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İslami şehir sorusu, İslami düşüncenin şu aralar yeniden canlanmasıyla bir kez daha gündeme 

geldi. Şehir planlamacıları, Arap dünyasının birçok yerinde, özellikle Suudi Arabistan’da ve 

Körfez ülkelerinde, geçmişin büyük başarılarına sonradan duydukları saygıyla İslami diye 

tanımlanan şehrin inşasının kalıplarının bazılarını bugünün şehirlerinde yeniden üretmenin 

yollarını araştırıyorlar. İslami şehrin mahiyetini tanımladığı iddiasında olan batılı 

Oryantalistler tarafından üretilen literatürden bilinçli bir şekilde ya da farkında olmadan 

etkilendiler. Bu makalenin amacı birinci bölümde; bu geleneğin temel çalışmalarının 

bazılarını incelemek ve olumsuz yönlerinin üzerinde durmak ve akabinde, İslami şehir 

kavramını yapı söküm teorisine göre analiz ettikten sonra (deconstructing the concept) ikinci 

kısımda; kimi yönleriyle farklı ve umarım daha dinamik ve analitik bir model oluşturmak. 

Makale, günümüz şehirlerini İslami ilkelere göre inşa etmenin makul veya münasip olup 

olmayacağı ve hangi yönlerden olabileceği kısa tartışması ile bitiyor. 

BÖLÜM I – İSLAMİ ŞEHRİN İSNADLARI 

Tarih yazımı, bazı yönlerden Peygamberin gelenekleri ile aynı şekli almaktadır. Herhangi bir 

savın özgünlüğü/aslına uygunluğu geçmişten miras kalan isnada ya da halkalara (chain) göre 

değerlendirilmekte, bazı halkalar, diğerlerinden daha fazla güvenilir kabul edilmektedir. Bir 

kimse, bir açıklamanın özgünlüğünün ya da doğruluğunun sağlamasını yapmak için daha eski 

bir otoriteye başvurmaktadır. Bu nedenle doğru, ancak “yapısının” isnadları kadar sağlam 

olmaktadır. 

Bu makalenin ilk kısmı, Oryantalist bilimde otorite olmanın ölçütleri, özgünlüğün isnadları ve 

gerçekliğin inşası ile ilgilenmektedir. Makalenin tezi, İslami şehir fikrinin Batılılaşmanın 

arifesindeki modern öncesi Arap şehirlerinin küçük ve tuhaf bir numunesini kullanan bir 

takım Batılı otoriteler tarafından inşa edildiği, fakat dahası bu kimselerin burada izini 

sürmeye çalıştığımız otoritenin bir isnadı içinde birini diğerinin yerine kullandıklarıdır. İslami 

şehrin özelliklerinin en erken kodifikasyonlarından* biri, en azından kendisinden sonraki 

literatürde genel olarak alıntılanan en erken çalışma, William Marçais'in 1928 yılında 

yayınlanan "L'Islamisme et la vie urbaine" adlı makalesidir.1 Makale, sonrasındaki İslami 

şehir tartışmalarında tekrar tekrar görülen birçok temayı ortaya koymaktadır. 
 

İlki, İslam’ın aslında kentsel bir din olduğudur. Bu iddiayı desteklemek için Marçais tüm 

Müslüman hayatı için kent yaşamını gerekli kılan üç şey söylemektedir: Hz Muhammed'in 

(sav) kendisinin göçebelerden şüphe eden bir kentli (olması); İslam'ın ilk mübelliğlerinin 

liderlik kadroları Yarımada'nın kent soylu sınıfının üyeleri (olmaları); Cuma müşterek 

namazının cemaatsel bir camide resmen eda edilmesi. Marçais, görüşünü meşrulaştırmak için 

Renan’dan alıntı yaptığında, Oryantalizm isnadında daha önceki bir bağlantıyı 

kullanmaktadır. Alıntıladığı ifade basit bir iddiadır: “Camii, tıpkı sinagog ve Kilise gibi, 

esasen şehre ait bir şeydir. İslam şehirlerin bir dinidir.” Bu alıntılama özellikle ilgi çekicidir 

                                                 
1 W. Marqais, "L'Islamisme et la vie urbaine," L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes Rendus (Paris: January-

March 1928), syf. 86-100. 

*bir araya getirerek yazılı bir esere dönüştürme, tedvin. 



 

 

çünkü İslami şehrin benzersiz karakterini tanımlama girişimlerinin tamamını zayıflatmaktadır; 

İslam'ın Yahudilik ve Hristiyanlık ile aynı kentsel nitelikte olduğunu öne sürmektedir. 
 

Ancak Marçais ikinci bir noktaya daha işaret eder. İslam dünyasında yeni şehirler çoğunlukla 

yeni hanedanlar tarafından kurulmuştur. Marçais böylelikle şunu kabul etmiş oluyor: 
İslam medeniyeti sadece bir dizi inançtan ve kanundan ibaret değildir. Bu medeniyet ayrıca 

Müslümanların hayatını sadece inanlar topluluğu olarak değil aynı zamanda faal kimseler 

(doer) topluluğu olarak da organize eden işler (işleyen) İslami bir toplumdur. 

Nihayet Marçais fiziki şehrin birkaç karakteristik unsurunu ortaya koymaktadır. Arap 

coğrafyacılardan ve hukuki ilkelerden hareketle kendisinin tartıştığı İslami şehrin en öz 

kısmıyla ilgili İbni Haldun’dan alıntı yaparak bir tanıma varmakta: Bir şehir muhakkak bir 

cemaatsel Cuma camisine sahip olmalı ve bu caminin de yakınında bir pazar/ana pazar 

bulundurmalıdır. Etrafında pazar olan cami (jami’ suq) ile birlikte İslami şehrin üçüncü bir 

fiziksel özelliği, müminleri Cuma namazına hazırlamak için çok önemli bir görevi yerine 

getiren hamamların olmasıdır. Ancak, Renan’ı başka kelimelerle yeniden ifade edecek 

olursak, kilise dönemin muktediriyken ortaçağ Avrupa şehirlerinin de katedralin ve önündeki 

pazarın varlığından hareketle tanımlandığını akılda tutabiliriz. Dolayısıyla şu ana dek sadece, 

İslami şehrin diğer kültürel / dini bağlamlarda var olan şehirlere göre farkını beceriksizce 

ortaya koyan ve henüz bir topografyası olmayan çok basitçe yer etmiş bir İslami şehir fikrine 

sahibiz. 

William Marçais’in fikirleri Georges Marçais tarafından yazılan “L’urbanisme musulman,”2 

ve “La conception des villes dans I’Islam”3 isimli iki makalede bir araya getirilmektedir. İlki, 

özellikle İslami şehri inşa etmenin isnadı içinde çok mühim bir bağlantı teşkil eder. 1940 

tartışması William Marçais’i ima eden bir çelişkiyle yani İslam’ın göçebelerce taşınan bir din 

olduğu gerçeğine rağmen özünde bir şehir dini olduğu çelişkisiyle başlamaktadır: Cami, 

İslami şehri yaratmaktadır. Marçais,Müslüman şehrinin yapılışında hamamın ve pazarın 

önemini de belirtmektedir. 

Ancak İslami şehre biçim veren de Georges Marçais’tir. Marçais, meskun mahaller ile 

insanların ikamet etmediği yerler arasındaki farklılaşmayı ve meskun mahallelerin etnisiteye 

göre özelleştirildiğini yazmaktadır. En son, öne sürdüğü tamamen tesadüfi olmayan belli bir 

hiyerarşi içinde düzenlenmiş şehir pazarlarının fiziki organizasyonunu tasvir etmektedir. Bu 

kısımdan itibaren Marçais’den uzun uzun alıntılar yapıyorum çünkü sonraki çalışmalarda ya 

alıntı işaretleri içinde ya da farklı kelimelerle yeniden açıklanmasında tekrar ve tekrar 

görünecektir. 

Farklı okullardan öğrencilere derslerin okutulduğu yer olan şehrin dini ve entelektüel 

merkezi, eski politik merkez Büyük Cami’nin merkezi işgal ettiğini söylemiştim. Dini 

merkez olan caminin yanında kutsal eşya üreticilerin, mum, buhur ve diğer kokuları 

satan tüccarların pazarını buluruz. Entelektüel merkez olan caminin yanında 

kitapçıları, ciltçileri, onun yanında da deri tüccarlarının ve ayrıca deri kullanan 

çarıkçıların (babouche*) pazarını buluruz. Bu bize İslami şehirlerin hayatında çok 

                                                 
2 G. Marcais, "L'urbanisme musulman," 5e Congres de la Federation des Societes Savantes de l'Afrique du Nord (Algiers, 1940), 

which was reprinted on pp. 219-31 of the collection of his works, Melanges d'histoire et d'archeologie de l'occident musulman, tome 

I, articles et conf6rences de Georges Marcais (Alger, 1957). 
3 G. Marqais, "La conception des villes dans l'Islam," Revue d'Alger, 2 (1945), 517-33. 

* Arka köşesi ve topuğu olmayan oryantal terlik. 



 

 

geniş bir yer işgal eden giyim endüstrisini ve kıyafet ticaretini tanıtır. Zorunlu organ, 

gizemli isim, Qaiçariya, taşıyan bir grup küçük pazardan müteşekkil bir büyük 

pazardır. Qaiçariya, yabancı tacirlerin, hepsinden önce Hristiyanların, tüm Avrupa 

ülkelerinden getirdikleri giysileri sergiledikleri duvarlarla çevrili güvenli bir bölgedir. 

Mesela Fas ve Marakeş’te Büyük Cami’nin çok da uzağında olmayan Qaiçariya 

şehirdeki ekonomik faaliyetler için hayati bir merkezdir. Tekstil ürünlerinin, 

mücevheratın ve şapka üreticilerinin (chechias) ticaretinin ötesinde mobilya ve mutfak 

eşyaları üreticilerinin ticaretini buluruz… Dahası demircilerin. Kapılara yaklaşan biri 

kervanların yerini bulur… daha sonra taşradan getirilen erzakları satanları… 

Periferinin mahallelerinde boyacılar, tabakçılar ve neredeyse şehrin dışı sayılabilecek 

yerde çömlekçiler vardı.4 

 

Tam burada Marçais’in makalesinde alıntıladığı hemen her durumun Kuzey Afrika’ya ilişkin 

olduğunu not etmekte hayati bir fayda var. Babouche (çarıkçı), chechias (şapka üreticisi), 

Qaiçariya (kıyafet pazarı) gibi başka bölgelerde kullanılmayan Mağrip terimlerine verilen 

özel referansları not edin. Ayrıca yabancı tüccar (mesela Avrupalı) için verilen modern 

referansı da not edin. 

O halde bu makaleler İslami şehrin özellikle Kuzey Afrika’da görülen fiziksel özelliklerini 

ortaya koymaktadır. Şehrin toplumsal organizasyonuna çok daha az dikkat edilmekte ve 

İslami şehirde görülen belirli düzenlerin altında yatan nedenleri keşfetmek için hiçbir çaba 

gösterilmemektedir. Bu görev esasen sık sık alıntılanan Robert Brunschvig’in Urbanisme 

medieval et droit musulman5 çalışmasına bırakılmaktadır. 

Bu çok önemli kısımda Brunschvig, yargıçlar tarafından uygulanan teamül hukukunun Darül 

İslam şehirlerinde görülen fiziki düzenin bir tipine dönüşmesini tartışmaktadır. Brunschvig 

analizinde (bu fikri), isnadının da yaptığı gibi Şafi ekole ya da en azından belli başlı Şafi 

fakihlere göre İslam’da komşuluk haklarının nasıl uygulandığını inceleyen Alman 

akademisyen Otto Spies’a ait çalışmaya6 dayandırmaktadır. Brunschvig, Maliki ekolün 

başlıca çalışmalarından birinin (Ibn al-Imam)7 Fransızca’ya tercüme edilmesine rağmen ekolü 

ihmal ettiği için Spies’ı eleştirmektedir. (Ibn al-Imam muhtemelen 10. asırda Toledo’da 

doğdu ve önce Cordoba’ya ardından Qairawan’a yerleşti.) Brunschvig tarafından kullanılan 

bir diğer kaynak da daha sonradan Baş Kadılık’a yükseltilen Tunuslu Ibn al-Rami tarafından 

14. asırda yazıldığı bilinmektedir.8 Brunschvig, bazı kısımlarını Spies’ın Şafi ekole dayanan 

çalışmasından getirdiği tahlilinin neredeyse tamamını Kuzey Afrikalı fakihlere 

dayandırmaktadır. Hukuki çalışmanın imleminin (referant) tıpkı fiziki yapının imleminin Fas 

                                                 
4 G. Marcais, "L'urbanisme musulman" as reprinted in Melanges..., benim tercümemden syf. 230-31. 
5 R. Brunschvig, "Urbanisme medi6val et droit musulman," Revue des Etudes Islamiques, 15 (1947), 127-55. Bu noktada pazarda 

(suq) ticaretin hiyerarşik düzenlenişi görmezden gelinmiştir ve Oryantalistler bunun “ekonomik olarak karar verilmiş” olduğunu 

görmek hususunda başarısız olduklarını belirtmeliyim. 
6 Otto Spies, "Islamisches Nachbarrecht nach schafaitischer Lehre," Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, 42 (1927), 

393-421. 
7 Barbier’in şu başlıkla yaptığı İbn al-İmam tercümesine bakınız:"Les droits et obligations entre proprietaires d'heritages voisins," 

Revue Algerienne et Tunisienne de Legislation et de Jurisprudence, 1 and 2 (1900-1901). 
8

 Bakınız: Kitab al-i'lan bi-ahkam al-bunyan. 



 

 

olması gibi gittikçe Kuzey Afrikalı olduğunu not edin. İslami şehir kavramının bir diğer 

gelişim çizgisini takip ettiğimizde bu noktaya döneceğiz. 

Fakat bunu yapmadan önce ilk isnadın Gustave von Grunebaum’ın 1955 tarihinde yazdığı 

The Structure of the Muslim Town9 başlıklı makalede ulaştığı son noktaya bakalım. Bu 

makale kendisinden önceki tartışmalarının ötesine geçen önemli bir adımdı. Garip olan şu ki, 

von Grunebaum’un önceki kitabında, Medivial Islam, İslam’da şehrin rolünün sadece en kısa 

tartışması yer almaktadır. Yazar yalnızca İslam’ın kentsel bir ortamda ortaya çıkan ilk 

başlangıcının şehrin gelişimini yeğlediğini not eder.10 Yazar, daha sonra, Cuma camisiyle, 

pazarıyla ve muhtemelen hamamıyla dinin gerektirdiklerinin tamamının ancak bir şehirde 

yerine getirilebildiğini belirtmektedir. Görünürde yerini sağlamlaştırmak için Kur’an’dan 

alıntılar yapsa da bu pasaja ilişkin gerçek dipnot okuru William Marçais’in 1928’de yazdığı 

makaleye geri göndermektedir. Adeta iktibası yeniden üreten aşağıdaki uzunca alıntıda da 

görüleceği üzere von Grunebaum’un 1955 tarihli makalesi ile George Marçais de uyumlu hale 

getirilmektedir. 

Dini merkez olan caminin yanında, kutsal eşya üreticilerin, mum, buhur ve diğer 

kokuları satan tüccarların pazarını buluruz. Entelektüel merkez olan caminin yanında 

kitapçıları, ciltçileri, onun yanında da deri tüccarlarının ve ayrıca deri kullanan 

çarıkçıların pazarını buluruz.11 

Von Grunebaum, Marçais’i farklı sözcüklerle yeniden ifade ederek basitçe şunu iddia eder: 

Bu pazarların yanı sıra, pazarın tek üstü sürekli kapalı ve kapısı kilitlenebilir kısmı 

olan ve bu sayede mefruşattan daha kıymetli diğer eşyaların depolanabildiği ve değiş 

tokuş edilebildiği qaissariyyaya yani kıyafet satıcılarının salonlarına gireriz. Kıyafet 

ticaretinin bitişiğinde ise marangozlar, çilingirler ve bakırcılar yer alacaktır; ve 

merkezden biraz uzakta ise ustalar. Bölgenin kapılarına doğru yaklaşan biri 

saraçları/eyercileri… bulacaktır… Ve sonra erzak tedarikçilerini… Boyacılar, 

tabakçılar… gibi bazı sektörler kentin kenar mahallelerinde konumlandırılmış 

olacaklar ve şehrin neredeyse dışında da çömlekçiler.12 

Grunebaum, bu bölümün tamamı ve alıntıları için Georges Marçais’in 1940 tarihli makalesine 

doğal olarak atıfta bulunmuştur. Fakat kayda değer gerçek, Grunbaum’un bunu hiç 

yorumlamamış ve bundan hiç bahsetmemiş olmasıdır. Oysa İslami şehrin fiziki yapısıyla 

alakalı genellemeleri için Marçais’in Fas, Rabat ve Tunus tanımını neredeyse olduğu gibi 

almaktadır. 

İslami şehrin toplumsal organizasyonuna saygı duymakla beraber, Grunbaum daha önceki 

Oryantalistlerin vardıkları sonuçları benzer şekilde eleştirmeden bünyesine katar. Ortaçağ batı 

şehirlerinin tersi olarak Müslüman şehirlerinde beledi organizasyonların eksik olduğu 

konusunda Marçais ile aynı fikirdedir.13 Ayrıca öncülerini takip ederek belediye eksikliğinin 

                                                 
9 G. von Grunebaum, "The Structure of the Muslim Town," Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, 

Memoir No. 81, The American Anthropological Association (Ann Arbor, 1955). Reissued in second edition in London in 1961. 
10 G. von Grunebaum, Medieval Islam (Chicago, 1946). Alıntılar 1954, ikinci baskı syf. 173’ten yapılmıştır.  
11 G. von Grunebaum, "The Structure of the Muslim Town," 1961 edisyon, syf. 146. 
12 Ibid., syf. 146-47. 
13 Shades of Max Weber's The City, bu mesele Ira Lapidus’un Muslim Cities in the Later Middle Ages adlı çalışmasında daha sonra 

ele alınana kadar yüzeye çıkmamıştır. 



 

 

şeyhleriyle beraber etnisiteye göre belirlenmiş mahalleler ile telafi edildiğini iddia eder. 

Dahası, Louis Massignon’un, Oryantalistler tarafından tamamen reddedilen, lonca benzeri 

teşkilatlar sayesinde ticaret toplumsal organizasyonla iç içe geçmiştir14 görüşünü kabul eder.15 

Son olarak von Grunbaum, İslami hukukun şehri nasıl şekillendirdiğini Brunschhvig’in birçok 

argümanını farklı kelimelerle yeniden ifade ederek ve görebildiğimiz kadarıyla geniş bir 

şekilde Kuzey Afrika’dan bahseden sonraki kaynaklara atıfta bulunarak tasvir eder. 

 

Bir kimse, İslami şehir kavramının 1955’te von Grunebaum tarafından yapılan 

kodifikasyonunun, (evet doğru kabul ediyorum Sauvaget’ten alıntı yapmasına rağmen) 

Oryantalistlerin kani olduğu öncelikle Mağrib’e dayanan İslami şehrin temel özelliğine 

yamandığını bu kısa parçadan bile kolayca anlayabilir. Garip olan şu ki, von Grunebaum’un 

ilk atfı ile İslami şehir üstüne yazdığı 1955 tarihli klasik makalesi arasında bir diğer Kuzey 

Afrika uzmanı Fransız, Roger LeTourneau, tarafından en azından bir yeni kaynak oluşturuldu 

ancak bu çalışmaya herhangi bir atıfta bulunulmaması açıklaması zor bir gerçektir. 

 

LeTourneau’nun Fas üzerine ilk kitabı Fes avant le protectorat Etude economique et sociale 

d’une ville de L’occident musulman16 1949’da ortaya çıkar. Bu kitap, İslami şehrin fiziki 

yapısının genel tanımını yapmak için Carleton Coon tarafından gerçekleştirilecek ikinci bir 

girişime temel teşkil edecektir. Batı literatüründe Ortadoğu ile ilgili en etkili kitaplardan biri 

şüphesiz Carleton Coon’un metni Caravan17dır. İlk defa 1951’de yayınlanan bu kitapta Town 

and City bölümünün tamamı Fas meselesine dayanmaktadır ve LeToruneau’nun 1949 tarihli 

çalışması, bu kısmın temel kaynağıdır. (33 sayfalık bölümün 28 sayfası Fas şehrinden 

delillere odaklanmaktadır veya onları izah etmektedir.) Buna rağmen, Coon bu meseleden 

(Fas şehrinden) diğer kentlere ışık tutmakta kendine oldukça güvenmektedir. 

 

Fas meselesi LeTrourneau’nun Le vie quotidienne a Fes en 190018 başlıklı çalışmasında 

yeniden ele alınır ve kısa çalışması, Les villes musulmanes de l’Afrique du Nord19, Fas’tan 

hareketle bayağı genellemelere varır. LeTourneau’nun çalışmasının ana kısmını yeniden 

okuyarak edinilen çarpıcı bir izlenim bu çalışmanın ne kadar gereksiz olduğudur. Fez in 

1900’deki tasvirler Fez in the Age of Marinides20 çalışmasından aktarılmıştır ve Kuzey 

Afrika’nın bütün şehirleri hakkında yaptığı genellemeler Fas’ın hem ortaçağ zamanları hem 

de 1900 yılındaki hali ile şüpheli bir benzerlik taşımaktadır! 

 

Mağrib üzerine yoğunlaşma Jacques Berque’nin çalışmasında da, özellikle sıklıkla atıfta 

bulunulan Medinas, villesneuves et bidonvilles21 makalesinde, devam etmektedir. Profesör 

Berque’yi farklı kelimelerle yeniden ifade etmek mümkün değil ancak karmaşık nesrinde şu 

ana kadar mevzubahis olmuş meselelerle meşgul olmaktadır. Bu yüzden sayfa 12 ve 13’te 

Mağrib’i neyin şehir yaptığı sorusunu sormakta ve cevaben 3 vasıftan bahseden William 

Marçais’in yazdığı 30 yaşında bir makaleye atıfta bulunmaktadır: bir Cuma camisi, pazar ve 

bir hamam! Bunu tam anlamıyla bir Berquevari dönüşüme sokarsak, Jacques Berque İslami 

                                                 
14 Bakınız: Louis Massignon, "Les corps de metiers et la cite Islamique," Revue Internationale de Sociologie, 28 (1920), syf. 473-87. 
15 Albert Hourani and S. M. Stern, eds., The Islamic City (Philadelphia, 1970), 1965’te Oxford Üniversitesi’nin düzenlediği bir 

konferans esas alınmıştır, aşağıda tartışılacaktır.  
16 Roger LeTourneau, Fes avant le protectorat. Etude economique et sociale d'une ville de l'occident musulman (Casablanca, 1949). 
17 C. Coon, Caravan (New York, 1951). Syf. 226-59’da görülen "Town and City"bölümü. 
18 Roger LeTourneau, La vie quotidienne a Fes en 1900 (Paris, 1965). 
19 Roger LeTourneau, Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord (Alger, 1957). 
20 Roger LeTourneau, Fez in the Age of the Marinides, Besse Clemen, tercüme. (Norman, Oklahoma, 1961). 
21 Jacques Berque, "Medinas, villesneuves et bidonvilles," Les Cahiers de Tunisie (1958), syf. 5-42. 



 

 

şehri şehadet ve takas için bir yer olmak gibi işlevsel terimlerle tanımlar. Berque’nin tanımı, 

‘bir kimsenin bir cami ve bir pazar bulabileceği bir yer’ demenin biraz değişik bir yoludur. 

 

Şayet yukarıda anılan İslami şehir üzerine yapılmış çalışmalar için baskın atıf Kuzey Afrika 

özelde de Fas ise bir sonraki isnat için hayati başlangıç noktası, Jean Sauvaget’in Halep22 ve 

Şam23 şehirleri üstüne yaptığı katı bilimsel çalışması tarafından bahsedilen Suriye’dir. Bu 

çalışmaların İslami şehrin gelişen görüntüsü üzerinde önemli etkisi vardır. Ancak bir noktada 

Sauvaget’in (İslami şehrin Bizanslı öncüllerinden nasıl evirildiğini detaylandıran) bulguları 

Kuzey Afrika özellikle de Fas üstünden inşa edilen görüntü ile çatışmakta ve nadiren kabul 

görmektedir. Görünüşe göre akademisyenler iki görüşü aynı anda zapt etmektedir!24 

 

Büyük olasılıkla, saltanatın yeni olduğu kentlerle (town) gelişmekte olan mevcut şehirler 

(city) arasındaki birçok farklılık, Ira Lapidus’un şimdi klasik olan fakat biraz cafcaflı bir 

başlık konan Muslim Cities in Later Middle Ages25 çalışmasının ele aldığı 13. yüzyıldan 16. 

yüzyıla kadar geçen sürede Arap dünyasında kaybolduğu bilinmektedir. Esasen Harvard 

Üniversitesi’nde bir tezdi, 1967 yılında yayınlanmak üzere gözden geçirilerek düzeltildi. Bu 

çalışmanın önsözünde Lapidus, Avrupa ve Asya şehirlerini karşılaştırmakla ilgilenen Max 

Weber’in hipotezini sınamaya mütevazı bir şekilde itiraz eder ve bunun yerine kendini 

kitabında, birçok Müslüman şehrinin bir tanımıyla sınırlandıracağını belirtmektedir. Kitap, 

başkent Kahire çalışmalarını destekleyerek Memlük İmparatorluğu, 1250-1517, dönemi Şam 

ve Halep şehirleri üstüne yoğunlaşmaktadır. Bu itirazcıya rağmen metnin gelişme bölümünün 

başlangıç kısımları Müslüman kentin (Muslim town) nasıl yönetildiğinin genel sorusunu 

ortaya koymakta ve kitabın sonuç kısmı genel geçer cevap vermektedir. “İlişkilerin bu düzeni 

Müslüman kentlerin yönetimini oluşturmuştur.”26 Dahası, başlık içerikten daha fazla güven 

verir. İslami şehirlerin belediye idari teşkilatından yoksun olduklarını kanıtladığı için 

Oryantalistlerin bu çalışmaya atıfta bulunduğunu gördüm. 

 

Hülasa, tıpkı Fransız Kuzey Afrika kaynaklarına/çalışmalarına özellikle de Fas şehrine 

dayanan birinci isnadı bulduğumuz gibi fiziki yapısı Sauvaget sosyopolitik yapısı da Lapidus 

tarafından çalışılan Suriye’nin Halep ve Şam şehirlerine dayanan ikinci isnadı da buluruz. Her 

durumda, karşımıza sadece bazı yerlere özgü oldukça farazi bir takım yorumlar ve tanımlar 

çıkmaktadır. Bunlar literatüre girmekte ve mevki edinmektedir. Otoritenin masalı, her 

söyleyişle daha da büyümektedir. Sadece bir elin parmakları kadar şehrin gerçekten tasvir 

edildiği gerçeği unutulur. Yalnızca şehrin İslami biçiminin dayandığı varsayılan belli başlı 

hukuki meselelerin çalışıldığı gerçeği unutulur. İslami şehirlerin zamanla geliştiği ve 14. 

asırda Memluk yönetimi altında olan Şam’daki ve Halep’teki sosyopolitik sistemin İslami 

şehirlerin nevi şahsına münhasır yönetim biçiminin nasıl olduğu hakkında ikna edici bir 

tanımını muhtemelen sağlayamayacağı gerçeği unutulur. 

 

                                                 
22 Jean Sauvaget, Alep: Essai sur le developpement d'une grande ville Syrienne, des origines aumilieu du XIXe siecle (Paris, 1941). 

İki cilt. 
23 Jean Sauvaget, "Esquisses d'une histoire de la ville de Damas," Revue des Etudes Islamiques, 8 (1934), 421-80. 
24 Bunun tipik olanı bu çalışmadır: Marqaises’in de Planhol’da yaptığı ayrımı takip ederek İslami hanedanlıklar tarafından, 

bilhassa Kuzey Afrika’da, kurulan yeni kentlerle İslami özelliğin sonradan verildiği, bilhassa Bereketli Hilal’de, Roma/Bizans 

tarafından kurulan daha eski kentler keskin bir şekilde (gösterişli ya da diğer türlü) tezatlık gösterir. Bunların hangisinin gerçek 

olduğu sorunu hiçbir zaman çözülmedi. 
25 See Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, Mass., 1967), Cambridge University Press tarafından 

1984’te gözden geçirlimiş bir öğrenci edisyonu.  Yeniden ele alınmış önsöz vakalarına bağlam içinde yer bulmaya çalışmaktadır. 
26 İlk alıntı 1967 önsözünün vii sayfasından gelmektedir. İkinci alıntı sayfa 191’den gelmektedir. Doğruyu söylemek gerekirse, 

alıntıladığımız cümleyi takip eden cümle Memlük şehirlerine atıfı kısıtlıyor. 



 

 

 

Kahire üzerine yazdığım kitapta önceki birçok otorite ismin İslami şehrin doğası hakkında 

söylediklerini kabul ederek Oryantalistlerin tuzağına düştüm.27 Yıllar boyunca inşa ettikleri 

bu ihtişamlı yapı bana güçlüymüş ve önemliymiş gibi göründü. Kopyacılığın ve makyözlüğün 

tezgâhının bu görsel yanılsamayı nasıl peyda ettiği ancak yavaş yavaş açığa çıktı. Fakat zaten 

eleştiriler görülmeye başlamıştı. 

 

Bu bağlantıda edisyonunun Hourani ve Stern tarafından yapıldığı The Islamic City’nin 1970 

sayısına muhakkak dönmeliyiz.28 Bu kitap eski çalışmaların bazı kayda değer 

sorgulamalarının başlangıcını belirtmektedir. İlk olarak, Hourani’nin önsözü, kendisinden 

genellemelere varılan vakaların çoğunu Kuzey Afrika’nın sağladığına işaret etmektedir. İkinci 

olarak, İslami şehirde loncaların bulunmadığını iddia eden Stern ve Cahen’in makaleleri, 

loncalar üzerine yapılan geleneksel çalışmanın kötücül bir reddiyesidir. Ve üçüncü olarak, 

Saleh Ahmad El-Ali ve J. Lassner’in the Round City of Baghdad hakkında yazdıkları 

makaleler, İslam’da en azından bir tane planlı şehrin, geneli hiçbir şekilde temsil etmediğini 

iddia etmektedir. 

 

Bu zamandan beri, Arap şehirleri üzerine bir sürü vaka çalışması ve birkaç tane kitap daha 

eklendi ve başlığının herhangi bir yerinde kavramın –İslami şehir- geçtiği bir sürü makale 

yayınlandı.29 Fakat Dale Eickelman’ın makalesinde oldukça yerinde belirtildiği gibi, “Is 

There an Islamic City?” (İslami bir şehir var mı?) yalnızca Eickelman ve Kenneth Brown30 

belirsiz bir cevap verdiler, meseleyi pek de aydınlatabilmiş görünmüyoruz. 

 

Aslında çalışmaların çoğu daha temel bir sorudan başlamak yerine hala tek bir vakaya 

odaklanmakta ve genellemelere varmaya çalışmaktadır: Bir kimse niçin ve hangi yönleriyle 

İslami şehirlerin benzer olduğunu düşünmektedir? Makalenin ikinci kısmı bu soruları ele 

almaktadır.  

 

Ancak daha evvel kısa bir biyografik not: Yetmişlerin sonunda Hindistan’a (bulamamayı ümit 

ederek) İslami şehri aramaya gittim. Şaşırtıcı şekilde Müslüman mahallesini Hindu yerleşim 

yerlerinden kolayca ayırt edebildim. Birçok ipucu süblimen yanıtı tetiklemiş gibi göründü. 

İlkin, Müslüman bölgelerinde erkeklerin kadınlara oranı Hindu bölgelerine göre daha 

yüksekti. İkincisi, kasap dükkânları ve örtünmeyle alakalı ticaret ve hayvan ürünleri 

neredeyse kasti olarak Müslüman bölgelerindeydi. Ve üçüncüsü, Müslüman mahallelerinde 

sesin desibeli daha yüksek ve daha hayat doluydu ve ezan bunlardan yalnızca biriydi. 

                                                 
27 Janet Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious (Princeton, 1971), yazımı 1967 itibariyle tamamlanmış olmasına 

rağmen.  Kullandığım kaynaklar arasından bu eser bünyesinde toplamıştı: H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and 

the West, Vol. I, Part 1 (London, 1950), özellikle altıncı bölüm, "The City: Industry and Commerce," pp. 276-313, Bu eser birçok 

örneğini geç dönem Osmanlı Kahire’sinden resmetmişti. 
28 Albert Hourani and S. M. Stern, eds., The Islamic City, aşağıda alıntılanmıştır. 
29 Bakınız diğerleri ilaveten benim "Comments on the Form of Cities: Lessons from the Islamic City," Janus: Essays in Ancient and 

Medieval Studies, L. Orlin, ed. (Ann Arbor, Michigan, 1975), syf. 119-30; Paul Wheatley, "Levels of Space Awareness in the 

Traditional Islamic City," Ekistics, 253 (March 1977); R. B. Serjeant, ed., The Islamic City [on San'a], (Paris, 1980). Ayrıca bakınız: 

L. Carl Brown, ed., From Medina to Metropolis (Princeton, 1973). İslami şehre anahtar arayan sadece Batılılar değildir. Arap 

dünyasında kültür ve İslami değerler açısından şehir inşasının yeni/eski bir biçimi için teamül arayan akademisyenler vardır. 

Bakınız örneğin, Islamic Architecture and Urbanism, Ayden Germen tarafından editörlüğü yapılmış ve King Faisal University ve 

tarafından basılmış. (Dammam, Saudi Arabia, 1983). Açık ara bunların en iyisi henüz yayınlandı. Bunu şu an makaleye dahil etmek 

için artık çok geç olsa da, çünkü ben nüshasını elime almadan önce yazmıştım, İslami şehir konusunda düşünen ya da yazan birine 

şiddetle tavsiye ederim. Bakınız, Besim Selim Hakim, Arabic-Islamic Cities; Building and Planning Principles (London, 1986). 
30 Dale Eickelman, "Is There an Islamic City?," International Journal of Middle East Studies, 5 (1974), 274-94. Başlıkta da 

belirtildiği gibi, bize yine çok fazla vaatte bulunulmuş çünkü sadece bir Fas kenti tasvir edilmiş. Ancak makale, genellemekten 

ziyade, esasen çağdaş bir Fas kentinin gerçekliğine karşı İslami şehir hakkında önermelerin bazılarını sınamaya çalışmış, çok önemli 

bir yöntemsel buluş. İslami şehir tartışmaları bana mantıklı gelen kitap bir başka Fas kentini çalışan bir antropolog tarafından 

yazılmıştır. Bakınız, özellikle giriş kısmı, Kenneth Brown, People of Sale: Tradition and Change in a Moroccan City, 1830-1930 

(Cambridge, Mass., 1976). 



 

 

 

Bu göstergeler genel olarak kamusal yerlerdeydi: bireysel olarak girebildiğim birçok Hindu 

mülkiyeti hariç yarı özel ve özel mülkiyete girmek daha zordu. Yarı özel bir dar sokak ya da 

apartman bahçesi gibi bir yerleşim yeri Müslüman bölgelerinden itibaren alışageldik fakir 

Hindu bölgeleri gibi göründü fakat özel mülkiyetler dışındaki ihtiyatlı tavır Hindu 

bölgelerinde Müslüman bölgelerine kıyasla bana daha az göründü. Örtünmedeki farklılık 

bunun için bir açıklama olabilir. Müslüman kadınlar genellikle hane halkı dışındakilere karşı 

örtünürken Hindu kadınlar öncelikle yakın akrabalarına özellikle kayın pederlerine karşı 

örtünmektedir. Buna bakarak, bir kimse Müslümanların daha büyük bir içerisi ve dışarısı 

ayrımı (daha fazla iç ve dış ayrımı) yapmasını umacaktır. Özetle, cinsiyet ayrımının toplumsal 

yansıması ve yasaklanmış yiyeceklerin toplumsal karşılığı karma şehirlerde Müslüman 

mahallelerini Hindu mahallelerinden ayıran başlıca din kaynaklı değişkenler göründü. 

 

Bu, elbette, vakanın doğru bir sınaması değildir. Bu yüzden ayrıca Müslüman kökenli 

şehirleri Hindu (ya da Vedic) kökenli kentlerle kıyaslamaya çalıştım. Burada da ayrımı 

yapabilmek mümkündür. Müslümanlardan müteşekkil ya da büyük ölçüde onların yayıldığı 

kentlerde sokaklar Vedic/Hindu nüfus tarafından kurulan şehirlere göre çok daha karışıktır. 

Sonrakiler daha adamakıllı düzenlenmiş, yapıların tecavüzüne uğramamış daha düz sokaklara 

sahip ve dar yollar ve çıkmaz sokaklardan ziyade geniş ölçüde mahkeme binaları boyunca 

mahremiyeti korumayı başarmıştır. Bu temelde, bahsi geçen farklılıkların en muhtemel sebebi 

aslında dinden ziyade özel mülkiyet hukukunun doğası olabileceği göründü. 
 

Bir sonraki mantıksal sınama başka bir yerde Müslüman şehirleri literatürünü incelemek 

olacaktır. Sahara’nın güneyi Afrika’ya atıfla, akademisyenler İslami ve İslami olmayan 

şehirler arasında mühim farklılıklar olduğunu düşünmektedirler. Müslüman nüfusun iskân 

ettiği Afrika şehirlerinin dar ve karmaşık sokak düzenlerinin, avlularının ve kadın ve erkek 

arasında mekânsal ayrımların olduğu söylenmektdir. 

 

Ve sonuç olarak, bilgi veren kimseler Asya’nın Müslüman bölgelerindeki (örneğin 

Endonezya ve Çin’deki) şehirler, kendine has sokak yapısı, ses seviyesi ve İslamlık hissi 

sergilemektedir. Bir kimse bu vakalara gelene kadar şehirlere dair İslami bir şey varsa o şeyin 

muhakkak basit mimari dokudan ve tasarımdan çok daha fazlası olması gerektiğine emin 

olmaktadır. Çünkü mimari üslup Şam’dan ve Fas’tan gittikçe uzaklaşmaya başlamaktadır. 

 

O halde ayırt edici olan nedir? 

 

Neyin ayırt edici olmadığını söylemek oldukça kolaydır. Haddizatında şekil değildir. Dikkatli 

okuyucu Oryantalistlerin İslami şehir tartışmalarının numunesi olmaya aday birkaç şehir 

yaratan güçlerin emsalsiz birlikteliğine odaklandığını not almış olacaktır. Zamanın belli 

noktalarında olan bu şehirlerin biçimleri ideal tipler olarak kabul edilmiş ve uyumlu 

biçimlerden yaratılan nihai ideal tipi elde etmek için daha da soyutlaştırılmıştır. İddia 

ettiklerine göre bu İslami şehirdi (hala öyle mi?). Sadece akademisyenler değil aynı zamanda 

girişte bahsettiğimiz İslami şehri yeniden inşa etmenin arayışında olan sahadaki Müslümanlar 

da bu yaklaşımı benimsediler ve planlamada ve geçmişin mimari repertuvarında yeniden 

üretecekleri ipuçları ve teknikleri bulmaya çalışmaktadırlar.31 Lakin bu yaklaşımlar – 

akademik yahut üretime dönük – esas meseleyi kaçırmaktadır. Şehirler birçok gücün ürünüdür 

                                                 
31 İslami şehir hakkında birçok tereddüttüm şu anda mevcut olanları inşa etmek için İslami şehrin icrai tanımını geliştirmek 

hususunda en ciddi ve samimi denemelerin yapıldığı Arap yarımadasından Müslümanların tartışmaları ve konferansları tarafından 

tetiklendi. Çoğu Northhwestern Üniversitesi’nden olan bu alanda bir sürü öğrenci sadece bunu nasıl yapmaları gerektiğini 

çalışmakla yükümlü oldukları için beni bu konuda düşünmeye zorladı. Onların katkılarını burada kabul ediyorum. 



 

 

ve zamanla bahsi geçen güçlere cevaben ortaya çıkan şekiller bu güçlerin bileşimine hastır. 

Zamanın bir yerinde bir noktada bir şehir, hala, inşanın ve yıkımın, düzenlemenin ve yeniden 

düzenlemenin, vesairenin bir fotoğrafından ibarettir. Sözün özü, kendimize sormamız gereken 

entelektüel soru şudur: numune İslami şehirler hangi güçlerden yaratıldı? 

 

 

BÖLÜM II – İSLAMİ DÜNYADA “GELENEKSEL” ŞEHRİ YARATAN ŞEY 

 

Geleneksel İslami şehri yaratan güçlerin mütevazı bir listesi şunları içermelidir: bir 

arazi/iklim; bir üretimin teknolojisi; dağılım ve ulaşım; toplumsal düzenin bir mantığı ve 

İslami yerlerde ve zamanlarda kayda değer farklılıklar gösterebilecek hukuki/siyasi bir düzen. 

İslam’ın zamanda herhangi bir noktada, az önceki listede anılanlardan herhangi birini ne 

derecede etkilediğine karar vermek için bu karmaşık bohçayı açmak ziyadesiyle zordur. Şehir 

inşasının bu türünün (İslami) geliştiği Arap coğrafyasının genel çözümler sağlayan tarihi bir 

miras olmasının yanı sıra kendine özgü iklime/coğrafyaya sahip olmasına rağmen coğrafyayı 

İslami bir nitelik olarak kabul edemeyiz, tamamen yadsımak zorundayız. Yük hayvanlarının, 

el sanatlarının, küçük pazar anlaşmalarının, vs. coğrafyadan ve iklimden daha dini hiçbir yanı 

olmadığı için teknolojiyi de İslami bir nitelik olarak kabul edemeyiz, tamamen yadsımak 

zorundayız. Bir kimse bir defa bahsi geçen unsurların etkisini yadsıdığı zaman bu kimse, 

İslam’ın sürece karar vermeyen ancak onu şekillendiren toplumsal, siyasi ve hukuki 

niteliklerinin keşfi göreviyle baş başa kalmaktadır. Bu nitelikler aracılığıyla İslami şehirler 

şekillendirilmekte, dönüştürülmekte ve yeniden dönüştürülmektedir. Bu nitelikleri makalenin 

geri kalanında keşfedeceğiz.32 

 

Hadi aşırı bir önerme ile başlayalım: Şöyle ki, Ortadoğu - Kuzey Afrika şehrinin açık 

nişaneleri ve savunulan hudutları olan bir grubun iç içe geçmiş bölgeye bölünmesi tek başına 

İslami değildi fakat diğer toplumlarla çok fazla ortak noktası olan toplumsal bir düzenin 

yansıması apaçık aile (kabilecilik, boy ve etnisite) temeline dayanmaktaydı. Nişanelerin 

gücünün artıp azalması ve sınırları savunmanın varabileceği son nokta dini ideolojideki 

değişimden çok hukuk devletine bağlıydı. Bu, dinin belirleyici değişken olmadığının açık bir 

ifadesidir. 

Mamafih, İslam’ın kentsel biçimin biricik sebebi olmadığını söylemek onun önemsiz 

olduğunu ifade etmek değildir. Bilakis, kendi alanlarında şehirlerin şekillendirilmesinde 

hayati bir unsurdu ve birçok önemli yönden katkıda bulundu. 

 

İlkin, toplumsal sınıfları onların Ümmetle (inanlar topluluğu) ve bu sayede devletle ilişkilerini 

merkeze alarak aralarında kabaca hukuki ayrım yaptı. Bu ayrımlar, bölgecilik repertuvarından 

kolaylıkla erişilebilir durumdaydı ve belli koşullar altında mekânsal ayrıma tercüme 

edilebilmekteydi. Dahası, devletin toplumsal organizasyonları aşmada sık sık yetersiz kalışı 

ve devletin sivil topluma33 karşı bırakınız yapsınlar tavrı toplumsal düzenin diğer birliklerine 

onları güçlendiren önemli işlevler sağladı. Bu işlevlerin birçoğu yakın işlevler (sokaklara ve 

araçlara sahip olma, bölgeleri koruma, ışık sağlama, davranış denetleme ve cezalandırma, vs.) 

olduğundan ve birçok komşu birlik toplumsal olarak birbiriyle ilişkili insanlardan ibaret 

                                                 
32 Bakınız, örneğin, Janet Abu-Lughod, "Preserving the Living Heritage of Islamic Cities," in R. Holod, ed., Toward an 

Architecture in the Spirit of Islam (Philadelphia: Aga Khan Foundation, 1978), syf. 27-36; ve "Contemporary Relevance of Islamic 

Urban Planning Principles," in Ayden Germen, ed., Islamic Architecture and Urbanism, 1983, daha önce alıntılanmıştır. UCLA’da 

ele alınan bir konu hakkında bir konferansa Mayıs, 1984’te gönderdiğim "Semiotics of Space in Islamic Cities," üzerine bir 

makalede bu noktaları ileriye taşıdım. Takip eden bölüm bu yayınlanmayan makaleyi etraflıca ifade ediyor. 
33 Bunu muhakkak İslam’a atfetmezdim fakat her ne sebepten olursa olsun sık sık onun politikaları ile ilişkilendirildi diye not 

ederdim. 



 

 

olduğundan mahalleye vereceğimiz isim Arap dünyasında ortaçağda ve hatta sonrasında 

şehirlerin önemli bir temel yapıtaşı oldu. Bundan ötürü toplumsal müdahalelerin 

repertuvarında kolaylıkla erişilebilir durumdaydı, bazen devletin gücü parçalandığında bölge 

sakinleri tarafından üstlenildi bazen de devlet kendi meselelerini kontrol edecek bir araç 

olarak kullandı. İster savunma için bir mekanizma ister kontrol etmek için bir araç olsun 

kesinlikle İslami olmayan unsurlara bağlıydı. İkinci olarak, İslam, cinsiyet ayrımını teşvik 

ederek yalnızca sınırlı sayıda çözüme sahip bir takım mimari ve mekânsal zorunluluklar 

yarattı. İslam’ın gerektirdiği şey, işlevlerin ve mekânların cinsiyet temelli ayrımını yapmak ve 

sonra görsel bir paravana yaratmaktı. Mekânın inşası evvel yürürlükte olandan farklıydı 

erkeklerin ve kadınların daha serbest bir arada olduğu düzen vardı. Bu gibi mekânsal 

ayrımlar, genellikle tatmin edecek düzeyde kullanılmamış olsa da kişiyi vurgulayan alternatif 

düzenlere işlevsel bir ilaveydi. İslami şehirde alanın göstergeleri, bir yandan uyarılarda 

bulundu ve insanlara sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda yardımcı oldu öte 

taraftan kaçınılması gereken şeyleri gözetledi. 

Ve son olarak, bir kimse devletle ve diğer mülkiyet sahipleriyle karşılıklı olarak hakları ve 

yükümlülükleri idare eden mülkiyet hukuku sistemine dönmektedir. Bu gibi alışagelmiş 

yasalar ve adetler sürekli yeniden üretilmekte olan bir alanın düzeni vasıtasıyla bir süreci 

etkin hale getirir. Birinci derecede önemli olan, bireyin ya da yerin ve taşınmaz mülklerin 

toplu kullanıcılarının önceden var olan haklarıydı. İkinci derecede önemli olan, komşuların 

hakları ve ödevleriydi, peşinden de daha uzak komşular gelir. Ondan sonra, nihayet, geriye 

kalan için daha büyük idari birim veya topluluk hakkı vardı. Bu koşullar altında, girişlere 

erişim ana caddelere ya da yerin kamusal amaçlar için tahsisine göre öncelik taşımaktadır.  

 

Burada, hem ortaçağdan hem de modern zamanlardan kanıtlar kullanarak bu üç tema 

hakkında kafa yormak isterim. Bunun neredeyse bilimsel olmayan bir yaklaşım olmasına 

rağmen akademisyenler, yararlı bir şekilde araştırılabilir bir hipotez üretmek için, ara sıra, 

özgür birlikteliklere istekli olmalıdır çünkü özellikle bu gibi hipotezler bilinenin bir adım 

gerisinde durabilir ve yine de araştırılmalıdır. 

 

 

Arap-İslam Şehrinde Bölgecilik 

 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu şehirlerinin özellikle ortaçağda ancak daha eski yerleşim 

yerlerinde kimi yönleriyle zayıf da olsa bugüne değin sürdürülebilmiş en vurucu 

özelliklerinden biri, yaklaşık sınırları zaman içinde nispeten sabit kalan ve isimleri modern 

sokak tabelalarında görülmese de başvurulan önemli terimler olan daha küçük bölgelere 

ayrılmış olmasıdır. 

 

Bunun tersine, Albert Hunter, Şikago’daki mahalleler üzerine yaptığı çalışmasında, bölgesel 

isimlerin bir nesil, yüzyıldan az bir zaman, için bile nadiren ısrarcı olduğunu ve hem bir sürü 

mahalle namının tanınırlığı hem de coğrafi kapsamı ve sınırları konusunda bir anlaşmazlık 

olduğunu saptamaktadır34 Arap-İslam şehirlerinde kalıcı sınırlar ve isimlendirme arasındaki 

tezat ve Şikago mahallelerinin kesin olmayan ve değişen karakteri mekânsal tasarıma ve 

işaretlere bir noktaya kadar dayandırılabilir. 

 

                                                 
34

Albert Hunter, Symbolic Communities: The Persistence and Change of Chicago's Local Communities (Chicago, 1974). 



 

 

Kevin Lynch kentsel biçim üzerine yazdığı o harika kitabında, The Image of the City35, 

mekânsal sınırların psikolojisini ve mekânsal terimleri zihinsel haritalama yoluyla 

soruşturmayı denemektedir; oldukça ilginç bir şekilde bazı şehirlerin ve yerleşim yerlerinin 

diğerlerinden daha fazla resmedilebilir olduğu sonucuna varmaktadır. Arap şehirlerinin tarihi 

meskenlerinin, Şikago’nun aksine, bir taraftan da resmedilebilir olsun diye inşa edildiğine 

dair kafamda hiç şüphe yok. 

 

Arap-İslam şehrinin kıvrık yollarla dolu tasarımıyla mekân nispeten kalıcı yerleşim yerlerine 

göre bölünmek istenmiştir. Fakat bu gerçeğin kavranması basitçe kuşku dilenmektedir. 

Ortaçağ Avrupa kentleri sokaklar boyunca aynı derecede dik açılardan yoksunlardı; ayrıca 

imkân dâhilinde düzenlenebilir yan ceplere bölünmüşlerdi. Yine de fiziki düzen bakımından 

birbirinden oldukça farklıdırlar ve toplumsal düzen bakımından ortaçağ Arap şehrinden 

farklılardı.36 Bir kimse Arap-İslam şehrinde bölgeciliğin önemini açıklamak için tasarımdan 

daha fazlasına bakmak zorundadır. Bir kimse hudutların yaygın bir yaratıcısına bakmalıdır. 

Kapsayıcı bir İslami sebebe daha sonra bakılmalıdır. Komşulara karşı farklılık gösteren 

sorumluluklar ve konutlara erişim yolları üzerindeki hâkimiyet hakkında İslam’ın mülkiyet 

hukuku ortaçağ İslami şehirlerinin meskenlerinde bulunan özgün gözeli dokudan kısmen 

sorumlu olabilir.37 Ancak ben İslam hukukunu tepeden inme bir karar vericiden ziyade 

topluma sorumluluklarını yerine getirmesi için yardım eden uyarlanabilir bir mekanizma 

olarak görüyorum. Bu sebeple, niçin kent toplumunun yapı taşının bunlar olduğunu keşfetmek 

için meskenlerin resmedilebilir yan ceplerinin nasıl yaratıldığı ve muhafaza edildiğinin ardına 

bakmalıyız. Bu da bizi geliştirmek istediğim üç hipoteze getirmektedir. 

 

 

Bölge ve Yargı Sınıfları 

 

Bir bölgenin sakinleri arasında hukuki ayrım yapan devletler mekânsal ayrım düzenine 

dönüşebilecek bir şeyin temelini atmaktadır. Bu bir gerekliliktir ancak yine de mekânsal ırk 

ayrımı için yeterli bir sebep değildir. Çünkü sosyal mesafe ve fiziki mesafe aynı olmak 

zorunda değildir. Sosyal mesafe ile açık ve tarafların eşit olduğu etkileşimin engellendiği 

noktayı veya daha ziyade yakınlık amacıyla sosyal engelleri aşmak için iki tarafın yapması 

gereken çalışmanın miktarını kastederiz. Fiziki mesafe ile taraflar arasındaki uzaklığın fiziki 

bağlantıyı (ses, görüntü) kestiği noktayı ya da daha ziyade yüz yüze iletişim için mekânsal 

engellerin üstesinden gelmek için yapılması gereken çalışmanın miktarını kastederiz. Açıkçası 

hepimiz en fazla sosyal mesafenin en az mekânsal ayrımın olduğu yerde bile var olabileceği 

durumları (efendi – şahsi uşak, efendi – ev hizmetlerinde bulunan uşak gibi) ve en az sosyal 

mesafenin uzun fiziki mesafeye rağmen var olabildiği tam tersi durumları da (başka ülkede 

yaşayan sevgili gibi) düşünebiliriz. Aslında genelde sosyal mesafe belirsizleştikçe fiziki 

mesafe artmaktadır. 

 

                                                 
35(Cambridge, Mass., 1960). 
36 Giden Soberg, The Preindustrial City (Glencoe, 1960) adlı çalışmada teknolojilerinin genel seviyeleri aynı olduğu için doğulu ve 

batılı türünün oldukça benzer olduğunu tartıştı. Ancak bu, kabilecilik-etnisite meselesinin batılı ortaçağ kentlerinde mekânsal 

yapının örgütleyici ilkesinde nadir olduğu gerçeğini görmezden gelmektedir. Cinsiyet ayrımının kural olduğu şehirlerde(örneğin 

antik Yunan ve darül İslam olduğu kadar iş ve konut arasında ayrımı yoktur. 
37 Besim S. Hakim Arabic-Islamic Cities çalışmasında bunu inandırıcı modada tartışıyor ama deneysel kanıtını neredeyse özellikle 

Tunus’tan getiriyor. İslami hukukun tek açıklama olup olmadığın konusunda şüphelerim var. Bu iklim ve kültür bölgesinde 

toplumların hücresel yapısının tarihi İslam’ın ortaya çıkışının öncesine gider. “Hara, mahalla, huma,” vesaire sistemine alternatif ise 

Bereketli Hilal ve Kuzey Afrika boyunca bulunur yani uzun qasr ya da apartman dairesi Yemende, güney Fas’ta ve Suudi 

Arabistan’da bulunur ve hepsi eşit derecede İslami’dir, yerli olarak geliştirilmiş ve kültürel ve jeopolitik iklim için uygundur. 



 

 

Ortaçağ İslami şehirleri sosyal mesafe boyunca yargı sınıfları arasındaki ayrımı kesinlikle 

sürdürmüştür (harcama düzenlemeleri, göstergesel kıyafetler, beden dili, vs. ile 

kanıtlanmıştır) ama mekânsal mesafe her zaman sosyal mesafeyi koruma mekanizması 

değildi. Ancak ara sıra, özellikle de çalkantılı zamanlarda, fiziki ayrım sosyal sınır 

belirteçlerini yoğunlaştırmaya memur edildi. Örneğin çoğu Ortadoğu teokrasisinde ilgili 

yerlerde belli bir inanç ya da kökenin yeri nedeniyle alt sınıflara ayrılabilen dhimmislerden 

(Hristiyanların, Yahudilerin ve Mecusilerin tadını çıkardığı özel bir koruma statüsü) yargısal 

olarak tamamen farklı bir kategori oluştu. Devlete karşı müşterek sorumluluklarını 

ilgilendiren davranışlarını ve düzenlemelerini yönlendiren kurallar her zaman vardı. Onlara 

açık mesleklerde sık sık özel kısıtlamalar vardı. Bazen tüketim tavırlarını (ata binip 

binemeyecekleri veya katırların yasak olması gibi) ve hatta izin verilmiş kıyafetlerini 

özelleştiren kurallar vardı. Fakat bu düzenlemelerin geneli pek de baskıcı anlaşılmış 

görünmemektedir. (Kahire’de el Hâkim iktidarı döneminde yaşanan örnekte olduğu gibi, 

baskıcı anlaşılmaya başlandığında ise yöneticinin aklıselimi konusunda normalde oldukları 

yerden ne kadar çok sapıldığını vurgulayan büyük laflar ettiler.) 

Ancak yerleşim yeri ayrımları değişmez değildi ve nadiren gönülsüzce olurdu. İster ekonomik 

işlevleri (Kahire sahillerine yakın Kıpti yerleşim yerleri) ister belli siyasi faydaları 

(yöneticinin sarayına yakın Yahudi yerleşim yerleri) açısından olsun gönüllü yoğunlaşmalar 

kent tarihlerinde tekrar ve tekrar belirtilmektedir. Bu gibi yoğunlaşmalar kişisel durum 

konularında özerklik uygulamasını kolaylaştırdı ve zamanın yakınlık merkezli şehrinde ortak 

özel hizmetleri ve kurumları desteklemek için gereken yoğunluğu toplamaya yardım etti. Bu 

özel ortak hizmetlerin ve kurumların bulunduğu yerde yaşaması beklenilen dışarıdakileri ve 

bulunduğu yere ait olan içerdekileri gösteren yerleşim yerleri için sırasıyla işaretler yarattı. 

Fakat fiziki ayrım ihtimalinin hukuki duruma göre mutlak ayrıma tercüme edildiği bazı belli 

zamanlar ve yerler vardı. Örneğin Fas şehirlerinde Yahudiler 19. asra kadar gettolara 

ayrılmadı. Yeni bir hükümet düzenlemesinin kanun neşri Yahudi nüfusun güvenliği için 

gerektiği gibi makul kılındı ve uzun süre zorlama olmadı. Bir yoruma neden olması ve bir 

açıklama gerektirmesi aslında sıklıkla tercih edileni gerektirmesinin alışılmadık olduğunun, 

kendi içinde, delilidir. 

 

Açıkçası, hukuki duruma dayandırılan bölgesel ayrımın vardığı nokta Arap-İslam dünyasının 

bir yerinden diğerine çeşitli türde dhimmislerinin istatistiki temsiline kısmen bağlı olarak 

farklılık göstermiştir. Bu durum petrol çıkarılana kadar Yarımada’da ortaya çıkmadı. Benzer 

şekilde Almohadlardan sonra Kuzey Afrika, Avrupalılar gözükene kadar önemli bir Hristiyan 

azınlığa sahip değildi ve dolayısıyla Hristiyan ve Avrupalı terimleri sıklıkla biri birinin yerine 

kullanılırdı. Batılı bir yerleşim yeri tanım gereği Hristiyan yerleşim yeriydi veya tam tersi.38 

Bu, yerli Hristiyan azınlıkların İslami dönem boyunca varlığını sürdürdüğü ve toplumda 

bütünleyici bir rol oynamaya devam ettiği Mısır ya da Bereketli Hilal için doğru değildi. 

Yahudi topluluklar ülkelerin sadece belli bölgelerinde yoğunlaşmış olmalarına rağmen Arap 

dünyasında dağınık yerleşmişlerdi. Bu tür yoğunlaşmalar, Faslı Yahudilerin Sultan’ın emriyle 

yeni limanda ticareti idare etmek için Mogador’a göç etmesi veya Yahudilerin saltanatın 

koruması altına girme faydasını elde etmek için başkentte yoğunlaşması örneklerinde 

görüldüğü gibi çoğunlukla siyasi koşullara bağlıydı. Son 10 seneyi aşkın bir sürede 

Lübnan’da yaşanan olaylar, hukuki durum farklılıklarının büyük ihtimalle mekânsal ayrıma 

                                                 
38 Bakınız, örneğin, Henry Munson, The House of Si Abd Allah (New Haven, 1983). 



 

 

tercüme edildiği koşullar hakkında büyük bir düzene dair düşünmeye sevk etti. 10 yıl önce 

Beyrut’un uzun dönemde gerçekleşen gönüllü elemenin ve tasnifin sonucunda ezici bir 

çoğunlukla Hristiyan ve Müslüman yerleşim yerlerinin çekirdeklerine sahip olduğu açıktır 

fakat bu gibi mütevazı ayrımlar bütünden oldukça uzaktı. Bu dönem Beyrut’undan bahseden 

sosyal bilim literatürlerini incelemek ilginçtir. Samir Khalaf ve Per Kongstad’ın çalışması, 

Hamra of Beirut,39 bu bölümde daha sonra Müslüman Batı Beyrut diye anılacak yerde 

1970lerin sonunda çeşitli dini inançtan insanların muazzam karışımını ortaya koymaktadır 

Benzer şekilde Fuad Khuri’nin Müslüman ağırlıklı bir kenar mahalle ile bitişik komşusu 

Hristiyan ağırlıklı bir kenar mahalle arasında barışçıl ilişkilerden bahseden antropolojik 

çalışması, insanların birbirine karışmasını ve bir arada var olduğunu vurgulamaktadır 40 Ve şu 

ana kadar, 1975’te patlak veren iç savaş Fuad Khuri’nin iki kenar mahallesinin sınırında 

patlak verdi ve iç savaşta Hamra önce Batı Beyrut’un sözde Müslüman mahallesine sonra da 

kuşatmaya dâhil edildi. Topluluklar arası gerilimleri besleyen ayrım değildi daha ziyade parça 

parça uygulamaya dönüşen yaftaları, etiketleri besleyen gerilimlerdi çünkü ortak bir kaderi 

paylaşmak için nüfus kendi kendini kalburladı ve tasnif etti. İsrail’in Beyrut kuşatmasının 

sonuna doğru, görgü tanıklarının doğruladığı üzere sözde Müslüman Batı Beyrut özellikle hiç 

Müslüman olmadı. 

Mevcut tecrübe üzerine düşünmek, hukuki durumun bir ihtimalden gerçek bir etnik/dini ayrım 

durumuna hangi koşullar altında dönüşmüş olabileceğinin derinliğine inmeyi denemek için 

tarihte geriye doğru okumayı mümkün kılar. Dış tehdit zamanlarında devlet zayıfken 

parçalanma, büyük ihtimalle toplumun fay hatları üzerindeydi. İslam ülkelerinde parçalanma 

hukuki durum bölünmeleri eğilimindedir. Devlete sadakat hayati önem arz ettiğinde, savunma 

en üst seviyeye çıktığında ve devletin kendisi saldırı altındaysa bir kimse, gerek denetim 

altında tutmak gerekse korumak amaçlı ayrım umabilir. İktisadi tehditler askeri tehditler kadar 

önemli olabilir. Lübnan toplumunun mezhepsel bölünmeleri 19. asır sonlarında en güçlü 

halindeydi ve bu, batılı ticari saldırılarla ilişkili görünmektedir.41 19. yüzyılın başında ticari 

Avrupa’nın (Avrupa ticaretinin) Fas ekonomik hayatına girmesini hem Fas ve Rabat’ta 

Yahudi gettolarının inşasını hem de Mogador’un geniş bir Yahudi ticaret limanı olarak 

yaratılmasını izah eder görünmektedir. 

Mevcut tecrübe bize ayrıca dönüşümün nasıl meydana geldiğini derinlemesine inceleme 

konusunda da yardım eder. Belirli bir bölgenin etnik/dinsel alan olarak belirlenmesi, 

diğerlerini kovmaya ve aynı statünün insanlarını bir araya getirmeye yardım eder. Ek olarak, 

şayet verilen hükümler veya çıkarılan kanunlar varsa yahut dayatılan kısıtlamalar varsa, ayrım 

şiddetlidir. (Örneğin 1807’de Rabat’ta getto kurulduktan sonra giriş ve çıkışları denetlemek 

için yerleşim yerinin tek girişine muhafızların gönderilmesi) 

 

 

Cinsiyet Ayrımı ve Arap-İslam Şehir Biçimi 

 

Kadının ve erkeğin alanının yaratılışı İslam’ın katkıda bulunduğu şehrin yapısının belki de en 

önemli unsurudur. Ancak alanın kurallarının yalnızca fiziksel olarak ayırıcı bölgelerin 

belirleyecek olmadığını hatırlamak önem arz etmektedir; daha da önemlisi, görsel olarak 

ayırıcı ya da aşağılayıcı bölgeler olarak belirleyecektir. Mesele sadece fiziki teması 

                                                 
39 Samir Khalaf and Per Kongstad, Hamra of Beirut (Leiden, 1973). 
40 Fuad Khuri, From Village to Suburb: Order and Change in Greater Beirut (Chicago, 1975). 
41 Bakınız, örneğin Leila Fawaz'ın çalışması, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass., 1983). 



 

 

engellemek değildir fakat görsel mahremiyeti de korumaktır. Fiziki mesafeden ziyade görüş 

hattı mesafesi kent tasarımının meselesiydi. Bu sebeple İslam hukuku mahremiyeti korumak 

için pencerelerin yerini, bitişik binaların yüksekliğini ve komşuların birbirine karşı karşılıklı 

sorumluluklarını düzenlemektedir. Mimari bu sürece destek vermektedir. Sadece mashribiyya 

(ahşap kafes) görüntülemesinin araçları değil fakat evlerin düzenlenişi ve hatta yerleşim 

yerlerinin düzenlenişi birbiri ile ciddi bir bağı bulunmayanların dışında erkeklerin kadınları 

göremediği ama kadınların erkekleri görebildiği tuhaf bir asimetrik gerçeklik yaratır. Lane-

Poole’ün 19. yüzyılda Mısırlı elit kesiminin evlerini tasviri şu şekildedir: 

 

Bir kimse eve girdiğinde birinci ya da ikinci yardadan sonra keskince bükülen ve açık 

kapıdan içeriye herhangi bir bakışı engelleyen bir geçit vardır. Bu geçidin sonunda bir 

meydana kavuşuruz… Burada hiçbir hayat belirtisi yoktur; kapılar kıskanç bir şekilde 

kapalı, pencereler örtülüdür… Ahalinin ev hayatına dair hiçbir şey görmeyeceğiz: 

kadınların daireleri dikkatlice meydana kapatılmıştır… Doğrudan meydana açılan 

daha alçaktaki odalar, bir adamın herhangi bir ceza görmeden herhangi bir kadınla 

karşılaşma tehlikesi olmadan doğrudan içine girebileceği odalardır. Bir diğer kapı 

meydanın dışına harem odalarına giden merdivenlere açılır ve evin sahibi dışında 

kimse o merdivenlerden çıkmaya cesaret edemez… Bir adam oraya döndüğünde 

anasının kucağındadır ve o adamı görmek için çağıran kişiye haber vermesi için 

kapıcıyı ikna etmek en acil iştir.42 

 

Ancak bir kimse bazı ilkelerin evrenselliğini doğrulamak için yabancı bir gözlemcinin 

tanıklığına ihtiyaç duymaz. Güney Fas’ın kalelerinde (aqsar) görsel bir kör nokta yaratmak 

için tasarlanmış aynı çarpık girişleri bulabilir. Ve kent inşası düzenlemeleri görsel denetimin 

bir diğer mekanizması, biri birine bakmaması gereken sokağın karşı tarafını engelleyen bina 

kapıları gibi, gereksinimlerle ile dolu olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde, ideal olan konut 

içinde halkı özel alandan ayırmaktı ve bu sayede erkekler kadınların hareket ve etkinliklerine 

müdahil olmadan dolaşabileceklerdi. Açıkçası bu, şayet olduysa, aşağıda tasvir edilmiş her 

gün kullanılan ev gibi yalnızca çok zengin kesim için mümkündü. Lane-Poole’ün tarifi ile 

1960larda Cidde, Suudi Arabistan’da seçkin konutunun aşağıdaki tasvirini karşılaştırın. 

 

Sıradan bir eski evin özellikle ilk katta ve bahçeye ve giriş kat çıkmalarına erişimi olan 

bir kanadı erkekler içindir. Evin bu kısmında konutun en yetkili kişisinin uyku odası, 

çalışma, misafir odası ve oturma odaları vardır. İkinci ve üçüncü katlar kadınlara aittir; 

biri gündelik hayata diğeri misafir ağırlamak içindir.43 

 

Fakirler için böyle net bir ayrım mümkün olmamaktaydı. Aksine, işaretler ve kodlar sıklıkla 

zamanlamayı idare eden kurallar aracılığıyla mekânsal ortak yaşamı düzenlemeye yardım 

etmekteydi. 

 

İslami şehirde cinsiyet temelli ayrımın en açık göstergesi kadınların gününü belirtmek için 

hamamların önüne konan işaretti. Ancak gizli işaretler diğer zaman ve/veya mekân 

ayrımlarını yönetti. Mesela çıkmaz sokaklı bir yerleşim yerinde ortak bir erişim yolunu 

paylaşan evlerin hemen dışındaki alanı ele alın. Bunlar, Bereketli Hilal’den Fas’a kadar Arap 

dünyasının birçok yerinde bulunur. Bu alanı başka bir yerde yarı özel alan yani nadiren 
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cinsiyet bütünleşik toplumlarda görülen ama cinsiyet ayrımcı toplumlarda sıklıkla rastlanan 

kamusal ve özel arasında üçüncü bir kategori diye kavramsallaştırmıştım.44 

 

İşin doğrusu cinsiyetler arasında ideal ayrımı, mekânı ikiye bölebilecek ve hizmetçilere veya 

erkek bakışlarından ya da temasından asla korunmamış köle kızlara gücü yetebilecek 

zenginler en iyi şekilde başardı. Birçok fakir kadın ideal olana pek de uygun hareket edemedi. 

Onlar için aile buyruğu yabancı erkeklerden korunmaya ve verilen görevleri yapmaya genişçe 

izin vermişti çünkü bitişik komşunun evi kendi evinin ve bu sayede ailenin bir çeşit 

uzantısıydı. Karanlık ara sokaklar ya da meydanın çıkmaz sokağı gereklilikler gereği kadının 

hayata karışması ile kadını hayatın içinden çekip almak arasında uzlaşmayı sağlayabilmek 

için bir tür araçtı. Nawal Nadim, Kahire’de fakir bir hara (mahalle) aralığında hayat hakkında 

yaptığı çağdaş antropolojik çalışmasında bu konuyu oldukça hassas bir şekilde yazdı. 

 

Kahire’nin diğer yerlerindeki haralarda meydana gelen birçok etkinlik ya da hatta 

haranın farklı tarihi aşamaları boyunca konutun fiziksel kurulumu ile kısıtlanmış 

olacaktı… Hara aralığında gerçekleştirilen çeşitli içli dışlı etkinliklerle tanıdıklığın 

biçimi ve tarzı, ara sokağın esasen iki cinsiyet tarafından da özel alan olarak 

düşünüldüğünü açıkça göstermiştir. Haradaki iki cinsiyetin üyeleri birbirlerine aynı 

ailenin üyeleri içinde var olmuşa benzer bir tanıdıklıkla davranırlar. Hatta haranın 

dışında bile herhangi bir erkek hara sakini kendi harasının kadınını korumakla 

yükümlüdür. Dahası onun yaptığı şeyden de sorumludur ve şayet uygun bulmazsa 

onun yaptıklarına müdahale etme hakkına sahiptir.45 

 

Bir kimsenin bu tartışmada göreceği üzere aile, yabancılar arasında gereken fiziki ve görsel 

ayrımı sağlamak imkânsız olduğunda basitçe daha geniş anlatılmıştır. Yarı-özel kentsel 

alanda uygulanan bu kuralların Lila Abu-Lughod’un tasvir ettiği46 yerleşikleştirilmiş 

bedevilerin kamp yerinde uygulananlarla benzerliğine çarpıldım. 

 

Yoğunluk fazlaysa ve evler birçok etkinliği kaldırmak için fazla küçükse de kadınların bunları 

evlerde yapmaları beklenir, taşmış alan yarı-özel olarak uygun hale getirilir ve tehdidi 

etkisizleştirmek için kasti olmadan görsel erişimi olan aynı mahallenin sakinleri süt 

akrabalara dönüştürülerek uygun hale getirilir. Kıyafet mekânın göstergelerinin önemli bir 

parçasıdır. Nadim’in de belirttiği gibi “bir kadın için geceyi geçirmek maksadıyla kullanılan 

kalacak yerde kabul gören giyim harada da kabul edilir.”47  Sadece Mısır’da bu tür 

uyarlamalar yapılmamaktadır. Elizabeth Fernea’nın Street in Marrakech48 çalışmasında 

anlattığı tasvirleri, kadınların sokaklarının kapalı kısmında yan komşuya koştukları zaman 

kamusal alana çıktıklarında yaptıkları gibi tamamen örtünmediklerini ortaya koymaktadır. 

Hepsi aile içindeydi. Bu durumda açıkça, şehir inşasının daha eski tutumunun Arap-İslam 

şehirlerinin birçok kısmında var olma sebeplerinden biri, hatta bugün bile, kadınlar için görsel 

mahremiyetin karmaşık talepleriyle hala çok uyumlu olmasıdır. 

 

                                                 
44 Bakınız, örneğin, makalem, "Contemporary Relevance of Islamic Planning Principles," Ekistics, 47 (Jan.-Feb. 1980), 6-10. Ancak 

bir kimse “kamusal alanın özelleştirilmesi” Ortadoğu ya da Arap İslam şehrinin bir görüngüsü özellikle değildir. Aslında terimi Lyn 

H. Lofland, A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space (New York, 1973) adlı çalışmadan aldım. Bu çalışma ise 

kavramı Amerikalıların kamusal alanda özsermayelerini nasıl geliştirdiklerini tarif etmek için kullanmıştır. 
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Bu eserden alıntılanmıştır; syf. 174 of Nawal Nadim, "The Relationship between the Sexes in a Harah of Cairo," Doctoral 

Dissertation, Department of Anthropology, Indiana University (Bloomington, 1975). 
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Bakınız, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (Berkeley, 1986) adlı çalışmanın ilk bölümü. 
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Arap şehirlerini gezdiğimde kamusal bir alanda mı olduğumu yoksa yarı-özel bir mekâna mı 

düştüğümü çok kolayca fark edebilmeme sık sık hayret ediyorum. Sık sık bunu belirten 

işaretleri bulmaya çalıştım. Sokağın aniden daralması, özellikle daralma alçak taş direklerinin 

yerleştirilmesiyle ya da bir tuğla yığınıyla bile abartılmışsa, hele ki hemen peşinden 

genişliyorsa değişimin bir işaretidir. Fakat mekânsal göstergeler orada olmasalar dahi kişisel 

olanlar oradadır. Sorgulayıcı bakışlar ya da bazılarının yardım etmek isteyen ve aslında daha 

çok bilmek isteyen yaklaşımı vardır. 

 

Kurumlar daha erken dönemlerden itibaren muhafaza edilmiştir ve bunlardan biri (nazara, 

“görmek, gözlemek” kelimelerinden türetilen) nadorgidir. Nadim’in Kahire’sinde nadorgi 

sadece kadın ve erkek hara sakinleri arasındaki davranışın uygun olup olmadığından değil 

ayrıca yabancıları gözlemekten de sorumludur. Burada tasvir ettiği gibi; 

 

nadorgi… gözlerini haraya girenlerin üstünde tutmakla ve hareketlerini keşfetmekle 

yükümlüdür. Nadorgi genellikle vaktinin çoğunu geçirdiği haranın girişine yakın bir 

yerde dükkânı ya da evi olan bir kimsedir. Haraya yapılan girişler hakkında bilgi 

kaynağı olmanın yanı sıra hara sakinlerinin içerideki hareketleri hakkında eşit 

derecede değerli gözlemler de sağlar. Harada ne zaman yasadışı bir hareketlilik olsa, 

bu genellikle haşhaş kullanımı ve satışıdır, yabancıların haraya girişleri konusunda 

hızlıca uyarılarda bulunduğu için onun rolü hayati önem taşır. Nadorgi yabancılara, 

bulmak istedikleri her kimse onu aramaya yardım etmeyi istediği bahanesiyle 

yaklaşacaktır. Bu taktik iki amaca hizmet eder: İlki, davetsiz misafiri alıkoymak ve 

ikincisi bu kimsenin hedefi ve bağlantıları hakkında nadorgiye bilgi sağlar.49 

 

Arap-İslam şehrinde, yani savunma alanında, komşunun diğer işlevlerini soruşturduğumuzda 

bu noktaya tekrar döneceğiz. 

 

 

Sivil Toplumda ve Devlette Anahtar Bir Unsur Olarak Mahalle 

 

İslam’ın, vasıtasıyla geleneksel Arap-İslam şehrini şekillendirdiği sonuncu araç göründüğü 

kadar ironik bir şekilde baştan sona ihmalkârdı. Kendi gündelik bakımı konusunda başarısız 

olarak İslam devletleri diğer devlet altı işlevsel birimlerin canlılığını teşvik ettiler. Bunlardan 

biri kesinlikle yerleşim bölgesiydi. 

 

Klasik İslami şehirde ticaret bölgeleriyle yerleşim yerleri arasında tercihan daha keskin ayrım 

özel alanı (örneğin kadın) kamusal alandan (örneğin erkek) ayırma ihtiyacına dayandırıldı. 

Vaka ne olursa olsun, bu gibi ayrımların önemli etkisi olmadı. Kamu görevlilerinin çoğu 

(pazar bölgelerinin müfettişleri ya da kamu ahlakı denetçileri) şehrin ticaret bölgelerinde 

fazlaca görev yaptığı için yerleşim bölgelerine geniş ölçekli bir özerklik devretti. Ticarileşmiş 

hizmetlere imkânı olmayan mahalleler içsel işlevlerinin çoğunu daha çok doğaçlama bir 

temelde ele aldılar. Örneğin aswaqta (pazarlar) komşu tüccarlar bir koruma kiralayabilirler 

ancak mahallelerde gayrı resmi anlaşmalar daha olasıdır. Yalnızca bir mahalle ölçeğinde 

uygulanabilecek işlevlere sahip olmak bölgedeki işbirliğini kesinlikle güçlendirmiştir. Fakat 

ayrıca nüfusun sınıf temelli ayrımına önem veren modern çağdan önce mahallenin genellikle 

baskın evle müşteri ilişkisi olan fakir ailelerle çevrelenmiş ileri gelen bir aileden-evden ibaret 

olduğu kabul edilmelidir. Bu gibi durumlarda, beledi hizmet diye düşündüğümüz şey esasen 

baskın ev tarafından sağlanmıştır. 
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Mahalleyi güçlendiren ikinci bir unsur koruyucu rolüydü. Savunulan mahalle ve bölge 

meselelerini incelemek isterim çünkü ortaçağ İslami şehrinde dhu’cr (muharip), futuwwa 

(cesur toplum) vb. rolü üzerine üretilmiş Oryantalist literatürü sosyolojik açıdan hayli eksik 

buldum. Geleneksel Arap-İslam şehrinin Newman’ın savunulabilir şehir diye 

kavramsallaştırdığı şeyi azami seviyeye taşımak için tasarlandığı gerçeğiyle defaten 

çarpıldım.  

 

Kitabının, Defensible Space: Crime Prevention thrıugh Urban Design, girişinde Oscar 

Newman Amerikan şehirlerinde artan düzensizlik için mimari bir çözüm bulmaya çalıştığını 

yazar. Şöyle iddia eder: 

 

Mimari tasarım, bir yerin bir grup bireyin özel alanlarının paylaşılan uzantısı olduğu 

fiziksel düzenle belirginleşebilir. Bir grup için davranış normlarını ve davranışların 

doğasını belirlemek ancak bir belli bir mekânda mümkündür, orada olabilecek şeyler 

konusunda açık, sorgulanamaz denetime sahip olması gerekir. Tasarım, hem sakinlerin 

hem de yabancıların bir bölgenin o bölgede gösterilen faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde 

kimlerin etkin olacağını buyuran belli bir grubun tartışmasız etkisi altında olduğunu 

algılamasını mümkün kılabilir. Bu, sakinlerin sadece güvende hissedeceğini değil 

fakat tanımlanan alanların güvenliğinin devam ettiğinden emin olmak için insanların 

gelişlerini ve gidişlerini sorgulamak onların yükümlülüğünde olacağını açıkça 

belirginleştirebilir. Herhangi bir davetsiz misafir varlığının sorgulanabileceğini ve 

meydan okumaya açık hale geleceğini ön görmek durumunda bırakılacaktır, o kadar ki 

bir suçlu girmeyi aklından geçirmekten bile caydırılabilir. 

 

Savunulabilir bölge, kendi kendini savunan toplumsal bir fabrikanın fiziki ifadesini 

yaratarak suçu önlediği yerleşim ortamları için bir modeldir.50 

 

Şüphesiz, Newman’ın hemen yukarıdaki tasviri Arap-İslam yarı özel yerleşim yeriyle aynı 

düzeyde mükemmeldir. Fakat görüntü onun tasvir ettiği kadar iyicil midir? Evet, mahalle 

kendi kendini savunur ama belki de suç faaliyetlerini yahut toplumun geri kalanıyla savaşını 

savunuyordur. İki kötücül benzerlik kendini göstermektedir. Bunlar savaş halindeki 

Beyrut’taki erkek çeteleri ve milis alanıdır. Her ikisi de Newman’ın müdafaa ettiği savunulan 

alanın kötücül yönlerini sunar. 

 

Geçmişte erkek çeteleri kesinlikle Arap-İslam şehirlerinin bir özelliğiydi ve şimdi de bu 

özellik devam etmektedir. Oryantalistler futuwwa, dhu’ar, vesaireye egzotik anlamlar ya da 

önem verebilirler ancak bir sosyolog için tanıdık bir çehreleri vardır. Bu gibi örgütler ister 

Latin Kings (Latin Krallar) ister Awlad al-Hara (Hara Evlatları) diye anılsın, yerli 

delikanlıların kendi yerleşim yerlerini savunmak için örgütlendiklerini anlıyoruz. Adı ister 

Jeff Fort ister Muhammed ibn Ali olsun, çete liderini ve ister Doc ister Zaim (Patron) olsun 

onun rolünü anlıyoruz. Erkek çetelerinde şövalyelik kodları bile bulunur. 

  

Kent sosyoloğu Gerald Suttles suçlu çetelerin çabalarıyla, kısıtlayıcı anlaşmalar, keskin 

sınırlar ya da korkutucu ünü ile kendini soyutlayan meskûn bir grup olarak tanımladığı 

“savunulabilir mahalle” kavramsallaştırması ile Newman’ı erken tarihe attı.51 Savunulabilir 
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mahallenin şehirlerde önemli olmaya başladığı koşulları özelleştirmeye devam eder. (Ve 

burada Kahire değil de Şikago gibi yerleri tartışıyor ve uygulanabilirlik henüz açıktır): 

 

Diyelim ki kentsel düzensizliğin tüm ya da çoğu biçimini algılamak ve önlemek için 

toplumsal denetimin resmi yöntemlerinin yetersizliğini kabul ettik, düzenin devamı için bazı 

ek mekanizmalar hala gerekli gibi görünür. Ulaşılabilir mekanizmalar arasından mekânsal 

hareketliliği yöneten ve sınırlandıran bir takım kurallar düzeni korumanın muhtemel ve son 

derece etkili bir aracıdır. Bu gibi bir takım kuralların oldukça belirgin yararları vardır: aksi 

halde muhtemelen çatışacak grupları ayırır; ilişki alanını ve anonimliği azaltır; insanları 

birlikte birbirinden ayırmak yerine örtüştüren toplumsal ilişkilerin yaygın bir ağına sokar.52 

 

Sakinlerin dış toplumdaki düzen zayıflamaya başladığında savunmalarını yoğunlaştırmaları 

özellikle muhtemeldir. 

 

Tarihsel olarak Arap-İslam şehirlerinde mahalle dışındaki toplumla diyalektik bir süreç 

içindedir. Merkezi güç güçlüyken ve şehir çapında hiyerarşik yapı düzgün çalışırken merkezi 

yönetimin çaşıtları merkeze bilgi sağlamak ve merkezi talimatlara uygunluktan emin olmak 

için mahallelerde çalıştı. Bu kesinlikle bazı noktalarda Kahire’de haranın şeyhi vakasıydı, 

esasen muhtasib (ahlak denetçisi) için olduğu kadar polis için de bilgi kaynağıydı. Kendi 

çapında emlak uzmanı olarak yerleşim yerindeki boş konutlara kimin erişebileceği konusunda 

“yönlendirmek” ve akıl vermek için hareket etti. Bazen mahalle devletin idari alt kümesidir. 

 

Lakin özellikle kargaşa hüküm sürdüğünde, savunulan bir mahallenin yerleşim yeri daha 

sıklıkla tam tersi rolü oynadı. Bir kimse tarihsel rivayetlerden iç savaşı / istilayı / sokak 

savaşlarını, tekerrür eden terkibi “ve kapılarını haralarına kapatan insanları” okur. Fatihler, 

alternatif olarak, şehir üzerinde denetimi ele almak için, tıpkı Napolyon’un güçlerinin 

Kahire’yi istila ettiklerinde yaptıkları gibi, her zaman haranın kapılarını yok etmek 

zorundadır. 

 

Bir kimse bu ifadelerin doğru anlamlar taşıması için sadece çağdaş Beyrut’u düşünmek 

zorundadır. Başıbozukluğun en zirveye ulaştığı zaman neredeyse her bölge farklı bir gruba 

veya hizbe aitti. Denetim noktaları savunulan bölgelerin girişlerini ve çıkışlarını kapattı. Sık 

sık sınırlarda barikatlar inşa edildi. Savunmanın karşı tarafı da belirginleşti. İsrail kuşatması 

sırasında, mahalle yardımı boş daireleri bölüştüren, su kullanım miktarını denetleyen ve 

ihtiyaç halinde yiyecek ve tıbbi yardım dağıtan bölge komiteleri tarafından örgütlendi. Bir 

kimse mahallenin Arap-İslam şehrinde evvel oynadığı bazı rolleri değerlendirmek için tarihte 

geriye doğru okuma yapmaya karşı koyamaz. 53 

 

SONUÇ VE BİR UYARI NOTU 

 

Bu makalenin ilk kısmında fikrin kendisinin sadece çok az vaka üzerinden yaratılmadığını 

fakat hatta daha beteri, fikrin kendisinin süreçlerden ziyade bir sonuç modeli olduğunu 

göstererek İslami şehir hakkında Oryantalist düşünmeyi yapı söküm teorisine göre tahlil 

etmeye çalıştık. Bununla amacın bir uzun tarihsel anda bu belirli sonucun çeşitli sebeplerini 
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aydınlatmadan şehrin özel bir biçimi hakkında genelleye varmak olduğunu kastediyorum. Bu 

biçim daha sonra sebeplere dair özellikle İslami bir şey olup olmadığına bakılmaksızın İslami 

şehir ile eşitlendi. 

 

Bu yaklaşımı eleştirmenin önemi bir sürü Arap ülkesinde bugün şehir planlamacılarının 

İslami şehri yeniden yaratmaya çalışır olmasıdır – araçları berbat bir şekilde uyumsuz çünkü 

bu araçlar süreçten ziyade sonuca odaklanmıştır. Bu gibi planlamacılar fermanla ve hükümle 

İslami bir düzen içinde yeni şehirler inşa etmeyi ve onları muhafaza etmeyi ümit ediyorlar. 

Fakat şu an itibariyle bu yaklaşımın başarısız olacağı yeterince açık olmalıdır. 

 

Şehirler ürünler değil süreçlerdir. İslami şehirleri yükselten süreçleri harekete geçiren üç 

İslami unsur şuydu: Ümmet’ten olanlar ile haricindekiler arasında yargısal ve mekânsal 

ayrımı yönlendiren bir ayrım; mekânsal örgütlenmenin sorusuna belli bir çözüm üreten 

cinsiyetlerin ayrımı; ve farklı yerlerde farklı türde mekan kullanımı konusunda genel 

düzenlemeleri dayatmaktan ziyade mekân ve kullanımı üzerinde karşılıklı hakların detaylı 

birleşimini komşu davalarına bırakan bir hukuk sistemi. Haddi zatında bu üç unsur İslami’ydi. 

Ancak buna ek olarak modern öncesi zamanlarda Arap-İslam topraklarında gelişen tarihi 

şehirler, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişki, toplumlararası çatışmanın genel seviyesi ve iç 

ve dış güvenliğin seviyesindeki dalgalanmalar gibi siyasi değişkenler kadar iklim, toprak, 

yapı teknolojisi, dolaşım ve ürün gibi İslami olmayan unsurlardan da oldukça etkilendi. 

Dahası, zamanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir İslami şehrin eşzamanlı doğası sadece 

bu değişkenlerin sonucu değil fakat daha önceden ve farklı koşullar altında şekillenmiş miras 

alınan biçimlerin de sonucuydu. 

 

Bir kimsenin İslami şehirleri fermanla yeniden yaratma gücüne sahip olmadığı açıktır. Bir 

kimse sadece geçmişte Arap-İslam dünyasında geleneksel şehrin biçimini üreten süreci 

harekete geçirecek koşulları yaratma gücüne sahiptir. Fakat bir kimsenin aşağıda bahsedilmiş 

üç koşul ile yaşamaya istekli olmadan bunu yapamayacağı anlaşılmalıdır, şöyle ki: (1) 

Müslümanlar ve/veya vatandaşlar ve hariçtekiler arasında yargısal ayrım; (2) cinsiyet temelli 

bir ayrım ve iş gücünün buna göre fiilen tam ayrımı; ve (3) mekan kullanımının ve mekan 

üzerinde yönetimsel düzenlemelerin merkezden tamamen bağımsızlaştırılmış ve geriye dönük 

işletilebilen sistem. Bugünün dünyasında bu üçü gericilik kabul edilir. 

 

İlk olarak modern devletler temel hakları ve yükümlülükleri eşitlikçi tanır, en azından teoride 

böyledir. İsnat edilen durumun temelinde yapılan ayrımların olduğu yerde bu ayrımlar 

dünyanın eleştirisini çekecektir. Bu yüzden ırk temelli keskin yargısal ayrımlar yapan Güney 

Afrika ya da benzer ayrımları din temelli yapan İsrail veya belli Müslüman teokrasileri gibi 

devletler ırkçı ölçüt kullanmakla suçlanır. Ve umumi mensubiyetler temelinde örgütlenen 

çağdaş toplumlar Lübnan’da meydana geldiği gibi parçalanma ve çatışma riski taşır. 

 

İkinci olarak, dünya genelinde yükselen bir cinsiyetler arasında eşitlik eğilimi vardır. 

Birleşim, ayrım değil, birçok kültürün hareketlendiği doğrultuda bir idealdir. 

 

Son olarak, modern beledi yönetimler, merkezi bir sistem aracılığıyla toplumsal tesislerin 

sağlanmasını ve imar kanunlarını, yapı kodlarını, sokak hizalamalarını, altbölüm 

düzenlemelerini ve benzerlerini kapsayan yerlerin ve kullanımının tüm sınıflarına 

uygulanacak hukukun tesisini vurguluyor. Göstermeye çalıştığımız gibi bu tarz düzenlemeler 

İslami hukuk yaklaşımına göre mülkiyet hukukunun mekanizmalarının ve varsayımlarının 

antitezidir. 

 



 

 

Bu yüzden, bize İslami şehirleri tasarım yoluyla inşa etmeye izin verecek koşulların hiçbiri 

mevcut değil. Yalnızca daha önceki Oryantalistlerin kabul ettiği gibi bir İslami şehir bakışı 

bile bir kimsenin böyle bir fikirle kafa bulmasına müsaade eder. 

 

Ancak bu, çağdaş Arap-İslam dünyasında daha iyi şehirler inşa edemeyiz demek değildir tabi 

geçmişin bazı gerçek başarılarına yeterince dikkat ettiysek ve onlardan bir şeyler öğrendiysek. 

Tarihi İslami şehir sıklıkla toplumu, mahremiyeti ve güzelliği elde etmiştir. Eski araçlar artık 

erişilebilir olmasa da aynı amaçları gütmek bilgece olurdu.  Fakat yaşamak için, şehirler 

biçimsel kabuklardan ziyade yaşayan süreçler olduğundan bizler tarafından inşa edilemezler. 

Onları sadece arzu edilen doğrultuda büyümeleri için teşvik edebiliriz. Koruyan değil de 

destekleyen mahalleleri terbiye edebilir miyiz? Mahremiyeti sadece kadınlar için değil fakat 

ev halkı için de teşvik edebilir miyiz? Kanunları mütemadiyen uygularken komşuların 

haklarını da koruyabilir miyiz? Arap şehir planlamacıların kendileri için addetmeleri gereken 

görev budur. 


