref aslmda insani 
bir haslettir. Şeref, Şerefyâb olmak, bişeref olmak insana ait bir erdem ya da 
erdemsizliktir. Şeref, erdem, yüreklilik ya da kabiliyet ile elde edilen ün veya 
şandır, insani bir davranışın ismidir. İnsanlar müşerref olurlar. Şerefyâb olurlar. 
Dolayısıyla insani şereften bahsediyorum. Oysa bir mekânm şerefi günümüz 
dünyasında artık kullanılmamaktadır. Meşhur Kelam-ı Kibar’da ‘Şerefu’l mekân 
bi’l mekîn’ denilmektedir. Mekânm şerefinden bahsedilir. Hatta mekânm şerefi o 
mekânda meskûn olanların şerefiyle mümkün olabilmektedir.

Dolayısıyla Kudüs-ü Şerif tabiri de insani bir tanımlama olarak dikkat 
çekmektedir. Yani Kudüs, bir insan gibi, içinde bulunan şerefli 
insanlarla/değerlerle şerefli olmuştur. Yani ahlaki bir şehirden, erdemli bir 
şehirden söz edilmektedir, Kudüs-ü Şerif ifadesiyle.

‘Şeref ul mekân bi’l mekîn’ ifadesinde olduğu gibi şehirler ancak içindeki 
bireylerle anlam kazanır ya da isimlendirilir. Bir mekânda mekîn’ler yoksa 
mekânm bir anlamı yoktur. Ölüdür, cansızdır. İçinde insan varsa, canlılık ve 
canlılar varsa bir şehir ‘Şehir’ adına layıktır. Bu nedenle bir mekânda yani şehirde 
bulunan insanlar yani mekîn olanlar/meskûnların iyi ahlâkı, erdemi ve değeri 
veya kötü ahlâkı, erdemsizliği ve değersizliği o mekânm da (şehrin) özelliği 
olacaktır.
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Bu nedenle şehirlerin içinde yaşayan bireylerin şehre göre 
isimlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Kap ve su ilişkisi gibidir.

Nitekim Farabi’nin meşhur eserine ‘Medinetü’l-Fazıla’ Erdemli Şehir 
adını vermesi çok anlamlıdır ve manidardır. Şehrin erdeminden söz eder. Ancak 
bunu, içinde bulunan insanların ahlâki özelliklerine göre belirtir. Şehirleri, cahil 
şehirler, fasık şehirler gibi tamamen ahlâki kriterlere göre tasnif etmekte ve 
tanımlamaktadır Farabi.

Benzer şekilde kadim kültürümüzde Mekke-i Mükerreme vardır. Mekke 
mükerremdir. Kerim olan demektir. Hürmet ve tazim olunan, ikram olunmuş 
demektir. Aslmda insana ait hasletler olarak dikkati çekmektedir kavramlar. İnsan 
fıtraten mükerrem görülür. Bu kavramın ahlâki ve erdemi muhtevi bir kelime 
olduğu da görülür. Bu da insan gibi şehre de sıfat yapılmıştır. Mekke şehrinin 
hürmet ve tazime layık olduğu ifade edilir. Bu vasfını da içinde barındırdığı 
insanlar dolayısıyla elde etmiş olmaktadır.

Yine kadim kültürümüzde Medine-i Münevvere vardır. Yesrib’dir Hz. 
Peygamberden önceki adı. Önce Yesrib, Medine olur şehir anlamında. Medine, 
din kelimesinin ismi mekân halidir. Din kelimesi de borç alıp vermek kök 
anlamına sahiptir. İnsanların birbirine borç alıp verdiği, karşılıklı alışveriş 
ilişkisine girdiği bir durumu ifade eder. Allah’a karşı da bir borç halimizi ifade 
eder. Rabbimizin verdiği nimetler karşısında borç eda etme halimiz. Bu 
anlamdaki dinin mekânlaştığı kültüre, sanata dönüştüğü yer anlamında Medine 
ismi bizatihi Peygamber Efendimiz tarafından Yesrib yerine kullanılmıştır.

İkinci olarak Medine-i Münevvere denmiştir. Medine’nin Münevver 
olma, aydınlanma hali. Aydınlık Şehir, Nurlu Şehir. Aydınlanma insan için de söz 
konusu aynı şekilde. Dolayısıyla bilgelikle, ilimle, irfanla, hikmetle 
aydınlanmanın insani bir erdem gibi şehir için de kullanıldığım görüyoruz. Yani 
aydın insanlann oluşturduğu şehir anlamında Medine-i Münevvere.

Görüldüğü üzere, kadim medeniyet tasavvurumuzda şehirler canlı, ruhu 
olan ve insani erdemleri taşıyan varlıklar olarak görülmektedir. Bu nedenle 
insanlar için kullanılan ahlâki vasıflar şehirler için de kullanılmıştır.

Şu halde şehirlerin de ahlâkı vardır. İçinde yaşayan insanlara göre şehirler 
iyi ahlâklı ya da kötü ahlâklı olarak tavsif edilirler. İnsanı imar ve inşa etmek, 
şehri imar ve inşa etmek olacaktır.
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Günümüzde maalesef şehirlerin erdem ya da erdemsizlik yani ahlâk 
üzerinden değil, akıllı ya da akılsızlık üzerinden tavsif edildiğini görmekteyiz.

Bugün Akıllı Şehirlerden söz ediyoruz. Akıllı insanların oluşturduğu şehir 
olabilir. Ama şehrin aklı/kendinden kaynaklı bir aklı olamaz. Akıl sahibi olmak 
bugün telefon vb. sistemlerde olduğu gibi yapay zekâ gibi, insan kontrolü dışında 
olmayı ifade eder. Akıllılık kelimesi de kadim kültürümüzdeki anlamının dışına 
çıkmıştır artık.

Akıllı, uslu olmak demekti. Us’lu olmak ahlâki olarak ölçülü olmayı ifade 
etmekteydi. Bugün ise akıllılık, yapay zekâ sahibi olmayı, insan bilinci ve iradesi 
dışında iş yapabilmeyi ifade etmektedir.

Bu anlamda bizim, akıllı şehirler yerine ahlâki şehirlerimiz olmalıdır. 
Şehirlerimizi şerif, mükerrem, münevver gibi kavramlarla tanımlamalıyız. Daha 
açıkçası şehir ve ahlak ilişkisini daha güçlü bir şekilde kurmamız gerekir. Bu 
anlamda yerel yönetimlerimize de önemli görevler düşmektedir.

Bu yazmın konusu olmayan ‘şehir ahlakı’ konusunu da ayrıca ele almak 
ve şehirde bir arada, birlikte ve ortak zeminde yaşamak için özel olarak mevzu 
bahis etmek gerekir. Zira ‘ahlaki şehir’ ile ‘şehir ahlakı’ sıkı bir ilişki içindedir. 
‘Ahlaki şehir’ mi ‘şehir ahlakını’ oluşturur? Yoksa ‘şehir ahlakı’ mı ‘ahlaki şehir’ 
inşa eder? Soruları başka bir çalışmanın konusudur. Ancak şu kadarını ifade 
etmek gerekir ki ‘şehir ahlakı’ için ‘ahlaki şehir’in kaçınılmaz olduğunu göz ardı 
etmemek gerekir. Yani ‘şehir ahlakı’ tesis edebilmenin imkânı ‘ahlaki şehir’ler 
kurmaktan geçmektedir. Bu nedenle bu çağm insanlan olarak ‘akıllı şehir’lerden 
önce ‘ahlaki şehir’leri inşa etmeliyiz ki ‘şehir ahlakı’ oluşturabilelim.



346 Elazığ Belediyesi Yayınlan

Prof.Dr. Mustafa Demirci 

ÖZGEÇMİŞ

Mustafa Demirci, 1967 yılında Konya’nın Çumra kazasına bağlı Tahtalı 
Köyü’nde doğdu. Orta ve lise eğitimini Karaman Îmam-Hatip Lisesi’nde 
tamamladıktan sonra (1986), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 
1991 yılında buradan mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında “Beytü’l-Hikme: Kuruluşu, 
Faaliyetleri ve Etkileri” teziyle mezun oldu. Bu arada Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne İslam Tarihi ve Medeniyeti alanında asistan oldu. Aynı yıl 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktoraya başladı. Doktora 
sırasmda 1997-1998 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi 
olarak çalıştı. 2001 yılında “Abbasiler Zamanında Toprak Sistemi” adlı teziyle 
mezun oldu. Tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne döndü. 2005 yılında Yrd. Doç. 
Dr., 2006 Yılında Doçent oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih bölümüne geçti. 2011 Haziranında Profesör oldu. Mayıs 2016 
tarihinde S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve S.Ü Müzesi kurucu 
müdürlüğü yapmaktadır. Halen aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmaktadır.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 347

İBN HALDUN’A GÖRE BEDEVİLİK HADARİLİK SARKACINDA 
ŞEHİR VE ŞEHİRLİLİK

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ

Giriş:

İbn Haldun’un bir dünya klasiği olan Mukaddime adlı eseri, bedevilik, 
asabiyet, hadarilik, devlet, ümran gibi bir takım temel kavramlar ekseninde, 
toplumlann en basit halden, en ileri medini şehir toplumlarma kadar geçirdikleri 
bireysel, toplumsal, siyasi süreçleri ve bu değişimin neler geçer yasalarını 
bulmaya ve ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu düşüncelerini geliştirirken, 
öncelikler yaşadığı coğrafyadaki gözlem ve tecrübelerden, İslam tarihini detaylı 
inceleyerek bu arada yaşanan ve tekrar eden olaylardan, kendinden önce olaylan 
siyasi ve sosyal boyutlan ile ele almış olan İbn Mukaffa (ö. 756), ünlü filozof 
Ebu Nasr Farabi (Ö.950) ve X.asrm meşhur tarihçi ve gezgini Mesudi (Ö.934) gibi 
siyaset bilimci, filozof ve tarihçilerin eserlerinden esinlenerek geliştirmiştir. 
Ancak her büyük ve meşhur tarihi şahsiyette olduğu gibi İbn Haldun’un görüşleri 
ve hakkında yapılan incelemelerde obez bir literatür oluşmasına rağmen, 
düşünürümüzün düşünce haritasının pek çok noktası maalesef yeterince ve 
derinlikli olarak incelenmemiştir. Yapılan çalışmalar ya belli konu ve görüşlere 
yoğunlaşmakta, ya da bir birinin tekrarından oluşmaktadır. Hatta İbn Haldun’un 
düşüncesini asli çerçevesine oturtacak ve onu kendi bütünlüğü içinde anlayacak 
bir “tashih” işlemine ihtiyaç vardır. Bu yüzden İbn Haldun hakkında en ciddi 
çalışmalardan ve doktora tezlerinden birini yapmış olan Muhammed Abis Cabiri, 
çalışmasının önsözünde şunlar söylemektedir “İbn Haldun çok kullanılmış, çokça 
tekrarlanmış, sıradanlaşmış bir konu!!! Ne var ki İbn Haldun ’un Mukaddimesi, 
araştırma ve inceleme yönüyle katledilmiştir....” (Cabiri:2018, 9). Bu çalışmayı 
yaparken İbn Haldun’un Mukaddimesi hakkında hala araştmlacak çok konu 
olduğunu ve söylenmesi gereken “sonsöz”den hala çok uzak olduğumuzu 
hissettim.

Bizim bu çalışmada İbn Haldun’un VI temel bölümden oluşan Mukaddime 
adlı eserinin IV. Bölümü “Memleketlere, Şehirlere, Sair Ümrana ve Bu Hususta 
Arız Olan Hallere Dair Esas ve Tali Meseleler” adıyla müstakil bir bölüm 
açmıştır (Mukaddime:2016:627-690). Aynca “hadarilik” kavramının bir alt 
katmanında yer alan şehir ve şehir hayatına dair eserin değişik yerlerinde dağınık 
halde de bu konudan bahsedilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, İbn 
Haldun’un şehre ilişkin bakışını, görüşlerini, yorumlarını, bir tarihçi ve 
medeniyet tarihi perspektifinden ele almayı hedeflemektedir.
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A-Bedevilikten Hadariliğe Geçişte Dönüştücü Bir Yapı Olarak Şehir:

İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde insanm yerleşme açısından sürekli bir 
değişim içinde (kevn ve fesad) olduğuna vurgu yaparak; “göçebelik (bedevilik, kır 
hayatı) şehirlerin ve medeni hayatın aslıdır ve bütün insanlann yerleşik hayata 
(şehir hayatına) geçiş yapmadan yaşadıklan ve geçirdikleri devredir ve 
göçebenin gayesi (kırlarda yaşayanların) medenileşme (şehirleşme, uygarlaşma) 
ve medeniyete doğru yürümektir” der. (Mukaddime, I:308(trc. Ugan). Ayrıca 
bugünkü anlamda hayat standardını ifade eden bir yaklaşımı 
değerlendirmelerinde esas kabul ederek “yerleşik hayat, bolluk ve refahı 
çeşitlendirir ve çoğaltır. Bolluk içinde yaşamak için gereken şeyleri üretim 
vasıtası olan sanat ve hünerleri vücuda getirmeye ve kuvvetlendirmeye yol 
açar... ” (Mukaddime, 1:436) şeklinde ifade eder. Ona göre şehir bir anlamda 
tarımdan kopmuş, toplumsal örgütlenmenin ve işbirliğinin bir üst gelişme 
aşamasına ulaşmış, zanaatla uğraşan, insanm bizzat kendinin tanzim ettiği bir 
toplumsal ve mekânsal düzendir. Yukarıdaki vurgulanndan anlaşıldığı üzere 
örgütlü bir toplumun gerektirdiği işlere tekabül eden dini, siyasi, toplumsal 
kurumlar ve ticari ticari etkinliklere ilişkin kurumsal yapılann işlediği bir 
dünyadır. Bu yapılar ona göre Roma dünyasında, Mısır’da, Suriye’de, kısmen 
Abbasiler dönemi ve Endülüs’te de de vardır. Ama kendi yaşadığı Mağrip ve 
İfrikiye’de yoktur. (Mukaddime, 666-668; Kuban: 2015: sy.43)

1- İbn Haldun’un düşünce sisteminde insan hayatı, bedevilik/göçebelik ile 
yerleşiklik/şehirlilik arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir. Köy ve kasaba bu 
ikisi arasında bir ara fondur. Esas olarak hayat “bedevilik” ile “hadarilik” 
arasındaki bir diyalektiğe dayanır. İnsanların toplum yapısı bu ikisi arasında gidip 
gelmektedir. İbn Haldun’a göre insanlar ancak göçebelik ve onun icaplan 
(bedevi) devresini geçirdikten sonra yerleşik (mukim) bir hayat yaşamaya ve 
ancak bundan sonra şehir ve kasabalar kurmaya ve kaleler yapmaya başlarlar. 
Değişimin yönü bedevilikten hadariliğe, “bedevi ümrandan” “hadari ümrana” 
doğrudur.

İnsanlann şehirleşme süreci biri sosyal, diğeri siyasi iki sürecin birleşmesi 
ile ortaya çıkmaktadır. Bunlann ilki şehir kurmak ve bina yapmak refah ve 
rahatın icabı, hadariliğin/yerleşik hayatm gereğidir. İnsan toplumlan ona göre 
temel ihtiyaçlannı karşılama bakımından üç aşamadan geçer: en zaruri 
ihtiyaçlanm karşılayabildiği “Zaruriyaf’; bunun bir üst aşamasında temel 
ihtiyaçlannı karşılayabildiği “H aciyaf ve ihtiyaçlannı ötesine geçmiş, lüks ve 
estetik talepler arayışında olan “Kemaliyat” aşamalarında esas şehir hayatının 
başladığına dikkat çeler. Yerleşikliğin bu aşaması için de “hadari ümran ” tabirini
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kullanır. Bu bakımdan da şehirleşme, bedevilik/göçebelik ve onun getirdiği 
hususiyet ve temayüllerden sonra gelir.

2-İkincisi: İbn Haldun, temelde bir siyaset düşünürü olarak şehirleşmeyi de 
doğrudan siyaset ve devlet ile ilişkilendirmektedir. Şehir, siyasetin yolu oraya 
düştüğü için düşünürümüzün gündemine girer. Şehirlerin kurulması için devlet ve 
hanedanlık ön şarttır. Şehirdeki asayişin sağlanması, zarüriyat ve haciyat 
cinsinden olmayan lüks ve abidevi kamu binalarının yapılabilmesi, toplumsal 
işbirliği ve dayanışma ihtiyacı, hanedanları şehir kurmaya zorlar. Bu yüzden 
şehirlerin kurulması devletin ikinci aşamasında karşımıza çıkmaktadır. İbn 
Haldun’a göre hanedanlık ve devlet kurmak bu bakımdan şehirden önce gelir. 
Şehir ve kasabalar, devletin ikinci aşamasında ve onun neticesi olarak, bedevi 
asabiyetin devlet halini almasından sonra toplumlar şehirlere inme ihtiyacı 
hissede ve şehir de bu ikinci aşamada gelişir. (Mukaddime, 629). Tarihte kurulan 
devletlerin siyasi ve sosyal gelişimine bakıldığı zaman, göçebe haldeki boyların 
asabiyet etrafında örgütlenmiş olan göçebe kabileler-boylar/aşiretler, göçebelik ve 
onun icapları (bedevi) devresini geçirdikten sonra, yani müstakil bir devlet kurma 
aşamasına gelmişlerdir. Bu devletleşme süreci boy/kabile liderliğindeki bir siyasi 
örgütlenmedir. Bu aşama İbn Haldun’un sözünü ettiği kabileden devlete geçiş 
sürecini temsil eden birinci aşamadır. Aynı şekilde İbn Haldun’un bedevilik ile 
hadarilik arasında ara bir şekil oluşturan ilk köy ve kasaba tür yerleşimleri de bu 
dönemde görülmeye başlar. İbn Haldun’nun teorisinin İslam devletleri tecrübesi 
bakımından geçerli olduğunu göstermektedir. Boy ve kabilenin artık şehirler ile 
tanışmaya başlaması bu ilk devlet olma aşamasından sonra İbn Haldun’un sözünü 
ettiği ikinci aşamada görülecektir. Ancak bir nokta göz ardı etmemek gerekir: İbn 
Haldun’un burada sözünü ettiği şehirler, “başkentlerdir”. Badiyeden bir asabiyet 
ile örgütlenmiş grupların hâkim olmak için şehre gelenler, öncekilerin bütün 
zenginliklerine el koyarak şehre yerleşirler.(Cabiri:2018, 297)

Burada İbn Haldun, devlet olmak ile şehre yerleşmek veya şehir kurmak 
arasında nasıl bir ilişki kurmaktadır? Sorusu akla gelmektedir. İbn Haldun 
teorisini geliştirirken hemen her başlıkta düşüncelerini insan fıtratına ve insanm 
en temel ihtiyaç ve güdüleri üzerine oturtmaktadır. Göçebeleri ya da bedevileri 
yerleşik hayata sürükleyen esas sebep, onların devlet (mülk) kurmasıdır. İbn 
Haldun, göçebe toplulukların niçin yerleşik şehir hayatma ihtiyaç hissettiklerini 
aşama aşama açıklamaktadır. Göçebe asabiyeti ve bedevi hayatm sert ve savaşçı 
yapısı ile devlet olan toplulukları, etraflarındaki boylara ve yerleşik toplumlara 
hakim olurlar. Devlet ve iktidar olduktan sonraki iki temel ihtiyaç onları şehre 
sürükler:
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Birincisi onları rahata, sükûna, istikrara, göçebelikte olmayan medeni hayatla 
ilgili hususları ikmal etmeye sevk eder.

İkincisi, düşmanlan ve rakiplerine karşı şehrin sağlam duvarlan ve imkânlan 
ile kendilerini savunma ihtiyacı, devlet sahiplerini şehre yerleşmeye zorlar. 
Çünkü şehirler, göçebe hayatma göre daha güvenli bir sığmak ve barınaktır. 
Orada düşmanlanna, rakiplerine ve iktidarlarına karşı başkaldıran isyancılara 
karşı sur duvarlarının arkasına sığınarak kendilerine daha kolay savunurlar ve aile 
ve askerlerini korumaya alırlar. Zira şehir surları, açık alandaki pek çok asker 
yerine geçer. Surların arkasına geçerek düşmana ağır darbeler indirir, zayiat verir 
ve kendini koruma imkânı bulur. Devleti kuran göçebeler şayet yerleşecek şehir 
bulamazlar ise iki sebepten dolayı zaruri olarak şehir kurar: 1) Ağırlıklarını 
indirmek, istirahat etmek ve ümranı tekmil etmek için, 2) Kendi kabile ve 
taifelerinden olup da onlara karşı isyan eden ve üstünlük sağlamak isteyenlerin 
başını ezmek için şehir kurar. Kısacası “devlet olmak şehirlere inmeyi ve buraları 
ele geçirmeyi gerektirmektedir”. (Mukaddime:2016,631)

3-Devleti kuran hanedanlar şehirlere yerleşmesi ya da yeni şehirler 
kurmasından sonra şehirleşme bakımından üçüncü bir aşama başlar. Göçebeler 
önce devleti kurup, onun bir gereği olarak şehirlere yerleştikten sonraki süreç, 
şehirleşme, imar, sanat, toplumsal değişim gibi bir dizi değişiklikleri ve 
tecrübeleri beraberinde getiren yeni bir aşamayı temsil eder.

a) Güven İhtiyacı: Sükûnet ve rahatlık ancak bir yerde yerleşmekle elde 
edileceğinden, göçebeler yerleşik hayat yaşamak üzere evler ve konaklar yapmak 
için artık bir yer seçerler (Mukaddime, 11:234). Böylece şehrin oluşması için ilk 
yapılan şey yer seçimi ve bununla birlikte yerleşik hayata geçiştir. Başlangıçta 
şehirlerin binalan iptidai (geleneksel-ilkel) ve yapılarda kullanılan maddeler de 
bozuk ve kötü olur. Mimari ve estetik bakımdan zayıf ve düşük seviyededir. Bu 
durum Hz. Ömer zamanında kurulan Basra, Kufe, Fustat gibi garnizon şehirlerde 
açık şekilde görülmektedir. Bedeviler için kurulan bu şehirler, başlangıçta adeta 
bedevi hayatm bir kademe üstü gibiydi: kamıştan evler, sade bir hayat, kalıcı 
binaların olmayışı gibi. Aynı durum XIII. asrm son çeyreğinde Söğüt ve 
çevresindeki ilk Osmanlı yerleşimlerinde de karşımıza çıkar: basit köy 
yerleşimleri, yaylak kışlak şeklinde kullanılan yan göçebe dünyası. Bu gün 
topografisini incelediğimiz zaman Söğüt, Bilecik ve etraftaki ilk Osmanlı 
yerleşimlerinin son derece basit ve köy hayatının bir kademe üstü olarak geliştiği 
dikkatleri çekmektedir. Bölgedeki en eski Türk yerleşimleri yoğun köy 
yerleşimlerinden oluşuyordu. (Kaplanoğlu-Kılıç: 2016,s. 27-45)
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Ancak şehrin bayındırlığı artarak nüfus çoğaldıktan sonra iş, yapı, usta ve 
yapı için gereken maddeler çoğalır ve şehir mükemmel bir hale gelinceye kadar 
bu durum devam eder (Mukaddime, 11:267). Yerleşik hayatm ihtiyaç ve 
taleplerinin çeşitleri çoğalmakla o şehir ahalisinin masrafları çoğalır. Yerleşik ve 
medeni hayatm (şehir hayatının) ihtiyaç ve talepleri şehrin gelişmişliği ve üretim 
ile uygunluk gösterir. Şehrin gelişmişliği ve üretimi ne kadar yüksek ise yerleşik 
ve medeni hayat da o nispette mükemmelleşir (Mukaddime, 11:298)

b) Düzen İhtiyacı ve Arayışı: Beşeri medeniyetin (ümranın) devamı için bir 
idare sistemi ve bir politika güdülmesi zorunludur. İnsan için sosyal bir hayatla 
yaşamak gereklidir. Burada bahsedeceğimiz ümranın manası da budur. Bir arada 
toplanarak sosyal bir hayat yaşayabilmek için insanların başlarında bir yasakçı ve 
hâkimin (kanun koyan, hüküm, yasa belirleyen ve olanları uygulayanın) 
bulunması gerekir (Mukaddime, 11:117). Kanunların varlığı; devlet ve hükümetin 
manası işte budur. Bu açıklamadan hâkimiyetin tabiatı ile insana mahsus 
olduğunu açık olarak anlaşılır. İnsanlar için bu hâkimiyet bir zorunluluktur 
(Mukaddime, 1:104). Şehrin hükümdarı, yöneticisi vardır. Bu yönetici halkın 
özellikle güvenliğinden, şehrin mamurluğundan sorumludur. Yönetimin gücü 
oranında sahrada, kırda etkisi vardır (Mukaddime, 1:390). Şehir ve kasabaların 
kurulması için devlet ve hâkimiyetin kurulmuş olması gerektir. Şehrin 
gelişmişliği de devletin ömrü ile doğrudan ilgilidir. Uzun ömürlü devletlerde 
şehrin nüfusu artar, pazarlar ve şehir genişler (Mukaddime, 11:224).

B) Muazzam Kadim Şehirler ve Harap Arap Şehirleri:

İbn Haldun’un en dikkat çeken şehir görüşlerinden biri de kuşkusuz 
şehirlerde abidevi mimari yapıların nasıl geliştiği hakkında ortaya koyduğu 
düşüncelerdir. Mukaddime’nin değişik yerlerinde tekrar tekrar Arapların 
şehirlerinin, İslam öncesi şehirlere göre çok geri olduğundan ve şehir kurmayı 
beceremediklerinden şikâyet eder. Hâlbuki buna karşı eski Roma ve Bizans 
dönemi şehir ve abidevi yapılarının çok daha muhkem olduğundan bahsederek, 
bu durumun sebeplerine inmeye çalışır. Bu kısımda çok dikkat çekici tahlillerde 
bulunur.

Ona göre bu durumu birinci nedeni bedevilik/ göçebeliktir. Bu bölgeyi ele 
geçiren Araplar vahşiliği adet halin getirmiş, onu huy ve karakter edinmiş bir 
millettir. İtaatsizlik ve kanunsuzluk onlar için zevktir. Gelenekleri göçebeliktir. 
Bu durumları ise ümranın esasını teşkil eden yerleşikliğe bütünüyle terstir. “Öyle 
ki Araplar taşı ancak tencerelerine ocak taşı yapmak için kullanırlar. Onu da
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temin için eskilerin yaptıkları saray ve konakların duvarlanndan sökerler. Bu 
konakları basit bir ocak taşı için tahrip etmekten çekinmezler. Ağaca da sadece 
göçebe çadırlarının direğini kurmak için ihtiyaç duyarlar. Bunun için de eskilerin 
saray ve köşklerindeki muhteşem tezyinattı tavan ahşaplarını sökerler. Şehirleri 
ayakta tutan bu iki temel malzemeye ancak bu iki basit şey için ihtiyaç duyarlar. 
Bundan dolayıdır ki Arapların bedevi karakteri, ümranın zıddıdır, şehir ve bina 
yapmaya aykırıdır.” Hâlbuki eskiden çok mamur halde bulunan Sudan ile 
Akdeniz arası (Kuzey Afrika), son derece mamur, gelişmiş şehirler, abideler, 
resimler, heykeller ile süslü binalar ile süslü bir bölge idi. Aynı şekilde Yemen, 
Irak, Iran, on üçüncü asra kadar Suriye, îfrikıye ve Mağrib de böyleydi. Ne 
zaman ki buraları Ben-i Hilal ve Ben-i Süleym bedevileri ele geçirdi, tahrip oldu. 
Araplar eskiden beri ele geçirdikleri bölgeleri tahrip etmişlerdir. (Mukaddime, 
364-365; ayrıca bkz. 323-332).

Onun anlattıklarından bedevi/göçebe toplulukların yerleşik şehirleri 
aldıklarını ama ona sahip çıkmadıklarını, tam aksine onu tahrip ettiklerini 
görüyoruz. Bedevi/göçebenin aklı daha çok fetih ve yağmada. Bedeviler, göçebe 
kültüre göre şehri yönettikleri için sınırlı bir şehir gelişebilmiştir. Bu 
toplulukların geliştirdiği en özgün şey ibn Haldun’un temel kavramı olan 
“asabiye” yani “iktidar örgütlenmesi”. Atın üzerinde küçük bir örgütlü grup 
geliyor, yerleştikleri bölgeyi tahakküm altına alıyor, halkı örgütleyip kullanıyor. 
Adeta simbiyotik bir yaşamın ustasıdırlar. (Kuban:2015, sh. 43) Bir şehri imar 
edecek planlama ve tezyin fikrinden uzak görünüyorlar. Hâlbuki şehir, mekân ve 
planlama fikrinin resim, heykel, geometri ve felsefe gibi bazı entelektüel 
uğraşıların olması gerekir. Hakiki manasıyla şehir inşa edebilmek, entelektüel ve 
medeni bir birikim gerektirir. Bunlar göçebe geleneğinde olmayan şeylerdir. 
Şehirlerin fizyonomisi bina ve yapılar ancak yerleşik hayat sürenler tarafından 
inşa edilebilir. Bunlar ise bedevi/göçebe geleneğinde yoktur. O yüzden 
bedevilerin şehri olmaz, şehir ancak yerleşik ve medeni toplumlann 
geliştirebileceği bir başarıdır.

ibn Haldun, kendi yaşadığı zaman, tfrikiye ve Mağrib bölgesinde şehirlerin 
gelişmemiş olmasmı da buralarda yaşayan Berberi kabilelerinin eskiden beri 
Bedevi ve göçebe hayatm iliklerine kadar hayat tarzlarına işlemiş olmasına 
bağlamaktadır. Onların bedevilikte bu denli ısrar etmelerinin nedeni, asabiyete ve 
soylarının bozulmamasına aşın önem vermelerinden kaynaklanmıştır. Şehre 
gittiklerinde iç dayanışmalannı kaybedecekleri ve soylarının bozulacağı 
korkusuyla, şehre uzak durmuşlar, bedevi hayatı sürdürmüşlerdir. Bu yüzden bu 
toplumlarda zanaat gelişmemiştir. Çünkü zanaat ve sanat, şehir hayatmın bir
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icabıdır ve orada gelişir. Zanaat ve sanat gelişmediğinden, inşaat ve bina yapımı 
da gelişmemiştir. Bir şehirde, o şehri süsleyen güzel, büyük abidevi eserler ancak 
zanaat gelişirse mümkündür. Bedevilerin ise ne şehir hayatma ne de oradaki 
zanaatlara ihtiyacı olmamıştır. Onların toplumsal yapısı, çadır hayatı olmuştur. 
Müslüman toplumlarda şehirler, bedevi olmayan Mısır, Suriye, Irak, Acem ve 
diğer yerlerde gelişebilmiştir. Çünkü bu bölgelerde eskiden beri yerleşik hayat, 
devlet ve toplumsal yaşam daha gelişmiştir. Bu yüzden de ileri bir şehir hayatı 
mevcuttur (Mukaddime, 649).

Şehir Medeniyet Birikiminin Bir Neticesidir:

Tam bu noktada îbn Haldun, özellikle kendi yaşadığı Mağrip, Ifrikıye/K. 
Afrika bölgesinde şehirlerin gelişmemesinin sebebi olarak çok ilginç bir noktaya 
dikkat çekmektedir. Köklü şehirli geleneklerin özellikle “Îfrikıye ve Mağrip 
bölgesinde şehir ve kasabalar diğer yerlere göre gelişmemişti. Bunun sebebi 
şudur: “Bu bölgeler eskiden beri bedevi Berberi kabilelerin bölgesiydi. Bu 
bölgede yerleşik hayat, süreklilik arz etmemiştir. Buralarda Frenk ve Arap 
hâkimiyeti de uzun süreli olmadı. Buralarda hadari toplumlar tam hâkimiyet 
kuramadıklarından, yerleşik/şehirli gelenekler kökleşemedi. O yüzden 
bedevi/göçebe adet, örf, gelenek ve alışkanlıkları sürüp gitti. Bunun sonucu 
olarak bu bölge şehirleri ahalisinin şehirleri ve binaları olmamıştır. Bedevilik 
Berberilerin iliklerine işlediğinden, sanat ve zanaat hayatı da gelişmemiştir. 
Sanat olmadan hadarilik olmaz, şehriler ve binalar yapılamaz. İnşaat yapmak 
için maharet derecesinde bu sanatları öğrenmek gerekir. Berberiler, bedevilik 
âdeti sürdüğünden şehirlerde bile bina yapmaya heveslenmemişlerdir.” 
(Mukadime 648).

Berberilerin şehirleşmeye meyletmemesinin sebebi olarak İbn haldun, 
onların nesep ve asabiyetlerine düşkün olmayı gösterir. Güven ihtiyacım 
asabiyetle karşıladıklarından, şehre ihtiyaç duymamışlardır. Bu yüzden Mağrib’in 
ümranı tümüyle çadırda yaşayan, deve besleyen, mağaralarda yaşayan 
bedevilerden oluşmaktadır. Buna karşılık Arap olmayan Endülüs, Suriye, Mısır, 
Irak-ı Acem halkları eskiden beri köy, kasaba ve şehirlerde yaşamaktadır. 
Buralarda daha gelişmiş bir şehir ve yerleşik hayat vardır. Bu bölgelerde 
şehirlerin gelişmiş olmasının temelinde eskiden beri süre gelen hadari 
geleneklerin ve alışkanlıkların kökleşmiş olması vardır. Mesela Mısır’da üç bin 
yıllık (Firavunlar, Yunan, Roma, Bizans ve İslam) bir yerleşik kültür vardır. Aynı 
şekilde Yemen’de binlerce yıllık bir medeni hayat kesintisiz devam etmiştir. 
Endülüs’te de Gotlar ve onları takip eden Araplar zamanında binlerce yıl 
kesintisiz devam ettiğinden hadari/yerleşik gelenekler köklemiş ve sağlam bir
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şekilde yerleşmiştir. Irak’ta Keldaniler, Nebatiler, Persler, Ahamenidler, Sasaniler 
ve Araplar... Aralıksız olarak binlerce yıllık yerleşik/hadari bir kültür devam 
etmiştir. Bu sebepler İbn Haldun “Suriye, Irak ve Mısır gibi en eski 
medeniyetlerin kurulduğu bölgelerin halklarından daha medenisi yoktur” 
demektedir. (Mukaddime, 667) İbn Haldun’un sözünü ettiği bu coğrafya insanlık 
tarihinde en eski medeniyetlerin kurulduğu “medeniyetler kuşağı” olarak bilinir. 
Bu bölge etnik ve arkeolojik zenginlik bakımından dünyanın hiç bir yeriyle 
kıyaslanamayacağı düşünürümüz tarafından da itiraf edilmiştir. (Sorokin:1999)

Bu bölge hakları eskiden beri nesep bakımından karıştığından, neseple 
övünmemektedirler. Şehirlere rahat bir şekilde gitmektedirler. Nesepleri 
karışmayanlar ise güçlü bir asabiyet oluşturduğundan, bedevilik üzere badiyede 
devam etmektedirler. (Mukaddime, 649) İbn Haldun bu durumu şu veciz ifadeler 
ile özetlemektedir: “Mağrib ve İfrikiye halkı, takip ve taklid edebilecekleri, 
öncekilerden kalmış bir hadaret(yerleşik gelenek) bulamadılar...” (Mukaddime, 
667).

Mağrib ve İfrikiye ile Şark İslam toplumları arasında bir kıyaslamaya giden 
İbn Haldun, doğudaki Müslüman halkların bedevilikten çok önce kurtuldukları, 
bireyselleştikleri, bunun sonucu olarak da yerleşik ve şehirli hale geldiklerine 
dikkat çekmektedir. Bu şehirlerde eskiden beri medeni umran’ın mevcut olduğu, 
Müslümanların da bu toplumsal yapı üzerine oturduğunu, dini dünya görüşleri 
içinde birleştirmiş, kökleri yerleşik toplumlardan tevarüs etmiş, zaman içinde de 
şehirli bir gelenek oluşturmayı başardıklarını düşünmektedir. Bu durum, dini 
dünya görüşü ekseninde yerleşik kültürler ve uygulamalar ile tamamlanan bir 
süreçtir. Özellikle Abbasi kültürü, bütün kadim (Roma, Mısır, İran, Hint vs.) 
kültür, bilim, felsefe, gelenek ve alışkanlıkların bir toplamıdır. Bağdat bu 
medeniyet hamlesinin en büyük göstergesidir: bütün antik kültürleri karşılaştırır, 
kıyaslar, sentezler ve yeni üsluplar oluşturur (Demirci:2017; 1-27).

İbn Haldun, şehirlerde yaşayan halkların eskiden getirdikleri gelenek ve 
alışkanlıkları ve hadari ve bedevi geçmişleri ve geleneklerinin belirleyiciliği 
üzerinde o kadar durur ve önemser ki, Mağrib bölgesinin berberi geçmişine 
rağmen, Hristiyan baskılan sonucu Endülüs’ten Mağribe göç eden halkın 
özellikle Muvahhidler döneminde Mağrib şehirlerinde, İfrikiye’de ve Tunus’ta, 
Mısır şehir kültüründen de etkilenerek ve bunları sentezleyerek bu bölgeleri kısa 
bir süreliğine medenileştirdiklerini ve hadari eserler bıraktıklannı, bu yüzden 
Îfrikıye bölgesinin Mağrib bölgesinden daha çok medeni ve şehirli olduğunu 
söyler. İfrikiye örf, adet ve gelenekleri, buraya çok değişik insanların gelip
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gitmesinden Mısır halkına benzemektedir. (Mukaddime, 668;Ayrıca bkz. 
Brunschvig: 1940-1947)

Düşünürümüz, doğu ile batı arasındaki bu belirgin şehirleşme farkının maddi 
boyutunu da ihmal etmez. Bu kısımda Mağrib ve îfrikıye şehirlerinin niçin 
gerilediğini detaylı bir şekilde tahlil etmektedir. Bu farkın astrologların bahsettiği 
kısmet ve yıldızlardan kaynaklandığı gibi asılsız inançlar yayılmıştır. Bu izaha 
“sebeb-i nucumi” demektedir. Fakat mağrip halkı yıldızların hükümlerine itibar 
ettiği kadar yeryüzü hükümlerine “sebebi arzi”, yani olayların maddi sebeplerine 
dikkat etmediklerinden, şark ile garbın farkının altında yatan esas sebepleri 
anlayamamışlarıdır. Bir toplumun medeni/ümran bakımdan gelişmesi; bol nüfus 
ve emek, bol üretim ve iş, bunun neticesi hâsıl olan ihtiyaç fazlası kar ve 
zenginlik ile mümkün olur (Mukaddime, 662).

Bu farkın asıl sebebi olarak nüfus ve emek fazlalığına bağlı bir zenginlik ve 
bu zenginliğin finanse ettiği güçlü devletler olduğunu söyler. Eğer bir toplumda 
emek çok olur ve bu emek sermayeye dönüştürülebilirse, zaruriyat, haciyat 
aşamalarını geçerek kemaliyat/tahsiniyat aşamasına yaşar demektedir. Nüfusun az 
olduğu ortaçağlarda emek en büyük üretim ve zenginlik kaynağıdır. Bir anlamda 
artı değer (fazlatul baliğa) ve zenginlik ancak emek/ nüfus bolluğu ile ortaya 
çıkar. Bu ihtiyaç fazlası, o bölgede halk arasında zenginlik olarak dağılır. Şehir 
ümran bakımından ne kadar gelişirse refah ve zenginlik de o nispette gelişir. Öyle 
ki zengin şehirlerin dilencisi, fakir şehirlerin zengini nispetindedir. Şehrin geliri 
arttıkça, gideri de o nispette artar, zenginlik gelişir. Bu zenginlik hem nüfusu 
çeker, hem de ticari hareketlilik ve üretimden hâsıl olan vergiler daha güçlü 
devletlerin oluşmasına imkân verir. Bu sayede devletler yeni şehirler, muhkem 
kaleler, hanlar inşa edebilir, ibn Haldun’un yaşadığı dönemde Avrupa’daki bir 
takım şehirlerde büyük zengin tüccarların ortaya çıktığını söylemesi dikkat 
çekicidir. Aynı şekilde Mısır, Suriye, Çin, Hindistan, Irak-ı Acem ve Akdeniz’in 
kuzeyindeki bölgelerde ümran geliştiği için ticaret ve üretim artmış, ahali 
zenginleşmiş, devletler büyümüş, şehirler gelişmiştir. (Mukaddime, 663).

ibn Haldun, kendinden önce dönemlerde yaşamış olan Fatimiler, Ziriler ve 
Muvahhidler döneminde bölgenin zenginliği, vergi gelirlerinin çokluğu, ahalinin 
durumu ve yapılan imar faaliyetleri ve binalar, bu bölgenin ümran bakımından 
daha gelişmiş olduğunu; Sudan’dan Akdeniz’e kadar gelişmiş bir ümran 
olduğunu, kendi döneminde ise ümranın artık gerilediğini yazmaktadır. Aynı 
şekilde kendi yaşadığı dönemde İslam coğrafyasmın medeni bölgeleri olarak 
sıraladığı yerler arasında Mısır’da Memlüklüler, Akdeniz’in kuzey bölgelerinde 
Osmanlılar, Irak-ı Acem bölgesi diye tarif ettiği bölgede Timurlular gibi büyük ve
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güçlü devletleri kasd etmektedir. Her ne kadar henüz bu bölgeleri görmemiş ise 
de kurduğu teori, adeta bu bölgeleri birebir görmüş gibi şehirleşme ve 
medenileşme serüvenine birebir uymaktadır. (Mukaddime, 663)

Kısacası İbn Haldun’un bakış açısından, şehir bütün etkinlik alanlannda 
uzmanlaşmış ve örgütlenmiş toplumlara özgü bir ümrandır. Medeniyet 
birikiminin bir işaretidir. Bilimi, zanaatı, örf ve âdeti de içeren bilgi ve tecrübe 
birikimiyle aynı şeydir. Bu göçebelikten yerleşikliğe bir süreçtir. Şehir ve 
şehirlilik bilimci ve alışkanlığı olmadan medeniyet de olmaz.

C) Devletler, Hanedanlıklar ve Şehirlerin Kaderi:

Üçüncü bir nokta da şehirlerdeki abidevi eserler, şahsa değil, umuma 
mahsusturlar. Bu tür binalar insanlar için temel zaruret ve temel ihtiyaç düzeyinde 
değil, kemalat/tahsiniyat türünden eserlerdir. Bu yüzden bu tür binaları 
yapabilmek için insanları gönüllü olarak çalıştırmak mümkün değildir, bilakis 
onlan zorlamak gerekir. Bu da ancak iktidann zorlamasıyla mümkün olur. 
Şehirleri süsleyen abidevi eserler, hükümdar ve hanedanın zorlamasıyla, ücret 
karşılığında bir bedel ile teşvik edilerek yapılabilmiştir. Dolayısıyla bir şehirde bu 
tür yapıların yapılabilmesi ancak devlet gücüyle ve yardımlaşma ve beşeri 
kudretin birleştirilmesiyle mümkün olmuştur (Mukaddime, I, 630). İbn Haldun, 
Şehirde “abidevi eserler” yapmayı doğrudan devletlerin gücü, kuvveti, otoritesi 
ve ömrü ile ilişkilendirir. Çünkü binalan yapmak için çok sayıda işçi, usta, 
zanaatkâr insanlan toplamak ve harekete geçirmek gerekir. Devlet ne kadar 
büyük, alanı ne kadar geniş ise insan kaynağı ve etnografik zenginliği o nispette 
çoktur. Büyük abidevi eserler bu şekilde yapılabilir. Bu tür cesametli binalar kısa 
zamanda bitirilemezler; bir kaç hükümdar tarafından takip edilerek ikmal 
edilirler. Böylesi büyük, abidelerin yapılması için hanedanlık içinde devren işin 
takip edilebilmesi gerekmektedir. Eskiçağlardan kalan Me’rip şeddi, Kartaca su 
kemerleri, Kontantiniyye surları böyle olmuştur, islami dönem eserleri genellikle 
bu tür eski medeniyetlerin muazzam eserlerinin devşirme malzemesi üzerine 
yapılmıştır. Bunlar o kadar büyük yapılar ki daha sonraki küçük hanedanlıklar bu 
cüsseli binaları yıkmaya bile güç yetirememektedir. Bu büyük binaların vücuda 
gelmesi uzun ömürlü devletlerin ve hanedan içi süreklikler gerektirmektedir. 
Çünkü bir hükümdarın başladığı muazzam yapılar, kendisinden sonra gelen 
hükümdar tarafından tamamlanmaz ise inşaat halinde kalmaktadır, (ibn Haldun, 
634) Buna en güzel misal Moğollar tarafından Anadolu’nun istilası neticesinde 
Anadolu Selçuklu devrinde başlamış ve istila neticesinde yarım kalmış (Konya- 
Kümbethane, Erzurum-Çifte minare medresesi, Divriği- Daruş'şifası gibi) 
düzinelerce eser gösterilebilir, (ibn Haldun, 634)
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îbn Haldun özellikle geç Antikite çağında ortaya çıkmış siyasi yapıların ve 
şehirlerin bakiyesi olan bir dünyada ve onların hala ayakta kalmış eserlerini 
müşahede ederek yaşadı. Kitabında sık sık İslam öncesi eserler ile îslami dönem 
eserlerini ve yapılarını karşılaştırırken, gerek hacim, gerekse sanatsal değer 
bakımından İslam öncesi milletlerin eserlerinin daha büyük ve güzel olduğuna 
dikkat çeker. Sonra da bu farkın neden kaynaklandığı sorusunun peşine düşer.

İslam dünyasında siyasal yapılann ve devletlerin ömürleri, İslam öncesi 
Roma ve Sasaniler ile kıyaslandığında çok kısa olduğu görülür. Bin yılı aşan 
Roma ve Bizans imparatorluklarının üzerinde ve onlann medeni mirasının canlı 
olarak müşahede edildiği sahada yayıldı. İbn Haldun’un gördükleri, yaşadıklan 
ve okudukları ve görüşleri esas olarak bu çerçevede şekillendi. Doğal olarak 
özellikle Mağrib bölgesinde bedevi kabile ekseninde yapılanmış, ömürleri bir asrı 
bulmayan devletlerin kurdukları şehirler, imar faaliyetleri ve abidevi eserler ile 
Roma ve Sasani devrilerinden miras olarak kalan eserler arasında hem hacim, 
hem de dayanıklılık bakımından belirgin farklar görüyordu. Bu yüzden kendisi 
“Arapların Yaptıkları Binalar Çabuk Harap Olur” diye bir başlık açarak bu 
problemi tartışmaktadır. Ona göre bunun esas sebebi bedeviliktir. Şehir kurarken 
mekân, hava, güzelliği, sular, meralar ve mezralar itibariyle iyi bir seçim 
yapmaya fazlasıyla önem vermek gerekmektedir. Hâlbuki Araplar göçebe 
olduğundan, develerinin meralan dışında bu gibi şeylere değer vermezler. Sürekli 
intikal halinde olduklanndan da hububatın, otlann çayırlann, sulann, havanın iyi, 
temiz ve az olduğuna aldınş etmezler. Bu yüzden onların kurdukları Basra, Kufe, 
Fustat, Kayravan gibi şehirleri planlarlar iken develerin meralannı, çöle yakınlığı 
ve göç yollannı göz önünde bulundurmuşlardı. Ümranın kurallarından ve kadim 
şehirlerden uzak kaldıklarından, ümran gelişmemiş şehirleri uzun ömürlü 
olmamıştır. Arap hâkimiyeti bitip, asabiyet çözülünce, sanki yerlerinde hiç bir şey 
olmamışçasına harap olmuştur. (Mukaddime, 650-651)

Şehirlerin ve abidevi eserleri vücuda getiren tarihi ve sosyal köklerine inerek 
kurumsal arka planda iki yapıya dikkat çekmektedir: 1 ) devlet, 2) hadari ümran 
meselesi. İbn Haldun şehir kurmak ve yaşatmanın öncelikle “hadari ümran” 
meslesi olduğundan hareketle, bedevilerin böyle dertleri ve çabalan olmadığına 
dikkat çekmektedir. Şehir kurmak ve geliştirmek hu bakımdan eskiden beri hadari 
toplumlann yapabileceği bir sanattır. Bu sanat (mimarlık, ustalık) hayatm ilk 
çağlarında başlamış olup sanatların en eskisidir. Bu sanat şehirlerde ve köylerde 
barınmak ve yaşamak için evler ve bannaklar yapabilme sanatıdır. Şehirlerde 
evlerin özellikleri bu sanatların ilerleme derecesine göre şekillenerek ev, konak 
ve başka yapılarda mimari şekillerin nefisliği görünür. Bina ve heykeller güzel bir
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şekil ve mimari ile sağlam ve büyük olarak yapılır (Mukaddime, 11:373-383-385). 
Şehir halkı evlerini yüksek olarak bina ederler, konak ve saraylar vücuda 
getirirler; binaları yükseltirken şeklini, yapısını güzel ve sağlam yaparlar. Sanat 
ve sanayi alanında ilerlemenin son haddine varırlar. Saraylarda ve konaklarda 
yaşarlar ve bu binalara sular getirirler (Mukaddime, 1:304). Yapı, ev, şehir ve 
kasaba gibi sığmak yerleri geçim genişliğinin rahatlık ve medeniyetin gerek ve 
taleplerindendir. Göçebeler ise (bedevi veya kır yerleşmelerinde yaşayanlar) bu 
gibi evler yapmayı düşünmezler (Mukaddime, 11:373, 383). Doğan Kuban, İslam 
dünyasında merkezi bir akıl ve planlamaya bağlı bir şehirciğin gelişmediğini, 
bunun esas nedeninin de göçebelik/bedevilik olduğuna dikkat çeker. Müslüman 
halkların esas karakter itibariyle göçebe topluluklar olduğunu söyler. 
(Kuban:2015, sh 43)

2) İbn Haldun, insanlann eskinin muazzam eserlerini yapanlann gövde 
olarak da o nispette büyük olduğu hatasına düştüklerine dikkat çekerek; şehirleri 
süsleyen büyük eserler vücuda getirebilmenin sebebinin devletin mali gücü, 
inşaat tekniklerinde ilerleme, teknik aletlerin kullanımı, manivela, mühendislik ve 
devletin bu tür yapılara bol ihsanlarda bulunabilmesini göstermektedir. Bu durum 
zayıflama döneminde borçlarla dahi olsa devam etmektedir. Devletin mali gücü, 
otoritesi, ömrü bu tür yapıları ortaya çıkarır. Bu süreci teknik aletler, gelişmiş 
zanaat, mimari eserlerin yapımına imkân verir (Mukaddime, 632).

3) Güzel şehirler kurmak ve bunları abidevi eserler ile süslemenin bir başka 
şartı da devletin ömrüyleilgidir. Çünkü bu tür yapılar bazen bir neslin ömrünü, bir 
sultanın devrini aşmaktadır. İnşaata başlayan sultanın ömrü vefa etmediği zaman 
ardından bu sürekliliği sağlayamayan ve o kadar ömrü olmayan devletler büyük 
eserler yapamamışlardır. Nitekim Arap devletlerinin ömürleri kısa olduğundan 
onların şehirlerinde bu tür binalar yapılamamıştır. Ayrıca yaptıkları da uzun 
ömürlü olmamıştır. Buna karşılık, büyük devletlerin yaptıklan dev eserleri 
yıkmak, bazı devletlerin gücünü aşmıştır. Hâlbuki yıkmak çok daha kolaydır 
(Mukaddime, 633-634).

İbn Haldun’un bu fikirlerinin en müşahhas bir şekilde müşahede 
edilebileceği şehirlerden biri kuşkusuz Edirne’dir. Burada Osmanlılar daha 
kuruluş yıllarında en büyük camiler ve imaretler yapmaya başlamışlar ve bu 
yapıların en önemli bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Osmanlılann 
Edirne’de yaptığı mimari eserlerin inşasını kronolojik olarak incelediğinizde, 
Osmanlılann büyümesine ve güçlenmesine bağlı olarak hacim olarak bu eserlerin 
de büyüdüğü açıkça görülmektedir. Bu camilerin en eskisi 1396-1399 yıllarına 
tarihlenen Yıldırım Külliyesi’dir. İkincisi tek ve yarım kubbeden oluşan
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Beylerbeyi Camii ki 1429 yıllarında II. Murad döneminde Beylerbeyi Sinanüddin 
Yusuf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Aynı yıllarda (1422) tek kubbeli, tek 
minareli olarak Gazi Mihal Camii yapılmıştır. Sancak Beyi Mezit Bey tarafından 
1441 yıllarında Mezit Bey Camii yaptınlmıştır. II. Murat tarafından 1434 
yıllarında Darul Hadis Camii yaptırılmıştır. Bundan sonra II. Mehmet ve Beyazıt 
zamanında 1478 yıllarında Kasım Paşa tarafından Evliya Kasım Camii 
yaptınlmıştır.

İlk dönemde (XV. yy) yapılan bu camilerin aynı zamanda sanatsal üslup, 
mimari tarz ve büyüklük olarak birbirlerine benzer ve yakındırlar. Çünkü 
OsmanlIların bu devirdeki siyasi ve ekonomik gücü ile mümasil olarak bu eserler 
boyutlannı kazanabilmiştir. Aynı zamanda bu eserlerin hacim ve mimari 
incelikleri Osmanlılann medenileşme düzeyini de göstermektedir. Ancak bu cami 
silsilesi içinde Selimiye Camii, büyüklüğü, minareleri, mimari inceliği vs. ile her 
bakımdan bir ihtişamı, yüksek bir medeniyet seviyesini, güçlü bir devletin 
azametini yansıtır. Bu eser hiç bir surette kısa ömürlü bir beylik devri imkânları 
içinde vücuda getirilebilecek bir eser değildir. Büyük, güçlü ve uzun ömürlü bir 
devletin imkânlan ile yapılabilecek bir abidevi eserdir.

Bu noktada bedevilerin şehirdeki hayatları süresinde medenilik konusunda 
bir ilerleme olup olmadığı problemi karşımıza çıkmaktadır. îbn Haldun, 
bedevilerin şehirlere gelmesi ve medenileşmesi konusunu da “Hadaret Ümranı 
Ifsad Eder” adıyla müstakil bir başlık halinde incelemekte, hadariliğin 
bedevilerdeki güçlü asabiyeti kırdığı, devletin yıkımına yol açtığını düşünür. 
(Mukaddime, 294, 297). Şehirlerin kötü ahlak, adi ve rezil kişiler ile çalkalanır 
durur” diyerek ahlaki boyutuna dikkat çeker. Güçlü bir asabiyet ile şehre hâkim 
olan hanedan mensuplan, şehirde bir yandan kibir ve refahın hayatlarına hâkim 
olması, diğer yandan devletim emeğe ve mala zorla el koymasında kendini 
gösterir. Hadarilik hâkim sınıfa has bir yaşam ve tüketim tarzıdır. Maişetlerini 
gayr-i tabii yollardan elde ederler, ibn Haldun hanedanlıkların şehre geldikten 
sonraki serüveninin siyasal ve ahlaki düzlemde bir problem olarak uzun uzun 
tartışır. (Mukaddime, 671)

Hâlbuki ibn Haldun, bedevilerin şehre gitmesi ve yerleşmesi, şehre intibak 
sağlaması konusunu insani ve sosyolojik düzeyde de ele almıştır. Fakat ibn 
Haldun’un bu görüşleri şimdiye kadar yeterince dikkat çekmemiştir. Bedevileri 
ya da göçebelerin genellikle pazarın kesat olduğu yerlerde az emek ile 
ihtiyaçlannı karşılayarak yaşadıklanndan; gelirleri az, onların emeklerine ve 
mesleklerine şehirde talep olmayacağından ellerinde yeterli sermaye ve 
birikimleri yoktur. Bu yüzden de lüks tüketimin zaruret halini aldığı, hayatm
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pahalı olduğu, vergileri ile maliyetlerin yüksek olduğu, ümran ile mütenasip bir 
seviyede harcamaların yapıldığı şehirlerde bedevilerin maddi gücü yaşamaya 
yetmez. Şehirde yaşamak isteyen bir bedevinin aczi hemen ortaya çıkar, züğürt 
ağa filminde olduğu gibi perişan olur. Bunun tek istisnası, belli bir zenginliğe ve 
servete sahip olup da şehirde refah içinde yaşayanlardır. Bu tip insanlar şehirlerde 
belli bir zamana kadar bu durumu devam ettirebilirler. Bir süre sonra belki şehrin 
adet, alışkanlık, usul ve refah bakımından şehir halkının ahvaline ve yaşam 
tarzına intibak sağlayabilir. (Mukaddime, 661).

Burada İbn Haldun, yaşadığı dönem ve bölgede, şehirler ile taşra arasında 
keskin bir ayrımın olduğunu bize göstermektedir. Şehirlerde rafine bir şehir 
kültürü yaşayan havas unsurların bulunduğu; buna karşılık şehirler ile tam tezat 
bir köy, kasaba ve bedevi toplulukların yaşadığı, bu ikisi arasındaki geçişlerin 
hem maddi, hem bireysel, hem de sosyolojik bakımdan son derece zor ve sınırlı 
olduğunu ortaya koymaktadır.

D) Şehirleri Kurarken Neye Dikkat Edilmeli?

İbn Haldun, insanlann şehirlere oranın imkânlarından faydalanmak için 
yerleştiğini, rahat ve huzur için ev yaptığını vurgular. Şehirde bunlan temin 
etmek için şehrin daha başta kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
detaylıca inceler. Prensip olarak da “Fayda elde etmeden önce zararı önlemek 
gerekir” kuralından hareketle aşağıdaki unsurlan sıralar:

a)Zararı Önleyecek Unsurlar:

1 ) İnsanlann güvenliğini temin için ulaşımı zor ve yüksekte kurulmalı,

2) Etrafı surlarla çevrili olmalı

3) Salgm hastalıklardan etkilenmemesi için havasının temiz olması lazımdır.

b) Fayda getirecek unsurlan sıralarken ise kurulacak şehrin

1) Nehir yataklarında ve tatlı su yataklarında kurulmalıdır.

2) Hayvanların otlayacağı meralar ile insanların yiyeceğini yetiştireceği 
mezralar bol olmalıdır.

3) Şehir halkının odun ihtiyacını ve inşaat malzemesini karşılayacak orman 
ve odun imkânları yakın olmalıdır.
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4) Deniz kenarında kurulursa ticaret gelişir, ancak güvenliği iyi 
düşünülmelidir.

Bu hususlara Araplar dikkat etmediğinden, sadece deve ve çölü dikkate 
aldıklarından, kurdukları şehirler gelişememiş, kısa zaman sonra da harap 
olmuşlardır.

5) Şehir hayatını gelişebilmesi için son bir nokta nüfusun kalabalık olması 
gerekir. Nüfiıs arttıkça, işgücü inşaat malzemesi, zanaat hayatında iler iş bölümü 
de o nispette artar. Zaman geçtikçe, inşaatları tezyin eden malzemeler (kireç, 
tuğla, cam, sedef, vs.) çeşitlenir. Bu binaları yapabilmek için gelişmiş bir zanaat 
ve sanat hayatmın yanında ileri bir iş bölümü ve organizasyon yeteneği de gelişir. 
Şehrin nüfusunun az olduğu kuruluş aşamasında basit inşaat malzemeleri, sınırlı 
sayıda zanaatkâr bulunduğundan, şehrin görünümü de basittir. Kuruluş 
döneminde taş, kireç basit ve tabii malzemeler kullanılır. Şehir geliştikçe inşaat 
sanatları da o nispette gelişir, tuğla, kiremit, mermer, mozaik, çini, cam, sedef 
gibi tezyin maddeleri de çoğalır. Başlangıçtaki iptidai binaların yerini son derece 
incelmiş tezyinli köşkler, binalar alır. Bu durum medeniyet seviyesinin en üstün 
aşamasına kadar böyle devam eder. Rus tarih filozofu Pitirim Sorokin, bir 
toplumun medeniyet seviyesine paralel olarak ortaya koyduğu sanatın tabiatında 
da bir gelişme ve karmaşıklaşma olduğu gerçeğini ibn Halun’dan esinlenerek 
“tarihin estetik yorumu” olarak kavramsallaştırmaktadır. (Sorokin: 1999, 16)

Şehrin nüfusu azalmaya başlayınca bunlar da azalır. Büyük, görkemli, içi 
tezyinli binalar kaybolmaya başlar. Binaları süsleyen malzemeler getirilemez, ehil 
ustalar bulunmaz olur. Eskinin görkemli şehirleri köye dönüşür, bedevilik ve 
iptidailik alametleri belirir, ümran geriler. Eski taş binaların yerini kerpiçten 
yapılmış basit binalar alır. Tezyinli binalar tamamen kaybolur. Daha sonra terk 
edilen binaların malzemeleri devşirilir. Bir müddet sonra şehir harabeye dönüşür 
ve sonunda terk edilir. Tekrar bedevilik alametleri belirir. (Mukaddime I; 635- 
637; Mukaddime 2016;659).
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE 

ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞEN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Mustafa SEVER

Özet

Kimi çevrelerce iletişim çağı, dijital çağ, vb. şeklinde adlandırılan yaşanılan 
süreç, genel olarak “küreselleşme” olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası 
ekonomik bir yapıyı işaret etmesi yanında siyasî, kültürel ve belli bir toplumsal 
yaşamı dayatmasıyla da dikkat çeken küreselleşme, ekonomik ve teknolojik 
gelişmişlikleriyle başta ABD olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin öngördüğü bir 
ekonomik ve toplumsal düzenin de adı olmaktadır. Bu yönüyle, yaşanılan süreçte 
birçok ülkenin siyasî, ekonomik ve kültürel yaşamında güçlü etkileri 
görülmektedir. Bu etkilerin görüldüğü alanlar, öncelikle şehirlerdir. Özellikle 
ülkemizde 90’lı yıllarda belirginleşmeye başlayan yeni bir şehir tipi söz 
konusudur. Şehirlerin yapılanması tek katlı, bahçeli evlerden 5-8 katlı 
apartmanlara ve şimdilerde de çok katlı apartmanlann oluşturduğu sitelere, 
rezidanslara, avm’lereevrilmeye başlamıştır. Küreselleşme süreci, şehirleri 
yapısal, ekonomik, siyasî ve kültürel olarak etkilemekte, geleneksel şehir 
kültürünü pazar ekonomisi yönünde dönüştürmekte, aile-aile üyesi ilişkileri, kişi- 
toplum ilişkileri, toplumsal normlar yıpratılmaktadır.

Bu çalışmada şehir kültürünün dayandığı temeller, özellikler ve şehirlerde 
yaşanılan tüketim kültürü üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, şehir, şehir kültürü, tüketim toplumu

Giriş

R. Maunier’nin tanımına göre (aktaran H. Z. Ülken 1969:275) şehir, 
“münasebetleri artırma ihtiyacından doğan yerleşme cemaatidir.”Şehir; nüfusu, 
toplumsal işbölümü, ticaret ve sanayiye dayanan ekonomisiyle belirginleşen bir 
yapıdır, insan ilişkileri açısından değerlendirildiğinde ise, şehirler, “nüfus 
yoğunluğu ve büyüklüğünün, heteroj enliğin, ikincil ilişkilerin egemen olduğu 
yerleşim birimleridir.” (Wirth’tenakt. Kızılçelik-Erjem 1994:250). Kırsal 
kesime/köylere bakarak şehirler, kurumlaşmanın, yazılı yasa ve yönetmeliklere 
bağlı bir sözleşme uyannca yaşamanın belirginleştiği yerlerdir. Yani şehirlerde, 
işbölümü ve eşgüdüm içerisinde birbirlerine bağımlı olarak varlıklarını sürdüren
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birimlerin oluşturduğu bir kurumsallık söz konusudur. Bu kurumsallık dâhilinde 
toplumsal hayatta maddileşme, sekülerleşme, kişilerin/ailelerin gelir 
düzeylerindeki farklılaşma, dolayısıyla toplumsal çatışmaların meydana gelmesi 
söz konusudur.

Teknolojideki, ulaşımdaki, iletişimdeki gelişmişlik çerçevesinde her 
toplumda şehirleşme farklıdır. Türkiye’de son 35-40 yılı göz önüne alarak bir 
değerlendirme yapılacak olursa, şehirleşmenin hızlandığı ve dolayısıyla toplumsal 
yapıda önemli değişmelerin olduğu görülecektir. 1980 sonrasından günümüze 
kadar gelen bu süreç, küreselleşme, pazar ekonomisi, liberalizm, tüketim 
toplumu, tüketim kültürü, popüler kültür, vb. kavramların sıkça telaffuz edildiği 
bir zaman dilimini işaret eder. Bu süreçte Türkiye’de ekonomik, siyasî, kültürel 
pek çok değişim, dönüşüm yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Küresel Kültür veya Tüketim Kültürü

Küresel kültür, başta ABD olmak üzere teknolojik, sanayii ve ekonomik 
yönden gelişmiş Batı ülkelerinin liderliğindeki çok uluslu şirketlerin öngördüğü 
kapitalist ilişkileri, tüketimi sağlayıcı etkinlikteki kültürdür. Sürekli bir etki 
yaratma, sürekli bir hareketlilik,küresel boyutta ürünlerin pazarlanması, 
tüketilmesi öngörülerek insanların bedenî ve ruhî yönlerden dönüştürülmesi 
hedeflenir. Bu yönüyle küresel kültür, uluslararası bir homojenliği, tekdüzeliği 
sağlamaya yöneliktir. Uluslararası şirketler, üretimi ve tüketimi küresel anlamda 
düzenlemek, ülkelerin sahip olduğu kullanılabilir, verimli kaynaklan 
denetimlerine almak yönünde ekonomik, siyasi, hatta askerî güç kullanmaktan 
çekinmezler. Çünkü dünyanın, tek bir pazar haline gelmesini amaçlarlar. Yani, 
ekonomik açıdan bakılınca küreselleşme, uluslararası sermayenin bütün ülkeleri 
egemenliği altına alma çabası ve faaliyetleridir.

Kültürel açıdan küreselleşme incelendiğinde, tüketimin bir davranış şekli 
haline getirilmesi yönündeki faaliyetler dikkat çekmektedir. Tüm dünyada 
tüketim alışkanlıklarını tek tipleştirme, marka düşkünlüğü yaratma, benzer 
düşünme ve benzer davranış alışkanlıklan meydana getirme, vb. küreselleşmenin 
temel hedefleridir. Böylelikle dünyadaki kültürel çeşitlilikten tek tip/kalıp bir 
kültürel kimliğin oluşturulmasına çalışılmaktadır.

Tüketimin fetiş hâline getirildiği, kişilerin tüketmekten haz ve heyecan 
duyacağı her şeyin tüketime sunulduğu, avm’ler, internette alış-veriş imkânlan, 
kredi kartları, taksitle alış-veriş, vb. tüketim unsurlannm kullanıldığı toplum, 
tüketim toplumudur. Bu açıdan şehirler; sanayileşme, yapı ve mimarideki 
olağanüstü değişimler, köylerden gelen göç, gecekondulaşma, vb. etkenlerle yeni
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bir kimliğe bürünmüş, tüketimin, tüketim kültürünün yoğunlukla yaşandığı 
alanlara dönüşmüştür.

Sürekli bir değişimin yaşandığı şehirde egemen olan kültür, her türlü 
geleneksel yapıyı yıkan, kapitalist anlayışla yeni kültürel anlayışlar, ilişkiler 
üreten, tüketimin üretimden daha önemli olduğu bir yapıdadır. Bu toplumsal 
yapıda tüketimin artması ve kolaylaşması yönünde zaman sınırı ve uzaklık 
mesafesi; internet, kredi kartları, ulaşımdaki hız ve teknoloji sayesinde 
kısalmıştır. Özellikle de kredi kartlan yoluyla gelecekteki muhtemel gelir de 
harcanmıştır. Yaşanılan süreçte şehirlerdeki tüketim kültürü, “iyi ve kötü günde, 
hastalıkta ve sağlıkta, hormon verilmiş bir ergen gibi önüne çıkan her şeyi 
yiyerek ve ölçemeyeceğiniz kadar hızlı boy atarak büyümektedir.” (Harari 
2015:302). Tüketim kültürü, insanlara nasıl hareket edeceklerini, nasıl 
giyineceklerini, neleri nasıl yiyeceklerini, hangi ürünleri kullanacaklarını, nasıl 
eğleneceklerini, İnsanî ilişkilerde nasıl davranacaklarını va’z eder bir kültürdür. 
TV’lerden, internetten insanlara haber, reklam, dizi film, vd. yollarla sunulan ve 
bilinçaltına yönelik etkileriyle onlan biçimlendiren, kısacası belli tipte bir hayat 
tarzı öneren bir yapı ve içeriktedir.

Yaşanılan Süreçte Şehir Kültürünün Dayandığı Temeller

35-40 yıl öncesine kadar şehirlerdeki kültürel yapı, geleneksel kültüre 
dayanır. Farklılık, şehirlerin ekonomik ve teknolojik gelişmişlikleri yönündedir. 
40 yıl öncesi şehirler, dışanyla/yabancı ülkelerle ilişkili büyük şehirler (İstanbul, 
İzmir, Ankara, vd.) ve kapalı veya yakınındaki büyük şehirle ilişkili küçük 
şehirler şeklinde sınıflanabilirler. Her iki şehir tipinde de geleneksel yolla 
nesilden nesile aktarıla gelen bir yaşama tarzı hâkimdir, yani bir kendiliğindenlik, 
doğallık söz konusudur. Ancak yaşanılan sürecin kültürü belli ekonomik, siyasî 
ve kültürel amaçlar doğrultusunda yapılandırılmış ve şehir ortamında geçerli olan 
tüketim kültürüdür. Serbest piyasanın ilkelerine ve gerekliliklerine göre bu 
kültürde sürekli bir değişkenlik söz konusudur. Kitlelerin tek tip düşünmesi ve 
yaşaması hedeflenir. Bunun için de iletişim ve teknolojinin tüm imkânlan 
kullanılır. Yani, değişen dönüşen şehirde kültür, her şeyden önce teknolojiye 
dayanır. Teknolojide ve iletişimdeki gelişmeler, yenilikler, günümüz şehir 
kültüründe hızlı ve çok çabuk yaygınlaşmış, insan ilişkileri bu yenilik ve 
gelişmelere göre şekillenir olmuştur. Sözgelimi cep telefonlan, günümüz 
insanlarını iletişimden öte alanlarda dolaşır hâle getirmiştir. Dünyadaki her türlü 
olay ve gelişmeler telefon vasıtasıyla sanal da olsa izlenir duruma gelmiştir.
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İleri teknolojiye sahip ülkeler (ABD, Batı Avrupa ülkeleri, Japonya, vd.) her 
türlü maddî ürünlerini geniş kitlelerin tüketimine teknolojik yolla/internet yoluyla 
sunmuşlar, hatta bu ürünlerin hangi kültürel bağlamda tüketileceğim de dikte 
etmişlerdir. Bu durum da onlara, dünya milletleri üzerinde kendi kültürlerim 
hâkim kılma, hatta tekdüze/homojen bir küresel kültür oluşturma imkânı 
vermiştir.Çünküteknolojik ürünlerin hızla kullanıma girmesi, mobil araçların (cep 
telefonu, tablet, notebook, dizüstü bilgisayar, vd.) geniş kitlelere sunulması, ülke 
sınırlarını geçersiz kılmakta, bilgi ve ürünlerin tüketilmesinde denetimi 
etkisizleştirmektedir. Dolayısıyla (bilgi ve ürün temelinde) geleneksel olanla 
dışarıdan gelen melezleşmekte, insanlar yabancı kültürlerin, yaşama ve düşünme 
tarzlarının etkisine açık hâle getirilmektedir. Uluslararası şirketler ve onların yerli 
şubeleri, bir yandan tüketimi körüklerken diğer yandan da küresel kültürün milli 
kültür üzerindeki baskısını artırarak milli kültürlerin yıpranmasmaneden 
olmaktadır.Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan kültür, insan ihtiyaçlannı 
aynılaştırıcı etkinlikleri içerir. Her şeyi tüketim ürünü olarak düşünen serbest 
piyasa ekonomisinin işletmecileri görüntüyü, görüntü imgelerini yoğun şekilde 
kullanırlar.

Şehirlerde, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak biçimlendirilmiş bir 
hayat söz konusudur. Bu hayatta toplumsal değerlerin, üretimin, üreticinin, 
emeğin, alın terinin, hakkın, adaletin, vd. bir önemi yoktur. Amiyane tabirle 
“köşeyi dönmek” temel hedeftir ve bu hedefe ulaşmada her yol mubahtır. 
Tüketim; yaşamanın, toplumsal statü edinmenin, hazzın, zevkin 
temelidir.Küreselleşmenin efendileri tarafından bir proje olarak dünya 
milletlerine geniş ölçüde teknolojinin imkânları kullanılarak ekonomik, siyasi, 
kimi zaman da askerî yollarla dikte edilen bir yaşama şeklidir. Bu yaşama 
şeklinin, kültürünün “her bir ülkenin kendi ulusal kültürünü çökertmeye yönelik 
bir evrensel kültür hâline geldiği” (Featherstone 2013:219) de dikkat edilmesi 
gereken bir gerçekliktir. Gerek Türkiye’de gerekse serbest piyasa ekonomisinin 
uygulandığı diğer ülkelerde “tüketim kültürü ana sosyal uygulamalar, kültürel 
değerler, fikirler ve kimlikler tüketimle bağlantılı olarak tanımlanır ve 
yönlendirilir. Toplumun baskın değerleri, sadece tüketim pratiklerine göre 
örgütlenmekle kalmaz, aynı zamanda bir boyutuyla bu pratiklerden elde edilir. Bu 
yüzden çağdaş toplumu; materyalist, paraya dayalı, sahip olmayı öne çıkaran, 
hedonist olarak kabullenmek gerekir.” (Odabaşı 2013:47).

Türkiye’nin küçük büyük bütün şehirlerinde, G. Ritzer’in (2011:14) 
“Tüketim katedralleri” olarak adlandırdığı mekânların hızla çoğaldığı 
gözlenmektedir. Bunlar, (avm’ler, outlet’ler, indirimli satış merkezleri, giyim
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mağazaları, fast-food restoranları, kitap mağazalan, eğlence ve 050ın mekânlan, 
vd.) yaşanılan sürecin tüketim mekânlandır. Buralarda haftanın her gününde, 
özellikle de hafta sonlannda zamanını tüketen insanlar, adeta birer “mümin” 
olarak tüketim dininin ritüellerini yerine getirmekte, bu etkinlikleri dolayısıyla da 
kutsal bir haz duymaktadırlar. Ritzer, (2011:27) alış-veriş merkezlerinin 
tüketicilere geleneksel olarak tapınaklann sağladığı türde bir merkezilik 
sağladığını ve benzer bir denge, simetri ve düzene sahip olacak şekilde inşa 
edildiklerini belirtir.

Günümüz şehirlerinde kültür endüstrisisin kuralları geçerlidir ve bu kurallar 
küresel niteliktedir; yani insan ihtiyaçlannın aynılaştınlmasmı, tek biçimde 
yapılanmasını sağlayıcı etkinliktedir. îhtiyaçlann tek biçimde yapılanması 
sürecinde yaşanılan kültür, bir endüstri ürünü gibi yönlendirilir (manipüle edilir). 
Böylelikle insanlar geleneksel hayat tarzından uzaklaştınlmaya, tüketim 
kültürüne eklemlenmeye/uyumlu hâle gelmeye (entegre olmaya) zorlanırlar. Hâli 
hazırda mevcut duruma bakıldığında “[ü]retilen görüntüleri seyrederek 
enformasyon elde etme ve karşılığında da pasif alımlayan olarak ileti sağanağı 
altındaki yalıtılmış bireye dönüşmemiz, dilin iletişime, görmenin de bakmaya 
indirgenmesi ile başla[mıştır].” (Sartori 2004:9). İletişim ve teknolojideki hız ve 
sınır tanımazlık ve internetin kullanımındaki yaygınlıktan yararlanan kültür 
endüstrisi pazarlamacılan, görme ve görüntüyü adeta tek anlatım biçimi olarak 
belirlemiştir. Televizyon, bilgisayar, internet ve sosyal medya (twitter, facebook, 
instegram, vd.) ile gören, gördüğü ölçüde de yönlendirilen bir insan tipi meydana 
gelmiştir ki bu insan “medyatik düşünme biçimi” adı verilen bir düşünme tarzına 
sahip insandır. Medyatik düşünme biçimi, TV, sinema, diziler, reklamlar, internet 
ve sosyal medya (twitter, facebook, instegram, vd.) yoluyla inşa edilir. Bu süreçte 
medya, “en esaslı iki tekniğiyle soyut, hayali ve düşüncesiz bir dünya anlayışını 
dayat[ır]. Yani tekrar ve ısrar teknikleri: Birincisi gündeme getirilmiş bir olayı 
bıktırıcı bir tekrarla üsteleyerek kafalara işleme yoluyken İkincisi, kitle 
iletişiminin bütün kanallannı mobilize ederek, aynı olayı şurada duygusal, burada 
politik, bir yerde biçimsel, başka bir yerde enformatif biçimlerde, farklı mesaj 
türleriyle verip dur[ur]. Bu durumun en önemli sonucunun dezenformasyon 
yoluyla zihinleri etkileme değil, ‘olaylan düşünülebilir olmaktan çıkarmak’ ve 
tekdüzeleştirmek” (Baker 1995:14) olduğu söylenebilir. Böylelikle görüntü, imaj 
peşinde koşan ve bundan haz duyan, toplumsal gelişmelere, değişmelere ilgisiz, 
duyarsız bireylerin oluşturduğu bir toplum ve toplumsal hayat inşa edilir.
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Tarihî süreçte milletler çeşitli vesilelerle (savaşlar, göçler, ticarî faaliyetler, 
vd.) birbirleriyle çeşitli münasebetlerde bulunmuşlar, kültürel olarak kimi zaman 
bir diğer milleti etkilemiş kimi zaman da diğer milletten etkilenmişlerdir; ancak 
süregelen inançlarıyla, çevrelerini algılamalarıyla, yaşama tarzlarıyla geleneksel 
milli kültürlerini yaratmışlar ve sürdüre gelmişlerdir. Marshall McLuhan’ın 
(1962) adlandırmasıyla dünyaadeta “küresel bir köy”235 hâline gelmiştir. Bu 
köyde, özellikle şehirlerde küresel kozmopolit bir kültürün egemenliği söz 
konusudur. Uluslararası sermaye, böylesi bir kültürü yapılandırırken herhangi bir 
ülkedeki gelir düzeyleri farklı kesimleri de tüketim açısından homojenleştirir. Bu 
durum, yüksek kültür ile aşağı kültür arasında bir senkretizme, melezleşmeye yol 
açar. İletişim araçlarının dijitalleşmesi ve dolayısıyla hızlı ve mobil iletişim 
teknolojisindeki gelişmeler ile küresel sermaye, hem kendi içinde hem de kendi 
dışındaki ülkelerde yaşama tarzını ve düşünme biçimini tekdüze hale getirmekte, 
toplumsal hayatta sınırları sarsmakta; popülerleştirilen yeme-içmede, giyimde, 
davranışta, boş zaman geçirmede aynı şekil ve içerikte yapılandırılmış mekânlar 
kullanılmakta, aynı beğenilerle insanlar tüketime yöneltilmekte ve benzer ürünler 
benzer şekilde tüketilmekte, bu da kültürel anlamda melez bir kültür 
yaratmaktadır. Bu durum da yerel ve milli kültürün zayıflamasına, yozlaşmasma, 
yok olmasına neden olmaktadır.

Sonuç

Kültür, “bir arada yaşayan insanların hayatm muhtelif problemlerine karşı 
denedikleri çözüm yollarından meydana gelmiştir. Bu çözüm tarzlarının bir kısmı 
zamanla sabit hâle gelerek cemiyetin bütününe mal olur ve onun kültürünü teşkil 
eder.” (Güngör 2002:33). Buna “millî kültür” adı verilir. Yaşanılan süreçte millî 
kültürlere ve dolayısıyla üniter devletlere en büyük tehdit, küreselleşmenin 
kültürüdür. Teknolojik oluşu, görüntünün/imajın bilgiye/öğrenmeye yeğlenmesi, 
tüketim odaklı oluşu, homojenliği/melezleşmeyi hedeflemesiyle küresel kültür, 
millî kültürler üzerinde en büyük tehdittir. Ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü 
tüketimin artması ve yaygınlaşması yönünde kullanan başta ABD olmak üzere 
Batı Avrupa ülkeleri, milli kültürler üzerinde istilacı bir anlayışla kendi kültürel 
değerlerini dayatarak büyük tahribatlar yapmaktadırlar. Dijital iletişim araçlarının 
ve internetin geniş kitlelerce kullanımı, kültürlerarası etkileşimi artırmakta ve 
dolayısıyla kültürlerin melezleşmesine neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
çağda varlığını korumak ve geliştirmek isteyen milletler ve dolayısıyla millî 
kültürler, bu durumda dijital iletişim araçlarını kullanmada ve kendilerini 
göstermede uluslararası alanda faaliyetlere girişmeli, millî değerlerini evrensel

235httDs://en.wikipedia.org/wiki/Marshall McLuhan#The Global Village 29.6.2018
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değerler hâline getirici etkinliklerde bulunmalıdır. Maddi bakımdan üretimde ve 
tüketimde kendi öz kaynaklarına yönelmeli, ekonomik olarak ihracat-ithalat 
dengesini iyi ayarlamalıdır. Manevi anlamda da kendi dil, din ve ahlâk anlayışım 
güncelleyerek eğitiminde, siyasetinde, toplumsal hayatında canlı tutmalıdır. 
Yeme-içme, giyim, eğlenme, iletişim, vd. alanlarda millî özelliklerini koruyucu 
önlemler almalı, uluslararası alanda kendisi olarak kalma yönünde çaba 
göstermelidir.
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(Bir Kültürel Yaşam Alanı Olarak Elazığ ve Karlsruhe Şehirlerinin
Semantiği)

YAĞBASAN Mustafa 
YAĞBASAN Harun Furkan

ÖZET

Tarihten günümüze insanoğlunun yerleşik yaşam alanı oluşturma 
çabasında kuşkusuz köklü evrimler yaşanmıştır. “Mekân yaratma” referansına 
dayandırılan bu anlayışın temelinde şüphesiz korunma içgüdüsü yatmaktadır. 
Zaman içerisinde etnik ve teolojik yakınlaşmalar ve mutabakatlar; bir taraftan 
toplumlann kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sunarken, diğer taraftan 
da yaşam alanlarının tekil mekânlardan, sitelere ve akabinde kentlere 
dönüşümünün yolunu açmıştır. Bu yüzyıla gelinceye değin toplumlaryaşam 
alanlarına, kendi kültürünü nakşetmeyi ihmal etmemiştir. Öyle ki; bazı şehirler, 
işlenmiş bu nakışlarla birlikte anlamlandırmaktadır. Medeniyet oluşturabilmenin 
önkoşuluna tekabül eden bu uğraşın; yapısal anlamda Piramitlerin veya Eyfel’in 
zirvesinde içselleştiği, sanatsal anlamda ise Barok ve Rokokoyla dışa 
vurulduğunu söylemek mümkündür. Garbın bu çabası karşısında; külliyelerin, 
kubbelerine veya minarelerin taşlarına işlediği nakışlarla hem yapısal hem de 
sanatsal anlamda Şarkın karşılık verdiği görülmektedir. Diğer bir anlatımla; 
toplumlar kent kültürlerinde oluşturdukları semiyotiğin hegemonyası ile 
anılmakta ve karşılık bulmaktadır. Ancak son yüz yılda rızaya dayalı yerleşimin 
meşrulaşması, kentlerin demografik yapılarını da derinden etkilemiş ve şehir 
kültürlerinin liberalleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Mutfağa taşman erzak, yola 
düşen araç, binaya işlenen nakış veya kulağa akan müzik artık sıvılaşmış ve 
yeknesaklaşmıştır...

Şehirlerin kültürel dönüşümüne dair gerek ontolojik gerekse sosyolojik 
yeni tahlillere elbette ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak şehirlerin bir yaşama alanı 
olarak,pragmatik analizinin de yapılması elzem görünmektedir. Bu çalışma; nüfiıs 
yoğunluğu, demografik çeşitliliği ve tarihi yapıları ile benzerlik arz eden iki farklı 
kentin şehirdeki yaşam kültürlerini ele almaktadır. Dolayasıyla bu çalışma 
Karlsruhe (Almanya) ve Elazığ şehirlerinin göstergebilimsel analiz yöntemi ile
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mukayeseli olarak yeniden okunması ve anlamlandırılması temeline 
dayanmaktadır. Yaşam alanlarından elde edilecek olan; görüntüsel göstergelerin, 
ikonların, endislerin veya sembollerin şehirlerin kültürel açıdan yeniden inşa 
edilmesinde veya dönüşümünde yeni bir anlayış ve öneri geliştirmek bu 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Yapılan saha çalışmasında şehir 
kültürleri açısmdan değer atfedilecek olan önemli bulgulara ulaşılmıştır.

GİRİŞ

İnsanoğlunun daha ziyade korunma içgüdüsüyle mağaraya sığınmasıyla 
başlayan yaşamı,tarihsel süreçle birlikte birçok evrim geçirmiştir. Özellikle 
güvenlik anlamında risk taşıyan butürü ilkel alanlar, insanm akıl ve alet kullanım 
yetisiyle birlikte yerini görece daha uygun mekânların inşasına bırakmıştır. Söz 
konusu bu süreç kuşkusuz tekil yaşamdan, birlikte çoğul yaşam kültürünedönüşen 
ve sosyal yaşam şeklinde nitelendirilen yeni bir serüvenin başlangıcına vesile 
olmuştur. Önce ‘aile’ ile başlayan toplu yaşam anlayışı daha sonra kabile, sülale, 
soy veya boy şeklinde isimlendirilen ve kan bağına veya etnik anlayışa dayalı 
birlikte yaşam sürdürme anlayışının oluşmasını da sağlamıştır.

Farklı şekillerde isimlendirilen bu tür yaşam anlayışının zamanla (farklı 
nedenlerden dolayı) konar-göçer yaşam tarzmdanyerleşik düzene geçilmesiyle 
birlikte üretime yönelik ekme-biçme faaliyetlerine dönüştüğü gözlemlenmektedir. 
Kuşkusuz zaman içerisinde alet yapma, kullanma ve ateşin bulunması gibi bazı 
keşiflerin insanlığın oluşturduğu medeniyetler içerisinde önemli bir yere sahip 
olmasının aynı sıra, yerleşik yaşam anlayışının da mihenk taşmı oluşturmuştur. 
Bu anlayış aynı zamanda yaşam koşullarının sürdürülebilirliğini sağlamasıyla da 
kuşkusuz doğrudan ilintilidir.Yerleşik yaşama dair arkeolojik kalıntılardan da 
anlaşılacağı üzere bu yaşam tarzının en temel özelliği konuttur. Ancak birlikte 
yaşam anlayışının en temel göstergesi, kamuya açık ortak kullanım amaçlı kale, 
ibadethane vs. gibi yapılann olmasıdır.

Kamunun birlikte yaşamını daha düzenli ve sağlıklı sürdürebilme 
felsefesine dayalı olarak gelişen kentlerin inşası sürecinde önemli bazı kamusal 
yapıların da inşa edildiği bilinmektedir. Bugün birçok şehir gerek tarihsel 
süreçten gelen, gerekse modem dönemlerde inşa edilenyapılarla tanınmakta veya 
anılmaktadır. Diğer bir anlatımla tarihten günümüze kalan örneğin; piramitler 
Mısır’la, modem dönelerin önemli yapılarından olan Eyfel kulesi Paris/Fransa ile 
birlikte anılmaktadır. Elbette bu örnekleri dünyanın birçok coğrafyasında görmek 
mümkündür. Ancak günümüzde yapılarla birlikte toplu yaşam alanlarının ne ile 
ve nasıl anıldığından öte o şehirlerde nasıl yaşanıldığı daha önemsenir hale
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gelmiştir. Bu anlamda sıkça yaşanabilir kentler sıralaması yapılırken; tarihsel 
değerlerin yanı sıra şehirlerde insanın refahına odaklı pek çok parametre 
kullanılmaktadır.

Kentleşme sorunsalına dayalı olarak yapılan bilimsel değerlendirmelerde 
yeşil alanların ve spor tesislerinin kısıtlılığı ile birlikte hava kirliliği, trafik vs. 
gibi pek çok unsurun sorun teşkil ettiği görülmektedir. Şehirler kuşkusuz aynı 
zamanda kültür de demektir. Kültürlü şehirlerin şüphesiz kültürlü bireyleri de 
olur. Diğer bir anlatımla şehirler aynı zamanda kültürlü bireylerin yetişmesine de 
katkı sunar. Dolaysıyla kültürlü toplumlarda daha az sorun ve mutlu insanlar olur 
diyebilmek mümkündür. Koçak’ın da ifade ettiği gibi (2011:260) toplumsal 
sorunlarımızın çoğunluğu kent kökenlidir. Kentler, parçası olduklan toplumlann 
olumlu ya da olumsuz bütün özelliklerine sahip olan toplumsal kurumlardır. 
Şehirler şüphesiz bir anlamlar manzumesidir de. Bir şehri okurken; o şehrin 
tarihini, inancını ve kültürünü bağlamdan ayrı düşünmek ve değerlendirmek 
imkânsızdır. Bir şehrin okunmasında şüphesiz semantik (anlambilimsel) 
yaklaşımla tüm olgulann ve yapıların değerlendirilmeye alınmasını gerekirtir.

Eco’nun da belirttiği gibi düzanlamın; kesin ve uzlaşımsal olan bir 
göstereni vardır (Topçu, 2005:243). Ancak temel alınması gereken husus aslmda 
göstergelerin yanalamlandır. Zira değerler veya değer atfedilmesi gerekenler 
yananlamlarda gizlenmiştir denilebilir. Bu düzlemde değerlendirildiğinde bu 
çalışma; düzanlam bağlamında özellikle Elazığ’ın Karlsruhe şehrine oranla 
yaşanabilirlik, yananlam bağlamında ise kültür haritasmınhegemonik değerden 
yoksunluk sorunsalına odaklanmaktadır. Çalışmanın temel amacı Batınm 
şehircilik anlayışına sıkça değer affedilmesinden hareketle Avrupa’daki bir kültür 
şehrini (Karlsruhe) semiyotik açıdan yananlamanalizine tabii 
tutarak,hegemonikdeğerini ortaya çıkarmaktır. Çözümlemenin; nüfus, yerleşim 
alanı ve tarihsel göstergeler gibi kıyaslanabilir özellik içeren Elazığ’la birlikte 
yapılması, nesnel verilere ulaşmaya şüphesiz katkı sağlayacak ve kültürlü şehir 
potansiyeline sahip olan Elazığ’m daha iyi okuyabilmesine katkı sağlayacaktır.

KAVRAMAL ÇERÇEVE 

Kent ve Kentleşme

En yalm tanımlamayla kentler, “toplumlann ve bireylerin bir arada 
bulundukları ve sosyalleştikleri, her türlü sosyal ve kültürel sınıftan, farklı etnik 
gruplardan, birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip insanlann bir araya
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geldiği toplumun birbirlerinden başkalaşan kesimleri için bir buluşma alanı rolü 
üstlenen mekânlardır” (Erdönmez ve Akı, 2005:67). Şüphesiz şehirler/kent 
kavramlarını bu dar tanımlama içine sıkıştırmak haksızlık olur. Zira şehir; kültür, 
anlayış, yaşam biçimi, aidiyet ve kimlik gibi pek çok unsurun bir arada 
bulunduğu ve aynı zamanda paradoksal yaşam pratiklerini de içinde barındıran 
girift yapılanma biçimidir. Diğer taraftan “Şehir, insanlar topluluğundan, kamu 
hizmetlerinden kurumlar ve idari aygıtlar toplamından fazla bir şeydir. Şehir 
fiziki bir mekân ve bir ruh halidir. Cazibe merkezi olarak gelenek ve göreneklerin 
tavır, değer ve görüşlerin toplandığı yerdir’'’ (Koçak, 2011, 261).

Şehir veya kent kavramı için yapılanpek çok değerlendirmeler arasında 
Karaaslan’nm(2010:57) yapmış olduğu şu tanımlamanın en kapsamlısı olduğu 
söylenebilir: “Şehir/kent, yönetsel olarak, belli yönetsel yapının içinde kalan alan, 
sosyal bir olgu olarak karşılıklı iletişim ve sosyal etkilerin olduğu hak ve 
özgürlüklerin dikkate alındığı yer, ekonomik olarak insanlann değişken 
ihtiyaçlarını karşılayan üretim, dağıtım ve tüketim sürecinin olduğu bir ekonomik 
değer, gelişim olarak insanlığın ulaştığı en yüksek seviye, teknik gelişmişlik, 
zenginleşmiş sanat, yani uygarlık, insanlann kümelendiği, belli alanlarda 
uzmanlaştığı ve insanlann bir araya gelerek inşa ettikleri yer, yaşayan ve işleyen 
bir bütün, özel bir yerleşme dokusuna sahip olan ve mekânda sürekliliğin olduğu 
bir yerleşme olarak tanımlanabilir”.Kent veya şehir kavaramı için yapılan bu 
betimleme içerisinde birçok insani unsurun bir arada bulunduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir. Ancak kentlerin oluşumu için kuşkusuz aynı zamanda 
tarihsel bir birikime ve sürece de ihtiyaç duyulmaktadır. Zira salt modem 
yapılarla kısa sürede inşa edilen şehirler her ne kadar insan refahına yönelik gibi 
görünse de bu tür yerleşim yerlerinde tarihsel dokunun eksikliği hep hissedilir. 
“...kentler özgün kimliklerini, zaman ve mekân içindeki okunabilirliklerini yitirir, 
zamanla tanımsız mekânlar haline dönüşürler” (Kiper, 2004). Çünkü şehirlere 
kimlik kazandıran en önemli, unsurlardan biri de tarihi yapılarıdır.

Tarihsel doku, şehirlere ikonik anlamda da değer katmaktadır. Tarihi 
damarlardan beslenen şehirler bu nedenledir ki kadim şehirler olarak 
anılmaktadır. Modem mimari yapılar, bu bağlamda şehirlere sığlık katmakta ve 
şehirleri anlamsızlaştırmaktadır. Dolayısıyla “geleneksel dokuyla uyumlu olmayan 
yeni yerleşim yerleri, düzensiz alanlar oluşturmaktadır. Bu uyumsuzluk 
sonucunda pek çok kentte, benzer yapılaşmanın oluştuğu ve kentlerin geleneksel 
dokularını kaybetme sürecine girdiği görülmektedir” (Taşçıoğlu ve Atmaca, 
2015:54). Ancak her kentin kedine özgü ve kedine değer katan, kültürü, mimarisi, 
yaşam alanlan vardır veya olmalıdır. “Dolayısıyla kent, bir mekânda yoğunlaşmış
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yapı ve insan demek değildir. Bu birliktelikten oluşan yeni bir kültür ve değer 
yargıları, kentlerin görünmeyen ama hissedilen özellikleridir” (Kaya, 
2007:161).Kentlerin yerleşik alanlan içinde kalan tarihsel dokular, iyi korunarak 
şehir ile uyumlu bütünleşmeyi sürdürebildikleri ölçüde şehir olmayı hak ederler. 
Zira bu düzlem kentsel çevrenin kalitesine önemli ölçüde katkılar sunan 
alanlardır.

Kentler ancak geçmişten geleceğe uzanan tarihsel sürekliliklerini 
sağlayarak, kültürel miraslannı koruyabilirler. Hızla yoğunlaşıp yaygınlaşan, 
değişen, sağlıksız büyüyüp yetersizleşen kentler bunu başaramaz (Taşçıoğlu ve 
Atmaca, 2015:56).“Kent kimliği uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenir. Kentin 
coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaşam biçimi, 
niteliklerin kanşımı, olarak kente biçim verir. Toplumsal deneyimler, görüşler, 
inançlar, davranışlar toplumun sosyo-kültürel yapısmı oluşturur” (Taşçıoğlu ve 
Atmaca, 2015:54).Şehirler için en temel sorunlarından biri hiç şüphesiz şehirde 
yaşayanlann tarihsellik ve modemite arasında yaşamış olduklarıparadoksallık 
veya boşluktur. Kentleşme sorunsalı olarak isimlendirilen bu süreçte “... yaşadığı 
kentin demografik, ekonomik ve kültürel olarak kentleştiğini hisseden 
yerleşiklerin bu değişime ayak uydurması, kendini bu sürece ait hissetmesi, 
yaşayış tarzı olarak benimsemesi ve davranış biçimlerini kabullenmesi söz konusu 
nüfusun kentlileşmeye başladığının da bir göstergesidir” (Kentleşme Şurası, 
2009:16). Ancak kabul edilmelidir ki “hızlı kentleşmenin etkisiyle yapılan yanlış 
imar uygulamaları, kaçak yapılar, kullanıcı hasarları, kent dokularının 
bozulmasına ve tarihi kimliklerin kaybolmasına neden olmaktadır”.

Kent ve Kültüre Dair

Kültür kavramına ilişkin oldukça fazla tanımlama bulunmaktadır. Ancak 
kültür terimi için kısaca; “Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki kuşaklara iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçlar bütünüdür” (Akarsu, 1979) demek mümkündür. Kültür kavramına, “bir 
topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü”, “muhakeme, zevk ve 
eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi ”, 
“bireyin kazandığı bilgi” (tarih, sanat kültürü gibi), “uygun biyolojik koşullarda 
bir mikrop türünü üretme”, hatta “tarım” gibi anlamların verildiği de 
görülmektedir. Dolaysıyla kültürün en belirgin özelliğinin ‘özgünlük’ olduğu 
söylenebilir. Zira bir toplumu diğerlerinden ayıran özellik, kendi özgünlüğünü 
ortaya koyabilmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Özgünlüğü kuşkusuz kültürün 
temel tasalarından olan mimaride de görebilmek mümkündür. Mimari yapılar
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aynı zamanda bir toplumun, buna bağlı olarak toplumun yaşadığı mekânların 
kimliğini de belirginleştirmektedir. Bu bağlamdan hareketle; “Bir kentin kimliğini 
oluşturan onun kültür varlığı; kültürüne katkıda bulunan da kentin kimliğidir” 
(Keleş, 2005:14) denilebilir.

Her şehrin kendine özgü bir şehir kültürü vardır. Şehir, bir mekânda 
yoğunlaşmış yapı ve insandan daha öte bir şeydir. İnsanlann birlikteliğinden 
oluşan, hissedilen ve kentlerin görünmeyen özelliklerinden olan kültür ve değer 
yargılan şehri oluşturan bir başka boyuttur (Koçak, 2011:261). Kültürün kentlerin 
oluşum ve gelişim sürecindeki belirleyici gücünü kavrayan ve bu güçten 
yararlanmayı önceleyen merkezi ve yerel yönetimler her zaman olmuştur. Ancak 
kültürel değerleri korumayı kentsel gelişimin önünde bir engel olarak gören, 
korumacılıkla gelişimin birbiriyle çelişen amaçlar olduğunu düşünenler de az 
değildir (Koçak, 2011:263).Şehir kültürünü dar anlamıyla belediyelerin yaptığı 
sergi, tiyatro gösterimi, kitap fuarı, halk oyunlan gibi etkinlikler olarak 
sınırlamak doğru değildir. Şehir kültürünü “kapsayıcı ve kalıcı kültür öğeler” 
olarak almak gerekir. Burada “ ... aranması gereken temel ölçüt, kalıcı kültür 
öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir” (Keleş, 2005:14).

Kent / Kimlik ve Şehir Algısı ve Uygarlık İlişkisi

Şehir kimliğini anlamak için öncelikle “Kimlik” kavramı üzerinde 
durmak doğru olacaktır. “Kimlik; doğadaki herhangi bir canlıyı veya objeyi 
başka canlı veya objelerden ayıran, öncelikle onun görsel, işitsel vb. diğer 
duygularla algılanan, kendine özgü olma durumudur” (Karaaslan, 2010,
2). Relph’egöre (1976); “Mekânsal kimliği oluşturan başlıca özellikler; mekânı 
oluşturan fiziksel yapı, barındırdığı aktiviteler ve kullanıcıların oluşturduğu 
anlamlardır” (Karaaslan, 2010, 3). Bu üç temel mekân özelliği, kimlik 
oluşumunda birbirinin tamamlayıcısıdır. “Tarihsel süreç içerisinde değişik kültür 
katmanlarının üst üste birikmesiyle oluşmuş kent kimliği, bireyler ve toplumsal 
değerlere göre olumlu-olumsuz, güzel-çirkin gibi yargılarla tanımlanmakta ve 
süreç içerisinde yeniden üretilmektedir. Kentsel doku, kentin içinde barındırdığı 
bütün unsurlan kapsamakta ve içinde bulundukları dönemin özelliklerini 
yansıtarak, zaman içerisinde de değişerek günümüzdeki hallerini almakta ve 
kentin var olan kimliğini oluşturmaktadırlar” (Aksungur, 2010:66). Bir şehir 
kimliği, o mekânm tüm fiziki ve beşeri özelliklerini yansıtmakta, insan-çevre 
ilişkisi arasındaki etkileşimden etkilenerek insanm davranışları ve yapısal 
biçimleri sonucu ortaya çıkmaktadır (Tanır, 2016:1). Kent kimliğinden, tarihi 
yapılar veya dokuların yanı sıra, şehrin barındırdığı doğal güzellikler veya kentin 
gelişmesine etki eden unsurlar anlaşılmalıdır. Kent kimliğini korumada, kendini o
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kente ait hisseden kentlilik bilincine ulaşmış bireylerin çabaları da önemli rol 
oynar(Kentleşme Şurası, 2009). Tarihi ve kültürel mirasımız olan şehir 
kimliklerinin korunması için "... mimarlar, peyzaj mimarları, kentsel 
tasarımcılar, şehir plancıları, arkeologlar, tarihçiler, sanat tarihçileri, 
restorasyon uzmanlan, sosyologlar, hukukçular, siyasetçiler gibi farklı meslek 
disiplinlerini ve devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada ve uyum içinde 
bütünü tamamlayıcı şekilde çalışabilmelerinin sağlanması gerekir” (Karaaslan, 
2010:69).

Bir kentin tarihinin ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması 
aynı zamanda kent kimliğinin devamı etmesi anlamına gelmektedir. Kentin 
kimliğini korumak, mimari çevreyi, doğal çevreyi ve kültürel çevreyi de 
korumaktır. Kentlilik bilincinin de gerektirdiği budur (Karaaslan, 2010, 
68). “Şehir kimliği; şehir imajını etkileyen; her şehirde farklı ölçek ve yorumlarla 
kendine özgü nitelikler taşıyan; fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve 
biçimsel faktörlerle şekillenen; şehirliler ve onların yaşam biçiminin oluşturduğu; 
sürekli gelişen ve sürdürülebilir şehir kavramını yaşatan; geçmişten geleceğe 
uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür... uzun bir 
zaman dilimi içinde oluşmakta, gelişmekte, değişmekte ve sürekli olarak yeniden 
üretilmektedir” (www.sehirkimligi.com).tnsanın toplumsal yapıya ve istikrarlı bir 
yönetime duyduğu gereksinmenin bir ifadesi olan şehir ve uygarlık, aynı zamanda 
teknik bilgi birikimini ifade eder. Şehir, karşılıklı iletişim ve ilişkilerden oluşan, 
bize ortak aklı, uzlaşma sanatını ve gücü öğreten ortamdır (Tanır, 2016:1).

Mekân kullanımında fiziksel çevre, içinde yaşayanların değerlerini, 
yargılarım, hayat görüşlerini ileten bir ortamdır. Mekan “içinde barındırdığı 
anlamları kapsayan simgeleri kullanan mimari dili ve gücünü gelenek ve 
kültürden alır (Erdönmez ve Akı, 2005:67).însanlan birbirine bağlayan sosyal 
hayatm yaratılması, mekân ve boşluk deneyimi olarak anlaşılmaktadır. Uzaktan 
bakınca şehir gökyüzüne yükselen uzun ve keskin binalarının şekilleri ile silüet 
olarak görünür; ancak şehrin içine girince, en çok görmek istediğimiz ve bölgenin 
niteliği hakkında bize en çok bilgiyi sağlayan şey, kamusal alanlardır (Erdönmez 
ve Akı, 2005:71).Latin dillerinde uygarlık (civilization) ve kent (city, civitas), 
Arapçadaki ‘medeniyet’, ‘medeni’ ve ‘kent’ (medine) gibi sözcükler arasındaki 
köken benzerliği uygarlıkların kentlerden kaynaklandığını düşündürmektedir. 
Ancak “sorun, insanlarımızın kentlileşemeden kentleşmekte olmalarındadır. O 
halde, kentlerimizi, insan kişiliğini her yönden geliştirmeye elverişli bir ortam 
yapmak zorunluluğu var” (Keleş, 2005:12).
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Bazen coğrafyalar asıl anlamlarından çok, o coğrafyanın nedensellik 
ilişkisiyle algılanırlar. Mekânlar veya mimari bir üslupla inşa edilen teolojik veya 
ticari yapılar da çoğu zaman aynı şekilde coğrafyalarla ilişkilendirilerek o isimle 
anılırlar. Örneğin; “İmralı” veya “Yassıada” adıyla anılan coğrafi yerlerin ilişkili 
olduğu semantik değer veya atfedilen anlam aslmda ikincil (yananlam) anlamdır. 
Diğer taraftan bir yerleşim yerinde inşa edilen bir yapınm o yerleşim yerinin 
isminde anlam değişikliği ile anılmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum 
daha çok şehir veya belde algılarında daha da belirginleşmektedir. Bazı 
yerleşkelerin coğrafik koşullara dayalı olarak (insana bağlı olmayan nedenlerden)

olarak şekillenen yerleşkelerin ise Mimari Hegemonikdeğerler 
şeklindeisimlendirmek mümkündür. Aşağıdaki örnekler bu yaklaşımı açıklar
niteliktedirl e r ?  Algısında Doğal Semiyolojik Değerlere_Örnekler:Kanarya
Adaları; Tatil /Nevşehir; Peri Bacaları. Kent Algısında Mimari 
HegemonikDeğerlere Örnekler:Paris;Eyfel/ İstanbul; Topkapı Sarayı.

Hegemonya Düzleminde Kentlerin Semiyotik (Göstergebilimsel) 
Açıdan Okunması

Topçu’ya göre (2005:239); “Göstergebilim, tüm kültür görüngülerinin 
birer gösterge dizgesi olduğu varsayımından hareket eder ve dizgelerin 
içerdikleri anlamı ortaya çıkarmaya çalışır. Gösteri sanatlarında inceleme 
nesnelerinin birincil işlevleri kullanım değil, seyir işlevidir. Bildirişim yanı daha 
baskındır”. Şehir ile mimari anlayışı aynı düzlem üzerinde değerlendirmek 
mümkündür. Diğer bir anlatımla şehir demek mimari demektir denilebilir. 
“Mimari gösterge de diğer göstergeler gibi sahip olduğu birincil işlevlerini 
imleyen düzanlamlarının yanı sıra simgesel bir işleve, yananlama da sahip 
olabilir. Mimari gösterenlerin düzanlamsal ya da yananlamsal işlevlerinin 
birbirinden daha önde ya da önemli olduğunu söylemek çok da doğru 
olmayacaktır. Çünkü zaman içerisinde nesnelerin birincil ve ikincil işlevleri yer 
değiştirebilir" (Topçu, 2005:240). Bu durum, kuşkusuz gösterenin 
denotatif(düzanlam) yaklaşım ile konotatif (yananlamsal) düzlemde ortaya çıkan 
yorumlardan veya bu bağlamdaki okumalardan bir egemenlik arayışını gerekli 
kılmaz veya birinin diğerine galip geldiği anlamını taşımaz.

Düzanlam, anlamlandırmanın birinci düzeyidir ve “bu düzey göstergenin 
göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki 
göndergesiyle ilişkisini betimler” (Fiske, 1996:116). Düzanlam, anlamlandırma 
işine dâhil olan herkes tarafından aynı çıkarsamaların yapılmasına imkân tanır. 
Örneğin; bir ev, hangi mimari üsluba göre inşa edilmiş olursa olsun düzanlamsal

;, buna karşın insanların müdahalesine veya katkısına dayalı
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düzlemde, onu gören ve anlamlandırma sürecine katılan herkes için öncelikle 
barınma ihtiyacını karşılayan bir yapıdır (Topçu, 2005:240-241). Yananlam ise 
anlamlandırmanın kapalı düzeyidir ve her okuyucunun farklı anlamlandırma 
yapabileceği hipotezini esas alır. Diğer bir anlatımla; bir evin barınma ihtiyacmı 
karşılayan yapı olmasından öte onun hangi mimari üslupla veya hangi estetik 
anlayışla inşa edildiği kaygısıyla hareket etme yaklaşımıdır. Bu çalışmanın temel 
felsefesi de konotatif çıkarsamalara vurgu yapmaktır.

Şehirler açısından görüntüsel gösterge değeri taşıyan nesnelerin kuşkusuz 
coğrafya ile de doğrudan ilintisi vardır. Ancak bu çalışma salt coğrafi değer 
açısından Elâzığ’ı ve Karlsruhe’yi hedef almanın yanı sıra, yapı nesnelerini de 
değerlendirmeye tabi tutmayı elzem kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; “... bir 
mimari gösterge, kullanım nesnesi olarak; kesin ve uzlaşımsal bir düz anlama 
sahip gösterileni olan bir gösterendir. Bir evin birincil gösterileni, düzanlamsal 
boyutta bir yaşam alanı olmasıdır. Ancak mimari göstergenin işlevsel 
kılınabilmesi düzanlam düzleminde bile olsa geçmiş şifrelendirme süreçlerine ve 
uzlaşımlara dayanıyor olması gerekmektedir. Yani yaratılan mimari gösterge, 
önceden bilinen uzlaşımlarla anlamlandırılamazsa algılanamaz kullanılamaz. 
Ancak göstergeye farklı bir işlev yüklenmişse, düz anlam düzleminde artık o 
gösterge başka bir işleve gönderme yapar” (Eco, 1987:99).

Barthes (1993:183), yalnız şehir uzamının değil genel olarak insan 
uzamının, her zaman bir anlam taşıdığını söylemektedir. Tüm şehirlerde olduğu 
gibi gerçekte hangi kültürel ya da ruhsal bütünlük içinde olunursa olunsun, 
gösterilenlerin her zaman başkaları için gösterenler, gösterenlerin de gösterilenler 
anlamına geleceğini ve sonsuz eğretilemeler zinciriyle karşı karşıya olunduğu 
unutmamalıdır (Barthes, 1993:185).

Karlsruhe Şehri Hakkında

Almanya'nm güney batısında, Baden-Württemberg eyaletine bağlı, Fransız- 
Alman sınırındaki şehirdir. Stuttgart'ın 65 km kuzeybatısında yer alan 
Karlsruhe'nin nüfusu 291.959'dur (Şu an itibariyle 350.000 civarında olduğu 
tahmin edilmektedir). 6,5 km'lik bir kanalla batıdaki Ren ırmağına bağlanan iç 
liman olan kentte, sanayi önemli ölçüde gelişmiştir. Hukuksal alanda 
Almanya'nm en önemli merkezi olarak görülen şehirde Almanya Anayasa 
Mahkemesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, global alanda da birçok başanya 
imza atmaktadır.

1715'te kurulan Karlsruhe, IL Dünya Savaşı'nda Müttefiklerin 
bombardımanlarından büyük zarar görmüş; savaştan sonra aşağı yukarı bütünüyle
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yeniden yapılmıştır. Şehre ismini, aynı zamanda kurucusu da olan, Baden- 
Durlach'ın kralı Kari Wilhelm vermiştir. Almancada Kralın huzur bulduğu, 
dinlendiği yer anlamına gelir. Şehrin önemli özelliklerinden biri, sarayı kesen ve 
güneş ışınlarını andıran 32 adet sokağın sarayı merkez olarak almasıdır. Bu 
saraym arka kısmı, halen orman vasfını korumakta ve özellikle hafta sonları 
birçok insana temiz havada spor yapma ve vakit geçirme imkânı sağlamaktadır 
(Wikipedia).

ARAŞTIRMA

Sorun, Amaç, Önem ve Varsayım

Elazığ ilinin kültürel, tarihi ve mimari değerler açısından zengin bir 
mirasasahip olduğunu, ancak yeterli düzeydetanmırlığmm olmadığını mevcut 
verileredayalı olarak söylemek mümkündür. Metropolleşmenin bir sonucu olarak 
demografik yapısının evrim geçirmesi, buna bağlı olarak kültürel deformasyona 
uğramasıve önemlisi modem yapılaşmanın bir sonucu olarak mimari 
özelliklerden taviz vermesi kuşkusuz bir olumsuzluktur. Ancak buna rağmen 
değerlerini pozitife çevirebilmesi ve turistik bir destinasyonolabilmesi hala 
mümkündür. Bu olumsuzlukların temelinde ise kültür şehri olabileceğine dair 
doğru, rasyonel ve etkin bir tanıtım politikası izleyememesi yatmaktadır. Sadece 
‘Harput’ imgesi ile bile bu algıyı ve trendi yakalayabilmesi aslmda mümkündür.

Bu çalışmada; gerek kültürel, gerek tarihi ve gerekse mimari açısından 
birçok değeri içinde barındıran iki kentin mukayeseli şekilde yeniden okunması 
hedeflenmiştir.Ancak araştırmada sadece Karlsruhe’ye ait görüntüler 
değerlendirmeye alınmıştır. Elazığ ilinin bir Avrupa şehri olan Karlsruhe ile 
kıyaslandığında birçok açıdan yetersizlikleri çağrıştıracağı varsayımı bu 
çalışmanın temel hipotezi olarak alınmıştır. Bu okuma biçiminin temelini ise 
yukarıda kuramsal anlayışla irdelenmeye ve aktarılmaya çalışılan 
göstergebilimsel (semiyotik) yaklaşım oluşturmaktadır.Çalışmanm amacı; kültür 
kenti potansiyeline sahip olan Elazığ ilinin kültürel değerlerini mevcut, yıpranan 
ve kullanılamayan değerleri üzerinden göstergebilimselyaklaşımla yeniden 
okumaktır. Verilerin bundan sonra yapılabilecek çalışmalara dayanak 
oluşturabilmesi varsayımı açısından çalışma ayrıca önem arz etmektedir.
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YÖNTEM 

Metodoloji ve Materyaller

Bu çalışmada göstergebilimsel analiz kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre 
gösterge, kültürel bir bağlamda şifrelenmiş olan gösterilene gönderme yapan ve 
aynı zamanda da gösterileninin pratik olarak var olmasını mümkün kıldığı işleve 
karşılık gelmektedir. Buna göre gösteren ve gösterilen birbirinden ayrıdır ve 
gösterenler gösterilenlerden bağımsız olarak algılanıp betimlenebilirler. 
Gösterilenler de gösterenleri anlamlandırmak için kullanılan belli anlamlandırma 
kalıplarına (şifreleme) göre değişebilirler (Topçu, 2005:239). Eco’ya göre 
(1987:89-90) “Toplum oluştuğu anda her kullanım, kendi kendisinin göstergesi 
olur”. Bu düşünceden yola çıkarak Kayseri şehrini okumayı deneyen Topçu’nun 
izlemiş olduğu bağlamdan hareket edilerek (Topçu, age.); görüntüsel gösterge 
değeri taşıyan Elazığ şehrini okuma denemesi, düzanlamsal düzeyin yanı sıra 
yananlamsal düzlemi dikkate alarak ve Karlsruhe ile karşılaştırılarak farklı bir 
‘görme biçimi’ özelinde analiz edilmeye çalışılmıştır.
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ANLİZLER

Yaşam Alanları ve Yeşil Alan Kültürü
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Kültür kavramının; tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
maddi ve manevi değerlerbütününe atıfta bulunduğu bilinmektedir. Bu değerler 
içerisinde; sanattan mimariye, edebiyattan şiire kadar bir çok unsur, silsileli 
olarak bulunmaktdır. Yaşam alam da bir kültürdür ve yalnızca kapalı alan olarak 
anlaşılmamalıdır. Kenteler açık alanlan ile, sakinlerine sunduğu yeşil alanlan öne 
çıkmakda ve değer kazanmaktadır. Bu yaşam pratiğini “yeşil alan kültürü” olarak 
adlandırmak mümkündür. Zira kentlerin yaşanabilirlik dercelendirmesinde temel 
ölçütlerden ve parametrelerinden biri de yeşil alan oranıdır.

Karslruhe kentinin bu anlamda en önemli özelliği şehir insanına sunduğu 
yeşil alanlardır. Karlsruhe göstegesi düzanalm düzleminde Alman tarihinin 
önemli krallarından biri olan Kari’e atıfta bulunurken yananlam düzleminde ise 
“yeşil alan” göstegesine denk düşmektdir. Elazığ ili ise yeşil alan analmda kendi 
segmetindeki şehirler arasmda hatın sayılır bir zenginliğe sahip olmasma rağmen 
Karlsruhe şehri ile kıyaslanamayacak oranda yeşil alan fakiri olarak 
adlandırılabilir. Zira Elazığ’ın yeşili çağnştıran neredeyse hiçbir göstegesi de 
bulunmamaktadır.

Aslmda yukarıdaki resimlerde birincil çağrışımın yerine ikincil semantiğe 
odaklanmak daha doğru bir okuma şekli olacaktır. Tüm alanlar halka açıktır, 
hiçbir kıstlama yoktur, herşeden önemlisi bu alanlarda ek bir ticari faaliyete 
rastlanmamaktadır!

Spor Kültürü Bağlamında Sportif AlanKültürü
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Modem yaşam artık kent yaşamı ile birlikte ve eş anlamlı 
kullanılmaktadır. Kırsal alan bu tasnifin dışmda kalmaktadır. Ancak kentin 
keşmekeşi, gürültüsü bireyi doğaya çekmektedir. Diğer bir anlatımla kent yaşamı 
bireye yürüyüş yapabilme, spor yapabilme gibi imkânlan sunmaktan yosundur. 
Dolayısıyla modem hayat tarzı, kent insanını herhangi bir sportif kültüre bağımlı 
olmaya zorlamaktadır. Karlsruhe bu anlamda sakinlerine oldukça cömert 
davranmakta, geniş ve sınırsız yürüyüş yapma ve bisiklet sürme imkânı 
sunmaktadır. Elazığ ilinin ise yürüyüş alanlarının çok sınırlı, olanlann ise trafik 
akışına paralel ve araç yoluna yakın olduğu görülmektedir. Bu durum spor 
yapanların karbonmonksit gazına maruz kalmalanna sebebiyet verebilmektedir.

Yukarıdaki spor kültürüne dair fotoğraflann yananlam okumasına 
odaklanıldığında spor amaçlı oluşturulan bu alanlarda motorlu araçlara 
rastlanmadığı görülür. Bu alanlar insanlara, evcil hayvanlara ve bisikletlilere 
aittir!

Alış-Veriş Alanlan ve Şehirler
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Alış-veriş, modem yaşamın vazgeçilmez alışkanlıklarından biridir. Bu 
anlamda birçok şehir, alış-verişte bireye sunduğu imkânlarla anılmaktadır. 
Özellikle araç trafiğine kapatılan bazı sokaklar insanlara rahat hareket edebileceği 
ve alış-veriş yapabileceği şeklide dizayn edilmektedir. Örneğin Paris Eyfel kulesi 
ile birlikte, aynı zamanda Şanzelize caddesinin ziyaretçilerine dinlenme ve alış
veriş yapabilme imkânı sunması ile de anılmaktadır. Avrupai şehirlerin birçoğu 
trafiğe kapalı bu tür sokak ve caddeleri ile ünlüdürler.

Karlsruhe şehrinin trafiğe kapalı olan (bisiklete açık) KaiserStrasse’si 
(Caddesi), yeşil süs bitkileri, bankları, fıskiyeleri ile adeta doğa dostu cadde 
görünümü vermekte ve alış-veriş için ideal imkânlar sunmaktadır. Bu caddeye 
sadece nostaljik tramvayların girişine izin verilmektedir (İstanbul’un İstiklal 
caddesi ile benzerlik arz etmektedir). Elâzığ’ın Gazi Caddesi ile 
Karslruhe’ninKaiserStrasse’si (Caddesi) bu anlamda aynı işleve sahiptirler. 
Ancak Gazi Caddesi’nin trafiğe açık olması bu mekânm Avrupai tarzda ideal bir 
alış-veriş ortamı olmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak 
görünmektedir.
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Okuma Kültürü ve Şehir

Okumak apayrı bir kültürdür ve okumak için mekân ve zaman mefhumu 
yoktur. Ancak okumak için temiz bir hava ve yeşil bir ortam her zaman tercih 
edilir. Böylesi sesiz ortamların kuş cıvıltısı ile bozulduğu koşullar kuşkusuz 
bireye dinginlik verir ve okuma arzusunu kırbaçlar. Okudukça okumak ister 
insan, tç mekân ortamlarının okuma isteğini törpülediğine dair yaygm görüşü göz 
önüne alan Karlsruhe Belediyesi kentte sayısız kütüphane olmasına rağmen dış 
mekâna yönelik okuma alanları oluşturmuştur.

Almanya’nm birçok kentinde uygulanan “kitap vakfetme büfesi” 
Karslruhe’de de uygulanmaktadır. Çevre sakini, aldığı kitabı boş zaman 
meşguliyeti anlayışı ile eline alır ve bu dış mekâna gelerek okur. Şayet bitirmişse 
hemen, yoksa bitirdikten sonra bu eseri kitap büfesine bırakarak (vakfederek) 
evinin yolunu tutar. Şayet okumaya devam edecekse büfeden daha önce 
vakfedilmiş kitaplardan birini alır ve okuma faaliyetine devam eder, bitmemiş ise 
geri getirmek üzere yanma alarak evine gidebilir. Bu büfeyi denetleyen kimse 
yoktur ve okuma alışkanlığına oldukça pragmatik çözüm getirmektedir. Okuma 
kültürüne katkı sunan bu uygulamaya maalesef tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Elazığ’da da maalesef rastlamak mümkün görünmediğinden Karlsruhe ili ile 
kıyaslama imkânı bulunmamaktadır.
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Şehirlerin Pratik ve Pragmatik Değerleri

Şehirler, kendilerine özgü oluşturduklan kültürlerle de varlıklarını 
sürdürmektedirler. Kültür, salt manevi değil aynı zamanda maddi araçların 
kullanımı ve aktarımıdır da. Doğanın nimetlerini kullanabilmek ve toplu yaşamın 
bir sonucu olarak oluşan atıkları kent dışma aktarabilmek sosyal ve toplumsal bir 
gereklilik, yapamamak ise sosyolojik bir vakadır denilebilir. Örneğin çatıların 
panellerle kaplanarak elektrik enerjisi, konutun konumunun müsait olması 
durumunda ise rüzgâr panelleri ile elektrik üretebilmek Avrupa’nın pek çok 
ülkesinde görülebilir bir uygulamadır ve bu konuda yerel idareler vatandaşlarını 
teşvik etmekte, bazen de zorlamaktadır.

Birçok Avrupa kentinde ekonomik katkıya yönelik önlem ve alan yaratma 
uygulamalan da mevcuttur. Karlsruhe’de bu yöntemlerden birinin yaygın olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Bu bölgenin oldukça yağmur alması nedeniyle 
yağmur suyunu çatısız inşa edilen konutlarda toplanmasını sağlayan bir sistemin 
uygulanması dikkat çekmektedir. Yağmur suyunun doğallığı nedeniyle 
damıtılarak özellikle içme suyu olarak da kullanılması aynca kayda değer bir 
durumdur. Tüm şehirde ev (yemek) atıklarım toplayan çöp konteynerlerinin yanı 
sıra geri dönüşümde değerlendirilecek her atık türü için kentin muhtelif yerlerine
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ayrı ayrı konteyner konulması (beyaz cam, kahverengi cam kırıntısı atığı gibi) ve 
kurala uymayanlara cezai müeyyide uygulanması adeta bir geri dönüşüm ve 
ekonomiye katkı kültürü oluşturmaktadır. Güneş zengini Elazığ ilinin ne güneş 
eneıj isini, ne de katı atığı mahallinde bu şeklide tasnif edilerek ekonomiye girdi 
sağlayacak uygulamalar olmadığından kıyaslama yapabilmek oldukça güç 
görünmektedir. Bu sonuçlara göre özelde Elazığ, genel de ise Türkiye’nin tabana 
yayılmış ekonomiye dayalı bir kültür felsefesi oluşturamadığını söylemek 
mümkündür.

Şehir ve Vefa Kültürü

“Vefa” anlayışı evrensel ve kültürel bir değerdir. Bir şehrin 
ekonomisinden ulaşımına, tekniğinden mimarisine veya sanatına katkı sunanları 
unutturmamak, yaşatmak ayrıca kültürel bir anlayıştır. Ülkemizde ve Elazığ’da 
olduğu gibi Avrupa şehirlerinde de (özellikle) herhangi bir alanda o kente katkı 
sunmuş şahsiyetlerin cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi görülebilen bir 
durumdur. Ancak çoğu zaman bu isimlerin kim ve katkılarının neler olduğu 
bilinmemektedir. Avrupa’mn pek çok şehrinde olduğu gibi Karlsruhe’de de 
sokak/cadde tabelalarının hemen altma ismi verilen şahsiyetin kısa künyesi 
verilmektedir. Elazığ ili (Türkiye’de olduğu gibi) bu anlamda Karlsruhe ile
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kıyaslanamayacak ölçüde negatif bir konumdadır. Göstergebilimsel açıdan bu 
uygulamanın okunması şu şeklide yapılabilir; Cadde veya sokağa verilen 
şahsiyetin isimi birincil (düznalam), şahsiyetin künyesinin yazılması ise ikincil 
(yananlam) düzlemde “seni unutturmayacağım” semantiğine tekabül etmektedir 
denilebilir.

Yaşanılabilir Mekânlar ve Şehirler

Modem şehir yaşamında hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde araçlar 
ve araçların park yerleri temel sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle 
araçların park yeri temin etmeye yönelik farklı yöntemelr uygulanabilmektedir. 
Avrupanın pek çok kentinde uygulanan paragmatik yöntemlerden biri de 
Karlsruhe’de de görülmektedir. Soldaki resimde de görüleceği gibi (araçlar için 
oluşturulan) park yerleri sadece o sokakta ikamet edenler için mümkündür. Sokak 
girişindeki tabela da bu amaçla konulmuştur. “Bina -  Kaldırım - YoV* ilişkisindeki 
kültürü şu şeklide açıklamak mümkündür: Bina sakinin (sahibinin), Kaldırım 
yayaymn, yol ise aracındır. İkinci resimin çağnşımsal analmı ise manidardır. Zira 
kaldırım yüksekliğinin araç kapılannm boyutunun hesaplanarak ayarlanmasını bir 
şehircilik kültürü olarak nitelendirmek mümkündür. Kenti inşa eden, yöneten ve 
düzenleyenlerin şehircilik kültürüne hangi ölçüde katkı sağlayabilecekleri bu 
simgesel görüntülerle ortaya çıkmaktadır. Elazığ’m bu anlamda Karlsruhe şehiri 
ile kıyaslanması mümkün görünmemektdir.
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İmkanlar ve Şehirler

Şehirler, sakinlerine sunduğu imkanlar ölçüsünde değer kazanmakatdır. 
Yukanda Karlsruhe şehir merkezinin muhtelif yerlerinde vatandaşların hizmetine 
sunulan imkanlardan iki tanesi verilmiştir. Bu hegemonik analayış aslmda tüm 
kente yayılmış durumdadır. Birinci resimde ücretsiz internet imkanın olduğu 
tabela görünmektdir. Buna benzer uygulama Elazığ’da da görülmektedir. Ancak 
bu imkan sadece bir bölge ile sınırlı tutulmuştur. Diğer resim de ise 
vatandaşınlann hizmetine sunulan “ücretsiz çöp poşeti” aparatı görülmektedir. 
Ülkemizde vatandaşlarımızdan gezi alanlarının (piknik ve koşu parkurları vs. 
gibi) kirli olduğuna dair sıkça serzenişleri duyulmaktadır. Bu analamda “ücretsiz 
çöp poşeti aparatı” uygulamsı bir çözüm olabilir.

Tarihi - Mimari Duyarlılıklar ve Şehirler
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Tarihi yapılar ve mimari özelliğe sahip konutlar bir kentin ikonları, 
endisleri ve simgeleridir. Görüntüsel gösterge anlamında çağrışımsal değerleri 
vardır. Ancak her şeyden önemlisi bu yapılar, şehrin kültürüne, zamansal 
izdüşümüne ve tarihi geçmişine dair ipuçları da vermektedir. Karslruhe şehrinin 
300 yıllık bir tarihi olmasına rağmen bu anlamda zengin bir birikime sahiptir. 
Yukarıdaki birinci karede (eski ve yeni) iki konut yan yana durmaktadır. Tarihi 
eski yapının 100 yıllık olması tarihi miras olarak kabul edilmesi için yeterli 
görülmüştür. Oysa 100 yıllık bir tarihe sahip olan Elazığ şehir merkezinde tarihi 
yapı olarak değerlendirilebilecek yapı sayısı oldukça sınırlıdır. Örneğin Elazığ 
şehrinin tarihsel hafızası olan Belediye binasının bir hiç uğruna yok edilmesi bu 
anlamda hala yürekleri sızlatmaktadır. Merkezde bu anlamda “Eski Vali Konağı” 
ve “Kazım Efendi Sokağı” dışında tarihi değeri olan bir yapıya rastlamak 
nerdeyse imkânsız gibidir. Şehrin hegemonik göstergesi ise bir birine benzeyen 
ve mimari değeri olmayan modem apartmanlardır denilebilir.
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Şehir merkezinin yeşile doymuş sokakları arasındaki yapılann neredeyse 
tamamının süs bitkileri ve güllerle donatılması yine Elâzığ’la ölçülemeyecek 
boyuttadır, ikinci ve üçüncü resimler şehrin sığ binalan arasındaki bu görüntüleri 
göstermektedir. Mabetler her kültürün teolojik ve ritüel değerlerini ortaya 
koymaktadır. Yine neredeyse her dinin mabetleri ihtişamını yükseklikte 
aramaktadır. Diğer bir analatımla mabetler hep yükseklerde oluştur ve olmalıdır. 
Bu durum ve görünürlüğe ve ihtişama ayn bir anlam katmaktadır. Dördüncü ve 
beşinci resimlerde Karlsruhe kentinde inşa edilmiş olan tarihi kiliselerden sadece 
ikisi görülmektedir. Bu ve diğer tüm kiliselerin yanma (görünürlüğü 
engelleyebilecek şekilde) bina yapımına izin verilmemiş ve verilmemektedir. 
Elazığ’a bakıldığında “Izzetpaşa” ve “Saray Camii” gibi en yüksek minareli 
camilerin dahi modem yüksek yapıların arasında kaybolduğu görülmektedir. 
Şehrin en güzide yapılan sanatın icra edildiği mekânlandır. Sanat bu binalarla 
anlam bulamaktadır. Altmcı resimde Karlsruhe sanat merkezi görülmektedir. Bu 
konutun üzerinde sanat merkezi olduğuna dair bir ibare bulunmamaktadır. Zira 
yapının ihtişamından, sessizliğinden herkes bilir ki burası sanatlann icra dildiği 
mekândır. Yine bu anlamda Elazığ’ı Karlsruhe şehri ile kıyaslamak mümkün 
görünmemektedir.
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SONUÇ

Şehirler kimlikleri ile vardır ve kimlikleri ile mevcudiyetlerini devam 
ettiriler. Şerin olduğu yerde tarih, tarihin olduğu yerde şehir vardır. Kültür için de 
aynı önermelrde bulunmak mümkündür. Şehrin varlığını sürdürebilmesi veya 
gelişebilmesi sakinlerine sunduğu imkanklar ve sakinlerinin mutluluğu ile doğru 
orantılıdır. Şehirler kültürel görüngüleri ile birer cazibe merkezi oluşturuken aynı 
zamanda içinde yaşayan insanların entelektüel ve kültürel birikimleri ile de 
anılabilmektedir. Zira “insanlar mekânı yalnızca tecrübe etmez, aynı zamanda 
onun aracılığıyla düşünür ve hayal kurarlar. Dolayısıyla mekân yalnızca 
hâlihazırdaki toplumsal dünyayı değil, eylem esinleyebilen ve kolektif düşleri 
ifade edebilen başka toplumsal dünyaları da şekillendirir” (Kulak, 2016:1). 
Dolayısıylakültürlü toplumlardan kültürlü şehirler ortaya çıkmar denilebilir. 
Anacak şehir kültürünün de bu anlamda katkısı yadsınamaz bir gerçektir.

Bu çalışmanın amacına yönelik olarak analiz edilen Karlsruhe şehri; 
görüngüleri, sembolleri veya endisleri ile bu hegemonik semnantiğe katkı 
sunmatadır. Bu şehrin hegemonyası Schloss (Karl’in sarayı) ve halka açık olan 
yeşil alanlarıdır. Çalışmanın kuramsal bölümünde ortaya konulan; kent 
algısındaki mimari hegomonik değerlere(yani insan eliyle inşa edilen mimari 
yapılara) Schloss,kent algısındaki doğal semiyolojik değerlere (yani doğal yolla 
oluşan kamusal alanlara) ise Karlsruhe’nin yeşilliği anlam katmaktadır. Diğer bir 
anlatımla; Karlsruhe şehrinin birincil (denotatif) düzanlamının birçok Avrupa 
şehri için geçerli olan sadece “kent” algı ile sınırlı olduğunu, ikincil (konotatif) 
yananlamınm ise çok eskilere dayanmamasına rağmen mimari yapılarında 
gizlenen değerlerle anlam bulduğunu söylemek mümkündür. Zira daha öncede 
vurgulandığı üzeredüzanlam, anlamlandırma işine dâhil olan herkes tarafından 
aynı çıkarsamaların yapılmasına imkân tanır.Yananlam ise anlamlandırmanın 
kapalı düzeyidir ve her okuyucunun farklı anlamlandırma yapabileceği hipotezini 
esas alır.

Elazığ ili Karlsruhe şehrine oranla çok daha tarihi bir kenttir ve mimari 
yapılarının birçoğu tahrip olmasına veya edilmesine rağmen göstegebilimsel 
açıdan değer atfedilebilecek hâlâ önemli mimari özellikler içeren yapıları 
mevcuttur. Diğer taraftan kent algısındaki mimari hegomonik değerlere ‘Harput’ 
imgesi Elazığ için yeterli argüman oluşturmaktadır. Bu kent aynı zamanda kent 
algısındaki doğal semiyolojik değerlere açısından da aynı segment içerisinde 
değerlendirilebilecek Anadolu (taşra) şehirlerle kıyaslanamayacak ölçüde doğal 
unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Foucault'nun ifadesiyle bir tek gerçek 
mekânm içinde birçok zaman ve mekânm birden barınması önem arz etmektedir.
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Ömek olarak; müzeler, mezarlıklar, kütüphaneler... Ancak burada temel sorun; bu 
alanların ne kadar işlevsel ve kalıcı kaldığı veya korunduğu ile doğrudan 
ilintilidir.

Kıyaslamalar Türkiye özelinde Elazığ için anlamlı olabilir. Ancak her ki 
şehir açısmdanmukayese götüremeyecek ölçekte kültürel yoksunluğun 
mevcudiyetinden söz edilebilir. Sonuç olarakbu çalışma için kategorize edilen;

Yaşam Alanları ve Yeşil Alan Kültürü,
Spor Kültürü Bağlamında Sportif Alan Kültürü,
Alış-Veriş Alanları ve Şehirler,
Okuma Kültürü ve Şehir,
Şehirlerin Pratik ve Pragmatik Değerleri,
Şehir ve Vefa Kültürü,
Yaşanılabilir Mekânlar ve Şehirler,
İmkanlar ve Şehirler,
Tarihi - Mimari Duyarlılıklar ve Şehirler

gibi tüm alanlarda Elzığ ilinin, gerek hegomanik gerekse semiyotik değerlere 
sahip olmasına rağmen oldukça (planlama, tanıtım vs.) yoksunluk arz ettiği 
çırarsamasınada bulunmak yanlış olmasa gerek.
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EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ŞEHİR KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ

Giriş

Baskın kültürlerin iletişim ve bilgisayar teknolojisi ile entegreile yayılma 
hızı, farklı milletlerin ortak tutum ve davranışlarla benzeşik hayat biçimlerini 
dayatmaktadır. Yerli bilim, araştırma ve bilgi üretme kültürü geliştirememiş, insan 
yetiştirme düzenini kendi değerleri üzerinde inşa edememiş topluluklar için bu 
durum daha vahim ve aleyhte bir dönüşümü gerçekleştirmektedir.

Eğitim sistemi bir toplumda; İdeoloji, bilgi ve hüner aktarma işlevini 
görmektedir. Bu niteliği ile toplumun üretim güçlerinin, üretim ilişkilerinin ve 
ideolojisinin yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Bu işlevler bir toplumda salt 
eğitim kurumlannca gerçekleştirilmemektedir. Aileden, işyerine, meslek 
örgütlerine, siyasal kurumlara uzanan bir kurumlar bütünü içinde yerine 
getirilmektedir. Eğitim kurumlan da bu bütün içinde kendilerine düşen rolü yerine 
getirmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlannın işlevi bu bütünlük içinde doğru 
olarak kavranabilir.236 Eğitim kurumlannın kültürel aktarım işlevini yerine 
getirirken amaçlan, dayandığı felsefe ve kendi içinde oluşturduğu kurumsal kültür, 
etkili insan yetiştirme vizyonuna dayanak oluşturur.

Eğitim kurumlan toplumlann ihtiyaçlannı karşılamak için toplumu 
yönetenler ya da toplumda yaşayanlarca oluşturulur. Türk toplumu da diğer 
toplumlar gibi tarihsel süreç içinde önemli değişimler geçirmiştir. Türk eğitim 
tarihi de gerek bu değişimler nedeniyle, gerekse içinde bulunduğu şartlann 
oluşturduğu kültürlerin birbirleriyle etkileşmesi sonucu zenginleşmiştir. Bunun en 
güzel örnekleri göçebe hayattan yerleşik hayata, sözlü kültürden yazılı kültüre 
geçişte görülebilir. Tarih içinde Anadolu Türkleri planlı eğitsel etkinlikler 
açısından askeri eğitim, dini eğitim ve akademik eğitimin farklı süreçlerinden 
geçmiştir. Osmanlı döneminde farklı bir yörüngeye oturan eğitim, Cumhuriyet 
döneminden başlayarak ve günümüze kadar varlığını batılı çizgilerle sürdürmeye 
çalışmıştır.237

*AYK, Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yrd., Elazığ Eski Milli Eğitim Müdürü
236Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Öğretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, 
Türk Tarih Kurumu Yayım, Ankara 1999, s.l.
237 • .Güven, İsmail, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayım, Ankara, 2014, s.l
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Eğitim sistemlerinin, müfredatları, eğitim ve öğretim programlan, ülkenin 
eğitim felsefesi, toplumun eğitime yüklediği misyon, eğitimsel araç ve amaçlar, 
uyguladıkları öğrenme yöntem ve stratejiler ile eğitim kalitesinin görünürlüğü, 
yetiştirdiği insan kaynaklannm niteliğini belirler. Eğitimli insan kaynağının tarihte 
neler yaptığı ve bu kaynağın niteliği geleceğin şekillenmesinde belirleyici olur.

Ülkelerin geleceğe ilişkin varsayımlan, genelde yeryüzünde, özelde coğrafî 
sınırlannda gelişen kültürel iklim, insanlann yetişme düzeni il eoluşan insan 
kaynaklarının ürettikleri ile şekillenir. Nesilden nesile aktanlan bilgi, gelenek- 
görenek, kültür ve insan zihninde şekillenen düşünceler, zamanla davranışa 
dönüşür. Davranış tutum, beklenti ve düşünceleri toplumu etkiler, dönüştürür, 
geliştirir. însan hayatını kolaylaştırmak adına ürettiği her şeyi kültür olarak 
tanımlayabiliriz. Bununla birlikte, geleneklerimiz, göreneklerimiz, iş yapma ve 
çalışma yöntemlerimiz, düşünce biçimimiz, akıl yürütme, öğrenme, ezberleme gibi 
yöntem ve usûllerimizin de kültürel bir geçmişi vardır.

İnsan düşüncesinin, bireyin davranışında somutlaşan hareketlerin 
kaynağının kalitesi, vizyonu ve etkililiği toplumsal dönüşümünün de belirleyicisi 
olur. Kültür dediğimiz bu kaynağın milletlerin tarihi süreç içerisinde kurduklan 
insan yetiştirme düzenlerinin niteliğinin de milletlerin tarih sahnesindeki yerinin 
belirleyicisi olmuştur.

Tarihimizin her alandaki parlak sayfalan, eğitimin parlak olduğu 
dönemlere aittir. Bu günkü Avrupa, sahip olduğu teknolojik alt yapısını, kültür 
coğrafyamızın önemli bir alanım teşkil eden İber Yanmadası’nda 800 yıl gibi 
medeniyet ve devletler tarihi açısında uzun bir zamana hükmeden Endülüs’e 
borçludur. Endülüs Devleti ağlam ve özgün eğitim kurumlanna sahipti. Kurtuba 
Şehri, sadece İslam dünyasında değil, dünyada Bağdat ve Kahire’den sonra üçüncü 
büyük ilim, kültür ve sanat merkezi idi. Avrupa’dan gelen gençler, Endülüs eğitim 
kurumlarında öğrenim gördüler. Avrupalı gençler Endülüs eğitim kurumlannda 
edindikleri bilgileri ülkelerine taşıyarak, Batı edebiyatına, sanatına katkı sundular, 
tabii bilimlerin inkişafına öncü oldular. Avrupa Ortaçağı’mn sonunu getiren 
Rönensans’ı başlattılar. Selçuklular, Anadolu Selçuklulan; hakim oldukları 
coğrafyada kurdukları medreselerle, devrin ilim dünyasına öncülük ettiler. Bağdat, 
Sivas, Kayseri, Konya belli başlı ilim merkezleri oldu. 238

238Beyhan, M.Ali, Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Ve Yeni Modeller 
Uluslararası Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi yayım, Ankara 2015.
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Osmanlı Devleti’nin kurucuları Selçuklu kültür ve medeniyetinin 
yetiştirdiği insan kaynaklan idi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu kadrolan ise 
Osmanlı kültür ve medeniyetinin insan kaynağıydı. Bugün davramşlanmızı 
yönlendiren, çalışma biçimimizi etkileyen, tembel veya çalışkan olarak 
algılanmamıza yol açan tutum vedavranışlanmızın etkileyici unsuru 
kültürümüzdür. Bu kültürel davranışlann birkısmı, ailemizden, birkısmı 
çevremizden, birkısmım eğitim kurumlarımızdan ve önemli bir bölümünüde 
iletişim araçları, sosyal çevremiz gibi faktörlerden oluşmaktadır.

Özellikle bilgisayar teknolojisinin desteği ve iletişim araçlan yoluyla 
baskın kültürlerin, bu araçlar yoluyla kültürlerini yayamayan topluluklan daha hızlı 
bir şekilde kendisine benzettiklerini görüyoruz, yaşıyoruz. Gelişmiş toplumlar 
kültürel varlıklarım sürdürebilmek için bilginin hızlı yayılması, iletişim ve bilişim 
teknolojisindeki avantajları içselleştirerek eğitim sistemlerine yansıtmaktadır. Yeni 
neslini başka kültürlerin egemenliğine girmeme savunma mekanizması geliştirme 
uğraşı yerine, başka kültürleri etkileyecek üretici, kültür ihraçediciinsantipini 
yetiştirmeye yönelmiştir.

Eğitim ve Kültür İlişkisi

Milletlerin tarihten getirdikleri kendi kültürel değerlerini yaşama, 
yaşatma, bilimsel çalışmalara konu etme, ülkenin kültürel değerlerini bilimsel 
metotlarla araştırıp, bilimsel bilgiye ve stratejik kararlara dönüştürmek ile kültürel 
değerleri evrenselleştirmek arasında doğrusal bir ilişki vardır. Gelişmiş toplumlar 
bireyin kültürlenme sürecini planlı ve değişimi de içinde banndırabilecek yapıda 
sistemleştirilmiş süreçlerle yapmaktadırlar. Bu sürecin ne tür organizasyonlarla, 
hangi sistemlerle, nasıl bir yapı ile sürdürüleceği çoğu ülkelerde yazılı kurallarla 
tanımlanmış ve yasal güvenceye alınmıştır. Milletlerin yeryüzünde varlığını 
sürdürmesi, tarihte getirdiği tüm kültürel değer ve objelerin ülke sınırları içinde 
yaşayan vatandaşlarınca paylaşılması ve yeni nesillere taşıması ile yakından 
ilişkilidir.

Dünya hayatı ve bireyin yaşantısı çeşitlendikçe, buluş ve ilerlemeler 
insanm hayat standartlarını yükselttikçe, hangi kültürel değerin ne şekilde yeni 
nesillere taşmacağı sorusu karmaşık bir hal almaktadır. Özellikle iletişim ve 
teknolojik yeniliklerin getirdiği etkileşim, dünya insanlannın kültür aktarım 
sistemlerini daha karmaşık hale getirmiştir.

Sanayi çağının ürünü okul sistemleri, devletlerin kültürel değerlerini 
vatandaşlarına sistemli olarak aktarma, öğretme merkezi işlevini de üstlendi.
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Zamanla öğretim programları ve ders kitaplarına yazılan kültür taşıyıcılığına 
ilişkin bilgi, beceri ve değerler öğretmenlerin aracılığıyla nesilden nesile 
aktarılmaya çalışıldı.

Eğitimin en önemli işlevlerinden birisi şüphesiz kültürlemedir. 
Kültürleme kavramı, kişinin doğuştan itibaren kendi kültürünü öğrenmesi, 
benimsemesi ve bu kültürün bir üyesi olması demektir. Eğitimin bu işleviklasik 
olarak eğitimin iki fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Eğitim hem toplumun 
kültürel değerlerini hiç bozmadan genç kuşaklara benimsetecek, böylece 
toplumun bozulmadan sürekliliğini sağlayacak, hem de toplumun geleceğini 
güven altına almak için eleştirel, yaratıcı, yeni keşif ve buluşlar yapmaya, 
toplumsal değişmeyi sağlamaya çalışan kuşaklar yetiştirecektir.239

Bireyin kendi kültürünü öğrenmesi, davranışına yansıtması ve bir rol 
model olarak başka bireyleri etkilemesi için tarihten gelen kültürel norm, değer, 
bilgi ve becerisinieğitimin sistemli kurumsal karşılığı olan okul aracılığı ile 
öğrenmesi beklenir. Toplum bu beklentiyi ülke eğitiminin genel amaçları ile 
formüle ederek, eğitim programlarına ve okul uygulamaları içine alan etkili bir 
organizasyon ile yapılandırarak kurumsallaştırır.

Ülkemizin dünya çapında bir eğitim modeli, güçlü okulları ve kendi 
kültürel değerleri ile şekillenmiş yerli insan yetiştirme düzeni oluşmadığından, 
kültürel değerlerin eğitim yoluyla nesilden nesile gelişerek, dönüşerek geçişleri 
etkili şekilde olmamıştır. Bu sorunun temel kaynağının özellikle Tanzimat’tan 
sonra başlayan batılılaşma sürecindeki uygulamalardır. Batmın ürettiği temel 
değerlerin tercüme edilip her alanda uygulamaya konulması, milli kültür değeri 
üretme tembelliğine sebep olmuştur. Batınm kendi değerlerim üretme yol ve 
yöntemlerini, kendi değerlerimizi geliştirmede kullanma yerine onlann kendi 
vatandaşlan için ürettiği kültürel değerleri aynen almak, yerli bilginin 
üretilmesini kısırlaştırmıştır. Dolayısıyla kurduğumuz tüm okul sistemleri batının 
dilini ve dolayısıyla batının ürettiği bilgiyi tüketme alışkanlığı üzerine 
şekillenmiştir.

Osmanlı Devletindeki toplum yapısının çeşitliliği ve her topluluğun 
kendisine göre bir kültür anlayışı geliştirmesi, yine her topluluğun kendi kültürel 
değerlerine dayalı eğitim serbestliği, milli bir kültür politikasmın gelişip 
yerleşmesine imkân tanımamıştı. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin Türk toplumunu 
bu dağınıklıktan kurtarmak adına milli bir kültür politikası oluşturmaya çalıştığı,

Ergün, Mustafa, Eğitim ve Toplum, İnönü Un. Eğitim Fak. Yayım, No.l, Malatya 1987239
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yine eğitime de kültürü aktarma ve geliştirme adına önemli işlevler yüklediği 
görülmektedir. Tartışma konusu Tanzimat’tan sonra batı düşüncesi yerine, batının 
düşünerek kendi gelenek, görenek ve değerleri üzerine inşa ettiği yapıyı tercüme 
ederek uygulama çabalarımızdır.

Bu birikim ve bakış açımız okulların kültürel aktancılık işlevini, eğitim 
programlarına müzik, resim-iş veya güzel sanatlar adı altmda çeşitli dersler 
eklenmiştir. Üniversitelerde de bu dersleri işleyecek öğretmenleri yetiştirme adına 
açılan güzel sanatlara ilişkin bölümlerle sınırlı kalmıştır. Bu dersler sınav odaklı, 
ezberci eğitim sistemimizin işleyişi içinde beceri kazandırmaktan çok test 
çözmede kullanılan, dünyadan karşılığı olmayan bilgi aktarımı ile sınırlı 
kalmıştır. Dolayısıyla kültürel değerler, sözlü kültür yoluyla aşınarak ve yabancı 
kültür değerleri lehine dönüşerek geleceğe ilerlemektedir.

Elazığ Eğitim Tarihi ve Şehir Kültürü

“Elazığ Eğitim tarihini milli eğitim tarihinde bağımsız yorumlamak doğru 
olmaz. Cumhuriyetle birlikte geçilen ulus devlet modelinde okul yapıları, eğitim 
programlan, ders kitapları, öğretmen yetiştirme ve atama tamamıyla 
merkezileştirilmiştir. Merkezde verilen kararlar ve stratejiler, sınırlan dâhilindeki 
okul ve kurumlara uygulatılmıştır. Milli kültür değerlerinin ne olduğu, içerikleri, 
amaçları, hangi dersler aracılığıyla bu amaçlara ulaşılacağı ve en önemlisi 
kültürel beceri, bilgi ve nesnelerin ne olduğu da açıkça merkezi olarak belirlenir. 
Bu öğeler, eğitim programlama ve ders kitaplanna aynntılı işlenir. Okulun ve 
öğretmenin görevi merkezi müfredattan aynen uygulamaktır. Mahalli kültür 
değerlerini yansıtmak için öğretmen ve okula çok az inisiyatif tanınsa da 
uygulama şansı yok denecek kadar azdır. Çünkü eğer öğretmenler mahalli kültüre 
ilişkin özel bir eğitim almamışsa bunlan bilmesi ve uygulaması ve yerel kültürü 
öğrencilere benimsetmesi zordur.

Bu açıdan bakıldığında gerek Elazığ eğitim uygulamalannın şehir 
kültürüne yansımalarını analiz edebilmek için Eğitim tarihimizi ve eğitsel 
uygulamalarımızı Cumhuriyet öncesi ve sonrası ayrı ayrı analiz etmek gerekir.

Elazığ Eğitim Tarihine üç boyutlu bakmak durumundayız. Bunlardan 
birincisi Selçukludan Osmanlı’ya devrederek, gelişerek gelen Medrese öğretimi 
kültürü, diğeri Abdülmecid zamanında başlanılan ve II.Abdülhamit döneminde 
yurt sathına yayılan idadi ve Rüştiyeler, üçüncüsü Harput’ta ve Elazığ’ın muhtelif 
yerlerinde misyoner amaçlı kurulan yabancı okullardır, idadi ve Rüştiyelerin 
eğitim programlarının önemli bölümü dönemin gelişmiş ülke programlarının 
tercümesinden ibaretti.
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Bugün Elazığ’ın Osmanlı dönemi yerleşkesi Harput’taki eğitim 
faaliyetlerine özellikle bakmakta yarar vardır. Çünkü Müslüman Türk tarihinin en 
köklü eğitim faaliyetinin öznesi medreseler iken, bu kuramların çağm değişen 
şartlarına uygun değişip gelişememesi sonucu toplumsal hayatımızdan çekilmek 
durumunda kaldılar.

Batılı ülkelerin sömürge aracı olarak geliştirip yaydıkları ve kendi dünya 
görüşlerine uygun kurdukları misyoner okulları yoluyla, yetiştirdikleri insan 
kaynaklarının ürettikleri kültürel değer, tutum ve alışkanlıkların etkisini ayrı ayrı 
tartışmak gerekir.

Harput’un eğitim tarihinde OsmanlI’nın geleneksel medreseleri, Rüştiye 
ve İdadilerin yanı sıra çeşitli ülkelere ait irili ufaklı çok sayıda yabancı eğitim 
kuramımda bahsedilir.

1906-1907 yıllarında MamuratülazizVilayetindeki 9 rüştiyenin 6’sı 
Harput Sancağındadır. Türklerin Anadolu’ya girişinden sonra önemli bir merkez 
olan Harput’taXVI. Yüzyılda üç medresenin varlığı bilinmektedir.Zaman 
içerisinde medrese sayısında bir artış olmuş, gerek devlet adamlan gerek 
hayırsever kişiler tarafından kurulan medreselerle, köylere varıncaya dek eğitim 
yuvalan oluşturulmuştur. Elazığ’da çeşitli salnamelerinde öğrenci sayıları 6 ve 80 
arasında değişen 19 medresenin kayıtları görülmektedir.240

Maarif salnamelerine göre MamüratülazizVilayetinde toplam 18 gayri 
Müslüm mektebi var. Yine 1894 yılı verilerine göre sadece Ma’muretül-Aziz’de 
(Harput’ta)7 Amerikan, 2 Fransız olmak üzere 9 yabancı okulun mevcuttur.241Bu 
okullara, Avusturya, Danimarka ve Almanlann açtıklan okul sayılannı da 
eklediğimizde sadece Harput Merkezde Süryani, Ermeni ve Protestan olmak 
üzere 18 civarında misyoner okulu olduğunu görüyoruz.

Harput’taki Ermeni (Fırat) Kolejinin çekirdeğini oluşturan Amerikalı 
misyonerlerin ilk eğitim kurumu, 1859 yılında Harput şehrinde kurulan ve üç 
yıllık eğitim veren Harpoot Theological Seminary (Harput Ruhban Okulu)’nda 
okutulan dersler ve içeriğine bakılırsa yabancı okullann yerli halk üzerinde 
bıraktığı etki daha iyi anlaşılır.

Bu okulda okutulan dersler zamanla diğer yabancı okulların da eğitim 
programlarına dayanak oluşturur. Bu dersler;Ermeni dili, Klasik ve çağdaş

240Elazığ Eğitim Tarihi, Elazığ MEM yayını, Elazığ 2010
241 Şişman, Adnan, XX.yy. Başlarında Osmanlı devletinde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006
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Ermenice dilbilgisi, Hitabet, Ermeni kilise ve millet tarihi, Genel uluslar tarihi, 
Eski ve Yeni Ahit’in tarihi, ilahiyat, ahlak, felsefe, kilise şarkıları, kozmoloji, 
anatomi ve sağlık dersleri okutulduğunu görüyoruz. Amerikalıların açtığı Harput 
Ruhban Okulu,Ermeni Okulu olarak hizmet verirken, 1878’de büyütülerek 
Ermeni Kolejine dönüştürülür. Okulun dersleri ve eğitim programı içerikleri 
incelendiğinde açık olarak Ermeni milliyetçiliğini ve zamanla Osmanlı’ya 
başkaldıracak insan kaynaklarını militarize edecek bir felsefe güttüğü anlaşılınca, 
II.Abdülhamit döneminde kapatılması emredilir. Kapatılma yazısı Harput’a 
ulaşmadan, okulun adı Amerikan okulu olarak Harput Fırat Koleji adını alır. 
Ancak okulun eğitim programında bir değişikliğe gidilmez ve aşağıdaki eğitim 
müfredatı ile Ermeni milliyetçisi yetiştirmeye devam eder. Okutulan dersler 
İngilizce,İngiliz Edebiyatı, Astronomi (seçmeli), Hitabet (Ermenice, Türkçe ve 
İngilizce metinleri ezberlemeyi gerektirirdi ve en iyi okuyan öğrenciler yılsonu 
gösterisinde sahneye çıkıp bu parçaları yeniden okur ve aralarında yarışırlardı). 
Ahlak,Fizik, Fizyoloji, Botanik (seçmeli), Resim (seçmeli), Kilise tarihi 
(seçmeli), Trigonometri (seçmeli), Müzik (seçmeli), Jeoloji, Havari Pavlus’un 
Hayatı ve Risaleleri, Osmanlı Yasası (1908 Osmanlı Nizamnamesi’nin ilanından 
sonra müfredata alınmıştır), Türkçe, Güncel Tarih, Parlamento Yasası (seçmeli), 
Zooloji, Dinler Tarihi (seçmeli), Ermeni Edebiyatı, Ermenice, Antik ve Yunan 
Tarihi, Psikoloji, Roma Tarihi, Belagat, Düzlem Geometri, Pedagoji, Ortaçağ ve 
Yakın Dönem Tarihi, Uzay Geometrisi, Münakaşa (seçmeli), Kimya, Muhasebe 
(seçmeli), Mantık ve Politik Ekonomi, Felsefe TarihiHıristiyanlık Prensipleri, 
Hıristiyan Vahiyler ve Kutsal Kitap İncelemesi, Mesih’in Hayatı, Fransızca.

Bu derslerin benzeri bizim medreselerde, idadi ve rüştiyelerde de 
okutulmakta idi. Ancak gayrimüslim vatandaşlarımıza (çoğu zaman bu okullara 
Müslüman ailelerde çocuklarını verirlerdi) verilen bu eğitimin batılı ülkelerce 
hem maddi olarak desteklenirdi, hem de çağdaş öğrenme öğretme yöntemlerinin 
uygulanması açısından çok etkili bir öğrenme sürecine sahip oldukları görülür. 
Özellikle öğrettikleri yabancı diller nedeniyle bir yandan birer cazibe merkezi 
olmuşlar, diğer yandan misyoner amaçlarına ulaşmak için yeterli öğrenciyi bu 
okullara çekip etkilemişlerdir.

Batı menşeili, misyoner amaçlı kurulan bu okulların Osmanlı’nm 
yıkılışına etkileri, Osmanlı Devletine sadık Ermenileri militanlaştırıp devlet 
düşmanı haline getirmeleri şüphesiz yerli yabancı birçok yazar, araştırmacı ve 
akademisyen tarafından işlenmiştir. Ancak bu okulların kültür taşıyıcılığı işlevi 
de en az diğer rolleri kadar yıkıcı ve bozucu etki yapmıştır. Bu eğitim kurumlan
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ne yazık ki yerli kültürel değerin yerine ikame edilen batılı kültür değerlerinin 
taşıyıcısı olmuşlardır.

Anadolu toprakları kendine özgü insan yetiştirme düzeni 
kuramadığımızdan, kurulan sistemlerin strateji ve içerik olarak batılı sistemlerin 
bir taklidi mahiyetinde kaldığından, bu topraklarda milli kültür nesilden nesile 
devlet desteği ve gelişmiş sistemler yoluyla etkili bir şekilde aktarılamadı. Eğer 
hala atalarımızdan bize aktarılan kültürel değerler varsa aileden veya çevreden 
yeni nesile sözlü aktarılarak, dönüşüp değişerek gelen değerlerdir.

Cumhuriyet Dönemi Elazığ’da Eğitim ve Sanat

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte yabancı okulların büyük 
oranda kapatılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimin birleştirilip ve 
merkezileştirilerek, milli devlet felsefesine uygun okul sistemine geçildi. Bu geçiş 
bir yanda yeni devletin Cumhuriyet ideolojisini halka yaymak, diğer yandan 
topraklarımız üzerinde yaşayan her bir vatandaşın ortak değerlerle donanmış iyi 
insan, iyi vatandaş ve iyi üretici/tüketiciler yetiştirme misyonunu amaçlıyordu.

Cumhuriyet döneminde Elazığ eğitimine kısaca bakacak olursak; 1935 
yılında 256189 kişiden ibaret nüfusun 6 ve daha yukan yaş erkeklerde %12, 
kadınlarda %2,45 olmak üzere okuma yazma oranı toplamda %7.32’dir.l970 
yılında bu oran kadınlarda %24, erkeklerde %61’dir. 1928 yılında valilik 
tarafından hazırlanan bir rapora göre tahsil çağındaki 30 binden fazla öğrencinin 
3544’ü ilkokula, 300 civarında öğrencinin de ortaokula devam ettiği, ilkokulda 
öğrencilerin sadece %12’sinin yararlandığı belirtilmektedir. Yine 1926 yılında 
şehirde sadece bir ortaokul varken, bu sayı 1950’de 3, 1965’te 9, 1973’te 17’dir. 
Elazığ’da 1940’lı yıllara kadar lise seviyesinde 1 okul vardır. 1970 yılına kadar 
bu sayı değişmemiştir. Lise sayısı 1970 yılında 3, 1972-73 yılında ise 6’ya 
çıkmıştır. 1984-85 yılında Elazığ’da ilçelerle birlikte 43 ortaokul, 15 lise 
olduğunu görmekteyiz. 2009 yılına gelindiğinde Elazığ genelinde 246 
okulöncesi(Anasınıfı ve Anaokulu), 392 ilköğretim, 71 tane ortaöğretim 
kurumuna ulaşıldığı görülmektedir242.

Kültür ve sanatsal faaliyetler büyük oranda, eğitim sistemlerinin 
yetiştirdiği insan kaynaklarının araştırdığı, geliştirdiği ve aktardığı işlerdir. 
Üretilen kültür çeşitli derslere serpiştirilen başka öğrenmelerle birlikte öğrencinin 
kazanması düşünülen kültürel ve sanatsaltutum, davranış ve becerilerdir. Örneğin 
günlük hayatımızda sorunlarımızı çözme kültürü, matematik derslerinde problem

Elazığ Eğitim Tarihi, age.242
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çözme yöntemleri içine monte edilmiştir. Yani matematik dersi yoluyla öğrenciye 
bir takım işlem yapma, problem çözme alışkanlıklarını kazandırdığımız 
yöntemler aynı zamanda bu öğretimi alan öğrencilerde sosyal, toplumsal veya 
bireysel problemleri çözme alışkanlığı ile iş yapma kültürü de kazandırmış olması 
beklenir.

Çoğu zaman geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü olan bir takım 
müziksel, folklorik kültür nesneleri müzik veya çeşitli güzel sanatlar disiplini 
içinde ders olarak tasarlanıp okul müfredatlarına konulmuştur. Karmaşık ve 
çeşitlilik gösteren, kültür ve sanatsal becerilerin kendini yenilemesi, yeni neslin 
yararlanacağı ve geliştireceği bir uygulama alanı olması için gelişmiş eğitim 
sistemleri ile yakından ilişkilidir. Elazığ Eğitim tarihine bakıldığında Cumhuriyet 
öncesi dönemdeki eğitimin menşei ve cumhuriyet sonrası uygulamalarımızın 
erişilebilirliğinin sınırlı olması, kültür değerlerinin üretimini ve aktarımını 
sorunlu hale getirmiştir. Yani bir yandan yerli ve milli değerlerle kurulmuş yeterli 
okul kuramama, diğer yandan eğitimi herkes için ulaşılabilir hale getirememe 
sorunu geçmişten günümüze yerli kültürümüzü geliştirmede kısır bir döngü 
oluşturmuştur.

2000’li yılların başmda itibaren okulöncesinden-ortaöğretime şehrimizde 
okullaşma oranlarının hızlı yükselişi, eğitime erişilebilirliğin üst düzeye ulaşması 
ve eğitim kalitesine ilişkin yüksek düzeyde iyileşmeye karşın eğitimin şehir 
kültürüne ve sanatsal faaliyetlerine katkısının artması beklenebilir. Ancak eğitim 
sisteminin smav odaklı ezberci yöntemlere mahkûm kalışı, araştıran üreten insan 
kaynaklarını yetişmesini zorlaştırmaktadır.

Eğitim sisteminin kültür üretme ve aktarımında işlevsiz kalması nedeniyle 
bu alanın nesilden nesile geliştirilerek aktarımı aile ve gönüllü sivil kuruluşlarının 
çabalan ile sınırlı kalmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma öğretmek ve cumhuriyet 
değerlerini yetişkinlere yaymak amacıyla kurulan Halkevleri ve somadan Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlanarak Halk Eğitim Merkezlerine dönüştürülen kurumsal 
yapının kültür üretmekten çok yaymak işlevi de ülke olarak öğrenme-öğretme 
yöntemlerimizin etkililiği ile sınırlı kalmıştır.

Elazığ’da kültür ve sanatsal faaliyetlerinin öğretimi büyük oranda çeşitli 
zamanlarda kurulan müzik, folklorcemiyeti, demek ve merkezleri gibi sivil 
oluşumların gayretleri ile çoğu illere göre daha iyi durumda olduğu söylenebilir.
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Sonuç

Sonuç olarak Elazığ Eğitim tarihi Türk eğitim tarihinden farklı olarak, 
Harput merkezli yabancı okulların etkisinde daha fazla kaldığı söylenebilir. 
Büyük oranda misyoner amaçlı kurulan bu okulların batılı kültür değerlerinin 
taşıyıcılığı işlevi ile şehrin geleneksel kültürünü etkilediği açıktır.

Cumhuriyet öncesi yabancı okullara az da olsa mali durumu iyi olan 
Müslüman ahalinin de çocuklarını gönderiyor olması bu dönüşümü 
kolaylaştırmıştır. Şüphesiz diğer alanlar bir yana ama yerli ve milli kültürün 
geliştirip aktarılmasında yabancı okulların önemli bir engel oluşturduğunu göz 
ardı etmemek gerekir. Çünkü bir yabancı okullar batının en gelişmiş öğrenme ve 
öğretme yöntemleriyle öğrencileri etkilerken, yerli okullarımızın yüzyıllar öncesi 
eğitsel uygulamalarla yetiştirme politikası her zaman yabancı okulları cazip 
kılmıştır. Yabancı okulların okul ortamı, sınıf ve okul yönetimi 
uygulamalarındaki insan merkezli yaklaşım bireyi, öğrenciyi yabancı değerleri 
sevdirmesine ve davranışa dönüştürmesini olabildiğince kolaylaştırmıştır. Bugün 
hala ülkemizde yabancı okulların Müslüman Türkler için cazibe merkezi 
olmalarının temel nedeni bu yaklaşımların olduğunu unutmamamız gerekir.

Elazığ’da Cumhuriyet sonrası uygulamaların ülke uygulamalarına benzer 
bir seyir izlediği görülmektedir. Ancak eğitime erişilebilirliğinin 70’lı yıllara 
kadar sınırlı kalması, 70’li yıllardan sonra okullaşmanın artmasına karşın eğitimin 
kalitesine ilişkin belirsizlik, kültür ve sanat faaliyetlerinde kadınların öncülüğü 
dünyanın her yerinde önemli iken, ülkemizde kız çocuklarının okullaşma 
sorununun günümüze kadar devam etmesi nedeniyle yeterli insan kaynağını 
oluşturamadı. Ülke politikalarının eğitim yoluyla kültür ve sanat değerlerinin 
aktarımını önceleyememesi, eğitim de kademeler arası geçişin smav odaklı ve 
ezberciliği benimsemesi gibi uygulamalar eğitim yoluyla yerli kültür ve sanatın 
gelişimine yeterli katkıyı sunamamıştır.

Elazığ’daki yerli kültür ve sanat gelişimi ve aktarımı çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetleri ile sınırlı kalmıştır.
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ÖZGEÇMİŞ

1959 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ ve 
Eskişehir’de yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. 1986 yılında ise Avukatlık Stajını tamamladı.

Kamu görevine 1986 Yılında Siirt Kaymakam Adayı (Maiyet Memuru) 
olarak başlayan S. Hurrem Aksoy,sırasıyla Kırşehir Mucur İlçesi ve Antalya 
Kaş ilçesi Kaymakam Vekilliği ile Yozgat Şefaatli İlçesi, Adıyaman Sincik 
İlçesi ve Edime Enez ilçesi Kaymakamlıklarında bulundu.

1991 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik 
Devletlerine(ABD) gönderildi. Bir yıl Teksas Eyaletinin başkenti Austin de 
kaldı. 1997-2000 yılları arası Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. 
Yeni bir kurtarma ve yardım teşkilatı kurulmasına yönelik önerisi ve ayrıca 
idarenin yeniden yapılanmasına ilişkin çalışması nedeniyle 1999 yılında “Yılın 
Hukukçu Bürokratı” seçildi.

2000 Yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne atandı. Daha sonra 
İçişleri Bakanlığı KİHBİ Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.

2005 Yılında İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandı. “İstanbul İstihdam 
Raporu”nun hazırlanmasına ve “İstanbul 2010 Gıda Platformu”nun kuruluşuna 
önderlik etti. Bu çalışmalan sebebiyle çeşitli kuruluşlar tarafından 
ödüllendirildi.

2008’de Kumcu Kaymakam olarak yeni kumlan İstanbulAmavutköy 
İlçesine atandı. 2013 yılı “İstanbul’da Yılın Kaymakamı” seçildi ve çeşitli 
kurum ve kuruluşlarca plaketle ödüllendirildi. Aynca Komşuluk çalışmalan 
sebebiyle 2013 Yılı TBMM Onur Ödülü için Aday gösterildi.

2013 yılında Antalya İli Döşemealtı İlçesi Kaymakamlığına atandı. Bir 
süre sonra 2014 Yılı Yerel seçimlerinde AK Parti Amavutköy Belediye Başkanı 
Adayı olmak için istifa etti. Akabinde Ankara Vali Yardımcılığı görevine 
atandı.Haziran 2015’te yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminde de İstanbul 3. 
Bölgeden Ak PartiMilletvekili Adayı olmak için istifa etti.

Ankara Vali Yardımcısı iken İzmir Narlıdere Kaymakamlığına atanan 
Aksoy evli ve üç çocuk babasıdır.
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ŞEHİR KÜLTÜRLÜMÜZÜN TEMELİ KOMŞULUK

Süleyman Hurrem Aksoy

Özet

Bu makalede kadim şehirlerimizin çekirdeğini oluşturan mahalle 
kültürümüz içindeki temel unsur komşuluk olgusu ele alınmıştır. Şehir 
kültürümüzün temeli olan komşuluğun Kur’an ve Hadislerden hareketle 
İslam’daki yeri ve Osmanlı şehir hayatına yansıyan yönleri üzerinde durulmuştur. 
Elazığ ve Urfa’daki komşuluk örnekleri verilmiştir. Bugün değişim ve dönüşüm 
geçiren şehirlerimiz ile bozulan sosyal ilişkilerimizin yeniden inşa ve ihya 
edilebilmesi bağlamında komşuluk kültürümüzün önemine dikkat çekilmeye 
çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Şehir, Komşuluk, Kuran, Hadis, Osmanlı, Elazığ, Urfa

Giriş

Kültür en kısa tanımıyla bir toplumun yaşam biçimi, yani yaşamın kendisi 
olduğuna göre onun en önemli unsuru komşuluktur denilebilir.Komşuluk, önemli 
bir sosyal ve kültürel müessese olmakla birlikte bizim için aynı zamanda dini bir 
kurumdur. Bu kurumlan büyük ölçüde inanç ve ihtiyaçlar belirler. Baktığımızda 
her dinde komşuluğa yer verildiğini görüyoruz. Çünkü her insanm toplu yaşama 
ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak sosyal ve kültürel müessese olarak komşuluk, 
toplumlara göre farklılıklar göstermektedir. Bu da kültür ve medeniyetleri 
oluşturmaktadır.

Kur’an-ı Kerim ve Hadislerde Komşuluk

Kur’an komşuluğa özel önem vermiştir. Zira Nisa Suresinde, “Allah ’a 
kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elinizin 
altında bulunanlara iyi davranın (iyilik edin). Allah kendini beğenen ve 
böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. ” (Nisa 3 6) demek suretiyle insanm 
sorumlu olduğu kesimler listesinin odağına komşuluğu yerleştirmiştir.

Aynca peygamberimizin: “Cebrail bana komşu haklan konusunda öyle 
çok şey söyledi ki, ardından komşuyu komşuya varis kılacak ayet getirecek 
zannettim” demiştir. Yine peygamberimizin, “komşusu aç iken kendisi tok yatan
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bizden değildir”açık ifadesi, İslam’ın komşuluk müessesine verdiği değerin 
açıkça göstermektedir.

Dinimiz sırf bu değeri vermekle kalmamış, ayrıca komşuluktan 
kaynaklanan hak hukuku da belirlemiştir.Peygamberimiz bir keresinde: “Vallahi 
mümin olmaz! Vallahi mümin olmaz! Vallahi mümin olmaz!” söyleyince, Ashab: 
“Kim ya Resulallah” dedi. Peygamberimiz de: “Komşusu kötülüklerinden emin 
olmayan, olmayan herkes ” buyurdu.

Peygamberimize dediler ki: “ ...falanca kadın gündüzleri hep oruçlu, 
geceleri de sabah kadar hep ibadet eder. Fakat komşularına eziyet etmekten geri 
durmaz. "Bunun üzerine Peygamberimiz: “O, cehennemliktir. ” buyurdu. Sonra 
da: “Komşuluk hakkı nedir bilir misiniz? ” dedi ve şunları saydı:

• Eğer komşun senden yardım isterse, yardım edeceksin.
• Eğer destek isterse, onu destekleyeceksin.
• Eğer borç para isterse vereceksin.
• Eğer fakir düşerse, elinden tutacaksın.
• Eğer hastalanırsa, ziyaret edeceksin.
• Eğer ölürse, cenazesine gideceksin.
• Eğer ona bir hayır isabet ederse, onu tebrik edeceksin.
• Eğer ona bir musibet isabet ederse, taziyede bulunacaksın.
• Eğer önünde bina yapıyorsan, çok yükseltip onun rüzgârını, güneşini 

kesmeyeceksin.
• Eğer evine meyve alırsan, ona da vereceksin. Eğer vermeyeceksen 

göstermeyeceksin.
• Eğer çocuğun varsa, onun çocuğunu dövmesine izin vermeyeceksin.

Bundan sonra da: “Öğrendiniz mi? Neymiş komşu hakları.” diye sordu. Sonra 
da, “Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın rahmet ettiği 
kimseler hariç, kimse komşu haklarını hakkıyla ödeyemez ki, ödeyenler de çok 
azdır. ” buyurdu. Bu konuda örnekleri çoğaltabiliriz.

OsmanlI’da komşuluk

işte dinin emrettiği bu komşuluk müessesesini sosyal hayatm merkezine 
koyan Osmanlı, medeniyetini adeta komşuluk üzerine inşa etmiştir. Kuran ve
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Sünnet’e uygun olarak geliştirdiği komşuluğa göre şehri ve şehir hayatını 
şekillendirmiştir. Şehrin temeli mahalledir. Mahalle demek de komşu demektir.

Gerek Kuran-ı Kerim’deki hüküm, gerekse Peygamber Efendimizin 
açıklamaları, tavsiye ve uygulamaları, tarihi süreç içerisinde Osmanlıda komşu 
haklarına yönelik yaklaşık 40 maddelik bir listeyi ortaya çıkarmıştır.

1. Komşulara akrabaymış gibi güzel davranmak ve bunlara iyilikte 
bulunmak.

2. Komşulara kötülük yapmamak ve namuslarını korumak.
3. Komşusu açken, kendisi tok yatmamak.
4. Komşuya gelip gidenlere uzun uzun bakıp onları rahatsız etmemek.
5. Komşuyu el veya dille rahatsız etmekten kaçınmak.
6. Komşunu evine izinsiz olarak duvar veya pencereden bakmamak.
7. Komşuya az veya çok, gizli veya açık hediye vermek.
8. Evine götürdüğü meyveden komşusuna da vermek veya komşuya 

göstermemek.
9. Komşu borç isterse, vermek.
10 . Özellikle kokusu duyulan yemekten komşuya ikram etmek, (komşu 

çanağı)
11. Komşu muhtaç durumdaysa, destek olmak.
12. Bayramlarda ziyaret etmek.
13. Komşunun çocuğunu kendi çocuğuna dövdürmemek.
14. Evini, komşunun rüzgâr ve güneşini kesecek ve önünü kapatacak kadar 

yüksek şekilde yapmamak.
15. Komşunun duvarına kendi tarafından ağaç kakmamak.
16. Komşunun hayvanlarına taş atmamak.
17. Kar kürüntüsü, su akıntısı, toprak kazıntısı vb ile komşuları rahatsız 

etmemek.
18. Komşularla lüzumsuz, lafı uzatacak şekilde konuşmamak.
19. Rastlayınca hemen selam vermek.
20. Komşularm sırlarını ve ayıplarını soruşturmamak, başkalarına 

söylememek.
21. Komşularm hallerini ve işlerini soruşturmamak, söylememek.
22. Komşunu hediyesini azda olsa çok bilip kabul etmek.
23. Komşularm ayıplarını örtmek.
24. Komşularm dert ve sıkıntılarını paylaşmak.
25. Komşusu bir yerden dönünce ziyaret etmek.
26. Evini satarken önce komşuya önermek veya iznini almak.
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27. Komşusu kederli ise teselli etmek.
28. Komşularm davetine iştirak etme.
29. Komşunun su, tuz, ateş gibi acil taleplerini karşılamak.
30. Komşusu bir kusur işleyince affetmek.
31. Komşusu birşey isteyince memmuniyetle vermek.
32. Komşu hastalanınca ziyaret etmek.
33. Komşunun cenazesinde hazır bulunmak.
34. Cenaze evine yemek götürmek, yakınlarım teselli etmek.
35. Komşulardan kabalık edeni hoşgörmek.
36. Sert davranan komşuya mülayim olmak.
37. Komşudan gelen eziyete tahammül etmek.
38. Komşulara karşı güler yüzlü olma, tatlı söz söylemek.
39. Komşunu yetimini himaye etmek.
40. Komşu olarak nasıl muamele görmek istiyorsan komşuya da öyle 

davranmak.

Osmanlıda toplumsal hayat bu hak ve prensipler çerçevesinde gelişir. 
Çocuklar böyle ortamlarda doğar ve sosyalleşirlerdi. Onun için ülkemizin her bir 
yöre insanını iyi komşuluk yönünden örnek gösterilebiliriz. Bu manada her 
yöreye mahsus müstesna hikâyeler duymak mümkündür.

Örnek olarak Elaziz’de yaşayanların veya Elazizlilerle komşuluk edenlerin 
Elazizlileri çok sevdiklerini görürüz. Bunun en önemli sebebinin Elazizlilerin çok 
iyi komşu oldukları söylenebilir. Çünkü komşular tanrı misafiri olarak 
görülmekte ve ona göre davranılmaktadır.

Yine TBMM başkanlarından İsmail Kahraman Bey yedek subay askerliğini 
Elaziz’de yaparken yemeğinin hep komşuları tarafından verildiğini her vesileyle 
dile getirir.

Burada eğer Şanlıurfa’yı anmazsak büyük haksızlık etmiş oluruz. Çünkü 
komşuluğun önemli uygulamalarından biri olan ikram kültürü, Urfa’da âdeta 
zirve yapmıştır. İkram yapmayı bu kadar gönülden yapan dünya yüzünde bir 
başka toplum daha var mıdır? Sanmam.

Yıllar önce Edime ilinin Enez ilçesinde görev yapıyordum. Yozgatlı 
Muammer isminde bir komiser arkadaş gelmişti. Özürlü birde kızı vardı. Bu 
durumundan dolayı merkezdeki Özel İdare lojmanını kendisine tahsis etmiştik.Bir 
müddet sonra ondan Elazizli Komiser diye bahsediliyordu. Bunun sebebini 
kendisine sorduğumda, “ Efendim ben Yozgatlıyım ancak buraya Elaziz’den 
geldim. Orada beş yıl çalıştım. Öyle güzel komşuluklarımız ve arkadaşlarımız
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oldu ki doğal olarak sohbetlerimde Elaziz’den bahsediyorum. Bu sebeple beni 
Elazizli sanmış olabilirler. Efendim ben özürlü kızımı orada hastane dâhil 
herhangi bir yere götürmedim. Çünkü kızımla hep komşular ilgilenirdi.Onların bu 
ilgi ve yardımlarını unutamam.”Gözü yaşlı olarak dediğini dün gibi hatırlıyorum.

Yine TBMM başkanlarından İsmail Kahraman Bey, yedek subay askerliğini 
Elaziz’de yaparken yemeğinin hep komşuları tarafından verildiğini her vesileyle 
dile getirir.

Burada eğer Urfa’yı anmazsak büyük haksızlık etmiş oluruz. Çünkü 
komşuluğun önemli uygulamalarından biri olan ikram kültürü, Urfa’da adeta 
zirve yapmıştır, ikram yapmayı bu kadar gönülden yapan dünya yüzünde bir 
başka toplum daha var mıdır? Sanmama. Bir kere misafire aç mısın, tok musun, 
ne yersin gibi sualler asla sorulmaz. Bir sual sorulacak ise; Kebabın hangi çeşidi 
olsun, acılı mı acısız mı? diye sorulur. Misafire ilave başka istediği bir şey var mı
o sorulur.

Öyle ki birçok Urfalıdan; “Küçüktüm, babam beni Dergâha misafir getirmem 
için gönderdi. Kimse benimle gelmeyince, babam bana kızar diye ağlarken, bir 
başka Urfalmın evine giden misafirlerden bir kaçı benimle geldi ve babamın 
azarından kurtuldum.” diye anlatılan çocukluk anısını duyabilirsiniz. Hâlâ bu 
hikâyeler anlatılmaya devam ediyor mu bilmiyorum, ama bu ortamda yetişen 
neslin de işte böyle misafirperver böyle ikram sever olduğunu söyleyebiliriz.

Demek ki bu alışkanlığın oluşmasında misafire, yolcuya iyilik ve ikramda 
bulunma enirini veren dinimizin etkili olduğu muhakkak. Çünkü hava yoluyla 
Hac ve Umreye gitme mecburiyetinden önce bu kutsal yolculuğun kara yoluyla 
yapıldığı dönemde Müslümanlar önce Hz. İbrahim’in makamını ziyaret ederek 
Mekke ve Medine’ye gidiyorlardı. O dönemde otel ve lokantaların olmadığı 
düşünülürse bu yolcuların konaklama, yeme ve içme ihtiyacı bu insanlann 
misafirperverliğinin gelişmesine büyük etki yapmıştır.

Buraya kadar doğru fakat tüm bunlar Urfalmın ikram severliğini anlatmaya 
yetmez. Öyle olsaydı bu yolcular hepsinin gidip kaldığı Kâbe yöresinde yaşayan 
insanlarda da aynı misafirperverliği görmemiz gerekirdi. Benzer davranışı 
Kâbe’de göremiyoruz. Şu halde kültürel değerlerin, alışkanlıklann oluşup 
gelişmesinde milletlerin karakterinin de belirleyici etkisi olmaktadır diyebiliriz. 
Kısaca dinimizin misafire, yolcuya ikram emri bu kutsal yolculann ihtiyaçlannın 
giderilmesi mecburiyeti Urfalmın emsalsiz misafirperverliğini doğurmuştur.
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Osmanlı şehirlerinin bazılarında, Müslüman olmayan nüfus bir mahallede 
toplandığı gibi, Müslüman mahallelere de dağılmıştı. Müslüman ve gayrı 
Müslimler arasında, bugün bile övgüyle anılan bir hoşgörü ve komşuluk 
münasebeti mevcuttu. Müslüman nüfus hâkim unsur olmasına rağmen, 
komşularına karşı hoşgörülü davranmış, din, örf-adet, kılık-kıyafet gibi temel hak 
ve özgürlüklerine karşı toleranslı olmuştur. Buna karşılık Yahudi ve Hıristiyanlar 
da Ramazan’da Müslümanların inançlarına saygı göstermiş, açıkta bir şey yiyip 
içmemişlerdir. Aynı mahallede hem mescit, hem kilise, hem de havra olabilmiştir. 
Dolayısıyla milletimizle birlikte yaşamış sonra bir şekilde ayrı kalmış toplumlar 
bizim insanımızı unutamamıştır. O güzel komşuluklar sebebiyle bu gün bize 
“Komşi” diyerek saygı ve ilgi göstermektedirler. Özellikle bizimle birlikte 
yaşamış Rumlar ve Ermenilerle yurt dışında karşılaştığımızda bizlere coşkuyla 
yaklaşmaları geçmişte büyüklerimizle yaptıkları, paylaştıkları bu emsalsiz 
komşuluğun bir sonucudur.

Osmanlıda Mahalle ve Şehir

Osmanlıda yerleşim yerleri, şehirler adeta komşuluk ilişkilerinin en 
mükemmel şekilde tasarlanıp yaşanmasına göre oluşturulmuş gibidir. Yukanda 
değinildiği gibi şehir mahallelerden meydana gelir.Genelde cami, şehrin 
merkezini oluşturan bir veya birkaç mahallede bulunur; diğer mahallelerdeki 
insanlar da Cuma Namazı için buraya gelir. Cami çevresinde aynca alışveriş 
merkezleri bulunur, pazarlar genellikle buralara kurulur. Böylece haftanın bir 
günü şehirdeki insanlar buralarda toplanır, birbirleriyle görüşür ve haftalık 
ihtiyaçlanm temin eder. Diğer mahallelerde ise sadece mescit bulunur ve bunun 
hemen yanında okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren bir okul 
vardır. Aynca buralardaki bakkal, kasap, terzi, ayakkabıcı vs. küçük esnafa ait 
dükkân ve işyerleri mahallenin günlük ihtiyaçlanna cevap verir.

Mahalle, idari olarak OsmanlI’nın en küçük yönetim birimidir. Bilindiği gibi 
Osmanlı, başlannda valilerin bulunduğu eyaletlerden oluşuyordu. Eyaletler ise 
sancaklardan oluşur ve buralar sancakbeyi tarafından yönetilirdi. Sancaklar Kadı 
tarafından idare edilen Kaza’lara bölünmüştü. Kaza’lar ise mahalle ve köylerden 
oluşuyordu. Bu en küçük yönetim biriminin başı, daha doğrusu temsilcisi 
muhtarlık sistemine geçilinceye, yani İkinci Mahmut dönemine kadar imam idi. 
imam, camideki vazifesinin yanında, mahallenin asayişini sağlamakla ve 
ihtiyaçlanm karşılamakla görevliydi. Köylerde de mahallelere benzer bir yönetim 
tarzı vardı.
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Şehrin idarecisi olan Kadı, bağlı olduğu kurumun en üst düzey yetkilisi 
tarafından tayin edilirken, imam bizzat padişah tarafından bir beratla tayin 
edilirdi. Bu da onun devlet ve halk nazarında ne derece büyük bir öneme sahip 
olduğunu gösterirdi.

Padişah tarafından gönderilen emir ve fermanlar, imam tarafından halka 
duyurulur ve takibi yapılırdı. Bu şekilde imam, devlete karşı haklar ve görevler 
konusunda mahalleliyi temsil ederken, mahallede de padişahı temsil ederdi.

İmam, asayişle ilgili olarak, mahallede olup bitenden birinci derecede 
mesuldü. Burada cereyan eden öldürme, yaralama, hırsızlık gibi güvenlik 
olaylarının yanında, zina, fuhuş, taciz gibi gayrı ahlakiliği de takip edip güvenlik 
kuvvetlerine bildirirdi. Mahalleyle ilgili bütün işlerde devletle muhatap olur ve 
mahalleyi temsil ederdi.

Osmanlı Mahallesi, hem asayiş bakımından, hem de sosyal hayat açısından 
kolektif bir anlayışa dayanıyordu. Mahalleli, zincirleme olarak birbirinden 
sorumluydu. Burada meydana gelen öldürme, yaralama gibi olaylarda, olayın faili 
bulunamadığı takdirde, bütün mahalleli mesul tutulur ve mağdur tarafa ödenmesi 
gereken diyet (kan parası) sakinlere paylaştırılırdı. Hatta Yavuz Sultan Selim 
zamanında çıkan Kanunname’ye göre, meydana gelen hırsızlık olaylarından ve 
zararın ödettirilmesinden mahalle halkı mesuldür. Mahallede bir asayişsizlik 
olmaması için herkesin dikkat ve gayret göstermesi temin edilerek oto kontrol 
sağlanmıştır. Böylelikle faili meçhul olaylarda halkın suçluyu saklamasının ve 
suçu örtbas etmesinin önüne geçilmiştir.

Bir başka ifadeyle bu yapı; kötülüğü kolektif olarak önleme şuurunu 
geliştirmekte, devlete başkentten kilometrelerce uzaktaki yerlerde hâkim olma 
imkânı vermekteydi. Nasıl ki her sokak süpürüldüğünde bütün şehir temiz olur 
idiyse, bu uygulama sayesinde de bütün ülkede huzur ve asayiş sürüp gidiyor, suç 
oranı azalıyordu.

Mahalle imamına yüklenen birçok görev, verilen fonksiyonla mahallede 
huzur ve denge sağlanırdı. İmam, din adamlığının yanında mahallenin mülkî, adlî, 
beledi işlerinin başı olarak görev yapardı. Mahalle sakinlerinin sicillerini elde 
bulundurur, doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi olaylarda kendisinden 
beklenenleri yapar, mahallenin huzurunu bozanlarla mücadele ederdi.

İdari açıdan mükemmeliyetin yanında, kötülüklerin önlenmesine, iyiliklerin 
teşvik edilmesine ve bizzat bunun pratiğe taşınmasına bakıldığında, Osmanlı 
mahallesinde bir mahalle medeniyetinin oluştuğu kolayca görülmektedir. Bu da,
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Osmanlının uzun ve bereketli ömrünün bu mükemmel şuurdan beslendiğini 
göstermektedir.

Hayırlı işlerde mahalleli yine aynı kolektif şuurla hareket ediyordu. Bu tür 
işler için her mahallede bir Avarız Vakfı kurulmuştu. Mahalle sakinlerince 
oluşturulan yönetim kurulu tarafından idare edilen bu vakfın gelir kaynağı, yine 
mahallelinin ayni-nakdi bağış veya hibeleriydi. Günümüz Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları bu vakıfları esas alarak kurulmuştur diyebiliriz. Merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı bu ecdat yadigân değerimizi yeniden ihya ettiği 
için rahmet ve şükranla anıyoruz.

Kira getiren ev, dükkân gibi mallar da buraya vakfedilebilmekteydi. 
Mahallede ihtiyacı olanlara borç veya kredi de verilmesi açısından bu vakıf bir 
nevi sosyal yardımlaşma sandığı gibiydi. Avanz vakfının gelirleri mahalledeki 
hastalara, fakir olanlara ve evlenmek isteyip de ekonomik durumu müsait 
olmayanlara yardımda kullanılırdı. Aynca fakirlerin cenazelerinin kaldırılması, 
suyolları, cami, mescit, mektep gibi yerlerin tamiratı, tadilatı yapılır ve ısınma, 
aydınlatma gibi sair giderler bu vakıflarca karşılanırdı. Yine imam, müezzin, 
muallim gibi mahalle görevlilerinin maaşlan ödenirdi. Aynca mahalleye yeni 
taşınanların yerleşme ve memleketine gidecek olanların yol masraflan 
karşılanırdı. Vergisini ödeyemeyenlerin vergileri de bu fondan ödenirdi.

Doğrusu günümüz devletlerinde, toplumun geleceğini güvence altına 
alabilmek için tesis edilen sosyal güvenlik kurumlan, Osmanlıda avârız vakıflan 
yoluyla devletin katkı ve koordinatörlüğü olmaksızın gerçekleştirilmiş, hatta 
bugünkü seviyeden daha ileri noktalara ulaştırılmıştır.

Genellikle mahalleye ait sokaklarda ticaret yapılmaz, dükkân açılmazdı. 
Ailenin mahremiyetini korumak amacıyla evin alt katında ya da arkasında işyeri 
olmazdı. Nasıl bir ev sahipleri tarafından kullanılırsa, mahalle de sadece sakinleri 
tarafından kullanılırdı.

Osmanlıda Mimari

Evlerin mimarî karakteri farklı olsa da zengin konaklan, fakir evler arasında 
yükselirdi. Konakların sahibi olan büyük memurlar veya zengin tüccarlar yan 
yana yaşadığı mahallelinin hamisi olur, bayramlarda kapılarını herkese açar, 
zekâtını cömertçe verirlerdi. Bir mahallenin fukarası, dışarıdan birilerinin yardım 
ve desteğine muhtaç olmazlardı.
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Evler çoğunlukla yola cepheli inşa edilir. Ama arka tarafında küçük bir bahçe 
olması istenirdi. Bazen de yol üzerinde bahçe duvarı yükselir, eve bahçeden 
girilirdi. Harem ve mutfak da bu bahçeye açılırdı. Yapılar genellikle tek katlı 
veya iki katlıdır. Birisi üç katlı yapınca komşunun güneş ve rüzgârını engeller 
endişesiyle yıktırıldığı rivayet edilir. Daha sonra İstanbul’da evler üç katlı olmaya 
başlamıştır.

Cephesi kıbleye dönük inşa edilen evlerin, giriş kapısının üstüne genellikle 
geniş bir örtü koyarlardı... Bu, tam anlamıyla yardım amacıyla yapılan bir 
uygulamaydı. Çünkü bu örtüden evin sahibinden çok yağmurdan ve güneşten 
korunmak isteyen yorgun insanlar yararlanırlardı. Yoldan gelip geçenler bu örtü 
altına sığınıp sağanak yağmurdan veya yakıcı güneşten korunurlardı. Bazen ev 
sahipleri saçak altlarına sığınan bu insanlan “Tanrı misafiri” sayar, içeri buyur 
eder, kamını da doyurduktan sonra uğurlarlardı. İnsanlara karşı bunu yapan ecdat 
kuşların da sığınacakları kuş evlerini de saçak altına yapmayı akıl etmişlerdir. 
Ama günümüzde, Ankara’nın en önemli camilerinden Hacı Bayram Camii’nin 
pencerelerine güvercinlerin konmaması için çivi, tel örgü gibi engelleyiciler 
konulması, bu konuda geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından manidardır!

Sonuç

Sonuç olarak bu komşuluk kültürü, Osmanlı’nm ortaya koyduğu İnsanî 
medeniyetin sadece bir kısmıdır. Gelmiş geçmiş bütün milletler, kendilerine has 
bir düşünce, anlayış ve hayat tarzını yansıtan birer medeniyet tesis etmişlerdir. 
Mısır medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Batı medeniyeti, Hıristiyan 
medeniyeti gibi çeşitli isimler adı altında tarihe mal olmuş bu medeniyetlerle, 
Osmanlı medeniyetinin temelde önemli bir farklılığı bulunmaktadır. Zira bu 
medeniyetlerin çoğunda toplumun nimetlerinden çoğunlukla zengin, güçlü ve 
soylu kimseler yaralanmıştır. Onlar için saraylar, tiyatrolar, arena gibi eğlence 
yerleri, heykeller yapılmıştır. Bugün müzeleri, bu amaçlarla yapılmış eserlerle 
doludur. Osmanlı ise belli guruplann faydalanabileceği eserler yapmak yerine 
herkesin istifade edebileceği hanlar, hamamlar, aşhaneler, külliyeler, zaviyeler 
inşa etmiştir. Temel düşünce insana hizmet olduğundan bu amaçla kurduğu 
vakıflar, müesseseler de bunu gerçekleştirmeye, bütün topluma hizmet etmeyi 
hedeflemiştir. İşte Osmanlıda komşuluk sistemi ve kültürü de bu medeniyetin 
önemli bir parçasıdır.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan genç insanlarımız için 
mahalle pek bir şey ifade etmemektedir. Bunun yerini semt, site, banliyö, uydu
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kent gibi tabirler almaya başlamıştır. Sevindirici olan küçük şehirler, kasaba ve 
köylerde ise az çok mahallenin ne olduğu hala bilinmektedir. Ayrıca orta yaş 
üzerindekiler için mahalle kelimesi anlamını muhafaza etmektedir. Bu neslin 
sıkça kullandığı mahalle mektebi, mahalle bekçisi, mahallenin bakkalı, 
mahallenin imamı, mahalle arkadaşı, mahalle komşusu, mahallenin fakiri, 
mahallenin zengini gibi ifadeler ile mahallenin namusu, mahallenin şerefi, 
mahallenin asayişi, mahallenin huzuru gibi değerler OsmanlI’nın derin tarihine, 
zengin kültürüne ve engin medeniyet anlayışına dayandığını söyleyebiliriz.

İşte bizim mahallemizde, şehrimizde hayat, yaşam yani kültürümüz böyle 
yaşanılıyor ve yaşatılıyordu. Bizim kimliği olan kültürlü şehirlerimiz vardı. 
Küreselleşme dâhil şu veya bu sebeple bu değerlerimizi büyük ölçüde kaybettik. 
Dün yaşanan bu komşuluğu, bu gün belki aynı şekilde yaşayamayız. Ancak 
komşuluğu bu günkü ihtiyaç ve şartlara göre yeniden ihya ve inşa ederek daha 
huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaya vesile kılabiliriz. Ecdat dün bunu 
başardı, bu gün de neden olmasm!
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Sultan Polat 

ÖZGEÇMİŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi ve 
ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım mastırı yaptı.

Kültürel ve mekânsal projelerde araştırmacı ve danışman olarak görev 
aldıktan sonra yayıncılık kariyerine başladı.

Miniaturk -  Minyatür Türkiye Parkı projesinin kuruluşunda, eser seçiminden 
iletişimine her aşamasında aktif görev yaptı. Miniaturk Gezinti dergisini hazırladı.

Televizyon kanallarında araştırma ve siyaset programları hazırladı. Medya 
gruplarında halkla ilişkiler, tanıtım ve kurumsal iletişim birimlerinde yönetici 
olarak görev yaptı.

“Mimari ve Aşk”, “Uygarlık ve Mermer”, “Güneşin Krallığı; Nemrut”, “Da 
Vinci Köprüsü”, “Prens ve Paşa” belgesellerine metin yazarlığından 
yönetmenliğe farklı konumlarda emek verdi.

EFSANE ZAMANLAR SERİSt’nin ilk romanı 2014 yılında “Evliya Çelebi 
ve Ahit Sandığı” adıyla yayınlandı, “Hz. Süleyman’ın Yüzüğü”, 2017 Kasım 
ayında yayınlandı. “Kommagene Kraliçesi Kleopatra” romanı ise Temmuz 
2016’da raflardaki yerini almıştı.
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MEDENİYET İNŞASINDA MİMAR SİNAN

Sultan Polat

"Harabat ehlini hor görme zâhid, 

Hâzineye malik viraneler vardır." 

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Sinan'ın her eserinde bir hikâye gizlidir. Sımna ermek için bakmak 
yetmez, görmek gerekir.

O, Sultan’m, Sadrazam’ın, Haseki’nin omzundan saltanat yükünü 
kaldırıp; Süleyman’ın, Rüstem’in, Hürrem’in ruhunun labirentlerinde dolanır.

Yalnız aşkı, sabır ileazmi, hasret ile vuslatı, acz ile kudreti değil, hüznü 
ve kederi, karanlık ve kasveti, ihtiras ve hüsranı da mekâna nakşeder...

Eserlerinde fâni ile bâki iç içedir. Bu nedenledir ki bütün köşeler kubbede 
nihayet bulur.

Sinan, her eserinde insanı anlatır. Ve onu yetiştiren medeniyeti yeniden 
inşa eder. Öyle ki, Ahmet Hamdi Tanpmar, Sinan’ın eser vermediği yerin 
Osmanlı toprağı olmadığını söyleyecektir.

Koca Sinan kuzeyden güneye, doğudan batıya bir imparatorluğun 
sınırlarını belirlemiştir. Zaten bu büyüklükte bir coğrafyanın sınırları da 
duvarlarla değil, ancak kültürle belirlenir.

Sinan şairdir. Şiirini taşlara kazımıştır.

O devirde şiir, her sanatkârın dilidir. Mimar Sinan’ın Tezkiretü’l 
Bünyan’ının aslı da şiirdir. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinin aslı da...

Muhteşem yüzyılın şairi Baki’nin de zamanında Sinan’ın talebesi olduğu 
kaydedilir. Hocasmm mimariyi yükselttiği seviyeye bakıp, kendisinin daha ileri 
götüremeyeceğini anlayarak, hikâyesini taşlar yerine kelimelerle nakşetmeye 
karar vermiştir.
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Sinan filozoftur.

îslam sanatındaki anlaşılabilirlik esasını eserlerine yansıtmıştır. Yine de 
Mevlana’nın Dört Kapı örneğinde olduğu gibi, her kul, kendi haline göre, farklı 
anlamlar yakalar.

Taşların dilinden anlayan Mimar Sinan, dünya durdukça aklıselim 
sahiplerine bir medeniyetin nasıl inşa edileceğini hâl diliyle de anlatır.

Dünyanın gelmiş geçmiş en üretken mimarıdır. Hiçbir kültür eser 
çeşitliliğinde Sinan ile kıyaslanabilecek bir mimar yetiştirememiştir.

Eserlerinin bugüne nasıl ulaştığını inceleyen Vahit Okumuş; "Sinan, ne 
mühendis ne de bir mimardır. Bu iki unvana da sığmaz çünkü o bir filozoftur"

Toprak ne zaman Vatan olur?

Payitaht İstanbul’dan yola çıkarak yaptığı her seferde, geçmişin binlerce 
yıllık birikiminden aldığı ilhamla, gönül coğrafyamızı şekillendirmiştir.

Yeniçerilik dönemim geçirdiği Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın orduları Anadolu’dan Şam’a, Bağdat’tan Kudüs’e, Mısır’a kadar 
gittiği her yerde imar faaliyetlerine girişmiştir ki, önemli bir kısmı 2 1 . yüzyıl 
başmda dahi hâlâ ayaktadır.

Hüsreviye Külliyesi ile Adliye Camii, Süleymaniye Külliyesi gibi Halep’te, Şam 
ve Basra vilayetlerinde inşa ettiği yapılar, Suriye devletinden de Irak devletinden 
de çok daha uzun ömürlü olmuştur.

Savaşlar kazanmak, fetihler yapmak, devletler kurmak, sınırlar çizmek, 
bâki olmaya yetmez. Bir millet, ancak bir medeniyet inşa ederse vatan sahibi 
olur.

Vandalizm ve Medeniyet

Sinan'ın, yeniçeri iken gezip gördüğü diyarlarda, eski medeniyetlerin 
şaheserlerinin çoğu henüz ayaktadır; Zeus Sunağı1, Artemis Tapınağı2 ve 
Halikamas Mozolesi3 inşa edildikleri topraklardan kopanlmamıştır. Teröristler 
Palmira’yı yıkmamış, emperyalistler Bağdat’ı, Şam’ı, Halep’i, Kudüs’ü 
yağmalamamıştır.

Sinan, Mısır Piramitlerinden de ilham almıştır, Ayasofya’dan da, Mescid-
i Aksa’dan da...
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Taş üstüne taş koyanlann bıraktığı mirası da, Moğollar gibi, Haçlılar gibi 
omuz üstünde baş, taş üstünde taş koymayanların sebep olduğu viraneleri de 
seyreylemiştir.

Gözünün nurunu taşa akıtanlann bizlere miras bıraktığı Kubbet-üs 
Sahra’yı da incelemiştir, gözü dönmüşlerin harabeye çevirdiği binlerce yıllık 
Baalbek Tapmağı’m da...

Devşirme Sinan, yeniçeriliği süresince, yakıp yıkmak şöyle dursun, gönüller 
yapmaya gelenlerle beraberdir. Askeri seferlere katılan nakkaşların, savaş 
sahnelerinden ziyade, fethedilen coğrafyaların mimari şaheserlerini ve 
medeniyetini kayda alması da ispatıdır.

Matrakçı Nasuh’un Irakeyn Seferi sırasında nakşettiği haritalar ve şehir 
görünümleri, bugün sözkonusu devre dair en önemli bilgi kaynağımızdır. Hem 
belgedir hem de sanat eseridir.

Sinan, merkezinde olduğu medeniyetin çevresini de görüp tanımış ve 
Bir ’leştirmeye, bütünleştirmeye talip olmuştur.

İstanbul’u bir Fatih fetheder bir de Mimar Sinan...

Sinan, İstanbul olmuştur. İstanbul da Sinan.

Ağımas’ta Hıristiyan bir ailede doğan ve İslam’a dönen Sinan’dan daha 
iyi kim anlayabilir ki İstanbul’u? Sinan, İstanbul’un Hıristiyan kimliğini silmeden 
üzerine İslam kimliğini nakşetmiştir.

Hıristiyanlıktan çıkıp İslam’a girmek demek, nasıl kiliseden camiye 
geçişten ibaret değilse, İslam şehri olmak da, çan kulelerinin yerini minarelerin 
almasından ibaret değildir. Yeni bir yaşam tarzının şehri yeniden biçimlendirmesi 
demektir.

İslam’ın vaadi, yalnızca ibadet yerini ve şeklini değiştirmekten ibaret olsa 
idi, tapmakları, kiliseleri yıkıp viran eyleyip yerine cami yapmak yeterdi. Oysa 
İslam’m vaadi toplumsal banşı sağlamaktır, değiştirilmesi gereken ibadetin şekli 
değil, hayata, zamana ve mekâna bakıştır.

Bu nedenledir ki, medeniyet, önce zihinde tasavvur edilir, ondan sonra 
mekânda bina edilir. En sonunda zihinler o medeniyetin unsurlarıyla yeniden 
inşa edilir.
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Bizim Külliyelerimiz

Osmanlı medeniyeti külliyelerle mekâna yansır. Makam sahipleri; ister 
padişah olsun, ister vezir, paşa, haseki, ister şehzade, sultan olsun, bir külliye 
vakfetmekle mükelleftir. Uçsuz bucaksız coğrafya, bu şekilde mamur edilmiştir.

Külliye, şehrin çekirdeğidir ve vakfedilmiştir. Allah’a adanmıştır. 
Satılamaz. Devredilemez. Müsadere edilemez. Yani ebediyen kamuya tahsis 
edilmiştir.

Külliye, hamam yapımıyla başlar; temizlik arınmanın temelidir.

İmarethane eklenerek yoksullara ve ilim talep edenlere yemek verilir.

Muvakkithanede vakitler tespit edilir, bazen astronomi çalışmaları yapılır.

Darüşşifalar kurulur ki, gelenler şifa bulsun.

Maarif de, talim de, terbiye de, adalet de külliyelerde dağıtılır.

Cami ise yalnızca secdeye varılan yer değildir. Toplanma, birlik olma
yeridir.

Sinan Çağı

Turgut Cansever “Mimari, insanm çevresini biçimlendirme çabalarının 
ürünüdür” der. İnsan doğduğu andan itibaren çevresinden beslenir. Ancak pek azı 
Sinan gibi bütün bir coğrafyayı yeniden tasarlayarak çağlan aşabilir.

Seferde ve zaferde Kanuni, yanında İbrahim, Hürrem, Rüstem, Mihrimah 
ve gönüllerde Yahya Efendi... Şiirde Baki, bilimde Matrakçı Nasuh, ilimde 
Ebussuud Efendi... Farklı coğrafya ve kökenlerden gelip bir medeniyet dairesinde 
birleşmişlerdir. Aynı rüyayı görüp, aynı hedefe yürüyerek bir medeniyet inşa 
etmişlerdir.

Sinan inci ise, Süleyman sanaftır. Ancak böylesi bir medeniyetin 
yetiştirdiği usta, 60’ında Şehzade Camii’ni, 70’inde Süleymaniye’yi ve 90’ına 
yürürken de Selimiye’yi ve dolayısıyla yeni bir medeniyeti inşa edebilir.

Sadettin Ökten’in deyimiyle “İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu” 
Sinan’ın tasanmlanyla mekâna yansımıştır.
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Hafıza Mekânları

Bugün Kudüs’te açık olan tek imarethane Haseki Hünem Sultan 
tarafından yaptırılan, elbette Mimar Sinan’ın eseri olan imarethanedir. Allah’ın 
kullarını mabedine göre ayırmadan hâlâ çorba dağıtarak medeniyet sevdasını 
sürdürmektedir.

Haseki Hürrem İmareti, Kudüs’teki varlığımızın beş yüz yıllık hafıza 
mekânıdır.

Kudüs şehrinin surlan Mimar Sinan’ın dehasmın izini taşır. Hz. Ömer’in 
Kudüs’ü fethinden sonra gerek kalmadığı için yıktırdığı Hz. Süleyman surlarını, 
dokuz yüz sene sonra bir başka Süleyman, şehrin güvenliğini sağlamak için Baş 
Mimarına yeniden yaptırır. Bugün dünya Yahudilerine ibadet edebildikleri 
yegâne duvan tahsis eden Kanuni’dir.

Bosna Hersek’te, adına yazılan romana Nobel ödülü verilen Drina 
Köprüsü de Sinan’ın eseridir.

Kâbe’nin birkaç yıl önce yerinden sökülen ve sonra hükümetimizin 
girişimleriyle yeniden dikilen revaklar da Mimar Sinan’ın hizmetidir.

Işığa, Güneşe, Gökyüzüne Hasret

Sinan’ın mimariye getirdiği en önemli yeniliklerden biri de duvarları 
taşıyıcı olarak kullanmaya gerek bırakmayan çözümler üretmesidir.

Duvarlar artık yalnızca sınırdır. Fil ayaklan, kemerler, sütunlar tonlarca 
ağırlıktaki kubbeleri dayatacak konumda yerleştirilmiştir. Ve gerekenden bir 
nebze olsun geniş ya da dar değildir. Tam ayarındadır. Ne israf vardır, ne de 
tereddüt... Hesabınm doğruluğundan emin bir mimann güveniyle yerleştirilmiştir.

Kayseri’nin Ağımas köyünde, yerin altı kat altında, ışığa hasret bir evde 
doğup büyüyen mimar, ürettiği çözümlerle duvarlarda dilediği kadar pencere açar 
ve ışığı mekânm içine doldurur. Sinan’ın eserleri, devrinin en aydınlık 
mekânlarıdır.

Büyük ustalar ölümlerinden sonra da eser vermeye devam ederler.

Sinan;Sultanahmet ile çağlan aşan Sedefkâr Mehmet Ağa, Mostar 
Köprüsü ile tarihe geçen Mimar Hayrettin, Tac Mahal’i dünyaya armağan eden 
Mehmet Isa ve Mehmet İsmail efendiler vasıtasıyla,ölümünden sonra bile eser 
vermeye devam etmiştir.
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Le Corbusier ve Mies von Der Rohe gibi hayranlan vasıtasıyla da 20. 
yüzyıl mimarisine ilham kaynağı olmuştur.

Bir mekânı tasarlamak için önce onu boşaltmak gerekir.

Gönül coğrafyamızdaki mimari eserlerimizin hoyratça yok 
edilmesi,yalnızca geçmişten gelen izlerimizin silinmesine neden olmaz. Üç kıtada 
yeşeren ve dünyayailham veren medeniyetimizin inşa ettiği zihin haritasının da 
yeniden biçimlendirilebilmesine imkân sağlar.

Medreselerin, camilerin, köprülerin, hanlannyıkılması, kültürelişgal 
içinmevcudun tasfiyesidir.

Yaşadığımız coğrafyadaki hafıza mekânlarımız yok edildikçe, şehirlerimiz 
ranta kurban gittikçe, zihinlerimiz de boşaltılmakta ve yeniden inşa için hazır 
hale getirilmektedir. Ve ne yazık ki pek azımız neyi kaybettiğimizi fark edebilir.

Sinan’ı diğer bütün meslektaşlarından ayıran en önemli özellik, yakıp 
yıkmadan, öncekini inkâr ya da yok saymadan,mevcudun üzerine yeni bir üslup 
bina edebilmesidir.

Ölümünden kısa bir süre önce dostu Sai Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı 
anılarında; “Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi, ayağım sabit olarak merkez 
ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü 
artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum... Bir zaman padişah hizmetinde 
Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her 
harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbul’a dönerek 
zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım” der. Çünkü o, eski 
medeniyetlerden kalan harabe köşelerinde faniliği seyrederek, bekanın sırlarını 
çözmüştür.

Modernizm ve Şehir

Günümüzde tarih boyu belki de ilk kez insanlar şehirleri kuşbakışı 
görebiliyorlar; uçaklardan, uzaydan, Google türü yazılımlardan, gökdelenlerden...

Daha önce bilinen hiçbir medeniyet böyle bir bakış açısma sahip 
olmamıştı. Buna karşın tarih boyu yapılar, bütün cepheleri ve boyutlanyla güzel 
inşa edilirken, günümüzde yalnızca en çok görünen ön cephe önemsenir. Çatılar 
ise en çirkin yerlerdir.
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Mimar Sinan başta olmak üzere, geçmişteki sanatkârların eserlerine 
gökyüzünden baktığımızda, kubbelerin, kemerlerin, minarelerin nasıl ahenkle 
selam durduğuna tanık oluruz.

Sinan'ın inşa ettiği Mağlova kemeri, yalnız günümüzde değil, yapıldığı 
dönemde de, kuş uçmaz kervan geçmez bir ormanda kalmasına karşın, 
mühendislik dehası olduğu kadar, güzelliğiyle de takdire şayandır. Öyle ise onca 
güzellik ve ahenk kimedir?Sinan gözden, gönülden uzak yerlerde bile neden 
görülmeye, seyredilmeye değer eserler verir?

Çünkü Sinan ’ın eser verdiği çağda güzellik, gösteriş kaygısı değil, yaşam 
biçimidir. Varoluş demektir.

Yeryüzüyle Barışık ve Eşsiz Eserler

Sinan, yeryüzünün şeklini değiştirmez. Onunla savaşmaz, uyum sağlar. 
Bu sayede Süleymaniye’den Haliç’e kubbelerle bacalar basamak basamak iner.

Başta da dediğimiz gibi Sinan, dünyanın gördüğü en geniş topraklardan 
birine sahip imparatorluğun mimari kimliğini belirlemiştir.

İmparatorluğun dört bir yanındaki dört yüzü aşkın yapıda, birbirini asla 
tekrar ve taklit etmeden, hâlâ aşılamamış bir mimari üslup geliştirmiştir.

Öyle ki, kapılardan minberlere, kemerlerden sütunlara, pencerelerden 
kubbelere varıncaya kadar, kendi eserlerini bile taklit etmemiştir.

O’nun tüm eserleri, eşsizdir. Hiçbiri, bir diğerini tekrar etmez. Sütun 
başlıkları ve kaideler, yanm kubbe ve geçişler benzersizdir. Her biri ilk ve tektir.

Sinan, onu yetiştiren, dünya durdukça duracak eserler bırakmasına imkân 
sunan medeniyete borcunu fazlasıyla ödemiştir. Bir yandan onu yeniden inşa 
ederek, diğer yandan, bizlere bir medeniyet nasıl inşa edilir öğreterek ödemiştir!

Medeniyet Tasavvurumuz

Günümüzde, Sinan’dan beş yüz yıl sonra, Newyork’tan İstanbul’a, 
Doha’dan, Karaçi’ye, Tokyo’ya, Pekin’e dek, bütün dünya tek tip mimari ile inşa 
edilmektedir. Ve elbette, tektipleştirilen yalnızca şehirler değil, zihinlerimizdir.

Bizler bu salgınlara ancak Mimar Sinan’ın birbirini asla taklit etmeyen, 
eşsiz eserlerini örnek alarak bağışıklık geliştirebiliriz.
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Sürüklendiğimiz girdaptan ancak edebiyatla, sanatla, mimariyle 
çıkabiliriz. Bir gün yeniden kendi hikâyelerimizi kendi dilimiz ve kelimelerimizle 
anlattığımızda, ancak o zaman yeniden Sinan’lar yetiştirebiliriz.Ve ancak 
Sinan’dan ilham alarak, dünyaya ilham verecek özgün bir mimari üslup 
geliştirdiğimiz, özgün bir edebiyata ve sanata sahip olduğumuz, zihinlerimizi 
kendi hayat tarzımız ve rüyalarımızla inşa ettiğimiz zaman, yeniden büyük bir 
medeniyet olmaktan söz edebiliriz.

Sinan’ın bugün dört yüze yakın eseri ayaktadır, kullanılmaktadır ve 
geçmişle en sağlam bağımız, taşa nakşedilmiş şiirdir. Rüyadır. Medeniyet 
tasavvurumuzdur.

“Geçti Bu Demde Cihandan, Pîri Mimâran Sinan...”

“Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın 
ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı 
dualarla anacaklarını umarım. İnşallah” diyen Mimar Sinan, eserlerinin kıyamete 
kadar ayakta kalacağını bilir. Bu iddia, yalnızca bir mühendislik iddiası değildir. 
Bir medeniyet ve siyaset iddiasıdır.

Elliden fazla eserinin günümüze ulaşamadığı tahmin edilmektedir. Ve bu 
eserlerden hiçbiri deprem gibi doğal afetler sonucunda, yani çürük olduğu için 
yıkılmamıştır.

Mekke’deki Ecyad Kalesi olsun, İstanbul’daki Mihrimah Sultan Külliyesi 
olsun, bir medeniyetin bütün izlerini silme emeliyle yok edilmiştir.

Ve Sinan’ın ölürken ardında bıraktığı dünya, doğduğundaki halinden çok 
daha güzeldir.

Yaşadığı devirdeki takvime göre bir asrı geride bırakan ve yüzlerce yıl 
zamana direnecek eserler bina edenfilozof, her şeye karşın alabildiğine tevazu 
içindedir.

Dünyaya katkılarını “Geçti Bu Demde Cihandan, Pîri Mimâran Sinan...” 
dizesiyle ifade eder.

Beş yüzyıl sonrasmdanSinan çağma bakış ve büyük üstattan alınacak 
ilhamla;
Gönül coğrafyamızharabeye çevrilse bile, bizim medeniyetimizin viraneleri dahi, 
her daim eşsiz hâzinelere maliktir. Zümrüdüanka misali küllerinden doğacaktır.
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Dipnotlar:

1 Zeus Sunağı, 1870'lerde Alman mühendis Cari Humann tarafından 
Bergama’dan Almanya’ya kaçmlmıştır. Bugün ise Berlin'de kendi adına kurulan 
Pergamon Müzesinde sergilenmektedir.

2 Artemis Tapınağı’nın kalıntıları 1869-1874 yıllan arasmda J.T. Wood ve 
1904-1905 yılları arasmda David G. Hogart tarafından yapılan kazılarla 
İngiltere’ye götürülmüştür. British Museum’da sergilenmektedir. Artemis 
Heykeli ise halen ABD’dedir.

3Halikamas Mozolesi de l856 yılında İngiliz Arkeolog C. Newton tarafından 
yürütülen kazılar sonrasında British Museum’a kaçırılmıştır.

Anadolu’dan kaçırılan yitik kültür mirasımızla birlikte yukarıda anılan üç eserin 
deanavatanma geri getirilmesi için Kültür Bakanlığı nezdinde ve aynca STK’lar 
aracılığıylahukuki girişimler sürdürülmektedir
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Prof. Dr. Suphi SAATÇİ 

ÖZGEÇMİŞ

1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te 
tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Doktorasını tamamladı (1992) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde doçent oldu (1994). Daha sonra aynı üniversitede profesörlüğe 
yükseldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığına 
atandı (1 Şubat 2011). Bu görevinde iken yaş haddinden emekli oldu (1 Temmuz 
2013). Günümüzde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası bilgi şöleni (sempozyum) ve toplantılarda sunulmuş 
bildirileri ve yayımlanmış birçok makale, inceleme ve araştırma yazıları vardır. 
Mimar Sinan ve Osmanlı mimarlığının klasik çağı, şehir ve medeniyet, geleneksel 
Türk evi üzerine araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Irak Türkmenlerinin kültür tarihi 
üzerine yayımlanmış eserleri de bulunmaktadır.

Saatçi’nin yayımlanmış kitapları şunlardır:

• Kerkük Çocuk Folkloru, İstanbul, 1984. (2. Baskı, İstanbul, 2008)

• Mimar Sinan, İstanbul, 1987. (3. Baskı, 2014)

• Mimar Sinan’ın Yapılarındaki Kitabeler, İstanbul, 1988.

• Mimar Sinan ve Tezkiretü’l-Bünyan, İstanbul, 1989.

• Mimar Sinan and Tezkiretü’l-Bünyan, İstanbul, 1989.

• Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi, Ankara, 1991.

• Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, İstanbul, 1992.

• Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul, 1996.
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• Kerkük Güldestesi, İstanbul, 1997 (2. Baskı, İstanbul, 2008)

• Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyattan 
Antolojisi (Nesir-Nazım), Ankara, 1997.

• Kerküklü Mehmet Râsih Öztürkmen-Hayatı ve Şiirleri-, İstanbul, 2001.

• Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, İstanbul, 2003. (3. Baskı, İstanbul, 
2007)

• Kerkük Evleri, İstanbul, 2003. (2. Baskı, İstanbul 2013)

• Hasretin Adı Kerkük, İstanbul, 2004.

• Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan, İstanbul, 2005. (4. Baskı, İstanbul, 2014)

• Kerkük’ün Sönmez Ateşi İzzettin Kerkük Armağanı, İstanbul, 2006.

• The Urban Fabric and Traditional Houses of Kirkuk, İstanbul, 2007.

• Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük, İstanbul, 2007.

• Irak Türkmen Boylan Oymaklan ve Yerleşme Bölgeleri, İstanbul, 2009 (2. 
Baskı, 2015)

• Osmaneli ve Geleneksel Evleri, İstanbul, 2009.

• Evliya Çelebi Kerkük’te, İstanbul, 2013.

• Sinan Atlası, İstanbul, 2015.

• Kırklareli ve Geleneksel Evleri, İstanbul, 2016.

• Darağacında Sallanan Bayraklar, İstanbul, 2016.
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ŞEHİR VE MEDENİYET

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ

Giriş

İnsanlık tarihinin yeryüzündeki ilk büyük mücadelesi, sığınılacak ve 
güven içinde yaşanacak barınaklara kavuşmak üzerine yoğunlaşmıştır. İlk 
barınakların doğal mağaralar olduğu tahmin edilmekle beraber, insanoğlunun daha 
sonraki süreçlerde işlemeye başladığı ahşap, toprak ve taş gibi yapı malzemeleri 
sayesinde inşa edilen barınaklardır. Dış tehlikelerden korunmak ve dayanışma 
içinde yaşamak için de evlerden oluşan toplu yerleşmeler gündeme gelmiştir. 
Böylece birlikte yaşamak, güven ve dayanışma içinde bir arada bulunmak için 
insanlık köy, kasaba ve şehir olgusuna doğru uzanan ve binlerce yıl süren tarihi bir 
serüven yaşamıştır.

Türkler dünyaya dağılmadan önceki tarihlerde Atayurtlan olan Altay, 
Tiyanşan ve Şayan Dağları bölgesinin vadilerinde ve eteklerindeaz sayıda da olsa 
yerleşme merkezleri oluşturmuşlardır. Bunların arasmda Koşoykurgan ve 
Şırdakbekdiye anılan yerleşme merkezleri ilgi çeker. Koşoykurgan 200 x 300 m 
ölçüsünde ve 10 m yüksekliğinde olan kalın bir sur duvarına sahipti. Burası bir süre 
Türk hanlarının başkenti olmuştur. Şırdakbek ise 120 x 120 m ölçüsünde bir 
yerleşim birim idi.

Günümüzde Kırgızistan’m sınırlan içinde bulunan bu bölgedeki 
yerleşim birimlerinin şehir normlanna ulaşmalan 6. yüzyıldan itibaren Göktürkler 
zamanında başlamıştır. Talaş ve Çu’daki en eski yerleşmelerinve küçük şehirlerin 
Türklerle Soğdlar tarafından ortaklaşa kurulduklan biliniyor. O tarihlerde bölgenin 
önemli şehirleriAşpara, Kayında, Aktepe, Sukuluk, Çolakazak, Sang, Yakakent ve 
Balasagun’dur.

Karahanlılar ve Timur dönemlerinde Belh gibi gelişen şehirlerin iç ve dış 
surlara sahip ve iki sur duvarlan arasmda kalan alamn tanma aynlmış olduklan, 
bunun için de sulama kanalı vearklar meydana getirdikleri dikkat çeker.

Türklerin yerleşik hayat düzenine ait en eski örnek Ak-Beşim şehri,uzun 
müddet Türk devletlerine başkentlik etmiştir. Büyükmahallelerden meydana gelen 
Ak-Beşim’de evler birbirine yakın tasarlanmıştır. Şehrin alt yapısı oluşturulmuş,
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taş döşeli vedüzenli yollan, bunların kenarlanna kesme taştan yaya kaldınmlan ile 
arklar inşa etmişlerdir. Akarsu ve kuyularla su sağlanmış, künk borularla su 
dağıtımı, çöp,pis su ve helâ için de fosseptik çukurlan yapılmıştır. Görüldüğü gibi 
Ak-Beşim, çağma göre ileri bir şehircilik örneği ortaya koymaktadır.

Büyük Selçuklu Devleti'nde Şehir

Orta Asya ve İran coğrafyasından Anadolu'ya kadar uzanan ve yaklaşık iki 
yüzyıl süren devredeTürkler, Batı dünyasını da derinden etkilediler. Tarihte Büyük 
Selçuklu Dönemi olarak bilinen bu devirde devletin yüz ölçümü 4 milyon km2’ye 
yaklaştı. Türk Oğuz boylamım yoğun biçimde Anadolu coğrafyasına aktığı bu 
dönemde devlet birçok etnik kökenden halkı da tek çatı altında toplamıştır.

Türk şehircilik tarihine büyük zenginlik katan Selçuklu Devleti, İslam 
şehirlerinin en parlak örneklerini ortaya koydular. Önceleri ele geçirilen ve yerleşik 
hayatm bütün özelliklerini içinde banndıran şehirlerde, ihtiyaca göre yeni 
düzenlemeler yaptılar.

Selçuklulann en büyük başansı ülkede önce güvenliği ve daha sonra 
ticaretin canlandınlmasım sağlamak oldu. Şehirlerin korunması ile birlikte ticaret 
merkezi özelliği taşıyan çarşıların canlandınlması gerekiyordu. Ülkenin her 
tarafına ticaret yollan ve bunlann sağlıklı biçimde yürütülmesi için kervansaraylar, 
köprüler ve şehir merkezlerinde büyük çarşılar ve hanlar yapıldı. Ticaret ağlarını 
kuranSelçuklular ticari faaliyetleri pazarlarda ve kervansaraylarda 
canlandırdılar.Burada kuyumculann, bakırcıların, ipek kumaş ve her türlü tekstil 
ürününü pazarlayan dokumacılann, seramikçilerin, çanak-çömlekçilerin, 
dökümcülerin ve diğer farklı türden sanatçılann ve zanaatkârlann ticaret 
yapmasına imkân ve fırsat sağladılar. Anadolu coğrafyasında şehirlerarasında 
yüzün üzerinde kervansaray inşa edilmiştir. Bir kısmı bizzat Selçuklu sultanlan 
tarafından yapılan bu kervansaraylara Sultan Ham adlan verildi.

Selçuklu sultanlannm fethettiği şehirlerdeki mahallelerin ve yerel 
pazarların birleştiği yerde bulunan meydanlan ve buradaki ulu cami, saray ve idari 
binalarım yıkmadılar. Aksine bu bölgeleri koruyarak geliştirdiler. Meydanlar 
halkın günlük buluşma yeri olması ile beraber dini ve resmî törenlerin yapıldığı, 
okçuluk, binicilik gibi çeşitli spor faaliyetlerinin gösteri yerleri oldu. Devletin çatısı 
altında değişik etnik topluluklan da himaye eden Selçuklular Müslüman ve 
gayrimüslimlerin yan yana yaşamalanna imkân verdiler.
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Selçuklulann Canlandırdığı Şehirler

Selçuklular döneminde şehirleşme açısından önemli gelişmeler oldu. Bu 
dönemde bazı merkezler, Selçuklular sayesinde büyük birer İslam şehirleri haline 
geldi. 1040 DandanakanSavaşının, şehirleşme açısından bir dönüm noktası oluğu 
kabul edilmektedir. Sultan Sencer döneminde gaza ve cihat merkezi olarak kabul 
edilen Cend, Tuğrul Beyin 1040 Dandanakan Savaşı ile Selçuklu idaresine 
geçirdiği Horasan, 100 yıldan uzun bir süre devletin en önemli eyaleti olmuştur.

Horasan bölgesinin en önemli şehri olan Nişabur, 47 mahallesi ile Orta çağ 
İslam dünyasının en büyük şehri arasmda yer alır. 1037 yılında Tuğrul Bey'in eline 
geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti olmuştur. İlk sikke burada 
basılmıştır Darphanelerin yoğun faaliyetleri ekonomik canlılığı göstermektedir. İlk 
Selçuklu medresesi Tuğrul Bey zamanında Nişabur’da kurulmuştu. Selçuklu 
Devleti, medreseler vasıtasıyla ilmi koruyup yükselmesini sağlamıştır. Bir ilim 
ocağı olarak medreselerin devlet eli ile teşkilatlanması ve İslam dünyasına 
yayılması Selçuklulann eseridir.

İran'ın büyük kısmını ele geçiren Tuğrul Bey güneye yönelerek 1045 
yılında İsfahan'ı ele geçirmiştir. İsfahan'ın Selçuklular zamanındaki asıl gelişmesi 
Sultan Melikşah'ın imparatorluk merkezini Rey'den buraya nakletmesiyle başlar. 
Melikşah, öğrenciler için Nizamiyye-i İsfahan denilen büyük bir medrese yaptırdı 
ve öldüğünde naaşı Bağdat'tan getirilerek buraya defnedildi. Selçuklu devrinin en 
önemli yapısı İsfahan Cuma Camii'dir. Caminin tarihine ışık tutan en mühim 
belgelerden biri deNizamülmülk'ün 1080 yılına ait büyük kitabesidir.

Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a girdikten sonra, İslam dünyasının en canlı 
şehirlerinden biri olmuştur. Bağdat'ı diğer şehirlerden ayıran özelliği eğitim 
alanında ilk adımlann burada atılmasıdır. Abbasi Devletinin başkenti olan Bağdat, 
Selçuklu döneminde eğitim, ilim, irfan bakımından büyük bir kültür devrimi 
yaşamıştır.

Selçuklu Devletinin bilginler ve öğrenciler için vakıf yolu ile ücretsiz 
olarak eğitim yapmalanna imkân vermek gayesiyle teşkilatlı medreseler, Alp 
Arslan zamanında, Bağdat’ta 1067 de Nizamiye’nin inşasıyla başlamış ve hızlı 
biçimde bütün İslam ülkelerine yayılmıştır. Bağdat Nizamiye Medreseleri 
günümüzdeki yükseköğretim kurumlanna benzer eğitim kurumlan idi. Öğrenciler, 
medrese eğitiminin yanında yeme-içme, bannma, sosyal faaliyetler ve kütüphane 
gibi hizmetlerden yararlanmaktaydı. İbn-i Cübeyr yaptığı ziyarette Bağdat'ta 30



438 Elazığ Belediyesi Yayınlan

kadar medreseolduğunu belirtmiştir. Böylece îslam dünyası Çin sınırlarından 
Akdeniz kıyılarına kadar ilim, kültür, sosyal yardım kurumlan ve sanat abideleri ile 
dolmuştur.243

İran ve Hazar Denizi kıyılanm Orta Asya'ya bağlayan işlek bir ticaret yolu 
üzerinde yer alan Merv, 1040 Dandanakan Savaşı'nm ardından yapılan kurultayda 
Çağn Bey'in merkezi haline gelmiştir. Merv, Alparslan döneminden sonra 
şehzadeler şehri oldu. Çağn Bey ve Alparslan'ın naaşları burada bulunmaktadır. 
Sultan Sencer döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nin son başkenti haline 
gelmiştir. Selçuklu şehirlerinde eğitime verilen önemle İslam dünyasının Bağdat 
gibi önemli merkezlerinde medreseler inşa edildi.

Osmanlı Döneminde Şehirler

Osmanlı şehrinin fiziksel dokusu, genel çizgileriyle İslam şehirlerine 
benzerlik arz eder. Ancak Osmanlı’dan önce Selçuklularda görüldüğü şehirlerin en 
büyük özelliği, çok dinamik ve sürekli gelişen bir yapıya sahip oluşudur. Hatta 
Osmanlı şehirleri büyük bir ekonomik ve sosyal birliğin merkezi olmuştur. İslam 
birliğini sağlayan ve bütün halklan tek bayrak altında toplayan Osmanlı, hoşgörü, 
adalet, sosyal güvence ve hakkaniyetile davranarakbirliği ve bütünlüğü sağladılar. 
Homojen bir toplum yapısı oluşturan Osmanlı yönetimi sadece Müslüman halklan 
değil, Müslüman olmayan topluluklan da banş ve güven içinde yaşattılar. Bu 
bakımdan Osmanlı şehrinin oluşumunda toplumsal bir mutabakat sağladılar. 
Toplumun dinî inancı başta olmak üzere gelenek ve göreneklerin, hukukun, 
adaletin, ticaretin,sosyal ilişkilerin tamamından oluşan şehir, bir bütün olarak 
cemiyetin değişmesini yansıtırdı.

Osmanlılar cami, medrese ve özellikle sosyal devlet anlayışını şehrin hayatma 
katarak imaret sistemini de uyguladılar. Her gün halka iki öğün yemek dağıtan 
imaretler, Türklerin şehir hayatma kazandırdığı en önemli sosyal dayanışma 
sistemidir. Vakıf müesseselerini alabildiğine yayan Osmanlı yönetimi, böylece 
sosyal hizmetlerin sürekliliğini sağladılar.

Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı yönetimi de eğitime önem verdi. Bilimin, 
sanatm, kültürün ve medeniyet tasavvurunun beslendiği en büyük kaynağın eğitim 
olduğunu kavrayan Osmanlı devleti, şehirlerin kuruluşuna özen gösterdi. Böylece

2430sman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
2016, s. 328
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Osmanlı medeniyetinin okunduğu İznik, Bursa, Edime ve İstanbul gibi başkentleri 
bayındır hale getirdiler.

Türklerin Anadolu’ya egemen olmaları ile birlikte bu coğrafyada güven ve 
disiplin sağlanmış oldu. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren Anadolu’daki şehir ve 
kasabaların iç ve dış surları önemini kaybetti. Yerleşmeler sur dışında da gelişmeye 
başladı. Artık şehirler cami, medrese, çarşı, bedesten ve pazarların etrafında 
kümelenen mahallelerin oluşmaya başlamasıyla gelişmelerini sürdürdü. Huzur ve 
güvenin sağlanması ticaretin de gelişmesi ve büyümesine yol açarak halkın 
refahına katkı sağlamış oldu.

Osmanlı şehri, her milletten ve inançtan, değişik içtimai kesimlerden, 
kişilerin aidiyet duygusuyla bir arada yaşadığı bir yerleşim birimi haline geldi. 
Dolayısıyla yurttaşlığın temel prensiplerinden olan bir arada yaşama arzusu 
toplumda egemen oldu. İslam dininin yapısal özelliklerinden biri olan hoşgörü, bu 
kültürün yarattığı şehirlere de damgasını vurdu ve Osmanlıda Müslüman ile 
gayrimüslimin bir arada yaşayabildiği bir platform oluştu.

tik Osmanlı Başkentleri İznik ve Bursa

Kendi adım taşıyan gölün kenarında kurulmuş olan İznik’i Türkler, Bizans 
etkisini de dışlamadan Osmanlı mimarisinin özgün yapılan ile süslediler. Farklı 
medeniyet birikimlerinin ürünlerini dışlamayıp kucaklayan Osmanlı, kendine olan 
özgüveni sayesinde kendi gelenek ve sanatlarım zenginleştirerek geliştirdiler. 
Hoşgörü ve rasyonel bir anlayışla her türlü faydacı ürünü benimsediler.

Şehrin merkezinde yer alan cami, mescit, tekke gibi dinî yapılar; darüşşifa, 
imaret, han ve çarşı gibi sosyal ve ticarî yapılar; medrese, darülkurra, darülhadis ve 
mektep gibi eğitim yapılan, zamanına göre en ileri ve çağdaş donanımlarla 
şehirlere cazibe kazandırdılar. Mimariye paralel olarak gelişen çinicilikte de İznik, 
erken Osmanlı sanatının dünya çapındaki büyük bir üretim merkezi oldu. Çini 
imalatı mimari dekorasyondan başka tabak, vazo, sürahi ve kandil gibi kullanım 
eşyalan da büyük bir rağbet görmüştür. Birçok cami ve diğer yapılarda kullanılan 
örnekler ile kullanım eşyalan olan ve dünya müzelerince kapışılan İznik çinileri, 
Osmanlı medeniyetinin dünya çapındaki belgeleyen sanat eserleridir.

Bursa’nın 1326 yılındaki fethinden sonra başkent İznik’ten buraya taşındı. 
Bursa, Edirne’nin fethine kadar 40 yıla yakın Osmanlının başkenti oldu. Uludağ’ın 
eteklerinden yeşil bir ovaya uzanan Bursa cazibesi ve güzelliği ile Osmanlı
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toplumunun da gönlünde önemli bir yer kazanmıştır. Dinî ve eğitim yapılarının 
inşası ile Bursa’nın dokusu daha bir canlı hale geldi. Erken dönem Osmanlı 
mimarisinin önemli örnekleri arasmda bulunan Yeşil Külliye, Emir Sultan ve 
Selçuklu mimarî geleneğinin anılannı taşıyan Ulu Cami gibi simgesel yapılar 
Bursa’nmşehir dokusuna büyük bir zenginlik kattı. Böylece Bursa kısa süre içinde 
fiziksel açıdan da tamamen Türk-Osmanlı olan bir görünüş kazanmış oldu.

14. yüzyılda önemli bir kültür merkezi haline gelen Bursa’da Osmanlı’nm 
İslam medeniyetine kazandırdığı özgün bir eser doğmuş oldu. Asırlar boyunca ve 
günümüzde dini geleneğimizde icra edilen ayinlerde okunan bu eser, Ulu Cami 
imamı Süleyman Çelebi tarafından 1409-1410 yıllannda kaleme alınmıştır. 
Vesiletü’n-Necât (Kurtuluş Vesilesi) adındaki Mevlit metnini, Osmanlı 
medeniyetinin bir manifestosu olarak da yorumlanmıştır.244

Payitaht Edirne

Bursa’dan sonra Edime, İstanbul’un fetih tarihi olan 1453 yılına kadar 
Osmanlının yönetim merkezi oldu. Özellikle Batı dünyasına karşı Edime 1365 
yılında Osmanlının Batıya açılan kapısı olarak büyük önem kazandı. Edime 
akarsulann oluşturduğu peyzajı ile gönlü çelen coşkulu bir yapıya sahiptir. 
Osmanlı toplumunun kısa sürede bayındır hale getirdiği şehir, Türk mimarlık 
tarihinin birer incisi olan külliyeler, camiler, medreseler,köprüler, saraylar, çarşı ve 
bedestenler, hanlar ve hamamlarla süslendi. Eski Cami, Üç Şerefeli Camiigibi 
abideler Edirne’ye bir Türk-İslam şehri hüviyeti kazandırdı.

İstanbul’un fethinden sonra başkentin Edirne’den taşınması bile, Osmanlı 
yönetiminin bu şehre olan ilgisini azaltmadı. Aksine Edime padişahlann, en üst 
düzey devlet yöneticilerinin ilgisine mazhar olmaya devam etti. Böylece Türk 
mimarlık tarihinin bir açıkhava müzesi olma özelliğini daha da ileri götürdü. Meriç 
kıyısında inşa edilen II. Beyazıt Külliyesi, Türk kültür tarihinin müstesna bir eseri 
sayılır. Bu külliye Osmanlı devletinin tıp eğitimine, musiki sanatına ve şehrin 
kültür hayatına verdiği önemi belgeler.

16. yüzyılda da Edirne’ye Osmanlı’nm ilgisi sürmüş,Rüstem Paşa 
Kervansarayı, Cedit (Semiz) AliPaşa Çarşısı, Sokollu Mehmet Paşa Çifte Hamamı 
gibi yapılar büyük usta Mimar Sinan’ın Edirne’yi süslediği eserlerdendir. Kanunî

244 A. Can, 2014, “Osmanlı Medeniyetinin Şehir ve Estetik Yorumu”, Şehir Üzerine 
Düşünceler-1, Esenler Belediyesis. 175.
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Sultan Süleyman’ın oğlu İkinci Selim’in Edirne’ye olan düşkünlüğü sayesinde 
Türk mimarlığını taçlandıran Selimiye başyapıtı bu şehri dünyaya tanıtmış oldu. 
Son yüzyılda savaşlar, göçler ve afetler yüzünden bu güzel şehir çöküntüye 
uğramıştır.

Bir Mübarek Şehir İstanbul

Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de yönünü değiştiren 
İstanbul’un fethi, bizatihi İslam’ın da mübarek bir zaferi kabul edilmektedir. Bir 
dünya başkenti olan İstanbul, büyük bir stratejik derinliğe sahip olan bir şehirdi. 
Eski dünyanın, yani Amerika kıtasının keşfinden önceki zamanların dünya 
coğrafyasının da ortasında yer alır. Asya, Avrupa ve Afrika'nın, yani üç kıtanın 
kavşağında bulunan İstanbul, dünya medeniyetinin beşiği olan Akdeniz ile 
Karadeniz’i birleştiren bir konumdadır. Roma, Bizans ve en son Osmanlı Devleti 
dünyayı İstanbul’dan yönetmiştir.

Dünya deniz ticaretinin de merkezi olan bu İstanbul, hakkındaki hadis 
açısından İslam’ın da mübarek saydığı bir şehirdir. Kur’an-ı Kerim’de geçen 
Beldet’ünTayyibet’ün245ifadesi “güzel belde, güzel şehir” anlamındadır.İslam 
yorumcularının ifadelerine göre bu iki kelime ebced hesabıyla İstanbul’un fetih 
tarihi olan Hicri 857 (Miladi 1453) yılını göstermektedir.

“İstanbul’un bu denli önemli olması ve Fahri Kâinat Efendimizin (s.a.v.) 
İstanbul'u beğenmesi ve onu zapt edecek kumandan ve askerlere iltifat etmesinin 
altında elbette ki bir hikmet vardı. Acaba Efendimiz (s.a.v.) İstanbul'a dünyanın 
çok hoş bir yerinde bulunması ve güzelliği için mi iltifat etmişti? Yoksa İstanbul, 
yüzlerce yıl İslam güneşinin parlayacağı ve maneviyat ehlinin toplanacağı bir yer 
olduğuiçin mi methedilmişti? Allah'ın binbir güzellikle yarattığı bu beldeyi 
Efendimizin (s.a.v.) sevmesi, Miraç'ta seyrettiği zaman dilimleri içinde İstanbul'a 
özel bir iltifat göstermesi ve mübarek nazarlarını o şehir üzerine lütfetmesi 
sebebiyledir”, diyen yorumculara katılmamak mümkün değildir.

Dünyanın En Gözde Şehri

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra Osmanlı başkenti 
Edirne’den İstanbul’a taşınmış oldu. İstanbul’un fethini mutlak iktidarının ilk şartı

245"Beldet'ünTayyibet'ün" Kur'an-ı Kerim'de Sebe Suresi'nin 15. ayetinde geçmektedir.
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sayan İkinci Mehmed, başlangıçta şehri harap olmadan banşla teslim almak için 
girişimlerde bulunmuştu. İstanbul’un önemli bir şehirolduğunu bilen Fatih, bu 
hususta duyarlılık göstermiş ve bu nadide şehri fazla zedelenmeden teslim almak 
istemişti. Ancak Frenkler İstanbul’un yerli Rumlanm savaşa devam etmeye 
zorlamıştır. Aslında Rumlar sadece İstanbul’u, fakat Frenkler Levant’taki bütün 
sömürgelerini ve ticaretlerini kaybedeceklerini düşünüyorlardı.

Fetih öncesindeİstanbul’un, büyük durgunluk ve çöküntü içinde olduğu 
biliniyor. Özellikle 14. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul’da imar yönünden 
yapı işlerinin tamamen durduğu, şehrin bakımsız kalarak ıssızlaşmaya başladığı 
anlaşılıyor. İstanbul’un fethi ile Osmanlı dünyası yeni bir canlılık kazanmıştır. 
Fetihten sonra şehir, İslam dünyasının batıya yönelik en önemli merkezi haline 
gelmiş, buna paralel olarak İstanbul, Türk-İslam nüfusunun da en cazibeli merkezi 
durumuna yükselmiştir.

Fatih’le birlikte Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul, bütün 
dünyanın göz diktiği bir imparatorluk merkezi kabul edilmiştir. Türk dünyası ile 
birlikte İslam âleminin de merkezi olan İstanbul’da, fethin başarısına ve devletin 
gücüne yakışır bir imar hareketi başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed fetihten sonra 
İstanbul’da birkaç yıl iç ve dış siyaset işlerini düzene koymuş, özellikle şehrin yerli 
sakinleri ile yeni gelen Müslüman halk için dinî, sosyal ve ticarî yapılann 
yapılması ve iskân alanlarının açılması üzerinde çalışmalann yapılması gündeme 
gelmiştir. Fetihten dokuz yıl sonra, İstanbul’daki imar hareketlerinin en büyük 
adımı Fatih Külliyesinin inşaatına başlanmasıyla atılmıştır. Fatih Sultan 
Mehmed’in Vakfiyesinde geçen bir beyti, onun şehir kültürüne ne kadar önem 
verdiğini gösterir. İstanbul’un fethinden sonra ilim ve irfan yoluyla fethi kalıcı hale 
getirecek ikinci fethe girişen Sultan Mehmed Fatih Medreselerini yaptırırken 
vakfiyesine, asıl hünerin bir şehir kurmak ve orada yaşayanlann kalplerini âbâd 
etmek olduğunu ustaca ifade etmişti:

Hüner bir şehir bünyâd etmektir

Reâyâ kalbin âbâd etmektir

Ayasofya’yı camiye dönüştüren Fatih, Bizans’tan kalma bu abideyi 
koruma altına aldı. Daha sonraki dönemlerde minarelerin de eklendiği Ayasofya 
Müslümanların da ilgisini çeken bir mabet oldu. Eğitime büyük önem veren Fatih, 
şehri yeniden imar ve inşa hareketini başlattı. Türk Mimarlık tarihinin en büyük 
külliyesini yaptıran Fatih eğitime ağırlık vererek en geniş yapılan medreselere
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tahsis etti. Şehirde devlet ileri gelenleri de irili ufaklı camilerle İstanbul şehrini 
süslediler.

Fatih’le birlikte Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul, bütün 
dünyanın göz diktiği bir imparatorluk merkezi kabul edilmiştir. Türk dünyası ile 
birlikte İslam âleminin de merkezi olan İstanbul’da, fethin başarısına ve devletin 
gücüne yakışır bir imar hareketi başlamıştır. Fatih Sultan Mehmediskân alanlarının 
açılması üzerinde çalışmalar yürüttü; özellikle şehrin yerli sakinleri ile yeni gelen 
Müslüman halk için dinî, sosyal ve ticarî yapılar inşa ettirdi. İstanbul ile birlikte 
Osmanlı dünyası yeni bir canlılık kazandı. Şehir, İslam dünyasının batıya yönelik 
en önemli merkezi haline geldi ve buna paralel olarak İstanbul, Türk-İslam 
nüfusunun da en cazibeli merkezi durumuna yükseldi. Yavuz Sultan Selim’in kısa 
dönemde yaptığı fetihlerle Osmanlı Devleti cihangir bir devlet statüsüne yükseldi 
ve Osmanlı Devleti dünya ekonomisinde büyük pay sahibi oldu.

Sinan’ın İstanbul’u

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yılları, İstanbul’un en parlak dönemine 
vesile oldu. Dünyanın en büyük kara ordusuna sahip olan Osmanlı Devleti, 
Barbaros Hayrettin Paşa’nm Kaptan-ı Derya olmasıyla da dünyanın en güçlü 
donanmasına da sahip oldu. Ekonomik açıdan dünyanın en zengin devleti olan 
Osmanlı başkenti, bayındırlık hareketlerine sahne oldu. 15. yüzyılın sonuna doğru 
İstanbul, fiziksel görünüşü ile de Türk-Müslüman olan bir görünüş kazandı. Bu 
dönemde sahneye çıkan Mimar Sinan, İstanbul’u büyük külliyelerle ayağa kaldırdı.

Cihan padişahı Kanunî Sultan Süleyman adına yaptırılan Süleymaniye 
külliyesi 200 x 200 metrelik 40 dönümlük arazide inşa edilmiştir. İstanbul’un en 
güzel tepesinde kurulan Külliyenin merkezinde cami yer almaktadır. Büyük bir 
camiin çevresinde sosyal amaçlı birçok eylem merkezini barındıran külliyede 
sıbyan mektebi, onun yanında bir sokak ile aynlan iki medrese (evvel ve sani 
medreseleri), tıp medresesi (darüttıp), çift avlulu darüşşifa, darüzziyafe (imaret), 
tabhane ve kervansaray, Haliç’e doğru kademeli inen iki medrese (salis ve rabi 
medreseleri), darülhadis, hamam, kıble duvarının arkasında Sinan’ın Kanunî 
Türbesi ile eşi Hürrem Sultan Türbesi yer almaktadır.

Yapımı 1550 yılında başlayan Süleymaniye Külliyesi, şehircilik yönünden 
de başarılı bir yerleşme düzenine sahiptir. Külliyede çalışan elemanların 
kadrosunun yekûnu 750 dolayındadır. İmam, hatip, müezzin, hafız, mevluthan, 
devirhan, salâvatçı, duacı, en’am okuyucu gibi dinî görevler dışında kayyum,
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süpürücü, kandilci246, buhurcu, kütüphaneci ve bahçıvan gibi cami hizmetliler, 
ekmekçi, aşçı, bulaşıkçı, çamaşırcı, kâtip, vekilharç, medrese hocaları, yardımcı 
hocalar, danişmentler, tabip, cerrah, eczacı gibi imaret, medrese ve darüşşifa 
hizmetlileri vardır. Bunların kadro ve maaşları hakkında da çok ayrıntılı bilgiler 
verilmektedir. Süleymaniye imaretinden her gün iki öğün yemek alan çalışanlar ile 
muhtaç olanların sayılan 3 bine yakın olduğu anlaşılmaktadır.

Süleymaniye’ye geniş bir bölüm ayıran Evliya Çelebi camiin dört sütunu 
hakkında şunlan yazmaktadır: “Bu yüce camiin taş kubbesinin zirvesi Ayasofya 
kubbesinden müdevver (yuvarlak) ve yedi Mekke arşım daha yüksektir. Bu eşsiz 
kubbenin dört amelî (yapma, yığma) ayağından başka camiin sağında ve solunda 
dört adet somakî mermer sütunlar vardır ki her biri onar Mısır hâzinesi 
değerindedir. Mısır diyannda kadîm bir şehirden Nil ile îskenderiyye’ye, oradan 
Kannca Kapudan (Kaptan) sal-gemilere yükleyip, uygun bir zamanda îslambol’da 
Unkapanı’na getirip oradan Vefa meydanına, oradan Süleymaniye Camiinde 
Kannca Kapudan dört adet sütunlan Süleyman Han’a teslim edilmiştir.”247

Evliya Çelebi Süleymaniye Külliyesini şöyle betimlemektedir:“Doğu 
tarafında avlunun duvan olmayıp, İslambol şehrini temaşa için kenarda bir seyir 
terası vardır. Bütün halk orada oturup Hünkâr (Topkapı) Sarayı, Üsküdar, Boğaz 
Hisan, Beşiktaş, Tophane, Galata, Kasımpaşa ve Okmeydanı baştan sona görünür. 
Aynca îslambol Haliç’i ile Boğaz’da yelkenlerini açan nice bin pereme248, kayık ve 
diğer suda yüzen pehlivanlann ücretsiz bir dünya gezme ve eğlenme yeridir.

Camiin sağında ve solunda dört mezhebin şeyhülislamlan için dört büyük 
medrese vardır ki halen bilginler ve olgun kişiler çalışır. Ayrıca bir darülhadis, bir 
darülkurra ve başka bir tıp bilimi medresesi, bir sıbyan mektebi, bir darüşşifa, bir 
darülit’am (imaret), misafirhane, kervansaray, bir yeniçeri ağası sarayı, 
kuyumcular, dökmeciler ve ayakkabıcılar çarşısı, bir aydınlık hamam, bin adet 
hizmetçi evi bine edip bu cami etrafındaki cümle (toplam) bin kubbe sayılmıştır. 
Galata tarafından Süleymaniye imaretine (külliyesine) bakan sanki gömgök kurşun 
ile örtülü bir karaltı gibi beliren bir şehir görür. Çalışanlann bütün sayısı üç bin

246 Evliya Çelebi mübarek gecelerde cami içinde yirmi iki bin kandil yakıldığını 
söylemektedir. (Bkz. Evliya Çelebi, 1314,1. cilt, s. 151)
247 Evliya Çelebi, 1314,1. cilt, s. 149-150.
248Gondola benzeyen bir kayık
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kadardır. Akdeniz’de bütün Sönbeki, İstanköy, Sakız, Rodos ve diğer adaların 
cümlesi Süleyman Han evkafıdır ki mütevellisi beş yüz kişi ile hükmeder.”249

Dünya mimarisinin en büyük meslek teşkilatı olan Hassa Mimarlar Ocağı 
sayesinde İstanbul dünyanın en gözde şehri haline geldi. Osmanlı medeniyetinin 
doruk noktasına damgasını vuran Sinan İstanbul’u camiler, mescitler, medreseler, 
türbeler, saray ve köşkler, hanlar ve hamamlar ile donattı. Bir kubbeler şehri haline 
dönüşen İstanbul, mimarların, hattatların, çini ustalarının, nakkaşların, 
kalemkârlann, ressamların akın ettiği bir merkez oldu. O dönemde dünyanın en 
büyük medeniyet projesi kabul edilen KırkçeşmeSu Tesisi ile Sinan büyük bir 
mühendislik projesine imza attı. Bu isale hattı sayesinde Alibeyköy ovası ve 
Kemerburgaz’dan toplanan sulan 55 km mesafede olan İstanbul’a taşıtmış oldu. 
Bunun için suyolu kemerleri, maksemler, başhavuz ve diğer havuzlar, katmalar, 
köprüler ve suların alınacağı 300’e yakın çeşme inşa edildi.

400’ün üzerinde eser veren Sinan, Osmanlı coğrafyasındaki diğer şehirleri 
de imar etti. İstanbul’un en görkemli simge yapısı olan Süleymaniye ile şehir 
siluetine damgasını vuran Sinan, Osmanlı medeniyet tasavvurunu somutlaştıran bu 
ölümsüz abide ile dünya mimarlık tarihinde görsel estetik yanıyla önemli bir yer 
kazandı.

Medeniyetin Beşiği İstanbul

Osmanlı mimarisinin klasik çağım bir ekol halinde sürdüren Sinan’ın etkisi
17. yüzyılın sonlarına kadar sürdü. Sinan sonrasında da imar edilen İstanbul, sahil 
saraylan, ahşap konaklar, meydan çeşmeleri, mesire yerleri ile dünyanın en 
konforlu şehri olmuştur. Bilim, kültür ve irfanın en önemli merkezi olan 
İstanbul’da Kâtip Çelebi ve Piri Reis gibi coğrafya ve denizcilik bilgini yetişti. 
Yüzlerce medrese, darülkurra, darülhadis, sıbyan mektebi kurularak şehir, 
dünyanın en rağbet görülen eğitim merkezine dönüştü.

Güzel sanatlann bütün dallannda öne çıkan İstanbul, Osmanlı 
medeniyetinin en zengin birikimi olan divan edebiyatımn da mektebi oldu. 
Erzurumlu Nefî ve Urfalı Nabîgibi taşradan Payitahta gelen nice şair, yazar, 
musikişinas ve sanatçı İstanbul mektebinde olgunlaşarak birer parlak kimlik 
kazanmışlardır. Taşradan gelenler İstanbul’da terbiye edilerek, bu şehirde 
kendilerine yer edinebildiler.

249 Evliya Çelebi, 1314,1. cilt, s. 156-157.
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Edebiyata paralel olarak Türk musikisinin klasik dönemi de İstanbul’da 
yeşermiştir. Medeniyetin önemli bir sacayağı olan musiki alanında Türkler, hiçbir 
milletle mukayese edilemeyecek biçimde zengin bir dağarcığa sahip oldular. 
Itrî’den Tamburî Cemil Beye kadar İstanbul’da yüzlerce bestekâr yetişmiş ve 
binlerce beste ortaya çıkmıştır. Padişah ve devlet adamlan tarafından himaye 
edilen ve desteklenen sanatçılar, her zaman ödüllendirilmişlerdir. Aynca padişah 
ve devlet ileri gelenler arasından onlarca bestekâr yetişmiştir.

Hat sanatında dünyanın merkezi olan İstanbul, günümüze kadar 
öncülüğünü sürdürmektedir. Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisarî, Mustafa Rakım 
Efendi ve Hafız Osman gibi yüzlerce hat ustası İstanbul’da yetişmiştir. Bunun gibi 
tezhip, ebru, kitap ciltçiliği gibi süsleme sanatlarında en büyük okul olan İstanbul, 
fiziksel bakımdan da birçok sanatçının ilgi odağı olmuş ve pek çok ressamın 
tuvaline işlenmiştir.

Dünyada benzeri olmayan İstanbul, yüzlerce şairin gönlünü çelmiş 
efsunkâr bir şehirdir. Herkesin hasretini çektiği İstanbul’un en güzel zamanlannı 
idrak eden Şair Nedim (18. yüzyıl)ne güzel ifade etmiştir:

Bu şehr-i Sitanbul ki bimisl ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır 250

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, lâkin...

İstanbul’u pek derin ve adeta içine sindirerek yaşayan büyük şair Yahya 
Kemal, bu şehri mükemmel terennüm edenlerin başmda gelir. Osmanlı 
medeniyetinin ve Türk-Müslüman İstanbul’un kodlarını en doğru okuyanşairimiz, 
İstanbul’un değişik semtleri ile Boğaziçi’nin koylanna kadar İstanbul’u terennüm 
etmiştir. Süleymaniye’den Üsküdar Atik Valide’ye ve Kocamustapaşa’ya kadar 
şehrin her semtinin ruhani güzelliklerini yakalamaya çalışmıştır:

250 Günümüz Türkçesiyle:8u İstanbul ki paha biçilmez bir şehirdir 
Bir taşma bütün Iran mülkü feda olsun 
Öyle tek bir incidir iki deniz arasında 
Dünyanın güneşi İle tartılsa yeridir
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Kocamustapaşaücra ve fakir İstanbul 
Ta fetihten beri mümin mütevekkil yoksul

Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada 
Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada

Serviliklerde sükûn yolda sükûn evde sükûn 
Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskûn

Divan şiirinde İstanbul’un değişik semtlerine değinildiğini görsek de şehir 
ya da semt mekânını bir bütün olarak almak, yani tarihiyle, kültürüyle, 
mimarisiyle, tabii ve coğrafî özellikleriyle, halkının toplumsal ve ekonomik 
yaşantısıyla bir bütün hâlinde değerlendirme geleneği Yahya Kemal’le başlar. Bir 
mekân şairi olan Yahya Kemal, İstanbul’u ve tabii değişik semtlerini Türk 
milletinin millî ruhuyla nasıl vatanlaştırdığını, bu dünya ve öte dünyaya ait ürettiği 
ve kurumsallaştırdığı Türk-İslam kültürüyle nasıl sıcak, manevî bir yaşama alanına 
çevirdiğini adeta orayla aynileşerek yansıtır.251

Şehir hayatma sinen kadim medeniyetin izlerini sadece maddede değil, 
manevî çizgide de okumak gerekir. Kısacası asıl hüner, medeniyeti ve medeniyet 
tasavvurunu yansıtan unsurlan gönül gözüyle görebilmektir. Medeniyetler 
şehirlerde oluşur ve bu yüzden medeniyetin tarihini yazmak, şehirde 
yaşanmışlıklann tarihini yazmakla mümkün olabilir. Yahya Kemal de şehir 
kültürüne aşina olanlan, medeniyetin tanıklan kabul ediyor. Şair, “Bir Başka 
Tepeden” başlıklı şiirinde medeniyetin tanıklannı “İstanbul’da yaşayan, 
İstanbul’da ölen ve İstanbul’da yatan” olarak görüyor:

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan sende ölen sende yatan

251 Nurullah Çetin: http://www.edebivatfatihi.net/2014/06/vahva-kemal-koca-mustapasa- 
siirinin.html. Erişim tarihi 10.08.2018

http://www.edebivatfatihi.net/2014/06/vahva-kemal-koca-mustapasa-
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ŞEHİR KÜLTÜRÜNDEN TÜRK EDEBİYATINABİZİM KÜLLİYE

Dr. Taner Namlı

Kuruluş ve İdeal

Bugün itibariyle 20.yılma ulaşan ve 77. sayısını yayınlayanBizim Külliye 
dergisi, yaym hayatma 1999 yılında Elazığ’da başladı.Bu süreyle Türk Edebiyatı 
dergiciliğinin merkez dışındaki en uzun soluklu yayınları arasına girdi. Bu 
istikrarın arka planında iki önemli amil vardır. Bunlar, başlangıcından bugüne 
derginin genel yaym yönetmenliğini yürüten Nazım Payam’ın dergiye belirlediği 
kültür-edebiyat politikası ve İzzetpaşa Vakfi’mn himayesi... Derginin İzzetpaşa 
Vakfı tarafından desteklenmesi, vakıf kültürünün edebiyat ve kültür faaliyetleri ile 
münasebetini gözler önüne sermesi bakımından da ülkemizde önemli bir örnektir. 
Bu iki amilin, derginin istikametini şaşırmadan, Elazığ’ın yerli-milli ve manevi 
hassasiyetinin rengine bürünerek bugüne gelmesinde göz ardı edilmemesi gerekir.

Dergi, ilk sayısından itibaren Türkçeye ve Türk Edebiyatına katkı 
sağlamayı kendine mesele edinmiştir. Tezini de; “taşrada oluşturulacak edebi 
muhitle millî ve evrensel edebiyat-kültür-sanat ortamına ne aktarılabilir?” ideali 
etrafında örmüştür.Bu tez; istikrarlı yaym hayatı, akademik ve niteliğe önem veren 
metin repertuvan ve aldığı uluslararası ödüller münasebetiyle gerçekleşmiş olarak 
kabul edilmelidir.

Nazım Payam, derginin kuruluş sürecini çeşitli röportajlannda ve “Sılası 
Türkçe” adlı eserinde teferruatlı olarak kaydetmiştir: “Bir kış gecesi müdavimi 
olduğumuz Kamu Çalışanları Vakfı ’nda üç arkadaş, şehrimizin sanatından, şair, 
şiir akşamlarından, mahallî basınından sözü açmış konuşuyoruz. Meğer yan 
masada sohbetimize kulak kabartan biri varmış. Ses tonu dostluğa eğimli, 
müdahale ediyor: “Yahu saatlerdir konuşuyorsunuz, fakat bir eksiği hatırlayanınız 
yok! ” Beni işaret parmağıyla göstererek “Herkes seni şair biliyor, çıkarsana bir 
kültür-sanat dergisi. ” Bu soru, dergi çıkarma fikrinin kıvılcımı olmuş, çevrenin 
teşvik ve telkinleriyle çalışmalara başlanmıştır. Bütün taşra dergilerinin kaderini 
tayin eden mesele tabiatıyla karşılaşılan maddi zorluklardır. Resmi işlemler için 
gidilen vergi dairesinden ümitsizlikle çıkıldığı esnada o dönem İzzetpaşa Vakfı 
yönetim kurulu üyelerinden biri olan Dr. Naci Onur beye rastlayarak durumu
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açarlar. O’nun ‘‘Yayımlayacağınız derginin masraflarını İzzetpaşa Vakfı 
üstlenebilir” tavsiyesi ile vakıfla olan temaslar başlamış ve yönetim kurulunun 
onayıyla dergi hazırlıklan başlamıştır. İlk toplantıya altmışın üzerinde kişi katılır. 
Derginin amacının tartışıldığı ve çerçevesinin çizildiği toplantılardakadro belirlenir 
ve dergiye ilk olarak “Külliye” ismi verilir. Sonrasında bu isimle daha önceden bir 
dergi çıkanldığı anlaşılınca “Bizim” sözcüğü eklenir. Her yapıtın ismi, yapıtın 
yorumlanmasında elbette okuruna bir fikir verir. “Bizim” kelimesiyle ortaklık ve 
sahiplenme duygusu uyandınlmış; “Külliye” ile Türk-İslam şehir hayatınm en 
temel alanlanndan birine işaret edilmiştir. Külliye, inancın ürettiği, birbirine 
eklemlenerek genişleyen bir varlık alanıdır. Bu bakımdan Bizim Külliye, aldığı 
isimle birlikte yaşadığı şehirle de akrabalık kurarak yola çıkar.

Derginin “Çıkarken” başlıklı ilk takdim yazısında “kendi ekmeğimizi, kendi 
sacımızda, kendimiz pişirmek arzusuyla”haıeket ettikleri belirtilir.

Ancak daha sonraları dergiye doğru bir istikamet çizebilmek veTürk kültür 
hayatının ve Türkçe’nin pusulasından şaşmamak gerektiği Nazım Payam tarafından 
hem Külliye’den bölümünde hem de yayımladığı eserlerde belirtilir.

“Bizim Külliye,teknolojinin küçülttüğü dünyayı sanatla, edebiyatla 
mahallinde büyütmeye namzettir. Entel şıklığa düşmeden, mensuplarının duygu ve 
fikrine sanat yoluyla işlerlik kazandırmayı, çevresini kültür diliyle tanıştırmayı 
önceler. Hemşerilerini toplumun ışıldayan bir parçası olduğuna inandırmaya 
çalışır. Eli kalem tutanlarıyla merkez-taşra bütünlüğü sağlayarak, kültürümüze, 
edebiyatımıza ve sosyal hayatımıza hizmet eder.

Türkçeye sevgimiz, vatan sevgisi kadar muazzezdir, yücedir. Bilgi ve 
görgümüz yettiğince imla tutarsızlıklarından, yanlış, bozuk cümlelerden, standart 
dil ile yazılmış bir metnin arasına yöre ağzı ve argo sözler serpiştirmekten uzak 
durduk, uzak da duracağız. Türkçe veya yabancı söz tercihlerinde, tercihimiz hep 
sevdiğimiz bildiğimiz “Türkçe ” den yana oldu, öyle de kalacaktır. ”

Derginin bu objektif ve tutarlı tavnna karşın daha ilk sayısının çıkışından 
itibaren heyecanlı kalabalık dağılmış, küskünlükler, kopmalar ve yerli yersiz 
eleştiriler yaşanmaya da başlamıştır. O tarihlerden bugüne dergi, bir elin 
parmaklarını geçmeyecek insanm katkısı ile ayakta durur. Payam, yazılarında ve 
söyleşilerinde hep mutfakta “üç kişi” kaldıklanm özellikle belirtme ihtiyacı 
hisseder. Buna rağmen istikrarlı ve ilkeli duruşu neticesinde Bizim Külliye
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dergisinin aldığı ödüller, niceliğin değil niteliğin önemli olduğunun, dergiye 
gösterilen takdir ve teveccühün kanıtlan olmuştur.

Yeni Türk edebiyatının tarihi seyrinde dergicilik faaliyetleri temel olarak 
ideolojik veya estetik zeminde değerlendirilir. Dergiler, estetik endişenin kimi 
zaman da sosyal bir duyarlılığın ürünü olarakTürk edebiyatının zihin ve duygu 
dünyasına ayna tutmuş; sanat kaygısı ve edebi endişeyle ideolojiyi bir perde ardına 
saklayabilmeleri nispetinde de Türk edebiyatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan 
değerlendirdiğimizde, Bizim Külliye’nin estetik kaygısının sosyal yönünden bir 
hayli ağır bastığım söylemek mümkündür. Çünkü başlangıcından bugüne, içeriği 
oluşturan metinlerin hemen tamamı edebi endişelerle dergide yer bulmuş, ideolojik 
bir işaret taşımamıştır. Dergide, çok çeşitli düşünceden kalemin yazması, 
hazırlanan dosya konulan; Bizim Külliye’nin ideolojik sanat aygıtı olarak 
görülmediğinin, Türk edebiyatına hizmet iddiası ile gayret ettiğinin işareti kabul 
edilmelidir.

Muhit: Elazığ’ın Bereketli Toprağında

Bir edebiyat dergisinin yayını ve istikrarı için sosyo-kültürel ortamın 
elverişli olmasına ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Elazığ’ın talihli şehirlerarasında 
olduğunu tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Şehir, kültür ve sanat birikimi 
bakımından köklü bir miras üzerindedir. Son birkaç yüzyıllık süreçte özellikle divan 
şiiri geleneğiyle, musikisiyle, kültür sevgisiyle, eğitim ortamıyla, dergicilik 
faaliyetleriyle, sanat mahfilleri ve 19.’yy.’da Harput’ta matbaanın varlığıyla Türk 
kültür tarihi içinde yer edinmiş, sağlam ve bereketli bir kültür ortamı kendiliğinden 
yeşerivermiştir.

Bizim Külliye’nin yayınlanmaya başladığı yıllarda, Elazığ’ın önemli 
dergilerinden biri olan Yeni Fırat dergisinin son sayısının yayınlamasının 
üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmiştir. 1962-1967 yıllan arasmda Fikret 
Memişoğlu’nun çıkardığı 36 sayılık Yeni Fırat dergisinden sonra Harput, Hedef, 
Nilüfer, Çağrı gibi kısa soluklu, ömürleri ancak 3-5 sayı olmuş dergiler kültür- 
sanat alanındaki boşluğu doldurmaya yetmez.Kısa süreli çıkan dergiler, çoğu 
maddi sebeplerden olmak üzere henüz üçüncü dördüncü sayısını yayınlama imkânı 
bulamadan kapanmaktadır. Bizim Külliye’nin yayınlandığı dönem Elazığ'ının, 
belki en önemli kültürel hareketliliği 1992 yılından itibaren Hazar Şiir 
Akşamlanmn her yıl düzenlenmesidir. Sivil teşebbüsle ve resmi makamların 
desteğiyle devam edegelen şiir akşamlan, şehre ulusal ve uluslararası düzeyde bir
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tanıtım fırsatı vermiş, şehre gelen şair ve yazarlar, şehrin edebi dinamiklerini 
harekete geçirmiştir. Elbette dergi faaliyetlerinin 1968’den sonra Elazığ kültür 
gündeminden düşmesinin nedeni, nitelikli kalem erbabının yetişmemesinden değil 
hem maddi kaynak sorunun yaşanması hem de meraklılann bir çatı altında 
toplanamamasından kaynaklanır.

Bizim Külliye, tipik şehir dergilerinden farklılık arz eder. Dergi, sadece 
kendi şehrinden beslenip katkısını kendi şehrine sunmamış, ulaşabildiği her yerden, 
Balkan ve Orta Asya Türk coğrafyasından yazarlara sayfalannda yer vermiştir. 
Böyle olunca benzerlerinden farklı bir misyon üstlenmiştir. Dar muhitine değil 
millî kültür ve edebiyatına yönelmiştir. Yani şehrinin kültür cephesini genişletmiş, 
bir görüş zenginliği sunmuştur. Bu Elazığ için bir imkândır. Derginin 2007 yılında 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin dergi dalındaki ödülüne, 2008 yılında Balkan Aydınlar 
ve Yazarlar Birliği Türk Kültürüne Hizmet Teşekkür Plaketi’ne, 2015’te 
TURKSAV’ın düzenlediği 19. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülü’ne ve 7. 
İstanbul Edebiyat Festivali’nde “istikrarlı ve kaliteli yaymlanndan ötürü” Şeref 
Beratı’na değer görülmesi bu gayretin taçlandınlmasıdır.

Gelenek ve Şehir Kültürü İçerisinde Bizim Külliye

Bir sanat ve edebiyat dergisinin “şehir” ve “kültür” kavranılan ile 
münasebeti nedir ve birbirlerini nasıl etkileyebilir, zenginleştirebilirler? Hangisi 
diğerini önce aşılayacak ve diğeri için zihinsel ve duygusal bir iklim inşa edecek? 
Bir edebiyat formu ve aktivitesi olarak dergi yayınını bunlar içinde nereye 
koyacağız?Dergicilik; bir şehrin insan varlığını, maddi ve kültürel üretimini, şehrin 
tanıtımını, boş zaman uğraşım nasıl etkileyecektir? Çoğaltacağımız sorular ve 
vereceğimiz cevaplar şehir dergilerinin, kültür-sanat dergilerinin şehrin kültürüyle 
olan münasebeti üzerine elbette fikir verecek,kavram ilişkilerini anlamamızı daha 
da kolaylaştıracaktır.

Modemizm ve modem sonrası dönem, yerli ve millî olanın yerine panltılı 
ve moda olanı ikame etmeye çalışır. Kalıcı, estetik olan değil, pratikte tüketilip 
yerine hemen yenisinin konabileceği, saklanmaya değil kullanılıp yitirilmeye 
namzet olanı sunar. Modemizmin, tüketim kültürünün egemen olduğu sosyal 
ortamlarda edebiyat ve sanat dergilerinin değer ifade ettiğini söylemek zor 
görünüyor. Popülizmin penceresinden bakıldığında bu tür dergilerin, zamanın 
tüketim hızına alışmış okurun temposuna ayak uyduramadığı ve 
eğlendirici/oyalayıcı vasfımn olmadığı görülür. Dolayısıyla okur, kısa zamanda
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sağlayacağı faydadan halî gördüğü bu tür basm yaym ürünlerini görmezden gelir, 
uzak durur. Fakat sanatın ve edebiyatm faydası pratikte ve somutta aranmaz. Bu tür 
gayretler, değer aşılamaya, değer yüklemeye ve güzellik duygusunu yaşatmaya 
yöneliktir. Zamanın ve mekânın kayıtlarından koparak geleneği geleceğe taşır.

Bizim Külliye dergisi, geleneksel edebiyatm temsil vazifesini üstlenmiştir. 
“Geleneksel edebiyat” ibaresinden ne anladığımızı da açıklamamız gerekiyor. 
Gelenek; “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın 
tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, 
alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır”. Batı tesirindeki Türk edebiyatı her ne 
kadar geleneğe savaş açarak ileriye yelken açsa da gelenekle olan bağlarım çok 
yönlü olarak devam ettirmiştir. Bizim bahsettiğimiz gelenek kavramı, Yahya 
Kemal’in “manevi hayatımız” olarak tanımladığı kavram alanı içerisinde yer 
almaktadır. Yerel veya yerli olan kültür ürünleri, millî sanatlar ve yaşayış unsurlan, 
bizim insanımızın hikâyesi, hissiyatı geleneğin çerçevesini çizer.

Gelenek, mazide kalanın nostaljik sayıklaması ve bir durağanlık hâli değil; 
yine Yahya Kemal’in “imtidad” düşüncesiyle ifade bulan “kökü mazide olan 
atiyim ” fikri ve değerler referansım kaybetmeden sürekli yeni olanı inşa etmedir. 
Bir yönüyle geleneğe bağlılık, millî bir reflekstir. Bu refleks, dergicilik alanında 
kendini 20. yüzyılın başmda Genç Kalemler’in yayınlanmasıyla göstermiş, buradan 
başlayarak millî dil ve edebiyatm varlık iddiası sergilenmiştir. Cumhuriyet’e 
yakmyıllarda ve sonrasında bu çizgide hatırlanması gereken üç dergiyi gelenekle 
bağı noktasında unutmamalıyız. Dergâh, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerini... 
Bizim Külliye dergisini de bu dairede değerlendirmek gerekiyor. Bizim Külliye, 
geleneğin halkasında bir birleşme noktası olmak ister. Bu tezi ortaya atsın ya da 
atmasın poetik vurgusu, bu çizgi üzerinden okunmalıdır. Derginin yaym politikası, 
Nazım Payam’m daha derginin ilk sayısından itibaren sıraladığı ilkelerle, milli ve 
yerli refleksiyle kendini geleneksel olarak vurgulamıştır. Bu işaret, derginin ilk 
sayısının kapağına konulan Niyazi Yıldınm Gençosmanoğlu’nun bir dörtlüğü 
üzerinden de okunabilir:

“Şol gökleri kaldıranın

Donatarak dolduranın

Ol deyince olduranın

Doksan dokuz adı ile ”
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Elazığ’ın yetiştirdiği önemli simalar arasında yer alan Hacı Hayri Bey, 
Harputlu Rahmi Bey, Niyazi Yıldınm Gençosmanoğlu ve Ahmet Kabaklı gibi 
isimler, nasıl sadece yerel bir kültürün sesi olmayıp millî ve evrensel bir ifade 
imkânı yakaladılarsa ve şehre böyle katkı sağladılarsa Bizim Külliye de böyle bir 
imkânı yakalamıştır.Sürekliliği ve etki alanı derin olan dergiler ve edebi mahfiller 
şüphesiz zamanla böyle manevi bir şahsiyet edinirler. Yukanda zikrettiğimiz 
dergiler de bu cümledendir.Dergilerin varlığım pek çok noktadan hafife almamak 
gerekir. Kültür tarihimizde bazı dergiler sanat işlevlerinin yanı sıra sosyo-politik ve 
sosyo-ekonomik işlevlere de haizdir. Sözgelimi, Millî Edebiyat döneminin ürünü 
olan Genç Kalemler dergisi Selanik’te, Ziya Gökalp’in Küçük Mecmuası ise 
Diyarbakır’da yayınlanmıştır. Bu dergiler, edebiyat hayatımıza olduğu kadar millî 
ve sosyal varlığımıza da önemli katkılar sağlamışlardır. Tarihi fonksiyonlanndan 
habersiz, yıllar sonra kurulacak yeni Cumhuriyet’in mimarlan olarak kalem 
oynattıklarının farkında değillerdi. Cumhuriyet’in fikri zemini, bir bakıma bu 
gayretlerin semeresi olarak görülmelidir. Merkezin kısılan sesinin yerine taşra ses 
vermeye başlamıştır. Bizim Külliye dergisi, bu tarafıyla da dikkate değer bir varlık 
gösterir. Hem taşrada çok az dergiye nasip olacak uzun ömrü, ilkelerinden ve 
çizgisinden sapmayışıyla, yazar kadrosunun yansına yakınını Elazığ dışından 
oluşturmasıyla, işlediği dosya konulan ve niteliğiyle, taşrayı merkezileştirme 
eğilimini kendiliğinden edinmiştir. Bu, edebiyat ve sanat hayatımızda bir tür 
merkeziyetçiliği sarsma eğilimine örnek merkez kaymalarından biridir. Ve 
şüphesiz bu tür faaliyetler, Türk Edebiyatına katkısının yanı sıra boy verdiği 
toprağın kültür hayatma da zenginlik katar.

* * *

Günümüz insanı; siyasetten, magazinden, spordan her akşam tüketip her 
sabah kalabalığına ve kabalığına doğduğumuz gündemle uğraşmaktan daha çok 
haz duyuyor. Siyasetin, sporun, ekonominin, magazininsomut tatminleri bizleri 
daha çok ilgilendiriyor. Ruhive manevi terbiyeyi belki konuşuyor fakatgeniş 
zamanlann işi deyip öteliyoruz. Şair’in dediği gibi “Ah kimselerin vakti yok/Durup 
ince şeyleri anlamaya”. Ruh ufkumuzdaralıyor, insanımızı inşa 
edemiyoruz.Yaşadığımız eğitim ve kültür çıkmazı bu ruh ufkunun darlığından 
değil mi?Musikimizden, edebiyatımıza, mimarimize kadar tadımız eksik. 
Sözgelimi okuma kampanyalan yapıyoruz ama yetmiyor boşluğumuzu 
doldurmaya. Bunlar iyi niyetli çabalar fakat maddede ve manada “merak, ilgi ve
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sevgi” aşamalarım nesillerimize aşılayamadığımızdan akamete uğruyoruz. O halde 
ne yapılabilir? Şüphesiz insanm pişmesi için bir ocak lazım. Kültür ocakları, 
bedene değil ruha üfleyen terbiye ocakları gerekiyor. Okuyan ve yazan insanlar 
için edebiyat mahfilleri birer ocaktır. Çoğalan tüketim alanları ve daralan üretim 
alanları karşısında milletin eğitim ve kültür seviyesi yükselecekse kültür 
ocaklarının, edebiyat sanat mahfillerinin çoğalmasına ihtiyaç vardır. Tabii var 
olanların da yaşatılmasına... Siyasetçisinden sporcusuna, iktisatçısından 
öğretmenine toplumun bütün fertleri kültürden, sanattan, edebiyattan nasibini 
almamışsa estetik ve güzellik duygusu eksik demektir. Dergiler, edebiyat mahfilleri 
bu bakımdan sadece şiir, hikâye, deneme yazanların, öğrencilerin uğrak yeri 
değildir.Toplumun her kesimine bir şeyler söyleyen “sesler alıp sesler veren” 
yerlerdir. Bizim Külliye’nin de, Elazığ’ın şimdiki ve gelecek nesilleri için şehrin 
edebi ve kültürel mirasının bir devamı olarak en çok muhtaç olduğu şey okunmak 
ve anlaşılmaktır. Dergi, şehrin yazan kalemleriyle okuyan zihinleriyle çoğalacak, 
şehir kültürünü aşılayacaktır.

Teknik Hususiyetler, Özel Sayılar, Yazar Kadrosu ve Dergi Mekânı

İlk sayısı için matbaaya gidildiğinde aylık yayınlanması düşünülen Bizim 
Külliye dergisi, çeşitli zorluklar göz önünde bulundurularak üç aylık bir kültür-sanat 
dergisi olarak matbaaya verilir. Bu periyotla20 yıla yakın zamandır yılda dört kez 
okuyucularıyla buluşan dergi, sadece 18. sayısından sonra beş aylık bir süre ara 
vermiş, bunun dışında kesintisiz olarak yaym hayatını sürdürmüştür.

Derginin ilk sayısında matbaa ismi yazılmamış, 2. sayıdan 6. sayıya kadar 
Çağ Ofset’te, 6. sayıdan 18. sayıya kadar GüntekOfset’te, 19. sayıdan 27. sayıya 
İstanbul Matbaacılık’ta, 28. sayıdan 77. sayıya kadar TDV Yaym Matbaacılık’ta 
basımı yapılmıştır. Derginin 46. sayıya kadarkikapaklan her sayı için özel 
hazırlanmış bu sayıdan itibarenise standart bir kapak zemini üzerine, o sayıda 
işlenen tema ile alakalı küçük bir resim ve fotoğraf yerleştirilmeye başlanmıştır. 
Aynca o sayıda yazısı bulunan herkesin ismi kapakta yer bulmuştur. Derginin ilk 
sayısı 49 sayfa, 2. sayısı 70, 3. sayıdan 36. sayıya kadar 70-85 arası sayfa 
sayılanyla yayınlanır. 37. sayıdan itibaren sayfa sayısı 90’a çıkar ve 70. sayıda 110 
sayfaya kadar arttınldığı görülür. Derginin ilk sayısında yazı adedi 24 iken 2. 
sayıda 29, ilerleyen sayılarda sürekli değişiklikler gösterir ve 70. sayıya kadar yazı 
sayısı 30 ile 41 arasmda değişir.
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Dergi’nin maddi giderleri İzzetpaşa Vakfı tarafından karşılandığı için 
reklam alma yoluna başvurulmamıştır. Son yıllara kadar ön kapak içi, arka kapak 
ve arka kapak içine vakfın faaliyetlerini ve işlettiği kurumlan tanıtıcı reklamlar 
yerleştirilmiştir. Son sayılarda ise arka kapak ve arka kapak içi reklamı olarak bir 
yayınevinin reklamlan verilmeye başlanmıştır. Her sayısında 1000 adet basılan 
Dergi, okurlanna sadece abone yoluyla ulaştınlmakta, elektronik posta veya 
telefonla ulaşıp talep edenlere de gönderilmektedir. Aynca Kültür Bakanlığı 
aboneliği ile bütün halk kütüphanelerine postalanmaktadır.Her sayıda yer alan 
sunuş yazısıyla ilgili sayının içeriğinden ve gelecek sayının dosya konusundan 
bahsedilir. Her sayının ilk yazısı Nazım Payam’m bir deneme metniyle 
başlamaktadır.

Bizim Külliye dergisinin 1. sayısından 38. sayısına kadar olan yazıların 
türlerine göre tasnifi bir fikir vermesi açısından şöyle listeleyebiliriz: Şiir-363, 
Makale-180, Deneme-174, Hikâye-89, Röportaj-68, lnceleme-71, Eleştiri-24, 
Çevir-23, Anı-23, Mensure (Şiirsel Metin) -15, Mektup-13, Değerlendirme-7, Özel 
Bölüm-9, Biyografi-4, Gezi Yazısı-7, Masal-1, Gündem-Tanıtım vd.-91...

Derginin pek çok sayısı özel dosya konulanyla çıkarılmıştır. Belirli 
konuların işlendiği bu sayılarda dosyayla ilgili incelemeler, makaleler, denemeler 
ve röportajlar yer almıştır. Derginin 1. ve 2. sayılarında herhangi bir özel dosya 
konusu yokken özel dosya konulanna 3. sayıdan itibaren başlanır. Bizim Külliye 
dergisinin ele aldığı bazı dosya konulan şöyledir:

3. sayıda Şiir ve Eğitim, 6. sayıda Kadın, 7. sayıda Doğu-Batı, 8. sayıda 
Eleştiri, 9. sayıda Çocuk ve Çocuk Edebiyatı, 10. sayıda Elazığ, 11. sayıda Göç, 
Acı Vatan: Gurbet, 12. sayıda Edebiyat Özel Sayısı, 14. sayıda Aydınlanma ve 
Aydın, 18. sayıda Kültür, 20. sayıda Şiir Şölenleri, 22. sayıda Niyazi Yıldınm 
Gençosmanoğlu, 23. sayıda Küreselleşme, 24. sayıda Sağ-Sol, 26. sayıda 
Edebiyatımızda Felek, 27. sayıda Edebiyatımızda Tip ve Karakter, 28. sayıda 
Yazarlar ve Yeni Yayımlanan Eserler, 30. sayıda Türkçe ve Türk Dilinin Genel 
Durumu, 31. sayıda Edebiyatımızda Tutku, 32. ve 33. sayılar Şehir, 34. sayıda 
Cengiz Aytmatov,35. sayıda Yayınevleri ve Yazarlar, 36. sayıda Yazarlar ve 
Hatıralan, 37. sayıda Ahmet Kabaklı, 38. sayıda Edebi Türler, 39. ve 40. sayılarda 
Tarih ve Edebiyat, 41. sayıda Gezi, 42. sayıda Türkü, 43. sayıda Ev, Sokak, 
Mahalle,44. sayıda Yavuz Bülent Bakiler, 46. ve 47. sayılarda Edebiyat ve 
Felsefe,48. sayılarda Edebiyat ve Politika,49. sayıda Yerlilik,50. sayıda Edebiyat 
ve Metafizik,51. sayıda Mitoloji ve Edebiyat,52. sayıda Yunus Emre,53. sayıda
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Kırgız Edebiyatı, 54. sayıda Estetik, 55. sayıda Gelenek, 56. sayıda Şehir ve Şair, 
57. sayıda Şehir ve Kitap, 58. sayıda Edebiyat ve Değişim, 59. sayıda Dergi ve 
Edebiyat, 60. sayıda Tarih ve Edebiyat, 61. sayıda Türk Dünyasında Seyahat, 63. 
sayıda İstiklal Savaşı ve Kadınlarımız, 64. sayıda Evrensellik, 65. sayıda Poetika, 
66. sayıda Psikoloji, 67. sayıda Kimlik, 68. sayıda Hayvanat, 70. sayıda Medyadaki 
Edebiyat, 71. sayıda Toplum, 72. sayıda Ömrünü Türkçemize Adamış Yabancılar, 
73. sayıda Düş, 74. sayıda Gerçeklik, 75. sayıda Edebiyatçı Kadınlarımız, 76. 
sayıda Medeniyet ve 77. sayıda ise Azerbaycan Edebiyatı dosya konulan ele 
alınmıştır.

Bizim Külliye dergisi, kuruluşundan itibaren farklı mekânlarda faaliyet 
göstermiştir. Derginin mekân ihtiyacı da yine İzzetpaşa Vakfı tarafından 
karşılanmıştır. Derginin ilk yönetim yeri, Türk Edebiyatı Vakfı Elazığ Şubesi 
olmuştur. Burada altı ay kaldıktan sonra Dergi, İzzetpaşa Vakfı ek binasının 
dördüncü katma taşınır. Burasının soğuk olması dolayısıyla aynı binanın üçüncü 
katma, bir yıl sonra başka bir sebepten yine dördüncü kata çıkar. Bina bir süre 
sonra bütünüyle kiralanınca İzzetpaşa Camii’nin arka yüzüne düşen Şehit Binbaşı 
Haşan Sabri Sokağı’na taşınılır. Nihayetinde Dergi halen faaliyet gösterdiği 
İzzetpaşa Vakfı Ek Binası’ndaki 90 metrekarelik dördüncü kata üçüncü kez son 
olarak taşınır.

Dergi, uzun yıllara dayanan yayın hayatma bağlı olarak geniş bir yazar 
kataloguna sahiptir. Elazığlı kalemlerin yanı sıra derginin yazarlanndan yansından 
fazlası Elazığ dışındaki yazarlardan oluşmaktadır Dergi, milli ve evrensel bir bakış 
açışım Elazığ’a taşımaya, Elazığ’dan da bu kaynaklara zenginleşerek, üreterek 
katılmayı prensipleri araşma aldığı için Türk akademik hayatının ve edebiyatının 
tanınmış isimlerinden oluşan bir yazar kadrosu oluşturmuştur.Derginin kendi yazar 
kadrosunu da yetiştirdiği söylenebilir. Yani ilkyazı denemelerine Bizim Külliye’de 
başlayıp buradan diğer dergilerde yazmaya devam edenler olduğu gibi dergideki 
yazılarım kitaplaştıran yazarlar mevcuttur. Dergi yazarlannı burada buluşturan asıl 
noktanın aynı estetik zevk ve düşünce dünyası olduğunu söyleyebiliriz. Derginin 
hali hazırdaki künyesi şu şekildedir:

Sahibi: İzzetpaşa Vakfı adına Prof. Dr. Necip İlhan, Yazı İşleri Müdürü: 
Mustafa Yalçm, Genel Yayın Yönetmeni: Nazım Payam, Tashih: Mahmut Bahar, 
Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı, Dizgi- Tasanm- Kapak-Web: Aydın 
Karabulut, Çizgi: Osman Suroğlu, Basm ve Medya: Gıyasettin Dağ, Hukuk 
Danışmanı: Vedat Pehlivan. Danışma Kurulu:Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Dr.
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Ahmet Buran, Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Doç. Dr. Levent Bayraktar, Prof. Dr. Tank 
Özcan, Dr. Metin Kayahan Özgül, Dr. M. Naci Onur, Necati Kanter, Dr. Ahmet 
Faruk Güler, Kemal Batmaz, Ömer Kazazoğlu.Aynca 2016 yılından itibaren 
Gıyasettin Dağ tarafından Kanal Fırat’ta Bizim Külliye Saati adlı kültür, sanat ve 
edebiyat programı yayınlanmaktadır. Dergi, kendini görsel medyada da görünür 
kılarak televizyon seyircisiyle de buluşma imkânı yakalamıştır.

Sonsöz olarak edebiyat, sanat eserlerive dergicilik 
faaliyetlerinintesirleriyazıldıklan dönem ile sınırlanamaz.Ru tesirler, zamanının 
sınırlanm aşar, millî ve evrensel duyarlılıklan geleceğe sunar.Bizim Külliye’nin 
tesirini, sadece Elazığ’da ve şimdi de aramak da bize belki çok şey 
söylemeyecektir.Derginin, sesini her duyurduğu yerde Elazığ adıyla birlikte 
anılması, sadece şehrine değil Türk Edebiyatına Elazığlı kalemler yetiştirmesi,bir 
vakfın kültür ve sanat hizmeti yapmasına vesile olması şüphesiz şehrin kültür 
hayatı için en önemli kazançlar olacaktır.
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Taner TATAR 

ÖZGEÇMİŞ

1969 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, Liseyi 
Kocaeli'nde tamamladı. 1986 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümüne giriş yaptı, 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl bitirmiş olduğu 
bölümde Yüksek Lisansa başladı. 1991 yılında buraya araştırma görevlisi olarak 
girdi. 1992 yılında "Türk İktisat Düşüncesinin Sosyolojik Tahlili 1838-1938" 
konulu tezini sunarak mezun oldu. Aynı yıl yine sosyoloji bölümünde doktoraya 
başladı. Doktorasını 1995 yılında "Şehirleşme ve Siyasi Katılım (Malatya 
Uygulaması)" konulu tezini vererek tamamladı veYrd.Doç.Dr. olarak öğretim 
üyeliğine başladı. 2009 yılında doçent, 2015 yılında ise profesör oldu. Bu tarihten 
beri görevini yerine getirmekte olup, bilimsel çalışmalarını devam ettirmektedir. 
“Türk Yönetim Sistemi”, “Siyaset Sosyolojisi”, “Kürede Dönen Siyaset”, 
“Gelenekten Modernliğe Kalıplaşan Yenilik”, Matem, Sömürgecilik Sosyolojisi”, 
“Kelimeler ve Kalemler, Edebiyat Sosyolojisinin Edebi Mümkinatı” adlı 
kitaplarıyla, çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve yazılan 
bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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KASTIM BUDUR ŞEHRE VARAM, FERYÂD Ü FİGÂN KOPARAM

Taner TATAR*

Giriş

Şehirler bir taraftan medeniyetin beşiği diğer taraftan da sorunlar 
yumağının mekânları olarak görülür. Zanaat, ticaret, yazı, eğitim, bilim, teknoloji 
ve gelişmenin beşiği olan şehirler aynı zamanda çatışmanın, farklılaşmanın, 
adaletsizliğin, yoksulluğun, ahlâkî çöküntünün, suçun vb. yaygınlık arz ettiği, 
mekânı dar ama nüfusu yoğun yerleşim birimleridir. Şehir hayatının tarih boyunca 
gösterdiği bu özellikleri sanayi devrimini müteakip daha da artmış ve şehirleşme 
ciddî bir mesele olarak ele alınmıştır.

Şehirleşme ve teknolojik gelişme arasmda karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu 
görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesine paralel şehirler de büyümüş, daha fazla 
nüfiıs daha hızlı ama daha az hazırlıklı olmak üzere şehirlere göç etmiştir. 
Teknolojinin de yardımıyla şehirler gittikçe daha fazla dikine büyümeye 
başlamıştır. Her ne kadar teknoloji bazı kolaylıklar sağlasa da yeni sorunların da 
davetiyesini çıkartmıştır. Sorunlar yumağından kurtuluş için hep artan bir biçimde 
teknolojiye müracaat edilmiştir. Teknolojinin baş döndürücü değişimi aynı 
zamanda göz kamaştıncı bir etkiyle insanlan büyüler hale gelmiştir. Öyle ki 
teknolojinin insan eliyle yapıldığı unutulmuş, o yegâne yaratıcı güç olarak tasavvur 
edilmiş, kutsanırken de lanetlenirken de her şeye kadir fail olarak görülmüştür. 
Teknoloji hayatı kolaylaştıran ve dünyayı güzelleştiren bir araç olmaktan çıkmış, 
gücün bizatihi kendisine dönüşmeye başlamıştır. Bu yönüyle teknoloji şehir 
hayatım güzelleştirmemiş ama göz kamaştırmış, hareket etme kolaylığı getirip hızı 
arttırırken serbestlik yanılsaması doğurmuş ama şehirde yaşayanlan kendisine 
mahkûm etmiştir. Kendisine hizmet etmesi için yapılan ürüne insan hizmetkâr 
kılınmıştır.

Teknolojinin gelişmesi ve aşın göçler, şehirlerin kimliğine de yansımıştır. 
Her şehrin kendine has kimliği kaybolmaya yüz tutmuş ve bütün şehirler birbirine 
benzemeye başlamıştır. İklim ve bitki örtüsü farklılıklan önemini yitirmiş, tabiî 
özellikler yapay müdahalelere maruz kalmıştır. Şehirler birbirine benzemeye ve 
kimliklerini kaybetmeye başladıkça fertler de bu benzerlik ve kayıptan paylarına 
düşeni almaya başlamıştır. Şehirler değiştikçe insan da değişmeye başlamış,

*Prof. Dr. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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değişen insan şehri de kendisine benzetmiştir. Değişenlerin içerisinde değişmeyeni 
tespit etmek zor olmakla birlikte kadim düşler düş kırıklıklarına kurban gitmiştir. 
Doğumdan ölüme şehir hayatı, modem batının ümitsizliğinin mekânı olmuştur. 
Çözümsüzlük girdabı daha çok değişim gayretiyle çözülmeye çalışılmıştır. Söz 
konusu çözümsüzlük girdabına henüz kapılmamış olan şehirlerimiz için çare 
üretme ihtiyacı, bazı düşünürleri daha kapsamlı ve daha hızlı batılılaşma isteğine 
yöneltirken bazılarını da kadim şehir geleneğini geleceğe taşımak gayretine 
yöneltmiştir. Bu çalışmadaki amacımız şehirleşme ve şehirlileşmeye ilişkin temel 
sorunları kısmen tespit ederek çözüme yönelik atılabilecek ilk adım hakkında bir 
değerlendirme yapmaktır.

Toplumsal Değişmenin Mekânı: Şehir

Şehir, tabiatın insan eliyle terbiye edilmiş mekânı, şehirli ise insamn 
insanlar tarafından terbiye edilmiş ferdidir. Hiç şüphesiz tüm mekânlar kendisine 
dokunan insan eli tarafından az ya da çok terbiye edilmiştir. Ancak şehirler tabiata 
rağmen ve hatta tabiatı da kapsayan bir değiştirme ve inşanın mahsulüdür. Öyle ki 
sulara bent vurulur, yönü değiştirilir ve hatta kurutulur. Dağlar delinir, tüneller 
açılır ve hatta ufalanıp yok edilir. Sadece yüksek tepelere ev yapılmaz, yapılan 
binalar yüksek tepelerle yarışır. İnsanlar bendi yıkılan su gibi şehre akar ve 
nihayetinde su, suda boğulacak olur.

Süreç, sanayi devrimiyle birlikte baş döndürücü bir hıza ulaşır. Yenilik bir 
araç olmaktan çıkıp amaca dönüşür. Hayata dair her şey yenilikçiden etkilenir ve 
gelenek gözden düşer. Her yenilik dünyayı ve hayatı alabildiğine değiştiren 
zincirin bir halkası olur ve bu zincir nihayetinde onu yapanın ayağına dolaşarak 
prangaya dönüşür.Yenilikler önce hayatı kolaylaştım ama eski ile bağ koptukça 
hayat anlamını yitirir. Şehirler yeniliklere boğulurken hafıza kaybına maruz kalır. 
Her bir yenilik hayata dair bir sorunu çözer ama beraberinde daha fazla sorun 
üretir. Üretilmiş sorunların üstesinden gelmek için de daha çok yeniliğe ihtiyaç 
duyulur ve bu bir girdaba dönüşür. İnsanı aşağı doğru çeken girdap, gökdelenlerin 
ürettiği yanılsamayla yükselme zannma yol açar. Şehre tepeden bakan şehirli, 
devasa bir mezar taşının üzerinde bulunduğunu göremez. Beton kaldırımları 
arşınlarken ayağı toprağa basmaz hale gelir. Yaratıldığı malzeme ile bağı koptukça 
yaratılış gayesini kaybeder. Nihayetinde kendi inşa ettiği dünyaya garip olur.

Dünya değişmesine değişti ama insanlar da söz konusu değişim karşısında 
kendini değiştirmegirdabının içinde buldu. Şehirli kendi eliyle değiştirdiği
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dünyasına intibak edebilmek için her zamankinden daha fazla terbiyeye ihtiyaç 
duydu. Şehirler şehirlilerle doldu lâkin şehirlileşme ciddi bir mesele oldu. “Ben 
dahi bile yapıldım” sözüüst üste dökülen beton duvarlar arasmda kayboldu. 
Hâlbuki fizikî yapılan yapan insanların hayat tarzları,bu yapılann içinde ve 
etrafında oluşur. İnsanlar yapılara, yapılar da insanlara ruh verir. Ne yazık ki 
ruhsuz yapılar, ruhsuz insanlannelinde şekillenirkenkendini inşa edenlere meydan 
okurcasına yükselir. Yapı devleştikçe onun miman cüceleşir. Kendi ruhunu taşa- 
toprağa üfleyenlerin mekâm ise içinde ve çevresinde yaşayanlar gibi canlıdır. 
Binalar akıllı değildir ama orada yaşayanlar akıllıdır. Ses, megafondan değil 
insandan gelir. Göz kamaştırmaz ama gönül okşar. Yapı, sadece hendeseden bir 
abide değildir. Orada cetlerin mağfiret iklimine girilir.Dede ve torun el ele tutuşur, 
omuz omuza verir. Nesiller arasındaki fark, uzlaşmaz çatışmalarla bağı koparmaz. 
İnşa edilen köprüler gönülleri de birbirine bağlar.

Şehirleşmenin Müessesevî Boyutu

Hayat müesseselere bölünür ve şehirli her biri için ayn bir rol üstlenir ya 
da her bir müessese için ferde taşıması buyurulan roller yüklenir. Birbiriyle çatışan 
roller kimlik karmaşasına ve şahsiyet zaafına yol açar. Mesela ekonominin buyruğu 
ile dinin emirleri birbiriyle çatışır.

Din, müesses hale gelirken, ciltler dolusu kitaplar yazılır. Üzerinde 
düşünülmeyen mevzu bırakılmamaya çalışılırken yorum üstüne yorum biner, din 
yorulur ve ne yazık ki insan ‘din’lenemez hale gelir. Din ya vicdanlara 
hapsedilmeye çalışılır ya da gösteriş aracına dönüşür. Ahlâkın güzelleştirilmesi 
çabası, din haricindeki diğer müesseseler tarafından buyurulan ve bu istikamette 
beklenen rol ve davranışlar dolayısıyla zaafa uğrar. Kâr etmeyi esas gaye olarak 
buyuran ekonomi müessesesinin işletmeci zihniyetine uyabilmek için din de kâr- 
zarar hesabına tabi tutulur. Dinî cemaatler “cemaatte rahmet vardır” anlayışıyla 
değil dünyevî amaçlann gerçekleştirilmesi için bir araç olarak görülür ve 
nihayetinde bu cemaatler birer menfaat birliğine dönüşür.

Hukuk ayrıntılarla inşa edildikçe suç çeşidi artar ya da suç çoğaldıkça 
hukuk kitaplan ciltlere, insanlar da hapishanelere sığmaz hale gelir. Nihayetinde 
şehrin kendisi herkesi içine alabilen devasa bir hapishaneye dönüşür. Yasal 
davranışlarda bile bazı sorunlar görmek mümkündür. Zira insanlann davranışları 
yasalara uygun olsa bile vicdana sığmayabilir. Çünkü yegâne ölçüt ve denetim 
yazılı kurallardır. İnsanlar arasındaki resmî ve geçici ilişkiler, maşeri vicdanın
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denetimini ortadan kaldırır. Artık insanlar birbirlerine değil yasalara karşı 
sorumludur. Şehirli gayet serbesttir ama özünü gürleştiremediği için özgür değildir.

Her şeyin karşılık beklenerek yapıldığı bir ortamda karşılık beklenmeksizin 
kurulan yegâne müessese olan aile bile menfaat birlikteliğine dönüşür. Beklenen 
menfaatin temin edilememesi ya da menfaatin son bulması mukavelenin iptaliyle 
neticelenir. Karşılıksızlık ilkesi ve sevgi yokluğunda aile, birlik değil birlikteliktir. 
İki tane ‘bir’in toplanmasıyla tekrar ‘bir’in elde edildiği aile müessesesinde 
aritmetik buyruk geçerli hale gelince birlik değil ikilik doğmaya başlar. Böyle bir 
ailede yan yana bulunulur ama birarada olunamaz. Bu sıhhatsiz yapıdan çocuklar 
da etkilenir ve bencil bir neslin tohumlan böyle bir ilişki içerisinde atılır. Sözde 
özgürleştirme adı altında çocuklar azat edilir.

Ekonominin müesses bir nizam haline gelmesini Allah’ın bahşettiği sonsuz 
nimetlerin paylaşılması zihniyeti değil kıt kaynaklann elde edilmesi mücadelesi 
belirler.Ekonomi biliminde kaynaklar kıt, ihtiyaçlar ise sonsuz olarak kabul edilir. 
Bu noktada aslolan paylaşım değil mücadeledir. Hâlbuki bizim kültürümüzde 
kaynaklar kıt görülmez. Zira Allah’ın bahşetmiş olduğu nimetler sonsuzdur ve 
herkese yeterlidir. İhtiyaçlar da sonsuz değildir. Çünkü ihtiyaçla nefis terbiyesi 
arasmda bir bağ vardır. Aynca israf haramdır. Kazançta da harcamada da helal 
ölçüsü esastır. Bir esnaf teşkilatı olan ahiliğin ahlâkî ilkeleri incelendiğinde modem 
batının ekonomi zihniyeti ile aramızdaki devasa fark görülecektir. Ahiliğin 
müesses yapısı ve buna uygun davranışlan göstermektedir ki ekonomiye dair 
tanımlamalarımız ve zihniyetimiz hayalî değil, uygulanmış olması dolayısıyla 
hakikîdir.

Siyaset, bir doğrunun doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir üslupla 
ifadesi ve icrasıolmaktan çıkıp sadece ikna etme üzerine kurulur. Hal böyle olunca 
siyaset “yalan söyleme sanatı”na dönüşür. Yalan söylemek sanat değilse de bu 
ifadeyle ona belirli bir derecede meşruiyet sağlamr. Amaç toplumu selamete 
kavuşturmaktan çıkar, güç ve iktidar elde etmeye yönelir. Siyasî ilişkilerde menfaat 
odaklı davranışlar artar.

Terbiye, içinde doğulan sıcak yuvadan çıkıp eğitim müesseselerine terk 
edildi. Beşikten mezara kadar sürdüğü ifade edilmesine rağmen hayatm belirli bir 
dönemine hapsedildi. Eğitimin sadece bir parçasını teşkil eden öğrenme süreci ise 
bilgi toplumu nitelendirmesiyle sonsuzluk payesini taşımaya devam etti. Lâkin
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öğrenme meselesi de fayda unsuruyla smırlandınldı. Eğitim müesseseleri, adıyla 
çelişmekle birlikte öğretim göreviyle sınırlanır hale geldi.

Netice itibariyle müesseseler birbirinden aynldı, onlan birleştirmek 
vazifesi sosyoloji biliminin cılız omuzlarına yüklendi. Şehirleşme ve 
şehirlileşmeye dair sosyolojik araştırmalar derde deva olmadıysa da meselenin 
tespitinde önemli ipuçlan verdi. İpin ucunu kaçırdıkça sosyolojinin umuduna daha 
çok sığınılır olundu. Sosyoloji, en azından bizim dünyamızdahenüz ipin ucu 
kaçırılmamışken, toplumun girift yapısmm yumağı karmaşık bir çileye 
dönüşmemişken onu çözebildiği kadanyla çözüp satırlar halinde sarmayı hedefler.

Şehirde Yaşamak

Bilindiği üzere şehre vardığında şehri yapılır görür Hacı Bayram-ı Veli. 
Kendisi bile yapılır taş-u toprak arasmda. Aslmda yapan da yapılan da insandır. 
Taşa elleriyle biçim veren insan adeta şehre kendi ruhundan üfler. Üfler üflemesine 
de içine çektiği de şehrin havasıdır. Hava evvela gönle dolar, gönülden de şehre 
dolar. O bakımdan sanki şehirlerimizden bu ruh çekiliyor gibi bir hissiyat içerisine 
kapılırız. Şehirlerin sanki canı çekiliyor ve her dokunduğumuzda şehrin cam 
acıyor.

Kavramların içerisine sürüklendiğimizde mefhum-u muhaliften hareketle 
kavramları hep karşı karşıya koyarak açıklamaya çalışınz. Şehir-köy, taşra-merkez 
karşılaştırması yapanz. Şehir hayatını anlatırken köyle mukayese ederiz. Köyün 
tabiatla iç içe olduğundan bahsederiz. Şehirde ise insanın tabiata sırtını döndüğünü 
söyleriz. Hatta şehirli tabiatı tahrip edendir. Yine köye müracaat ettiğimizde deriz 
ki, köydeki ilişkiler yüz yüzedir birincil ilişkilerdir, aslîdir, samimidir ama şehirde 
görmüş olduğumuz ilişkiler gayri samimidir, resmîdir, ikincildir, geçicidir. 
Gerçekten de biraz öyledir. Şehrin kendi yapısı içerisinde ilişkiler hep günübirlik 
olarak karşımıza çıkar, anlıktır; çok fazla dostluk, samimiyet kurmaya gelmez de 
bu ilişki zaman zaman korkutur insanı. Köyde ise insanoğlu sadece karşısına geçen 
insanlan değil, canlılan bile selamlamadan geçmekten imtina eder. Güzel 
türkülerimizden birinde ifade edildiği gibi: Çiçekler selama durdu. Çiçeklerin 
selama durduğunu görür, hisseder; karşısına durur bir selam verir. Selamda 
selamet, selamette muhabbet vardır.

Elbette köy hayatımn sade, nispeten masum, samimi bir boyutu var. Ama 
şehir ve köyü karşılaştınrken zaman zaman şehre de çok haksızlık ettiğimiz olur. 
Çünkü şehri yapan da insandır. Birer insan olarak biz şöyle bir hisse kapılıyoruz:
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Sanki şehir bizi inşa ediyor; sadece ve bazen şikâyet, bazen ye’se kapılarak bir 
şeyler yazmaya çalışıyoruz. Feryatlarımız oluyor, âh-u vâhlanmız oluyor. Zira 
insan yaşadığı yere benziyor.

Yaşadığımız yere ne kadar benziyoruz, yaşadığımız yeri kendimize ne kadar 
benzetebiliyoruz? Şehir hayatı içerisinde biraz çaresiz kalıyoruz. Yaşadığımız yeri 
kendimize benzetmekte zorlanıyoruz. Zaman zaman kaçma hissiyatı duyuyoruz ama 
bütün kaçışlarımız yine şehre, bütün kaçışlarımız mekândan mekâna oluyor. Başka 
bir kaçacak yer de bulamıyoruz. Şehrin inşam olarak nelerden kaçıyoruz? Şehirde 
duyduklarımızdan kaçıyoruz: bağınş-çağınş, gürültü, koma sesleri, tahtayı bilmem 
ama zihni delen keser, gidip-gelmelerimize ritim tutturan testere! Nihayet kulaklıklar 
takılır ve şehrin sesine veda edilir. Gözlerini kapatıp İstanbul’u dinleyen şairi 
düşünüyor, “bir kadının suya değen ayaklan”nı düşlüyor ve irkildiğimiz seslerle 
gerçeklerin içine düşüyoruz. Şehrin kokusundan kaçıyoruz: patlamış bir lağım ya da 
bir yağmur sonrası tıkanmış rögarlar; taşınmayı bekleyen çöpler; egzoz dumanının 
içimize işleyen isi ve yağmurun bile yıkayamadığı şehir! Püskürtülen parfümün ağır 
kokusuyla şehri koklamaya veda! Şehirde gördüklerimizden kaçıyoruz: ellerini belli 
belirsiz bir ümitle açıp gelen biçare; birbirini itip-kakan gençler ve onların biraz 
büyümüş ama olgunlaşmamış ahilerinin eşlerine uyguladıkları şiddet, kaybolmuş 
vicdan ve merhamet; asık suratlar ya da anlam verilemeyen kahkahalar; poşeti ağzına 
dayayıp tiner çeken çocuklar; yatak odalarım sokağa taşıranlar! Bunca dokunaklı hâl 
içinde gel de dokun şehre! Ne tutacak bir yaprak ne de batacak bir diken var. Ne 
sükûtun nabzım dinleyeceğimiz bir el ne de dünyamızı güzelleştirecek güler yüze 
dayanak al bir yanak! Ne başımızı yaslayacağımız bir vefalı sine, ne de 
yorgunluğumuza yastık olacak bir omuz var. Diğer taraftan taciz için pergel gibi 
açılmış bacaklar, kalabalığı yararak geçmeye çalışan bencilin böğrümüzü delen 
dirseği, üstümüze üstümüze gelen ya da üstüne üstüne yürüdüğümüz kalabalıklar! 
Kaçarcasma sokakta yürürken kurtulmak istediklerimiz daha sıklıkla karşımıza 
çıkıyor. Her iki yanı Çin Şeddi gibi binalarla örülmüş sokaklar sadece labirent. 
Gökyüzüne de bakamıyoruz. Göğün maviliği şehrin sisleri arkasında yas tutuyor. 
Gecemiz, yıldızlara perde ışıklarla ışıldıyor, ay dede çoktan terk etmiş bizi ki geceler 
hiç aydınlanmıyor.

Biz şehirden göçmeden şehir bizden göçüyor. Şehrimize ancak dikiz aynasından 
bakabiliyoruz. Her şey hızla değişirken yaşadığımız yer hiçbir zaman eski yer 
olamıyor-eskisi gibi kalamıyor. İnsan doğduğu ve yaşadığı yerde kendisini gurbette 
hissediyor. “Gurbet o kadar acı kiJNe oldu da şehir bu kadar ‘günahkâr oldu’? Sezai 
Karakoç'un özellikle Batı şehirlerini anlatırken bir ifadesi var. Orada, Batı şehrinde
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fabrikalar katedrallerin yanına inşa edildi der. Fabrikalardan çıkan dumanlar sadece 
katedrallerin üzerini örtmedi, hakikatin de üzerini örttü. Evet, sanayi devrimi 
gerçekten çok büyük bir değişiklik meydana getirdi. HansFreyer’insözüyle“dağlan 
yerinden oynatan tabiat kuvvetleri sükûn bulduktan beri dünyayı hiçbir şey sanayi 
devrimi kadar değiştirmedi”. Devrim oldu, fabrikalar açıldı, nüfus çok hızlı bir 
şekilde merkezlere akın etti. Tanm alanlan kısmen buıjuvazinin eline geçti. Büyük 
çiftlikler teşekkül etti. Batı açısından aristokrasinin çok da methedilecek bir yanı 
yoktu belki, senyör-serf ilişkisi ciddi şekilde sömürüye dayanıyordu ama senyör 
doyuracak bir sürü adamı da besliyordu fakat buıjuvazinin eline geçtikten sonra bu 
topraklardan kân zedeleyecek her ne varsa, marjinal faydayı düşürecek ne kadar 
insan varsa topraklardan sökülüp atıldı. Bir taraftan şehrin iş imkânlan onlan çekti, 
şehir cazibe merkezi oldu. Diğer taraftan da kırsal alan onlan âdeta kendisinden 
kovdu. Şehirlere hücum etti insanlar. Öyle bir hücum ki çaresizlikle beslenen bir 
talan var işin içerisinde. Aslmda talan ettiğinin bizatihi kendi hayatı olduğunu çok 
geç fark edecekti bu insanlar. Fabrika hayatı içerisinde çok hızla inşa edilen binalar 
nüfusun aşın yoğunlaşması, çevrenin çok hızlı bir şekilde kirlenmesi hem yukandan 
bacaların dumanlan ile hem aşağıdan atık sularla alabildiğine kirli, dumanlı ve 
insanlann birbirine güvenemez hale geldiği ‘kaypak şehirler’ ortaya çıktı. İnsanlar 
şehirlerde yaşadılar, yaşlandılar ama ihtiyar olamadılar, ihtiyarlayamadılar. Hâlbuki 
eskiden, eski şehirlerde şehirler de insanlar gibi ihtiyarlardı. Şehirler bizim 
mezarlıklanmıza benzerdi adeta. Tıpkı insanın yeni doğuşu gibidir mezarların ilk 
hali. Sonra üzerinden belli bir süre geçer o mezara bir mermerden anıt yapılır 
diyelim; çok daha diktir mezar, bu hâl onun gençlik halidir. Derken zamanla kabrin 
başındaki taş hafif hafif yana yatar. Tıpkı insanoğlunun yaşlanması gibi, derken taş 
düşer; insanm ölümünde olduğu gibi mezar da ölür gider. Binalar vardı elbette, 
evlerin içerisinde hayat olurdu ve evlerin avlu da denilen mutlaka bir hayatı olurdu; 
orada günlerini geçirirlerdi. Ev de yaşlanırdı, öyle ki sanki sokağa düşercesine 
eğilirdi ama o evlerde bir ihtiyarlık olurdu, şehir ihtiyarlardı. Şimdiki şehirler 
yaşlanıyor ama ihtiyarlamıyor. Sözde turizm adma aşk şehirleri deniyor ama yar 
üstüne yar sevenlerin dolaştığı kaldıranlarla dolu bir mekân nasıl aşk mekânı olur? 
Öyle bir ilişki içerisinde şehirler ihtiyar olmuyor ama ‘kart zampara’ya dönüşüyor 
adeta. Şehirler yok oluyor, ihtiyarlamıyor ve ölmüyor, yok oluyor. Çünkü ölüm de 
bir diriliş bizim anlayışımıza göre; bilhassa ölmeden önce ölme anlayışı dikkate 
alındığında, insanlann ölmeden önce ölmediği bir yerde, şehirlerin de ölmeden önce 
ölmesini beklemek herhalde doğru olmasa gerek. Batılı buna kendince bir çözüm 
bulmaya çalışıyor.Önce merkezlerde çok daha itibarlı insanlar otururken; yavaş 
yavaş şehir kendi çevresine doğru genişlemeye başlıyor. Varlıklı olanlar bizatihi
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kendi inşa ettikleri o dünyadan kaçarcasına uzaklaşıyorlar ama ne gariptir ki 
feodalizmin surlarla etrafı örülmüş şehirlerinin yerini sanki geleneklerini takip 
ediyorlar gibi olsa gerek etrafı kaim duvarlarla örülü siteler almaya başlıyor. Aslmda 
zedelenen burada mekândan ziyade insan ilişkileri. İnsanlann kaçtığı, mekândan 
ziyade kendi kendileri. Herkes kendi kendisinden kaçıyor ve sığınacak bir liman 
arıyor. Bizim dünyamıza baktığımızda iseBatı’ya göre sanayileşmeye biz sonra 
başladık; kendimize göre de bir yol tutturduk. Hiçbir şekilde Batı’ya benzemeyen bir 
sanayileşme ve şehirleşme sürecimiz yaşandı. Oradaki kadar zalim olmadı bizim 
şehirlerimiz. İnsanlarımız oradaki kadar başlangıç itibariyle hiç olmazsa büyük 
perişanlıklar yaşamadı. Ama bizde de 1950'lerden sonra özellikle şehirlere büyük 
göçler yaşandı. Bu göçler birinci nesil için çok hüzünlüydü. Çünkü geride 
geçmişlerini bırakmışlardı. Geçmişlerinde şöyle veya böyle hüzünleri, acılarıyla 
hatıraları vardı. Ama şehirde hatıraları yoktu; kendilerini kimsesiz hissettiler. O 
birincil ilişkileri bulamayınca da yalnızlaştılar, çaresiz kaldılar. Kemalettin 
Kamu’nun bir dörtlüğünde belirttiği gibi kimsesizlik ölümcül bir dert oldu:

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,

Kulaklarım komşuların ayak sesinde;

Varsın yine bir yudum su veren olmasın,

Başucumda biri bana 'su yok' desin de!

Başucunda su yok diyen biri bile olmayan insan için köy bir özlemdi, bir 
hasretti ama o birinci neslin de çocukları oldu. Şehirde doğan ikinci nesil, köyü 
neredeyse hiç bilemedi, dolayısıyla hasret duyacağı bir yer olmadı. Belki babası 
radyoyu açıp “Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle”yi 
dinleyerek bir teselli buluyordu. Ama ikinci neslin tesellisi de yoktu, dinleyeceği 
Batsın Bu Dünya oldu. Dünyanın batışı belki onun kurtuluşu olarak görülüyordu. 
Hayatımız müziğimize, edebiyatımıza, sanatımıza yansıdı. Arabesk müzik insanlann 
dertlerine belki çare olmadı, kanayan yaralarına belki tuz bastı ama bir şekilde de bu 
insanlar onunla teselli buldular, ikinci nesil yerini üçüncü nesle bıraktı, binalar 
gittikçe daha fazla yükseldi, binalar yükseldikçe insan başı göğe erdiğini zannetti, 
göğe yaklaştığım zannetti ama aslmda gökten uzaklaştı.

Şehir insanın sürekli “ol”duğu mekândır. Nagehan ol şara varan, ol şan yapılır 
görürken sadece seyirci değildir. Kendisi dahi bile yapılır taşu toprak arasmda. 
Öyle ki Yunus’un diliyle “İşbu vücut şehrine her dem giresüm gelir”. Ariflerin
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sözünden cahiller anlamasa da söz, şehrin pazannda para eder, taşa bile biçim 
verilirken, âşıkların kanı sebil olur:

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihan üresinde

Bakıcakdîdar görünür ol şârınkenâresinde

Nâgehan ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm 

Ben dahi bile yapıldım taş u toprak âresinde

Bina yapmaktan, yapılmaya fırsat bulamayan bir nesil! Bir yanda taşı 
gönül ocağında pişirip, aşk ile birbirine bağlayan şehre sevdalılar; öte yanda aşkı 
olmayan taş gönüllerle inşa edilmiş binalarda taşlaşanlar! Bulutlara yaklaşmayı, 
göğe yükselmek zannedenler!

Şehirde Ölmek

Yaşanılan mekân ölümsüzlük yanılsaması yaratabilmektedir. Açlığın, 
sefaletin, salgın hastalıkların, savaş ve terörün her gün onlarca cana mal olduğu bir 
mahalde yaşamakla güvenliğin zirve yaptığı bir yerde yaşamak arasmda hayatî fark 
vardır. Birinde her gün ve her an ölümle yüz yüze ölümlü bir hayat; diğerinde âdeta 
ölümü kendisinden sürgün etmiş ölümsüz bir hayat! Mezarlannı bile kendisinden 
uzaklaştırırken, onlarla birlikte Azrail’i de dışarıda tuttuğu duygusu! Etrafında 
ölümü hatırlatacak hiçbir şeye tahammül edemeyen ölümsüz insan! Öyle ki 
yaşlılarını da bakım evlerine göndererek gençler ve çocuklardan müteşekkil bir 
çevrede yaşayan bedbahtlar! Etrafında ölümü hatırlatacak hiçbir şeye tahammül 
edemeyip ölümden kaçan insan! Ölüm kime yaklaşmışsa ondan kaçmak ya da onu 
uzaklaştırmak lazım düşüncesinin malûlü kaçkınlar! Yetişkinlik dönemine geçmiş 
olmakla birlikte herhangi birisinin ölümüne tanıklık etmeden yaşayan bir nesil 
yetişiyor. Sanal âlemde vuku bulanlar ise sadece ‘sanmak’la neticeleniyor. Hâlbuki 
ölümün olmadığı bir yer, gerçek bir tabut. Tabut, ne kadar büyük, şatafatlı ve 
konforlu da olsa aslî özelliğinden bir şey kaybetmez. Lüks içerisinde bulunmakla 
birlikte yaşadığı şehri mezarlığa çevirmiş bir batı söz konusu. Babil kulesi misali 
Tann’ya meydan okurcasına inşa ettiği göğü delen binalar aslmda kabrin başına 
dikilmiş taşlar gibi ölümü ilân ediyor. Şehirler, gökdelen denilen mezar taşlanyla 
döşeniyor. Bir mezar taşma yüzlerce ölü! Taşlardan etrafa saçılan ışık göz alıyor 
ama göze fer vermiyor. Taşların arasından oluk oluk insan akıyor. Lâkin birinin
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diğeriyle teması yok. Geçenler-gidenler ne birbirinin gözüne bakıyor ne de selam 
veriyor. Filmlerde öldüğünden habersiz bedenlerini sürükleyen zombiler gibi 
yürüyorlar. Aralarındaki yegâne fark görünüşle sınırlı. Zombinin soğuk bedeninin 
perişan görünümüne karşı görünüşü şatafatlı sıcak ölüler! Zaten ölümü hatırlatacak 
saçlardaki bir ak derhal karartılır; yüze değen bir çizgi elleri mahir bir estetikçinin 
‘yeniden yaratışı’na teslim edilir. Aynalar yalan söylemez ama yüz aynaya yalan 
söyler. Ayna, inanmış gibi yapar, gördüğü yalanı yalancının yüzüne yansıtır. Kendi 
yalanma inanan yalancı, yüzüne bir mutluluk maskesi takar. Maskeler de eskir, 
lâkin yeni bir maske bulmak zor değildir ölümsüzlük pazarında. Bildiğini 
bilmezlikten gelip mutluluk yanılsamasına düşerken, deruni bir hüzne kapılır insan.

Sıcak ölüler geçidi şehirler! Etrafından sıcak ölüler geçer, kendisinin de 
geçtiği gibi: dokunmayan ve dokunulmayan bedenler çarşısı. Bu bedestende 
şehvetli bakış çok, ne yazık ki gözlerinde kaybolacak yâr yok. Parçalara ayrılmış 
işlerin her bir parçasını üstlenen çok, aynı yükün altına girip derdi bölüşecek yâran 
yok. Mükâfatı önceden belirlenmiş bitirilmesi gereken iş çok, dertlere giriftar 
olunacak kutlu bir yara yok. Yâr, yâran, yara ölmüş, salasını duyan yok.

Bütün ömrünü varacağı menzile hazırlıkla geçirenler için ölüm yâr ile 
buluşacakları düğün günüdür. Kutlu doğumu anlatan Mevlid-i Şerif, vuslata erenler 
için düğün namına okunur. Geride kalanlar için ayrılığın feryadıdır. Feryat dilde 
değil gönüldedir. Kavuşan için sevinç, ayrılan için hüzün! “Ak kefen” giden için 
gelinlik, “kara toprak” geride kalan için yastır. Yas üstüne yas, ciğeri kabristan 
eyler. Dilini ciğerine bağlayan, ağıt söyler. Ayrı düşenlerin sözü yüzünden okunur. 
Yaş, sineye akar. Sırtım yasladığı dağlar ufalanır, kabrin üstüne yağar. Garip başmı 
sevdaya salan ey canlar! “Nice âşık kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevla’m yine 
güldürür”. Selvi boylu yârdan ayrılan garipler! Dostun bağında tekrar beraber 
olunacak dem sanılandan da yakındır. Uzaklan yakın eyleyen, her ne ihsan 
buyurursa karşılıksız veren Vehhâb’a hamdolsun. Her canlıya ölümü tattıran 
Mümît’e yakarışımız daim olsun. Mahşerde ölüleri dirilten Bâis’e secdemiz baki 
olsun.

Günümüzde Amerika’da ölümlerin yüzde 80’inden fazlası kurumlarda ve 
hastanelerde vuku buluyor. Yüzde 20’lik bir kesim huzur evlerinde son nefeslerini 
veriyor. Öz yataklan yerine hastane ve bakım evlerinin kim bilir kaç canın 
çekildiği, sıcaklığını çoktan kaybetmiş duvarlan gibi soğuk yataklarda, başucunda 
gözlerine bakan bir çift muhabbetti göz olmaksızın bir tutam bulunmadığı boş 
kalmış eller yanma düşüyor. Ölenler yapayalnız, Hz. Azrail can alırken bir
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başkasıyla tanışamıyor. İnsanlar sadece can verirken ölüm meleğiyle karşılaşıyor. 
Azrail hazretlerinin şöyle bir hitabı var mıdır, bilinmiyor: “Hatırlar mısın, annenin 
elini tutarken, babanm başında Yasin okurken seninle tanışmıştık? Hani sen beni 
hissetmiştin ama görmemiştin. Korkma! Ellerim hafiftir, annenden-atandan bilirsin. 
Baban canım teslim ederken nasıl da tebessüm etmişti? Şimdi tebessüm etme sırası 
sende, bak bir vakitler senin gibi evlatlann da nöbette. Hadi tut elimi, ebediyete 
seyahatte sana refakat edeyim, seni sevdiklerinin yanına götüreyim”.

Başucunda sevdikleri bulunan bir kişi ölümü beklerken eski günleri yâd 
etme imkânına kavuşur. Sevenler birbirine teselli pınan olur. Ölmeden evvel ölüm 
sonrasındaki merasimleri belirlemede ve bir anlamda onlara katılma imkânı bulur. 
Geleceğe dair vasiyetiyle huzur bulur. Pişmanlık ya da öfke de içerse son sözlerini 
söylemekle vazifesini yapmış olmanın huzuruna erer. Müşterek hatıralar dile 
geldikçe, son yolculuğunda hatırlı olduğunu hisseder. Bitirilmemiş işlerle ilgili bir 
teselli verilmezse gözleri açık gider. Doymadığı hayat, doyamadığı sevdikleri, 
biçare olarak düşündüğü geride bırakılanların olduğu bir ölümde derin bir hüzün 
vardır.

Bilimdeki gelişmeler ve ölümün inkân, kaçınılmaz olanı geciktirmekte, can 
çekişme süresini uzatmakta ve ölümü zorlaştırmaktadır: Tek başına, uzun sürede ve 
ağnlı bir ölüm! Ölümü geciktirdiğini düşünen insan mutlu görünüyor. Ölümü 
çağırdığında ise davete icabetin geciktiğini düşündüğü her an onu tarifsiz ıstıraba 
boğuyor.

Bir kişinin ölümü hayatımızda ve gönlümüzde kapladığı yer kadar boşluk 
oluşturur. Hayat sürekli bir özlemle devam eder. Ölüm kabul edilse, aradan geçen 
zaman ateşi küllese de çeşitli vesilelerle hasret ve özlem ateşi tutuşuverir. 
Unutmayanlar için mekâna, eşyalara, nesnelere, dağlara, ovalara, sözlere sinmiş 
hatıralar vardır. Nesnelerin cam yok ise de ona sinmiş hatıralar nesneyi dahi canlı 
kılar.

Ölmek için yaşıyoruz. Attığımız her adım bizi bekleyen sona doğru. 
Kırdığımız her kalpte bir insan ölüyor. Ne de çok kalp kınyoruz. Hoyratça 
kırdığımız her kalpte bir insan öldürüyoruz. Öldürdüğümüz her insanda aslında 
kendimizi öldürüyoruz. Ölüm asude bir bahar ülkesi midir? Sorunun cevabmı 
bizatihi yaşadığımız hayat kulağımıza fısıldıyor. Gürültü ve şamata o kadar çok ki 
o sesi duyamıyoruz. Ölü bir şehirde diri olmak ne mümkün! Kadim sese kulak
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verdiğimizde “ölmeden önce ölmek gayesiyle yaşayan fertler var oldukça şehir diri 
kalabilir” diye fısıldadığını duyabiliriz.

Sonuç: Henüz Geç Değil

Batı tipi şehirleşme süreci ve modelleri dünyaya ve insanlığa büyük 
faturalar ödetmiştir. Süreç böyle devam ettiği takdirde fatura kabararak önümüze 
gelmeye devam edecektir. Fakat önümüze konan nimet görünümlü zehri 
yemediğimiz takdirde faturayı ödemekten de kısmen muaf olacağız. Zira yapılan 
hatalar batıya ait olsa da bedelin bir kısmını tüm dünya ödemektedir. Ozon 
tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve asit yağmurlan gibi çevre felaketlerinden 
herkes mustariptir. Önemli olan felaketlere ortak olmamak ve medeniyet inşasının 
batı tipi modellerden farklı bir biçimde yapılabileceğini görmek ve göstermektir. 
Köklü bir medeniyetin mensuplannm gelenekle bağlannı koparmadan latif 
ruhlarım maddeye ve çevreye yansıtamamaları için tek sebep atalettir. Gelenekle 
bağı kopanlann da yegâne yolu taklitçiliktir. Taklit aslından daha da kötüdür. 
Kâinat tasavvurumuzun esasını teşkil eden İslâm, bize dünyayı güzelleştirme 
vazifesini lütfetmiştir. Geçmişte kurduğumuz şehirler ve geliştirdiğimiz şehirli 
tutum ve davranışlar -ki bunlar sadece şehre mahsus değildir ama şehirde daha da 
incelmiştir- hep dünyayı güzelleştirmeye yöneliktir. Süreç, kısmen kesintiye maruz 
kalsa da vazife şuurunu kazanıp bu vazife istikametinde çalışmaya devam 
ettiğimizde tekrar birbirinden güzide şehirler kurmamız mümkündür.

Dünyayı güzelleştirme vazifesini ifa edebilmek için evvela şimdiye kadar 
yapılmış olan yanlışlan idrak etmek ve düzeltmek gerekir. Uçsuz bucaksız bir çöl 
olan LasVegas’ta her yere gökdelen dikmenin çok fazla sorun teşkil etmemesi 
belki doğrudur. Lâkin Süleymaniye’yi gölgeleyen bir gökdelen gözümüze ve 
gönlümüze çekilen kara bir perdedir. Kâbe’ye de camiye de tepeden bakmak edep 
dairesi içerisinde değildir. Zira bizim medeniyetimizde edep, şehirli olmanın 
incelmiş ahlâkî düsturlannın davranışa dönüşmüş zarafetidir. Kabalık ise mesela 
Bursa’nm kalbine devasa mezar taşı görünümünde gökdelen dikmektir. Bunun gibi 
dikilen mezar taşlan, şehirlerimizin ve şehirlimizin kimliğini elinden alarak onlan 
öldürmek ya da ölümünü ilân etmek demektir. Henüz ölmeden ve geçmişle olan 
gönül bağımızı koparmadan geleceği inşa etmek mümkündür. Gelenekli 
şehirlerimizin geleceğini Batının değil kendi gözümüzün bakışıyla kurmamız için 
yeterli birikimimiz vardır. Söz konusu birikimi değerlendirmemiz gerektiğine dair 
inanç ve buna uygun zihniyet, şehirlerimizi ruhunu öldürmeden inşa edebilmemiz 
için en azından başlangıç noktasında yeterlidir.
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Hiç şüphesiz şehirleşme bina, yol, köprü ve çevre düzenlemelerinden ibaret 
değildir. Şehirleşmenin esas boyutu şehirli tutum ve davranışlarıyla ilişkilidir. 
Ruhu ve bedeniyle yaşanabilir şehirler inşa etmek, medeniyet tasavvurumuzla 
mütenasip müesses nizamı kurmakla mümkündür. Her biri bir bütünün parçaları 
olan din, ahlâk, aile, hukuk, ekonomi, siyaset ve eğitim gibi müesseselerin 
medeniyet tasavvurumuza uygun ve zamana uyan değil ama çağa meydan okuyan 
bir ruhla tanzim edilmesi mecburiyeti vardır.

1955 yılında Yeşilbayır’da (İstanbul/Hadımköy) doğdu. Sırasıyla Elazığ 
Murat İlkokulu (1961-1966), Elazığ Mezre Ortaokulu (1967-1970) Elazığ Atatürk 
Lisesi (1970-1974) ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü (1974- 
1977) bitirdi.

Mesleki hayatma Akçadağ (Malatya) Öğretmen Lisesinde edebiyat 
öğretmeni olarak başlayan (1977-1978) Tank Özcan, sırasıyla Samsun Kavak 
Mahmutlu Köyü Ortaokulu Türkçe öğretmenliği (1978-1979), Elazığ Endüstri 
Meslek Lisesi edebiyat öğretmenliği (1979), Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 
Eğitim Tümeninde tank asteğmenlik (1979-1980), Elazığ Atatürk Lisesi edebiyat 
öğretmenliği (1980-1981) ve Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi edebiyat 
öğretmenliğiyle müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlerinde 
bulundu (1981-1993). Elazığ Edebiyat Grubu Zümre Öğretmenleri İl Başkanlığını 
yaptı (1991-1993).
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Tank ÖZCAN 

Özgeçmiş

1978 yılında girdiği Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, ekonomi bölümünün üçüncü sınıfından kendi isteğiyle ayrıldı (1981).
1993 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak girdi ve aynı yıl Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı.

“İlhan Berk, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Şiirin Yapı ve Tema Bakımından 
İncelenmesi” isimli çalışmasıyla yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı. 1995 
yılında aynı enstitüde başladığı “Oktay Rifat’ın Şiirlerinin ve Romanlarının 
İncelenmesi” isimli çalışmasını 1999 yılında tamamlayarak doktor unvanını aldı. 
Bu kitap Akçağ Yayınlan’nca “Şair ve Sözün Mahşeri” adıyla 2005 yılında 
yayınlandı. Yazmış olduğu şiirlerini aynı yıl içerisinde “İkindi Işığı” adıyla kitaba 
dönüştüren Tarık Özcan, “Şiirin Kıyısında Bir Ömür-Nurullah Ataç” isimli 
kitabım da 2003 yılında yayınladı. 2007 yılında da Şehabeddin Süleyman’ın “Sanat 
- 1 Tahrir ve Edebiyat” adlı eserini günümüz Türkçesine aktarmıştır. Makaleleri ise 
Türk Dili, Milli Folklor, Bilig, TurkishStudies, Külliye dergilerinde 
yayımlanmıştır. Halen Fırat üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Tarık Özcan, 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.

Necmiye Özcan’la evli olan Prof. Dr. Tarık Özcan, Doç. Dr. Burcu Özcan ve 
Dr. Nezihe (Özcan) Akar’ın babasıdır.
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ELAZIĞ’DA EDEBİ MUHİTLER

Prof. Dr. Tarık Özcan

Alt ve üst kültürlerin kesiştiği bir merkez olan Harput, Çubuk Bey 
vasıtasıyla on birinci yüzyılda Türk İslam uygarlığının güzide bir merkezi haline 
gelmiştir. Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Selçuklular, Artuklular ve 
Osmanlılar gibi Anadolu’da önemli devletler kuran Türk boylanna doğuda merkezi 
yerleşim yeri görevi yapmıştır. Kısacası asma katı konumundaki Elazığ’a bin yıllık 
Türk İslam kültürünü nakletmiş bir kültür merkezidir.

Harput, on beşinci yüzyıldan itibaren İslam kültürünün beşiği olan tekke ve 
medreseler aracılığıyla dini, siyasi ve edebi muhitini oluşturmuştur. Bu nedenle 
yirminci yüzyıla kadar yetiştirdiği sanatkârların klasik anane içerisinde kalmasına 
şaşırmamak gerekir.Anadolu’nun kültür hayatında yüzyıllarca merkezi konuma 
sahip olan Harput’un Cumhuriyet dönemine kadar yetiştirdiği sanatkârlann bu dinî, 
siyasi ve mistik ortamdan etkilendiklerini söyleyebiliriz. Bu sanatkârlann büyük bir 
kısmının medrese hocalığı yaptıklan görülmektedir. Diğerleri ise Harput’ta 
başladıklan dini eğitimlerini Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan 
İstanbul’daki kültür muhitlerinde sürdürmüşlerdir. Ömeğin;“Hasan Burhaneddîn-i 
Cihângirî (1563-1663), Harput’ta medrese eğitimi görmüş ve bu eğitimini Bursa’da 
Halvetiye tarikatı şeyhlerinden Yakûb-ı Fânî’yeintisab etmiş ve 1611 yılında ondan 
halifelik mevkiini devralmıştır. Yine Harput âlimlerinden Hoca Ahmet Efendinin 
oğlu olan HoğuluRahmî-Rahmî Hoca (1802-1884), kendi imkânları ile ilk tahsilini 
tamamladıktan sonra Diyarbakır, Antep ve Kayseri’de zamanın meşhur medrese 
hocalanndan ders almıştır.” (Onur 2013:17). Bu atmosfer içerisinde yetişen diğer 
şairler arasmda İstanbul ve Medine’de müderrislik yapmış olan Yusuf Şükrî-i 
Harputî (1812-1876), Hâfız Osman Bedreddîn Efendi (1858-1924), Yunus Remzi 
Efendi (1859-1926), Saçlı-zade Ahmet Muhlis Efendi (1869-1954) vb.lerini 
sayabiliriz. (Onur 2013: 17-394). Bu dönemin edebi muhiti, daha çok medreseler 
etrafında şekillenmektedir.

Elazığ’daki edebi muhitlerin oluşmasında Harput’un müzik kültürünün de 
önemli bir yeri vardır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Sanat 
Müziğinin bir harmanı olan Harput müziğinin Elazığ’daki kültür muhitlerinin 
kuruluşunda önemli bir yeri vardır. “Bu müzik kültürü içerisinde klasik müziğin 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Yörede kullanılan çalgılann ağırlıklı olarak 
Türk Sanat Müziği çalgılan olması ve ezgilerin hepsinin Türk Sanat Müziğindeki
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makam tasnifine benzeyen yöresel makam tasnifleri içerisinde gösterilmesi, 17 
civarında Harput Gazelinin divan edebiyatı formunda yazılmış evrensel ve yerel 
şairlere ait güftelerden oluşması, bazı türkülerinin Türk Sanat Müziği formunda 
bestelenmiş şarkılar gibi ulusal ölçekte muamele görmesi; Harput Müziğinin, Türk 
Sanat Müziği akımı içerisinde değerlendirilmesine imkân tanımıştır (Taşbilek 
2012: 11). Doğaldır ki bu etkilenme karşılıklı olmuştur. Divan şiirinin önemli 
sanatkârlarından Fuzûlî, Nailî, Şeyhülislâm Yahya, Nâbi, Nedim, Bâki gibi 
sanatkârlann klasik müzikte vücut bulan şiirlerinin Harput yöresinde yetişen 
şairlerin etkilenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.Harput yöresinde yetişen 
şairlerin Divan şiirine yönelmelerinin en büyük sebebi bu klasik terbiyedir.

Elazığ yöresindeki edebi mahfillerden birisi de gazeteciliktir.“Tanzimat’ın 
ilanından sonra, mahalli idarelerde yapılan büyük değişikliklerde göze çarpan en 
önemli kültürel gelişmelerden biri de her vilayet merkezinde bir matbaanın 
açılmasıdır.Valilik bünyesinde açılan bu matbaalarda, öncelikle kırtasiye işlerine 
ağırlık verilmiş bunun yanı sıra salnameler, takvimler, edebi ve bilimsel eserler de 
basılmıştır. Yine bu matbaalar sayesinde birçok ilde resmi vilayet gazetesi de 
çıkarılmıştır. Böylece bu vilayet matbaalan Türkiye’de taşra basını daha sonraki 
dönemlerde Anadolu basım tabiriyle anılan yerel basımn ortaya çıkmasında önemli 
bir rol oynamıştır. Vilayetlerde devlet eliyle kurulan matbaalardan biri de 1866 
yılında Vali Hacı izzet Paşa zamanında MüzlefEfendizâde lakabıyla maruf Rıza 
Efendi tarafından Ma’muratü’l-aziz vilayetinde kurulmuştur. Bu matbaada 
vilayetin ihtiyacı olan kırtasiye ile dini, edebi eserler ve salnameler basılmıştır. 
Vilayet matbaalannın bu basım işlerinin devamında 5 Ekim 1883 yılında 
Mâ’muratü’l-azîz Vilayet Gazetesi yaym hayatma başlamıştır.” (Haykır- Çevik 
2014: 494).

Iç ve dış haberlerin yanı sıra günlük hadiselerin, hükümet bildirilerinin ve 
okuyucuların isteklerinin yer aldığı gazetede şiir ve fıkra gibi edebi türlerin de 
ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. “Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nde mahalli 
haberlerden sonra en fazla yer verilen konulardan birisi de Osmanlı Devleti 
döneminde İstanbul’dan gönderilen ferman, tamim ile mahkemelerden gelen 
ilamlardı. Cumhuriyet döneminde ise çıkanlan kanunlar, ilanlar, mahkemelerden 
gelen ilamlar, yine gazetenin sütunlannda fazlaca yerini almıştır. Gazetedeki, 
ferman, kanun vs. resmi bildirilerin oram ise % 25 civanndadır. Ma’mûratü’l-azîz 
Gazetesinde siyasi ve sosyal makalelerde yer almıştır. Bu makaleler, önemli siyasi 
gelişmelerin etrafında şekillenmektedir. Bunun yanında edebi makaleler, şiirler, 
fıkra ve güzel sözler yayınlanmıştır. Ayrıca halkın okumasını teşvik etmek için
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matbaaya gönderilen kitaplann tanıtımı da yapılmaktadır. Osmanlı dönemindeki 
Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nde yayınlanan bu yazılarda genellikle İslami değerler, 
vatan sevgisi ve devlet malının korunması gibi konular üzerinde durulmuştur. 
Cumhuriyet döneminde ise yayınlanmış yazı, şiir ve makalelerde genellikle 
cumhuriyet rejiminin korunması kollanması, milli hislerin ortaya çıkanlması, 
Türklük ve vatan sevgisi gibi temalar işlenmiştir. Gazetede bu türden yazı ve 
şiirlerin oram % 15 civanndadır.” (Haykır 2017: 183).

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesinden sonra 1918 yılında Şark gazetesi, 1922 
yılında Satvet-i Milliye, 1925 yılında Yeni Mefkûre ve 1 Mayıs 1931 yılında İhsan 
Turan’ın rehberliğinde Turan Gazetesi çıkanlmıştır.KesrikliMevlüt Apaydın 
tarafından çıkarılan Şark gazetesinde Hulusi Yetişkin ve Mehmet Nuri gibi 
yazarların yam sıra genç imzalara da rastlanmaktadır. 1922 yılında Akbank 
Müdürü Hulusi Yetişkin tarafından çıkanlan Satvet-i Milliye gazetesinde İstinaf 
Reisi Ata, Osman Remzi, Piyer Taşo, Emin Hüseyin ve Hulusi imzalarına 
rastlanıyor (Memişoğlu 1964: 21-22). Satvet-i Milliye’deki yazılar; başyazılar, 
mizahi yazılar, güncel haberler, şikâyet mektuplan ve cevaplar, tebrik, teşekkür, 
özür, tebrik ve tashihler, ilan, çağrı ve reklamlar, fotoğraf ve reklamlar, edebi 
yazılar başlıklanndan ibarettir. Gazetede şiirleri yayınlanan şairler arasmda Namık 
Kemal, Celal Fikri, Muallim A. Ahi, Reşat Hayrettin, Osman Nuri, Nazım Şaki, 
Cevad Tuğrul, Ahmet Kemal, Macarzâde Hakkı, Reşat Hayrettin, Ebu’l Fikret ve 
Nazif Ali gibi isimleri sayabiliriz (Selçuk 2018: 1027-1039). Bu dönemde 
Elazığ’daki edebi muhitin daha çok gazeteler etrafında şekillendiğini görmekteyiz.

Bunlar arasmda 1931 yılında İhsan Turan tarafından çıkarılan ve uzun 
yıllar Elazığ’da basımn bayraktarlığını yapan Turan Gazetesinin önemli bir yeri 
vardır. Elazığ basm hayatını elinde tutan Turan gazetesi Elmas Yıldınm, Niyazi 
Yıldınm Gençosmanoğlu, Şeref Tan, Şükrü Kaçar, Cenani Dökmeci, Süleyman 
Bektaş, Nazım Payam gibi yazar ve şairleri bünyesinde barındıran ve yetiştiren bir 
basm yaym kurumu gibidir. Bunun yanı sıra günlük hadiseler, siyasi olaylar, sportif 
gelişmeler, şehrin ve ülkenin sorunlanyla ilgili periyodik yayınlar yapmıştır. 
Günışığı, Uluova, Yeni Çağ gibi gazetelerin de kültür hayatma önemli katkılan 
olmuştur.

Elazığ’da dergicilik hayatı gazetecilikten sonra başlamış ve asıl edebi 
hareket dergiler aracılığıyla sürdürülmüştür. Dergilerin etrafında yapılan 
toplantılarda ele alman sorunlar daha çok edebi meselelerden ibarettir. “Bu 
dergilerin ilki 1920 yılında Elazığ Valisi Abdulkadir Bey zamanında çıkanlan Fırat
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dergisidir. Üç sayı çıktıktan sonra, adı geçen valinin Elazığ’dan Ankara’ya tayini 
üzerine yaym hayatma son vermiştir. Başyazarlığım Osman Remzi’nin yaptığı 
dergide yazı kadrosunu Çelil, Saffet, Hamdi ve Mehmet Nuri Beyler 
oluşturmaktadır(Memişoğlu 1964: 23). Elazığ dergiciliğinde en önemli dergilerden 
birisi Fikret Memişoğlu tarafından 1962-1967 yılları arasmda 36 sayı çıkarılan 
Yeni Fırat dergisidir. Mesul müdürlüğünü Hisar dergisinin önemli bir şairi olan 
Cenani Dökmeci’nin yaptığı Yeni Fırat dergisinin idare yeri Elazığ Türk Kültür 
Demeğidir. Dizgi ve baskı işlerinin İstanbul’daki Ankara Matbaasmda yapıldığı 
görülmektedir.

İlk sayısının ön sözünde dergiyi çıkarmaktaki maksatlarım aşağıdaki 
şekilde açıklarlar:“Bizde sürekli bir zaaf vardır. Hazırdan faydalanmak zaafı! 
Harput’u tarihi, coğrafyası, folkloru vesairesi ile öğrenmek için kitaplar karıştım, 
yazılmış eserlerden faydalanmak isteriz. Kendimiz, çevremizden bilgi toplayarak 
başkalarının faydalanmasına sunmak zahmetine katlanmayız.Bu bakımdan, 
kültürümüzü, bize eller öğretir. Öğrendiğimiz de çok defa eksik ve yanlıştır. Yeni 
Fırat, bu boşluğu doldurmak için çıkıyor. Dergimizin konu çerçevesi, ön planda 
Murat-Fırat kavsi olacak ve dolayısıyla diğer konular işlenecektir” (1962, S.l,s. 1).

Dergilerine Yeni Fırat adını koyuşlarmı da aşağıdaki şekilde izah ederler: 
“Birincisi, Rumi 1336 tarihinde ilimizde çıkarılan Fırat dergisinin hizmet amacına 
devam etmek; İkincisi ise, çevremiz ve belki bütün Türkiye için, hayat kaynağı 
olan Fırat’ın, bugün mazmun halinde kalan feyzini belirtmektir. Türk’ün hazine-i 
fütuhatı, Fırat’ın gümüş sinesinde saklıdır. Menakıb-ı tarihîyemizi onun kadar 
hatasız kaydeden bir vak’anüvis tasavvur edilemez. Onun beher dalgası, bir Türk 
kahramanının dâsitan-ı mefahirini sayıklar. Fırat vadisi, baştanbaşa esrâr-ı 
âşıkâneyi musavver bir kaside-i hoş cereyandır... Memleketimizde Fırat kadar 
tulânî ve ruhanî ömre malik bir sıfât-ı kâşife bulamadığımız için mecmuamıza bu 
unvanı münasip gördük.’ denilmektedir.Biz de aynı düşünceyi genişleterek yeni bir 
çerçeve ile dergimizi Yeni Fırat adı ile çıkarıyoruz” (a.g.e.,S.l, s. 1).

Eylül 1967’ye kadar beş yıl boyunca 36 sayı çıkanlan Yeni Fırat dergisi 
edebi faaliyetlerinin yanı sıra Elazığ’da bir üniversitenin kuruluşu ve Keban Barajı 
olmak üzere ilimizin birçok önemli meselesi üzerinde durur. Dergide şair olarak ön 
plana çıkan isimler Fikret Memişoğlu, Niyazi Yıldınm Gençosmanoğlu, Cenani 
Dökmeci, Ömer Kahyaoğlu ve yirminci sayısından itibaren Bekir Sıtkı 
Erdoğan’dır.Cenani Dökmeci’nin Harput Çevresinde Gezinti isimli seri yazılarında 
Harput yöresinin tabii ve tarihi tanıtımı yapılmaktadır.Beşinci sayısından itibaren
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Fikret Memişoğlu’nun yazdığı Türkiye’nin Folklor Haritası başlıklı yazı 6. ve 7. 
sayılarda da devam eden Türk Folklor Tarihi bakımından önemli yazılardır. Yine 
Süleyman Ateş’in yazdığı İslam Ahlâkıyla ilgili makaleleri ve Korkut Özal’ın 
yazdığı Keban Barajı (1964, S. 20, s. llve  Keban Mansıbındaki Aşağı Fırat 
Havzası’nın Gelişme İmkânlan (1964, S. 21, s. 25) isimli yazılanyla M. Fahrettin 
Kırzıoğlu’nun Sâlnâmeler ve 1871 Sâlnâmesinde Harput Sancağı(1964, S. 20, ss. 
7-9), 1871’deki Madenler ve Bunlar Üzerine Bilgiler (1964, S.20, ss. 15-16) isimli 
yazıları derginin yazı ve şair kadrosunun gücünü göstermesi adına önemlidir. Yeni 
Fırat, Anadolu’da çıkmasına rağmen yazar ve şair kadrosu bakımından yerelliği 
aşan ender dergilerden birisidir. Fikret Memişoğlu çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. 
Yeni Fırat’ın yanı sıra Elazığ’da kurduğu halk oyunlan ekibiyle İngiltere’de dünya 
üçüncülüğünü kazanmış; aynı zamanda, Harput kültürüyle ilgili derlemeler yapmış 
bir folklor uzmanıdır. “Elazığ’da musiki ve folkloru araştınp bunu disiplin altma 
alan, değişimine ve yozlaşmasına mani olan, rahmetli Fikret Memişoğlu olmuştur 
(Onur 2017: 47). Aruz vezniyle gazeller ve kasideler yazan Fikret Memişoğlu Yeni 
Fırat dergisinin yanı sıra Harput Âhengi, Harput Divânı, Harput Halk Bilgileri, 
şiirleri, Nebîler Mesnevisi gibi eserleri ve folklor üzerine çalışmalanyla bir dönem 
Elazığ’ın merkezi şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Olmaya da devam edecektir.

Elazığ’ın kültür tarihinde önemli bir yeri olan bir diğer dergi faaliyeti ise 
İzzetpaşa Vakfı tarafından çıkanlan Bizim Külliye dergisidir. İlk sayısı Külliye 
adıyla çıkanlan dergi, ikinci sayısından itibaren Bizim Külliye adıyla çıkarılmıştır. 
Kuruluş aşamasında Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Nihat Eriş’in üstlendiği 
derginin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü sonrasında Dr. Necip İlhan Bey 
üstlenmiştir .Kuruluşundan beri Genel Yaym Yönetmeliğini Nazım Payam 
yapmaktadır. 1999 yılında üç aylık kütür ve sanat dergisi olarak çıkarılmaya karar 
verilmiştir. İlk yaym kurulu Dr. M. Beşir Aşan, Okt. Mahmut Bahar, Murat 
Cengiz, Dr. Şemsettin Civelek, Arş. Gör. Muhammet Çakmak, Dr. İsmail Görkem, 
Öğr. Gör. Meftune Güler, Öğr. Gör. Necati Kanter, Bedrettin Keleştimur, Dr. M. 
Naci Onur, Hadi Önal, Öğr. Gör. Tank Özcan, Dr. Ali Öztürk, Dr. Vedat 
Tanyıldızı ve Dr. AhatÜstüner’den oluşmaktadır. Röportajlarını Mustafa 
Yağbasan, fotoğraf işlerini Mustafa Balaban, sayfa düzenini Recep Bağcı ve Kemal 
Karabulut, kapak işlemlerini Yaşar Sabri Şanlı, düzeltmenliğini Mahmut Bahar, 
Kemal Batmaz ve Murat Cengiz, abone ve reklam işlerini Mustafa Yabar, dizgiyi 
Yusuf Çakar ve Aydın Karabulut, dil soruşturmalannı Dr. Ahmet Buran, Dr. 
AhatÜstüner, Tank Özcan, Murat Cengiz, Ömer Kazazoğlu ve Mustafa Yağbasan 
yürütmektedir. Üç ayda bir çıkanlan Bizim Külliye dergisi Mart, Nisan ve Mayıs
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2018 tarihi itibariyle 76. sayısını çıkarmıştır.Bir taşra dergisi olmasına rağmen 
geçmiş sayılan ve yazar kadrosuincelendiğinde Bizim Külliye dergisinin yerelliği 
aşarak Türkiye’ye mal olduğu görülmektedir. Nisan Mayıs Haziran 1999 tarihli ilk 
sayısının “Kendi ekmeğimizi kendi sacımızda pişirmek” başlıklı ön sözünde 
çıkarılış amacı şöyle açıklanmaktadır:“Çok uzun zamandan beridir Elazığ’da İlmî, 
edebî, fikrî ve kültürel sahadaki boşluğu dolduracak nitelikte bir derginin 
çıkarıldığına şahit olmuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ciddi ve uzun bir süre yaym 
hayatım sürdüren Yeni Fırat isimli dergiyi rahmetli Fikret Memişoğlu o günün 
şartlarında 1962 ile 1967 yıllan arasmda, 36 sayıyı çok büyük zorluklarla 
çıkarabildi.

Yeni Fırat’ın yaym hayatından çekilmesiyle arada bir; Harput, Hedef, 
Nilüfer, Çağrı gibi kısa fasılalarla ve 3-5 sayı devam eden dergiler çıktı; fakat 
bunlar da istenilen vasıf ve istikbali sağlayamadılar. Tabi bu olumsuzluklann 
sebebini, maddî gücün kifayetsizliği ile idealist insanlann bir araya 
gelemeyişlerinde aramak gerekir. Elazığ, 1968 yılından sonra bu bahsettiğimiz 
evsafta bir dergiye sahip olamamanın ezikliği içerisindedir. Kalem erbabı, yazacak 
ve çizecek bir dergi bulamayınca kendisinde mevcut olan o şevk korunu küllemiş, 
bir şeyler üretecek iken üretememiştir. Bazılan ise yazılannı Elazığ’ın dışında 
başka dergilere gönderme yolunu seçmiştir.Bütün bu olumsuzluklara bir son 
vermek, kendi ekmeğimizi kendi sacımızda pişirmek amacıyla, Elazığ’da 
sınırlanınız ve sınırlanınız dışında yabancı ülkelerde de elden ele dolaşması 
maksadıyla bir derginin çıkmasını arzu ettik” (1999, S.l, s. 2).

Yerelde tutunabilmek endişesinin egemen olduğu ön sözüne rağmen 77. 
sayının ve 19 yılın geride kaldığı Bizim Külliye hareketi için şunlan rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Bizim Külliye dergisi Elazığ sımrlanm aşan bir Türkiye dergisidir. 
Sanat endişesi ve estetik kaygının egemen olduğu Bizim Külliye dergisi taşrada 
çıkmasına rağmen Türkiye’nin edebiyat mahfillerinde kendisine yer bulmuş uzun 
soluklu bir kültür ve edebiyat dergisi olma şansını yakalamıştır.Dergi, ağırlıklı 
olarak Türk edebiyatının sorunlan etrafında yaym yapmaktadır.Bizim Külliyenin 
bazı dosyalarım zikredersek 63. Sayı: “istiklal Savaşında Kadınlanmız”, 64. Sayı: 
“Edebiyat ve Evrensellik”, 65. Sayı: “Poetika”, 66. Sayı: “Edebiyat ve 
Psikoloji”,67. Sayı: “Edebiyat ve Kimlik”, 68. Sayı:“Edebiyat ve Hayvanat”, 70. 
Sayı: “Medyadaki Edebiyat 71. Sayı: Edebiyat ve Toplum, 72. Sayı: “Ömrünü 
Türkçemize Adamış Yabancılar”, 73. Sayı: “Edebiyat ve Düş”, 74. Sayı: “Edebiyat 
ve Gerçeklik”konulannı merkeze almıştır. Şiir, hikâye, roman, röportaj, deneme ve 
makale gibi edebi türlerin her türünde önemli örnekler verilmektedir. Aynca
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disiplinler arası bilimsel yazılarla taçlanmıştır. Dar bir yazar kadrosuyla yaym 
hayatma giren Bizim Külliye dergisi bugün için ülkenin her tarafından yüzlerce 
yazar ve şair kadrosunubarmdırmaktadır.

Mustafa Yağbasan ve Taner Namlı tarafından yürütülen röportaj 
dosyalanyla da ilgi çeken dergi, Türk edebiyatında ve bilim hayatında bilmen 
isimlerle önemli görüşmeler düzenlemiştir. Örneğin, derginin birinci sayısında 
Mustafa Yağbasan’m Hüseyin Hatemi ile yaptığı röportaj “Kaç Mumluk Aydınız” 
başlığı altında Türkiye’deki aydın problemi ve aydınlann problemi üzerine 
oturtulmuştur. İkinci sayıda Bahaeddin Karakoç’la “Şiir ve Dil” ekseninde yapılan 
röportajı, üçüncü sayıda Oktay Sinanoğlu’yla yapılan “Dil ve Eğitim” başlıklı 
röportaj izlemektedir. Derginin 4. sayısında Mustafa Yağbasan’m Namık Kemal 
Zeybek’le yaptığı “Türk Aydınlan Ne Kadar Türk?..” (ss. 10-21) isimli röportaj 
ilgi çekici bilgilerden oluşmaktadır. Röportajlar yerini zamanla soruşturmalara 
bırakmaktadır. Bizim Külliye dergisi bir edebi mahfil olarak Elazığ sımrlanm 
aşmış ve Türkiye’de millî romantik duyarlığı olanlann önemli kalelerinden biri 
olmak şansını yakalamıştır.

Elazığ’ın bir kültür merkezi olması adına inanılmayacak başanlara imza 
atan bir diğer gönüllü kuruluş Manas Yayınlandır. Adını Türk milli hayatınm 
tezahürü olan Manas destanından alan bu güçlü kültür faaliyetinin temeli 1987 
yılında Kültür Bakanlığı Kitap Satış Mağazasında satış memuru olarak çalışan 
Şener Bulut tarafından atılmıştır. Bu gönüllü kültür elçisi, 1987-1995 yıllan 
arasındaKültür Bakanlığı Elazığ Kitap Satış Mağazasmda bir avuç insanla önemli 
faaliyetler düzenlemiştir. Asıl kuruluşunu 2005 yılında gerçekleştiren Manas 
Yayınları 2006 yılından itibaren faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu 
faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Toplantılar (1987-2005/2005 ve Sonrası)
2. Hazar Şiir Akşamlan (1992-)
3. Yayıncılık Faaliyeti. (2006-)

1.1. Çaydaçıra Bilim Kültür Ve Sanat Ödülleri Töreni

Tarih: (28 Şubat-1 Mart 1997)

Çaydaçıra Bilim Kültür ve Sanat Ödülleri projesinde, amaçlanan hedef, 
Elazığ'ın mevcut kültür zenginliklerini meydana getiren düşünce yapısmı



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 481

geliştirmek ve bu yönde çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya 
getirerek halka daha yakından tanıtmaktır. Projenin hazırlık safhası üç ay 
sürmüştür. Elazığ'da faaliyet gösteren resmi ve sivil tüm kültür kuruluşları bu 
organizasyonda bir araya gelmişlerdir. Bu etkinlikte göze çarpan bir diğer önemli 
hususta kültürün birleştirici yönünün çok güzel bir şekilde sergilenmesidir.

Alanlarında uzman 9 kişilik bir jüriden oluşan değerlendirme kurulu Fen 
Bilimleri dalında 7bilim adamına, Sosyal Bilimlerde 1 bilim adamına, Kültür 
alanında 6 kuruluş ve 8 kişiye, Sanat alanında 4 kurum ve 7 kişiye düzenlenen bir 
törenle ödüllerini vermiştir. Ödül töreninin gerçekleştiği akşam Hacı Bektaş 
Kültür Demeği’nin semah topluluğunun gösterisi ile Elazığ Musiki Konservetuan 
halk oyunları topluluğunun sergilemiş olduğu Çaydaçıra oyunu Elazığ’da büyük 
bir heyecan yaratmıştır.

1.2. Nurettin Ardıçoğlu’nun 15. Ölüm Yıl Dönümü

Anma ToplantısıTarih: 06.11.1997

Elazığ’ın yetiştirmiş olduğu çok yönlü bir şahsiyet olan ve özellikle basm, 
siyaset, düşünce alanında ülkemize değerli hizmetler veren Nurettin 
Ardıçoğlu’nun örnek kişiliğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu 
toplantı Elazığ da yaym yapan Kanal E televizyonu ile Fırat Havzası Gazeteciler 
Cemiyeti’nin işbirliği ile düzenlenmiştir.

1.3. Şeref Tan’a Özlem Gecesi

Elazığ’ın son dönem şairlerinden Şeref Tan’m ikinci ölüm yıl dönümü 
münasebetiyle düzenlenen bu toplantıda şairin çok yönlü kişiliği ile ilgili 
konuşmalar yapılarak hatırası yaşatılmıştır. Program, Fırat Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

1.4. Harput Hükümdarı Balak Gazi Projesi

Tarih: 1 Mart -19 Haziran 2003

Bu çalışma, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odasının katkılarıyla; Günışığı gazetesinin organizasyonu ile sürdürülmüştür. 
Projenin amacı; Balak Gazi’nin hayatını ve Artuklu Dönemindeki Harput ve
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çevresini sosyal ve kültürel boyutu ile tanıtmaktır. Bu çalışmalann birinci 
etabmda Tarihle Buluşma konulu bir toplantı düzenlenmiş ve bu toplantıya 
Prof.Dr. Sadık Tural, Prof. Dr. Reşat Genç, Prof. Dr. Salim Çöhce, Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Tiyatro yazan Recep Bilginer ve TGRT haber dairesi başkam 
Mehmet Soysal katıldmıştır.

1.5. Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı

Tarih: 20 Eylül 2000 -  1 Haziran 2001

Bu projenin amacını; Elazığ'ın Ekonomik açıdan ciddi bir etüde tabi 
tutulması, sorunlan ve potansiyelinin ortaya çıkarılması ile varsa 
yapılabileceklerin Elazığ'ın ve ülkenin gündemine taşınarak dikkatlerin Elazığ’a 
yoğunlaşması oluşturmuştur. Bu kurultay sürecinde bilimsel çalışmalara da yer 
verilmiştir. Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, yer altı kaynakları, turizm, 
altyapı, imalat sanayi ve ticaret ve finans sektörlerinde geniş raporlar 
hazırlanmıştır.

2. HAZAR ŞÎÎR AKŞAMLARI

Elazığ’da, 5 Aralık 1992 tarihinde Fırat Şiir Akşamlan adıyla başlatılan 
faaliyetin bir devamıdır. Kültür Bakanlığı Elazığ Kitap Satış Mağazası’nda bir 
elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki edebiyat gönüllüsünün yüreklerini ortaya 
koyarak başlattıklan bu hareket, kadirşinas Elazığ halkı tarafından da kısa sürede 
benimsenmiş ve desteklenmiştir. Şehirde büyük yankı uyandıran bu ilk etkinlik, 
Fikret Memişoğlu anısına düzenlenmiştir.

17-19 Aralık 1993 tarihinde Niyazi Yıldınm Gençosmanoğlu ve Cenani 
Dökmeci anısına düzenlenen ve Türk edebiyatının birçok önemli isminin davetli 
olarak iştirak ettiği bu faaliyete Ahmet Kabaklı, Bahattin Karakoç, Prof. Dr. Sadık 
Tural, Ali Akbaş Azerbaycan’dan da Nebi Hezri katılmıştır.

1994 yılında çeşitli sebeplerle yapılamayan bu etkinlik, 1995 yılında 
şehrin gönüllü kültür insanlan tarafından bütün yönleriyle tartışılmış ve faaliyetin 
devam ettirilmesine, Hazar Gölü kıyısında yapılmasına, adımn da gölün ismiyle 
bütünleştirilerek Hazar Şiir Akşamları adına dönüştürülmesine karar verilmiştir. 
Böylece Fırat Şiir Akşamlannmdevamı niteliğindeki Hazar Şiir Akşamlarının 3.
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defa ve 22-25 Eylül 1995 Tarihinde, İshak Sunguroğlu amsına Hazar Gölü 
kıyısında yapılması kararlaştırılmıştır.

Hazar Şiir Akşamlan işte bu tarihten itibaren “Uluslararası” bir 
organizasyon olarak her yıl düzenli olarak Elazığ Valiliği’nin himayelerinde 
devam etti.

Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Sivrice 
Kaymakamlığı, Sivrice Belediyesi, Elazığ Musiki Konservatuan Demeği gibi çok 
sayıda kurum ve kuruluş da bu etkinliğin gerçekleşmesinde önemli sorumluluklar 
üstlenmiştir.

Hazar Şiir Akşamlan’mn büyüyüp gelişmesindeki bu gayretli çalışmalara; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TIKA), Türk Edebiyatı Vakfı, önemli 
katkılar sağlamıştır.

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan,Özbekistan, 
Altay Özerk Cumhuriyeti, Kabartay Balkar Cumhuriyeti, Kınm, Batı Trakya, 
Gagavuzya, İran, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, Kosova, Romanya, 
Makedonya, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Arnavutluk, Kerkük ve daha birçok 
sınır ötesi Türk beldesinde Hazar Şiir Akşamlan konuşulmakta ve bir sonrakinin 
yapılış tarihi de merakla beklenmektedir.

3. YAYINCILIK FAALİYETLERİ 
3.1 Manas Yayınları

1. Yazı Hayatımn 60. Yılında Şükrü Kaçar Armağanı
2. Tarık Özcan (2005). İkindi Işığı
3. Reşat Gündüz (2005). Şairler Kardeştir
4. Ahmet Buran (2006), Nimri Dede
5. MevlütUluğtekin Yılmaz (2006).Türk Budunlanmn Ortak Atababalan

6. V. A. Moşkov (2006). Balkan Yanmadasında Türk Kavimleri
7. R. Mithat Yılmaz (2006).Şiir Şiir Elazığ (Elazığ-Harput Şiirleri Antolojisi)
8. Lütfi Parlak (2006). Behramoğlu Balak
9. Yur dal Demirel(2006). Pulutlu Halil Efendi Hayatı ve Hatıralan
10. İsmail Görkem (2006J.Elazığ Efsaneleri
11. Yurdal Demirel (2006). Bulutoğulları
12. Feyzullah Budak (2006). Altay’daki Yüreğim MağcanCumabay
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13. Rahmi Doğanay, Erdal Açıkses (2006).Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk
14. Ahmet Buran, Ali Yıldırım (2006). Bedri Hoca (Mehmet Bedri Yücesu)
15. M. Naci Onur (2007). Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi
16. Davut Kılıç (2007). Osmanlı Ermenileri Üzerine Araştırmalar
17. Ercan Alkaya(2007) Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar
18. Nadir İlhan (2007) Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve 
Türk Dili Sözlükleri
19. Günerkan Aydoğmuş (2007). Eğin’de Cirit Oyunu
20. Enver Aras (2007). Hazardan Hazara Elmas Yıldırım
21. Doğan Sever (2007). Notalann Kanatlarında Elazığ
22. Tank Özcan (2007). Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum
23. SalahaddinBekki(2001). Maaday -  Kara Destanı
24. Sevim Birici(2001): Şâh u Gedâ Mesnevileri ve Bursalı Rahmi’nin 
ŞâhuGedâsı,
25. Yurdal Demirel(2001). Tank Tahiroğlu’nun Hâtıralanyla Elaziz’den Elazığ’a
26. Ahmet Buran (2001). Kurşunlanan Türkoloji
27. Ali Albayrak (2007).Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Eski Türk Dini,
28. FeridettinAtatuğ(2001). Tahtasız Hoca
29. Rahmi Doğanay(2008). Tealî-i İslam Cemiyeti
30. Haşan Özçam (2008).Milli Kültür Dergisi Dizin Çalışması
31. Çimen Özçam(2008). Türkiye Türkçesi Gramer Çalışmalan
32. AbdıldacanAkmataliyev(2008). Yıldınm Sesli Manasçı Aytmatov,
33. Günerkan Aydoğmuş (2009).Harput Kültüründe Din Âlimleri
34. Mehmet Köçer(2009). Emanullah Dönemi Afganistan
35. Şener Demirel(2009). Dinle Neyden (Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Türkçe 
Şerhleri)
36. Nadir İlhan(2009). Türk Dilinde Çokluk
37. Ümit KOÇ (2009). Savaştan Sanata İpek (1450-1650)
38. Mitat Durmuş(2010). Mitopoetik Şair Niyazi Yıldınm Gençosmanoğlu
39. FeridettinAtatuğ (2010). Destanlann Sevgilisi, Elazığ:Manas Yayınlan
40. Mehmet SOYSALDI (2010).Vahiy Ortamından İlkeler
41. Nedim Bakırcı (2010). Türk Dünyası Hayvan Masallan Üzerinde Bir 
İnceleme,
42. Kürşat Öncül(2010). Eski Türk Kültürü Ve Halk Edebiyatı Ürünlerinde 
Başkaldırı Kavramı
43. H. Rıdvan Çongur(2010). Türkiyenin Muhtan Fethi Gemuhluoğlu,
44. Âdem TUTAR (2010), Xıx. Yüzyılın Tkinci Yansında Kozan Sancağı
45. Tamer Kavuran(2010). Mor Gölge
46. Hadi Önal (2011). Paşa Demirbağ
47. AsifRüstemli (2011) CeferCabbarlı Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi
48. Abdulkadir Kıyak (2012).Elazığ Ve Yöresinde Ziyaret Yerleri
49. Zülfi Güler(2012). HARPUT AĞZI
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50. Tarık Özcan(2013). KÖRDÜĞÜM
51. Şemsettin Ünlü(2013). KURBAĞA AVCILARI
52. Şemsettin Ünlü(2013). BİN BEYAZ KARANFİL
53. Gülşen Eliyeva-Kengerli (2013) Azerbaycan Fuzûlî Araştırmacılığı
54. M. Naci Onur (2013). Harputlu Divân Şâirler
55. Mustafa Şenel(2013). Elazığ İli Yer Adlan
56. Necati Kanter(2013). Bizim Şehrin Divaneleri
57. FeritYusupov(2013). Tatar Şive Dilinin Morfolojisi
58. Serdar YAVUZ(2013). Türkiye Türkçesi Ağızlannda Bağlaçlar
59. Tank ÖZCAN (2014). Askıda Kalan Kimlik(Oktay Rifat'ın Roman Dünyası)
60. Tank ÖZCAN (2014). Şâir Ve Şölen Süleyman Bektaş
61. Yurdal Demirel (2014). Çaydaçıra Işığında Bir Ömür: Mustafa Turan
62. Bahir Selçuk - Özcan Bayrak (2015). MehmedBehcet Ve AhmedVefâ’nın 
Şiirleri
63. Fatih Özek(2015). Arapgir Yöresi Söz Varlığı
64. Ercan Alkaya - M. Cengiz Çakmak (2015). Harput Ağzı Fonetik Ve Morfoloji
65. Ayhan Cankut(2015). T.C. Hükümetlerinin Kıbns Politikalan
66. SalahaddinBekki (2016). Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar
67. Kari Helfferich (2016) Harb-İ Umumi’nin Menşeleri
68. Muhsin Nağısoylu(2016). Şirazi ve Onun Gülşen-i Raz Tercümesi
69. Mustafa Karabulut (2017). Modem Türk Hikâyeciliği Ve Şevket Bulut
70. M. Naci Onur (2017). Av. Fikret Memişoğlu “Hayatı, Şiirleri ve Hakkında 
Yazılanlar”
71. Sabit Bilgin(2017). Keban Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi
72. Yavuz Haykır(2017). Atatürk ve Elazığ
73. Bedrettin Keleştimur(2018).Sohbetler
74. R. Mithat Yılmaz (2018). Sözden İçeri
75.Ahmed-i HaniMasoumehDaei (2018)Türkçe BirMemuZînHikâyesi
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Dr. Öğr. Üyesi Yavuz HAYKIR 

ÖZGEÇMİŞ

1977 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğretiminden sonraElazığ 
Endüstri Meslek LisesiElektronik Bölümü’nde lise eğitimini tamamladı. 1997 
yılında başladığı Fırat Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Tarih Bölümü’nden 
2001 yılında mezunoldu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTürkiye 
Cumhuriyeti Bilim dalmda 2002 yılındabaşlamış olduğu yüksek lisansım 
“Türkiye’nin Güney Sınırları Dışında Yayınlanan Türkçe Gazeteler: Yeni Irak, 
Vahdet ve Doğruyol Gazetelerinin Değerlendirilmesi”isiwli tezle 2004 yılında 
tamamladı.2004 yılında yine aynı enstitüde başladığı doktoraeğitimini, 2011’de 
hazırlamış olduğu “Atatürk Dönemi Kara ve Demiryolu İnşa Çalışmaları (1923- 
1938)” başlıklı tezle tamamlamıştır.

Yazarın 2017 yılında “Atatürk ve Elazığ” veYavuz Selim Çeloğlu ile 
birlikte hazırlamış olduğu“7976 yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli” isimliiki 
kitabı yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihibaşta olmak üzere, ekonomi, 
kültür, sosyal veşehir tarihi konuları üzerinde çalışan yazarın, ulusalve uluslararası 
dergilerde makaleleri ile çeşitliuluslararası sempozyumlarda sunulmuş 
bildirileribulunmaktadır.

Yazar, 2002 yılında Fırat Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Tarih 
Bölümü Türkiye CumhuriyetiAna Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak 
görevebaşlamıştır. 2012 yılında Fırat Üniversitesi İnsanive Sosyal Bilimler 
Fakültesi Tarih Bölümü’ne Yrd.Doç. Dr. olarak atanmıştır. Halen aynı bölümde 
Dr.Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ELAZIĞ BASININA BİR BAKIŞ

Dr.Öğr. Üyesi Yavuz HAYKIR

Giriş

Türkiye’de gazeteler II. Mahmut döneminden itibaren yayınlanmaya 
başlamıştır252. Osmanlı topraklannda ilk Türkçe gazete Mısır’da yayımlanmıştır. 
1828 yılında Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nm girişimiyle Bulak matbaası 
kurulmuştur. Bu matbaa da Vakayi-i Mısriye Gazetesi çıkanlmıştır. Vakayi-i 
Mısriye yarısı Türkçe yansı Arapça haftalık bir gazete şeklinde yayınlanmıştır. Bu 
anlamda Türk basm hayatı, 1828 yılında Mısır’da Türkçe yayınlanan Vakayi-i 
Mısriye gazetesiyle başlamıştır. Bunu 1830’da Girit’te Vakayi-i Giridiye izlemiştir. 
Bu gazete de yarısı Türkçe yansı Yunanca olarak yayınlanmıştır253.

İstanbul’da ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vakayi 1 Kasım 1831 
tarihinde yaym hayatma başlamıştır.Bu gazete Osmanlı Devletinin ilk resmi 
gazetesi idi. 1841 ’de William Churchill’in çıkarttığı yan resmi gazete niteliğindeki 
Ceride-i Havadis, 21 Ekim 1860’da Agâh Efendi’nin Tercüman-ı Ahval’ı, yine 
aynı yıl Alfred Churchill’in Ruzname-i Ceride-i Havadis’i ve 27 Haziran 1862’de 
ilk sayısı yayınlanan Şinasi’nin Tasvir-i Efkâr’ı Türk basm hayatımn ilk örneklerini 
oluşturmuştur254.

Tanzimat dönemi, 18. yüzyıl sonlannda başlayan Osmanlı yenileşme ve 
modernleşme çabalannın yeni bir hız ve atılım kazandığı bir dönem olmuştur. Bir 
yanda modernleşme çabalan diğer yanda ise Osmanlı eyaletlerinde yer yer ortaya 
çıkan kanşıklıklar taşra yönetiminin yeniden bir düzenlenmeye gidilmesini 
kaçınılmaz hale getirmiştir. 7 Kasım 1964 tarihinde Vilayet Nizamnamesi 
hazırlanmıştır. Bu nizamname ile eyaletler kaldınlmış ve Fransız taşra teşkilatına 
uygun olarak livalardan oluşan vilayetler kurulmuştur.

Taşra idarelerinde yapılan bu büyük değişikliklerde göze çarpan en önemli 
kültürel gelişmelerden biri de her vilayet merkezinde bir matbaanın açılmasıdır. 
Sultan Abdülaziz 1863 yılında Mısır gezisi sırasında, Mısır'ın çeşitli bölgelerinde 
gazeteler çıkanldığını öğrenmiş ve Osmanlı vilayetlerinde de "vilayet matbaaları"

252 M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1993, s.164
253 Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basm Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s.13 
- 1 5
254 Yavuz Haykır, Handan Haykır, “Elâzığ Basın Tarihi(1883-1960), Tarihten Günümüze Elâzığ 
Uluslararası Kongresi, 17-19 Kasım 2014, Elâzığ, Ankara, 2015, s.l 168.
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kurularak basın- yaym faaliyetlerinin yapılmasını istemiştir. Böylece vilayetlerde 
matbaalar açılmaya başlanmıştır.

Valilik bünyesi içinde açılan bu matbaalarda öncelikle kırtasiye işlerine 
ağırlık verilmiş bunun yanı sıra salnameler, takvimler, edebi ve bilimsel eserler de 
basılmıştır. Yine bu matbaalar vasıtasıyla birçok vilayette "resmi vilayet gazetesi" 
de çıkarılmıştır. Böylece bu vilayet matbaaları ve matbaalarda yayınlanan vilayet 
gazeteleri ile Türkiye'de taşra basım daha sonraki dönemlerde Anadolu basını 
tabirleriyle anılan yerel basının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır255.

Osmanlı Devleti vilayet gazeteleri ile merkezin görüşlerini halka duyurarak 
kamuoyu oluşturmayı da amaçlamıştır. Vilayet Gazeteleri, Milli Mücadele 
döneminde ise yapılan vatan savunmasında etkin bir rol oynamışlardır. Vilayet 
gazeteleri yayınlama geleneği Cumhuriyetin ilk yıllarında da sürdürülmüş ve yeni 
rejimin halka benimsetilmesinde etkin bir görev üstlenmiştir.

Vilayet gazeteleri yerel basma öncülük ve rehberlik etmişlerdir. Vilayet 
gazeteleri yoluyla birçok yörede ilk kez süreli yayın çıkarılmıştır. Gazetelerin 
basıldıkları matbaalar, kamu işlerinin yanı sıra özel kesimin işlerine de açık 
tutulmuştur. Böylece yerel basının başlaması ve saygınlık kazanması yolunda 
önemli bir adım atılmıştır. Birçok vilayette yayımlanan gazeteler, yörenin ilk süreli 
yayını olduğu için kitlenin basm aracılığıyla eğitilmesinde önemli rol oynamıştır256.

Yerel basımn kültür hayatmın gelişmesine önemli katkıları olmuş ve 
Anadolu'da birçok yazar ve gazetecinin yetişmesine imkân sağlamıştır. Yine bu 
yaym çalışmalan, yayınlandıklan bölgenin kültürel gelişiminde de bir lokomotif 
görevi de üstlenmişlerdir.

1. Ma’mûratü’l-azîz Vilayet Matbaası

Elâzığ’da ilk matbaa (Taş Destigah) 1866 yılında Vali Hacı İzzet Paşa 
zamanında MüzlefEfendizadeRıza Efendi tarafından kurulmuştur. Matbaanın 
kuruluş yılında Harputlu Müderris Efendizâde Hacı Ömer Naimi Efendi’ni 
Manzume-i Naima isimlieseri basılmıştır257.

255 Yavuz Haykır, "Cumhuriyet Dönemi Taşra Basılımdan Bir Örnek: Midyat Gazetesi", Uluslararası 
Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Sempozyum Bildirileri, Mardin 2012, s.197.
256Orhan Koloğlu, “Osmanlı Basım: İçeriği ve Rejimi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.l, İletişim Yayınlan, İstanbul, s.72 -  74.
257 Fikret Memişoğlu, “Elâzığ Basın Tarihi”, Yeni Fırat Dergisi, S .22 ,1964, s.23.
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Bir başka kayda göre MüzlefzâdeRıza Efendi matbaayı kurmuş, Hacı 
Süleyman ve Ali Efendilerle kolektif çalışmış ve meşhur hattat BıllozâdeHacı 
Hurşit Efendiyi de yazısı itibariyle matbaaya memur olarak almışlar ve Tefsir-i 
Zübed demlen el yazması bir Kur’an-ı Kerim tefsirini yayma hazırlamaya 
başlamışlardır258.

Bu dört müteşebbis tefsiri bu suretle basmaya muvaffak olduklan gibi 
birçok eseri de basmaya başlamışlardır. Bu durum dört sene devam etmiştir. Dört 
sene sonra bu birliktelik çözülmüş ve matbaa tatil edilmiştir. Daha sonra 
hükümetten yardım ve himaye istenilmiştir. 1881’de Vali Süleymaniyeli Abdullah 
Musip Paşanın zamanında hükümetin yardımıyla Hurşit Efendi Destigah olarak 
matbaayı tekrar işletmeye başlamıştır. Hatta matbaanın devam ettirilmesi için 
belediye ile matbaa arasmda259 24.593 kuruş sermayeli bir menafi sandığı da 
kurulmuştur260. 1881 yılında matbaa memuru olarak Hurşit Efendi görev almıştır. 
Onun yardımcısı da Mehmet Ağa idi261.

1301 tarihli Ma’mûratü’l-azîz Vilâyet Salnamesinde “mükemmel edavat ve 
hurafatlar getirilerek yeniden bir hurufat matbaası küşad olunarak haftada bir 
defa ceride neşredilmekte olduğu” bilgisi verilmiştir262.

1883 yılında vilayet matbaasını ilk müdürü HüseynikliMiralayzâde Hacı 
Ömer Bey olmuştur. 1883 yılında Hacı Ömer Beyin müdürlüğünde matbaa 
çalışanları şunlardır:

Hurufat: Müdür Hacı Ömer Bey; Azalar: Mustafa SafVet Efendi, Mürettip 
Ahmet Şükrü Efendi, MukayyidMehmed Efendi, Destgahcı Ahmet Ağa, 
Mürekkepçi Artin Efendi, Müvezzi Kasbar Ağa, Odacı Ağop Ağa, Litografya: 
destgahcı Hurşit Efendi, Refiki Mehmet Efendi263.

Hacı Ömer Bey’den sonra vilayet matbaası müdürlüğüne Sungurzâde Hacı 
Abdülkerim Efendi görevlendirilmiştir.Bu görevlendirme Ma’mûratü’l-azîz 
Gazetesi’nin 4 Şubat 1885 tarihli nüshasında şu şekilde duyurulmuştur:

258 Zafer Çakmak, “Elâzığ Basm Tarihi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Dünü Bugünüyle Harput, 
Tarih-Edebiyat-Şiir- Folklor (Sempozyum: 24 -  27 Eylül 1998-Elâzığ), C .l, Türkiye Diyanet Vakfi 
Yayınlan, Elâzığ, 1999, s.263.
259 İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.2, İstanbul, 1959, s.534.
2601298 TarihliMa’mûratü’l-aziz VilâyetSalnâmesi, s.51.
2611298 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.51.
2621301 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.121.
2631301 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.53-54.



Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir Sempozyumu 491

“Matbaamızca icra buyurulan ıslahat ve tasarrufat iktizasınca müdüriyet 
vazifesi iktidar ve ehliyeti cihetiyle mukayyidfütüvvetli Abdülkerim Efendiye ilave 
edilmiştir.”264

1885 yılında Sungurzâde Hacı Abdülkerim Efendi müdürlüğünde matbaa 
çalışanları şunlardır:

Müdür Abdülkerim Efendi, Muharrir Sülayman Faik Efendi, Mürettip 
Ahmet Şükrü Efendi, Mukayyid, Destgahcı Ahmet Ağa, Mürekkepçi Derviş Ağa, 
Müvezzi Osman Ağa, Odacı Hüseyin Ağa, LitografyacıHacı Hurşit Efendi, 
Litografya Refiki Mehmet Ağa265.

Abdülkerim Efendi’den sonra vilayet matbaa müdürlüğüne Ahmet Efendi 
atanmıştır. 1888 yılında yayınlanmış olan Ma’mûratü’l-azîzVilayet Salnamesinde 
matbaa da görev alanlar şu şekilde sıralanmıştır:

Müdür Ahmet Efendi, Muharrir Ahmet Efendi, Mürettip Şükrü Efendi, 
Litografyacı Hurşit Efendi, Destgahcı Ahmet Ağa, Müvezzi Osman Ağa, 
Mürekkepçi Derviş Ağa, Odacı Ali Ağa, Litografya Refiki Mehmet Ağa266.

1890 yılında yayınlanmış olan Ma’mûratü’l-azîz Vilayet Salnamesinde ise 
matbaa müdürü olarak yine Ahmet Efendi olarak görülmektedir. Matbaa da görev 
alanlar şu şekilde sıralanmıştır:

Muharrir Abdüllatif Efendi, Muavini Reşit Efendi, Mürettip Şükrü Efendi, 
Litografyacı Hurşit Efendi, Müvezzi Osman Ağa, Destgahcı Ahmet Ağa, 
Mürekkepçi Derviş Ağa, Odacı Ali Ağa, Litografya Refiki Mehmet Ağa, hattat 
Hurşit Efendi267.

Ahmet Efendi’nin vilayet matbaa müdürlüğünden sonra bu göreve Haşan 
Bey getirilmiştir. Haşan Bey’in müdürlüğü döneminde vilayet matbaasında 
aşağıdaki memurlar görev almıştır:

Mürettip Şükrü Efendi, Muavini Reşit Efendi, Müdür Muavini Panayot 
Efendi, Destgahcı Ahmet Ağa, Merdaneci Derviş Efendi, Muavini Nuri Efendi, 
Muharrir Hayri Efendi, Litografyacı Hurşit Efendi, Hattat Hurşit Efendi Litografya

264M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 4 Şubat 1883, S.2, N.68, s .l
2651302TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.53.
2661305TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.38.
2671307 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.38.
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Refiki Mehmet Ağa, Müvezzi İzzet Efendi, Tahsildar Osman Efendi, Odacı Ali 
Ağa268.

1892yılmda yayınlanmış olan Ma’mûratü’l-azîz Vilayet Salnamesinde ise 
vilayet matbaasında şu memurlann görev aldığım görmekteyiz:

Nazır MektubîSüleyman Bey, Muharrir Hacı Hayri Efendi, Müdür ve Ser- 
mürettip Hacı Şükrü Efendi, Destgâhi Müvezzi ve Mürettip Muavini Reşit Efendi, 
Muamelat-ı Hesabiye Kâtibi Asım Efendi, Litografya: Hattat ve Destgâhi Hurşit 
Efendi, çarkçı ve merdaneci Mehmet Ağa, Odacı ve merdaneci Rıza Efendi269.

1894 yılında Ma’mûratü’l-azîz Vilayet matbaası müdürlüğüne muharrirlik 
göreviyle birlikte Baboşzade Mustafa Efendi getirilmiştir270. Görev dağılımı da şu 
şekilde oluşmuştur:

Nazır mektubî, muharrir Mustafa Bey, Muharrir Mustafa Süreyya bey, 
Müdür, Sermürettip, kâtip ve sandık emini Ahmet Şükrü Efendi, Hurufat Kısmı: 
Mürettip ve makineci Mehmet Reşit Efendi, Mürettip ve odacı Zekeriya Efendi, 
Merdaneci Hacı Ali Ağa, Litografya Kısmı: Hatta ve Litografya ustası Hurşit 
Efendi, Çarkçı Mehmet Ağa, Müvezzi Nuri Efendi271.

1907 yılındaMa’mûratü’l-azîz vilayet matbaası müdürlüğünü Bitlisli 
İbrahim Bey yapmıştır272. 1907 yılında yayınlanmış olan Ma’mûratü’l-azîz Vilayet 
Salnamesinde ise vilayet matbaasında şu memurlann görev aldığını görmekteyiz:

Nazır mektubî, Müdür İbrahim Ethem Bey (Mütemayiz), Muharrir Tevfik 
Efendi, Kâtip Mehmet Rahmi Efendi, Ser-mürettip Mehmet Sait Efendi, Mürettib-i 
Sâni İbrahim Efendi İbrahim Vehbi Efendi, Makineci Mehmet Derviş Efendi, 
Merdaneci Osman Ağa, Tahsildar Reşit Efendi, Müvezzi, Litografya Memuru Hacı 
Hurşit Efendi, Litografya Refiki Mehmet Ağa, Odacı Şevki Efendi273.

Bitlisli İbrahim Bey’den sonra Şükrü Paşazade AsafBey görev yapmıştır274. 
Daha sonra ise Çırpanızade Ali Haydar Bey’in müdür ve muharrir olarak görev

26S1308 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s.40.
2691310 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s. 106.
270 İ. Sunguroğlu, Harput Yollarında...,s.536.
2711312 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s. 158.
272 Zafer Çakmak, “Elâzığ’da Yayınlanan İlk Gazete Mamuretü’l-Aziz”, Fırat ÜniversitesiDoğu 
Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, S.3, 2003, s.29.
2131325 TarihliMa’mûratü’l-aziz Vilâyet Salnâmesi, s. 56.
274 İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.2, İstanbul, 1959, s.536.
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yaptığım görmekteyiz275. Bu dönemde mürettip olarak da Hocazade İbrahim ve 
Şevki Efendiler görev almışlardır. Bu iki mürettibin daha sonra gazete yönetimine 
karşı isyankâr hareketleriyle 10 Haziran 1339’de görevlerine son verilmiştir276.

1913’de Vali Kazım Müfit Bey zamanında müdürlüğüne, valinin 
beraberinde getirdiği Cemil Bey tayin edilmiştir. Bu valinin ayrılmasıyla Cemil 
Bey’de müdürlüğü bırakarak gitmiş ve matbaa şahıs idaresine geçmiştir. Cemil 
Bey’in ayrılmasıyla gazetenin yayınına ara verilmiştir. 1914’de Vali Sabit Bey 
zamanında Çırpanızade Ali Haydar Bey vekâleten daha sonra Mektubi Kalemi 
Mümeyyizi PertekliCüvelekzade İbrahim Bey asaleten matbaanın müdürlüğünde 
bulunmuşlardır277.

Cumhuriyetten sonra Ma’mûratü’l-azîz Vilayet matbaası faaliyetleri devam 
etmiştir. Harf inkılabından sonra Devlet matbaası kanalıyla Almanya’dan ithal 
edilen 7 adet kasa ve 296 kilo hurufat 700 liralık masraf 1928 yılından devredilen 
bütçeyle karşılanmıştır. Yine bu dönemde alman kararla matbaa ait bina satılmıştır. 
Elâzığ Vilayeti Kütüphanesi’nin atıl durumdaki bölümleri yeniden düzenlenerek 
vilayet matbaasına tahsis edilmiştir. Matbaa faaliyeti burada devam etmiştir278.

Kuruluşundan kapandığı 1930’lu yıllara kadarda vilayette bulunan resmi ve 
özel kuruluşların, şahıslarınbaskı işlerini yapmıştır. Matbaada kuruluşundan 
itibaren vilayet salnameleri ve kitaplar basılmıştır. Yine bunun yanında başta 
vilayet resmi gazetesi olan Ma’mûratü’l-azîz olmak üzere, Satvet-i Milliye279, 
Şark280, Yeni Mefkure281 gazeteleri basılmıştır. Yine vilayette yayınlanmış olan 
Sada282 ve Fırat Mecmuaları da bu matbaada basılmıştır283.

Ma’mûratü’l-azîz Vilayet matbaasında müdür ve editörlerin yanında baskı 
işinde çalışan mürettip, litograf, litograf refiki, destgah, hattat, mürekkepçi gibi 
personelin istihdam edildiğini görmekteyiz. Matbaanın teknik kısmıyla ilgili 
olarak da çarkçı, dökümcü, merdaneci gibi görevlilerde çalıştırılmıştır. İdari ve

215M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 9 Eylül 1325 (R. 8 Ramazan 1326), S.26, N. 1264, s.l
276 A. Devrim, M a’mûratü’l-aziz Vilâyet Gazetesi (1883 -  1886), ...s.6.
277 1. Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.2..., s.537.
21iElaziz Gazetesi, 12 Mart 1930, Y.48, S. 2174, s.2.
219Satvet-i Milliye, 17 Nisan 1338, S.l, N.8, s.2.
280'Şark Gazetesi, 18 Temmuz 1340, No.83-2456,s.2.
281 Yeni Mefkure Gazetesi, 16 Mart 1341, N.l, s.2.
282Sada Mecmuası, 9Teşrin-i Sani 1325, N.l, s.
283 Handan Haykır,MehmetÇevik,“Elâzığ Dergi Yayıncılığına Bir Örnek: Yeni Fırat Dergisi”, 
International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory o f  TurkishorTurkic Volüme 9/4 
Spring s.495.
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teknik kısımlarının yanında yine matbaa çalışanlan içinde mülazım, tahsildar, 
kâtip, müvezzi, muamelat-ı hesap kâtibi, mukayyid ve sandık emini gibi görev 
yapan personellerde yer almıştır.

Vilayet matbaası bir anlamda Elâzığ’da basm yaym işlerinin öncülüğü 
görevini üstlenmiştir. Matbaada görev yapan bazı memurlann ilerleyen yıllarda 
kendi matbaalannı kurduklannı da görmekteyiz.

2.Ma’mûratü’l-azîz GazetesiKuruluşu ve Yayın Misyonu

Anadolu’da ilk vilayet gazetesi 1866 yılında Erzurum’da kurulan Envar-ı 
Şarkiyye Gazetesi olmuştur284. Anadolu’nun birkaç vilayetinde gazeteler 
yayınlanmaya başlamıştır.

Elâzığ’ın Osmanlı dönemindeki adını taşıyan ve bu vilayette yayınlanan ilk 
gazete olan Ma’mûratü’l-azîzGazetesi 7 Ekim 1883 tarihinde yaym hayatma 
başlamıştır285.Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin yayınlandığında ilk matbaa müdürü 
Hüseynikli Hacı Ömer Bey, editörü ise Mustafa Satvet Efendidir286.

Gazetenin ilk sayısında mukaddeme başlığı altında bir önsöz 
yayınlanmıştır.

Bu önsözde gazetenin editörü Mustafa Satvet Efendi, gazetenin genel olarak 
yayınlanma gerekçesi ve amacını izah etmiştir. Mustafa Satvet Efendi; Günümüz 
insanlanna dünyadaki olayların meydana gelişi ve insanlığın yaşadığı alanda 
toplumsal gelişimi kapsamlı bir şekilde ele almak gerektiği dile getirilmiştir. Bu 
nedenle, medeniyetin ve ilerlemenin bir göstergesi olarak son zamanlarda akıllı 
kişilerce icat edilen ve haberlerin hızlıca yayılmasına vasıta olduğundan gazeteler 
son yüzyıl için iftihar vesilesi bir meziyettir. Medeni ülkelerde şehir ve köy halkının 
faydalanıp bilgilenmesi için gün be gün her bölgede matbaaların kurulup, 
gazetelerin çoğaldığını söylemeye gerek yoktur. Gazetelerin çıkartılması ve 
yayılması köy ve kasabalarda oturanların fikri gelişmesinin sağlanması ve her 
medeni gelişmenin duyurulması için bir ihtiyaç ve rağbettir...” diyerek 
gazeteciliğin önemini ve Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin kuruluş amacını 
vurgulamıştır.

284 Muammer Yaşar, Anadolu ’da İlk Türk Gazetesi Envar-ı Şarkiyye, TTK Basımevi, Ankara, 1971, 
s.1 3 -1 4 .
285M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Teşrin-iSani 1883, S.l, N. 1, s.l
286 1. Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.2..., s.536.
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Yine aynı önsözdeOsmanlı mülkünün şevketli azametli padişahı, refah ve 
tam asayişin nedeni Sultan II. Abdulhamid Han’ın lütuflan sayesinde Ma’mûratü’l- 
azîzşehri de medenileşme ve gelişmesini kamuoyuna gösterecek adımlar attığım 
Maarif Nezaretinin lütfuyla tam olarak basım edavatlannm hazırlandığı gibi 
DahiliyeNezaretinin müsaadesiyleMa’mûratü’l-azîzadıyla bir gazete basımına izin 
verildiği belirtilerek teşekkürlerini sunmuştur.

Mustafa Safvet kendisinin bir yazar veya gazeteci olmadığını vurgulamış 
ve “Dördüncü orduy-u humayün kaleminden yetişmiş olmama rağmen gazete 
sütunlarının süslenip hazırlanmasında yeterince yetenek sahibi olmadığımdan, 
editörlük vazifesini hakkıyla yerine getirilebilmek için uzun süre büyük editörlerin 
kalemlerini araştırıp takip etmeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan meydana gelecek 
hatalardan affımı ve bunun hoş görüyle karşılanmasını niyaz ederim.” diyerek 
okuyuculardan ortaya çıkacak hatalar için şimdiden hoşgörü istemiştir287.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi önsözde yapılan açıklama ile amacın köylerde 
ve kasabalarda oturanların fikri gelişmelerinin sağlanması 
olduğunuvurgulanmıştır288. Yan resmi bir nitelikte olan dönemin diğer vilayet 
gazeteleri gibi Ma’mûratü’l-azîzGazetesi’de bir nevi hükümetin yaym organı 
durumunda idi. Bu bağlamda gazetenin yayınlanmaya başlamasının bir diğer 
önemli sebebi de çeşitli konulardaki hükümet politikasını halka iletmek,halkla 
devlet arasından bir köprü vazifesi kurmak olduğunu da söyleyebiliriz289.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi 1883 -  1914 yıllan arasmda 31 yıllık bir yaym 
hayatı sürdürmüş ve bu süre içerisinde 1478. sayısı yayınlanmıştır290. Bu sayıdan 
itibaren yayınını durduran gazetenin 1920’lerden itibaren tekrar yayın hayatma 
başladığım görmekteyiz291. Yaym periyodunda belli dönemlerde kesintilere 
uğrayan Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi Latin alfabesine geçiş hazırlıklan sebebiyle
1928 yılının sonunda yayınını durdurmuştur292. Altı ay gibi bir zaman 
yayınlanmayan gazete Elaziz ismiyle 1929 yılının haziran ayında tekrar yayın 
hayatma başlamıştır293. Elâziz Gazetesi yayınına ara vermesi hakkında

287M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Teşrirı-iSarıi 1883, S.l, N. 1, s.l
288 Ali Devrim, M a’mûratü’l-aziz Vilâyet Gazetesi (1883 -  1886), Ankara Üniversitesi, Türk inkılap 
Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1988,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) s.8.
289 Z. Çakmak, “Elâzığ Basm Tarihi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”... s.267.
290 A. Devrim, M a’mûratü’l-aziz Vilâyet Gazetesi (1883 -  1886), ...s.6.
291 Satvet-i Milliye Gazetesi, 16 Teşrin Evvel 1338, Y.l, N.29, s.l
292M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 31 Teşrin-i Evvel 1928, S. 2129, s.l
293Elaziz Gazetesi, 5 Haziran 1929, Y.47, S. 2135, s .l
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okuyucularından özür dileyerek, bu durumun sebeplerini şu cümlelerle açıklama 
gereği duymuştur:

“Altı aydan beri kanuni zaruret karşısında insani tevekkufe uğrayan Elâziz 
Gazetesi bu andan itibaren haftalık neşriyesine başlıyor. Yeni ve medeni bir şekli 
ve kıyafeti iktisa ederek muhterem karilerinin huzuruna çıkıyor. Bilûmum 
gazetelerin 928 senesi birinci kânunundan itibaren yeni harflerle intişarı hakkında 
kanununun kabul ve tebliğine müteakip hemen vilayet matbaası için devlet, devlet 
matbaasından sipariş olunan yeni harfler ancak iki ay zarfında Almanya’dan 
İstanbul’acelpedebilmiş ve mart içinde de İstanbul’dan Samsun ’a sevk olunmuştur. 
Kış aylarına tesadüf eden siparişimizin bütün mesaiye rağmen yolların karla kapalı 
olmasından Samsun ’dan Sivas ’a kadar hayvanla nakline mecburiyet hâsıl olmuş ve 
Sivas’tan Malatya’ya kadar da kamyonla ve Fırat Nehrinin şimdiye kadar 
ihtiyarlarımızın bile hatırlayamadığı bir surette tuğyan etmesinden Malatya Şosesi 
üzerindeki İzolu Köprüsü’nü de diğer köprüler gibi nehrin götürmüş olması da 
başlıca bir mani teşkil ederek Malatya ’dan Elâziz ’e kadar da gene hayvanla celbi 
imkânından başka çare bulunamamıştır. İşte altı ay bir müddet zikr olunan 
sebepler dolayısıylatevekkuf devresi geçiren ve bugünden itibaren haftalık 
vazifeineşriyesine devam edecek olan resmî Elâziz Gazetesi maalitizar muhterem 
karilerinin aflarını temenni eder,”294

Elaziz Gazetesi 1930’larda vilayet matbaalanmn özelleştirilmesi sürecine 
kadarkesintili de olsa yayma devam etmiş ve nihayetinde yayın hayatını 1934 
yılında sonlandırmıştır295.

2.1.Ma’mûratü’l-azîzGazetesi’nin Yayın Günü

7 Ekim 1883 (Hicri 5 Zilhacce 1300) tarihinde haftalık olarak 
yayınlanmaya başlayan296Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi, 109. sayıya kadar Pazar 
günleri neşredilmiştir297. 15 Aralık 1885’de yayınlanan 110. sayıdan itibaren yaym 
gününü Salı olarak değiştirmiştir. Bu değişikliği “Gazetemiz Pazar günleri 
çıkarılmakta ise de 4 haftadan beri dersaadet postasının zamanında gelemeyip 
gecikmesinden dolayı bundan sonra gazetemizin Salı günleri çıkarılacağı

294Elaziz Gazetesi, S Haziran 1929, Y.47, S. 2135, s .l
295Handan Haykır, M a’mûratü’l-aziz Gazetesi Açıklamalı Fihristi(l925-1926), Fırat Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Dalı, Elâzığ, 2011 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) s.4.
296M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Teşrin-i Sani 1883, S.l, N. 1, s.l
191 M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 6 Kanun-ıEvvel 1885, S.l, N. 109, s .l
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duyurulur” diyerek değişiklik hakkında okuyucularını bildirmiştir298. Gazetenin 
sonraki sayılarına baktığımızda yine aynı sebeplerden yaym gününü 
cumartesiyealmıştır299. İlerleyen yıllarda gazetenin Çarşamba günleri 
yayınlandığım görmekteyiz300.Cumhuriyet döneminde yayınlanan Ma’mûratü’l- 
azîz Gazetesi haftalık olarak yayınını sürdürmüştür. Yine Çarşamba günleri 
yayınlanmıştır301. Bu durum harf inkılabından sonra da Elaziz olarak yayınına 
devam ettirdiğinde de aynı şekilde Çarşamba günleri yayınlanmıştır302.

2.2.Ma’mûratü,l-azîzGazetesi,nin Gelir Kaynakları ve Tirajı

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi vilayetin resmi yaym organıydı. Gazete vilayete 
ait matbaada basılmaktaydı. Matbaa ve gazete çalışanları da devletin memurları idi. 
Bu bakımdan devlet tarafmdangazetenin finansmanı sağlanmaktaydı.

Devletin finansmanının yanmdaMa’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin en önemli 
gelir kaynaklan ise abone ve ilanlardı. Abone bedelleri ilk yıllarda bir senelik 
(mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla) 60, altı aylık abonelikte ise 35 kuruş olarak 
belirlenmiştir. Gazetenin her nüshası ise 50 para idi. Taşraya gönderilecek 
gazeteler içinde aynca bir ücret alınmaktaydı. Gazetede yayınlanacak ilanlarda ise, 
her satır için 3 kuruş fiyat belirlenmiştir303. Bu abone, gazete ve ilan ücretleri 1910 
yılma kadar sabit kalmıştır304. Bu ücretlerMa’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin 7 Nisan 
1326 tarihinde yayınlanan nüshasıyla değişmiştir. Bu değişiklikle senelik aboneliği
40, altı aylığı ise 20 kuruş olmuştur. Gazetenin fiyatı ise 30 paraya indirilmiştir. 
Aynca vilayet dışındaki aboneler için posta ücreti olarak 12 kuruş alınmaktaydı305.

Cumhuriyet’ten sonra ise Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin senelik aboneliği 
250 kuruş olarak belirlenmiştir. Gazetenin nüshası 5 kuruştu. Gazeteye verilecek 
özel ilanların satırı 6 kuruştan tarifelendirilmiştir306. Gazete fiyatı ve senelik 
abonelik gazetenin isminin değiştiği 1929 yılından sonrada aynı ücretlendirme ile 
devam etmiştir307.

29tMa’mûratü’l-azîz Gazetesi, 10Kanun-t Evvel 1885, S.l, N.110, s .l
299M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 2 7 Mart 1885, S.l, N. 123, s.l
300M a’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 19 Ağustos 1325 (R. 16 Şubat 1326), S.26, N. 1261, s.l
301 M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Kanun-ı Sani 1341, S. 1945, s .l
302Elazîz Gazetesi, 24 Temmuz 1929, S. 2142, s.l
303M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 9 Kanurı-ı Evvel 1883, S.l, N. 9, s.l
304Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 31 Mart 1326 (11 Nisan 1910), S. 1290, s.l
305'Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Nisan 1326 (16Nisan 1910), S. 1291, s .l
306M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 2 0 Mart 1341, S. 1954, s .l
301 Elaziz Gazetesi, 2 6 Haziran 1929, Y.47, S. 2138, s.l
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1929 yılından itibaren ise gazetenin eski nüshalan 20 kuruştan satılmıştır. 
1929-33 yıllan arasında özel ilanlann ücretlendirilmesinde sık sık değişiklikler 
göze çarpmaktadır. Özel ilanlann satınnda ilerleyen ay ve yıllarda bir indirime

ı n o
gidildiği gözlemlenmiştir. Satır başına ilanlar 25 , 15 ve 7.5 kuruştan 
ücretlendirilmiştir310.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’ninilk yıllardaki tirajı hakkında sağlıklı bir 
bilgiye sahip değiliz. Milli Mücadele döneminde günlüktirajı 250 
idi311.1925,1926312 ve 1927 yıllannda ise Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’ningünlük 
tirajı 1000 adetti313.

2.3.Ma’mûratü’l-azîzGazetesi’nm Teknik Özelliklerive Fiziksel 
Görünümü

Haftalık olarak yayınlanan Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi 1883-1886 yıllan 
arasmda 2 yaprak halinde 4 sayfa olarak yayınlanmıştır. Gazete bu yıllar içinde 
sadece bir defa tek yaprak halinde 2 sayfa olarak yayınlanmıştır314. Gazete 38X25 
cm. boyutundadır. 1909 yıllanndan sonrada gazete genel olarak 4 sayfa olarak 
yayınlanmıştır315. Cumhuriyetten sonra Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi genel itibariyle 
tek yaprak 2 sayfa olarak basılmıştır. Bazı sayılarda gazete 4 sayfa halinde 
çıkarıldığı da olmuştur316. 1929 yılından sonra yayınlanan gazetede genel olarak 4

n - ı n  _____ T i n

sayfa yayınlanmıştır . Bazı sayılan 2 sayfa yayınlandığı da olmuştur .

Gazetenin başlığı birinci sayfanın üst kısmında başlık bandı, bütün 
sütunları kapsayacak biçimde, simetrik olarak yerleştirilmiştir. Kalın puntolarla 
gazetenin ismi “Ma ’mûratü ’l-azîz” yazısı yer almaktadır. Aynca bu ismin hemen 
altında gazetenin hicri takvime göre yayınlandığı yıl olan “1300” rakamı da yer

m Elaziz Gazetesi, 12 Mart 1930, Y.48, S. 2174, s.l
309Elaziz Gazetesi, 9 Nisan 1930, Y.48, S. 2178, s.l
1,10Elaziz Gazetesi, 18 İkinci Teşrin 1931, Y.49, S. 2261, s.l
311 K. Kust,(Yayına Hazırlayan Orhan Koloğlu) Kemalist Anadolu Basını, Çağdaş Gazeteciler
Demeği Yayınlan No.17, Kozan Ofset Matbaası, İstanbul, 1995, s.125. 
in Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1925-1926,1926, İstanbul, s.839.
313 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927,1927, İstanbul, s.697.
3UM a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 5 Temuz 1884, S.l, N. 38, s .l
315Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 23 Kanun-ı Evvel 1325 (R.23 Zilhacce 1327), S.26, N. 1277, s.l
316Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 9 Şubat 1927 S.43, N. 2043, s.l; Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 16 Şubat 
1927S.43, N. 2044, s.l; M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 2 Mart 1927S.43, N. 2046, s .l; M a’mûratü’l-
azîz Gazetesi, 9 Mart 1927 S.44, N. 2047, s.l.
311 Elaziz Gazetesi, 2 6 Birinci Teşrin 1931, Y.50, S. 2308, s .l 

Elaziz Gazetesi, 3 Birinci Kânun 1930, Y.48, S. 2212, s.l
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almaktadır. Gazetenin isminin yazı stili 3 Ağustos 1884 tarihli nüshasıyla 
değişmiştir319.1886 yılının sonuna kadar bu stilde yayınlanmıştır.

Başlık bandının üstünde sağdan itibaren gazetenin sayı numarası, 
yayınlandığı gün ve yıl numarası yer almaktadır. Manşet yastığı diyebileceğim 
kısımlarda ise abone şartlan, abone, ilan ve gazete ücretleri, yer almaktadır. Gazete 
başlığının altında ise gazetenin yayınlanma tarihi Rumi, hicri ve miladi tarihleri ile 
yer almıştır. Bunlann altında ise yine bir bant içerisinde “İşbu gazete merkez 
vilayette daire-i mahsusasında her hafta Pazar günleri çıkarılır. Maarife ve 
mevadinafia-i sariyeye gönderilecek evrak meccanen kabul olunur. Havadise 
mutaalik gelecek mektuplardan uygun mühür ve imzalar belli olarak adaba ve 
gayri muzır olanlar neşr edilir’'’ bilgisine yer verilmiştir320.

1909 yılından sonra yayınlanan gazetenin başlığında bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Gazetenin isminin yazı stili değişmiştir. Altında gazetenin kuruluş yılı 
olan 1300 rakamı da çıkartılmıştır321. Başlık bandının üstünde sağdan itibaren 
gazetenin sayı numarası, yayınlandığı gün ve yıl numarası yer almaktadır. Manşet 
yastığı diyebileceğim kısımlann sağ bölümünde gazetenin idare adresi, gazete için 
müracaatlarvegazeteye yayınlanması için gönderilen yazılar hakkında bilgiler 
verilmiştir.Bu bilgiler içerisinde gazetenin adresi olarak “Mahalli idare ve 
matbaası, Hükümet konağı civarında daire-i mahsusudur.’’'’ diye verilmiştir. Yine 
aynı bölümde “Umûr-u idare ve hususatsaireye müteallik mevad için matbaa 
müdürlüğüne ve umûr-u tahririye içinde muharririmiz Ali Haydar Beğe müracaat 
olunur” denilerek gazete ile ilgili konularda müracaat edilecekler birim 
belirtilmiştir. “Menafi-i umumiyeyeaidmevad ile asar-ı fenniye vesaire kabul ve 
dere olunur. Dere olunmayan evrak iade olunmaz. Evrak ve iradenin dere 
olunmamasından ve yahud tehirinden dolayı idarehane mes ’ul tutulamaz”denilerek 
gönderilecek yazılar hakkında bilgi verilmiştir. Sol bölümünde ise abone şartlan, 
abone, ilan ve gazete ücretleri yer almaktadır. Gazete başlığının altında ise 
gazetenin yayınlanma tarihi hicrive Rumi tarihleri ile yer almıştır. Bunlann altında 
ise yine bir bant içerisinde “Haftada bir defa neşr olunur vilâyet gazetesidir” 
yazısına yer verilmiştir322.

319'M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 3 Ağustos 1884, S.l, N. 42, s .l
320'Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi, 7 Teşrin-iSani 1883, S.l, N. 1, s.l
321M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 2 Eylül 1325 (R.1 Ramazan 1327), S.26, N. 1263, s.l
322Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 26 Ağustos 1325 (R.16 Şaban 1326), S.26, N. 1262, s .l
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Cumhuriyetten sonra iseMa’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin başlığında yine 
değişiklikler yapılmış ve gazete isminin yazı stilinde değişiklik yapılmıştır. Başlık 
bandının üstünde sağdan itibaren gazetenin sayı numarası, yayınlandığı tarih, gün 
ve yıl numarası verilmiştir. Başlığın sağ tarafında gazetenin idare adresi “Hükümet 
Civarında Elâziz Matbaası” olarak verilmiştir323.

Gazete ile ilgili müracaatlar ve gönderilen yazılar için “Umur-u tahririye 
için makam-ı mektubiye ve idareye aidhususatında matbaa müdüriyetine müracaat 
olunur. Mesleğimize muvaffık asar meal-maneviye derç edilir. Neşredilmeyen asar 
geri verilmez” bilgisi verilmiştir. Sol bölümde ise abone şartlan, abone, ilan ve 
gazete ücretleri yer almıştır. Bunlann altmda bulunan bant içerisinde “Şimdilik her 
Çarşamba günleri neşr olunur vilâyet gazetesidir'’’’ yazısı yer almıştır324.

Harf inkılabından sonra gazete isim değişikliğine giderek Elâziz olarak 
devam etmiştir. Latin harfleriyle yayınlanan gazetenin başlığı da haliyle 
değişmiştir. Sade bir stille yazılan başlığın sağında gazetenin idare adresi ve 
gazeteyle ilgili iletişim bilgileri verilmiştir. Gazete idare adresi “idarehanesi 
Umumi Kütüphanede Vilayet Matbaası” olarak yazılmıştır. Yine idare ve yazı 
işleriyle ilgili olarak “yazı işleri için tahrirat idare işleri için matbaa 
müdürlüğüne” bilgisine yer verilmiştir. Başlığın sol kısmında ise abone, ilan ve 
gazete ücretleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Gazete başlığının altmda bulunan 
bant içerisinde ise gazetenin numarası, tarih, gün, yıl numarası ve fiyat bilgileri yer 
almıştır. Bu bant içerisinde yer alan “Her Çarşamba çıkar” yazısı belli aralıklarla 
değiştiğini görmekteyiz . “Resmi Gazetedir” ve“Resmi Vilayet Gazetesidir” 
gibi yazılar yer almıştır327.

Gazete tüm sayfalan 3 sütun olarak çıkmıştır. Gazetenin 1883-1886 yıllan 
arasmda yayınlanan tüm sayılannda birkaç istisna hariç sayfalar 3 sütun halinde 
aynlmıştır. 1909 yılından sonra yayınlanan gazetenin sayılannda ise genel 
itibariyle sütun sayısı dörde çıkarılmıştır.328Cumhuriyetten sonra ise bu durumun 
değiştiği, sütunlann bazen 2 bazende 4’e çıkarıldığı görülmektedir . 1929

323M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 11 Şubat 1341 S.42, N. 1940, s .l
324Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi,29 Temmuz 1341 S.42, N. 1914, s .l
325Elaziz Gazetesi, 31 Temmuz 1929, Y.47, S. 2143, s.l
31(>Elaziz Gazetesi, 14 Temmuz 1930, Y.48, S. 2192, s.l
321 Elaziz Gazetesi, 15 Nisan 1931, Y.49, S. 2231, s.l
32SMa ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 26 Ağustos 1325 (R.16 Şaban 1326), S.26, N. 1262, s .l
329M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 11 Şubat 1341 S.42, N. 1940, s .l
330Ma ’mûratü ’l-azîz Gazetesi, 1 Haziran 1927 S.42, N. 2058, s .l
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yılından itibaren Latin harfleriyle yayınlanan gazete düzenli bir sütun ayrılmasına 
gidilmemiştir. Genelde ise iki ve dört sütuna ayrılmıştır.

1883-1886 yıllan arasmda gazetenin mizanpaj tekniği o dönemde 
yayınlanan diğer gazetelerde olduğu gibi son derece basit bir teknik kullanılmıştır. 
Gazetede haber ve yazılar arka arkaya sırasıyla yerleştirilmiştir. Haberin veya 
yazının bittiği ise bir ara çizgi kullanılarak belirtilmiştir. Haberlerde üst başlık, ana 
başlık ve alt başlık gibi başlıklann kullanımı da yoktur.Günümüz basınında görülen 
büyük puntolu ve dikkat çekici başlıklar kullanılmamıştır. Kullanılan başlıklar 
“Vakay-ı Vilayet”, “Vakayı Umumiye”, “Tevcihat" gibi genel başlıklardır.Gazetede 
yerel haberler “ Vakayı Vilayet', başlığı altmda arka arkaya verilmiş ve her haberin 
bitiminde iki çizgi arasmda yıldız ikonu konulmuş daha sonra diğer habere 
geçilmiştir.

Gazetenin 2. ve 3. Sayfalan ulusal, yerel ve genel konulu, makale, haber, 
şiir ve hükümetin yayınlamış olduğu kanun ve duyurulara aynlmıştır. Gazetenin 4 
sayfası ise daha çok mahkeme ilamlan icra satışı ve ilanlara aynlmıştır.

Gazetede genel olarak resim, fotoğraf, karikatür kullanılmamıştır. 1883- 
1935 yıllan arasmda incelenen gazetelerde sadece bir tek sayısında istisna göze 
çarpmaktadır. Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin 31 Ekim 1928 tarihli nüshasında 
Cumhurbaşkanı M. Kemal ve başbakan İsmet Paşa’mn fotoğraflan yer almıştır. 
Mevcut bulunan gazetenin koleksiyonlannda bu istisna dışındaresim ve fotoğraf 
kullanılmamıştır331.

2.4.Ma’mûratü’l-azîzGazetesi’nin İçeriği ve Değerlendirilmesi

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin çıkanlma amaçlanndan en önemlisi bölge 
halkının fikri gelişiminin sağlanması ve dünyadaki her türlü gelişmenin 
duyurulması idi. Gazetede yayınlanan yazılarda öncelikle bu amaca hizmet edildiği 
görülmektedir. Gazetenin yazarlannm yazdığı yazılar dışında okuyucuların 
gönderdiği yazılara da yer verilmiştir. Gönderilen yazılann yayınlanmasında ki 
öncelik halka aydınlatıcı bilgiler verip vermediğiydi. Gönderilen yazıların imzalı 
ve mühürlü olmasına dikkat edilmiştir. îmzasız ve mühürsüz yazılar 
yayınlanmamıştır.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi vilayet gazetesi olması hasebiyle mahalli 
haberlere önem vermiştir. Bazı kazalarda birer muhabir bulundurmasının yanında

331 M a’mûratü’l-azîz Gazetesi, 31 Teşrin-iEvvel 1928S.42, N. 2129, s.l
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resmi idare ve kurum amirleri de gazetenin bir nevi gönüllü muhabirleri olarak 
görev yapmışlardır. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin gazetenin sayfalarında 
yerini aldığını görmekteyiz332.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi bir vilayet gazetesi olması nedeniyle, genellikle 
ilk sayfasında genellikle mahalli haberlere ayırmıştır. Genel olarak gazetenin 
elimizdeki tüm sayılanna incelediğimizde mahalli haberler gazetenin içeriğinin % 
40’nı oluşturmaktadır. Gazetenin mahalli haber kaynaklan, resmi dairelerden 
gönderilen bilgiler, bazı kazalarda bulunan muhabirler ve editörler tarafından 
hazırlanan mahalli yazılardır. Bunun yanında valiliğin çalışmalan göz ardı 
edilmeden geniş bir şekilde gazete sütunlarında yerini almıştır. Vilâyet dâhilinde 
bayındırlık işleri,eğitim-öğretim faaliyetleri, yol yapım çalışmaları, askeri 
faaliyetler,sosyal ve kültürel etkinlikler, ekonomik gelişmeler ve ölüm, kaza, 
yangın, deprem, gibi günlük olaylar “Vakayi Mahalliye” başlığı altmda 
haberleştirilmiştir. Bu faaliyet ve gelişmelerin haberleştirilmesinin yanında, zaman 
zaman yorumlar yapılarak halkın aydınlatılmasına çalışılmıştır333.

Ulusal haberlerde Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nin sütunlannda yerini 
almıştır. Verilen haberler daha çok bayındırlık faaliyetleri, dönemin siyasi 
gelişmeleri ve yenilikleri ile ilgili olmuştur. Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi diğer 
vilayetlerin haberlerini sütunlannda azda olsa yer vermiştir. Yapılan bu haberler 
daha çok o vilayet gazetesinden veya ulusal gazete veya Anadolu ajansından 
iktibas edilerek yayınlanmıştır. Ulusal ve diğer vilayetlerle ilgili haberler gazetede 
% 15 gibi bir oran tekabül etmektedir.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi dış ülkelerde olan gelişmelere de kayıtsız 
kalmamıştır. Gazete’de dış ülkelerde ki gelişmelere de yer verilmiştir. Bu ülke 
haberlerinin ise yine gazetenin elimizdeki tüm nüshalan incelendiğinde % 5 
civarındadır. Bu haberler özellikle İstanbul basınından iktibas edilerek 
yayınlanmıştır.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nde mahalli haberlerden sonra en fazla yer 
verilen konulardan birisi de Osmanlı Devleti döneminde İstanbul’dan gönderilen 
ferman, tamim ile mahkemelerden gelen ilamlardı. Cumhuriyet döneminde ise 
çıkarılan kanunlar, ilanlar, mahkemelerden gelen ilamlar, yine gazetede fazlaca

332Yaşar Yıldınm, Elâzığ Basınının Öncüsü Mamuratül-aziz Vilayet Gazetesi (1883-1884), Gazi 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) s.12.
333 A. Devrim, M a’mûratü’l-aziz Vilâyet Gazetesi (1883 -  1886), ...s.28.
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sütunlarda yerini almıştır. Gazetede, ferman, kanun ilam v.s resmi bildirilerin oranı 
ise % 25 civarındadır.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nde siyasi ve sosyal makalelerde yer almıştır. 
Özellikle önemli siyasi gelişmelerde bu makaleleri gazetede görmekteyiz. Bunun 
yanında edebi makaleler, şiirler, fıkra ve güzel sözler yayınlamaktaydı. Halkın 
okumasını teşvik etmek için matbaaya gönderilen kitapların tanıtımı da yer yer 
yapılmıştır. Osmanlı dönemindeki Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi’nde yayınlanan bu 
yazılarda genellikle İslami değerler, vatan sevgisi ve devlet malının korunması gibi 
konular üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise yayınlanmış yazı, şiir ve 
makalelerde genellikle cumhuriyet rejiminin korunması kollanması, milli hislerin 
ortaya çıkarılması, Türklük ve vatan sevgisi gibi temalar işlenmiştir. Gazete’de bu 
türden yazı ve şiirlerin oram % 15 civarındadır.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi Anadolu’da yayınlanan ilk gazetelerden biridir. 
Gazetenin teknik yapısı, fiziksel özellikleri, yönetimi, finansmanı ve içeriği gibi 
temel özellikleri ile Anadolu basınının ilk örneklerinden birini teşkil etmektedir. 
Bu bakımdan Türk Basm Tarihi için ayrı bir öneme haizdir. Kesintili bir şekilde de 
olsa 50 yılı geçen bir yaym hayatı sürdürerek Elâzığ vilayetinin sosyal ve kültürel 
hayatmda derin izler bırakmıştır. Yayınlandığı dönem itibariyle etkili bir iletişimin 
kaynağı olmuştur.

Kadım bir kültür ve edebiyat merkezi olan Harput’un bu özelliğinin devam 
etmesinde etkili olmuştur. Elâzığ ve çevresinde kültür ve edebiyat ortamının 
oluşmasınaimkan sağlamıştır. Birçok yazar ve şairin yetişmesinde de katkısı 
olmuştur. Kendisinden sonra birçok gazetenin yayınlanması, birçok gazetecinin ve 
teknik elemanın yetişmesinde lokomotif görevi görmüştür.

Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi yayınlandığı dönem içerisinde yapmış olduğu 
katkıların yanında başta Elâzığ ve çevresi olmak üzere Türkiye üzerine yapılacak 
tarihi, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik çalışmalara ışık tutacak, önemli katkılar 
sağlayacak nitelikteki bir kaynak hüviyetindedir.

3. Şark Gazetesi

1918 yılında Mehmet Mevlut Özaydın tarafından çıkarılan Şark Gazetesi, 
Ajanscı Mehmet Aziz Beye devredilmiştir. 1925 yılma kadar yaym hayatı devam 
ettiren gazetenin düzenli bir yaym periyodu olmamıştır. Bu gazetede Hulusi
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Yetişkin, Mehmet Nuri gibi o dönem Elâzığ’ın kültür hayatında önde gelen genç 
kalemlerin yazılan yer almıştır334.

Gazetenin logosunun altmda “Şimdilik Haftada Bir Defa Çıkar. 
Düşüncesinde Hür Hak Gazetesidir” yazısı yer almaktadır. Gazetenin nüshası 5 
kuruş yıllık aboneliği ise 200 kuruştur. Gazetenin idare yeri “E l’aziz de adliye 
civarında Milli kütüphane” olarak belirtilmiştir. 1924 yılında gazetenin imtiyaz 
sahibi ve idare müdürü olarak Dava Vekili Mehmet Aziz335, mesul müdürü ise Hacı 
Ziya Beyzade Zeki olarak geçmektedir336.

4.Satvet-i Milliye Gazetesi

22 Şubat 1922 tarihinde yayın hayatma başlayan Satvet-i Milliye, Milli 
Mücadele’nin son döneminde Elâzığ’da yayınlanmış olan önemli bir gazetedir. 
Gazete hem Milli Mücadele’nin önemli bir savunucu olmuş hem de şehir 
sorunlanyla sürekli ilgilenen ve halkı aydınlatmaya çalışan bir yaym politikası 
izlemiştir337. Haftalık yayınlanan Satvet-i Milliye serlevhasında “Siyasi ilmi edebi 
ve mizahi Türkçe gazetedir” ibaresini kullanmıştır. Aynca “istidadımız misak-ı 
milli gayemiz istiklal” ifadesini de kullanılmıştır. Yine 23. sayıdan itibaren 
serlevhasmda “ElazizMüdafai Hukuk heyeti merkeziyesininmürewic-i efkârı” 
ifadesini kullanarak Müdafa-i Hukuk Demeğinin destekçisi olduğunu 
vurgulamıştır. Bir anlamda yayınlanyla Müdafa-i Hukukun yaym organı gibi 
hareket etmiştir. 37. sayıdan itibaren ise bu ifadelerin yerine “halk efkârına hadim 
siyasi Türkçe gazetedir” denilmiştir338.

Satvet-i Milliye’nin imtiyaz sahibi Hoğuluzade Mustafa Hulusi (Yetişkin) 
beydir. Gazetenin mesul müdürlüğünü EtemRuhi Bey, yazı kurulu müdürlüğünü 
ise Ahmet Kemal Bey üstlenmiştir. Daha sonra ise mesul müdür olarak Emin 
Hüseyin Bey görev yapmıştır339.

22 Şubat 1922 tarihindeki ilk sayısıyla yaym hayatma başlayan Satvet-i 
Milliye 41 sayı yayımlanmıştır.340 Son sayısı 19 Temmuz 1923 tarihine aittir341.

334 Fikret Memişoğlu, “Elâzığ’da Basm Hayatı”, Yeni Fırat Gazetesi, 30 Nisan 1964, S.22, s.21.
335Şark Gazetesi, 18 Ağustos 1340, No.83-2456, s.l.
336Şark Gazetesi, 18 Ağustos 1340, No.83-2456, s2.
337 Hülya Baykal, Türk Basın Tarihi(1831-1923), İstanbul, 1990, 308.
338 Z. Çakmak, “Elâzığ Basm Tarihi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”... s.270.
339İ.Sunguroğlu, Harput Yollarında...s.538 -  539.
340E.Açıkses, Z.Çakmak, Satvet-i Milliye Gazetesi (Transkripsiyon ve Asıl Metin)... ,s.II.
341 Satvet-i Milliye, 19 Temmuz 1340, N.41, S .l
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Gazetenin idare hanesi olarak “adliye civarında Satveti Milliye idarehanesi Elaziz” 
olarak telgraf adresi olarak da “Elaziz Satveti Milliye ” olarak verilmiştir342. Satvet-i 
Milliye gazetesinin en önemli gelir kaynakları abone bedelleri ve ilanlardır. 
Gazetenin nüshası 5 kuruştan satılmaktaydı. Gazetenin aboneliği senelik 250, altı 
aylık 130, üç aylığı 75 kuruştu343.

Macarzade Hakkı Beyin zaman zaman karikatürleri yayınlanmıştır. Satvet-i 
Milliye, Macarzade Hakkı Beyin jiletle şimşir üzerine karikatür yapması sayesinde, 
Anadolu’nun her tarafına karikatür veren ilk milli mücadele gazetesi olmuştur344.

Milli Mücadeleye Elâzığ’dan destek veren Satvet-i Milliye Gazetesi 
yayınlarıyla bazı kesimlerin hoşuna gitmemekte ve şikâyet edilmekteydi. Vali 
Süleyman Sami’nin vilayetin resmi gazetesi olan Ma’mûratü’l-azîz Gazetesinde 
yayınladığı bazı tekziplere verilen cevabi yazılarda hakaret içerdiği düşüncesiyle 
dava açılması üzerine, o dönemde mesul müdür olan Ruhi Bey’inElâzığ’dan 
uzaklaşmasına (adeta kaçmasına sebep) sebep olmuştur. Valinin baskı sonucunda, 
matbaa çalışanlarının grev ve iş çokluğu gibi ileri sürdükleri bahanelere rağmen, 
gazetenin boyutu küçültülerek basım işlerine devam edilmiş ve 41 sayılık bir 
yayım hayatını bu şekilde sürdürmüştür345.

5. Yeni Mefkûre Gazetesi

Yeni Mefkûre Gazetesi 9 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur346. Fakat 
dönemin Elâzığ Valisi Hilmi Beyin çeşitli bahanelerle yayınına müsaade 
etmemiştir. Bir grup Türk Ocaklı genç tarafından Şeyh Said isyanı sırasında, 
kuruluşundan ortalama 17 ay sonra 16 Mart 1925 tarihinde yaym hayatma 
başlamıştır347.

Yeni Mefkûre Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Süleyman Sim ve başyazarı ise 
Tank’tır348. Süleyman Sim Bey, gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini de ifa 
etmiştir349. Süleyman Sim Elâzığ’da Yeni Mefkûreci Süleyman Sim diye 
anılmıştır.

^Satvet-i Milliye, 12 Haziran 1340, N .l5, S .l
343Satvet-i Milliye, 17 Temmuz 1341, N.39, S .l
344 Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele Basını,İstanbul,(yayın tarihi yok), s.267.
345E.Açıkses, Z.Çakmak, Satvet-i Milliye Gazetesi (Transkripsiyon ve Asıl Metin)...
346Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1925-1926,1926, İstanbul, s.839.
347Yeni Mefkûre, 16Mart 1341, No.l, s.l.
348Yeni Mefkûre, 16 Mart 1341, No.l, s.l.
349Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1925-1926,1926, İstanbul, s.839.
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5.1.Yeni Mefkûre Gazetesi’nin Çıkış Amacı ve Yaym Politikası

1925 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede bölgeye yayılan bölücü ayrılıkçı 
Şeyh Said isyanı Elâzığ vilayetine sıçramıştır. Dönemin valisi Hilmi Beyin 
ihmallerinde büyük etkisiyle Elâzığ isyancılar tarafından işgal edilmiş ve vali halkı 
isyancılarla baş başa bırakarak şehri terk etmiştir. Halkın malına canına ve 
namusuna kasteden isyancı grupların çapulculuğa başlamasıyla halk örgütlenerek 
silahlanmış ve kısa sürede şehrin isyancılardan kurtanlmasım sağlanmıştır.

Şeyh Said İsyanının sıcaklığının devam ettiği bu ortamda “Müstekil- 
ülEfkar Cumhuriyetperver Siyasi 002616” sloganıyla 16 Mart 1341 (1925) tarihinde 
yaym hayatma başlayan Yeni Mefkûre Gazetesi çıkış amacını ilk sayısında “Yeni 
mefkurenin meslek ve gayesi” başlıklı makalede belirtmiştir. Gazetenin yayınlanma 
planının çok önceden kararlaştırıldığım fakat Vali Hilmi Beyin çeşitli bahanelerle 
yayma izin vermediği vurgulanmıştır. İsyan hadisesinin ortaya çıkmasıyla, genç 
ruhlarda vatanın muhafazası ve milletin emniyetinin sağlanması düşüncesiyle 
hemen yaym hayatma geçildiği belirtilmiştir. Yaym politikasında vatanın 
muhafazası ve milletin güvenliği öncelikleri olacağı aynca cumhuriyetçi bir gazete 
olacağı vurgusu yapılmıştır. Yeni Mefkûre Gazetenin amacını belirten bu makale 
gazetenin ilk sayısmda şu şekilde yer aldığını görmekteyiz.

“Gençliğin Cumhuriyetperver ruhunu taşıyan gazetemiz bundan sonra 
daha evvel intişâre atılarak erkar-ı aliye-i memlekete ma ’kes almak istemiş ise de 
her düşünce münevverinin murâkabesinden çekinen ve her düşüncesinde hür ve 
yüksek duyguların tarafdarlığınıihsân eden sabit valimiz Hilmi Beğinme ’aniatıyla 
şimdiye kadar inzarzarüretinde kalmıştı. Bugün hadise-i isyaniyenin genç ruhlarda 
muhafaza-i vatan ve millet emniyetiyle husule getirdiği galeyan gazetemizin derhal 
saha-i vaz’ıyla ve intişâreyle neticelendi. Bu ilk nüshamızdan itibaren efkar-ı 
umumiye-i milliyeninihtisâsat-ı hakikiyesine tercüman olma sıfatını ihraz etti.

(Yeni Mefkûre) hak ve hakikatin perestijkarı, haksız ve menfur 
ef’âlinmu ’ahiz ve münakkidi olacaktır. İntişâr ettiği müddetçe hiçbir vakit tuttuğu 
bu yoldan ayrılmayacak ve hiçbir zaman maksad ve menfa ’atperest fikirlere hâdim 
olmayacaktır. Efkâr-ı milliyedeCumhuriyetperverliğin temerküz ve tavattunu 
esbabının ikmalini kendisine mukaddes bir vazife bilir.

(Yeni Mefkûre) azim ve iman-ı milliyenin bir timsâli olmak şerefini ihraz 
ederse kendisi için bir sa ’adettirBinaenaleyh karilerinden ve bil-hassa tabaka-i 
münevvere ashabından göreceği muavenet ve müzaheretle âlim matbuatta devam-ı
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intişarını temenni ederiz. Tenvir-i hakikat uğrunda yazılacak yazılara daima 
sahifeleri açıktır. ”350

Yeni Mefkûre ilk sayısında gazetenin yayınlanması noktasındaki katkıları 
dolayısıyla dönemin Vali Vekili Beyzade Nuri Efendi ve vilayet encümenine 
aşağıdaki teşekkür yazısını yayınlamıştır:

“Gazetemizin temin-i intişarına lütuf ve muhabbet buyuran vali vekili 
Beyzade Nuri Beyle Encümen-i vilayet azayı kir amma arz-ı teşekkür ederiz.”351

5.2.Yeni Mefkûre Gazetesi’nin Fiziksel Özellikleri

Gazetenin başlık klişesinde Yeni Mefkûre yazısı gazetenin tam ortasına 
yerleştirilmiştir. Gazetenin başlık klişesinin altmda “Şimdilik Pazartesi Günleri 
İntişar Eder. Müstakil-ül Cumhuriyetperver Siyasi Gazete” yazısı yerleştirilmiştir. 
Gazetenin başlık klişesi çizgilerle ayrılmıştır. Üst kısımda çizginin üstünde sağ 
tarafta gazetenin numara sayısı, sol tarafta ise nüshanın yayınlandığı tarih yer 
almıştır. Gazetenin nüshasının yayım tarihi Rumi ve hicri tarihleri birlikte 
verilmiştir. Orta kısımda ise “birinci sene” yazısı yer almıştır. Gazetenin İkinci 
sayfasında ise bu ortadaki kısımda “Yeni Mefkûre” yazısı yerleştirilmiştir.

Başlık klişesinin sol tarafında gazetenin başyazarı ve altmda gazetenin 
kuruluş tarihi yazılmıştır, tik sayılarda gazetenin kuruluş tarihi “Tarih-i tesisi: 16 
Mart 341”352 olarak yazılmışken 10 Ağustos 341 tarihli 19 numaralı nüshadan 
itibaren gazetenin kuruluş tarihi “Tarih- tesisi: 9 Teşrini evvel 339” yazılarak 
değiştirilmiştir353. Yine sol tarafta “Menâfi-i âliye-i memlekete muvafık yazılar 
ma’elmemnuniyedere edilir. Dere olunmayan evrâki’ade edilmez” cümlesine yer 
verilerek vatanın menfaatleri doğrultusunda yazılan yazıların yayınlanacağı 
vurgulanmıştır354. Ayrıca gazetenin yıllık, altı aylık abone ücreti ile tek nüshanın 
fiyatı yazılmıştır.

Başlık klişesinin sağ kısmında ise gazetenin sahibi ve mesul müdürü ismi 
ile gazetenin yönetim yerinin adresi yazılmıştır. Gazetenin idare hanesi adliye 
civarında daire-i mahsusa olarak belirtilmiştir. Yine bu kısımda “Gazeteye ait her

350YeniMefkûre, 16Mart 1341, No.l, s.l.
351 Yeni Mefkûre, 16Mart 1341, No.l, s.l.
352YeniMefkûre, 16Mart 1341, No.l, s.l.
353YeniMefkûre, 10 Ağustos 1341, No.19, s.l.
3S4Yeni Mefkûre, 5 Teşrinievvel 1341, No.27, s.l.
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husus için müdür-ü mesulune müracaat edilmelidir’'’ notuna da yer verilmiştir. 
Aynca bu kısımda da gazetenin nüshasının fiyatı yazılmıştır355.

Gazete 38X25 cm. boyutundadır. Gazete tek yaprak halinde iki sayfa 
olarak yayınlanmıştır. Gazete her sayfasında beş sütun bazen de dört sütun halinde 
haber ve yazılar dizilmiştir. Birkaç sayısmda ise üç sütun üzerine dizilmiştir. 
Gazetenin mizanpaj tekniği o dönemde yayınlanan diğer gazetelerde olduğu gibi 
son derece basit bir teknik kullanılmıştır. Gazetede haber ve yazılar arka arkaya 
sırasıyla yerleştirilmiştir. Genellikle haberin veya yazının bittiği ise bir ara çizgi 
kullanılarak belirtilmiştir. Haberlerde üst başlık, ana başlık ve alt başlık gibi 
başlıklannda yer yer kullanıldığı görülmektedir. Günümüz basınında görülen 
büyük puntolu ve dikkat çekici başlıklar birkaç istisna dışında pek 
kullanılmamıştır.

Yeni Mefkûre’de fotoğraf hiç kullanılmıştır. Fakat iki sayısında karikatüre 
yer verilmiştir356.

5.3.Yayın Periyodu, Tirajı, Fiyatı, Abone Bedeli

Yeni Mefkûre gazetesi haftalık olarak yayınlanmıştır. Haftalık olarak 
yayınlanan gazete sadece pazartesi günleri yayınlanmıştır. Yaym hayatı boyunca 
düzenli bir yaym periyodu sürdürmeye gayret edilmiş fakat teknik aksaklıklar 
yüzünden bazen yaym periyodunu aksattığı görülmüştür. Gazetenin tirajmm 
haftalık olarak 500 adettir357.

Gazetenin yıllık aboneliği 250, altı aylığı ise 130 kuruş olarak 
belirlenmiştir358. Gazetenin nüshası 5 kuruştu. Gazete Ma'mûratü'l-azîzVilayet 
Matbaası’nda basılmıştır359.

5.4.Yeni Mefkûre Gazetesi’nin İçeriği

Yeni Mefkûre gazetesi, bir yandan yeni kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin yapmış olduğu politikaları yakından takip edip halka 
bildirmiş ve hükümetin taşradaki sözcülüğünü yapmış bir yandan da mahalli ve 
ulusal haberlere yer vererek, Elâzığ halkını ülke gündemi hakkında

355Yeni Mefkûre, 30 Mart 1341, No.3, s.l.
356Yeni Mefkûre, 6 Nisan 1341, No.4, s.l.; Yeni Mefkûre, 13 Nisan 1341, No.5, s.l.
357 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1925-1926,1926, İstanbul, s.839.
lssYeni Mefkûre, 30 Mart 1341, No.3, s.l.
359Yeni Mefkûre, 13 Nisan 1341, S.5,s.2
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bilgilendirmiştir. Halkın kültürel faaliyetlerine ve fikri gelişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla yürüttüğü yaym politikasında yer alan haberlerin çoğunluğu 
Elâzığ ve çevresinde yaşanan gelişmelere dair haberlerdir.

Gazetenin birçok sayısında başyazı yer almaktadır. Bu yazılarda, özellikle 
Elâzığ ve civarında meydana gelen olaylar hakkında yorumlar yapılmış, aksaklıklar 
ve eksikliklere değinilmiştir. Güncel meseleler hakkında halkı aydınlatacak bilgiler 
verilmiştir. Bazı yazılarda idari uygulamaların eksikleri ve yanlışlan eleştirilmiştir. 
Özellikle Şeyh Sait İsyanı, bu isyan karşısında hem gazetenin hem de Elâzığ 
halkının net duruşu ortaya konmuştur. Yaşanan olaylardan duyulan rahatsızlıklar, 
isyan karşısında alman tedbirler ve elde edilen başanlann ortaya çıkardığı 
memnuniyet, bu başyazılarda paylaşılmıştır. Yazılarda, cumhuriyet yönetiminden 
övgüyle bahsedilmiş ve gerçekleştirilen inkılaplar desteklenmiştir.

Başyazılarda bir süreklilik yoktur. Farklı isimler tarafından yazılan 
başyazılar çoğunlukta olsa da, isimsiz olarak yayınlananlarda vardır. Gazetede yer 
alan başyazılann bazılan şunlardır: Tank tarafından “İsyan İngiliz Entirikasıdır”,360 
“Azimkar Paşa Vekilimizin Seyahati Münasebetiyle” ,361 “Mukaddes 
Cumhuriyetimiz Maarifle Yaşayacak’,362 Süleyman Sim “Hükümet Aleyhinde 
Propaganda Yapanların Kafası Kopanimalı”,363Hulisi “Derebeyliğin İlgasından 
Sonra Vazife Gençlerdedir”364, “Yeni Türk Gayesi”,365 Mehmet Nuri “Derebeylik 
ve Softalık’ 366 Alp “Belediye İş /en'”,367Pertekli Abdülaziz “İnkılap Kolay Değil” ^  
İsimsiz olarak yayınlanan başyazılann bazıları ise şunlardır: “Tedip Ordusu”,369 
“Nurettin Paşa ve Asayiş-i Mahalliyemiz”, “Divan-ı Örfi Faaliyette”, “Kemaliye 
Himaye-i Etfal Cemiyetinden”, “ Valimizin Muvassalatı”.

5.4.1.Yeni Mefkûre’de Şeyh Said İsyanı ve Elâzığ

Gazetenin sütunlanna taşıdığı haber ve yorumlann başmda, Şeyh Sait 
isyanıyla ilgili haber ve yazılar gelmektedir. Halkın sözcülüğünü yapma

360Yeni Mefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
361Yeni Mefkûre, 1 Haziran 1341, S.11, s.l
362Yeni Mefkûre,24 Ağustos 1341, S.21, s.l
363YeniMefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.l
3MYeniMefkûre,31 Ağustos 1341, S.22, s.l
365Yeni Mefkûre,5 Teşrin-i evvel 1341, S.27, s.l
366YeniMefkûre,28 Eylül 1341, S.26, s.l
367Yeni Mefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.l
36iYeniMefkûre,4 Mayıs 1341, S.7, s.l
369YeniMefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.l
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misyonuyla hareket eden gazete, isyanın her aşamasını sütunlanna taşımıştır. 
Gazete bu isyana şiddetle karşı çıkmış ve devletin isyan karşısında almış olduğu 
tedbirler ve yapmış olduğu faaliyetleri sonuna kadar desteklenmiştir. Bir anlamda 
Elâzığ halkının isyana karşı mücadelesinden sözcülüğünü üstlenmiştir. İstiklal 
Mahkemesi kararlan halka bildirilmiş, çıkan kanunlar duyurulmuş, isyancılann 
merkez ve civarında gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler, devletin ve halkın bu 
olaylar karşısındaki tutumları gazetenin sütunlanna taşınmıştır.

Yeni Mefkûre, Malatya Gazetesi’nin, Elâzığ halkının Şeyh Said isyanı 
karşısında herhangi bir tepki göstermediği hatta desteklediği yönünde yapmış 
olduğu bir haberi sütunlanna taşıyarak bu iddiayı yanlış olduğunu vurgulayan 
makale yayınlanmıştır. Elâzığ halkının Türkçü ve Cumhuriyetçi hissini her an 
ruhunda taşıdığını ve bu isyana şiddetle karşı çıktığını “Malatya Refikimize” 
başlıklı makalede şu düşünceler ifade edilmiştir:

“5 Mart tarih ve 72 numaralı nüshanızda Elâziz’de işgal ve tahlis 
münasebetiyle münderiç makalede Elazizlileri cansızlıkla itham ve hayretinizi izhar 
eylemişsiniz. Bunda pek ziyade yanıldığınızı veyahut aldığınız yanlış habere göre 
derhal kalem yürüttüğünüzü hissettik. Evet, çapulcu ve yağmacı şakilerden 
mürekkep asi kuvvet Elâziz ’i muvakkaten işgal etti. Fakat bunda asilerin ahalinin 
maneviyatını da esir ettikleri hakkındaki zannınız doğru olmadığını sizde itiraf 
edersiniz. Türkçülük ve Cumhuriyetperverlik hissini her an ruhunda taşıyan Elâziz 
halkı hükümetin tedabirinikafı görerek netice-i hale intizarda muztar kalmış idi. 
Vaktaki sabık vali Hilmi Beyin tedabiri semere bahşolamayarak aksi zuhur edince 
şakiler gafleten vilayete girmeye muvafık olmuş ve hadise-i zaile bu suretle 
meydana gelmişti. Memleketin harem-i ismetine kadar sokulan bu cahil isyancıları 
sokak aralarında gören Elâziz halkı büyük bir azim ve metanetle derhal silahlarına 
sarılmış ve sokak sokak yapılan müsademeler neticesinde isyanı tart ve tedibe 
muvafık olmuşlardır.

Elâziz’in yerli ve yabancı bütün halkı hiçbir zaman ölümden kaçmadığı 
namusu ve istiklal-i milliyemizin sebatını gaye ittihaz eden hükümet-i cumhuriyet 
uğrunda feda-ı canı bir şeref bildiği mücahide-i milliyenin muhtelif cephelerinde 
ibraz ettikleri şecaat ve faaliyetleri ile de mesuddur.

Binaenaleyh asilerin bir kısmını itilaf ve bir kısmını esir edip buna mukabil 
pek az telefat vererek mukaddes topraklarını şakilerin pay-ı istilasından kurtaran 
bütün Elâziz halkı cumhuriyet tarihinde parlak sahifeler işgal etmeyi bir hak
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edinmişlerdir ve kıymetlerini bir kat daha yükseltmişlerdir. Metin ve azimkar 
halkımız hakkındaki sözlerinizin tashihini rica ederiz. Yalnız şunu da kayda ayan 
görürüz ki cumhuriyetin istiklal milli mücadelelerinde kazanılan şeref bütün halka 
ve cümlemize aittir,”370

Yeni Mefkûre Gazetesi, isyan hareketini tamamen yok etmek üzere 
Elâzığ’a gelen ordu birliklerini “Tedip Ordusu” başlığıyla okuyucularına 
duyurmuştur:

“Birkaç günden beri vüruduna intizar ettiğimiz (Tedip Ordusu)nun beşinci 
fırkası bugün alaturka saat dokuz raddelerinde şehrimize vasıl oldu.

Bu mahiyetle bütün halk sevgili cumhuriyetin halaskar askerlerini istikbal 
için hazırlanmış ve pek büyük tezahürat yapmışlardır. Her taraf baştanbaşa 
bayraklarla tezyin edilmiş ve kurbanlar kesilmiştir.

Kıtaat şehre girmeden evvel Elâziz ve havalisi kumandan-ı muhteremi 
Mirliva Nurettin Paşa hazretleriyle Vali Vekili Beyzade Mehmet Nuri Bey 
otomobille iki saatlik mesafede kıtaatı karşılamışlardır. Paşa hazretleri fırka 
kumandanını refakatlerine alarak avdet buyurmuşlardır.

Bir müddet sonra süvariler ve onu müteakip topçu ve piyade kıtaatı 
memlekete dâhil oldu. Askerler yolların her iki tarafında resim selamı ifa eden 
halkımızın samimi alkışları arasında kışlaya doğru yürüdüler fırka mevcudu 
kışlaya ve emâkin-i saireye sığmadığından civar köylerden Kesrik, Momik ve 
Hüseynik ’eyerleştirilmiştir.

Otuz yedi gün evvel çapulcuların enva-i fezahatlarına sahne olan Elâziz 
bugün cumhuriyet ordusuna kavuştuğundan dolayı bahtiyardır.

Cumhuriyet ve istiklal-i milli uğrunda ölmeyi her an mukaddes bir vazife 
bilen aziz asker kardeşlerimizle ümera ve zabıtana halk namına beyan-ı hoş amedi 
eyler Cenabı Hak’tan nusretler temenni ederiz”371

Gazetede isyancılarla mücadele ederken şehit olan ve yaralanan 
Elazığlıların isimlerini de yayınlamıştır372.

310Yeni Mefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
m YeniMefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.l
312YeniMefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.l
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Yeni Mefkûre Gazetesi, isyancılann en ağır şartlarla yargılanıp 
cezalandınlmasına ve isyanın derhal sonlandınlmasına destek vermiştir. Örneğin 
“Hükümet Aleyhinde Propaganda Yapanların Kafası Koparılmak” başlığı altmda 
gazete sahibi ve mesul müdürü Süleyman Sim tarafından yazılan bir başyazıda 
gazetenin isyan karşısındaki tutumu çok açık bir şekilde görülmektedir. Sim Bey 
isyan ile ilgili gelişmeleri ve düşünceleri şu cümlelerle izah etmiştir:

“Din perdesi arkasında hükümet aleyhinde Şeyh Sait ve avenesi tarafından 
tertip edilen suikastın önemi günden güne ortaya çıkmakta ve hükümetin çok seri 
bir surette aldığı tedbirler sayesinde asiler her tarafta cezalandırılmaktadırlar.

İsyan bölgesinin her gün büyük bir fark ile daralmasına rağmen bu 
günlerde bir takım bedbaht kimselerin tesiriyle ortaya birçok yalan yanlış 
söylentiler çıkarıldığını, özellikle hükümet aleyhinde propagandalar yapıldığını 
görmekteyiz.

Böyle zamanlarda masum halkın zihnini karıştırarak asılsız söylentileri 
meydana atanlar hiç şüphe yok ki zayıf din ve devlet hainleridirler.

Namus ve Mukaddesatımız kararlılığından başka gaye beslemeyen saygın 
hükümetimiz aleyhinde söz söyleyerek halkın manevi gücünü kırma emelini taşıyan 
bu gibi kişiler İslam ve Türk Tarihi nazarında suçlu ve namert kimselerdir. Milleti 
çöküşe sürüklemek isteyen bu gibi menfaatperest hainler katiyen bilsinler ki İslam 
dininin koruyuculuğunu yapan Cumhuriyete yöneltilen hançer-i kahhar en evvel 
kendi sinelerine saplanacaktır.

Çapulculuktan başka bir önemi olamayan bu isyan hadisesinin failleri ve 
onlara arka çıkan bu serseri propagandacıları pek yakında hükümetin takip ve 
tedkik edeceğine şüphemiz yoktur.

Bununla birlikte emsalleri önceden de görülmüş bu gibi hadiseler hükümeti 
geçici bir zaman için meşgul etmekten başka bir kıymeti olmamış ancak hükümeti 
her vakit uyanık olmaya davet etmiştir. Bundan dolayı memlekette huzur ve 
güvenliği ihlal etme emeliyle hükümet aleyhinde propaganda yapanlar hakkında 
Takrir-i Sükûn Kanunu gereğince takibat yapılmalı ve bu gibi hainlerin kafası 
koparılmalıdır. ”373

m  Yeni Mefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.l
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İsyancıların gereken cezanın verilmesini isteyen Yeni Mefkûre Gazetesi, 
Elâzığ’da Divan-ı Örfi Mahkemesinin kurularak faaliyete geçtiği ve isyanla alakalı 
olarak tutuklamalar yapıldığı bildirmiştir. Bu tutuklamaların isyan sırasında ele 
geçen asiler ve onlarla bağlantısı olanlardan olduğu aynca bunun yanında ihbar 
üzerine tutuklamalannda yapıldığı belirtmiştir. İhbar üzerine tutuklananlar 
içerisinde masumlann bulunabileceğini vurgulanmıştır. Bazı kötü niyetli insanlann 
böyle nazik günleri fırsat sayarak şahsi düşmanlık besledikleri insanlara iftira 
atabileceklerini ve masum insanlann hak etmediği bir muameleyle 
karşılaşabilecekleri ihtimalini belirterek mahkeme üyelerinin dikkatli olmalanm ve 
haksızlık yapılmamasına özen gösterilmesini aşağıdaki “Divan-i Örfi Faaliyette" 
başlıklı yazıyla dile getirmiştir:

“İsyan hadisesinin buhranlı anlarında vatanın selametini istihdaf gayesiyle 
mıntıkamızda teşekkül eden “Divan-ı örfi’’ bu günlerde büyük bir ciddiyetle 
faaliyete geçerek yeniden bir takım kimseleri tevkif etmiştir. Şimdiye kadar taht-ı 
tevkife alınanların muhakemeleri peyderpey icra edilmektedir. Mevkufunun ekserisi 
esir asilerden ibaret ise de bilahare onlarla alakadar gösterilerek tevkif edilenleri 
adedi gittikçe artmaktadır. Vaki olan herhangi ihbar üzerine derakap derdest ve 
tevkif olunanlar meyanında birtakım masum ve bigünahların bulunması ihtimali 
vardır. Bu kabil kimselerin mağduriyetine mahal bırakılmaması için yapılan 
ihbaratın ikraz-ı şahsiyeye müstenit olup olmadığının iyice tetkik ve tahkik 
buyrulmasını divan-ı örfi heyet-i muhteremesinden rica ederiz.

Müfit ve menfaatperest şahsiyetlerin böyle müstesna bir zamanda fırsatı 
ganimet addederek yalan yanlış ihbaratta bulunmaları birçok namuskâr simaların 
lekelenerek sürünmesine ve pek çok hanımatın sönmesine sebebiyet verebilir. Bu 
hususun ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınarak ona göre tevkifat yapılmasını ve bu 
gibi müfteriler görüldüğü takdirde derhal haklarında şedit-i takibat kanuniye 
icrasını temenni ederiz.

Binaenaleyh rehberleri vicdan ve adalet olduğuna şüphemiz olmayan 
Divan-ı Örfi Reis-i muhteremi Kaymakam Nazım Beyle feka-yı mesaisinin bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonrada selamet-i millet ve memleket namına basiretkâr 
davranmaları ahas-ı amalimizdir.
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Yine birçok sayısında isyancılann tutuklanıp yargılandığı mahkemeler ve 
alman kararlar haber yapılmış, mahkeme tutanakları gazetede yer almıştır374.

Birebir isyana kanşan isyancıların yargılanma süreci gibi isyana destek 
verdikleri şüphesiyle yargılanan şahıslarında davalan gazete tarafından takip 
edilmiş ve alınan kararlar yayınlanmıştır. Bunlardan biride, şehrin önde gelen ve 
isyan esnasında vali vekilliği yapan Beyzade Mehmet Nuri Beyin yargılanma 
sürecidir. Birkaç sayıda bu mahkeme tutanaklarına yer verilmiştir.

Gazetenin takip ettiği bir mahkemede, isyana destek vermek suçuyla 
Elâzığ’da kurulan Şark İstiklal Mahkemelerinde yargılanan gazetecilerin 
mahkemesi olmuştur. Son Telgraf muhabiri Sadri Ethem, Tevhid-i Efkar sahibi 
VelidEbüzziya, Toksöz Gazetesi sahibi Abdülkadir Kemali, Sebil-ülReşatçı Eşref 
Edip Bey,375 Vatan Gazetesi sahibi Ahmet Emin, Vatan Gazetesi muhabiri Ahmet 
Emin ve İstiklal Gazetesi sahibi Müştak Bey376 gibi gazetecilerin mahkemede 
yapmış oldukları savunmalanna geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Gazeteciler davasının seyrini değiştiren Mustafa Kemal’in Elâzığ Şark 
İstiklal Mahkemesi savcısına göndermiş olduğu telgraf da gazete sütunlannda 
yerini almıştır. Haberde, Mustafa Kemal telgrafta, isyan dolayısıyla yargılanan 
gazetecilerin kendilerine bir telgrafla müracaat ettiklerini, bu telgrafın mahkemeye 
sunulmasının ve verilecek kararda nazan insafa alınmasının uygun olacağım 
belirtilmiş ve gazetecilerin telgraflannı da alt kısma ekleyerek mahkemeye 
gönderdiği bildirilmiştir377.

Gazete, birçok sayısında İstiklal Mahkemesi üyelerinden ve onların 
faaliyetlerinden övgüyle bahsetmiş ve teşekkürlerini bildirmiştir. Özellikle İsmet 
Paşa ve Ordu Müfettişi Kazım Paşa’mn vermiş olduklan beyanatlar378, isyan 
bölgelerine gönderdikleri telgraflar ve isyancılarla olan mücadelede 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri gazetede yer almıştır379.

Gazete, İsyan dolayısıyla iki yıldan beri Elâzığ Havalisi Kumandanlığına 
tayin olunan Nurettin Paşa’nm, isyancılarla Elâzığ ve civannda yapmış olduğu 
başanlı mücadelelerden bahsetmiş ve şehirde sağlamış olduğu güven ortamından

Yeni Mefkûre, 8 Haziran 1341, S.12, s.l
315YeniMefkûre,31 Ağustos 1341, S.22, s.l
316Yeni Mefkûre,! Eylül 1341, S.23, s.l
377Yeni Mefkûre, 14 Eylül 1341, S.24, s.l
378yeni Mefkûre, 13 Nisan 1341, S.5, s.l
119Yeni Mefkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.2
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dolayı duyulan minnet ve şükran duygularını belirterek, memlekete huzur ve 
asayişi getiren, halkın güvenliğini temin eden Nurettin Paşa’yı tebrik etmiştir380.

Yine isyan karşısında devletin yanında yer aldıklarını bildiren aşiret 
liderlerinin Elâzığ’da gerçekleştirdikleri resmi ziyaretlere ve bu ziyarete 
katılanlann isim listelerine gazetede yer verilmiştir. “Şarki Dersim Ağaları “ 
başlığıyla verilen haberde adı geçen aşiret liderlerinden bazıları şunlardır: Hayran 
aşiret reisi Mustafa Ağa, Alan aşiret reisi Haşan Ağa, Kudan aşiret reisi Haşan 
Ağa, Kureyşan aşiret reisi Zeynel Ağa, Sürzadelelerreisi İbrahim Ağa, Demenen 
aşiret reisi Haşan Ağam

Yeni Mefkûre’de, Elâzığ’la ilgili ulusal basında çıkan haberlerde vardır. 
Bunlar özellikle isyan, İstiklal Mahkemesi kararlan, mahkeme süreçleri ve İstiklal 
Mahkemesi üyeleri ile ilgili haberlerdir382.

5.4.2Yeni Mefkûre’de Elâzığ ve Çevresi İle İlgili haberler

Yeni Mefkûre Gazetesi şehrin sorunlanyla yakından ilgilenmiştir. Elâzığ 
ve civarında görülen eksik ve yanlış uygulamalara değinilmiş ve yeri geldiğinde 
idareciler uyanlarak yaşanan sorunlara dikkat çekilmiştir. Yaşanan bu sorunlar için 
talepler ve çözüm yollan bildirilmiştir.

Örneğin gazetenin, “Belediye Uyuyor mu” başlıklı haberinde, birkaç 
günden beri ekmeklerin eksik çıkmaya başladığı, 4 kuruşluk ekmeklerin 6 kuruş 
yâda 8 kuruşa satıldığı, fırıncıların bu insafsız tutumunu gören belediyenin önleyici 
ve düzenleyici tedbirleri almakta yetersiz kaldığı bildirilmiştir383.

“Belediye İşleri” başlıklı bir başyazıda ise, milli mücadele sonrası yurdun 
birçok yerinde memleketin iman ve gelişmesi için ter döküldüğü, yollar, binalar, 
fabrikalar v.s. imar ve bayındırlık işlerinin yapıldığı, iş imkânlarının çoğaldığı 
örnek şehirler gösterilerek belirtilmiş; fakat şark vilayetlerinin en güzidelerinden 
olan Elâzığ’ın bu gelişmelerin dışında kaldığı ve belediyenin memleketin gelişmesi 
için hiçbir çaba harcamadığı, yanlış politikalar izlediği, eksikleri ve yapılması 
gerekenler hakkmdaki görüşler paylaşılmıştır384.

isoYeniMefkûre,6 Nisanl341, S.4, s.l
381 Yeni Mefkûre, 18 Mayıs 1341, S.9, s.2
382yeni Mefkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.2
383 yeni Mefkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.2
3MYeni Mefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.l
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Bir başka haberde ise Elâzığ ve çevresindeki asayişin sağlanabilmesi için, 
isyan sırasında kaldınlan polis teşkilatının derhal yeniden faaliyete geçirilmesi 
gerekliliği vurgulanarak talep edilmiştir.

Özellikle isyan esnasında idareciler tarafından getirilen bazı yasaklann, 
esnafa yaşattığı mağduriyet dile getirilmiş ve bunun için tedbirler alınması 
istenmiştir. Örneğin, isyandan dolayı alınan tedbirlerin ardından ilde asayişin 
sağlandığına ve bundan büyük bir memnuniyet duyulduğuna, fakat bu önlemlerden 
dolayı kahvehanelerin erken kapatılması yüzünden kahvehanecilerin mağdur 
olduğuna dair bir haber yapılmıştır385.

Yine Elâzığ’daki resmi kurum ve kuruluşlarında yapılan düzenlemeler ve 
değişiklikler hakkında halk bilgilendirilmiştir. Örneğin “Adliyede Tebdilat’ 
başlığıyla verilen haberde Elâzığ Adliyesinde yapılan tayinler, bu tayinlerden 
dolayı şehirden aynlan memurlann ardından duyulan üzüntü ve yeni gelenlere 
hayırlı olsun dilekleri yer almıştır386.

Milli mücadele sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yeniden 
yapılandırması amacıyla yurdun dört bir yanında yenileşme ve gelişme çalışmalan 
hızla devam ediyordu. Bu gelişmelerin kültür ayağını oluşturan en önemli sivil 
toplum kuruluşu Türk Ocaklanidi. Türk Ocakları memleketin gelişmesi, 
modernleşmesi, inkılaplann yayılması ve gelişmesi yönünde önemli faaliyetleri 
olmuştur. Gazete, Türk Ocaklan Elâzığ Şubesinin il ve ilçelerde sürdürdüğü 
faaliyetlere, yaptığı toplantılara yer vermiştir387.

Tayyare Cemiyeti’nin Elâzığ’daki faaliyetleri de gazete tarafından 
yakından takip edilmiştir. Tayyare Cemiyeti’nin yaptığı toplantılar, verdiği davet 
ve ziyafetler, cemiyete yapılan bağışlar ve bu bağışçılann isim listeleri bazı 
sayılarda yer almıştır388.

Gazetenin en önemli misyonlanndan biri de hükümetin çıkarmış olduğu 
inkılapları halka tanıtıp benimsenmesini sağlamaya yönelik olmuştur. Örneğin, 
Şapka Kanunu’nun resmi kurum ve kuruluşlanndaki memurlar tarafında 
uygulanmasına, özellikle kanundan hemen sonra İstiklal Mahkemesi üyelerinin ve

3*5 Yeni Mefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
3S6Yeni Mefkûre, 8 Haziran 1341, S.12, s.2
387Yeni Mefkûre, 14 Eylül 1341, S.24, s.2
3WYeni Mefkûre,3 Ağustos 1341, S.18, s.2
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valinin şapka taktığına, yine diğer memurlann bu emre uyduklanna dair haberler 
yapılmıştır389.

Milli bayramlar münasebetiyle yapılan resmi kutlamalar, gerçekleştirilen 
bayram ziyaretleri, verilen davetler ve törenlerde yaşananlar gazetede aynntılanyla 
yer almıştır390. Vali Vekili Beyzade Mehmet Nuri Efendi ve Belediye Reisi Halil 
Bey’in Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanede yatan hastalan ziyareti hakkında 
“Hastalara Ziyaret” başlıklı şu habere yer verilmiştir:

“Bayram münasebetiyle vali vekili beyzade Mehmet Nuri ve belediye reisi 
Halil Beyler hastane-i askeriye azimetle orada yatan malulin ve mecruhingazatı 
ziyaretle ayrı ayrı hatırlarını tatyib etmişlerdir. Ziyareti müteakip cümlesine şeker 
ve sigara ikram edilerek sıhhat ve afiyetlerine dua olunmuştur. ”m

Elâzığ’da yapılacak olan hizmetler, açılacak olan kurumlar Yeni Mefkûre 
tarafından takip edilmiş ve bu gelişmelerle ilgili talep ve öneriler, yetkililere yine 
gazete aracılığıyla duyurulmuştur. Örneğin “Emrazı Asabiyye ve Akliye 
Hastahanesi” başlıklı bir haberde Elâzığ’da bir hastane açılacağından duyulan 
memnuniyet dile getirilmiş fakat bu hastane için belirlenen binalann hastalar için 
uygun olmayacağma, daha uygun bir binada bu hastanenin açılması gerektiğine 
dair görüşler bildirilmiştir392.

Gazete de Elâzığ ve civannda meydana gelen salgın hastalıklar ve alman 
tedbirler hakkında haberler bulunmaktadır. Örneğin Gazetenin “Tifüs Hastalığı” 
başlığıyla yayınladığı haberinde, Elâzığ’ın bazı mahallelerinde tifiis hastalığının 
görüldüğü bildirilmiş ve hemen ardından ise, bu hastalığın ne olduğu, nasıl 
bulaştığı, belirtilerinin neler olduğu ile bu hastalık karşısında vatandaşların ne gibi 
tedbirler alması gerektiği hakkında okuyucular bilgilendirilmeye ve 
bilinçlendirilmeye çalışılmıştır393.

Elâzığ’daki eğitim öğretim kurumlannın yaptığı faaliyetler, öğrencilerin 
aldıklan eğitimler, okullann tatil edilme süreleri ve sebepleri, düzenlenen okul

3S9Yeni Mefkûre,28 Eylül 1341, S.26, s.2
190Yeni Mefkûre,A Mayıs 1341, S.7, s.l
391Yeni Mefkûre,4 Mayıs 1341, S.7, s.l
392Yeni Mefkûre, 11 Mayıs 1341, S.8, s.2
393Yeni Mefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.2
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gezileri, öğretmenlerin sorunlan, bu sorunlar karşısında yetkililerin alabilecekleri 
önlemler, yeni açılan okullar gibi eğitimle ilgili haberler gazetede yer almıştır394.

Yine Elâzığ’da ki devlet adamlannm yapmış olduklan toplantılar, 
gerçekleştirdikleri resmi ziyaretler ve geziler, düzenlenen protokol programlan 
gazetenin takip ettiği haberler arasmda bulunmaktadır395.

Gazete de Elâzığ ve çevresinde işlenen adli suçlar hakkında da habere 
rastlanmaktadır. Bu suçlann neler olduğu, nasıl gerçekleştirildiği, suçlulann nasıl 
yakalandığı ve ne şekilde yargılandığı hakkında bilgiler verilmiştir396. Bu adli 
vakalarda karşımıza en fazla çıkan haberler cinayet vakalarıdır.

Gazete halkın sözcülüğünü yapmak ve duygularını paylaşmak konusunda 
son derece hassas davranmıştır. Bunu yaparken tarafsız davranmaya çalışmıştır. 
“Hâlâmı Tegallüp” başlığıyla yayınladığı bir haberde halka kötü davranan bir 
şahsın yaptıklan eleştirilmiş ve haksızlığa uğrayan köylünün hakkı savunulmuş397, 
bir başka sayısında ise, adı geçen şahsın, hakkında yapılan suçlamalann asılsız 
olduğuna dair yaptığı tekzip yayınlanmıştır. Köylülerin zulüm yaptığı iddiasına yer 
verilen Şintilli Refet Ağazade Ömer adında vatandaş, kendisi hakkında yapılan bu 
haberlerin doğru olmadığına ve düzeltilmesi için gerekenin yapılmasına dair tekzip 
yazısı yayınlatmıştır. AyncaŞintilli Refet Ağazade Ömer bu iddialan ortaya atanlar 
hakkında ise yasal hakkım kullanarak mahkemeye başvuracağını belirtmiştir398.

Yeni Mefkûre’deElâzığ’ın ekonomik ve tanmsal faaliyetleri ile ilgili 
haberlere de yer verilmiştir. Bunlardan biriside “Yağmurların Ekinlere Faydası 
Oldu” başlığıyla, uzun süreden beri şiddetli soğuklardan dolayı kuraklık 
yaşandığına fakat son günlerde kesintisiz yağan yağmurların ekinlere iyi geldiğine 
dair yapılan haberdir399. Gazetede Elâzığ’da ki hava durumuna ait haberlere de yer 
verilmiştir400.

Gazetede gidenler gelenler başlığıyla, Elâzığ’a tayin sebebiyle gelen ve 
giden memurlar, Elâzığ’a ziyaret veya görev amacıyla gelen askeri ve resmi kişiler, 
bu amaç doğrultusunda başka şehirlere giden resmi görevliler, bunlann görevlerini

394Yeni Mefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.2
395Yeni Mefkûre,25 Mayıs 1341, S.10, s.l
396YeniMefkûre,28 Eylül 1341, S.26, s.l
397 Yeni Mefkûre,28 Eylül 1341, S.26, s.2
398 Yeni Mefkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.2
399Yeni Mefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.2
^Y en i Mefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.l
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bitirip geri dönmeleri gibi birçok haber yer almaktadır. Örneğin, Kumandan 
Nurettin Paşa’mn Elâzığ’a tayin edildiğine dair haber “El-aziz Havalisi 
Kumandanlığı”401 başlığıyla verilmiştir. Bir başka haberde ise “Ziraat Bank 
Müdürü” başlığıyla, Elâzığ Ziraat Bank Müdürü’nün Aydm’a tayin edildiği 
bildirilmiştir402.

5.4.3.Yeni Mefkûre’de Ülke Gündemi

Yeni Mefkûre, Şeyh Said isyanı dışındaki ülke gündemini ve gelişmelerini 
de yakından takip etmiş, ulusal gazetelerde yer alan haberleri “Son Haberler’’’ 
başlığıyla sütunlanna taşımıştır403. Bu haberlerin kaynaklan çoğu Ankara ve 
İstanbul’da yayınlanan gazeteler olmuştur.

O dönemde ülke gündeminin en önemli haberleri yine Şeyh Sait İsyanıdır. 
İsyan karşısında hükümetin almış olduğu tedbirler, yurt genelinde yakalanan 
isyancılar, bunlann özellikle Ankara İstiklal Mahkemesi’ndeki yargılanma 
süreçleri, alman mahkeme kararlan, Yeni Mefkûre gazetesi aracılığıyla Elâzığ 
halkına ulaştınlmıştır.

Yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen resmi ziyaretler, yabancı devlet 
temsilcilerinin yapmış olduklan Türkiye ziyaretleri, bu ziyaretlerin amaçlan ulusal 
başmda yer aldığı şekliyle yeni Mefkûre’de yayınlanmıştır.

Yeni Mefkûre, birçok devlet adamının yurt içi ve yurt dışı gezilerini ulusal 
basından yararlanarak takip etmiş ve bunu gazetede yayınlamıştır. Bu devlet 
adamlarının başmda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal gelmekteydi. Yeni Mefkûre, 
Reisi-i Cumhur Mustafa Kemal hakkında birçok haber yapmıştır.

Mustafa Kemalin gittiği şehirler,404 gerçekleştirdiği ziyaretler, yurtdışından 
gelen temsilcilerle yaptığı görüşmeler,405 halkın gösterdiği ilgi,406 o sırada 
bulunduğu şehirlerde çıkan gazeteler kaynak gösterilerek yayınlanmıştır. Mustafa 
Kemal’in bayram dolayısıyla Belediyelere ve Halk Fırkasına göndermiş olduğu

401 YeniMejkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.l
402 YeniMejkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
403Yeni Mefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.2
404Yeni Mejkûre,5 Teşrin-i evvel 1341, S.27, s.l
405YeniMejkûre,25 Mayıs 1341, S.10, s.l
406Yeni Mejkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.l
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bayram tebrikleri yayınlanmıştır. Yeni Mefkûre’nin bayram kutlaması için 
gönderdiği telgrafa cevaben yapmış olduğu teşekkür de gazetede yer almıştır407.

İstiklal Mahkemesi üyelerinin yurt genelinde yapmış olduklan ziyaretler,408 
bakanlann teftiş amaçlı yurtiçi gezileri,409 yabancı temsilcilerin Türkiye’ye gelerek 
gerçekleştirdikleri resmi görüşmeler,410 yine ulusal haber ajansları aracılığıyla Yeni 
Mefkûre’de yer almıştır.

Özellikle o dönemin önemli gelişmeleri arasmda yer alan Musul 
Meselesi411 ve Suriye Sının412 ile ilgili haberleri de gazetede görmekteyiz.

Gazetenin, yurt genelinde yaşanan siyasi olaylann yanında sosyal olaylara 
da yer verdiğini görmekteyiz. Bu haberler daha çok eğitim, kültür, sanat, hava 
durumu, kurumlann yapmış olduklan toplantılardan oluşmaktadır. Örneğin 
Malatya’da yaşanan bir intihar olayı,413 Adana’da üç başlı bir çocuğun doğması,414 
Darülfünun hocalanmn Gaziantep’te vermiş olduğu konferanslar,415 Muallimler 
Birliği’nin düzenlediği kongre,416 Mersin ve Adana’da yaşanan şiddetli fırtına,417 
Adliye Vekaleti’nin yurt dışına hukuk eğitimi için öğrenci göndermesi,418 İzmir 
halkının Tayyare Cemiyeti’ne yapmış olduklan bağışlar,419 Ünye halkının şapka 
takarak namaz kılmaları,420 Yeni Mefkûre’de yer alan ulusal haberlerden 
bazılarıdır.

Yeni Mefkûre, azda olsa dünya basınından haberlere de yer vermiştir. 
Londra kaynaklı bir haberde İngiltere ve Almanya arasmda yaşanan bir sorundan 
ve İngiltere’nin Almanya’ya bir nota verdiğinden bahsedilmektedir. Bir başka 
haber ise, Musul’un geleceği ile ilgili oluşturulan komitede alman kararlarla 
ilgilidir. Kafkasya’da meydana gelen uçak kazası da dünyada yaşanan 
gelişmelerden bir diğeridir.

407Yeni Mejkûre,4 Mayıs 1341, S.7, s.l
m YeniMejkûre,28 Eylül 1341, S.26, s.l
409Yeni Mefkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.l
m Yeni Mejkûre,23 Mart 1341, S.2, s.2
*n Yeni Mejkûre,5 Teşrin-i evvel 1341, S.27, s.l
m YeniMejkûre,26 Teşrin-i evvel 1341, S.30, s.l
w Yeni Mejkûre,24 Ağustos 1341, S.21, s.2
*u YeniMejkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.l
w  Yeni Mejkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.l
*16Yeni Mejkûre, 11 Mayıs 1341, S.8, s.2
m Yeni Mejkûre, % Haziran 1341, S.12, s.2
m YeniMejkûre,25 Mayıs 1341, S.10, s.l
*19YeniMejkûre,25 Mayıs 1341, S.10, s.l
420Yeni Mejkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.l
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Yerel gazetelerin, o dönemde ki yaym politikalarından biri de genellikle 
hükümetin sözcülüğünü yapmaktı. Yeni Mefkûre’de bu çizgide yaym yapmıştır. 
Çıkarılan kanunlar, gazetede yer almış ve halkın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu 
kanunlar bazıları şunlardır: Takrir-i Sükûn Kanunu?21 Kibrit 
İnhisarı,422Mükellefıyet-i Askeriye Kanunu?23 Çakmakların İnhisarı?24Şapka 
Kanunu,425 Resmi Merasimde Memurların Giyecekleri Kıyafetler Hakkında 
Kanun426.

5.4.4.Yeni Mefkûre’de Edebiyat

Gazetenin birçok sayısında şiir ve hikâyelere de yer verilmiştir. Bu şiir ve 
hikâyelerin çoğu daha çok milli duygulara hitap etmektedir. Yine gazetede mizah 
başlığı altmda fıkra ve kısa komik hikâyelerde yer almaktadır.

Gazetede yer alan bazı şiirler şunlardır: Ahmet Kemal “Kendi Kendime”,427 
“Annemin Mezarında”,428 “Gazadan Sonra”,429 Mehmet İsmet “Türk Askerine”,430 
“Orta Mektep Türkçe Muallimi Merhum Ali Şefik Beyin Tabutu Başmda 
Mersiye ”,431 “Asker Korkusu Ali Şefik “Hacı Baba”,433 Ahmet Hamdi 
“İhtar”434.

Genellikle harp hatıralarından oluşan ve hikâye tarzında yazılan yazılar ise 
şunlardır: Mehmet İsmet “Turan Onbaşı”,435 “Casus Ölü”,436 “Guruptan Aldığım 
İlham”437.

421YeniMefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
422YerıiMefkûre,30 Mart 1341, S.3,s.l
423Yeni Mefkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.2
424YeniMefkûre, 13 Nisan 1341, S.5, s.l
425Yeni Mefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.2
426Yeni Mefkûre,5 Teşrin-i evvel 1341, S.27, s.2
427Yeni Mefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.l
428yeni Mefkûre,6 Nisan 1341, S.4, s.l
429YeniMefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.l
430YeniMefkûre, 13 Nisan 1341, S.5, s.l
431 Yeni Mefkûre, 11 Mayıs 1341, S.8, s.l
432YeniMefkûre,25 Mayıs 1341, S.10, s.l
433YeniMefkûre, 16 Mart 1341, S .l, s.2
434Yeni Mefkûre,A Mayıs 1341, S.7, s.l
435Yeni Mefkûre, 1 Haziran 1341, S.l 1, s.2
436Yeni Mefkûre,20 Temmuz 1341, S.16, s.2
437Yeni Mefkûre,26 Teşrin-i evvel 1341, S.30, s.2
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Mehmet İsmet tarafından yazılmış “Mirgünden İstanbul’a Vapurda”438aâlı 
mizah yazısı ve “Daileri Edna Kullarınızdanım "^başlıklı bir fıkraya yer 
verilmiştir.

Gazetede ayrıca M. S mahlaslı “Edebiyat ve Hukuk”440 ve Yeni Yol 
dergisinden iktibas yapılmış “Oğluma Nasihatler” adlı makalelerde bulunmaktadır.

5.4.5.Yeni Mefkûre’de İlan, Duyuru ve Reklamlar

Gazetede duyuru ve ilanlarda bulunmaktadır. Bu ilanlar: Divan-ı Harp 
tarafından sıkıyönetimle ilgili yapılan duyurular,441 tayyare piyangosu ilanlan,442 
Tayyare Cemiyeti’ne bağış yapanlann isim listeleri,443 icralık arazi ve malların 
satışa çıkma tarihleri ve talip olanların yapmalan gerekenlere dair ilanlar,444 
askeriye ve okullara alınacak erzak için yapılacak ihale ilanlan,445 İpekçilik 
Mektebi açılacağına, bu mektebe kayıt için aranacak şartlara ve ipek böceği 
tohumu talep edenlere tohum verileceğine dair ilanlar446, Hilal-i Ahmer tarafından 
düzenlene at koşusu listesi ve programına ait ilanlar,^Elâzığ Valiliğinin çıkan 
kanunlara uyulması hakkında yapmış olduğu duyurular,448 Sıhhiye Müdüriyeti 
tarafından esnafın sıhhi kurallara uyması amacıyla yaptığı duyurular449 , gazetenin 
abone bedeli ilam,450 yeni çıkmaya başlayan gazete ve dergi ilanlandır451.

Gazetede, reklamlarda bulunmaktadır. Bunlann çoğu özel muayenehane 
reklamlarıdır 452Yeni Mefkûre Gazetesi, İstiklâl Harbi’ne katılmış ve daha sonrada 
Şeyh Sunusi’nin özel doktorluğunu yapmış olan Doktor Ali Kemal Beyin iki yıl

43iYeni Mefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.l
419Yeni Mefkure,30 Mart 1341, S.3,s.2
^YerıiMefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.l
u lYeni Mefkûre,4 Mayıs 1341, S.7, s.l
442Yeni Mejkûre, 18 Mayıs 1341, S.9, s.2
443 Yeni Mejkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.2
444Yeni Mejkûre,20 Temmuz 1341, S.16, s.2
445 Yeni Mejkûre, 17 Ağustos 1341, S.20, s.2
U6YeniMefkûre,23 Mart 1341, S.2, s.l
447 Yeni Mefkûre, 4 Mayıs 1341, S.7, s.2
448Ten; Mefkûre, 19 Teşrin-i evvel 1341, S.29, s.l
449 Yeni Mefkûre, 17 Ağustos 1341, S.20, s.2
450Yeni Mefkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.2
451Yeni Mefkûre, 5 Teşrin-i evvel 1341, S.27, s.2
452Yeni Mefkûre, 12 Teşrin-i evvel 1341, S.28, s.2
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İstanbul’da ihtisas yaparak Elâzığ’a döndüğünü haber yapmıştır453. Gazetenin 
birçok sayısında Doktor Ali Kemal’in reklamlarıyla karşılaşmaktayız:

“Emraz-ı dâhiliye, bel soğukluğu, frengi ve bil-cümle kadın hastalıkları en 
son usullerle suret-i katide teşhiş ve tedavi edilir. Hastalarını her gün sabahtan 
akşama kadar Harput Caddesi üzerinde Askeri Ekmek Müteahhidinin fırınının 
karşısındaki muayenehanesinde kabul eder,”454

Bununla birlikte, eczane, lokanta, mağaza, pastane, tulumba tamircisi, oto 
kiralama, saat ve elektrik malzemesi satıcısına ait reklamlarda hemen her sayıda 
yer almaktadır. Bu tür reklamları gazetede şu şekilde okumaktayız:

“Bayram Geliyor

Bayramlık çeşitlerimiz tamdır. Toptan ve perakende suretiyle azami 
tenzilatla satış yaparız. Mağazamıza teşrif edecek muhterem müşteriler herhalde 
memnun kalacaklardır. Tüccar Nişan Barsam ”

“Ahali-i Muhteremeye

Bilumum tulumbaları tamir etmekteyim. Tulumbaları bir sene için 
taahhütlü olarak yani kırıldığı zaman yapılmak üzere beş banknot ücretle tamir 
ediyorum. Arzu eden zevatın Bağdat Caddesi üzerinde dükkânıma müracaat 
etmeleri ilan olunur. Pertekli Nuri”455

“Saat ve Elektriğe Ait Malzeme Ticarethanesi Hayrullah Ferdi ”

Envai duvar, masa, konsol saatleri her nevi telefon teferruatı santral fişleri
----- muhtelif elektrik fenerleri, elektrik pilleri, lüks lamba tülleri, gece gaz
fenerleri vesaire... Hariçten yapılacak siparişler gayet ucuz fiyatla hemen 
gönderilir.” 456

Gazetenin bazı sayılarında zayi başlığı altmda vatandaşların özellikle 
mühür, berat, diploma ve hisse senedi gibi kayıplarına ve bunlann hükmü 
olmadığına dair ilanlan yer almıştır457.

453Yeni Mejkûre, 13 Nisan 1341, S.5, s.l
454 yeni Mejkûre, 4 Mayıs 1341, S.7, s.2
455 Yeni Mejkûre, 13 Nisan 1341, S.5,s.2
456 yeni Mejkûre, 4 Mayıs 1341, S.7,s.2
457Yeni Mejkûre,30 Mart 1341, S.3,s.2
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Gazetenin birçok sayısında tebrik ve teşekkür başlığı altında birçok yazı 
bulunmaktadır. Bu bölümde, özellikle isyan sırasında asilere karşı başanlı 
mücadele veren asker ve idareciler, terfi eden memurlar, yargılandığı davalarda 
suçsuzluğu ispat edilip beraat edenler, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşanlar, 
evlilik yapanlar, görevine yeni başlayacaklar, çeşitli bağış ve yardımlarda 
bulunanlar tebrik edilmiştir. Bu teşekkür ilanlarından biri de eşinin hastalığını 
tedavi eden Doktor Ali Kemal’ yapılan şu teşekkür ilanıdır:

“Bir müddetten beri rahim hastalığına müptela olan ailemi bir ay zarfında 
tedavi ile kurtaran hazık doktorlarımızdan Ali Kemal Beye alenen teşekkür ederim. 
Tüccar: Mustafa Sabri.,A5%

Gazete, “itizar” başlığı altmda bayram dolayısıyla yayma bir hafta ara 
verileceğinden veya bazı önemli haberlerin devamının bir sonraki sayıda 
verileceğinden dolayı okuyuculardan özür dilemiştir.459

Cumhuriyetin ilk yıllannda Yeni Mefkûre Gazetesi, Ma’mûratü’l-azîz ve 
Şark Gazeteleri ile birlikte Elâzığ’da yayınlanan üçüncü gazetedir. Şeyh Said 
isyanı hadisesi sırasında Şark gazetesi hükümet tarafından kapatılmış ve Yeni 
Mefkûre Elâzığ’ın tek özel gazetesi olarak yaym hayatma devam etmiştir. Hem 
ülkenin hem de yayınlandığı şehrin gerilimli bir ortamında yaym hayatma giren 
Yeni Mefkûre isyan olayında devletin ve milletin yanında yer alarak toplumun 
aydınlatılması ve halkın moralinin yükseltilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. 
Yine bu gerilimli ortamda şehrin sorunlarıyla ilgilenmiştir. Halkın istek ve 
ihtiyaçlannın ilgililere duyurulması konusunda bir kamuoyu oluşturmuştur.

Elâzığ olmak üzere bölge halkının devlete olan bağlılığı, halkın birlik ve 
beraberlik noktasındaki inancı pekiştirme görevi üstlenmesi ve Elâzığ halkının bu 
konudaki birlik bütünlük hassasiyetini yansıtması bakımından ayn bir değer ve 
öneme sahiptir.

6. OsmanlI’dan Cumhuriyet’e Elâzığ’da Yayımlanan Mecmualar

Elâzığ’da Osmanlı döneminde Sadâ ve Fırat mecmuaları yayınlanmıştır. 
Bu iki dergi de kısa ömürlü olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Elâzığ’da dergi

45*Yeni Mefkûre, 8 Haziran 1341, S.12,s.2
4S9 Yeni Mefkûre, \ 4 Eylül 1341, S.24, s.2
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yayıncılığının ancak 1935 tarihinde Altan dergisinin yaym hayatma girmesiyle 
başladığım görmekteyiz.

6.1.Sadâ Mecmuası

9 Zilkade 1327 (22 Kasım 1909) tarihinde yayınlanmış olan bu dergi on 
beş günlük Tarihi edebi ve ilmi bir Osmanlı Mecmuası olarak yaym hayatma 
girmiştir. Derginin başyazarı Ali Ulvi’dir460. Birkaç sayı yayınlanabilmiştir.

6. 2.Fırat Mecmuası

1920 yılında Vali Abdulkadir zamanında Dirilik Cemiyetinin hitabet ve 
edebiyat şubesi tarafından çıkartılan Fırat Mecmuası 3 sayı yayınlandıktan sonra 
adı geçen valinin Elâzığ’dan Ankara’ya tayininin çıkması üzerine yayım 
durmuştur461. Derginin ilk sayısından Osman Remzi, Çelil Bey, Saffet Bey, Hamdi 
ve Nuri Beylerin yazılan yer almaktaydı. Kısa ömürlü olan bu dergi ilmi edebi ve 
milli mücadeleyi destekleyen bir yaym politikası izlemiştir462.

Sonuç

Elâzığ basm tarihine baktığımızda Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk 
yıllarında istisnalar dışında daha çok hükümete güdümlü bir şekilde yaym 
politikası ortaya çıkmış bir anlamda devletin yan resmi organı gibi hareket 
edilmiştir. Çok partili hayata geçişten sonra ise bu durum değişmiştir. Fakat yine de 
yayınlanan gazetelerin büyük kısmı iktidarla yakın ilişkiler kurmuş ve yaym 
politikalarını bu eksen üzerinde yürütmüşlerdir.

Elâzığ’da 1883 tarihinde Ma’mûratü’l-azîz Gazetesi gazetesinin yaym 
hayatma girmesiyle başlayan basm tarihi günümüze kadar hızlı bir şekilde 
gelişerek devam etmiştir. 135 yıllık Elâzığ basm tarihi yerel gazetecilik 
bakımından önemli bir gelişme kaydetmiştir. Başta Elâzığ olmak üzere bölge 
kültürü üzerinde bir uzun dönemde ciddi tesirleri olmuştur.

460 Ahmet Faruk Güler, “Elâzığ’da Kültür Sanat Dergileri, Tarihten Günümüze Elâzığ 
Kongresi 17-19 Kasım 2014,(Sunulan Bildiri Metni) s.3
461Handan Haykır,MehmetÇevik,“Elâzığ Dergi Yayıncılığına Bir Örnek: Yeni Fırat 
Dergisi”, International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory o f  
TurkishorTurkic Volüme 9/4 Spring s. 495.
462 F. Memişoğlu, “Elâzığ’da Basm Hayatı”. . .S.22, s.22.
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