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İslam Şehri, Arap Şehri: Oryantalist Mitler ve Yakın Zamandaki Görüşler 

Andre Raymond 

1. Oryantalizm ve Müslüman Şehri Kavramı 

Stephen Humphreys’İn İslam Tarihi kitabında konuya yaptığı önemli katkı ve açık bir şekilde 

“ İslam şehir çalışmalarının büyük Fransız geleneği” şeklindeki atfı i “Fransız merkezci”- 

şöyle ki Müslüman şehri kavramı çok fazla Fransız meselesidir- yorumuma dair 

suçlamalardan şükür ki beni muaf tutar. Bu kavramı ilk resmi olarak ortaya çıkaranlar 

Marçais kardeşler (William Marçais, L’Islamisme et la vie urbaine) tarafından geliştirilen 

Fransız “Cezayir Ekolü”dür ve buradan 1930larda ve 1940larda Şam Ekolüne yayılır 

(Sauvaget ve Weulersse). Genel olarak söylemek gerekirse şehir planlamasının sorunları 

güney ve doğu Akdeniz kıyılarındaki uzun Fransız varlığı döneminde üretilen önemli 

monograf 1serilerinde görüleceği üzere: Deverdun’un Marakech’i, Le Tourneau’’nun Fés’i ve 

Lespes’in Alger’i ve Sauvaget’in Alep’ine kadar, Fransız araştırmacılarının ilgisini 

çekmiştir.Kahire’nin tarihini, halen Lord Cromer’in gölgesinde kaldığı halde, Marcel 

Clerget’e borçluyuz. Bundan sonra Gustave von Grunebaum doktirinel gelişmeleri özetledi ki 

burada Janet Abu Lughod sinsice kurucu önderlerin kitaplarından yararlanarak takip eden 

otoriteler zincirini (isnad) ortaya çıkardı. Bu yüzden şovenizm fazlalığından yola çıkarak 

değil ama Fransız Oryantalizmi ve Oryantalistlere sıkı sıkıya bağlı olan özelliklerden yola 

çıkarak bu yapıtı farklı kılacağım.  

1.1 Müslüman şehrinin ve Müslüman kırsalının planlanması hakkındaki Oryantalist doktrin 

doğal olarak, Oryantalizm kavramının içine girer ki bu kavrama göre Müslüman 

medeniyetinde ortaya çıkan herhangi bir fenomen İslam tarafından şekillenir. Robert 

Ilbert biraz sağduyulu bir şekilde bu konu hakkında şunu yazdı: “Çünkü başlangıçta ve 

sonlarda çoğu Oryantalist kent mekânın şekillenmesinde İslam’ın çok önemli rolünü 

ortaya çıkardı.” Bu nedenle kurumlar, siyasi hayatın örgütlenmesi, toplumsal ve 

ekonomik faaliyetler ve hatta şehrin fiziksel yapısıyla ilgili İslam’ın sürekli telaffuz 

edildiğini duymak hiç şaşırtıcı değil ve bu şartlar altındaki biri ancak Müslüman olarak 

tanımlanabilir.  

                                                           
1Bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen 
isim 
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Bu bakış açısı o kadar çok iyi bilinir ki bunun üzerinde daha fazla durmak artık 

gereksizdir. Muhtemelen Müslüman şehirde yaşayan teorisyenlerin içinde yaşadığı 

entelektüel ve siyasi çevrenin, onların çalıştığı konuyu nasıl şekillendirdiğini anlamaya 

çabalamak daha faydalı olurdu. Öncelikle şunu bir kenara yazmalıyız ki Fransız 

sömürgesi Cezayir ve Tunus’a, daha sonra da Yunan ve Roma medeniyetinden derinler 

izler taşıyan Akdeniz’e yayıldı. Araştırmacıların zihinleri şüphesiz, sayısız örneği 

onlardan önce yayılan (Timagd’dan Palmyra’ya kadar), antik kent planlamasının 

büyüsüne kapıldı. Bu Sauvaget’de en çok belirgindir: çalışmasının önemli bir bölümü, 

halen modern Arap şehirlerinin örgütlenmesinde mevcut olan, antik şehir planlamasının 

izlerini aydınlatmaya adanmıştır (Şam, Halep ve Latakia hakkındaki çalışmalarına 

bakabilirsiniz). Fransız sömürüsü kendisini Roma imparatorluğunu yeniden kurduğu 

şeklinde temsil ederken, ki bununla Fransız medeniyeti 1500 yıllık bir aradan sonra bağlar 

kuruyordu, bu eğilim tamamen çok doğaldı.  Antik kent planlaması,  prestijli yapılar 

oluşturması, belediye düzenlemeleri ve kurumlarıyla ve düzenli fiziksel kalkınmasıyla 

takip edilmesi gerek açık bir modeldi: dikey düzenlemeye geri dönüş, Arap sokaklarının 

düzensizliğine galip gelen, medeniyetin ve ilerlemenin Arap şehirciliğiyle özdeşleştirilen 

anarşiye karşı zaferi olarak anlaşıldı. Gelişen Avrupa büyürken ve   Arap Doğusu yavaşça 

düşüşün içine batarken,Batı Ortaçağ şehirleriyle ve şehir kurumlarıyla (ünlü komünler) 

karşılaştırmak çok tehlikeliydi. Weber’in teorilerinde kendinden önceki şehirlere 

uygulanabilecek, Avrupa şehirlerinin evrimiyle ilgili hiçbir şey bulamayan uzmanlar, 

özellikle Suriye’de Sauvaget, kabul etmek zorundaydı ki antik şehrin düzenliliği ve 

kurumları ve ortaçağ kent taslakları ve komünleri gibi açıkça eksik olan tüm alt birimlerin 

suratsız bir numaralandırmasıyla sadece tanımlanabilecek şehir düzeniyle karşı 

karşıyaydılar.  

Üzerinde çalıştıkları Arap Şehirleri yakın zamandaki gidip gelmeleri ve uyguladığı şiddeti 

uzun tarihini karartan “Türk” egemenliğinden kurtulurkenbu suratsızlık daha çok 

vurgulanacaktı (Fransız fethi sayesinde). “Türk tiranlığı” ile antik medeniyetin mirasçısı 

olan Fransız egemenliğinin düzen ve ilerleme çağı arasında zıtlıklar kuran 

çıkarsamalardan kolaylıkla bir antoloji çıkarılabilir. Bu konuda bilgeliği ve keskin 

zekanın anıtı olduğunu anlatan farklı hikayelerden iki önemli alıntıyla yetineceğim: 

Osmanlıların egemenliği altında, der Marcel Clerget, Kahire yavaşça 
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ölüyordu…muhteşem geçmişinin kalıntılarının yavaş yavaş yıkılmasına izin 

veriyordu…Kahire dönüştü…ilk Araplar tarafından tercih edilen dağınık yerleşim 

yerine…Sanat düzenli ve akıllıca bir yaşamın göstergeleriyle beraber tamamen kayboldu. 

Halep’te, diye dikkat çeker Sauvaget (o ki her ne olursa olsun Osmanlının ihtişamını 

tanır) düzensizliği parçaları…bir daha şehrine merkezine zarar verdiğini vurgulayan 

abartma eğilimiyle baskısını ortaya koyar…Osmanlı Halep’i illüzyondan başka bir şey 

değildi-şaşasının arkasında sadece harabeler olan. 

1.2 Suriye ekolü bu can sıkıcı resme bir unsur daha ekledi. Antakya ve Kuzey Suriye’deki 

Alevi şehirleri hakkındaki çalışmaları Jacques Weulersse’yi, büyük bir kısmı birbirine 

düşman cemaatler (Sünni Müslümanlar, Aleviler, Türkler ve Hristiyanlar) arasında 

bölünmüş bir şehir modeli- içine kapanmış sektörler arasında bölünmüş yerinden edilmiş 

bir şehir kavramı ve bu J. Sauvaget ve J. Weulersse nin hem fikir olduğu ortak bir 

kavramdı - tanımlamaya itti. J. Sauvaget’in yorumlarına bakalım: “Müslüman şehri artık 

tekil, kendiliğinden oluşan, karmaşık ve canlı bir yapı olarak düşünülmüyor aksine o 

sadece çıkarları çatışan bireylerden oluşan bir kalabalık.” Halep hakkında ise : 

Müslümanların devrine hiçbir şey borçlu değiliz, onlar sadece ‘şehir merkezini yerinden 

ettiler, küçücük birbirinden apayrı hücrelere böldüler.’ Şaşırtıcı değildir ki Suriye’ye 1932 

yılında giden J. Weulersse, Antakya’da Sauvaget’in Halep hakkındaki bulgularının 

doğrulanmasından başka bir şey bulmadı.   

Arap şehrinin asalak bir beden olarak tanımlanmasını, Sünni kırsalının yabancı ve 

düşmanca davranan ortamına sıkışmış Alevi şehrinin görüntüsünden etkilenen J. 

Weulersse’ye biraz da borçluyuz. Bu Şark şehri hakkında J Weulersse’den verilecek 

birçok alıntı var: “Şarkta şehir, kırsala hükmeden ve onu sömüren bir yaratık gibi kırsalda 

“tümörleşmiş” yabancı bir beden gibidir.” Bu duruma neden olan birkaç sebep vardır: 

tarihsel sebepler (yabancı efendilerin kurduğu sanal yerleşimler), Suriye versiyonu 

çoğunlukla tekrar eden Arapların kendilerini yönetmedeki başarısızlıkları ve kendilerini 

“yabancı” krallıklara teslim etmeleri; demografik sebepler (şehir toplumlarının farklı 

doğuş sebepleri var: Batıda olduğu gibi etrafını çevreleyen kırsal toplumlar tarafından 

beslenmiyor. Burada “özellikle şehirli” bir toplum var. Bu kavram genellikle Cezayir 

toplumundan farklı baldis toplumu için kullanılır); etnik ve dini sebepler (çevredeki 
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kırsalda yaşayan toplumlardan farklı olarak kasabalara yerleşen cemaatler: Antakya, 

Alevi ve Arap bölgesinin ortasında bir Türk şehriydi: Hama, Alevi ve Bedevi bölgesinin 

ortasında Arap bir şehirdi.)(Burada dikkat çekmek gerekir ki yaşam tarzının milli olarak 

kabul edilmesi, yani göçebelik, Fransız Şarkiyatçılarının genellikle Kuzey Afrika’daki 

yerli toplumda analiz ettiği şekilde karakterize olmuştur). Şehir kırdaki onu destekleyen 

ve üzerinden yaşayan insan köklerinden bağımsız… Şehir sakinleri serseri bir toplum gibi 

görünür… Onların kırsalla tek bağı onu sapına kadar sömürme arzusudur… Bu yüzden 

şehrin ekonomik faaliyetleri tamamen asalak gibi görünür… Şehir… tüketir ama 

üretmez.” Bu kavram çok önemli çünkü çalışmalarımız uzun süredir varlığını göstermekte 

ve sadece çok yakın zamanda agro-city kavramını literatüre kazandıran Albert Hourani 

tarafından eleştirildi.”  

1.3. Bunlar sadece birkaç bilimsel, sosyolojik ve politik şehir teorisi varsayımları. Bu 

konunun öncülleri: Mağripte William ve George Marçais ve Roger Le Tourneau; 

Suriye’de Jacques Weulersse ve Jean Sauvaget. Doktrinin temel özellikleri Gustave von 

Grunebaum’un klasik makalesindeki olağanüstü özette konu edilmiştir. 1955 yılında 

basılan “Müslüman Kasabasının Yapısı” başlıklı makale sonraki baskıların çoğunda da 

bulunur ve şarkiyatçılığın ana temasının bu noktaya geri getirdi. 

 Öncelikle tekrar etmek isterim ki şehrin bu şekilde kavramsallaştırılması olumsuz 

bir yaklaşım sergiler. Müslüman şehri antik şehrin düzenliliğini kaybetti: Greko-Roma 

düzeninin (fiziksel olarak dikey) ve mantıki bir prensibi olmayan bir yapıyı temel alan 

örgütlenmenin yerini aldı. Sokaklar düzensiz ve rüzgârlı; hatta daha kötüsü, sıklıkla 

çıkmaz bir sokakta son bulur. Arap şehri, haritada görüldüğü gibi, bir labirenttir ve 

ziyaretçiler için baştan çıkaran bir karmaşa. Roger Le Tourneau’nun Cités musulmanes 

d’Afrique du Nord kitabında yapılan yorumlar tamamen tipiktir: “ Mağripteki Müslüman 

şehirlerine hiçbir şey bir Roma ya da modern şehirlerdeki doğrusal caddeler kadar 

yabancı değildir ( “Müslüman şehir” kavramına ve kıyaslamaya dikkat edin): Müslüman 

şehrinin hayali bir fotoğrafı bizi bir labirenti düşündürür. Planlanmış bir uyum sağlamak 

yerine, binalara, en iyi yapabileceği şekilde, iletişim yollarını dairesel olarak kenarından 

geçmeye ya da aralarından geçmeye zorlar. Sonuç olarak aşırı derecede çok sayıda 

çıkmaz sokaklar bulunmakta ve yollar nadiren düz. G. Marçais buradaki uyumsuzluğu 
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merak eder: “Ne olursa olsun dar sokaklardan memnun olan Müslümanlar, bir noktadan 

diğer birine en iyi yolun düz bir çizginin avantajını hiç belirtmediklerinden değil.” 

Marçais, okuyucuyu Arap zihin yapısının gizemiyle mücadele etmek zorunda bırakarak 

cümlesinin tamamlar. Müslüman şehrinin abideleri güzel antik şehir süslemesinin 

yıpranmış görüntüsünü verir: “çarşılar, qaisariya, han.. kemeraltı, bazilika ve agorasıyla 

dejenere olmuş sokaklardı.” Sauvaget kolanlarıyla antik sokakların nasıl dönüştüğünü ve 

çarşı olduğunu muhteşem bir şekilde ortaya koyar. 

 “Müslüman” şehri, ortaçağ şehrinin gelişmesini garantileyecek cemiyet 

kurumlarıyla donanmış değildi. İdari bir yönetime tabi değildi. “Şehirleri durumu” diye 

başlar Şam hakkındaki makalesine J. Sauvaget “şeriatin hiçbir kanuna tabi değildi. Artık 

belediye kurumları yok… Bundan sonra şehir kendine has, karmaşık ve canlı bir yapı 

değil: sadece kendine hesabına hizmet eden, çıkarları çatışan bireylerin toplaşmasıydı.” 

Şehir, şehir olma özelliklerini yitirmekle kalmamış aynı zamanda tüm planlamada ortadan 

kalkmıştı. Müslüman dönemi, diye tamamladı Sauvaget Halep kitabında, “olumlu 

katkıdan uzak yalnız kalmış… hak verebileceğimiz tek şey şehir merkezinin yerinin 

değiştirilmesi.. İslamın getirdikleri özünde olumsuzdu”: kasaba köşelerinin tutarsız ve 

organik olmayan birleşmesi; şehir düzenin olumsuzlaşmasıymış gibi. 

 Elbette bu konuda daha ileri gitmek zor ve bu yüzden özellikle ne olmadığından 

yola çıkan “şehirleşmemiş” kavramında şaşırmamak gerekir ki Şarkiyatçı yorumcular 

olumlu unsurları dışlıyor. Esasında çevreleyen anarşi ve düzensizlikten şaşkına dönmüş, 

düz çizgiler ve doksan derecelik açı için aşikar bir hor görmeden,sadece mantıklarını ve 

üsluplarını değil aynı zamanda ahlaki değerlerini küçümseyen, yılmış. Aşikar olan şu 

gerçeğe dikkat çekerler ki şehir tamamen ya da çoğunlukla Müslüman topluluk tarafından 

yerleşilmiş ve bu toplum Müslüman kurumlar (hisba, kadının adaleti) tanzim ettiler ve en 

azından bir cami bulundurdular, hiç şüphesi merkezde konumlanan (batılı bilim 

adamlarının Hristiyan saymadıkları ortaçağ kasabasındaki bir katedral gibi). Bunun 

yanında cami ya da katedral toplu ibadet etmek için kullanılırdı, şehrin oldukça merkezi, 

camiye genellikle bağlı ve iskân edenle etmeyenin açık bir şekilde ayrıldığı loncaların çok 

keskin bir şekilde özelleşmiş faaliyetlerine göre örgütlenmiş bir pazarı vardı. Şehri 

çevreleyen surlara ve girişlerine atıf ve birçok şehrin içinde prensin yaşadığı çoğunlukla 
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kale şeklinde sarayı olduğu gözlemi, Marçais kardeşlerin ve R Le Tourneau’nun Kuzey 

Afrika şehirlerini genel tasvirlerinden ortaya çıkmıştır. Aynı şey su kaynaklar, hamamlar, 

(özellikle dini vecibeleri yerine getirmedeki rolüne olan bakış açısından dolayı), ve son 

olarak çöplerin toplanması hakkında da söylenebilir.   

 Bu şehrin zamandan bağımsız olduğu söylenir ya da başka bir deyişle değişen 

dönemlerin onun örgütlenmesini etkilemediği söylenir: L. Massignon, hakikaten, şehrin 

kuruluşundan Fransız sömürgesi olana kadar ki dönemde caminin etrafındaki pazarların 

hiç değişmediğini bir dogma olarak ortaya koyar. Her ne olursa olsun Şarkiyatçılar 

kanıtlara dayanarak kendi dönemlerinin öncekindeki şehrin klasik dönemdeki yazmalarda 

inceledikleri şehirlerle aynı olduğunu düşündüler. George Marçai (L’urbanisme 

musulman da) sayfalarca 10.yy Fustat’ından, 14.yy Marinid sultanlarının Fas’ına ve Türk 

deylerinin Cezayir’ine kadar tamamen Kuzey Afrika’daki bir şehri açıklamak için atıfta 

bulunur. Bunu yaparken Müslümanların birbirinin aynısı olarak gördüğü sosyolojik 

davranışlarına başvurmaktan hiç pişmanlık duymaz.  

 Ev (kaçınılmaz olarak “Müslüman evi”) de zamandan bağımsızdır. Aile 

mahremiyetini korumak için (İslami dini öğretilere tamamen bağlı olma kaygısı olarak 

düşünülen) ev tamamen içe dönüktür, onun dışarıyı görmeyen duvarları her hangi bir 

toplumsal sorgulamaya, bakışa, kapalıdır. Ortadaki avlu sadece toplumsal bir fonksiyonu 

yerine getirmez aynı zamanda sembolik ve dini bir değeri vardır. Bu konu hakkında G. 

Marçais 1940 yılında yazdı: “ev içerideki avlu sayesinde havalandırılır ve aydınlatılır ve 

buradaki gökyüzü parçası kendisine aittir.” Yarım yüzyıl sonra, Lübnanlı tarihçi aynı şeyi 

daha güçlü ifade eder: Antonie Abdel Nur bu avluya metafizik bir değer atfeder: ‘gökle 

bağı olan’ avlu (metnin çok iyi belirttiği gibi)-[ya da uç bir tercümeyle semavi, ‘açık 

hava]- sadece insanlarla değil evrenle de iletişim kurmayı sağlıyordu.  

 Şarkiyatçılar ve Şarklılar arasındaki bu dikkat çekici tevafuk bizi dikkate değer 

son bir noktaya çeker. Şarkiyatçıların Müslüman şehri ve Müslüman evi kavramları 

genellikle, Batılılardan sonra bu konuları inceleyen Arap ve Müslüman araştırmacılar 

tarafından benimsendi. Onlar şehirlerin ve evlerin çok fazla vurgulanan İslami 

karakterinin, Fransız Şarkiyatçılar için, Fransız sömürgeci egemenliğinin kurulduğu 

topraklardaki Arap topluluklarına ait en ufak bir özelliği Müslüman olarak tanımlama 
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eğiliminden doğduğunu gözden kaçırdılar. Asla unutmamalıyız ki 1960’tan önceki 

Cezayir resmi terminolojisinde, yerli halkı dine atıfta bulunularak Müslüman olarak 

tanımlanıyordu. Sömürgeciler kendilerini “Avrupalı” (tabi ki de Hristiyan değil) olarak 

tanımladıkları için mantıken gerektiği gibi Cezayirli olarak tanımlanmıyorlardı. Bu 

teorisyenlerin Arap taklitçilerinin kendi medeniyetlerinin özgünlüğünü vurgulamış ve 

kendi kimliklerini en iyi şekilde ortaya çıkarmış ve siyasi sıkıntılarda (özellikle sömürge 

döneminde) güya dini korumuş bir görüşü neden kabul ettikleri anlaşılabilir. Bu 

“sömürgeci” kültürlenmenin dikkate değer önemli bir özelliği.  

2. Şarkiyatçılığın Sonu: Yeniden Düşünülen Şehir 

2.1 İnanıyorum ki çalışmalarımızda Şarkiyatçılığın sonlandığı tarih verilebilir: 1957 yani 

H.A.R. Gibb ve H. Bowen’ın usta eserinin ikinci cildinin basımı, ki bana göre tüm 

saygımla Avrupalı Şarkiyatçılığın son gayretidir. Bu proje o zamanki araştırmanın 

ilerlemesi görüşü olmasaydı tamamlanmazdı. Başlığın kendisi (İslam Tolumu ve Batı) 

girişimin temel zayıflığının (Avrupa Merkezciliği) altını çizer ve onun kaçınılmaz 

başarısızlığını açıklar. Bu “girişi” takip eden çalışmalar dizisi planlanamaz. Von 

Grunebaum’un makalesindeki Şarkiyatçı şehir kavramı örneğinintam olarak 1955 

tarihinde ve bu yüzden onun son gösterisi olması bana göre çok önemli. Henüz 1960larda 

Şarkiyatçı varsayımlar birbiri ardınca sorgulandı ve şimdi bunun altında yatan sebepleri 

özetlemeye çalışacağım. 

2.2. Birçok farklı disiplinde yetişmiş ve iki alanda uzmanlığı olan, ki o zamana kadar 

Şark dilleri ve İslam alanlarında uzmanlaşmış bilim adamlarının hakim olduğu, ayrıca 

uzmanlığı olmayan birçok alanda da araştırma yapan bilim adamalarının gelişi çok 

abartılmamalı. Ira Lapidus’un öncü rolü burada vurgulanmalı. Onun Ortaçağ’ın Sonunda 

Müslüman Şehirleri adlı çalışması şehirlerin tarihi karakterini vurguladı. Fransa’da 

ekonomik konulara ilgisi olan Claude Cahen, disiplinlerindeki uzmanlığını kullanana 

Arap ülkelerinin tarihinde uzmanlaşmış tüm bir tarihçi neslini etkiledi  

 Kent araştırmalarının (şu an çok fazla çatışmalara ve karşılaştırmaya açık) gelişimi 

için yararlı sonuçlar doğuracak önemli gelişmelerden biri, onların mekan çalışmalarıyla 

ilgilenmelerini ve haritalandırma yeteneğini-ki bu alanda önceki çalışmalar, J. Sauvaget 

hariç,  yetersiz kalıyordu- sağlayan Almanya’danEugen Wirth gibi coğrafyacıların bu alan 

girmesiydi. Sosyologların ve Antropologların katkıları, İslami olan ya da olmayan 
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herhangi bir şehir ya da toplum çalışmasıyla kıyaslandığında, toplumsal sorunların 

anlaşılmasında belirleyici oldu. Clifford Geertz ve onun gibi birçoğu alanımızın sosyal 

bilimlerin önemli disiplinlerinin daha geniş çerçevesi içerisinde yeniden konumlanmasına 

ve sosyal bilimlerin ilerlemesinden ve onunla kurulacak paralelliklerden yararlanmasını 

sağladı. Ancak bu durum özellikle Atlantik civarında yeni guruların ortaya çıktığı sürede 

belirsiz akımlar nedeniyle çalışmalarımızın sınırlanmasına neden olmuş olabilir. En 

azından bu gelişmeler sayesinde bizim araştırmalarımızın Şark dillerinde ve 

çalışmalarında uzmanlar tarafından tek elde tutulan bir ada olmaktan çıktı. 

2.3. Osmanlı dönemi çalışmalarındaki gelişmeler, yani İmparatorluğun Arap 

eyaletlerindeki idareciler 1516’dan beri geçen dört yüz senede çok büyük sayıda belgeler 

topladı ve korudu, aynı şekilde önemlidir.İslam Tarihi kitabında Stephen Humphreys, 

bana göre haklı bir şekilde, bu yakın zamandaki keşiflere çok fazla vurgu yapar. Bu 

konuda 1930ların sonunda Osmanlı arşivlerinden yararlanarak vergi sistemi ve demografi 

hakkındaki ilk çalışmaları yapan Ömer Lütfi Barkan’ın öncülüğündeki Türk ekolünün 

getirdiği ilerlemeye çok fazla şey borçluyuz. Bu şekilde çok farklı belgelerin (kadı 

kayıtları, vergi belgeleri, merkezi idari arşivler, vakıf kararları)  inanılmaz derecede fazla 

kullanımı ve saymakla bitmez tükenmez çokluğu (binlerce kayıt ve milyonlarca belge) 

sınırları Fas’tan İran’a kadar uzanan İmparatorluğun Arap eyaletleri hakkındaki 

araştırmaların 1950lerin sonuna kadar olan resmini değiştirdi.  

2.3.1. Genel olarak söylemek gerekirse bu belgeler Osmanlı’nın geri kalmışlığı gibi temel 

önermeleri sorguladı. Cezayir ve Şam ekollerinin Arap şehirleri hakkındaki gerici ve 

acımasız Türk egemenliği tarafından sömürgeleştirilmesi gibi oldukça olumsuz 

görüşlerinin temelinde bu önerme yatıyordu.  

2.3.2. Mahkeme kayıtlarının incelenmesi şehirlerin yönetiminde kadıların oynadığı 

önemli rolü ortaya çıkardı ve “idaresizlik” gibi Şarkiyatçı kavramları zayıflattı. Böylece 

R. Brunschvig’in ortaçağ şehirciliği ve Müslüman hukuku hakkındaki çalışmalarının yapı 

taşlarını doğruladı. Bu yeni düşünce varlığı bilinen ancak faaliyetleri küçümsenmiş 

kurumlara verilen önemi arttırdı. Bu kurumlar, şehrin iktisadi merkezinde loncalar, 

yerleşim yerlerindeki cemiyetler (hawma, hara, mahalle), dini ve etnik cemaatlerdi. 

Sauvaget Şam ve Halep’i bireylerin çıkarlarına terk edilmiş idare edilemeyen yani 
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anarşiye mahkum bir şehir olarak tanımlar. Bu cemaatlerin çeşitliliği ve eylemleri 

Sauvaget’nin Şam ve Halep hakkındaki bu tezini düzeltecek unsurlar ortaya koydu.  

2.4. birçok temel önemli noktada Şarkiyatçı analiz güçlü bir şekilde eleştirildi ve meydan 

okundu. J. Abu Lughod nun IJMES teki yorumları bu açık saldırıya güzel bir örnektir. 

2.4.1. Osmanlı belgelerinden yararlanan derin ve detaylı kent toplumu çalışmalarının 

açtığı aralık ve buradan çıkan sonuçların yorumları şarkiyatçı bakış açısının temelini 

sorguladı. Bu temelde ümmet kavramının yeniden yorumlanmasıyla Müslüman toplumun 

eşitlikçi bir toplum olması yatıyordu. Benim Artisans et Commerçants da verdiğim 

sonuçlar “geleneksel” Kahire Müslüman toplumundaki oldukça eşitsiz yapı yakın 

zamanda Şam la ilgili Colette Establet ve Jean Paul Pascual’ın ve Cezayir’le ilgili Tal 

Shuval’ın çalışmalarında doğrulandı. Şehrin yapısıyla veya “geleneksel” konut sorunuyla 

ilgili tasavvurların şekli çok fazla değişti. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğim. 

2.4.2 Geç Roma İmparatorluğunu (Bizans dönemi) çalışan uzmanlar (tarihçiler ve 

arkeologlar Şarkiyatçı teorinin temellerinden birini yok etti. Şarkiyatçılar Müslüman 

şehirle klasik antik şehri hor görerek karşılaştırır ve zihnimizdeki Müslüman şehrin 

imajının değerini azalttırdı. Antik düzenin aşağılanması daha önce ortaya çıkarılmıştı. Bu 

evrimin fark edilmesi, son dakikada alelacele özür dilenmesi, Sauvaget şehir hayatının 

yapısının İslam çağında gözlemlenen daha olgunlaşmamış yapılara indirgenmesi ilk 

Bizanslılar döneminde gerçekleştiğini ortaya koyar ancak bu yorumun içerdiği mantıki 

sonuca kadar ileri gitmez.  Daha açık bir şekilde 1958 in başlarında CI Cahen İslam 

öncesi dönemdeki şehir tarihini “mükemmel antik şehir geleneksel imajı” üzerinden 

düşünmekten kaçınılması gerektiğini söyler. Ona göre “İslam tarafından miras alınan bu 

şehir artık antik şehir değildi”. Bu ana fikir S.M. Stern tarafından “İslam Şehrinin 

Kurulması” isimli çalışmada ve Hugh Kennedy’nin alanında söz sahibi “Polis’ten 

Medine’ye” çalışmasında tekrar ele alındı. Kennedy bu çalışmasında 5. ve 6. Yy da 

Suriye’deki şehir toplumları hakkında “daha sonraki gelişmeleri etkileyecek klasik şehir 

planı yoktu… sokaklar dar rüzgarlı yollardı, agora, tiyatro ve kolonlar yoktu.” Burada 

açıkça ortaya çıkan Şarkiyatçı düşüncedeki İslami şehrinin olumsuz özellikleri ilk önce 

açığa çıktı ve üç yüzyıllık şehir evrimi doğdu.  

2.4.3. Almanya’da Barber Johansen’in araştırması Sauvaget’nin altını çizdiği şehile ilgili 

Müslüman yasalarının sessizliği gibi Şarkiyatçı yorumların temelleriyle ilgili önemli 
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düzeltmelere izin verdi. Fukaha (Johansen’in araştırmasında Hanefilerdi) şehri kırdan 

uzak olması üzerinden anlıyordu ama bu nokta Sauvaget’yi şüphede bırakıyordu. Fukaha 

şehrin temel yapılarını tasvir edebiliyordu. Buna göre kamusal ve özel alanlar birbirinden 

ayrıydı ve bu şeriatin uygulanmasını (kaseme sorunu) ciddi anlamda etkiliyordu. Bu 

konuyla ilgili Osmanlı döneminde kadı kayıtları arşivlerinin incelenmesi Brundschvig’in 

ortaçağ araştırmasını doğruladı ve açık öğretilerin her gün ulamanın kararlarıyla 

temellendirilmesini kanıtladı.  

2.4.4. Şarkiyatçıların bazı varsayımlarının absürt yapısı tamamen aydınlığa çıktı. Bir kişi 

nasıl sadece Akdeniz’deki Arap şehirlerini (ve bazen de Mağribi) düşünerek ve İslam 

dünyasının kalan 6 da beşini gözden kaçırarak İslam şehri hakkında konuşabilir? Oleg 

Grabar Müslüman dünyası Fas tan Çin’e ve Orta Asya’dan Kara Afrika’ya uzanırken, 

farklı tarihsel ve kültürel geleneklere ve farklı iklim şartlarına sahipken İslam kavramı 

üzerinden şehir kavramını konuşmanın absürtlüğünü anlatır. Kuruluş dönemi (kubiak ın 

Fustatla ilgili ve Hichem Djait in Kufeyle ), klasik dönem (Lapidus, J Cl Garcin) ve 

modern dönem (A. Raymond) araştırmalarındaki gelişmeler J Cl Garcin’in sorgularını 

doğrular. Ona göre 12 yüzyıla uzanan Müslüman toplumunun evrimi “Müslüman şehri” 

ve “Müslüman evi” gibi farklıları yok sayan kavramları imkansız kılar. Geleneksel şehri 

ve ortaçağ şehrini birbirinin aynısı görenŞarkiyatçıların fikrine karşıt olarak şehir 

yapısının temel özellikleri kuruluştan klasiğe ve moderne kadar değişirken klasik şehir 

kavramı yeniden inşa edilmelidir.  

2.5. Tüm bu bilgiler geleneksel “Müslüman şehri” kavramının eleştirisinin neden bu 

kadar radikal olduğunu açıklar. İslam şehrinin varsayılan özelliklerini gözden geçirdikten 

sonra Eugen Wirth antik doğuda da bulunan düzensiz sokak ağlarını ve çıkmaz sokakları, 

Akdeniz’deki Hristiyanlarda da Müslümanlarda da bulunan avlulu evleri ve şehrin 

parçalara bölünmesini ayırt edici özellik olarak görmedi. Bunların yerine “souk” un, 

çarşının, İslam şehri mirası olarak görülen Yakın Doğu şehri için muhtemelen tek ve en 

önemli ayırt edici özellik olduğunu söyledi. E. Wirth “İslam şehri” kavramından 

vazgeçilip genel bir kavram olan “Şark şehri”nin tercih edilmesi gerektiğini söyler… 

“İslam Ortadoğu şehir sistemlerinin bir mimarından daha çok yerleşimcisidir. ”der. Bu 

radikal düzeltmelerin ötesinde “geleneksel şehrin” bazı özelliklerinin yine de bu beyaz 

levha üzerinde tanımlanıp tanımlanamayacağı sorusu ortada kalır. 
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3. Geleneksel Şehrin Özellikleri 

3.1. “geleneksel” Arap şehri yapısının temel özellikleri ekonomik faaliyetler ve yerleşim 

işlevleri arasında önemli bir ayrım yapar. Bildiğimiz büyük Arap şehirlerinde temel 

iktisadi merkezler ( özel mağazalar, uluslararası ticaretin hedefi olan baharat ve elbise 

gibi işlenmiş ticari ürünler) şehrin tam merkezinde yer alırdı. Bu özellik İran ve Afgan 

şehirlerinde de vardır. Bu öne çıkan özellik E. Wirth bu pazarı Şark şehrinin tek özelliği 

değilse de en belirleyici özelliği olarak görür.  

Louis Massignon’un Fas ve Irak şehirleriyle ilgili Ekonominin evrimiyle büyük 

değişimler geçiren ticari aktiviteleri gözden kaçırmayan çalışmalarında işaret ettiği gibi 

pazarların olduğu merkez Cami-i Kebir’e doğrudan bağlıydı. Şehrin bu kamusal alanında 

çok faza camiler, eğitim kurumları (medreseler) gibi kamu binaları bulunmakta. Bunların 

kendine özgüllüğü çok fazladır ve kendini bina adlarında gösterir. Örneğin Fatimiler’in 

Kahire (Qahirah)yi kuruşunda, şehirdir (Madina). Bu alan kendi özelliğini ticaret, eğitim 

ve dinle ilgili faaliyetlerde ortaya çıkarır. Bu doğruda kapılara çıkan görece büyük ve düz 

sokakların ağını gösteren haritalardan okunabilir. Bu ayrıca Barber Johansen’in 

araştırmasında açıkça ifade ettiği gibi yargının “kamu” kavramıyla ilgili çalışmalarda 

kedini gösterir. 

J. Sauvaget’nin muhteşem analizinde açılandığı üzere bu merkez etrafında konutlar belirir 

ve burada ekonomik faaliyetler sadece yerel ve uzmanlaşmamış pazarlarla (suwayya) 

yayılır. Haritalarda bu alan çoğunlukla çıkmaz sokaklara çıkan düzensiz sokak 

dağılımından ve insanların çalışmaya ve günlük kullanım için bir şeyler satın aldıkları 

antik doğu şehirlerde örnekleri olan kapalı alanlardan ayrışır. Bu düzensiz sokak ağı 

bazen hatalı olarak “Arap” şehrinin belirleyici özelliklerinden biri olarak alınır. Cezayir, 

Kahire ve Halep’te bu çıkmaz sokaklar sokaklardan yarısından daha azını temsil eder ve 

bunlar merkezden uzaktadır. 

Şehrin bu genel yapısı hem ekonomik faaliyetlerinin ve yerleşim alanlarının radyo-

konsentrik yapısını (tek bir merkezden çevreye dağılan) belirler. Birçok ticaretin 

merkezden çevreye dağılımı sıkı bir sınıflamayı takip ederek (daha zenginler ve daha 

uzmanlaşmış ticaretler merkezde; daha yoksullar, mekanı tüketenler ya da kirletenler) çok 

bilinen bir gerçektir. Ayrıca geleneksel şehirden arda kalan deneyimsel bir gerçektir. 

Tarih ayrıca gösterir ki genişleyen şehir çevredeki faaliyetleri içine aldığı zaman şehrin 
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sınırının yakınında yeniden yerleşme gerçekleşebilir Bu Osmanlı döneminde Halep, 

Kahire ve Tunus’taki tabakçılar için böyle olmuştur.  

Şehrin bu genel yapısı ekonomik faaliyetlerin ve yerleşim alanlarının tek bir merkezden 

dağılan yapısını belirler. Şehrin merkezinden banliyölere doğru birçok ticaretin sıkı bir 

sınıflandırmayı takip etmesi (daha zengin ve daha uzmanlaşmış merkezdeki ticaretler, 

daha fakir ve banliyölerdeki mekanı daraltan ve kirleten) çok iyi bilinen bir olgudur. 

Ayrıca geleneksek şehirlerden geride kalanlar tecrübeye dayanan gerçeklerdir. Ayrıca 

tarih gösterir ki genişleyen şehir “çevre”deki aktiviteleri içine aldığında şehrin 

sınırlarında yeniden yerleşim gerçekleşebilir. Hakeza Osmanlı döneminde Halep, Kahire 

ve Tunus’taki dericilerde böyle oldu. 

Konutlardaki bu şekilde ki mesafeler “Şarkiyatçı” varsayımları temel alan itirazları 

tetikler. Ümmet kavramı eşitlikçi doğası evleriyle ilgili müminlerin toplumsal davranışına 

sirayet ettiği, özellikle tek tip olması nedeniyle; geleneksel toplumun kategorilere (hatta 

sınıflara) bölünmesi yerine toplumsal ve ekonomik koşulların uyumuyla karakterize 

edilmesi. Kahire’de ve daha yakın zamanda Şam ve Cezayir’deki araştırmalar bunun 

aksine “geleneksel” toplumun çok belirgin eşitsizlik içinde olduğunu gösterir. 18.yy’ın 

sonunda Kahire’de araştırmaya dahil olan insanların %3’ü toplam varlığın %50.1’ini 

paylaşırken insanların %50’si sadece %4.3 üne sahipti. Bu sosyal eşitsizliği doğru 

değerlendirilen Gini indeksiçok büyük uçurumları gösteren veriler sağlar. Bu değer 

Kahire, Şam ve hatta Cezayir’de 0.74 ile 1700 arasındadır. 

Bu yüzden bu şekilde bir eşitsizlik kendini merkez bölgelerinde zengin, orta alanlarda 

daha mütevazi ve banliyölerde fakir konutlaşmalarda gösterir. Birbirini takip eden bu 

halkaları Kahire için Nelly Hanna ortaya koymuştur. A. Marcus ve J.Cl. David in Halep 

ve J. Revault’ın Tunus hakkındaki çalışmalarından bu konuyla ilgili çıkarsamalar 

yapılabilir. Birçok yazar bu gerçeği kabul etmekte tereddüt ettiği halde çok az 

sorgulanabilir görünüyor. Hiçbir bölgenin tamamen homojen bir yapıya sahip olmadığı 

elbette anlaşılabilirdir. Bu şekilde bir homojenlik İslam şehrinde zengin ve fakirin 

yakınlığıyla ilgili Şarkiyatçılığı temel alan gözlemlere ve Şarkiyatçılara bir aralık bırakır. 

Bu şekilde bir yerleşimin mükemmel coğrafi gerçekleşmesini birçok faktörün 

engelleyeceği beklenir. Yönetici sınıfın yaşadığı mahalleler (çoğunlukla banliyölerde) ya 

da bambaşka bir mantığa inanan cemiyet mahallelerinin kurulması buna örnek 
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gösterilebilir. Her halükarda böyle bir düzenleme çok önceden genel olarak endüstri 

öncesi şehirler için G. Sjoberg tarafından tasvir edildi.  

3.2. En az bunun kadar önemli olan ayıran faktörleri birçok ortaçağ tarihçisi Osmanlı 

dönemine atfettiği halde 16.yy’ın başlarından çok önce daha sonra Osmanlı egemenliğine 

geçen Arap ülkelerinde vardı ve Osmanlı egemenliği sadece bu olguyu vurguladı.  Ama 

burada yeniden toplumun homojenliğiyle ilgili şehir efsaneleri zor ölüyor. Yine de her 

yerde bulunan bu ayrımlar apaçık Arap-Müslüman şehirlerinin en göze çarpan özelliğiydi. 

Geleneksel Müslüman toplumunun özelliği olan altı çok çizilen eşitsizliğin nasıl şehirde 

heterojen sektörler oluşturarak yerleşim alanlarını böldüğünü az önce gördük. Kısmen 

kapalı mahallelerin varlığı bu heterojenliğin güçlenmesine katkıda bulundu; mahalleler 

yerleşim alanları gibi belirli bir çeşitliliği üzerinde taşıdığı halde, mütevazi ve fakir 

yerleşim alanlarında gelişmiş görünüyor ve bu sayede şehrin belirli bir şekilde parçalara 

ayrılmasına katkıda bulundu. 

Bu ayıran unsurla  

 

 

 

 


