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AÇIK BiR METiN OLARAK ŞEHiR*

Prof. Dr. NABi AVCI*

12Hepiniz hürmetle, muhabbetle selâmlıyorum. 
Önce usûl üzerinde bir-iki şey söyleyeyim; çünkü 
biliyorsunuz: “Usûl esasa mukaddemdir.” Yani önce 
yöntem gelir. 

Usûl: Çok konuşmayacağız, 45 dakika civarında 
olacak. Bu söyleşimiz başı sonu çok belli, hani bir 
kitap gibi, giriş, gelişme, sonuçtan ibaret bir söyleşi 
olmayacak. Böyle bir söyleşi hiç yapmadık, dersle-
rimde de yapmadım bugüne kadar; daha doğrusu 
yapamadım... Benim söyleşilerim, konferanslarım, 
derslerim hep bir kaleideskop gibi, hani çiçek dür-
bünü vardır ya, böyle çeviriyorsunuz, değişik şekil-
ler alıyor, bizim dersler, konferanslar, söyleşiler de 
öyle oluyor gibi: Farklı farklı konular, hani müzikte 
“tema çeşitlemeleri” diyorlar ya, adeta onun gibi; 
işte biraz onun gibi, dışarıdan ilk bakışta daldan 
dala gibi görünen; ama sonra nasıl oluyorsa -in-
san zihni böyle işliyor- bu ‘farklı’ temalar, bir ‘anlam 
bütünlüğü’nde buluşuyorlar. Veya biz buluştuklarını 
varsayarak konuşuyoruz. Onun için, özellikle anfi 
derslerinde böyle daldan dala gittiğiniz zaman 
tabii öğrenciler ‘bunlardan hangisi sınavda sorula-
cak’ diye tedirgin oluyorlar. Sizin öyle bir endişeniz 
ve tedirginliğiniz olmadığı için, bir söyleşi havası 
içerisinde şehir ve kültür üzerine konuşacağız. 

Şimdi birkaç anahtar kavram üzerinden ben 
derdimi daha iyi anlatabileceğimi ümit ediyorum. 

Bu anahtar kavramların çağrıştırdıklarıyla, şe-
hir hakkında, şehirlerimiz hakkında, şehirlerle mü-
nasebetimiz hakkında derli toplu bir düşünce mi-
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marîsi oluşturabiliriz diye ümit ediyorum. 

En başta hepimizin bildiği: 
 “Nagehan ol şara vardım 
Ol şarı yapılır gördüm, 
Ben dahi bile yapıldım. 
Taş ile toprak arasında.” 

Hacı Bayram Velî Hazretlerinin bu dörtlüğünün 
tabii tasavvufî açıdan pek çok açılımları vardır. 
Şüphesiz orda sözü edilen “şar”ın başka mânâları 
vardır. Oradaki «taş»ın, «toprak»ın pek çok 
sembolik mânâları şüphesiz vardır; ama şimdi bizim 
de işimize yarayacak, bugün bu sohbetimizde 
bize bazı kapıları açabilecek bir mânâsı da var. 
Yani düz mânâsıyla okuduğumuz zaman, ‘ol şara 
vardığımızda’, şehre geldiğimizde, o şehir, o şehirler, 
insanları yapıyorlar. 

Yani insanlar şehirleri kuruyorlar zannediyoruz; 
evet şehirleri kuruyorlar ama şehirler de insanları 
kuruyorlar. ‘Biz dahi bile yapılıyoruz’ yâni ‘biz 
de birlikte’ yapılıyoruz taş ile toprak arasında. 
Dolayısıyla şehirler, aynı zamanda o şehri kuranların, 
o şehri geliştirenlerin, o şehirde yaşayanların, hatta 
o şehri yıkanların, o şehri bozanların nasıl bir dünya 
tasavvuru olduğunu da gösteren açık metinler. 
Böylece bu söyleşi programını düzenleyen Cem 
[Gençoğlu] Bey’in bize empoze ettiği o çok fiyakalı 
‘Bir Açık Metin Olarak Şehir’ başlığını da ıskalama-
dığımızı göstermiş olarak, bu bahsi bu cümleyle ka-
patalım (Ben de Cem Bey’in koyduğu başlığı, “Açık 
Bir Metin Olarak Şehir” başlığını ilk gördüğümde 
dedim ki, ‘tamam şimdi burada kim bilir nelerden 
nelerden bahsedilecek... Umberto Eco’dan mı gi-
receğiz, Foucault’dan mı çıkacağız.’). Evet öyle de 



9

okunabilir, öyle de yapılabilir. Hani Molla Kasım’ın 
dediği gibi... 

“Biz de icabında aba altından teori gösterme-
sini biliriz” diyor ya Molla Kasım, evet o da yapıla-
bilir ama bizim bu akşamki derdimiz kimseye aba 
altından teori göstermek değil. Tam tersine şehir 
üzerine daha salim nasıl düşünülebiliriz, bunu konu-
şacağız inşallah; çünkü aramızda eyleyiciler de var, 
belediye başkanlarımız var: şehirleri kuran, yıkan, 
bozan, düzelten, dönüştüren, kentsel dönüşüm-
ler hazırlayan, irade sahibi yetkililer var. Onun için 
bunları kendi aramızda, daha gündeliğe seslenen, 
güncel pratiklerimizi göz ardı etmeyen bir şekilde 
konuşalım istiyorum. 

Şehir, nasıl kuruluyor, şehirleri nasıl tasnif 
edebiliriz? 

Tabii büyüklüklerine göre tasnif edebiliriz, ta-
rihlerine göre tasnif edebiliriz, kuruluşlarına göre 
tasnif edebiliriz... Bir şehir nasıl kuruluyor? İnsanların 
sıfırdan kurdukları şehirler var. Birileri bir yere gidi-
yorlar, oraya bir şehir kuruyorlar. Samsun’da da öyle 
yerler var. Gelmişiz buralara, bakmışız; ‘şuraya şehir 
kuralım’ değil, ‘şuraya yerleşelim’ denmiş.

Her yörede böyle örnekler vardır. Meselâ bizim 
de Eskişehir’deki iddiamız o ki, ‘Odunpazarı, Türkle-
rin Anadolu’da ilk yerleşik düzene geçtikleri yerler-
den biridir.’  (Tabii biz bunu Eskişehir’de konuşurken 
‘Türklerin Anadolu’ya geldikleri zaman yerleşik dü-
zene geçtikleri yerlerden biridir’ diye söylemiyoruz. 
Eskişehir’de, ‘Türklerin Anadolu›ya geldikleri 
zaman yerleşik düzene geçtikleri yer işte bu-
rasıdır’ diyoruz. Hepimiz de buna samimiyetle 
inanıyoruz. 

Ama mesela Samsun’a geldiğimizde bu 
söylemimizi biraz yumuşatıyoruz. Çünkü 
Samsunluların da muhtemelen benzer iddiaları 
vardır. Bu güzeldir. Yani her şehrin kendini ilk yerleşim 
birimi gibi görmesi güzeldir).

Nasıl yerleşmişiz peki? 

Ben çocukluğumdan beri Eskişehir’de hep du-
yardım. Geldiğimizde, atalarımız buraya geldik-
lerinde, bizim bir Odunpazarı dediğimiz yamaç 
semtimiz var. Bir de ovalık, Vişnelik dediğimiz, işte 
adından da anlaşılacağı üzere sebzeciliğin, mey-
veciliğin yapıldığı düz arazi var. Söylendiğine göre, 
büyüklerimiz, atalarımız Eskişehir’e geldikleri za-
man, şehrin dört bir köşesine birer akciğer, koyun 
ciğeri asmışlar. Sonra bakmışlar önce hangisi çü-

rüyor, hangisi sağlıklı? Yani havası rüzgarı? Sonra 
bakmışlar ki Vişnelik’e koydukları ciğer, çabuk çü-
rümüş. Ama Odunpazarı’ndaki daha geç çürümüş. 
‘Demek ki havadar olan yer burası, sağlıklı yerleşim 
yeri burası’ demişler, oraya yerleşmişiz. 

Öte tarafı da sebze, meyve bahçelerine ayır-
mışlar. Sonra biz onların, o bahçelerin, vişnelikle-
rin de canına okuduk. Şimdi orada vişnelik falan 
kalmadı. Orası tamamen apartmanlarla dolmuş 
vaziyette. Ama bu sadece bize mahsus bir şey de 
değil; sadece biz Müslüman Türklere mahsus bir 
şey de değil. Dünyanın her yerinde insanlar şehir 
kurarken dört unsura dikkat ederler. Hani ‘anasır-ı 
erbaa’ dediğimiz dört unsur (Erbaa dört, anasır da 
unsurlar... Dört unsur: hava, su, toprak, ateş). Yani 
şehre bir yere yerleşmeye karar veriyorsanız oranın: 
havasına bakacaksınız, ciğerleri asarak yaptıkları 
gibi; suyuna bakacaksınız, toprağına bakacaksınız, 
ısısına, güneşine bakacaksınız. Bizimkiler de öyle 
yapmışlar. Ve böylece çok güzel şehirler, çok güzel 
‘şar’lar kurmuşlar. Ama bugün Anadolu’yu gezdiği-
niz zaman, herhangi bir Anadolu şehrini,  diyelim 
Samsun’u, Samsun’un herhangi bir mahallesini, yeni 
kurulmuş olan Samsun’un herhangi bir mahallesini, 
Eskişehir’in Vişnelik’inden, Kastamonu’nun filanca 
semtinden ayırt etmeniz mümkün değil. ‘Bura-
sı Kastamonu, burası Samsun, burası Odunpaza-
rı, burası Eskişehir’ diyecek ayırıcı vasıflar kalmadı 
maalesef. Buraları ciddi manada ‘dönüştürdük.’ 

Şimdi burada önce olumsuzdan başlayalım. İyi 
haberlere ondan sonra geçelim inşallah.

Birinci anahtar kavramımız, Almanca kökenli bir 
tabir ama Türkçe’de de kullanılıyor, batı dillerinde 
de kullanılıyor: Kitsch. 

Bu “Kitsch” [Kitç] kelimesinin Türkçe’de tam bir 
karşılığı yok. İyi ki yok, çünkü evvela bizim türetti-
ğimiz bir şey değil. Buna en fazla yaklaşan Türk-
çe tabir: Rüküş. O da bizim daha çok kıyafet için 
kullandığımız bir tabir: ‘Altı kaval üstü şişhane’ filan 
dediğimiz, giyim kuşamdaki uyumsuzlukları ad-
landırırken kullandığımız rüküş kelimesi... Kitsch ise, 
birbiriyle uyumlu olmayan, hiçbir estetik ölçüye uy-
mayan ama yapıcıları tarafından da sanki güzel-
miş gibi pazarlanan ürünlere deniyor. 

Çok modern dünyaya mahsus bir şey. Yani plas-
tik mobilyalar, şehir donatıları, kasabalarda, şe-
hirlerde bir takım heykeller, ‘anıt’lar, kuleler, teneke 
minareler, polis heykelleri, asker heykelleri, mahalli 
kahramanlara yahut nesnelere ait heykeller, Anka-
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ra’da havaalanına giderken gördüğünüz yan yat-
mış ‘Gulliver Heykeli’, ‘yan yatmış sporcu heykeli’ gibi 
saymakla maalesef bitiremeyeceğimiz kadar çok 
-tırnak içersinde- ‘eser’ kitsch’dir. Yani bilmiyorum 
bunlardan herhangi birine şöyle alıcı gözle baktınız 
mı? Hemen görüyorsunuz zaten. 

Sadece giysi, heykel, anıt türünde  somut nes-
neler değil; bazı davranışlar, jestler, eylemler 
de  kitsch olabilir. Mesela bu şehirdeki, Samsun’daki 
en klişe kitschlerden birisi de bir Atatürk büstünün 
takım elbiseli, kravatlı koca koca adamlar tarafın-
dan denizden bir sandalla iskeleye getirilmesi, iske-
lede ‘mülkî ve askerî erkan tarafından’ resmî törenle 
büstün karşılanıp selâmlanması; Eskişehir’de, Akşe-
hir’de takma sakallı, devasa sarık ve devasa tesbihli, 
yeşil cübbeli ‘Nasreddin Hoca’ların ortalıkta dolaş-
ması; düğünlerde derneklerde güya semazen kılıklı 
birinin sahnede dönmesi vs... Yani bir takım eylem-
ler de vardır ki onlar da hâza kitsch’dir. Bu mima-
ride de, şehircilikte de karşımıza çıkan bir hastalık 
ve sadece bize mahsus da değil. Buna -yani sade-
ce bize mahsus olmayışına- sevinelim mi, üzülelim 
mi? Hani elle gelen düğün bayram derler ya, işte o 
hesap... Ben şimdi buraya gelirken, ‘dersime son bir 
kere daha bakayım, ne olur ne olmaz belki oradan 
da bir soru çıkar’ diye Mutluluğun Mimarisi kitabına 
bakarken hatırladım: Onun sonundaki “Toprağın 
var ettikleri” başlıklı bölümde, İngiltere’de benzer 
hikayelerin nasıl yaşandığına dair çok ibretlik say-
falar var. Attila İlhan’dan mülhem bir ‘Meraklısına 
Notlar’ diyerek onu da zikretmiş olalım. 

Şehirlerin kuruluşu açısından baktığımızda ne 
görüyoruz? 

Evvela, deyim yerindeyse bazı ‘organik’ şehir-
ler var. Eskişehir’de Odunpazarı’nın kuruluşu, oraya 
yerleşme, sonra onun ihtiyaçlara göre serpilip bü-
yümesi. 

Bu süreçte en temel belirleyici hukuk; yani hak-
lar. Komşu hakları. 

Bütün Müslüman Türk şehirlerinde, sadece Es-
kişehir Odunpazarı’nda değil, Osmanlı ‘hinter-
land’ındaki bütün tarihî şehirlerde bunu görüyor-
sunuz. Bu vesileyle buradan bir kere daha Turgut 
Cansever Hoca’ya da Allah’tan rahmet dileyelim. 
Turgut Cansever Hoca, derslerinde, konferansla-
rında, söyleşilerinde Türk şehirlerinin, Müslüman 
şehirlerinin, sadece Türklerin değil, Arapların, Fars-
ların da, yani bütün Müslüman toplulukların, hatta 
bütün geleneksel toplulukların, şehirler kurarken 

en çok dikkat ettikleri şeyin komşu hakkı olduğunu 
bilhassa vurgulardı. Komşunun anasır-ı erbaına, 
suyuna, güneşine, toprağına, rüzgarına, havasına 
mani olmayacaksınız. Ve herhalde bu dikkatle (ve 
tabii güvenlik-savunma şartları da gözetilerek) pek 
çok şehrimiz yamaçlara kurulmuştur. 

Ve olağanüstü bir ferasetle, o üst üste gibi 
duran, uzaktan bakıldığında sanki üst üste yığılmış 
gibi duran yerleşim birimlerine yaklaştığınızda 
hepsinin güneşinin ayrı, havasının ayrı, rüzgarının 
ayrı olduğunu; öndekilerin arkadaki komşularının 
hiçbir hakkına tecavüz etmemek için olağanüstü 
çözümler ürettiklerini, mimarî çözümler ürettiklerini 
görüyorsunuz. Bu, dediğim gibi sadece Anadolu›ya 
mahsus bir şey değil. Bakınız, yıllar evvel, 
Anadolu Üniversitesi’nde fotoğrafçılığa meraklı 
bir arkadaşım, Yugoslavya’ya -o zaman henüz 
daha Yugoslavya›ydı,-  göl kenarındaki Ohri›ye 
gitmişti. Ohri evlerinin fotoğraflarını çekmiş. ‘Bir 
slayt gösterimi yapacağım’ dedi. Ohri Evleri Slayt 
Gösterimi yapılacak diye toplandık. Arkadaşımız 
gösterime başlamadan önce dedi ki: “Yalnız 
bir şey var, şimdi ben Ohri evleriyle Odunpazarı 
evlerini karıştırdım; bunları karışık olarak peşpeşe 
göstereceğim. Siz Eskişehirliler olarak Odunpazarı 
evleri çıktığı zaman “ooo” filan deyin, yani 
bunun Ohri evi değil, Odunpazarı evi olduğunu 
anladığınızı bana gösterin.” Aşağı yukarı 80-90 
slaytlık bir gösterimdi. Hiçbirimiz Ohri evleriyle 
Odunpazarı evlerini ayırt edemedik. Hani arada 
“işte bu Odunpazarı” diye bağıran çağıran oldu 
ama tutmadı onlar... 

Hem mimarî üslup bakımından hem yerleşim 
düzeni bakımından, işte biraz önce sözünü ettiğim 
o komşu hakkına riayet bakımından, Ohri evleriyle 
Odunpazarı evleri arasında olağanüstü benzerlikler 
var. Hangisi Odunpazarı, hangisi Ohri anlayamadık. 
Anlayamıyorsunuz. Aynı şeyi Saraybosna›da da 
görüyorsunuz. Gidenler biliyorlardır: Rahmetli 
Aliya›nın kabrinin de olduğu şehitliğe bakan 
yamaçlardaki evleri görmüşsünüzdür. Orada da bu 
hassasiyetlerin aynen korunduğunu görüyorsunuz. 
Mesela Yemen’de de aynı şey... Yemen’deki mimarî 
farklı, orada böyle bizim apartman kültürüne 
benzeyen, apartman zannettiğimiz daha yüksek 
binalar görüyorsunuz. Evet apartman gibi ama 
onlar da komşu güneşine, komşu rüzgarına, komşu 
havasına tecavüz etmiyorlar. 

Bu hikâyenin raydan çıkması, 17. Yüzyıldan itiba-
ren, bütün dünyada, özellikle sanayi devrimiyle ve 
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mühendisliğin yükselmesiyle birlikte başlıyor. 

Şimdi burada ikinci bir kavramımız var: Brikolaj.

Brikolaj kelimesi de: «tak-yap» diye 
Türkçeleştirildi ama çok tutmadı bildiğim 

kadarıyla. Peki nedir Brikolaj?

Diyelim evin hanımı yemek pişirecek ama son 
birkaç gündür çarşıya çıkılmamış; artık evde ne 
varsa, üç tane domates, iki tane biber, elde ne var-
sa işte onunla bir yemek yapmak. Mühendisliğin 
tam tersi... 

Mutfakta mühendisçe nasıl davranırsınız? Di-
yelim ki karnıyarık yapacaksınız: önceden tasarlar-
sınız, liste yaparsınız, efendim gidersiniz patlıcanı 
alırsınız, kıyma alırsınız, domates, biber artık neyse, 
ocağı, tepsiyi hazırlarsınız. Yani bir karnıyarık ye-
meği pişirmeyi önceden zihninizde tasarlar, sonra 
ona uygun malzemeyi toparlar -sadece yiyecek 
malzemesi değil, ateşi vesairesiyle malzemeyi oluş-
turur- ondan sonra yaparsınız. Bu mühendisçe bir 
davranıştır. Mutfak Mühendisliğidir. Veya, bugün 
yaptığımız gibi, bir bina yapacaksınız, önce arsa, 
sonra oraya uygun bir plan yapıyorsunuz, şöyle 
olacak, böyle olacak, şurası balkon, burası bilmem 
ne olacak, demiri şu olacak, çimentosu bu olacak, 
çatısı şöyle olacak. 

Bunları tasarlıyorsunuz, sonra ne yapıyorsunuz? 
Onları toplamaya başlıyorsunuz: çimentoyu getir-
tiyorsunuz, ocaktan taşı getirtiyorsunuz, seramiği-
ni ayrı, mühendisini ayrı, işte, mukavemet hesabı-
nı yapacak olan adamı buluyorsunuz. Yani bir ev 
yapmak için mühendislerin çalışma tarzı böyle. Bir 
de bizim özellikle Karadeniz bölgesinde geçmişte 
yapılan evler var. Çevrede ne varsa, hangi ağaç 
varsa ve hangi usta varsa, o ustanın elinde de ne 
varsa, keseriyle, testeresiyle, sadece onlarla ama 
olağanüstü sağlıklı, estetik yapılar... Bu sadece bi-
zim Doğu Karadeniz’e mahsus da bir şey değil; yani 
Ege’de de böyle. Dediğim gibi Yemen’deki o apart-
man tipi evler de öyle; Mali’deki o muhteşem kerpiç 
cami de öyle... 

Orada hangi taş çıkıyorsa, hangi malzeme çı-
kıyorsa onunla yapmışlar. Tabii ben sanayi devri-
miyle birlikte bu mühendis yaklaşımı hâkim oldu 
falan diyorum ama bir de imparatorlukların sağ-
dan soldan topladıklarıyla yaptıkları büyük binalar 
var. Romalılarla başlayan, bizim de zaman zaman 
çok güzel örneklerini verdiğimiz işler de var. İşte 
benim memleketim Bilecik’te, Bozüyük’te mesela 

filanca paşanın sefere çıkarken söz vermesi üzeri-
ne dönüşte, seferden dönüşte Bozüyük’e yaptırdığı 
bir cami var; camide hocanın vaaz ettiği kürsünün 
ayağı üzerinde fil kabartmaları da olan bir sütun... 

Muhtemelen Hindistan menşeli... Bir de böyle 
toparlamayla yapılan, ama tam bir mühendis-
lik değil, eline başka bir şey geçseydi onu planına 
uyduracaktı. Mühendislik, en baştan işin sıfırdan 
tasarlanarak yapılması. Mimar Sinan’ın camileri, 
köprüleri, hanları, hamamları da bu anlamda hâza 
mühendislik eserleri... Siyasî otoritenin çizdiği çer-
çeve ve koyduğu kurallar doğrultusunda, mühen-
dislerin, mimarların, şehir planlamacılarının, müte-
ahhitlerin biçimlendirdiği şehirlere sentetik şehirler 
diyoruz. Uzun bir zamandan beri, sentetik şehirler, 
şehirlerin bütün organik kalıntılarını temizlemekle 
meşgul. ‘Kentsel dönüşüm’ adı altında bunlara ay-
rıca bir de fiyakalı etiket giydiriyoruz.

Mekânların da kendine göre bir ‘hava’sı oluşu-
yor. Yani şehirler aynı zamanda bir manevî hava 
etrafında örgütleniyor. Bu geleneksel şehirlerde, 
geleneksel Müslüman şehirlerde, işte bir takım dini 
yapılar: bu cami olur, tekke olur, bir türbe olur, bir 
evliya makamı olur, onun etrafında, ona göre bi-
çimlenen bir kültürel iklim oluşuyor. 

Bu sadece bize mahsus da değil. Batıda da 
hemen her şehrin kendine göre bir azizi var, koru-
yucu aziz diyorlar, yani geleneksel her batı Avrupa 
şehrinde veya Amerika’daki Katoliklerin de azizleri 
var, azizlerin adına kurdukları şehirler var: San Fran-
cisco, Sao Paulo... O şehrin koruyucusu kabul edi-
len. Bizim de evliyalarımız var. Kabirler, makamlar, 
türbeler var. Onlar o manevî iklimi, şehre yayıyorlar. 
Bu sadece bizim bir tasavvurumuz değil. Sheldra-
ke diye bir adam var, Sheldrake. Bunu yazmanızı 
tavsiye ederim: Sheldrake. Sheldrake’in “Morfolo-
jik Rezonans” dediği bir tabir var. Şunu kastediyor: 
Diyelim bir yerde bir türbe var, 500 seneden beri 
insanlar gidip orada dua ediyorlar. Diyor ki Sheld-
rake ‘işte o, orada icra edilen o merasimler, oranın 
morfolojisini değiştirir. 

Orada bir rezonans oluşur. Siz oraya gittiğiniz 
zaman onu hissedersiniz. Ne olduğunu bilemeyiz. 
Ama hissedersiniz. Bu sadece insanlara mahsus bir 
şey de değil. Bu rezonans yüzünden göçmen kuşlar 
da binlerce senedir gidip geldikleri yolları, o mor-
folojik rezonansla bulurlar. Belli kutsal mekanlarda 
bu çok yoğunlaşır’ diyor. Şimdi Sheldrake’in bizim 
konumuzla bağlantısına bu kadarla değinmiş ola-
lım; ama onun -özellikle genç arkadaşlarım için 
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söylüyorum- internette yayımlanan konuşmaları 
var. İnternetteki meşhur TED programlarından bi-
rinde Sheldrake’i de konuşturmuşlar. Bilimin sınırları 
hakkında konuşuyor Sheldrake. Sonra o kadar ra-
dikal şeyler söylüyor, bilimsel yobazlığı eleştirirken 
öyle radikal şeyler söylüyor ki, o TED organizasyo-
nu, Sheldrake’in o konuşmasını sansürlüyor, kendi 
sitesinden kaldırıyor, Youtube’tan kaldırıyor. Bunun 
üzerine çok tepki gelince tekrar yayına koyuyorlar. 
İnternete girdiğiniz zaman, Youtube’da ‘Sheldra-
ke’in sansür edilen konuşması’ diye girerseniz göre-
ceksiniz... Tabii yine sansürlemedilerse... 

• Şimdi bir de şehrin ürettikleri konusu var; yani 
en başta şehir bizi yaparken, şehir bizi medenîleş-
tiriyor. Çünkü etimolojisinden, kök bilgisinden de 
biliyoruz ki bizim medeniyetimiz adını, şehirden 
alıyor. Medine›den alıyor. ‘Medine’ şehir demek. 
Medine şehir, dolayısıyla Medenî de şehirli... Yani 
medeniyetle şehir arasında bir iç bağ var. Adeta 
bir neden-sonuç ilişkisi var. Yani köyden medeniyet 
çıkmıyor, çıkmaz. Köyün kültürü olur, tamam. Köyde 
bir kültür var o da kendi içinde tutarlı, iyi, sağlıklı 
olabilir. Sağlıksız tarafları da vardır. Kasabanın da 
kendine göre bir kültürü vardır, kasaba kültürü. Ama 
köyden, kasabadan medeniyet çıkmaz. Medeniyet 
şehirlerde teşekkül eder. Şehirlerde medenî oluruz. 
Sonra o medeniyet, kendi ‘kapsama alanı’ndaki 
köyleri, kasabaları da kendine göre biçimlendirir, 
dönüştürür; onları da kendi ‘rengine’, kendi 
‘hava’sına uydurur. Biz medeniyetle şehir arasında 
genetik bağlantı kuruyoruz; batılılar da siyasetle, 
politikayla şehir arasında münasebet kuruyor. 
Orda da mesela politika kelimesi ‘polis’ten geliyor. 
Şehirden yani polis’ten. Bizde politika, yani siyaset, 
seyis’ten geliyor biliyorsunuz. At terbiyeciliğinden. 
Yani nefsinizi dizginlemek, Kara Budun’u eğitmek, 
kargaşayı önlemek, düzen getirmek filan. Bizde-
ki siyaset kelimesinin kökbilgisi buralara uzanıyor. 
Ama oradaki politika kelimesi polisten türetilmiş. 
Şehrin işlerini yönetmek, şehri yönetmek. Şimdi bu-
rada politika yapacağız diye kalksak, “Bizim şehir-
ler medeniyet üretiyor zihin dünyamızda. 

Batının şehirleri de politika üretiyor, ona göre in-
san biçimleniyor” falan desek, belki genç arkadaş-
larımın gururunu okşamış oluruz; onlar da buradan, 
medeniyet bahsinde Doğu’nun Müslüman sant-
raforlar sayesinde Batı’ya ‘beş çektiğini’ düşünüp 
şöyle bir kasılabilirler. Ama acele etmeyelim, heye-
can yapmayalım, yanlışlıkla kendi kalemize gol at-
mayalım; zira Batı dillerinde de Medeniyet, yani Ci-
vilization, şehirden, yani civitas’tan geliyor. Hatta 

bizim bugün kullandığımız medeniyet kelimesinin 
de muhtemelen ilk olarak Ahmet Vefik Paşa 
tarafından civilization kelimesine karşılık olsun diye 
lûgatımıza sokulduğunu bilirsek, bu bahsi çok fazla 
uzatmamanın millî menfaatlerimize daha muvafık 
olacağını düşünebiliriz.

Bir de ne olduğu -şimdilik- belli olmayan şehir-
ler var. Mesela Maya kentleri, İnka kentleri var var, 
Yemen kentleri var. Biliyorsunuz antik Yemen kent-
lerinden kalan yazıtlar henüz çözülebilmiş değil. 
Bizim Orhun yazıtlarındaki harflere benzeyen runik 
dedikleri harf karakteriyle yazılmış, çok fazla da kı-
rılıp dökülmeden günümüze gelmiş büyük yazılar 
var, duvar yazıları. İnka, Aztek, Maya Şehirlerinde 
de ne olduğunu bilmediğimiz şeyler var, terk edil-
miş şehirler var. 

Tropikal ormanın içerisinde yeni yeni bulunan: 
kim yaşamış, nasıl yaşamış, ne yapmış, neden bı-
rakmış, nasıl gitmiş, iz, şan, nişan bırakmadan kay-
bolmuş şehirler var, yani şehirler üzerine düşünür-
ken sadece mevcut şehirlerden yola çıkarak bir 
şehir kuramcılığı yapmak çok doğru görünmüyor. 
Şimdi bizde de en son Göbeklitepe’de arkeolojik 
bir buluntu bulundu biliyorsunuz. Bir sürü senaryo 
üretiliyor. Gördünüz mü bilmiyorum Göbeklitepe’yi? 
Fırsat bulursanız gidin bakın. Burası, evet, tarihi iti-
bariyle bilinen yerleşim yerlerinin çok ötesine gidi-
yor. Dolayısı ile arkeoloji tarihini yeniden yazacak 
kadar önemli bir etkisi var. 

Eski arkeolojik tarihte şöyle bir varsayım vardı: 
İnsanlar önce yerleşiyorlar, yerleşik düzene geçiyor-
lar, sonra tapınakları yapıyorlar, sonra dini yapılar 
ortaya çıkıyor. ‘İşin mantığı da onu gerektiriyor, yani 
önce insanlar yerleşecekler, tarım hayatına geçe-
cekler,ona göre bir takım  yapım teknikleri gelişmiş 
olacak, ondan sonra o, daha görkemli dinî yapıla-
rı kuracaklar, kurdular’ diye bir hikaye anlatılıyor-
du bugüne kadar. Göbeklitepe buna, bu hikâyeye 
uymuyor; çünkü Göbeklitepe’ye gittiğiniz zaman 
görüyorsunuz: Etrafta kalıcı yerleşim olduğuna dair 
hiçbir emare yok. Bana sorarsanız, oranın tapınak 
olduğuna dair çok kesin kanıtlar da yok. Evet ta-
pınak olabilir diye baktığınızda tapınak ögesi diye 
sayabileceğiniz bazı şeyler görüyorsunuz ama 
benim şahsî kanaatim orası bir tapınak değil. Ne 
olduğunu bilmiyorum. Yani ‘şahsî kanaatim’ derken 
orası şöyleydi böyleydi demek istemem. Ama sanki 
bir şeye başlanmış, sonra bir şey olmuş, hani “harç 
bitti yapı paydos” denmiş gibi veya Maya kentleri, 
İnka kentleri gibi bırakıp gitmişler gibi, ama yarım 
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bırakıp gitmişler gibi... Tam öyle bir yer. O kazıları 
başlatan Alman arkeolog öldü. Onun da söylediği, 
bu tezi doğrulayan, yani oranın bir tapınak 
olmayabileceğini doğrulayan başka bir şey daha 
var: O çevrede en az sekiz tane böyle buluntular 
çıkacağını söylüyor. Emareleri var yani. Gökyüzü 
fotoğraflarında falan. Göbeklitepe›nin etrafında 
sekiz tane daha benzer kalıntılar olabileceğine 
dair işaretler var. Şimdi bu niye önemli? Aztek 
ve Maya Kentlerinin de kuruluşuna baktığınız 
zaman, o kentlerin, daha doğrusu oralardaki bazı 
anıtsal yapıların arasındaki ilişkinin aynı zamanda 
astronomik takvimle de bakışımlı olduğu söyleniyor. 
Yani mesela Ekinoks›ta, güneşin doğduğu yönden o 
anıtsal yapıları birleştiren bir çizgi çizdiğiniz zaman, 
piramitlerin ip gibi aynı hizaya geldiklerini gösteren 
çalışmalar var. Bu türden, şu anda çözemediğimiz, 
bilemediğimiz bir sürü esrarengiz şeyi de içinde 
barındıran şehirler bunlar. Bunu niye söylüyorum? 
Hani ‘Açık Metin Olarak Şehir’ diye söze başlamıştık 
ya; o bağlamda, o ‘metin’ler arasında böyle ilişkiler 
de olabilir. Bu buluntuların hikayesini, metinler arası 
ilişki gibi okumak da mümkün... 

Yani Maya şehirlerine bakıyorsunuz, oradan bir 
hikâye çıkıyor, Göbeklitepe›den başka bir hikâye 
çıkıyor. O iki hikâyeyi karşılaştırdığınız zaman 
bambaşka bir şey çıkıyor; sonra dönüp Yemen›de, 
dönüp Petra’da, dönüp Çin’de anıt mezarlara, 
anıtlara, buluntulara, terk edilmiş şehirlere 
baktığınız zaman başka başka hikayelerle 
karşılaşıyorsunuz. Bunlarla uğraşmak iyi bir şey 
mi? Evet bunlarla uğraşmak iyidir. İnsana iyi gelir. 
Haddini hatırlatır. Kelâm-ı Kadim’de de bize 
bunlara bakmamız emrediliyor. Mealen ‘Onla-
rın sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi, 
yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı’ denmi-
yor mu? ‘Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce 
yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi?’ mea-
linde ikazlar yok mu?

Şimdi bir de bugünkü şehirlere bakmakla, 
bugünkü şehirleri görmekle, bugünkü şehirleri 
dolaşmakla ilgili, bu ‘kültür’le ilgili birkaç şey 
söyleyeceğim. On dakika sonra bitireceğiz. 

İnternete girip “Takiyettin Mengüşoğlu + Arslan 
Kaynardağ” diye yazdığınız zaman bir söyleşi 
çıkıyor karşınıza. “Takiyettin Mengüşoğlu + Arslan 
Kaynardağ”. 

Kim bunlar? 

İkisi de felsefeci. Takiyettin Mengüşoğlu, 

1930larda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 
sayılı, Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderilme-
sine Dair Kanun çerçevesinde Almanya›ya felsefe 
eğitimi yapmak üzere gönderilmiş. 

Sivas Lisesi mezunu. Liseyi bitirdikten sonra Ec-
nebi Memleketlere Talebe Gönderilmesine Dair 
Kanunla açılan imtihanı kazanıyor ve Almanya’ya, 
yanlış hatırlamıyorsam Göttingen Üniversitesi’ne 
felsefe eğitimi almaya gönderiliyor. Doktorası-
nı yapıyor sonra Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de İs-
tanbul Üniversitesi’nde felsefe hocası ve Felsefe 
Arkivi dergisini kuruyor. Kitaplarını da hararetle 
tavsiye ederim. Felsefi Anthropologi. “loji”yi katiyen 
kullanmıyordu. ‘Antropoloji’ demiyor, ‘Anthropo-
logi’ diyor. Felsefeye Giriş diye bir kitabı var, Felsefî 
Anthropologi diye bir kitabı var, Fenomenoloji 
üzerine kitabı var, Kant üzerine güzel çalışmaları 
var. Ama sözünü ettiğim söyleşi başka bir şey. Bu 
söyleşiyi yapan Arslan Kaynardağ. 

O da onun talebelerinden, o da felsefeci. O 
da rahmetli oldu. İstanbul’da Elif Kitapevi’nin de 
kurucusu.  O söyleşide Takiyettin Bey çok güzel 
anlatıyor. Mealen diyor ki: Ben Almanya›da 
okurken, Göttingen Üniversitesi’nde okurken, hafta 
sonlarında, tatil günlerimde hocalarımız bizi alırlar, 
çevredeki tarihî, kültürel yerleri dolaştırırlardı. Göt-
tingen ve çevresini dolaşırdık. İşte filan yerde bir ki-
lise, falan yerde bir heykel, falan yerde bir çeşme, 
ne varsa onları her hafta böyle şehir gezilerimiz 
olurdu. Ben diyor, liseyi Sivas’ta bitirdim ama Sivas’ı, 
Almanya’dan döndükten sonra, işte bu şehir gez-
me terbiyesini aldıktan sonra, Sivas’ı görmeye baş-
ladım. Liseyi bitirene kadar Sivas’ı görmemiş. Niye? 
Nasıl bakacağını bilemiyor. Bu bize neyi gösteriyor? 
Demek ki şehir’e bakmak, şehri okumak öğretilebilir 
bir beceridir. 

Öğretilmesi gereken bir beceridir. Öğrenilebilir 
bir beceridir. Öğrenilmesi gereken bir beceridir. 
Ayrı bir beceridir ve öğretilebilir. İşte öğretmişler: 
Takiyettin Bey’e öğretmişler. Şimdi biz de öğretmeye 
başladık. Bunun için Cem [Gençoğlu] Bey›e de 
tekrar teşekkür ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı, 
şimdi 8. sınıftaki öğrencilere kendi yaşadıkları 
şehri gezmeleri için bir ders ihdas etti. Bu dersin iki 
bölümü var:  

Girişte önce şehir nedir, şehircilik nedir, şehirle 
bizim münasebetimiz ne olmalıdır, ne olmamalıdır, 
şehirli olmak ne demektir, bunlar anlatılıyor 
kısaca. Kısaca ve çok sıkıcı bir şekilde. Önce 
bunları anlatıyoruz; sonra her ilde o çocuklar, 
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diyelim, Samsunlu çocuklar Samsun ile ilgili bilgiler 
alıyorlar o derste; alacaklar inşaallah. Ispartalı 
çocuklar Isparta ile ilgili, Hakkarili çocuklar Hakkari 
ile ilgili, Hakkari tarihi, kültürü birikimi ile ilgili... 
Burada valilerimize de çok iş düşüyor. Bazı gezileri 
valilerimizin nezaretinde yapacaklar; çocuklar 
validen duydukları zaman başka türlü dinleyecekler. 
Böylece valileri tanıyacaklar filan. Yani çok bereketli 
olacağını ümit ettiğimiz bir ders ihdas edildi Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu ders çerçevesinde 
öğrencilerimiz müzeleri gezecekler, ören yerlerini 
gezecekler. 

Ancak, Millî Eğitim Bakanı iken de söylediğim 
bir şey vardı: Herhangi bir konu ne kadar cazip 
olursa olsun, ne kadar ilgi çekici olursa olsun, ders 
konusu olduğu zaman sıkıcılaşıyor. Yani, ben 
kendimden biliyorum, siz de şimdi kendinizden 
hatırlayacaksınız: Ortaokul hayatınızda, 
lise hayatınızda en unutamadığınız ‘ders’ler, 
muhtemelen o gün programdaki dersin kaynatıl-
dığı bir söyleşi, bir konuşma, bir gezi, bir sohbettir. 
“Efendim filan tarihte coğrafya dersinde hoca 
bir gün sınıfta şöyle bir ders anlattı, onu hiç 
unutmadım!” Böyle bir şey yok. Ama hem ders 
kaynayacak hem dışarı çıkılacak, bir yer gezilecek; 
işte onlar unutulmuyor. Bu vesileyle ortaokuldaki 
din dersi öğretmenim rahmetli Mutullah Kocabaş’ı 
rahmetle anıyorum. Eskişehir Maarif Koleji’nde Din 
Dersi öğretmenimizdi. Bir gün aldı bizi, Eskişehir 
Kurşunlu Camii’ne götürdü. Tarihî bir cami. Külliyesi 
var, Mevlevîhâne’si var. 

Bütün sınıf ilk defa bir külliye, bir medrese, 
bir Mevlevîhâne görüyoruz. Oradaki hücreler, mi-
nare, minareye nasıl çıkılıyor? O atmosfer, müthiş 
bir deneyimdi. Yani bana şimdi sorsanız: ‘O din der-
sinden en çok ne kaldı sana geriye?’ Derim ki ‘İşte o 
Kurşunlu Camii’nii gezmemiz kaldı.’ O dersten kalan 
başka bir şey daha var. Bu geceki konumuzla alâ-
kalı değil ama, müsaadenizle, parantez içinde onu 
da kısaca anlatmak istiyorum. 

(Mutullah Hoca herkese bir kitap okuyup öze-
tini çıkarma ödevi vermişti. Bana da Bekir To-
paloğlu’nun İslam’da Kadın kitabı düştü. Onu 
okudum, özetini çıkardım. Elli sene önce okuduğum 
bir kitap; ama elli sene sonra, hatırlarsanız, 
hangi sivri zekâlıdan çıktıysa bir “ortak anne sütü 
bankası projesi” tartışması başlayınca, birden, o 
kitapta okuduğum bir bilgiyi hatırladım. Orada 
Bekir Topaloğlu anlatıyor: Türk Medenî Kanunu 
hazırlandığında Meclis’ten çıkan Kanun’da -yanlış 

hatırlamıyorsam- bir 192. Madde var. O madde süt 
kardeşler arasında evliliği yasaklıyor. İsviçre›den 
tercüme edilen kanunda bu yok; yani İsviçre›de 
yok bu. Ama bizim geleneğimizde, dinimizde, 
örfümüzde “süt kardeşliği” diye bir müessese var, 
o da oraya girmiş. Meclis’ten çıkmış; fakat galiba 
Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 
Ulus’taki matbaaya giderken Mahmut Esat Bozkurt 
o maddeyi “düşürtmüş.” Düşürtmüş, yani kanun çık-
tığı halde böyle numaralar dönmüş... Elli sene sonra 
bu tartışmalar çıkınca, dedim ki Bekir Topaloğlu’nun 
kitabında yazdığına göre, böyle bir sahtekarlıkla bu 
kanun böyle olmuş filan... Sonra, önü arkası düşü-
nülmeden piyasaya sürülen o “proje(!)” bitti çok 
şükür. O tartışmalar sırasında, pek çok akl-ı selîm 
sahibi insan da “kimin kiminle süt kardeşi olduğu-
nun belli olmayacağı” böyle bir girişimin vehameti-
ne işaret ederek gerekli uyarıları yapmışlardı. Neyse 
çok şükür; kimin, hangi aklıevvelin icadı idiyse bitti 
o proje(!). Demek ki mesela ortaokul ikinci sınıfta 
okuduğunuz bir kitaptan bile bir siyaset dersi çıka-
biliyor. Parantezi kapatıyoruz).

•Şehirleri, kuruluşuna göre ‘organik’ ve 
‘sentetik’ diye ayırdık ama bir de, Takiyettin 
Mengüşoğlu’nun Felsefî Anthropologi kitabında, 
insan tanıtılırken 

 •Bilen bir varlık olarak insan 
•Yapıp-eden bir varlık olarak insan,  
•Kıymetleri duyan bir varlık olarak insan, 
•Tavır takınan bir varlık olarak insan, 
•Önceden gören önceden tayin eden bir varlık 

olarak insan 
•isteyen bir varlık olarak insan 
•Hür bir varlık olarak insan 
•Tarihî bir varlık olarak insan 
•Kendisini bir şeye veren, seven bir varlık olarak 

insan 
•İdeleştiren bir varlık olarak insan, 
•Çalışan bir varlık olarak insan,
•Eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insan,  

•Devlet kuran varlık olarak insan, 
•İnanan bir varlık olarak insan, 
•Sanatın yaratıcısı olarak insan, 
•Konuşan bir varlık olarak insan, 
•Biopsişik bir varlık olarak insan 
gibi bazı temel özelliklerini sayar.   
Dolayısı ile bu özellikler şehirlere nasıl yansıyor, 

onlara bakmak gerekir. 

Bir de burada ayrıca sayılmayan bazı insanî 
özelliklerimiz var ki onların da şehirlerde karşılıkları 
olmak gerekir. 
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İnsan dediğimiz varlık mesela Yürüyen bir 
varlıktır. O zaman, şehirlerin insanî olması için 
yürüyen varlığa göre yapılması gerekmez mi? 
Halbuki şimdi şehirler, otomobile binen varlığa 
göre yapılıyor. 

Demek ki burada insan fıtratına aykırı bir şeyler 
dönüyor. İnsanlar uyur, yani şehirlerin aynı zaman-
da uyuyabilmesi, uyunabilir olması lazım ama ar-
tık şehirler uyuyamıyor. Dinlenmesi lazım; tamam 
eğlenmesi de lazım, yani insan aynı zamanda 
‘oynayan’ bir varlık: Homo Ludens. Demek ki Hu-
izinga’ya geliyoruz: Diyor ki: insan aynı zamanda 
oynayan varlıktır. Oyun kurar insan. Huizinga bunu 
çok güzel anlatır: Siyaset de bir oyundur, edebi-
yat da bir oyundur, bilim de bir oyundur. Burada 
da ‘dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret’ 
oluşuyla bağlantı kurabileceğimiz şeyler var. Evet, 
insan homo ludens’tir, aynı zamanda homo sa-
piens’tir ama aynı zamanda homo faber’dir, yani 
bir şeyler yapar. Üretir insan. İnşa eder. İcâd eder. 
Haristir. Kırılgandır. Ölümlüdür. 

Dolayısı ile şehir bütün bu özellikleri gözetme-
lidir.  İnsanın bütün bu özelliklerine kapılarını açık 
tutmalıdır: İnsan, bir şeyler üreten, düşünen, yürü-
yen, uyuyan, dinlenen, çoğalan, çocuk sahibi olan, 
neslini idame ettiren, güvenlik arayan, yarışan, alıp 
satan, ibadet eden, çatışan, seven, güzellik peşin-
den koşan, hastalanan, eğitilen, yiyen içen, ölece-
ğini bilen, ölümlü bir varlıktır. Şehrin de bütün bu 
temel varlık özelliklerimize cevap verecek şekilde 
olması istenir, beklenir. Ama özellikle dediğim gibi, 
sanayi devrimiyle birlikte artık şehirlerde, bunla-
rın çoğu, yani insanî özelliklerinizin çoğu tehdit 
altındadır şehirlerde... Böyle söylediğimiz zaman, 
hepimizin aklına kendi yaşadığımız şehirler geli-
yor.  Samsunluların aklına Samsun, Çarşambalıla-
rın aklına Çarşamba, Eskişehirlilerin aklına Eskişehir 
geliyor ve hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz.  
Şimdi size, aynı çaresizliği İngiltere’de hisseden 
birinin yazdıklarından kısa bir bölüm okuyayım da 
nasıl ‘global’ bir maceranın parçası olduğumuzu 
görelim: 

“Şehir dışında bir tarla, bu tarla birkaç milyon 
yıl boyunca buzdan bir battaniyenin altında mışıl 
mışıl uyudu. Derken alt çeneleri belirgin bir grup in-
san buraya yerleşti. Burada ateşler yaktı. Taştan bir 
kaide üzerinde, bir takım tuhaf tanrılara hayvanlar 
kurban etti. Bin yıllar böyle geçti. Sonra pulluk icat 
edildi. Buğday ve arpa ekildi. Bu tarla bir dönem 
rahiplerindi derken kralın ardından bir tüccarın 

oldu son olarak da bir çiftçinin eline geçti. Çiftçi 
tarlasını yüklüce bir miktar para karşılığında hükü-
mete sattı. Artık altın çiçekleri, sarı papatyalar ve 
kızıl yoncalar rengarenk boyayacaktı tarlayı. Ne-
ler görüp geçirmedi ki bu tarla. Ama artık zamanı 
doldu bu tarlanın. Karahindibaların büyüdüğü şu 
köşe yakında numara 24’ün oturma odası olacak. 
Bir kaç metre ötede gelinciklerle kaplı şu alansa 
numara 25’in garajı. Şimdi beyaz karanfillerin bu-
lunduğu şu yer bir yemek odasına dönüşecek, he-
nüz dünyaya gelmemiş bir çocuk, anne babasıyla 
işte tam orada tartışacak, otoyol manzaralı bir iş 
merkezindeki klimalı ofisinde, bilgisayarı başında 
çalışan bir kadının tasarladığı bebek odası tam şu 
çitlerin üstünde yer alacak. Şimdi göletin bulundu-
ğu yere bir ev inşa edilecek, yıllar sonra bir adam 
dünyanın öbür ucundaki bir havaalanında uçağı-
nın kalkmasını beklerken, ailesini özleyecek, o evi 
özlemle anacak.”

Böyle gidiyor... 
Böyle bırakırsam, inşallah gerisini siz okursunuz...  
Peki vaktimiz olsaydı başka nelerden bahsede-

cektik? 
Edebiyat ve şehir meselesinden bahsede-

cektik; zira şehirler, aynı zamanda,  İstanbul’un 
Yahya Kemal’le -şimdilerde Orhan Pamuk’la- ol-
ması gibi, Paris’in Balzac’la, Baudlaire’le olması 
gibi, Benjamin’le olması gibi, Saint Petersburg’un 
Dostoyevski’yle anılması gibi, Londra’nın Charles 
Dickens’la, Kahire’nin Necip Mahfuz’la anılma-
sı gibi;  onların o şehirlere , o şehirlerin de onla-
ra giydirdikleriyle anılması gibi... Sizin de mutlaka 
şehrinizle ilgili, okuduklarınızla yaşadığınız şehirler 
arasında kurduğunuz acı-tatlı hatıralarınız vardır. 
Gençler için özellikle birkaç kitap önerecektim, yine 
öneriyim onları... 

Mesela: Tanpınar’ın Beş Şehir’i... Bu söyleşiye 
gelip de Beş Şehir’i okumamak olmaz... Biz lisedey-
ken, bir grup arkadaş, Beş Şehir’i okuduk ve Bursa’yı 
görmek hevesine kapıldık. Hevesi aşan bir şeydi ve 
gittik Bursa’ya. Dolayısıyla sizi çok farklı yerlere ta-
şıyacak böyle kitaplar var. Beş Şehir bunlardan bir 
tanesi... Hem sonra Edip Cansever›in: «Mendilimde 
Kan Sesleri» diye bir şiiri var, 

 “Ah güzel Ahmet abim benim  
İnsan yaşadığı yere benzer  
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer  
Suyunda yüzen balığa  
Toprağını iten çiçeğe  
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine  
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Konyanın beyaz  
Antebin kırmızı düzlüğüne benzer  
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir  
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları  
Evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına  
Öylesine benzer ki “ 
diye alıp götürür.  
Bütün memleketi sevmek bakımından çok güzel 

bir şiirdir.  Onu okumak iyidir. İyi gelir. 

Yahya Kemal’i okumak da öyledir; onu Münir 
Nureddin’den dinlemek de  öyledir. 

‘Şehirleri okumak’dan söz edip de Süheyl Ünver’i 
anmamak olmaz.

Gittiği, gezdiği, gördüğü her yeri, yanında ta-
şıdığı kalemleri, defterleri ve sulu boya takımıyla 
kayda geçiren Süheyl Ünver’i... Bir çeşme görüyor, o 
zaman fotoğraf makinesi o kadar yaygın ve kulla-
nışlı değil; hemen o çeşmenin sulu boya bir tasvirini 
çıkartıyor. Altına tarihini, kitabesinde ne yazıyorsa 
onları da kaydediyor. 

Bizim Kültür Bakanlığı’ndaki tasarılarımızdan biri 
de 15 Temmuz’dan sonra Kültür Bakanlığı’na devre-
dilen Kuleli Askerî Lisesi’ni bir Şehir Müzesi yapmak 
ve Süheyl Ünver’in bütün bu defterlerini, yaptıkları-
nı orada sergilemekti. İnşaallah gene yapılır.  Genç 
arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Yayınları tarafından yayınlanmış olan eserleri-
ni, Süheyl Ünver’in İstanbul Risaleleri’ni de mutlaka 
edinmelidirler. Bakın şimdi artık telefonlarda bile 

kamera var. Kayıt almak artık çok daha kolay. Yani 
bir şehir nasıl gezilir, nasıl dikkat edilir, oradaki bilgi-
ler nasıl derlenip toplanır, sonra onlar başkalarıy-
la nasıl paylaşılır, Süheyl Ünver rahmetlinin yaptığı 
buna çok güzel bir örnek.  

Ben de bu gece sizi bu saate kadar burada 
meşgul ettim ama inşaallah andığımız birkaç ki-
tapla borcumuzu bir nebze ödemiş olduk. Yani bir-
kaç kitap tavsiyesiyle. 

Bitirirken şunu da bir kere daha vurgulamakta 
fayda var: 

Geçmişteki, buradan baktığımızda bize mü-
kemmel görünen, belki de gerçekten mükemmel 
olan şehirlere romantik bir özlem yerine, -artık ge-
riye dönmek mümkün olmadığına göre, - taklitçi 
olmayan, bize özgü, bizim için, çocuklarımız için 
uygun olan şehrin ne olduğu, nasıl olması gerektiği 
üzerine gerçekçi bir biçimde kafa yormamız gere-
kiyor.

Bir başka toplantıda inşallah bunu da enine bo-
yuna tartışırız. 

Hepinize tekrar hayırlı kandiller diliyorum. 

Sağlık içinde afiyet içinde, huzur içinde böyle 
nice güzel gecelerde birlikte olmak dileğiyle, hepi-
nizi hürmetle, muhabbetle selâmlıyorum.


