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ÖNSÖZ

‹stanbul’un fethinin 550. y›ldönümü münasebetiyle ülkemizde
çok say›da anma ve kutlama programlar› yap›ld›. Bilim ve Sanat Vakf›, 6-8 Haziran 2003 tarihleri aras›nda gerçeklefltirdi¤i
“1453’ten 2053’e ‹stanbul: fiehir ve Medeniyet” sempozyumunda farkl› bir yaklafl›m ortaya koyup, Fetih ve ‹stanbul’u
medeniyet ba¤lam›nda inceledi.
Sempozyumda üç anahtar kelime/kavram öne ç›kt›: Fetih, flehir
ve medeniyet. On bir farkl› oturumda, otuz iki tebli¤ sunuldu.
Elinizdeki kitap bu sempozyumda sunulan tebli¤lerden olufltu.
Tebli¤ metinleri yeniden de¤erlendirildi, kitap formuna uygun
hale getirilerek bas›m› gerçeklefltirildi. Tebli¤lerin çözüm, redaksiyon, tashih aflamalar›nda katk› sa¤layan genç arkadafllar›m›za flükran borçluyuz. Emeklerini göz ard› edemeyece¤imiz
Klasik yönetici ve çal›flanlar›na da müteflekkiriz.
Bu sempozyum ve kitab›n, daha nitelikli çabalara bafllang›ç olmas›n› diliyorum.

Şevket Kamil AKAR
Vefa, Ekim 2004
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Fetih ve Medeniyet
AHMET DAVUTO⁄LU*

F

etih, flehir ve medeniyet. Her fleyden önce bu üç mefhum hakk›nda
zihnî bir ar›nmaya ihtiyac›m›z var sanki.

fiehir tarihçili¤i etraf›nda yap›lan çal›flmalara bakt›¤›m›zda hep belli
unsurlar a¤›rl›k tafl›yor: Nüfus yo¤unlu¤u, ifl bölümü, teknolojik yo¤unlaflma ve geliflme. Bu kriterlerden her biri, flehri nesnelefltiren bir bak›fl
aç›s› ve öylesine bir tarih anlay›fl› ile beslenmifltir ki, New York’un, Londra’n›n hep çok büyük flehirler olageldiklerini ve örne¤in, nüfus kriterini
ele ald›¤›m›zda geçmifl flehirlere göre muazzam bir yap› arz ettiklerini bize düflündürtmektedir. Ama New York’un 1700 y›l›ndaki nüfusu sadece
390 kifli idi. M.Ö. 6. yüzy›lda Ninova’n›n nüfusu, takriben 120 bin idi. Babil flehrinin nüfusu 80 bin idi. M.S. 10 yüzy›lda Ba¤dat’›n nüfusunun takriben 500 bin civar›nda oldu¤unu iddia edenler var ama genellikle 1 milyona yak›n bir nüfusu bar›nd›rd›¤› kabul edilir.
Re-Orient’›n yazar› A. G. Frank, Paul Bairoch’un Victoires et déboires,
Histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos jours isimli
çal›flmas›na dayanarak, 16. yüzy›lda dünyan›n en büyük flehirleri s›ralamas›nda ‹stanbul’un 700 bin nüfusuyla birinci s›rada oldu¤unu yazmaktad›r. Pekin ayn› dönemde dünyan›n ikinci büyük flehri iken, Kahire 450
bin nüfusu ile üçüncü s›rada yer al›yordu. Paris’in nüfusu ise sadece 125
bin civar›ndayd›.
fiimdi flehir konusunu, bu nüfus, teknolojik paylafl›m ve ifl bölümü gibi nicel kriterlerin ötesinde bir soru ile açmaya çal›flal›m: fiehir tarihte
nesne midir yoksa özne midir? ‹nsano¤lu taraf›ndan flekillendirildi¤i zaviyesinden bak›ld›¤›nda nesnedir. Fakat sanki kolektif bir vicdan, kolektif bir bilinç, kolektif bir ak›l; bir flehri, o flehirde yaflayan insanlardan ba¤›ms›z olarak, tarihin itici gücü haline getirir. Bu aç›dan da bak›ld›¤›nda,
flehir asl›ndan tarihte bir aktördür, bir öznedir.
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Kuruluflu, Geliflmesi ve
Dertleriyle ‹stanbul
OKTAY ASLANAPA*

‹

stanbul üzerinde düflünürken Fetih’ten sonra Türk ‹stanbul’un, dünyan›n en güzel flehrinin nas›l kuruldu¤u ve geliflti¤ini, Osmanl› Devleti’nin
flehircilik ve sanat anlay›fl›n› göz önüne getirmemek mümkün de¤ildir.
Kuruluflun esas› külliyelerle bafllam›fl, bunlar yap›ld›klar› semtlere de adlar›n› vermifllerdir. Fatih Külliyesi, Eyüp Sultan, fieyh Vefa, Rumeli Hisar›
Topkap› Saray› ile bedesten, çarfl› gibi Fatih’in kendi yapt›rd›¤› eserler yan›nda vezirleri Mahmud Pafla, Rum Mehmed Pafla ve di¤erleri taraf›ndan
yapt›r›lan eserler baflta gelir. Fetih’ten sora o¤lu II. Sultan Bâyezid, külliyesi ile kendi mahallesini gelifltirmifltir. Bâyezid Camii’nin tamamland›¤›
911 [1505] tarihinden hemen dört y›l sonra, 915 [1509]’te, “Küçük k›yamet” denilen ve 45 gün süren çok fliddetli depremden ‹stanbul’da 109 cami ve mescid 1070 ev harap olmufl 5000’den fazla insan ölmüfltür. Bu arada ‹stanbul surlar› ve Fatih Camii de zarar görmüfl, Bâyezid Camii’nin
kubbesi y›k›lm›fl, medrese enkaz haline gelmifltir. ‹stanbul’da zarar görmeyen bina kalmam›fl ve Padiflah, saray bahçesinde bina edilen bir “çatma ev”de oturmak zorunda kalm›flt›r. Fakat hemen depremden sonra,
bütün ‹stanbul yeniden imar edilmifl, Anadolu’dan 3700, Rumeli’den
2900 iflçi, ayr›ca 3000 kadar mimar ve dülger getirilip, askerden de yard›m
görülerek 65 gün içerisinde tamirler bitirilmifltir. ‹ki ay içerisinde bu ifllerin yap›lmas›, imar bak›m›ndan nas›l bir enerji ve dinamizm ile yol al›nd›¤›n› gösterebilir.
Daha sonra Sultan Selim, fiehzâde, Süleymaniye, Sultanahmet külliyeleri, yeni semtlere adlar›n› vererek geliflmeye kat›lm›fl, Yeni Camii, Nur-u
Osmaniye, Lâleli külliyeleri ve di¤er eserlerle devam etmifltir. En güç flartlar alt›nda ve savafllar devam ederken bile imar ifllerinde uzun bir duraklama olmam›flt›r.
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XVIII. yüzy›l ortalar›nda, deprem nedeniyle 26 m. çap›ndaki kubbesi
y›k›lm›fl olan Fatih Camii, III. Mustafa taraf›ndan 1771’de klasik üsluba
uygun flekilde dört yar›m kubbeli plana göre yeniden yapt›r›lm›fl, revakl›
flad›rvan avlusunun tamam›, tâk kap›, mihrab ve birinci flerefeye kadar
minareler, Fatih’in yap›lar› olarak yerinde kalm›flt›r.
Zamanla külliyelerin çevre duvarlar› kald›r›lm›fl, birçok binalar› y›k›lm›fl, as›l camilerinin de yeterli bak›m ve onar›m› yap›lamam›flt›r. Bâyezid
meydan›n›n ac›kl› hali de 25 y›ldan beri çaresizlik içinde b›rak›lm›flt›r.
Buna karfl›l›k, tek bir Bizans eserine dokunulmad›¤› gibi, y›k›lan Türk
eserleri alt›ndan bunlar›n kal›nt›lar› meydana ç›kar›lm›fl, Saraçhanebafl›’nda kaz›s› yap›lan Bizans kilisesinin yeri delik deflik b›rak›larak bütün
saha kapat›lm›fl çöplük ve esrarkefl yuvas› olmufltur.
Bo¤aziçi’nin Anadolu ve Rumeli k›y›lar› tabiata uygun olarak manzaray› en ideal flekilde zenginlefltiren yal›larla canland›r›lm›flt›. Fakat bu efli
bulunmaz güzellikteki eserler birer ikifler yan›p y›k›larak yerlerini kanser
yaras› gibi saran çirkin beton y›¤›nlar›na b›rakm›fllard›r. Bu arada korular
ve yeflillikler de yok edilmifltir.
Eski güzellik ve manalar›n› kaybetmemekle beraber, XIX. yüzy›l ortalar›, büyük saraylar›n çok büyük masraflarla yap›lmaya baflland›¤› bir devirdir. Bunlardan Ç›ra¤an Saray› tamamlanm›fl (1864-1871), fakat k›rk›nc› y›l›n› doldurmadan 20 Ocak 1910’da Meclis-i Mebûsân salonunun üstünde bahçeye bakan çat› kat›nda kalorifer bacas› tutuflmufl ve fliddetli
bir lodos tesiri nedeniyle söndürülememifl ve befl saat içinde milyonlarca alt›n harcanarak yap›lan büyük saray hemen hemen tamamen yanm›fl, yaln›z d›fl duvarlar ve kap›lar ayakta kalm›flt›r. 14 Kas›m 1909’da Ç›ra¤an Saray› Meclis-i Mebûsân’a ayr›l›nca gerekli haz›rl›klar yap›lm›fl,
Y›ld›z Saray›’ndan paha biçilmez de¤erli antika eflyalar, Sultan Abdülhamid’in içinde Rembrant ve Ayvazovski’nin eserleri de bulunan tablo koleksiyonu ve V. Sultan Murad’›n özel kütüphanesi, gizli vesikalar, ilk
Meclis-i Mebûsân zab›tlar› hep yanm›fl, yok olmufltur.
Son günlerde tamirleri tamamlanan iki saray›n ziyarete aç›lmas› bir
parça teselli sa¤lam›flt›r.
Bunlardan biri Küçüksu Kasr›’d›r. XVIII. yüzy›l ortas›nda, I. Sultan
Mahmud’un sadrazam› Divitdar Mehmed Paflan›n Göksu Deresi k›y›s›nda genifl bir arazide padiflah için yapt›rd›¤› ahflap kasr› y›kt›ran Sultan
Abdülmecid, 1856’da yeniden bodrum üzerinde iki katl›, her katta sofaya
aç›lan birer hol ve dörder odadan ibaret küçük bir mermer kas›r yapt›r-
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m›flt›r. Cephesi a¤›r kabartma süslerle yüklenmifl olan bu kas›rda Sultan
Abdülaziz 1862’de Gal Prensi VII. Edward’a bir ziyafet vermifltir.
Beylerbeyi Saray› da buradaki eski ahflap saray›n 1851’de Sultan Abdülmecid ve valide sultan›n içinde olduklar› bir zamanda yanmas› üzerine y›llarca bofl kalm›fl, sonra Sultan Abdülaziz y›kt›r›p yerine mermerden
bir saray yapt›rm›flt›r. Bu saray, 21 Nisan 1864’te tamamlanm›flt›r. Sultan
Abdülaziz bundan tam bir y›l sonra 21 Nisan 1865’te saraya tafl›nm›flt›r.
Saray, içten ve d›fltan çok süslü olup, bodrum üzerinde iki kat halinde
yükselir. 6 büyük salonu, 24 büyük odas› vard›r. Yazl›k saray, yal› köflkleri, mermer köflk, hamam, mutfak gibi ek binalar, bahçe taraf›ndan Serdab Köflkü ve Sar› Köflk’ten meydana gelen saray, yol tüneli ile iki küçük
deniz köflkü, tam k›y›da, iki tarafta yer al›r.
Saray, ço¤u üzücü olan birçok hat›ray› içinde saklamaktad›r. Sultan
Abdülaziz’in Paris ziyaretini iade için, III. Napolyon’un efli ‹mparatoriçe
Eugénie 1 Ekim 1869’da ‹stanbul’a geldi¤inde Beylerbeyi Saray›nda misafir edilmifltir. fi›kl›¤› ve güzelli¤i ile etraf›n› teshir eden Eugénie’nin
bahçeye bakan odas› Mavi Salon, Büyük Salon denilen kabul salonu üzerinde idi. Yan›ndaki mermer kurnal›, musluklar› gümüflten, kadife perdeli hamam, banyo dairesi olmufltur. 1853’te Eugénie ile evlenen III. Napolyon, onun ‹stanbul ziyaretinden bir y›l sonra Prusya’ya karfl› düflüncesiz
bir savafl açm›fl, 1 Eylül 1870’te Sedan’da ma¤lup ve teslim olmufl, Millet
Meclisi kendisini azletmifltir. Almanya’daki esaretinden sonra ‹ngiltere’ye giden III. Napolyon 1873’te orada ölmüfltür. Böylece ‹stanbul dönüflü Eugénie, ac› bir sonla karfl›laflm›flt›r.
Grandük Nikola Nikolayeviç 1877’de Mavi Salonda misafir edilmifltir.
Fakat felaketli 93 harbi [1877/1878] de bu zamanda patlak vermifl, Rus
ordular› Yeflilköy’e kadar ‹stanbul’a yaklaflm›flt›r. Ayastefanos Antlaflmas›’ndan sonra, Osmanl› ve Rus kurmay subaylar› için Mavi Salon’da bir
resmî kabul tertip edilmifl, Sultan Abdülhamid Han ile Grandük Nikola
da bu kabulde haz›r bulunmufllard›r. Bu çok ac› hat›ray› canland›ran 20
Nisan 1878 tarihli bir gravür vard›r. Daha sonra Avusturya-Macaristan
‹mparatoru Kayzer Franz Josef, Karada¤ Kral› Nikola ve ‹ran’›n Kaçar hanedan›ndan fiah› Nasreddin, bu sarayda misafir edilmifltir. 28 May›s
1910’da Sultan Reflad, burada mebuslara büyük bir ziyafet vermifltir.
1909’da tahttan indirildikten sonra Selânik’te Alatini Köflkü’nde kalan
Abdülhamid, Balkan Harbi bafllay›nca ‹stanbul’a getirilerek Beylerbeyi
Saray›’na yerlefltirildi. Burada dünya savafl›n›n felâketli günlerini yafla-
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yan sultan, bahçe üzerindeki küçük yatak odas›nda 10 fiubat 1918 günü
zatürreeden ölmüfl, muhteflem bir merasimle II. Sultan Mahmud Türbesi’ndeki yerinde topra¤a verilmifltir.
Son olarak Atatürk’ün iki defa harem k›sm›nda misafir kalmas› ile saray fleref kazanm›flt›r.

* Prof.Dr., ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Emekli Ö¤retim Üyesi.
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XIX. Yüzy›l Osmanl› ‹stanbul’u
SELÇUK MÜLAY‹M*

B

ir dünya kenti olan ‹stanbul, co¤rafyan›n sundu¤u ilginç bir su trafi¤inin ortas›nda yer al›r. Karadeniz Bo¤az›’n›n ikiye böldü¤ü flehir,
Avrupa yakas›nda Haliç ile tekrar ikiye bölünmüfl olur. Buna göre üç parçadan oluflan flehir, organik bütünlü¤ünü denize borçlu olarak yaflamaktad›r. En genifl anlamdaki Do¤u-Bat› iliflkileri de birbirine yaklaflan k›talar dolay›s› ile burada yüzleflmifl olur. Uzun süre “Do¤unun ‹ncisi” s›fat›n› üzerinde tafl›m›fl olan kent, dünya üzerinde yeni yollar›n kullan›lmas›

Öteden beri Leander Kulesi ad›yla yanl›fl bir efsaneye tan›kl›k etti¤i anlafl›lan K›z Kulesi, Bizans’tan bu yana hem gemileri kayal›k yükseltiye karfl› uyaran, hem de deniz trafi¤ini denetleyen bir iflleve sahipti. Her dönemde baz› de¤ifliklik ve onar›mlarla günümüze gelen yap›,
Gülhane’deki Alay Köflkü’ne benzeyen kubbesiyle flehrin önemli simgelerinden biridir.

