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Giriş 

 

Bu çalışmada İstanbul üzerine yazılmış çeşitli eserler, makaleler ve ‘İslam Şehri’ 

çalışmalarında  İstanbul’un konumu incelenecektir. İstanbul üzerine yapılan 

araştırmalar, şehrin yapısal özellikleri ve tarihi verimindeki karakteristik öğeler 

araştırmaların ya çok  betimleyici ya da "Doğu  Bati"kenti gibi anlamsız ayrımları 

izlemesinden dolayı yeterli bir çerçeve içinde ortaya konmamıştır. Genellikle bu 

yazarlar İstanbul’u u bir metropol olarak ele alırken  ya Layer gibi bir “Doğu kenti 

olmakla birlikte Bati kentinin izlerini de taşıyan kendine özgün bir yapı" olarak 

açıklamışlar ya da imaret ve cami gibi merkezler etrafında biçimlenen bir İslam kenti 

olarak incelemişlerdir.(Ortaylı, s.272) Onu tarihsel arka planıyla ele alan az sayıda eser 

bize hem İslam Şehri kavramıyla ne anlatılmak istendiğini, hem de İstanbul’u bu 

standarda koyup koyamayacağımızı gösterecektir. Bu minvalde İstanbul’u üç döneme 

ayırarak incelemek istiyoruz. Bu dönemlerin ilki Pagan hakimiyetindeki 

Constantinople’yi ikinci Hristiyan dönem ile iç içe ele alacağız. Üçüncü dönem Fetih ve 

Sonrası Osmanlı dönemi olacaktır. Bu sıralamayla tarihsel süreçte Constantinople’nin 

‘İslambol’a dönüşmesini fehm etmiş olacağız. Bu üç dönemdeki kent yapısı ile İslam’la 

karşı karşıya geldiklerinde yaşanan gelişmeleri incelemeyle başlayabiliriz. 

 

*** 

 

BİZANS İMPARATORLUĞU VE CONSTANTİNOPLE 

 

 

 

IV. yüzyılda İmparator Konstantin kenti yeniden yarattı. Mekan hiyerarşisi 

geleneksel Antik kentlerin yapısı ve yerleşme düzeyine tamamen uyum halinde iken, 

Roma’da bu uyum aynı kaldı ve sonraki konjonktürde de değişmemişti. Konstantin 

niceliksel olarak genişleme irade etti. Bugün Sarayburnu ve Sultanahmet meydani 

olarak bilinen noktaları arasında yönetim merkezi; İmparatorluk sarayı yönetsel bürolar 

bulunuyordu. Konstantinopolis surları şehrin ilk surları iken I.Teodosius ikinci kat 

surları yaptırarak iskan ve askeri bölgeler genişlemiş oldu. Merkezi kontrol alanı, Liman 

bölgeleri; Konut alanı her mahallenin bir kilise etrafında biçimlenmesiyle oluşuyordu. 

(Ortaylı,İstanbul’dan Sayfalar, s.274)  

 

Bizans ve İslamiyet Akdenizi 

 

Sekizinci yüzyılda Avrupa kent tipolojisi Romanın, Akdeniz dünyasında 

kurduğu  hakimiyet ve bu hakimiyetin yönetsel yapılanması Avrupa kentlerinde artık 

etkisini hissettirmiyor, kuzeyden slav ve Germen istilalarına direnç edinse de güneyden 

Akdeniz’den İslam fetihlerine karşı asla şansı yoktu. Fetihler akdeniz kentlerini 

ticaretten mahrum bıraktı ama  onları "ölüme yazgılı kılmadı". (Pirene,s.49) Akdeniz’e 
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açılan kentler toplumsal işlevlerini kaybetmezken tarımsal düzen içinde kaldılar. 

Akdeniz kentleri, Frank, Germen kavimleri, anglosakson denizciler... Avrupayı 

oluşturan krallıklar , kale-kent soylu tipolojisiyle kırsala her daim bağlı kralları ve 

Hristiyan Romanın piskoposluk sınırları dahilindeki yapılanma kadar varlığını korurdu. 

Kale-kent, soylu (Aristokrat) Feodal beyler ve Piskopos dinine daha önce hacim açan 

kentler, yeni ticari zenginler (Burjuva) takımının Aristokrat zulmüne son vermesi için 

Burjuvaziden eman dileyecektir. 

VIII. yüzyıl İslam Akdeniz fetihleri, Avrupa kentlerinin Burjuva hakimiyetine 

geçişini XII.yüzyıla kadar öteleyecektir. İslamın ilerleyişi Avrupa kentlerinin Doğu 

kentlerine denk olabilme ihtimalini sağlayan, buna karşı itici güç olan bir "barbar" 

istilasını durdurma ideolojisi -'Haçlı Seferlerini’ -başlatacaktır. Tarihsel süreç tam da bu 

sonucu çıkarmamızı sağlar. 

İslam fetihlerine ve İskandinav istilalarına karşı, hatta daha önce olmadığı 

şekliyle İslam akınlarından korunmak için IX. yüzyılda prenslik ve piskoposların 

talimatıyla castellum, castrum, municipium, burgus gibi bir kaç şekilde nitelenen 

"kale" yapımına başlandı. Avrupa’da  kentler çevrelerinde “burçların” yükseldiği 

oranda büyüyordu.  

VIII-X. yüzyıllar arası Akdeniz’de Müslüman Arapların fetihleri sürmeye 

devam etti. Bu sırada Romanın etkisini Avrupa’da yönetsel olarak devam ettirmesi, 

Doğuda Bizansın Romanın mirasını taşıması Akdeniz hakimiyetini değiştirmedi. Bizans 

hükümdarları, son elçi Hz. Muhammed (s.a.v) elçiliği döneminde İslama davet 

mektuplarıyla karşılaştıklarında Müslüman dünyayı takip altına alsa da, ticaretin rüzgarı 

Akdeniz’de müslümanlardan yanaydı. İslamda bulunan yönetim hiyerarşisi Bizansın 

yüksek rütbeli görevliler hiyerarşisiyle aynıydı. Ve bu da İslam akdenizi ile 

Costantinople’nin ortak “vahyedilmiş din” iddiaları üzere takipleşmelerini 

gerektiriyordu.1  

Bizans ileri bir karakol olarak Adriyatik’te gezinen Venedik gemicileriyle 

bağlantıdaydı. Bizans döneminde Galata (Pera) temelde Akdeniz İtalyan şehirlerinin 

levanttaki2 kolonyal faaliyetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak gelişti. Sirkeci, 

Unkapanından Pera’ya İstanbul kıyılarında ciddi şekilde hakimdiler.( Ortaylı, s.776) 

Bizans bu dinsiz italyan deniz avcılarını sürekli gözetim altında tuttu. Fakat Adriyatik’te 

hakimiyeti Müslümanlardan geri alarak Venedik’ten medet ummak ve Akdeniz’i bir 

Hristiyan Roma denizi kılmak için harekete geçmeliydi. Hareket 935 yılında 

Cenova’nın Müslümanlar tarafından yağmalanmasıyla başladı. Güney Akdenizi baştan 

başa kapatan müslümanlar Endülüs’te bir İslam devleti kurduktan sonra (711), Sicilya, 

Sardinya gibi adaları ele geçirip kuzeye yöneldiklerinde İtalyan kentleri ürkmüştü. 

Venedikli gemiciler V. ve VI. yüzyılda kavimler göçünden kaçarak yerleştikleri 

adalarda balıkçılık ve tuz üretimiyle geçinmiş, zamanla ihracat ve deniz ticaretini fırsat 

bilerek büyümüş, esasında varlık yokluk savaşı vermişlerdi. X. yüzyılda burnunun 

dibindeki gemicileri ancak fark edebilen İtalyan kentlerinden Cenova ve Piza denize 

açılmayı keşfetti. İki yüzyıllık bu durağanlık ve nefret birikimi, ‘deniz yolunu silah 

yoluyla açma’ girişimi ile 1015 yılında Cenova ve Piza önderliğinde baş 

                                                
1Andre Miquel, Arap Coğrafyacıların Gözünden 1000 Yılında İslam Dünyası Ve Yabancı Diyarlar, Çev. Ali 

Berktay, Kitap Yayınevi,, Ekim 2003 İstanbul,  s.18. 
2 Levant tabiri Avrupa literatüründe X.yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere (Ege adaları, 

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları) verilen addır.  
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gösterdi.‘İnancın düşmanları’na, Papa III. Viktor’un  “savaşın ve kafirleri öldürün” 

diktasına önder seçtiği, kendilerini İsa’nın ve Kilisenin askerleri, İslamiyet’e karşı çıkan 

kişiler olarak gören Cenova ve Piza  1015’te Sardinya’ya saldırır. Ardından Bona, 

Palermo ve Mehdiye’ye ilerlenir.   ( Pirenne, s,63-69) 1072’de Endülüs’ten 

Müslümanları kovma harekatı başlar ve 1109’da başarılı olunur. Bu vakitlerde (1071) 

Anadolu Türkleri uzun yıllar sınırında korku verdikleri Bizans’ın  Constantinople 

başkentine  Malazgirt’ten yürüyeceklerdir. Diğer yandan batı Akdeniz’de Müslüman 

hakimiyetinin engellenmesi, Kilise ile birleşerek ilk defa bir birlik ve varlık ruhunu 

barbarlara karşı güçlendiren Hristiyan kentlerin Batıdaki bu uyanışı onları güçlendirse 

de, Müslümanlara yegane bir şans daha sağlanıyor, Türkler Müslüman dünyanın iplerini 

yavaş yavaş eline alıyordu. Tarihsel bazı olaylar, yalnızca “olay” esas alınarak değil, 

beynelmilel gelişmelerin etkilerini görerek de değerlendirilmeye açılmalıdır.  

XI. yüzyılda Constantinople için söylenebilecek şeyler hala bitmemişti. Akdeniz 

havzasının en büyük kenti olan ve bir milyona yakın nüfusu barındırdığı saptanan kentte 

üretim ve tüketim denk, ticaret ve sanayi üretiminde ciddi faaliyetler söz konusuydu. 

‘Ardı arkası kesilmeyen deniz ulaşımı, kenti Karadeniz kıyıları, Küçük Asya, Güney 

İtalya ve Adriyatik kıyılarıyla ilişki içinde tutuyordu.’ 3 Hristiyan dünyası, onlardan 

farklı ama aynı , tüm karmaşıklıkları ve eksiklikleri ve de tüm incelikleriyle modern 

kentlere benzetilebilen bir görünümle Müslüman dünya karşısında hala güçlüydü.   

➔ ticaret diasporası üzerindeki mevkisi 

➔ yüksek uygarlık  

➔ girişimci ekonomi 

➔ siyaset ve yönetim örgütlenmesi 

Constantinople hala güçlüydü ve İslam ile bağı sarsılmadan gücünü koruyordu. 

Çünkü Venedik gibi onun hamisi Bizans da dinsel tutkudan uzak bir politikayla İslam 

Akdenizi ile ilişkilerini devam ettiriyordu. Osmanlı dönemindeki gibi Bizans 

döneminde de  ibadet yerleri her cemaatin etrafında yerleştiği merkezlerdi.Şehrin 

güneybatısı Osmanlı döneminde olduğu gibi Bizans’da da sarnıçların, kışla latin ve 

askeri birliklerin yerleştirildiği bölge idi. Aksaray Fatih Cerrahpaşa yoğun iskan olan 

semtlerdi.İstanbul fatih Üsküdar ve Pera Galata’dan oluşmaktaydı.Pera Akdeniz İtalyan 

şehirlerinin kolonyal faaliyetlerine bağlı olarak gelişti. Başlangıçta bugünkü Sirkeci ve 

Unkapanı arkalarında olan İtalyanlar sonra Galata’ya taşındılar. 1081’de 

Konstantinopolis’te egemenlikleri öyle arttı ki Bizanslıların hışmına uğradılar. 

Persepolis ile Konstantinopolis arası hiç iyi değildi. Hatta 1204 haçlı seferlerini 

Venedik Konstantinopolis’e yönelterek intikamını aldı.(İstanbulu darmadağın eden 

talan)Fetihten sonra İstanbul yeniden hinterlandı ile bütünleşecek. Bizans devrindeki 

dokuyu sürdürecek. II Mehmetin girişimleriyle ekonomik yönden çöküşte olan ve 

boşalan bit kentin restorasyonu sağlanacaktı. 

 

 

 

 

 

Feti̇h ve Sonrasi Genel Hatlar 

                                                
3 Henri Pirenne,Ortaçağ Kentleri, çev. Şadan Karadeniz,İletişim yayınevi,13. Baskı, İstanbul 2014, s.68. 
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15.yüzyıl başlarında Timurlenk'e elci olarak giderken kentten gecen Clavijo, 

kentin boş arsalar ekili alanlarla dolu olduğunu bildirir. 4 Büyük fetih sonrası 15 ve 17. 

asırlarda İstanbul nüfusu iki üç yüz bini bulan muhteşem bir kalabalıktı. “Bu kalabalığın 

idaresi bürokratik yapının kurulması elbette miras alınacak bir vakıaydı. Nüfus nasıl 

beslenecek, imar disiplini nasıl sağlanacak, çöp işleri vs buhar medeniyeti öncesi 

teknolojiyle nasıl yoluna koyulacaktı?”(Ortaylı,a.g.e) Her hangi bir Akdeniz kentininki 

gibi değil, bu başkenti bir değil birkaç kurum yönetmekteydi, Osmanlı istanbulunda da 

bu durum değişmemişti. Fetihten sonra İstanbul, Balkanlar ve Anadoluya egemen olan 

bir siyasal gücün merkezi Karadeniz ile Akdenizin önemli bir uğrak noktası olma 

görevini sürdürdüğünden,nüfusun artırılması için çalışıldı.Sürgün metodu ile Anadolu 

ve Rumeli, Karadeniz ülkelerinden getirilen müslim ve gayrimüslim gruplar şehre 

yerleştirildi. Şehrin fetih sonrası 100 bine ulaştığı saptanan nüfusu,eski görkemin ikame 

etme uhdesini taşıyan  Sultan II. Mehmetin emri şahaneleriydi. Fatih Costantinople’de 

Bizans donemi iktisadi sosyal ve demografik kompozisyonu rehabilite etti: 

❖ Yönetim mekanı aynı kaldı,limanlarda uzmanlaşmaya gidildi. 

❖ Eski ithalat merkezleri eklemelerle yeniden isimlendirildi; Un, yağ ve bal 

kapanı, odun pazarı, yemiş pazarı ayrı ayrı tüketim maddeleri için hususi 

pazarlar oluşturuldu. 

❖ Mısır(un ithalatı Mısırdan gelen un mamulleri) çarşısı aynen kalırken, Unkapanı 

Eminönü arasında bugünkü Balık pazarı yerini korudu. 

❖ Pazarların müstakil konumundan ötürü oluşabilecek meselelere kadı tek başına 

yetişemeyeceğinden bir Naip pazarlar için atandı. 

❖ Venedik ve Ceneviz kolonilerinin “Bilad-ı Selase”den Galata’da kurdukları 

koloniler, ve Venedik’in açtığı tarihte ilk elçilikler o çağların en kalabalık 

konsolos şehrinde varlığını sürdürdü.  

Bizans Constantinople’yi yöneticileriyle Osmanlı Konstantiniyye’sinin 

yöneticileri birbiriyle tanışmasalar bile aynı tarihi çevrenin ve bu çevrenin zorunlu 

rüzgarlarının biçimlendirdiği bir idari yapının başına geçmek durumundaydılar. 

Osmanlı Bizans modelini mi aldı, cinsinden sorularla meşgul olmak anlamsızdır çünkü, 

Bizans’a bakan Doğu İmparatorluklarını görmeli; Persepolis’e bakmalıdır. Bizans kadar 

ya da ona gelene dek Osmanlı göç edip yerleştiği topraklardan İran, Suriye ve 

Mezopotamya’dan aynı mirası almıştı. Söz konusu bütünleşme Akdeniz Dünyası 

üzerinden olmalıdır. “Akdeniz Dünyası”, Fernand Braudel ve Fransız ekolünün 

çalışmalarında Akdeniz uygarlığını insanlığın kökeni kabul eder. Hodgson'un açılımını 

yaptığı “Bereketli Hilal” gibi Akdeniz’in kıyılarına selam verdiği her memlekette 

medeniyetin ortak izleri aranmalıdır. Bilinen gözlemlenebilen ilk Antik kent izleri 

Sümer ve Akad Krallıkları Mezopotamya’da bulunduğu gibi Roma’nın öykündüğü de 

Antik Mısırda aranmalıdır. Her medeniyet bir Mezopotamyadır. Osmanlı ekonomik ve 

sosyal düzen ve iskan politikası, etnik ve dini farklılıklara hoşgörü ile varlığını kabul ve 

birlikte yaşama fıtratını  öngörme mesuliyet ve siyaseti sayesinde yüzyıllarca kusursuz 

işlemiş ve imparatorluk geçmişinin ulaştığı son nişantaşının da ötesine ulaşmıştır.. 

 

                                                
4 Ortaylı, a.g.e alıntıdır. Ruy Gonzâlez de Clavijo’nun ‘Timur Devrinde Kadis’den Semerkand’a Seyahat’ adlı eseri, 

çev. Ömer Rıza Doğrul, Köprü Kitapları, İstanbul, 2016. 
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KONSTANTİNİYYE: “ÇEHRESİ OLMAYAN KENT”5 

 

 

VIII. yüzyıl İslam fetihlerinin Akdeniz’e açılması, başarılı olması ve Afro-

Avrasya hattı boyunca ticaret hatlarını merkezi altına alma mücadelelerinin 

başlangıcıdır. Bizans her zaman Müslümanlar için gündemdedir. İslamın elçisi 

Muhammed s.a.v daha hayattayken İmparator Heraklius’a, Dahiyye bin. Halif adlı elçisi 

yoluyla bizzat kendi el yazısıyla yazdığı davet mektubu göndermişti. Mektubu getiren 

elçiye hürmet ve izzet gösterilmiş fakat teklif kabul edilmemişti.  İslam fetihleri  

mezopotamya boyunca Akdeniz üzerinden Kurtuba’ya kadar varınca ortada sıkışmış 

Akdenizin kuzey kentleri, yüzyıllardır bağımsız Ortodoks patrikleri kendilerinden 

emindi. Roma mirasını Bizans’a devretmeden önce XI.yüzyıl Arap seyyahlardan İbn 

Rusteh, seyahatnamesinde, patrikler sıralamasında İskenderiye, Kudüs, Antakya, 

Kostantiniyye gelirken bunların başında Roma’da yaşayan  Papa’nın (Aziz Petrus) 

geldiğini söyler. (Miquel,s.70-80) Bu sıralama Constantinus’un Roma’daki 

muhaliflerini atlatıp Doğu’ya Bizans’ta hakimiyetini taçlandırdığında değişecek, 

Constantinople baş patriklik olacaktır. XI. yüzyıl seyyahlarına göre Müslüman 

Arapların bildiği Bizans Anadolu yakasından başlıyordu. Avrupa tarafıyla ilgili bilgileri 

bulanıktır. Arap coğrafyacılara göre Bizans, ekvatorun kuzeyindeki dördüncü ve yedinci 

iklimler arasında bilinen dünyanın enlemlerinin yarısı boyunca uzanır. Kuzey ülkelerine 

dek uzanan, kar ve yağmur ülkesi olan bir yerdir Bizans. Arap coğrafyacı İbn Havkal üç 

farklı bölgeden bakışla çizdiği haritalarda Bizansı Avrupa tarafına değil Anadolu 

tarafına dayandırır. İslamın beklediği, sınırlarının kıyısıdır Anadolu..  

 

 

“Rum’un, Roma yani Bizans İmparatorluğunun özü dağlardan, kalelerden, 

şatolardan, yere gömülmüş yapılardan, kazılıp toprağın altına gizlenmiş dağ 

köylerinden oluşur.  Kostantiniyye’den Trabzon’a kadar giden körfez 

toprakların büyük bölümü boyunca uzanır; çok sayıdaki güçlü akarsu dümdüz 

ve tek çizgi üstünde akmaz, belirli bir doğrultuları, yönü saptanmış bir 

mecraları olmadan dağların arasında kendilerine yol bulurlar.”6 

 

XI. Yüzyıl  Arap coğrafyacıları ve Bizans bilimcileri için Bizans bir Asya 

ülkesidir. Çizilen haritalar kara ve deniz seferleri yoluyla bir silüet; Marmara denizi ve 

sisiyle Boğaziçi; uzağın, yasağın ve sırrın görünümüdür.( Miquel, A.,s.73) Miquel’e 

göre Konstantiniyye şu esaslarla tanımlanabilir:  

Konstantiniyye öncelikle bir ‘anıt’ kenttir. (Miquel,s.74) Taş yapıların çokluğu, 

heykeller (örn. Jüstinyanus heykeli), dev sütunlar (Hipodromdan), Ayasofya ve Ayios 

Stefanos gibi  kiliseleriyle ’anıt kent’tir.  

Bir ‘kurum’dur Konstantiniyye. İmparator ve patrik özelinde birleşmiş bir 

kurumdur. Mutlak iktidar; güç, taht, taç, altın ve gösteriş ve ihtişamı temsil eder. 

Etrafında merkezi idare temsilcileri, senato durur. Patrik ise, hükümdarın karşısında 

                                                
5 Miquel A., Arap Coğrafyacıların Gözünden 1000 Yılında ‘İslam Dünyası Ve Yabancı Diyarlar’, “Kostantiniyye: 

Çehresi Olmayan Kent”, s. 71. 
6 Miquel A., Arap Coğrafyacıların Gözünden 1000 Yılında ‘İslam Dünyası Ve Yabancı Diyarlar’, “Kostantiniyye: 

Çehresi Olmayan Kent”, s. 72 
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eğildiği tek mercidir. (Daha sonra bu durumun benzerini Osmanlı sultanları için de 

söyleyeceğiz) Eyaletlerdeki ruhani hiyerarşinin başı, dünyadaki beş Ortodoks patrikten 

biri Konstantiniyye patriğidir. Kralın kilisesi Müslümanlara göre kusursuz kilisedir: 

İslamın kendi topraklarında kabul ettiği  Hristiyan cemaatlerinin kült biçiminin ve 

amentüsünün bu kilise tarafından belirlendiği bilinir.  

Konstantiniyye bir aynadır. (Miquel, s.77) Bizans bürokrasisi, Bağdat’taki 

Abbasi halifeliğinin devlet algısının bir yansımasıdır. Bağdatta olduğu gibi 

Konstantiniyye’de de en üstün makamda hükümdar vardır, her ikisinde de yüksek 

memurlar vardır. Vezir Konstantiniyye’de başnâzır, maliye nazırı, posta şefi vs. idari 

alanları aynıdır. Bu yüzdendir ki İslam için, bürokratik biçimi aynı olan ama bunu İslam 

karşıtı bir başka din ile savaşmak için yaşatan bir imparatorluk olarak, fethedilmeye en 

layık memlekettir.   

Konstantiniyye bir ‘tarihtir’. (Miquel, s.75)  Yunan ve Romanın mirasçısı, 

İslama incelenecek, araştırılacak ciddi bir rakip olarak durmaktadır. Dönemin 

yazarlarına göre Yunanistan artık Filozofların vatanı Atinanın anılarında ya da Bizans 

imparatoruna verilen ‘Romalıların kralı’ unvanında yaşamaktadır. Bizans’ta heykel 

ustalarının memleketi de dense, Yunan medeniyetinden geriye bir şey kalmamıştır. 

Çünkü tarihler MS .312’yi gösterdiğinde İmparator Konstantin Hristiyanlığı kabul edip, 

Roma’yı muhaliflerini tamamen ortadan kaldırana dek bir hristiyan ülkesi yapmada 

kararlıdır. Bizans’ın Hristiyanlığa tam olarak geçmesi ise Yunan mirasını tahrip etmiş, 

pagan dönem ve adetleri, inançları, düşünme biçimi, yaşam biçimi ve her şeyiyle Yunan 

medeniyetinden artık eser yoktur.  

Constantinus’un Hristiyanlığı kabul edip Roma’daki muhalifine galip gelince 

Bizans’a gelişi ve muhaliflerini uzun süren savaşlar ve baskılarla bertaraf edişi, belki de 

Asyalı bu İmparatorluğun kaderinin başka bir rüzgarla şekillenişinin işaretidir. X. ve XI. 

yüzyıllarda Arap coğrafyacı ve tarihçilerinin gözünde Bizans nitelendiği şekliyle, onun 

fethine kadar yüce bir ideal, en gözde daru’l harp bölgesidir. Bundandır ki MS. 287 de 

Konstantiniyye kuruluşundan 1453’te Müslüman Türkler tarafından fethine kadar 

hadislere bahis olan ilahi bir cehd meselesi olagelmiştir. 

Konstantiniyye’nin çehresi yoktur. Hiçbir dem tek bir çehreye has 

kılınamayacak bir kadere aşinadır. Hristiyanlığın şehre girişi, uzun yıllar kent 

sakinlerinin kanıyla bedel ödemeleri, eski medeniyet rejimini ve Roma geleneklerini 

sonsuza dek kaybetmek, bir bitiş ve zulüm değil, yeni bir dönemin işaretidir. Artık 

Paganizm dönemi sona ermekte, vahyedilmiş dinlerin savaşları yeni döneme kapı 

aralamaktadır. Constantinople bir kavşak noktası, adeta bir kader diasporasıdır. 

 
“Böylece ne kent, ne de bir devlet olarak görülen Bizans, mahkum edilmesi gereken ürkütücü bir 

kurum çehresine bürünür. O zaman Arap ona serin kanlı bir gözle bakamaz. Bizans denince söz 

konusu olan çok büyük bir çatışmadır ve kimse bunun nasıl sona ereceğini bilemez. Türkler 

dizginleri ele alıncaya kadar.Araplar Bizans’ın karşısında bir maceraya atılmış durumdadır; 

sonu belirsiz bu macera ancak Türk’ün gündeme girmesiyle tamamlanmış bir tarihe 

dönüşecektir.”7  

 

 

                                                
7 Miquel A., İslam Dünyası Ve Yabancı Diyarlar, ‘Kostantiniyye: Çehresi Olmayan Kent’, s.78. Yazar bu pasajda, 

“Melanges de l’Ecole Française de Rome, Moyen Age-Temps modernes’ (c. XCVI, 1984-I La Geographie humaine, 

c.II, böl.8)’den alıntı yapmıştır. 
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Bir ‘İslam Şehri’ Mi? 

 

 

 

“İslâm inancı ve halk tasavvuru, Konstantinople'nin İslâmbol'a çevrilmesinde bütünleşti. 

Osmanlılar nazarında şehir, ashabın mukaddes kalıntılarını ihtivâ ettiğinden beri zâten bir 

müslüman şehriydi. İslâm geleneğinde müslümanların câmi yapıp, ibadet ettikleri herhangi bir 

yer, İslâm toprağı kabul edilmekteydi.”( İnalcık, s.248) 

 

İstanbul’un ‘İslambol’ olması amaçlandığı çağ için İslam’ın fetih politikasında ve 

Bizans’ın feth olunacak ülke ideallerine mazhar olması  ardındaki nedenleri 

sorgulamaya gerek yoktur.  Bununla ilgili kanıtları sunacağız. ‘İslam şehri’, ‘islami 

şehir’ kavramlarının ifade ettiği şeyi ilk defa duyan bir Türkiye Devleti vatandaşı, 

anlamakta zorlanmayacak, ‘İslam’ın yaşandığı şehir’ diye düşünecektir. Fakat akademik 

çalışmalar bir şeyin kökenine gitmekte bilimsel yöntemleri kullanır ve doğru niceliksel 

veriler doğar. Mesele bu ilk anlamın bugün tartışmaya konu olan konjonktürel hiçbir 

meselenin ilk anlamıyla kullanılmadığını anlamaktadır. Çalışmaların yapıldığı 

“jeokültürel” ortam Küreselleşme hala tartışıladursun, “Küreselleşmenin Ötesi” 

zamanların kurgulandığı ve bir öncekinin umduğumuzdan da kısa süreceğini gözler 

önüne sermektedir. Bu ortamda her kavram, her analiz biriminin uçucu nitelikte 

kalmakla yetindiğini, “her zaman her şey her anlama gelebilir” çağını yaşadığımız bu 

muazzam uçuculuğu başka bir kavramla özetlemek de imkansızlaşıyor. Gelgelelim 

“islam şehri” tartışmaları da  bu tünele uğramamış ve bu ortamdan nasibini almamış 

değil. 

Tartışmaların ana arterlerinin bir dökümünü oluşturabiliriz. 1960’larda yaptığı 

çalışmalarla Albert Hourani ve Ira Lapidus, Şarkiyatçı” mantığı ve  ‘Avrupamerkezci’ 

bakış açısıyla Weberyan (Weber 1921’de bulgularını yayımladı) ekolden ayrılan iki 

önemli Doğu araştırmacısı ve Doğu şehir tarihçileridir. (Hourani’nin öğrencisi  Andre 

Raymond “İslam şehri Arap Şehri” adlı eserin yazarıdır.) 1960’larda Lapidus ‘kent ve 

İslam’ın birlikte değerlendirdiği çalışmalarıyla (“Memluk Dönemi Suriye ve Mısır”) 

Weber mantığından kopararak devam ettirir. Haurani ise Osmanlı devrinin sonlarına 

yoğunlaşarak Weberyan ekole karşıt kavramlar üretir. 

1920’lerde ise “İslam Şehri” kavramı Marçais kardeşler (William- Georges) 

tarafından (urbanizme musulman) ilk defa kullanılmıştır. Fakat bu kullanım içeriği 

itibariyle örtüşecek manada detaylı yaklaşımla Haurani ve Stern’in öncülük ettiği “islam 

şehri” kavramına eleştiri paneli düzenlemesiyle açığa çıkar. (1970) 1979’da Edward 

Said “Oryantalizm” kitabıyla dünyanın dikkatini çeker, çalışmalarda devrimler, sokakta 

hareketlere neden olacak düzeyde bir etkidir. Önceki dönemde Arap şehirlerine dair 

araştırmada (örn. Halep üzerine Sauvaget) şehirlerin Müslümanların hakimiyetindeki 

döneme dair incelemelerden kaçınırlar. Arap şehri ve İslam şehri kesişmesi Raymond’a, 

Avrupamerkezci bakıştan uzak Arap kentleri üzerine Abraham Marcus’a (Halep) nasip 

olur.  

Araştırmaların çeşitliliği ve bugüne dek ekollerin yan etkilerinden kopamayışları 
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halen “İslam şehri” tartışmalarının merkezinde duran dikkate şayan eleştiri noktasıdır. 

Konjonktür bir meseleyi sarih şekilde hal yoluna koymadan değişirse ve bu değişimi 

öngörmeden ve de gerekli ciddiyeti araştırma alanınızı genişletmek için kullanmadan 

sonuç almak mümkün olamaz. Arap ve Osmanlı şehir araştırmaları için geçerli olacak 

ortak mesele “devlet” aygıtı işleyişinin bariz farklılıklara dayanmadığıdır. Herhangi bir 

Arap şehri üzerine “vaka analizi” metoduyla giderseniz yalnızca oradan bahsetmiş olur 

ama asla kümülatif  olamazsınız. Mesela İslam Devlet aygıtının bürokratik kayıt tutma 

mekanizması belirgindir. Şeriyye sicilleri, kadı sicilleri, vakâyinâmeler, biyografiler vs. 

Vesikaların ehemmiyeti gerek İslam şehri gerek Osmanlı dönemi şehir araştırmalarında 

günümüzde dahi arşiv çalışmalarının gündeme gereğince girmemesinden dolayı en 

belirgin araştırma sorunudur.  

Arap ve Osmanlı kent çalışmalarındaki sonuçlara göre Arap şehri ve Osmanlı 

şehri ayrımına dair sıralamalar yapmak konuyu daha da uzatmamıza neden olur. İslam 

kenti ister Arap ister Osmanlı Türkleri hakimiyetinde olsun, dinî şeriatı gereği değişmez 

kurallar içerir. Burada Arap örneğinin İslam kentinin temel biçimi olup olmadığı 

sorgulamasına düşmemek gerektiğine inanıyoruz. Osmanlı-Türk İslam Şehri diye bir 

inceleme alanı açmak, İslamiyet Şeriatının amentüsünü incelemekten bizi azade 

kılamaz. Modern Arap ulus-devletlerindeki akademik ideolojilerin, Osmanlı sonrasını, 

Arap İslam kurumunun üzerini örten bir yabancı etki olarak gördüklerine dair eleştiri8, 

bizce haklı olmakla birlikte, ulus- devlet mantığıyla sarmaş dolaş olan tüm çalışmalar 

için aynı şeyi söylemek gerekeceğidir. Bunlar değersizdir. Arap örneği ile Osmanlı 

örneğini keyfiyetleri, hayatiyetleri, kültür çeşitliliğine dair politikaları vb. bakış açıları 

ölçüsünde inceleyebiliriz. Bu incelemelerdeki tek gerçeklik, Arap İslam dönemi 

kayıtlarının, hakkında delil sağlayacak kadar fazla olmasıyla alakalıdır. Osmanlı dönemi 

kayıtlarıyla ilgili muhtasar eserlerin önümüze düşmesini bekleme alışkanlığı da Osmanlı 

kenti incelemelerindeki en önemli ârazdır. Bununla ilgili Osmanlı-Anadolu-Balkan din 

ve kültür çeşitliliğinin getirdiği ihtiyaçlar, Anadolu insanının devlet ile ilişki ağı, reaya 

hukuku, dini ve etnik kimliklerin hareket alanı, seçkin sınıf olup olmadığı gibi başlıklar 

altında ayrıca incelenip Osmanlı evreni incelenmeye değer ve işler hale gelebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Konstantiniyye’den İslambol’a’ 
 

                                                
8 Ethem Eldem, Daniel Goffmann, Bruce Masters, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir, İstanbul, 

çev. Sermet Yalçın, Türkiye İş bankası Kültür Yyn., İstanbul, 2012, s.9. 
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“Bizans denince söz konusu olan çok büyük bir çatışmadır. Türkler 

dizginleri ele alıncaya kadar Araplar Bizans’ın karşısında bir 

maceraya atılmış durumdadır; sonu belirsiz bu macera ancak Türk’ün 

gündeme girmesiyle tamamlanmış bir tarihe dönüşecektir.”( Miquel, 

s.78) 

“Osmanlının sahip olduğu dünya görüşü, ilahî takdir ve tasdiğe 

mazhar olmuş iktidar anlayışıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğunun 

hiyerarşik ve merkezî yapısının zuhuruna imkân tanır.”9 

 

Müslümanların 624'te Filistin'de Bizans'a karşı gerçekleştirdikleri ilk askeri 

eylemin bizzat Hz. Peygamber tarafından düzenlendiği, bu olaydan yirmi altı yol sonra, 

bir İslâm ordusunun İstanbul kapılarına ulaştığı bilgilerimizde mevcuttur.10 İstanbul'un 

fethinin Allah tarafından takdir edildiği inancı, müslümanlar arasında Hz. Peygamber 

zamanından beri vardır. Osmanlılar bu inancı benimsediler. Müslümanlar Bizans'ın 

başkentine, 1453'teki fetihten önce on iki sefer  düzenlemişlerdir.11 

Müslümanlar için Konstantiniyye’nin fethi öyle ulvi bir amaca dönüşür ki bu 

sahabelerin naaşının bulunduğu şehrin fethi konusunda, kimi sahih, kimi mevzu birçok 

hadis türemiştir. Bunlardan Osmanlıların dillerinden düşürmedikleri : “İstanbul bir gün 

mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi bir kumandan ve o ordu ne iyi 

bir ordudur.” hadisidir. Konstantiniyye’de şehit düşmüş ashabın sayısı yetmiş gibi 

kutsal bir rakamken, içlerinde en çok tazim gören Ebu Eyyüb Hâlid b. Ziyad b. Kuleyb 

el-Neccârî el-Ensârî’dir. Şehri fethetmek hangi komutana düşerse o en büyük gazânın 

sancaktârı olma şerefine nâil olacak ve şehirde medfun sahabî şehrin koruyucu velîsi 

seçilecektir. 

Osmanlı fetih algısı en büyük ideale niyet edecek cesaret ve gazâ aşkını 

taşıdığından belki de bu fetih Türkler’e nasip olmuştur. Fetih öncesinde Selçuklu 

Devleti’ne bağlı  Anadolu beyliklerinin İslamî riyazet düşüncesi,  Orta Asya’dan göç 

edip yerleşen abdalan-ı rûm’un sosyokültürel  yaşam biçimi, Anadoluyu yurt 

belleyenlerin coğrafyada yabancı olmadıkları bir ülkeyi feth etmiş olmaları 

noktalarından bakılması gerekecektir.  Osmanlı demek Anadolu Beylikler donemi 

faaliyetlerinin meyvesi demektir. Türk İslam biçimi elbette Arap İslam biçiminden 

değişiklik gösterir. Konstantiniyye, bu açıdan Arap coğrafyasında yasayan bir Arabın 

idealinde olandan kat kat fazlaca Anadolu coğrafyasında yaşayan bir Türk’un fetih 

idealindedir.  Hali hazırda Konstantiniyye yahut başka bir Daru’l Harp olacak toprak 

parçası olsun, Türk askerî gücü ve vatanperverliği çok daha eski bir mefhumdur. 

Malazgirt’e girerken Sultan’ın muhayyilesinde ne var ise Konstantiniyye’ye yürürken 

Fatih’in muhayyilesinde de o vardır.. Sonuç olarak bu inanç hiç bir bilimsel araştırma 

yöntemine merbut olamaz.  

                                                
9 Halil İnalcık,”İstanbul: Bir İslam Şehri”, çev, İbrahim Kalın, İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ Edebı̇yat Fakültesı̇ Yayınları( 

Publications of The Faculty of Letters, İstanbul University) İslam Tetkikleri Dergisi, Edebiyat Fakültesi 

Basımevi,1995, Cilt-Volume IX, s.253. 
10 İnalcık’ın Bir İslam Şehri:İstanbul adlı makalesinde verdiği bibliografya:   Bkz. Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed 

el-Vâsıtî, Fedâilu'l-Beytü'l-Makdis (ed. Isaac Wasson, The Magnes Press, Kudüs, 1979) 52-3; E. Sivan, «Le caractère 

sacre de Jerusalem dans l'Islam aux XII-XIII. siecles, Studia Islamica ΧΧVII (1967) 149-82.  
11 İnalcık, a.g.e, bkz. M. Conard, Les Expeditions des Arabes centre Constantinople dans I'histoire et dans les 

legendes, Journal Asiatique (1926), 61-121. 
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Müslüman şehri nasil olur ?  

Şehir meydanında Cuma camii, hemen yanına külliyeler, yakınında bedestân. Bu 

birleşik yapı etrafında Han, Hamam. Etrafını dört bir yandan kesen yolların çıktığı 

iskan bölgesi . Böyle bir tanım İslam şehrini tanımlayabilir. İslam şehrini Arap kentleri 

üzerinden inceleyen akademisyenler bu planı çizerler. Şeklin bu olduğu mimari açıdan 

doğru olmakla birlikte, bölgesel, jeolojik ve fizyolojik farklılıklara gore bu değişecektir. 

Aranacaksa İslamî Akdeniz, İslamî Asya, Hin alt kıtası ve Arap yarımadası kısaca 

‘Bereketli Hilal’12in her yerinde ‘İslam şehri’ aranmalıdır. Esasında kavram oryantalist 

bir bulgudur. Kavramın amacı tektipleştirmektir. İslamın XV. yüzyıl sonrası hinterlandı 

için mimari, sosyolojik, kültürel, bürokratik dahası örfî tektipleşmeden 

bahsedemezsiniz. Bu tam da XIX. yüzyıl “sömürgecinin dünya modeli”13 olurdu. 

Sömürgeci İslam’ı vahyedilmiş bir din değil, yalnızca ‘kültür’ olarak gördüğü sürece 

İslam şehri tartışması da sona ermez. 

‘İslam şehri’ bir akademik inceleme birimi varsayılsın, Suriye için Bilâd-ı Şam 

diyenler tarafından orası Antik geçmişine saygı gösterilmiş, Halid bin Velid 

komutasında  Rasulleri’nin s.a.v mirası olarak feth edilmiş, cihanşümul Daru’l 

İslam’dan bir cüzdür. Fetih ondan fetihtir. Şahsîleşmez , siyasileşmez, bir kralın mülkü 

olmaz, bir tapınağın arsası kılınamaz, ruhbanlığa peşkeş çekilmez, İslam toprağıdır, 

ümmetin malıdır,  ancak müslümanların seçtiği halifenin yönettiği bir idare olabilir. 

İslam geleneği mal ve mülkü toplama dağıtma işlemleri -bu tanım afakidir- için 

oluşturduğu bir kurum ile kıtalarda köklenir. Şehir içi yapılanma bu  kurumlar ve 

onların Müslüman Hukukuna vakıf  idarecileriyle sağlanır. O kurum incelendiğinde 

İslamın kökleri incelenir o da Vakıf Sistemidir. Buna ileride değineceğiz. Şam, Halep, 

Bağdat, Kahire.. Müslümanların feth ettiği ve bugün dini İslam olan (!) bu şehirlerin 

idarecileri çok defa değişse de ‘İslam şehri’ bahsi altında yekûnleri farklıdır.  

Konstantiniyye nasıl, bir tarih, bir kurum, bir ayna ise ‘İslambol’ o olacaktır. Fatih 

bir gazânın sahibi unvanı olma gayesiyle İslam’ın fetih anlayışına uygun olarak 

İslambol ilan etti. Bu; konstantinopolis, stanpolis, stanbol ve İstanbul söylemlerinin yer 

ettiği Anadolu coğrafyasında Doğu Roma’nın selefi ancak ‘İslambol’ olmalıdır dedi. Bu 

anlayışı tarif etmek bizce paha biçilmezdir. Geçmişi bir miras olanın geleceği de ne 

şartta olursa olsun bir miras olur. İhya olur, âbâd olur. İste bu anlayış İslambol’u 

meydana getirir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 

Fatih şehre girmeden önce İslam’ın savaş hukuku gereğince teslim olma çağrısı 

yapar. Buna eman dileme denir. Eman dilemek şehrin harap edilmeyeceği, dahası savaş 

yapılmadan şehrin yönetimini ele geçirme amacını, ifade eder. Eman dileyen kimseye 

asla zarar verilmez kılıç sallanmaz. Eman dileme kabul edilmezse, şehre girip ganimet 

toplamak İslam hukukunca serbesttir. Bu sırada müslüman bir asker bir mazluma asla 

zarar veremez. Mukavemet eden- karşılık veren- esir alınır. Fatih gereğince gönderdiği 

teklife olumsuz yanıt alır ve şehir ganimet toplamaya bırakılır. Bu sırada Fatih, hiç bir 

yapının tahrip edilmemesi konusunda emir verir. Konstantinoplis’te  İmparatordan 

sonra en nüfuslu adamı çağırtıp eman teklifini niçin kabul etmedikleri sorulduğunda 

                                                
12 Marshall G. S.  Hodgson, ‘İslam’ın Serüveni’ adlı eserinde üç kıtaya yaygın Müslüman coğrafyayı ifade etmek 

için ‘Bereketli Hilal’ benzetmesini kullanır. 
13 J. M. Blaut, Sömürgecinin Dünya Modeli, Dergah yyn. 
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Lukas Notaras, imparatorun bunu düşündüğünü- muhtemelen İslam hukukundan 

haberdardır- fakat Latinlerin buna şiddetle karşı çıktıklarını, imparatorun onları 

karşısına alamayacağını ifade eder.14 İki yüz yıl önce Haçlı dedeleriyle aynı güzelim 

şehri yağma eden de Latinlerdir. Konstantiniyye’nin kaderi burada değişir. O artık 

Ortodoks Hristiyanlığın yaygınlaşacağı bir ocak halini alacak olan İslambol olacaktır.  

‘İslambol’, gazâ inancıyla hedeflenir, oraya Şeriat ile girilir, orada Şeriat ile iskan 

gerçekleştirilir. Müslüman şehri budur. Bu açıdan tüm müslüman şehirleri 

İslambol’dur. Fatih, adını İslambol koyduğu şehri Konstantiniyye olarak da yaşatır ve 

korur. İlk iş şehri tamirdir. Ardından iskan başlar. Göç eden, kaçan varsa geri davet 

edilir. Evlerinin tamir edileceğini haber vererek verilen mühlet içinde dönmelerini ister. 

Esir alınanlardan fidyesini ödeyen özgür bırakılır, ödeyemeyen çeşitli inşaatlarda 

çalıştırılarak karşılaması sağlanır. Fatih Ayasofya’da namaz kılar, tamiratı için 

görevlendirir. Elbette daha önce muhasara için gelmiş Ashabın mezarlarını tespit için 

emri vermiştir, Ak Şemsettin bunun için görevlendirilir. Fatih’te eski Havari kilisesinin 

kalıntıları yerine bir cami yapılması talimatı verir. Bu caminin medresesi Fatih’in ilk 

üniversitesinin planı çoktan hazırlanmıştır.  II. Mehmet, İmparatorluğun merkezini 

Konstantiniyye’de kurmak ideali gereğince, İslambol’u ‘payitaht’ ilan eder. 

İslam hukukunun geçtiği şehir için artık Daru’l İslam diyelim.  İslambol ‘Daru’l 

İslam’ olunca, Şam, Kahire, Bağdat’ın olduğu gibi olmuştur. Bizim konu edineceğimiz 

farklılık şehrin tarihsel arka planıdır.  

“İslâmın yayılmasındaki en temel amaç, bir bölgenin siyasî kontrolünü ele 

geçirmek ve buraya İslâm hakimiyetinin şiarlarını hakim kılmak idi. İslâm idâresine 

boyun eğmiş gayr-ı müslimlerin oturduğu bir bölge, halkı İslâma girmiş olsun veya 

olmasın, Dar’ül-İslâm'ın bir parçası kabul edilirdi.”15 Daru’l İslam’ı fıkhen gerektiren 

ne ise onların uygulandığı yer İslam şehridir diyoruz. Müslüman şehri için fiziksel 

tipolojik çıkarımlar yaparak, yalnızca ve sadece sosyolojik, arkeolojik ve mimari esaslı 

bakmak oryantalist bir anlayıştır. Mimari, fizyoloji ve tipoloji; sokaklar ve şehir 

meydanı mantığı arka planında bir inanç olmazsa olmazdır. Örneğin 

Constantinopolis’de Hipodrom’a niçin ihtiyaç duyuldu? Antik tiyatroların Paganist 

dönemde görülmesinin manası ne olabilir? Yahut Napolyon Fransasında meydanlar dört 

bir köşeden ‘gözlenebilir’ açıklıkta matematiksel hesaplanmasında- hatta bugün 

topraktan bitene düşman meydanların öykündüğü de bu olmalı- amaç neydi? Her birinin 

elle tutulur cevabı vardır. Her biri ayrı ‘inanç’ ve  ideolojilerin yansımasıdır. Turgut 

Cansever İslam şehrini tarif ederken bu mimari mantığın arka planındaki ideoloji ve 

inancın keşfedilmesi gerektiğini söyler. Dokunduğumuz yeri  kendi dünyamız, 

ilgilerimiz, sevdiğimiz şeylerin etkisiyle değiştirmemiz gibi. Müslüman şehri ise mimari 

dehâlar bütününü, müslümanların keşf, ta’ziz, tezhip yetenekleri ve ‘dünyayı 

güzelleştirin’, ‘imar edin’ vahyine muhatap olmak râmınca güzelleştirdikleri 

gerçeğinden daha mühim düzeyde idaresinde bulundukları hukukun insanîliğiyle de 

‘Daru’ul-İslam’dır.  Fatih Konstantiniyye’den kaçan Hristiyanları geri çağırması diğer 

                                                
14 Halil İnalcık,  Fatih Sultan Mehmet Tarafından İstanbul’un Yeniden İnşası, çev. Fahri UNAN, Bilkent Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, s.4 
15 Halil İnalcık,”İstanbul: Bir İslam Şehri”, çev, İbrahim Kalın, İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ Edebı̇yat Fakültesı̇ Yayınları( 

Publications of The Faculty of Letters, İstanbul University) İslam Tetkikleri Dergisi, Edebiyat Fakültesi 

Basımevi,1995, Cilt-Volume IX, s.250. 
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yandan eman teklifi reddedilince savaşıp esir alınanları da sürmesiyle bir politika 

uygulamıştır. Bu politikayı yine hiçbir oryantalist anlayışa merbut kılamazsınız.  

İslam-Osmanlı şehrinin tipik bir ihdâsı örneğini İslambol için okuyabiliriz. 

Fatih’in kozmopolit yapıyı iskan ve tanzim etmekteki yeteneği İslam şehrinin Daru’l-

İslam esasına göre tanzim ve iskan edildiğini gösterir. İslam şehri üzerine Batıda 

yazılanlarda, şekilsiz yığın16 yakıştırmaları yapılırken, XVIII sonrası medenîleştiklerini 

unutarak bir ‘sömürgecinin dünya modeli’ kurarlar ve cetvelle çizilmiş kentlere taparlar. 

Bil-aks Müslüman şehri ahâlinin kendi özgün ilgilerini koruyarak, mahalle kültürü ile 

mahalleye bırakılmış görsellikler sunarken, kimsenin arzusuna göre bir evin yanına bir 

başka ev dikemediği, güneşini kapatamadığı imar yasaları koyarak kenti tamir eder.  

  “II. Mehmed, fetih günü İstanbul'u başşehir yaptığını şu sözleriyle açıkladı: (Şu 

andan itibaren İstanbul benim taht'ımdır). Başşehre tahı-gâh yahut dâru's-saltanat 

denmekteydi. Saltanat siyasî hakimiyet anlamına gelir ve Peygamber halefinin manevi-

siyasi otoritesi olan hilafet'ten farklıdır. Böylece başşehir Saltanat sahibinin ikâmet 

ettiği yer sayılmaktaydı.”( İnalcık,a.g.e) Daru’s Saltanat, Osmanlı tipi müslüman bir 

şehrin,  Osmanlıya has ibarelerini ifade eden ilk örnektir. Saltanat Kapısı, tıpkı İslam 

Kapısı (birebir çev.) örneğindeki gibi, İslam dinine bağlı en büyük idarecinin, 

Halife’den sonraki en yüksek makam olduğunu ifade eden Osmanlıya has dinî bir 

terminolojidir. “Reâya (tebaa-halk) saray kapısının yani Babu's-sâ'ade'nin dışında 

yaşar ve dolayısıyla saray kapısı, yöneticinin otoritesini yansıtırdı. Gökleri veya evreni 

temsilen üzeri altın bir kubbe ile örtülen tahta oturmuş vaziyetteki bu yapı, devletin yarı 

kutsal merkezidir.”( İnalcık,bkz.253) O halde saltanat yarı kutsal bir makamdır.  

Osmanlı için söylenecekler şu noktaya kadar Dar’ul İslam için söylenecek olanlarla 

birlikte yekûn tutar. Osmanlının, Sultanın otoritesiyle ilgili terminolojisi şöyleydi:. 

Devlet Bab-ı Âli, şehir de Dâr-ı Saadet idi. Osmanlının sahip olduğu dünya görüşü 

gerçekten de İlahî takdir ve tasdike mazhar olmuş bir idare anlayışıdır. Bu anlayışın 

keyfiyeti dört yüz yıl en az İslambol’un idaresindeki muazzamlığı ile anlaşılmaktadır. 

Daru’s-Saadetteki refah yakın vilayetlere de yansır, vilayetlerin refahı Daru’s-Saadet’e 

uzaklığı ile belli olurdu. 

Osmanlı-İslam şehri için vakıf kurumundan bahsetmeden olmaz. Özetle; “İstanbul 

ve Bursa gibi büyük vilâyetlerde şehir tek bir merkezin değil, her biri dinî yapıların 

(cami, medrese, dârülaceze v.s.) bir parçası olarak inşâ edilen bir vakıf tarafından 

desteklenen farklı mevkilerdeki merkezlerin etrafında gelişmekteydi. İstanbul'da sultan 

veya vezirler tarafından yaptırılan bu tip bir merkezin etrafında yeni bölgeler (nâhiye) 

oluşmakta ve her bir nahiye, İstanbul kadısının atadığı kadının selâhiyetinde 

bulunmaktaydı. Bir müslüman cemaatinin din ve eğitim alanlarındaki en temel manevî 

ihtiyaçlarını karşılayan ve hatta (darülaceze imareti veya mutfağı sayesinde) su ve 

                                                
16İnalcık’ın Bir İslam Şehri:İstanbul adlı makalesinde İslam Şehri yazınlarında şehirleri yığın olarak tabir eden 

çalışmalara örnekler verir: “M. E. Bonine, "The Morphogenesis of Iranian Cities', Annals of the Assosciation of 

American Geographers 1x1x/2 (1979), 208-24; Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Harvard 

University Press 1967), Özellikle 3. bölüm, “The Urban Society” ve sf. 185-91; M. E. Bonine, “From Uruk to 

Casablanca, Perspectives in the Urban Experience of the Middle East’, Journal of Urban History, III/2, 141-80. 

Ortaçağ Avrupasının imtiyazlı şehir ve topluluklarıyla kıyaslamalar yapan şehir tarihçileri, İslâm tarihinde İslâmî 

denebilecek bir şehir düzenlemesi olmadığını ve İslâm şehirlerinde bağımsız ya da özerk loncalar yani zanaatkâr 

derneklerinin bulunmadığını söylemektedirler.” 
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yiyecek tedarik eden külliyeler, zamanla tam bir nâhiye halini alan birer yerleşim 

merkezine dönüşmekteydi. Müslüman İstanbul, bu sistem sayesinde XV. yüzyılın ikinci 

yarısında, Avrupa'nın en büyük şehri oldu.”( İnalcık, a.g.e) 

 

Kapitalist Sistem İçinde İstanbul ‘İslam Şehri’ Midir? 

 

İstanbul’un XVIII. Yüzyila Dek Geçirdiği Değişimler 

İstanbul iki bin yıl boyu Akdeniz ve Ortadoğu dünyasının kentleri gibi, nüfusu 

kalabalık, yiyecek ve yakacak temini için yöneticilerinin teyakkuzda olduğu, ırk ve 

dinsel çeşitliliği olan bir kentti. XVIII. yüzyılın ortalarına kadar, Akdeniz dünyasında 

görülen geleneksel şehir yapısı, faaliyetlerin kent yapısını dağılma biçimini korumuştur. 

XIX. yüzyılda ise Doğu Akdeniz’in bütün büyük şehirleri gibi İstanbul da dış dünyaya 

ayak uydurmakta ve yapısal bir değişim geçirmekteydi. 17 İstanbul için söylenecekler, 

rüzgarın Akdeniz’de estiği kadere göre degişkenlik gösterecektir. Kent tipolojisi 

çıkarmak için, yönetim erki, uzak yakın civar coğrafyalardaki konumu, dönemin 

konjonktürü gibi esaslar önem arz ediyor. Bir büyük Akdeniz kenti Roma dönemi, 

Bizans dönemi, Osmanlı dönemi başlıklarıyla kabaca sınıflanır. Bunlara göre gözler 

önüne serdiğimiz konumları güzergahını gösterir. İmparatorluk pagan, Hristiyan ve 

islam dönemlerinden geçmiştir. Kültür katmanlarının hepsi İstanbul’dur, İstanbul’u 

ifade eder. 

Osmanli Ve Dünya Ekonomisi 

XIX. yüzyılda Avrupa’dan esen Fransız İhtilali rüzgarı bu büyük İmparatorluğu elbette 

ki etkiledi. Geçmiş dönemlere bakarsak, XVI. yüzyıl Osmanlı’nın ‘Dünya 

Ekonomisine’ katılış sürecinde kilit noktaydı. Öncelikle XVI. yüzyıl Akdeniz ticaret 

yolu değişerek, bin yılların deniz ticaret hattı Adriyatik’e kaydı. Çünkü Ümit Burnu 

keşfedilmiş, deniz daha güçlü gemicilere geçiş hakkı tanımıştı. Kuzey Batı Avrupa’dan 

yola çıkan gemiciler denizaşırı kolonilerle zenginleşip, tahvil ve borsa piyasasını açarak 

dünyaya satmaya başladılar. Diğer önemli gelişme, ‘kaçak tahıl’ ticaretiydi. Osmanlı iç 

yönetimsel çalkantılar bir lale devri isrâfiyatı üzerinden çıkmıştı ki yiyecek ihtiyacında 

dengeyi kurmaya çalışırken, yiyecek teminindeki birinci kaynağı Balkan ülkelerinde 

kaçak tahıl ticareti başladı. Daha yüksek kazançlı bu girişim, vilayetlerine gönderdiği 

memur ve mültezimlerin de sürece dahil olmasıyla onlara karlı gelince, Osmanlı 

bürokratik yapısında çalkantılar görüldü. Kırda yaşayan Balkan vilayeti tebaası 

merkezlere inmeye, Müslümanlar, Sırplar, Rumlar ayrışmaya başlar. Avrupa’ya yapılan 

ticaretin sağlayıcısı olan Rumlara verilen haklar, Osmanlı içinde ayrılıkçı hareketleri de 

tetikledi. Balkanlarda uyruk ayrışması başlamış, Türk  ve müslümanlar Balkanlar’ın 

doğusuna, Sırp ve Avusturyalılar batısına kaydı. Böylelikle Balkan uluslarının 

uyruklaşması tetiklenmiş oldu. Osmanlı ekonomik, toplumsal ve bürokratik hatlarıyla 

bu sıkıntılarından toparlanmakta zorlanıyordu. 18 

Osmanlı XIX. yüzyılda boğuştuğu bu sorunlarla çözümü bazı ıslahatlarla az da olsa 

                                                
17 İlber Ortaylı, “İstanbul’dan Sayfalar: İstanbulda Yerleşme Düzeninin Evrimi Üzerine”, s.272. 
18  Reşat Kasaba,Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, On Dokuzuncu Yüzyıl, çev. Kudret Emiroğlu, Belge 

yyn. Ekim 1993,  s.16-19. 
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gidermişti. Elbette sosyo-kültürel alana yapılanlar Osmanlı Dünyasını parçalamak için 

yetti . Fakat Dünya Ekonomisi, kaçak ticaret, faizli tahvil, borsa enflasyonu gibi olguları 

pazarlayınca bu büyük İslamî dünya hangi temellerle ayakta kalmalıysa, ona hedef alıp 

devirdiler. Bu gidişat Dünya Ekonomi’ye zorunlu-istemsiz geçişe neden oldu. 

 

 

Sonuç 

 

İstanbul 1453’te fethedildikten sonra  Daru’l İslam oldu. Daru’s-Saadet İslam’ın gazâ 

inancıyla fethedilen tüm coğrafyaların ‘payitaht’ı oldu. Konstantinople’nin konumu 

Akdeniz medeniyetlerindeki yerini II. Mehmet ile beraber de korudu. Akdeniz’e olanlar 

ona da oldu. Akdeniz üç inancın merkezi konumundaki bu kenti İslamın ‘Bâb-ı 

Âli’siyle yüzyıllarca hakkıyla korudu, geçmişine sadık kaldı. Şehri ihtirasına kurban 

eden Haçlı zihniyetiyle değil o,  imar ve iskan edenlerle barışık yaşadı. Daru’s-

Saadet’in payitahtlığındaki Osmanlı hinterlandı İslam’ın idaresinde sükuneti buldu. 

Hinterlandında bir ‘İslam ekonomisi’ geçerliydi ve pazarlar aksi davranışlarda hadım 

edilebilirdi. Faiz, rüşvet, kötü mal, kirli para, tefecilik vs. hinterlandında görülemezdi. 

XVIII. yüzyıl ve sonrası gelişmeler ‘Modern Dönem’i başlatınca ‘Modern Ekonomi’ 

hatta girdi. Söz konusu Modern Dönem ve ‘Dünya Ekonomi’ ayrı bir çalışmada 

incelenmelidir. Fakat şu bellidir ki ; iktisadi, politik, kültürel yapılar peşi sıra dönüşmek 

zorunda bırakıldı. İktisat laik, Politika laik ve Kültür laik-dinsiz, olmak zorundaydı bu 

ekonomide. ‘Modern Dünya Sistemi bir ekonomiydi. Bu sistemde dine dair herhangi bir 

şey olamazdı. Elbette görünen yüzünde İslam’ı üç kıtadan silebilmek megalo ideası 

hangi kahramana nasip olursa hegemonya o olacaktı. İslam’ın Müslümansızlaşması 

faaliyeti başarıyla yürütülmüş, İslamî amentü zedelenmişti artık. Bu şartlarda ‘İslam 

şehri tanımı hangi kovayı solduracak su olabilir. ‘Modern Ulus Devlet’ ideolojisi, laik 

ekonomisi ile Müslüman şehirde kurulabilir mi? Laik hukuk, katliamcı ırkları devlet 

yapma hakkını sağlıyorsa, müslüman hukuk orayı ne bellemelidir? XXI. yüzyıl XX. 

yüzyılın devamıdır. Bugünkü gelişmeler “Türkiye İstanbul’unun”, islam şehri olarak 

ancak ‘Daru’l İslam’ zincirinde ve hattında incelenmesini vacip kılar. Küreselleşme 

denilen 1980 sonrası hakimiyet sürüyor ve bu tanım (islam şehri) buhar olup uçuyor. 

Değişmeyen tek şey ‘Daru’ul-İslâm’ın ihtiva ettiği mânâ ve yaşanmış olduğu zamanın 

tarihsel verileridir.  
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