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Tarihi as:ldan baktlglmlzda istanbul'u; sahip oldugu cografl konum
dolay\S1yla, degi~ik imparatorluklann ba~~ehri olarak gormekteyiz. ihtiva ettigi
ozellikleri, cografl konumu yamnda, tarih boyunca elinde tuttugu ili~kilerden
kazanan istanbul'u; Osmanh imparatorlugunda, iiy klta ve iis: denize hakim
olu~u ile daha belirgin olarak tanlmak ve sahip oldugu tariM ve toplumsal
nitelikleri ile nev-i ~ahsilla miinhaSlf bir Diinya ~ehri olarak ifade etmek
miimkiindiir.
istanbul konusundan bir ba~ka aylklaYlcl fikirler grubuna bakacak olursak
istanbul Dogu ve BatlYI birle~tiren bir ~ehir olarak goriilmektedir. Bu konuda
her iki klta arasilldaki ili~kilerin yonlendirildigi ve bu konudaki izlerin tamkhgl
bu iddiaYI destekler niteliktedir. Her ~eyi bir yana blrakacak olursak istanbul
Dogunun gers:ek ba~~ehri olmu~tur.
Y Ikdan imparatorluk sonrasillda ba~~ehir olma niteligini kaybetmesine
ragmen sahip oldugu temel ozelliklerle gers:ek bir ~ehir olma etkisini siirdiiren
istanbul'un, 1950'li ydlardan sonra, iistesinden pek gelinemeyen geli~melere
sahne oldugunu gormekteyiz.

Uygulanan iktisadi siyasetlere bagh olarak ortaya ylkan ve harp sonrasl
donemde; niifusun, yogunla~tlgi koylerden, ~ehirlere dogru aktlgllli ve bu
durumu ifade etmek is:in ba~vurulan as:lklama bis:imlerinde ~ehirlerin s:ektigi,
klrlarlll da ittigi gibi bir yakla~lmlll varhgllli buluruz. Genel olarak Tiirkiye'deki
~ehirle~meyi bu i1i~ki bis:imi s:ers:evesinde ele alanlar, 19.yiizydda Batl
Avrupa'da ortaya S:lkan ~ehirle~menin niifus kaynaklanm bu bis:imde ele alan
yakla~lmlarm varhgl bizdeki durumu da mekanik bir bis:imde as:udamaya izin
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bulunmaktadlr. Yine bu emme-basma tulumba omegine iletici nedenleri
katmak da ihmal edilmemi~tir.
Bu aylklama biyimlerinde 1950'!i Yillardan itibaren hareketlenen ve
bUyUk ~ehirlerde odaklanmaya ba~layan iygoy ve bunun ortaya koydugu yok
yonlU nUfus hareketleri yeni bir olgunun varhgma i~aret edecek ve ~ehre yonelik
ara~tlnnalar da gUnUmUze kadar sUren yeni konulanm bulacaklardlr: Gecekondu
ve Gecekondula~ma.
Burada yeni geli~meleri ele alan bilimsel yah~malarm daha yok; olanl,
olmakta olam ve nedenlerini ortaya koymaya yah~tlklanm ama ~ehrin ya~adlgl
donU~Ume henUz bir anlam veremedikleri gorUlmektedir ..
Gecekonduya ve Gecekondula~ma sUrecine yonelen bu yakla~lm aym
zamanda mevcut ~ehrin dl~mda olup biten geli~melere odaklanml~ ve bu
dogruituda mevcut verileri sistemle~tinneyeyah~ml~lardlr. Ba~ka bir deyi~le
~ehirle ugra~anlar, istanbul'u ele alanlar daha yok onun dl~mda, yevresinde
ortaya ylkan geli~melerle ha~lr ne~ir olmaktaydllar.
, Sosyal Bilimcilerin ve. ::;ehir Plancilannm ilgi alanlan ~ehrin merkezi
alanlann dl~mda ortaya ylkan bu mekansal, iktisadi, kUltUrel klsaca sosyal
donjj~Umlere yonelmi~ olmasl sonucunda, ~ehir merkezinde ve onun tariM
dpkusunda ortaya 91kan, belki de, dl~ta olup bitene paralel olu~umlar ilgi yekici
olmaml~, bilim adamlannm ve yonetimlerin problematigi dl~mda kalml~tlr.
Artlk ~ehrin dinamigi, artan nUfusu ve ta~ldlgl siyasi tayin edicilikle merkezde
degil yevrede cereyan etmektedir.
Bu sUrey iyinde bu gUn hepsi bir ilye olan ve mevcut ~ehir dokusu iyine
katllan Zeytinbumu yanmda bir yogu 'tepe' ile sonuylanan yerle~im yerleri
ara~tlnnalara damgasml vunnu~tur. TUrkiye'nin istanbul dl~mda Ankara ve
klsmen izmir' de ya~anan bu geli~me, ba~ka bir deyi~le belli bir konut
politikasmm olmamasl nedeniyle, gelenlerin evlerini kendi imkanlan ve
kom~ularl ile dayam~ma iyinde yapmalan, bazl yabancl ~ehirciler tarafmdan
olumlu kar~ilanml~ ve kendi evini yapmakta olan bu nUfusun desteklenmesi
gerektigi Uzerinde dunnu~lardlr.
Bu arada ba~ta istanbul olmak Uzere ~ehirlerimizin tarihi dokusunda
meydana gelen degi~me ise gozlerden kayml~tlr. Bu konuda da hazlrhkslZ olan
yonetimler ve bilimsel kadrolar tarihi dokuda meydana gelen donU~UmU
aylklamak iyin gerekli yakla~lmlara ve bunun gerektirdigi donanlmlara s~ip
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olamaml~lardlr.

Son Ylllarda dinamigi ve boyutian yozUmlenmeye ve ifade
edilmeye ba§lanan geli§meleri ele alan sosyal bilimciler, ne yazlk ki, henUz
tarihl dokuyu ve ortaya ylkan donU§UmU geregince ele alamaml~
gozUkmektedirier.
Kenti yevreleyen alanlarm daha bUyUk sorunlarl beraberinde getirdigi bir
ortamda olup bitenin aylklanmaya yah§Iidlgl slralarda smal Uretimin ve artan
nUfusa bagh olarak geli~en i§ yerleri tarihl dokunun nUfus bile~kesini
degi§tinni§, nUfusun degi§mesi mekanm kullammda degi§meye yol ayml§ ve
eskiden konut ve ikametgah alam olarak bilinen eski mahalleler kendilerini
olu§turan ve kimliklerini kazandlran bu bile§kelerinden uzakla§ml§lardlr.
Bu degi~iklikler sonucu sadece nUfus bile§kesinin degi§mesi yanmda
tarihl dokunun korunamamasl, tahrip edilmesini ortaya Ylkarml§hr. GUnUmUze
yakla§hkya §ehir merkezindeki tarihl doku iyinde ikamet eden bir §ekilde bu
yerlerin canhhgml ve geymi§ten gelen bazl hayat ritimlerini muhafaza eden
nUfus yevreye dogru hareketlenmi§ ve tarihl dokunun bo§almasma yol ayml§hr.
Ba§mdan beri apartmanla§mamn da bu bozulmaYl te§vik ettigi ve beton
bloklann §ehir dokusunu doldurdugunu unutmamak gerekir.
<;:ok klsaca genelledigim bu yeryeve dogrultusunda ikili bir geli§me ile,
kar§lla§llml~ bulunmaktadlr. Bu ikili geli§me ve bu dogrultuda yUrUrulen
yah§malann aldlgl boyut gUnUmUzU yok slkl bir §ekilde kaYltlaml§ bulunmakta
ve 0 zamanlar ortaya ylkan geli~menin ongorUlemeyi~i, kestirilemeyen boyutlarl
bu giinkii §ehrin aymaz ve sorunlarml daha da iyinden ylkIimaz hale getirmi§tir.
Bu nedenlerle kentsel donU§UmU ve sorunlanm bu ikili geli§me yeryevesinde
degerlendinnek gerekmektedir.
istanbul'u yevreleyen geli§meden ba§layacak olursak bu yevrenin nerede
ise ula§llamaz bir boyuta donU§tiigiinU soylemek miimkiindiir. Gecekondu
olarak nitelendirilen ve konut sorunu kar§lsmda bireysel yozUm olarak kabul
'edilen, ama §ehrin yevresindeki dogaYl ve ozellikle onnanhk alanlarl tahrip
etmekle kalmaYlp yarattlgl sosyal dokuyu iyinden ylkllmaz ve yoziim
bulunamaz sorunlarla ba§ba~a blrakan bir yaplla~ma ve mekan kullamm biyimi
yaratml~tlr. Bu tahribata oldukya pahah ama hukukl baklmdan gecekondudan
farkh olmayan §ehrin gelip dayandlgl onnan iylerinde kendi yapIiarml kuranlan,
§ehrin dagdagasmdan kaylp bu tiir mekanlara slgmanlan da katmak
miimkiindiir..
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GUnUmUzde varo~ denilen ve ~ehirle ilgisi giderek kesilen ve kendi
iktisadi, sosyal ili~kileri iyinde yogrulan bu yerle~im yerleri, eski gecekondu
mahalleleri, ~imdinin yeni ilyelerinin de dl~mdaJotesinde yerle~im yerleri
yaratml~tlr. Hiybir altyaplsl olmayan bu binalar dogrudan toprak UstUnde
kendiliginde sosyal iklime bagh olarak bUyUmekte ve etrafa yaytlmaktadlr. Bu
konuda bir yok omek arasmda istanbul'un yevresindeki kUyUk bir koyUn, bu
~ekilde bUyUyen bir yaplla~ma ile seksen bin ki~ilik ve sadece bir muhtarhkla
idare edilen bir yerle~im yeri halini alml~ oldugunu soyleyebiliriz.
Bu yerle~im yerleri kendi iy dinamiklerine sahip olarak azmanla~makta,
bir zamanlar bu gibi yerlerde var olmaYI saglayan dayam~manm yerini bu defa
somUrU ili~kileri veya istismar alml~, bu durum kimlik sorunlarl yamnda onemli
bir faktor olarak ortaya Ylkml~tlr. Daha once dayam~maya ve hem~ehrilik
baglanna dayandtnlan kimliklerin bu defa istismar ve somUrU boyutunu aldlgl,
aynca ana dayanak olan ailenin dahi yattrdamakta oldugu bilinmektedir.
Bu gibi yerler yonetilebilir, hizmet gotUrUlebilir yerler olmaktan ylkmasl
bir yana nerede ise ara~ttnlabilir, bilinebilir olmanm otesine geymi~lerdir.
Bayramtepe olarak adlandtnlan ve seksen bin ki~inin bir muhtarhga bagh olarak
ya~adlgl yer bu duruma omek olarak verilebilir. Polis karakolu dahi olmayan bu
yerle~im yerinin Anadolu'daki bir yok il ve ilyeden daha bUyUk oldugunu
belirtrneye gerek yoktur herhalde .•
Bu gidi~ata bagh olarak bUyUdUgU soylenen ve bu bUyUklUgU daha yok
nUfusu ile ifade edilen istanbul adeta ~ehirlisi olmayan bir ~ehirle~meyi
ya~amaktadlr. istanbul bu yer ve yoreleri ile aym zamanda ul~tlmazhgl
ya~amaktadlr. Yerle~tigi cografYanm ta~ldlgl ozellikler bir yana dagmlkhgl ve
giderek artan bir ~ekilde tarihi yanmadadan, ~ehir merkezinden uzakla~an
yerle~im yerleri ile ula~tlmaz olu~un kamtldlr. Ula~llmazhk hem merkezde
ya~ayanlar aylsmdan hem de yevrede ya~ayanlar aylsmdan geyerlidir.
Resmi ~ehrin yizilmi~ yasal slmrlan iyinde ya~ayanlar, yevrede olup
bitenlerden habersizdir. Onlar uygun gorUlen ve her ~eyiyle tek yozUm olarak
kabul edilen apartmanla~mamn hUcresel dokulan iyine slkl~ttklan iyin yok
yakmlarmda bile olup bitenin farkmda degillerdir. Oturduklarl yerlerin mahalle
ve mahalleli ili~kilerini blrakm, kom~uluk ili~kilerinden bile slynltp apartman
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dairelerine kapandlklan iyin biiyiik yogunlugunun biribirini tammasl iyin ancak
bUyiik bir depremin onlan beton hiicrelerinden ylkannaSl gerekmi~tir.
<;evrede ya~ayanlar ise merkeze hiybir ~ekilde gelemedikleri iyin hayat
miicadelelerinin girdabmdan kurtulup istanbul diyecekleri bir yerlere
ula~amaml~lardlr. Yapllan ara~tJrmalar deniz gormemi~, Topkapl Sarayma
gitmemi~, tammadlklan ama hem~ehri oldugunun bildikleri insanlarla toplu
halde bir arada, herhangi bir vesile ile bulunmamt~lardlr .•
Vapura binmemi~, camili ve parkh meydanlarmda
paryaSl olduklan ~ehrin tarihinden, kiiltiir ikliminden
kalabahk bir kentli (!) niifusa sahiptir istanbul.

dola~madlklan
yararlanmamt~

gibi,
yok

Onlar belki kendileri iyin istanbul' un ne demek oldugunu tam olarak
ogrenmeyeceklerdir. <;iinkii, ote tarafta, astl istanbul diyecegimiz tariM
yanmadada yer alan ve sahip oldugu tarihl ve toplumsal degerleri geymi~ten
giiniimiize gelen zamanm hoyratya sildigi istanbul, tarihl eserleri ve sosyal
dokusu ile, korunabilmi~ birkay silueti ile ne yaztk ki gozden kaybolmakta, yok
olmaktadtr.
Belki de astl istanbul'u bUyiik k!Sml ile s!mrlan iyinde barmd!ran
Eminonii gece ve giindiiz arasmdaki niifus fark! ile onemli bir gosterge olma
niteligindedir. En biiyiik ve zengin tarihl eserlerin yanmda eski niifusunu ve
dokusunu kaybettigi iyin bir kimlik bunahm! ya~amamn izlerini ~!maktadlr.
istanbul' daki
vermeye yarayabilir:

donii~iimii

anlatabilmek iyin

Niifusa Kal:lth

~agldaki

tablo bir fikir

1997 s3):lml

Eminonit

321.755

50.135

Fatih

750.000

424.923

Beyoglu

450.000

226.582

Gaziosmanp~a

135.376

645.827

Esenler
Omraniye

22.364
75.511

340.249

Sultanbeyli

5.100

499.090
144.540
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Eminonii bir yanda i~yerleri ve imalathanelerin istilasl kar~lSlnda
kaybettigi niifusunun yerini, ~imdi i~ yerlerinin de yevreye gitmeleri sonueu
bo~alan mahalleleri ile bir yokiintiiyii ya~amaktadlr. Gedikpa~a orneginde
oldugu gibi bo~alan ve metrukle~en binalar artJk toplumun en tutamakslz kesimi
olan 'bekar odalan'nda kalanlara ev sahipligi yapmaktadlr.
Bu durumun daha onee ilk Anadolu' dan gelenlere konaklarml oda oda
ayan Siileymaniye yamnda giiniimiizde Beyoglu'nda da gonnek miimkiindiir.
Tarlaba~l'mn bo~alan evlerini i~gal eden, bir ~eki1de kiralayan ailelerin
yoeuklan onemli bir sorunu ortaya koymaktadlr.
Bu yamah bohya manzarasmdan ortak bir kimlik beklemek ne derece
dogrudur, bilinmez. Bu manzara kar~lsmda nasIl bir istanbul kimliginden
bahsedebiliriz sorusu onemli ve acil I'oziim gerektiren bir soru olarak
kar~lmlzdadlr .
Ortaya ylkan tahribat, olmasl gereken, bir yerlerden bulup in~a edip
yaygmla~tJracaglmlz kimligin varhgml tehlikeye sokmu~ bulunmaktadlr.
istanbul kimligi ve istanbulluluk tarihyilerimiz, sanat tarihyilerimiz, kiiltiir
adamlanmlz tarafmdan nerede izi kalml~sa bulunup geli~tirilmek iizere koruma
altma almmahdlr. Mimarisi ile, sokak sokak tarihi ile, hikayesi ile, insanlarl ile
diriltilmelidir.
Bu kimligin yeniden var edilme siirecinde ~ehir bu kimlige gore yeniden
var edilmeli, daha once oldugu ve yabancl ~ehireiler tarafmda hayranhkla altl
yizilen temel ozellikleri tUm kapladlgl mekana yaYllmahdlr. Glpta edilecek bir
~ehir olmahdlr.
istanbul bu siireyte 'hiy kimsenin' ~ehri olmaktan ylklP bizim, hepimizin
~ehri olacak adlmlar atmah, olu~an geryek istanbul'u korumak herkesin gorevi
olmahdlr. istanbul'a sahip ylkmak gerekmektedir. istanbul oniine gelen herkesin
elini attlgl, sokagml kazdlgl, yirkin binasml yaptIgl ve biitiin bun lara goz
yumulan bir ~ehir olmaktan Ylkmahdlr.
istanbul artlk eskiden oldugu gibi, ~ehir gibi bir ~ehir, bir diinya ~ehri
olmahdlr.
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ABSTRACT
The Problems of Urban Transformation and Istanbul Identity

Istanbul is a city which gained important positions in history. This paper
discusses the transformation of Istanbul all through the historical adventure
and identity crisis in this process. The emphasis is especially given periphery of
the city.

