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00 yıl hüküm süren Osman-
lı İmparatorluğu’nun şehir 
kültürü ve şehirleşmedeki 
etkilerini, günümüzde hâlâ 
yaşayan Osmanlı şehirlerine 

baktıkça daha net görüyoruz. İnsanların iç 
içe yaşayabildiği, şehrin kültürünün mi-
mariden okunabildiği ve fethettiği her yere 
şehir medeniyetini de beraberinde götür-
düğü Osmanlı’nın şehir mimarisi ve kül-
türü ile alakalı, İstanbul Şehir Üniversitesi 
Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yunus Uğur ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Tarih boyunca varlığını korumuş bir-
çok kadim şehir var. Bu şehirlerin hepsi 
birbirinden farklı karakterlerde midir?

Hangi dönemin ve coğrafyanın şehirlerini 

konuşuyorsak, o dönemin ve coğrafyanın 
kendine mahsus nitelik ve imkânları var-
dır ve bunlar şehirlerde de kültürel ve dini 
kimliklerden bağımsız olarak, ortak un-
surlar olarak karşımıza çıkarlar. Zamanın 
ruhu der kimileri buna ve her kimseyi ve 
nesneyi etkiler. İnşaat malzemelerinden 
idari ve iktisadi örgütlenme gereksinmele-
rine, iletişim araçlarından gündelik yaşam 
mekânlarına kadar, zamanın şehirlerinde 
bir takım benzeşmeler fark edilir. Fakat be-
lirli bir seviye ya da derinliğe ulaşıldığında 
bu genel benzeşmelerde bazı farklılaşma-
lar görülür ki bunları kültürel-dini farkların 
şehirdeki mekânsal, kurumsal ve gündelik 
yaşam tezahürlerine etkisi olarak değer-
lendirmek icap eder. Aynı zamanlarda fark-
lı coğrafyalardaki şehirler örneğin İstanbul, 

Bursa, Üsküp, Saraybosna, Selanik, Kü-
tahya, Amasya ve Halep birbirine Londra, 
Paris, Venedik, Viyana, St. Petersburg ya 
da Kalküta’dan daha fazla benzeşiyorsa bu-
nun sebebi herhalde farklı kültürel özellik-
lerdir, değerlerdir, dünya görüşleridir. 

Peki bir yere “Burası bir Osmanlı şehri” 
diyebilmemiz için o yere ait olan 
belirli özellikler var mıdır? Bir Osmanlı 
şehrinin olmazsa olmazı nelerdir?

Osmanlı şehirlerinin özellikle geniş klasik 
dönemi diyebileceğimiz Tanzimat’a kadar 
olan dönemine bakarsak, bazı şehircilik 
ilke ve uygulamalarını Osmanlılara mah-
sus olarak ifade edebiliriz. Bir şehrin fet-
hedilme şeklinin (savaş ya da barışla) şehir 
mekânının organizasyonuna etkisinden 

KÜLTÜR VE MİMARİNİN 
HARMANLANDIĞI 

OSMANLI ŞEHİRLERİ
Osmanlı’da şehir dolayısıyla ortaya 
çıkan değer, vakıflar yoluyla yine 
şehrin, şehirlinin hizmetine dönmüş 
ama bir taraftan da şehrin iktisadi 
hayatı sekteye uğramadan devam 
edebilmiş. Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur 
ile Osmanlı’nın şehir kültürü ve 
şehirleşmedeki etkilerini konuştuk
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başlayıp Osmanlıların bir şehre girdiklerin-
de ilk yaptıkları şeyler olarak sayım yapma 
ve kanunname çıkarma usulüne, şehirlerin 
genişleme süreçlerinden gündelik yaşam 
ilişkilerine ve yönetme ve örgütlenme bi-
çimlerine kadar Osmanlı şehirleşmesi için 
pek çok ilke ve uygulamadan bahsedebi-
liriz. Fakat sorunuza dönüp burada kısaca 
şunu ifade edelim. Osmanlı şehirleri genel 
olarak açık uçlu kalesiz şehirlerdir. Genel 
olarak kalelerden ibaret bir Osmanlı şehri 
nadir görürsünüz. Osmanlı şehirleri, çok 
dinli, etnikli ve kültürlü şehirlerdir ve şehir-
liler bir arada yaşama serbestliğine sahiptir.

Osmanlı şehirlerinin ana üniteleri imaret/
külliye odaklı kamusal alanlar, bedesten 
odaklı han ve çarşılardan oluşan ticari 
alanlar ve mahalle odaklı hem sosyal/şe-
hirden soyutlanmamış hem de daha özel 
alanlardır. Dolayısıyla Osmanlı şehirlerinin 
merkezinde külliye ya da Cuma camilerini, 
bedesten ya da han ve çarşıları ve mutlaka 

çıkmaz sokaklı ama birbiri ile bağları olan 
insani ölçekte mahalleler ve mescitlerini 
görürsünüz. Osmanlı şehirlerinde tüm bu 
ilke ve uygulamaları mümkün ve sürdü-
rülebilir kılan bir müessese daha vardır ki 
o da vakıflardır. İrili ufaklı binlerce vakıf 
her Osmanlı şehrinin olmazsa olmazıdır. 
Mescitlerdeki kandil ve şamdanlardan tek-
kelerdeki kazanlara, şehir merkezlerindeki 
çeşme, han ve dükkânlardan kuş evlerine 
ve medreselerdeki kitaplara kadar pek çok 
vakıf eseri görürseniz anlayın ki bir Os-
manlı şehrindesiniz!   

Bu bahsettiğiniz niteliklerin 
kullanılabilir şekilde yer aldığı özellikle 
Balkan coğrafyasında hâlâ yaşayan 
Osmanlı şehirleri olduğunu görüyoruz. 
Bu küçük şehirlerle İstanbul’u 
mukayese ettiğimizde nasıl bir sonuçla 
karşılaşırız?

Öncelikle böyle bir mukayese çok anlamlı 

sonuçlar üretmeyebilir. İstanbul bugün ol-
duğu gibi tarihi boyunca da etrafındaki şe-
hirlerden hep 5-10 kat daha büyük bir şehir 
olmuştur. 20. yüzyılın başlarına değin ke-
sintisiz bir şekilde 1600 yıl payitaht olmuş 
bir şehirdir. Balkan şehirleri ise Osmanlılar 
fethettiğinde nüfusu bin civarında olan 
Osmanlıların ihya ve şenlendirmesi ile on 
binleri bulabilen şehirler olmuşlardır. Do-
layısıyla İstanbul’un cesameti, kapasitesi, 
nüfuzu bu şehre çok özgün bir yer verme-
mizi gerektirir. Bugün de bu özgünlüğünü 
ve kapasitesini hem Türkiye hem de dünya 
ölçeğinde zaten devam ettirmektedir. İs-
tanbul gibi bir şehir için de bu kaçınılmaz-
dır. Tarihi mirası, coğrafi şartları ile tevarüs 
ettiği mizacı budur denilebilir. Cumhuriyet 
dönemi İstanbul’unun ise en büyük soru-
nu yüksek binaları ya da gecekonduları 
değildir. Şehirde bir türlü yakalanamayan 
ahenktir; her şeyin hak ettiği yere, yerli ye-
rine konulamamasıdır. 
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Bahsettiğiniz ahengi yakalayabilmiş 
şehirler var mı?

Evet. İstanbul’un mukabili olabilecek dün-
ya şehirleri, örneğin Londra ve Paris vakti 
zamanında yani 17.-19. yüzyıllarda tercihle-
rini yapmışlar ve bu tercihlerini uygulaya-
bilecekleri idari ve finansal güce de sahip 
olarak şehirlerini neredeyse baştan yarat-
mışlardır. Beğenirsiniz ya da beğenmezsi-
niz ama odakları bellidir ve şehir kimlikleri 
oluşmuştur. İstanbul’da ise tarihi savrul-
maların da tesiri ile engin deniz dalgaları 
henüz bir sükûnet bulamamıştır diyelim. 
İstanbul, Osmanlılarca fethinden sonra ta-
rihinde gördüğünden daha kısa zamanda, 
neredeyse yüz yıl içerisinde dünyanın her 
açıdan en büyük şehri olmuştur. Fakat bu 
ahenk, bu siluet de dünyanın en büyük, en 
dinamik imparatorluklarından Osmanlılar 
tarafından oluşturulabilmiş ve yıkılana 
kadar da muhafaza edilebilmiştir. Gökde-
lenler başlı başlına sembolize ettiği değer-
ler ve yaslandığı dünya görüşleri itibariyle 
değerlendirilebilir ve reddedilir ya da kabul 
edilir ama dediğim gibi İstanbul’un asıl so-
runu şehir olarak bunlar değildir. Az katlı 
binalarla çok katlı binaların, tarihi bir mi-
mari eser ile ultra modern bir mimari ese-
rin uyumsuz birlikteliğidir. 

Bu uyumsuzluğun sebebi tarihi olana 
karşı olmak mıdır? 

Bana öyle gelmiyor. Daha ziyade miras ile 
mevcut şartları birlikte değerlendirebile-
cek zihni ve kültürel çözümlemelere, ol-
gunluğa sahip olmamak gibi geliyor bana. 
Yoksa şu anda ferdan ferda paradoksal 
bir biçimde aşırı olarak hem tarihe hem 
de yeniye sevdalıyız. Ama henüz ahenk 
oluşturacak bir olgunluğa maalesef sahip 
değiliz. Denemeler yapıyoruz. Umarım 
kısa zamanda mesafe alırız, yoksa yüksek 
yapılar olarak hemen bugün tezahür eden 
kafa karışıklığımızın yarın sosyo-kültürel 
sonuçları da olacak. 

Osmanlı şehirlerinde kanlı canlı 
yaşayan bir kültür mimarisi de 
bulunuyordu. Örneğin vakıflara maddi 
gelir sağlamak amacıyla bedestenler 
yapılırdı şehrin bir bölümüne. Şehir 
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planlaması kültürden ne kadar 
besleniyor sizce?

Bu büyük bir tartışma tabii. Geçmişte şehir 
planlaması, bence bu kelime ile karşıla-
masak bile ‘şenlendirme’, ‘ihya’ gibi kav-
ramları kullanarak değişik bir nizamdan 
bahsedebiliriz, kültüre aşırı bağımlıdır. Zira 
planlayanlarla uygulayanlar ve şehirde ya-
şayanlar neredeyse aynı kişiler ya da aynı 
zihni dünyanın şehirlileridir. Oysa mevcut 
profesyonel planlama süreçlerinin eleşti-
rileri bellidir. Planlama, kültürel, sosyal ve 
insani yerel şartların ihmali ile maluldür. 

Osmanlılarda şehrin şenlendirilmesi, yani 
imarı esas olduğu için bunu sağlayacak 
müesseseleri geliştirmiş gözükmekte-
dirler. Şehir ihyasının önemli bir aracı 
olarak inşa ettikleri diyelim bir külliyede 
sundukları altyapı ve üst yapı imkânları-
nın sürekliliğini dert edinmişlerdir. Hem 
şehirdeki iktisadi hayatın odağı olarak 
hem de şehrin büyük sosyal donatı alan-
ları olan külliye ve benzeri yapıların sü-
rekliliğini temin için bedestenler, hanlar 
ve çarşılar yaparak bunların mülkiyetini 
kişilere vermemişler ve gelirlerini büyük 
yapılara vakıflar yoluyla akar yapmışlar-
dır. Böylece değerli gördükleri yapıların ve 
dahi şehirlerin uzun ömürlülüğünü yine 

adalet anlayışlarına uygun bir süreç ile 
çözmüş gibi gözükmektedirler. Zira Tur-
gut Cansever hocanın sıklıkla zikrettiği 
gibi, şehir dolayısıyla ortaya çıkan değer, 
vakıflar yoluyla yine şehrin, şehirlinin hiz-
metine dönmüş ama bir taraftan da şehrin 
iktisadi hayatı sekteye uğramadan devam 
edebilmiştir. 

Peki geniş bir coğrafyada Osmanlı’nın 
fethiyle gelen bir şehirleşme başladı 
diyebilir miyiz?

Kesinlikle. Esas olarak Osmanlılar yeni şe-
hirler kuran bir medeniyet değildir. Yeni 
şehirler de tek tük kuruluyor ama esas 
olarak var olan şehirleri imar ve ihya eden 
bir medeniyettir. Bildiğimiz kadarıyla feth- 
edip de sonra yok ettiği bir şehir yoktur. 
Bu açıdan Moğollardan da modern dö-
nemdeki sömürgeci imparatorluklardan 
da farklıdır. Malum Moğollar pek çok şehri 
yok etmişlerdir; sömürge imparatorlukları 
da mevcut şehirleri ölüme terk edip yeni 
yeni şehirler, Kalküta gibi ya da bir şehir 
içerisinde eski şehir yeni şehir ikilemle-
ri, Rabat’ta olduğu gibi oluşturmuşlardır. 
Oysa Osmanlılar Balkanlar’da bin ve binin 
altında nüfusu olan kaleli şehirleri fethe-
dince bunları çok kısa zamanda, mevcut 
miraslarına da sahip çıkarak on binler se-

viyesinde nüfusa sahip olan açık şehirlere 
dönüştürmüştür.

Son olarak şunu sormak istiyorum; 
Osmanlı devrindeki şehircilik 
anlayışının farklı dil, din ve kültürden 
insanların bir arada yaşamasına etkisi 
neydi?

Kabaca bazı istatistikler bu soruya yeterli 
cevabı verir sanırım. Balkan şehirlerinin 
fetihleri 1350’lerde başladı ve pek çok şehir 
500 sene civarı Osmanlıların elinde kaldı. 
1850’lerdeki nüfus sayımlarına bakıldığın-
da bazı şehirlerde yarısı ve bazı şehirlerde 
yarıdan fazlası gayrimüslim nüfus idi.  Türk-
çe ile birlikte yerel dil ve kültürlerin yaşadığı 
biliniyordu.  İstanbul’da bile 19. Yüzyılın or-
talarında yüzde 40 civarında gayrimüslim 
nüfus ve kültürleri mevcut idi. Ayrıca çoğu 
Osmanlı şehrinde farklı din ve etnik yapı-
dan gruplar aynı mahallelerde oturuyorlar-
dı. Her ne kadar sosyolojik olarak insanlar 
tercihlerde bulunup hemşerilik, dindaşlık, 
statü denkliği gibi birlikte oturdukları vaki 
ise de bir dini etnik grubu belirli yerlerde 
oturmaya zorlayan ve asla bir mahalleden 
diğerine geçme yasağı koyan bir hukuki çer-
çeve bulunmamaktaydı. 
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