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Tarih i~inde cereyan eden butun toplumsal olaylar ve ya§ayan 
buyuk liderler, kendilerinden sonra, ancak mekanda blraktlk
larl eserler ve izlerle uzun yada klsa omurlu olmu§lardlr. 
guphesiz Osmanll Sultanlarlnln en buyugu olan Fatih Sultan 
Mehmed Han,icraatlyla maloldugu tarihin altln salfalarlnda 
oldugu kadar, gunumuze kadar gelen saylslz eseri ile, gunluk 
hayat~rnlzda i~imizden biri olarak ya§arnaya devam etmektedir. 

Onu boylesine uzun omurlu kllan, saylSlZ ba§arllarl ve ''Dev
letten" "Imparatorluga" ge~i§te gosterdigi ilmi, Hukuki, 
Idari, Askeri ve ictimai performansl yanlnda, Turk toplum 
hayatlnl ve §ehir dokusunu temelde etkileyecek iki buyuk 
olayln sahibi olmasldlr. Pe§inden bir~ok mekansal urunu ge
tiren bu olaylardan birincisi Istanbulun Fethi, digeri de 
Anadolu Birliginin kurulmasldlr. 

Fatih Istanbulu fethe hazlrlandlgl zaman, Anadolu hala Sel
~uklularln son donemlerinde ba§layan Mogol ve Ilhanll isti
lalarl ile bu istilalarln sebeb oldugu "Batlya go~" olaylnln 
Slklntllarlnl ya§amaktadlr (1) .. Anadoluda nufus yogunlugu 
had safhadadlr. ~unku bazl batlll muelliflerin iddialarlnln 
aksine, Turklerin Anadoluyu fethi Slraslnda, hlristiyan nu
fusun onemli bolumu ya§adlklarl §ehirleri terketmemi§, Turk
lerle birlikte ya§amaya devam etrni§lerdir (2). Dolaylsl ile, 

136 



Anadolu nufusu mevcut nufusa yeni gelenlerinde eklenmesiyle, 
bu donem boyunca hlzll bir art29 gostermi9tir. 

Osmanll Devletinin kurulu9 devirlerinde saglanan denge ise, 
en son 1402 Ankara sava92nda (Fetihten 51 yll once) Timur 
taraflndan bozulmU9, Anadolu uzerinde farkll beyliklerin 
"Sel<;:uklunun varisi" olma iddialarl yeniden gundeme gelmi9-
tir. Yani fethin oncesinde, Anadolu bir kolonizasyon ve 
iskan hareketi olarak ba9lat2lan "Turkle9tirme-Islamla9t2r-

.ma" sureci, henuz tam olarak saglanabilmi9 ve Anadoluda nu
fus-uretim-toprak dengesi kurulabilmi9 degildir. 

Bu ortam i<;:inde ilk olarak Istanbul'un Fethini ger<;:ekle9ti
ren Fatih, arkaslndan kurdugu Anadolu Birligi ile, Anadoluda 
mevcut iskan duzenini ve siyasal aglrllk merkezlerini de de
i9tirerek, yeni bir 9ehirsel dokuyu olu9turacak iskan poli
tikaslnln esaslarlnl belirlemi9tir. Boy;lece Anadoluda; 

* Konya-Kayseri-Sivas bolgesinin siyasi aglrllgl gide
rek azalm29, Istanbul ve ~evresi Imparatorlugun siyasi, kul
turel ve mekansal aglrllk merkezi durumuna gelmi9tir. 

* $ehirlerin guvenliginin temin edilmesiyle, 9ehirle
rin surlarl d292nda kalan tarlm alanlarlndan maksimum veri
min elde edilmesi saglanm29, donemin en onemli girdisi olan 
tarlm urunlerinde buyuk art29lar ger<;:ekle9tirilmi9tir. Bu 
olay, Anadolu 9ehir hayatlnln tanziminde ve Turk-Islam yer
le9me karakteristiginin te9ekkulunde onemli bir adlm olmU9-
tur. 

* Surlar i<;:inde slkl9lP kalm29 olan Orta<;:ag Anadolu 
9ehirleri, Anadolu birliginin kurulmaslyla beraber, yaygln, 
tabiatla i<;: i<;:e; sur dl9l yerle9meleri haline gelmeye ba9la
m29t2r, Boylece Anadolu 9ehirlerinde yeni ve yuzlerce y2l 
devam edecek bir form olu9umu ba9lam29tlr. 

$ehrin gerek sosyal, gerekse formel bi<;:imlenmesinde yeni bir 
basamagl ifade eden bu degi9imler, Fatih doneminde, Selt;:uk
lular zamanlndan beri kullanllan ve esasen eski Turk gele
neklerinin Islam dunya goru9u ile yeniden yorumlanmasl ile 
yeni bir sentezi ifade eden bazl sosyo-ekonomik sistemlerin, 
<;:agln ger<;:eklerine uygun bi<;:imde yorumlanlp kullanllmaslyla, 
"Gu<;:lu Devlet" ya da "Dunya Imparatorlugu" ideali dogrultu
sunda birer ara<;: olarak kabul edilmi9tir. Osmanll 9ehrinin 
mekansal ve sosyal orgutlenmesini belirleyen bu sistemler~n 
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en onemlileri ~oyle belirlenmi~tir : 

1- Yeni bir toprak politikasl, 
2- Yeni bir nufus ve iskan politikasl, 
3~ Tekkeler, Zaviyeler ve Kolonizator dervi~ler (Ta

rikatlar), 
4- Vaklflar. 

Bu makale ~er~evesinde, bir~ok ara~tlrmaya konu olmu~ ve 
esasen Osmanll Devlet duzeninin temelini te~kil eden, "Top
rak Duzeni" uzerinde durulmayacaktlr. Sdece ~u kadarlnl ifa
de etmeliyim ki, Osmanll Toprak Duzeni, ~ehrin sosyal ve me
kansal bi~imlenmesinde etkili olan diger sistemlerin butun
leyicisi, onlarln hayat kaynagl olarak, ~ehirle~me ve iskan 
sUresince onemli bir yere sahiptir. ~ehirsel kademelenme 
fikrini, "Dretimin bir fonksiyonu olarak geli~mek" gibi sag
lam bir temele oturtan bu sistem, aynl zamanda Osmanll impa-

·ratorlugunda "Koylu" ve "~ehirli" insan tipini belirlemesiy
le de, ~ehi,rsel bi~iinlenmeyi en ~ok etkileyen sistem olmu~
tur. 

1- OSMANLI NtiFuS VE iSKAN POLITIKASI VE ~EHiRLE~MEYE 
TESiRLERi : 

Osmanll imparatorlugunun titizlikle Uzerinde durdugu ana da
valardan biri, duzenli bir nufus ve iskan politikasldlr. 
Ozellikle Anadolu ve Rumelinde geni~ bir tatbikat sahasl bu
lan nufus politikasl i~inde, fatihlerin arkaslndan gelen ve
ya getirtilen buyuk kitlelerin onemli bir yeri vardlr, Bin
lerce yllllk Turk go~lerinin ~in, Hind, iran, Arap ve Bizans 
~ehirleri ile temaslarl, Sel~uklular doneminde Mogol ve il
hanll selinin onune dU~up gelen ve Anadoluya giren Ttirkmen 
A~iretlerinin sebep oldugu karl~lkllklar, Osmanlllar i~ip 
takibedecekleri ntifus politikalarl ve iskan metodlarl konu
sunda canll ikazlar olmu~tur. Bu sebeple Osmanll iskan konu
suna ciddiyetle egilmi~, geli~tirilen yeni metodlar veya 
Sel~uklulardan buyana kullanllan metodlarln lslahl ile, or
taya ~lkan yeni uygulamalar, Osmanll ~ehrinin mekansal orga
nizasyonunu da belirlemi~tir. 

Bu politika aynl zamanda, diger toplumsal sistemlerle de 
birle~erek, Osmanllnln cografyasl tizerinde kallcl bir ktiltti
rtin sahibi olmaslni saglaml~tlr. Bu politikanln esaslnl kl
saca, yeni fethedilen tilkelere, ntifusu yogun olan Anadolu 
~ehirlerinden onda bir oranlnda, liretici ve zanaatkar ntifu
sun ayrllarak stirgtin edilmesi te~kil eder. Bu cebri go~ebe 
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ntifusa, kendi istekleri ile katllanlarlnda ilavesiyle, yeni 
fethedilen topraklara mtimktin oldugu kadar ~ok Mtisltiman-Ttirk 
nlifusu yerle9tirebilmektedir. Bu sayede; 

* XIII.ylizyll boyunca Anadolu da yogunla§an ntifus 
normale ~ekilmi§, boylece Sel~uklu Imparatorlugunun sonunu 
hazlrlayan isyan ve ihtilaller onlenmi§~ir. 

* Henliz geleneksel teknoloji ile tarlm tiretimi ya
pllmakta olan Anadolu topraklarlnln besleyebilecegi ntifus 
mahduttur. Bu metodla, Anadolu topraklarl uzerinde uretim-
ttiketim dengesi kurulmu§tur .. 

* Kurulu9 noktalarl olarak verimli tarlm arazilerin
de bulunan Anadolu §ehirlerinde ba§layan a§lrl 9ehirle9menin 
online ge~ilerek, bu verimli tarlm arazilerinin korunmasl 
saglanml§tlr. 

* Yukarlda Osmanllnln Anadolu birligini ancak Fatih
le kurabildigi ifade edilmi9ti. Birligi bozabilecek gu~teki 

Anadolu .beyliklerinden gelebilecek muhtemel isyanlarl onle
mek amacl ile, bu beyliklerin ozellikle nufusu yogun ve kul
turel merkez niteligine sahip §ehirlerinden, bu metodla 
onemli nlifus kaydlrmalarl yapllml§ ve beyliklerin asker ve 
tiretim gucti slnlrlanml§tlr. Nitekim Fatih, Konyayl fethedip, 
Karamanogullarl devletinin varllglnl sona erdirdikten sonra, 
Konyanln ilim ve sanat adamlarl ile birlikte onernli miktarda 
uretici nufusu istanbul'a surgun ederek, bu sistemi~ ozunde 
varolan bir ~ok amacln yanlnda, Konyanln ba9kentlik ve ~el
~uklu tahtlnln varisligi iddiaslna da son vermi9tir. 

Bir~ok hassas sosyal dengeleri kurmadaki onemini Anadolu ba
klmlndan klsaca ifade etmeye ~all§tlglm iskan politikasl, 
yeni fethedilen topraklar baklmlndan ozel onemi olan ve cid
di sonu~lar ortaya koyan bir sistemdir. 

Osmanll Anadolunun fethinde oldugu gibi, Rumeli topraklarl
nln fethinde de, Slradan bir istilacl olarak degil, zaptet
tigi topraklarda stirekli kalmak, oralarl da "yurt" edinmek 
lizere hareket etmi9tir. Ancak Anadolunun fethi slraslnda 
Anadoluya gelen ve go~ebe olarak ya9ayan Ttirkmen a§iretleri
nin yerini doldurmada, Osmanll doneminde gti~ltikler ba§laml§, 
Ttirkmen a§iretlerinin go~ti bir noktada durmu§tur. Oysa, as
keri fethi tamamlayacak, onun surekliligini saglayarak yeni 
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fethedilen topraklarl "Yurt" haline getirecek Musliiman-Turk 
nufusuna ihtiya~ vard1r. Zira Osmanll, yeni fethettigi top
raklara, hemen Turk-Islam kulturunun sembolu olan camii, ha
mam, medrese, vb. yap1larla, bu yap1lar1 da ihtiva eden bu
yuk kulliyeler in§a ederek mekansal damgaslnl vurmaktad1r. 
Mekandaki bu hareketi butunleyen politika, Osmanl1n1n yeni 
iskan politikas1 olmu§tur. Anadolunun muhtelif kesimlerinden 
goturulen bu Musluman-Turk nufus, yuzy1llar boyunca Osmanll 
kulturunun Avrupa topraklar1nda ya9amas1n1 saglam19, Osmanll 
varl1g1n1n Rumeli topraklar1ndaki teminatl olmu§tur. 

Burada §U noktaya i§aret etmeden ge~emeyecegim ki; gerek ih
tiyari, gerek cebri surgun, bir ceza yada bir kusur dolay1s1 
ile tatbik edilen go~ degildir. Devlet idaresinin i~inde yer 
alan hassas dengelerin kurulmas1na yard1mc1 olan bu metoda, 
vatanda9tan devletine kar§l istenen bir gorev denebilirdi 
(3). Ayn1 zamanda surgun hukmii yaz1lm19 olan nufusa, bir 
yerden bir yere nakletmek ve ya§amaya al19t1klarl topraklarl 
terketmek mukellefiyeti yukletilirken, bir taraftanda, yeni 
yerle9tikleri topraklarda her turlu uygun §artlar hazlrlana
rak, go~ olay1 cazip hale getirilmeye ~all§lllrdl (4). 

Nihayet karar kadar "Takip" fikrinin de 9iddetle uygulanma
slnl gerektiren bu sistem, Yeni~eri ocag1na asker yeti§tir
mek amac1yla uygulanan "Dev§irme" politikasl ile butunle§ti
gi zaman, Rumeli topraklar1nda ba9lang1~ta Turk-Islam nufu
sun aleyhine olan nufus dengesini, k1sa zamanda tersine ~e

virerek, bu bolgelerin guvenliginin saglanmas1nda etkili ol
mu§tur. Nitekim Rumelinde ilk fethedilen 9ehirler o1an, 
Edirne, Filibe, Selanik vb. §ehirler k1sa zamanda bu sayede 
buyuyup geni9lemi9 ve birer Turk-Islam 9ehri haline gelmi§
lerdir. 

2- TEKKELER - ZAViYELER VE KOLONiZATOR DERVi~l~ 

Daha kurulu§ ,donemlerinden itibaren Osmanll ve Anadolu, bir
likte ya9ad1klar1 uc beylikleri ve diger Turk Islam Dunyasl 
ile temas -halinde olmu§lardlr. Turk ve Islam dunyas1n1n her 
taraf1ndan gelmi§ §ehirli unsurlarl, bu arada §eyh, ulema, 
zanaat ehli gibi her turlu go~ebenin Anadolu §ehirlerinde 
yerle§mi§ olmasl bunu dogrulamaktad1r (5). 

Demekki Osmanll te§ekkul etmeye ba9lad1g andan itibaren, bu 
geni9 hudutlar i~inde kayna§ml§, Turk-Islam dunyas1n1n dart 
bir yan1nda cereyan eden olaylar hakk1nda bilgi ve t:ecrubeye 
sahip insanlarl ve manevi kuvvetleri arkas1nda buldu (6). 
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Osmanl1 Imparatorlugunun kurulu9 donemlerinde, Anadolu bey
liklerinde Gaziyan-1 Rum (Alpler-Erenler), Ah1yan-1 Rum (A
nadolu Ahileri), Abdalan-1 Rum (Abdallar ve Babalar) ve Ba
ciyan-l Rum (Anadolu Kad1nlar1) ad1n1 ta91yan ve ozellikle 
Tlirkmen a9iretleri aras1nda telkinlerde bulunan garip davra
n19l1 insanlar1n bulundugunu A91kpa9azade kaydetmektedir(7). 

Bunlar aras1nda ozellikle Ahi Birlikleri, Anadolu 9ehirleri
nin ve ";>ehir Kliltlirlinlin" te9ekklillinde onemli bir yere sa
hiptirler. Ahi birlikleri belli bir ahlaki tavlr i~inde, 
yerle9ik hayat geleneginin yerle9tirilmesi i~in gayret sar
fetmi9lerdir. Ba9lang1~ta cemaat niteligi ta91yan ahiler, 
yerle9ik hayata ge~i9 slirecinde onemli degi9imlere ugraml9-
lar, siyasi ve ahlaki fonksiyonlar1na eklenen ~Sosyo-ekono
mik" fonksiyonlarl ile, yeni toplum yap1s1nn vazge~ilmez un
surlarl haline gelmi9lerdir. Ozellikle 15. ytizylldan sonra, 
Ahi birliklerinin sosyo-ekonomik fonksiyonlarl diger fonksi
yonlarlnl geride b1rakm19, ve birlikler Bat1daki "Loncala
rln" gorevini listlenmi9lerdir (8). Bu birlikler, 9ehirleri
mizde dengeli bir ticaret hayat1n1n geli9mesini saglam19lar, 
list dlizeydeki kararlara (politik) uygun olarak, donem donem 
belirli bolgelerin yerle9me sistemi i~inde ag1rl1k merkezi 
haline gelmesinde etkili olmu9lard1r. 

Bunun d191nda kalan Alpler, Erenler, Abdallar vb, tarikat 
ehli, Osmanl1 ordusuna sadece te9kilatlanm19 insanglicli temin 
etmekle kalmam19lar, propaganda ile geni9 halk kitlelerinin 
kayna9mas1na yard1mc1 olmu9lard1r. Yerle9meler a~1s1ndan ise 
tarikatler onemli bir yere sahiptir. ;>oyleki ; 

* Osmanll Imparatorlugunun kurulu9u hadisesi, Anadolu 
da istikrar1n1 bulamayan bliylik bir go~ebe ak1m1n1n ve topra
ga yerle9mek lizere yurt arayan bir milletin temsil ettigi 
gliclin, online ge~~n siyasi hudutlarl ylklp, takatinin yettigi 
yere kadar yay1lmas1 hareketidir (9). Bu yay1lma esnas1nda 
go~ebe ak1nlar1n1 sevk ve idare eden, gittikleri yerlerde 
kurduklarl tekke ve zaviyelerle bir ~e9it koloniler te9kil 
ederek topraga yerle9meyi temin edenler, bu dervi9ler ve 
aralarlnda onemli 9ahsiyetlerinde bulundugu tarikat ehli ol
mU9tUr. Ad1m ad1m bat1ya go~lin izlerini buldugumuz zaviyele
ri ile, ~ogu zaman ya yeni bir 9ehrin kurucusu ya da eski 
9ehrin yeni mahallelerine vlicud eren bu dervi9ler, aynl za
manda bat1ya yeni "Go~ebe Kollar1" lireten, dogudan gelenleri 
bat1ya sevkeden birer menzil gorevini de listlenmi9lerdir. 
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* Bu kesim ayn1 zamanda toplumun s1rt1nda bir ylik de 
degildir. Aksine lilkenin en licra ko~elerinde, en sarp nokta
larlnda kurduklar1 zaviyeler etraf1nda tar1m arazileri a~1p, 
bag ve bah~eler yeti~tiren ve ~evrelerini imar eden bu in
sanlar, zamanla bu arazileri vakfederek, feregat ve fedakar
llgln en listlin ornegini verecek bir seciyenin sahibidirler. 
Dolay1s1 ile, Osmanl1 ~ehrinin temel ta~lar1ndan biri, bu 
anlay1~la kurulmu~ olan tekkeler, zaviyeler ve onlar1n ~ev

resinde klirnelenen meskenler olmu§tur. Bu olu§um gtinlimliztin 
bile ozlemini ~ektigi kom~uluk biriminin en ileri ornegi 
olan "Mahalle"yi meydana getirmektedir (10). 

3- VA K I·F LA R 

~ehirlerin her ttirlli kamu hizmetleri, sosyal yard1mla~ma 
te~kilatlar1, hep vak1flar vas1tas1yla tanzim edilmi~tir. Bu 
vak1flardan bir bollimti, mevcut ~ehirlerdeki cami, . medrese, 
hamam, imarethane vb. yap1lar1n yap1l1p, ya~at1lmas1 i~in 

tesis edilmi~tir. Bu ttir vak1flar, mevcut ~ehirlerin bliyliytip 
geli~mesine paralel olarak, beledi hizmetlerin yayglnla~tl
rllmasl amac1na hizmet etmi~lerdir. Finansman kaynag1 ola
rak, vak1f arazilerin gelirleri yan1nda, klilliyeler cevre
sinde geni~ bir yer tutmaya ba~layan "DtikkEm" gelirlerinin 
de vakfedilmeye ba~lanmas1, TUrk-Islam ~ehrinin ~ekirdegi 
olarak; Cami-Hamam-Bedesten li~geninin olu~mas1n1 saglaml~
tl~. Boylece Ttirk-Islam ~ehirlerinnin temel karakteristigi, 
vak1f te~kilat1n1n bir yans1mas1 olarak ortaya ~1km1~ ya da, 
Vak1f sisteminin ayakta tuttugu bir kaideye oturtulmu~tur 

(11). 

Yine ~ehirsel alanlarda toplanmay1 te~vik eden, teknik ve 
sosyal donat1mlar da vak1flar arac1l1g1 ile yap1lm1~ ve ya
~at1lm1~t1r. Bunlar1n aras1nda imarethaneden, su yollar1na 
kadar ~ok ~e~itli ~ehirsel fonksiyon bulunmaktad1r. 

Ikinci k1s1m vak1flar ise, yeni yerle~im alanlar1n1n kurul
maslna hizmet eden ve genelde daha bliytik ~apl1 olarak tesis 
edilmi~ olan vak1flard1r. Ornegin, Konya Karap1nar yada Sul
taniye, bolgeden ge~en yolar1n glivenligini temin amac1ya ku
rulmu~ bir yerle~medir ve yerle~menin merkezini; Cami,Ima
ret, Hamam ile, 39 dtikkan, 2 degirmen ve' bir hand an meydana 
gelen, arleta kli~lik bir ~ehir gorlinlimtindeki "ak1f" tesisleri 
te~kil eder. Bu tesislerin ya~ayabilmesi i~in de, Sultan Se
lim taraf1ndan 84 koy ve mezran1·n y1ll1k 11.000 ak~e tutan 
gelirleri vakfedilmi~tir (12). Bu yap1lar1n ya~amas1 i~in 
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buradan gelip ge~enlere hizmet verebilmisi i~inde, ~evre 

yerle~melerinden bir k1s1m hak yeni ~ehre iskan edilmi~ler
dir (13). 

Osmanl1 impartorlugunda butun yol boylar1n1n ve kopru ba~la
rlnln hep boyle mufiyetlerle, o ~evrenin emniyetini temin ve 
hizmetlerini gormeye haz1r insanlarla iskan edilmi~ olmas1, 
bu unitelerin ya~amasl i~in devlet gelirlerinin onemli bir 
bolumunun ayr1larak vak1flar tesis edilmi~ olmas1 du~unulur
se, Idare i~inde vak1flar1n onemi ve yeri daha iyi anla~lla
caktlr. 

Yine bu kurulu~lar1n kendi i~inde bag1ms1z kurumlar olarak 
~al1~mas1, Vak1f idaresince Merkezi otoritenin ve mahalli 
idarelerin mudahale etmemesi, ~ehir mekanlnl da yanslml~ ve 
belki butun sahalarda kendini hissettiren Osmanl1n1n merk~
ziyet~i idaresinin aksine, serbest dokulu, yayg1n Turk ~e
hirleri ortaya ~1km1~t1r. 

Sosyal ve fiziksel bi~imlenmesinde tesir eden temel dinamik
leri k1saca a~1klamaya ~al1~t1g1m bu ~ehrin temel birimi, 
bir cami, tekke ve zaviye ~evresinde kumelenmi~ konutlardan 
olu~an "Mahalle"dir. Osmanl1 ~ehrinde gerek bir sosyal unl
te, gerekse bir fiziki plan birimi olarak buldugumuz "Mahal
le"; modern ~ehir planlar1 ile te~ekkul ettirilmek istenen 
(14) ancak ~ogunlukla ba~arllamayan temel planlama unitesi
dir. ;lehir butunu i~in "Planlama" du~unce-si olmamas1na rag
men, bu sosyal dinamiklerin yonlerdirdigi ";lehirsel Sistem" 
yuzy1llar boyunca Turk-Islam toplumunun ihtiya~lar1 ile 
uyumlu sal1kl1 mek&nlar tiretmeyi ba~arm1~t1r. Bu ayn zamanda 
sagl1kl1 ve dengeli bir toplum yap1s1n1n ifadesidir. 

Bu sagl1kl1 ~ehir ve toplum yap1s1 i~inde Camiin ayr1 bir 
yeri vard1r. ;loyleki; 

>:< Herhangi bir sahadaki halk1 belir li zamanlarda bir 
araya toplayarak, onlar1 tan1~t1rmak, dini ve dunyevi i~le/ 
rini gormek, ayn1 zamanda merkezi otori tenin emir ve yasa~k

larlnl duyurmak i~in Camii, uygun bir mekan olmu~tur. 

* Halk1n ya~ay1~ bi~imini kontrol et~ek suretiyl~, do
layll bir "Dretim Kontrolu"nu ger~ekle~tirmenin etkili bir 
arac1 olmu~tur. 

* To~lum i~inde kayna§mayl temin ederek, mahalleli 
fikri etraf1nda toplanarak, gerektigi zaman "Toplumsal Ortak 
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Tavlrlar"l ortaya koyabilmeyi saglayan mekan olarak cami ay
rlca onem kazanml9tlr. 

Klsacasl 9ehrin temel birimi "Mahalle", mahallenin idare 
merkezi de "Camii" dir. Dolaylsl ilede, mahallenin idarecisi 
"Imam"dlr (15). 

Toplumun yonetiminde Camiin roltinli ~ok iyi kavrayan Osmanll, 
halkl camiye ~ekebilmek i~in, zaman zaman dini emirlerin 
otesine ge~ebilen katl tavlrlar sergilemektedir. Zaman za
manda (~ogunlukla boyle olmu9tur). Camii imamlnl manevi nli
fuzu fazla olan ki9ilerden se~erek, haklh kendi arzusuyla 
camiye yonelmesini temin etmi9tir. Nitekim Osmanll 9ehirle
rinde mahallerin bliylik ~ogunlugunun, ~asavvuf ehli bliylik si
malarln adlnl ta9lmasl da buradan kaynaklanmaktadlr.Bu bliylik 
isimler ~evresinde kolayca toplanan halk, yeni mahalleri 
olu9turmada hem uyumlu, hemde hlzll bir geli9meyi gostermi9-
tir (16). 

Zaman i~inde Camii ~evresinde namaz vakitlerini beklemek ve 
dlinyevi i9leri konu§mak i~in yeni bir mekana ihtiya~ duyul
mu9 ve hemen Camiin yanlnda, bir anlamda ''Dlinya i9lerinin 
konu9ulmaslna yarayan" ikinci bir toplanma yeri ortaya ~lkma9-
tlr. Bu farkllla9ma, 9ehir mekanlnda ilk merkezle9me egilimi 
olarak bulunmu9tur. ·Boylece 9ehir ol~egine ve ~evre nlifusuna 
baglmll bir farkllla9ma , pe9inden 9ehir blitlinline hakim olan 
bir "kademelenme" fikrini getirmi9tir. Bu kademelenme zaman 
i~inde, ozellikle yonetimin mekansal uzantlsl olarak ortaya 
~lkml9 ve Osmanll merkezi idaresine uygun bir 9ehirsel doku 
ve ona bagll bir "Yol Hiyerar9isi" te9ekklil etmi9tir (Osman
ll Derbent Yol Sistemi). 

I9te Fatih Istanbul'u fethettigi zaman, Osmanll 9ehrinin 
sosyal ve fiziksel bi~imlenmesini etkileyen temel dinamikler 
ve 9ehirlerin mekansal organizasyonunda genel ~er~eve a9agl 
yukarl bu durumda idi. Fatih, 9ahsiyetinden kaynaklanan bir 
irade ve takiple, bu sistemlerin en verimli 9ekilde kulla
nllmaslnl-salayarak, Osmanll 9ehrinde yeni bir te9ekklilatl 
ba9latml9tlr. ~linkli bu olu9um i~in gerekli iki 9artl sala
ml9tlr. Ba9langl~ta ifade ettigim gibi, Anadolu birliginin 
temin edilmesiyle, 9ehirlerin glivenlige kavu9masl ve surla
rln artlk 9ehir hayatlndan ~lkmaya ba9lamasl ve fethedildigi 
zaman bazl mlielliflere gore 40-50 bin, bazl mlielliflere go
rede 70 bin (Anla9lllyorki 50 bin civannda) dolapnda bir 
nlifusa sahip olan Istanbulun, Anadolunun her taraflndan nli
fus alan, yeni ve geni9 hacimli bir ~ekim alanl olarak orta-
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ya ~1kmas1 Nitekim Fatih, yukar1da ozetledigimiz sistemlerin 
hemen hepsini, en yayg1n §ekliyle Istanbulda uygulaml§ ve 
Istanbul Fatihin son zamanlar1nda, Osrnanl1 irnparatorlugunun 
ba§kentine yakl§an bir gortintim kazanrn1§t1r 017). Fatih done
minde Istanbu1da kurulan 182 adet rnahallenin tarnarn1na yak1n1 
bUytik dli§lince ve tasavvuf adamlar1n1q ad1na kurulrnu§tur(18). 
Bunlardan bir~ogu gtintirntize kadar ayn1 adla an1lagelrni§tir. 
Bu rnahallelerde Anadolunun.ve Rumelinin rnuhtelif bolgelerin
den getirtilen insanlar yerle§tirilerek, Istanbulun ytizy1l
lard1r ~oken, yava§ yava~ canl1l1glnl kaybeden §ehir ve top
lorn hayat1 yeniden canlandlrllrnl§tlr. Boylece; 

* Surlar i~inde s1k1§1p kalan Eski Istanbul, sur dl~l
na ta§lp, yay1lrnaya, geni§lerneye ba§laml§tlr. Bu yay1lrna ye
ni rnahallelerin kurulmas1yla ger9ekle§irken, bu yen~olu§urn
larda "Vak1flar" btiytik bir rol oynarnl§ ve Camiler, hanlar, 
harnarnlar, bedestenler, btiytik ktilliyeler vb. yap1lar, vaklf
lar kanal1yla yap1lrn1§t1r. Bu vak1flar1n say1s1 o kadar art
IDl§ ve hizrnetleri oylesine ytiksek bir degere eri§ffii§tir ki, 
Istanbul "Vak1f gehir" olarak tan1rnlanacak noktaya gelrni§
tir. 

* gehir fetihten 25-30 y1l gibi k1sa bir zaman son
ra, yakla§lk 3-4 kat ntifus artl§lna sahne olarak, 1477 y1l1 
itibariyle 200.000 e yakla§ffil§tlr (18). Burada ozellikle §U 
n6ktay1 belirtrnek istiyorurn. Bu btiytik ntifus artl§l, bizans
tan kalan rnekanlara yerle§tirilrnerni§, Hristiyan ntifus §ehri 
terkederek, yerini yeni gelenler alrnarnl§tlr. Aksine, Fatih 
Istanbulu fethettigi zaman, §ehri olduk~a harap bir vaziyet
te bulmu§tur. Buna ragmen §ehirde bir y1k1rn faaliyetine gir
rneyip, aksine rnevcut yap1lardan azarni ol~tide faydalan1lmas1 
yoluna gitmi§tir.Ancak ~ok harap durumda olan bu yap1lar1n 
~ogunlugu k1sa zamanda y1k1l1p yenilenrnek zorunda kalrnl§tlr. 
Bu dururn dikkate al1n1rsa, Fatih doneminde ntifus artl§l ya
nlnda, Istanbulda gerek resmi, gerek konut yap1s1 olarak 
ger~ekle§tirilen yapllanmanln ol~egi daha iyi anla§llacak
tlr. 

K1saca ifade etmek gerekirse; Fatih devri Osmanl1 §ehrini 
bi~imlendiren temel faktorler, bevletin iskan ve toprak is
tilasl ile, bu politikay1 btittinleyen Kolonizator ·Ttirk Der
vi§lerinin hareketleri, Tekkeler, Zaviyeler, ve bir kamu ku
rulu§u olarak hizmet veren ve geni§ bir hizrnet . alan1 bulan 
Vak1flar olmu§tur. 

Ancak Osmanli, btittin sistemlerini oldugu gibi, §ehirle§me ve 
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iskan politikaslnln esaslnl te§kil eden bu sistemleri de, 
~ok ybnlti· dtizenleyip, kullanmaslnl bilmi§ ve onlarl belirli 
bir amaca dogru uyum ve btittinltik i~inde ybneltebilmi§tir. 
Bunun en belirgin brnegi de , §ehir mekanlnln te§ekktiltinde 
ve bu mekan te§ekktiltintin makro seviyedeki ama~lara eri§mede 
bir ara~ olarak kullanllmaslnda gbrtiyoruz. 

~tiphesiz konuya bu a~ldan baklldlgl zaman, gunumuz §ehirle
rinde ya§anan kaosun sebebleri ve kaynak israflnln hangi dti
zeyde oldugu, biraz daha iyi anla§llacak ve ge~mi§te kendi 
~aglnln ger~eklerine uygun tarzda, "Kalklnmanln bir aracl" 
olarak kullanlla)l. §ehirle§me ve iskan politikalarlnln, gtinti
.mtizde nasll ama~slz ve kontrolsuz bir kaynak ttiketimine db
nli§tligti, nedenleri ile daha iyi anla§llacaktlr inanclndaylm. 
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