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EFE KORKUT KURT: Beyo¤lu Bölgesi yüzy›llard›r ‹stanbul’un
en dinamik, hareketli ve sürekli de¤iflim geçirmifl bir bölgesi.
Son 100-150 y›ll›k geliflimini k›saca özetleyebilir misiniz?
ZEYNEP MEREY ENL‹L: Tarihçesini çok özet söyleyeyim. Beyo¤lu’nun tarihçesine bakt›¤›n›z zaman asl›nda söylenecek
çok fley var ama özet Beyo¤lu biliyorsunuz çok yak›n dönemlere kadar asl›nda ba¤l›k bahçelik bir yer. Hatta Pera Ba¤lar›
diye biliniyor. Afla¤›da Galata, Ceneviz kolonisi olarak çok
daha önceki yüzy›llardan beri, Bizans döneminden beri var.
O dönemlerde de Beyo¤lu henüz geliflmemifl bir yer. ‹lk geliflmesi de 17. yüzy›lda buraya yabanc› elçiliklerin yerleflmesiyle oluyor. Ama esas geliflmesi 19. y.y.’da Beyo¤lu’nun kentin
önemli bir prestij alan› olarak ortaya ç›k›fl› bu dönemde. Beyo¤lu’nun yükselifle geçiflini etkileyen, geliflmesini tetikleyen
unsurlar nelerdir diye bakarsak; tabi ki bunlar›n hepsi 19.
y.y.’da Osmanl›’n›n geçirdi¤i önemli dönüflümlerle ba¤lant›l›.
Biliyorsunuz Osmanl› toplumunda 18. y.y.’dan beri bafllayan
bir reform hareketi var. Ancak 19. yüzy›l hem ekonomik, hem
toplumsal, hem de siyasal sistemde çok daha yayg›n ve önemli de¤iflikliklerin oldu¤u bir dönem.
E.K.K.: Tanzimat dönemi ile alakal› yani…
Z.M.E.: Evet Tanzimat Dönemi
ile alakal› tabi. Dönemin ekonomik boyutu çok belirleyici. ‹lk
1838’de yap›lan bir anlaflma var:
‹ngiliz - Türk ticaret anlaflmas›. Bu
anlaflma ‹ngiliz tüccarlar›na belli
kolayl›klar sa¤layan bir anlaflma.
‹zleyen y›llarda benzeri anlaflmafllar di¤er Avrupa ülkeleriyle de yap›l›yor. Ve kapitülasyonlar ad› alt›nda, Osmanl›’n›n yar› sömürge
bir devlet haline gelmesine neden
olan belli imtiyazlar veriliyor yabanc› ticaret adamlar›na. Bu anlaflmalar›n tetikledi¤i geliflmeler
ve Tanzimat’›n da getirdi¤i politik
ve toplumsal dönüflümler aç›s›ndan bakmak; Beyo¤lu’nun geliflmesini bu bütün içinde de¤erlendirilmek gerekiyor. Yani, Beyo¤lu’nun geliflmesi Osmanl›’n›n o
dönemdeki Dünya ekonomik sistemine eklemlenme biçimiyle ilintili
asl›nda. Sa¤lanan bu ekonomik
olanaklar ve yeni geliflmeler do¤rultusunda ticari aktivitede önemli
art›fllar söz konusu oluyor. ‹stanbul önemli bir cazibe merkezi haline geliyor Avrupal› ticaret adamlar› için. Öte yandan, Osmanl›’n›n bünyesindeki az›nl›klar bu ticaret iliflkilerine çok daha çabuk
eklemleniyorlar… Onun da çeflitli
sebepleri var tabii. Dolay›s›yla da
bir yeni zenginleflme, yeni ekonomik iliflkiler söz konusu oluyor. Bu-

nun ba¤lam›nda bakt›¤›n›z zaman Galata’n›n yeni bir ifl merkezi olarak yükselifli söz konusu oluyor. ‹flte bankalar, sigorta
kurumlar› v.b. yeni yeni fonksiyonlar yeni bina tipleri ile birlikte Galata’da yer seçmeye bafll›yorlar ve bir bak›ma ikili bir yap› oluflmaya bafll›yor.
E.K.K.: Peki neden baflka bir yer de¤il de Beyo¤lu bölgesinde
oluyor bu geliflme süreci?
Z.M.E.: Bir yandan liman var; Galata hep önemli bir ticaret
liman› olagelmifl. Bir yandan zaten elçilikler daha önceden
17. y.y.’dan itibaren Pera’da yer seçmeye bafllam›fllar. 19.
yüzy›lda Osmanl›’n›n Dünya ekonomisine eklemlenme biçimi
Galata’n›n önemini daha da artt›rm›fl, nüfusu artan kentin bu
yönde geliflmesini tetiklemifltir. Bir yandan bu ticari iliflkiler
a¤›rl›kl› olarak gayrimüslim popülasyonlar üzerinden yürüyor.
Yani Osmanl›’daki az›nl›klar üzerinden yürüyor ve hatta flöyle
fleyler de var: sözünü etti¤imiz ticari anlaflmalar ile verilen imtiyazlardan yararlanmak için birçok Osmanl› tebaas› olan
gayrimüslimin yabanc› ülke tebaas›na geçmesi söz konusu oluyor. Dolay›s›yla Bat›l› ülkeler ile Osmanl› bünyesindeki gayrimüslimlerin daha organik ba¤lar› oluyor. Bunun da çeflitli sebepleri var…
O dönem içerisinde bakt›¤›m›z zaman; her fleyden önce bir din ba¤›
var; lisan aç›s›ndan belli kolayl›klar
var. Biliyorsunuz Rum az›nl›klar Osmanl› D›fl ‹flleri’nde çok önemli unsurlar olmufllar. Tercüme odas› var mesela Osmanl› D›fl ‹flleri’nde… Bu tercüme odas› çok önemli ve burada da
genelde Rumlar istihdam ediliyor.
Bu Galata’daki yo¤unlaflan uluslararas› ifl iliflkilerinin uzant›s›nda gelifliyor asl›nda Beyo¤lu bir bak›ma. Yani afla¤›da ofisi olanlar iflyerine yak›n
yer seçmeye bafll›yorlar; iflte Tünel’in
yap›lmas› bile bu nedenledir. Afla¤›da ofisi olan ifladamlar›n›n iflyerine
bir an önce ulaflmas› amac›nda yap›lm›flt›r. 19.y.y. boyunca Pera, prestijli
bir konut alan› olarak ortaya ç›k›yor.
‹stiklal Caddesi ise gene prestijli bir
kültür, e¤lence ve al›flverifl aks› olarak yükseliyor. A¤›rl›kl› olarak gayrimüslimlerin, yabanc›lar›n oturdu¤u
bir alan ama bu demek de¤ildir ki
müslümanlar burada oturmuyor. Zaten Tanzimat boyunca Bat›’ya böyle
bir öykünme var… Pera’n›n kendine
özgü yaflam›na kat›lma, Osmanl› ayd›nlar› için de önemli olmufltur.
E.K.K.: Kozmopolit bir durumdan
söz edebilir miyiz? Gelir da¤›l›m› aç›s›ndan homojen bir bölge miydi?
Z.M.E.: Tabii ki… Çok kozmopolit
bir yer oldu¤u muhakkak Beyo¤lu’nun; her milletten insan var... 19.

y.y için konufluyorsak e¤er; asl›nda Beyo¤lu da homojen bir
bütün de¤il; yani en prestijli bölgeye bakt›¤›m›z zaman bu ‹stiklal Caddesi’dir; ve bu caddenin yak›n çevresidir. Bugün bile en prestijli alanlar hala okunabilir. Zenginlerin yapt›rm›fl oldu¤u en büyük apartmanlar; ki bu yap›lar bir kapital bir gerektirir, yine burada ‹stiklal Caddesi üzerindedir ya da bir iki paralel sokak alt›ndad›r ama ondan sonra bu durum de¤iflir. Biraz afla¤›lara inildikçe, çeperlere gidildikçe yap›lar daha mütevazileflir, kullan›c›s› da. Mesela Tarlabafl› orta halli bir yerdir. Mesela Çukurcuma’n›n güneyi, Tophane bölgesi müslüman mahallesidir. Yani asl›nda müslüman ve gayrimüslim
gruplar birbirlerine çok de¤iyorlar. Ayr›ca, Beyo¤lu’nda Osmanl› elitinin yap›lar› yok mu, var tabii ki… hemen akl›ma gelen Zeki Pafla apartman›. v.b. gibi. Yani böyle bir iç içe geçme var. Homojen mi diye sordu¤unuz için söylüyorum; yani
Beyo¤lu’nun çok da heterojen bir yap›s› vard›r.
E.K.K.: Tanzimat ile birlikte; Bat›’n›n bir üst kimlik olarak
oluflmaya bafllamas›yla kendini böyle tan›mlamaya çal›flan
Türkler ya da Müslümanlar da yavafl yavafl giriyor buraya
Ama bunun geleneksel dokuyla çok alakas› yok galiba. Tophane bölgesini bunun d›fl›nda tutuyorum. Geleneksel toplum
yap›s› aç›s›ndan bakarsak ne dersiniz?
Z.M.E.: fiimdi ben “geleneksel fiziksel doku” aç›s›ndan ayn›
fikre çok kat›lm›yorum. Doktora tezimde de vard›¤›m nokta asl›nda böyle bir sav üzerindendi. Bizde hep flöyle kabul vard›r;
bir Türk ya da Osmanl›-Türk Mimarisinden söz edilir; bir de
Rum Mimarisinden... Yani Osmanl›-Türk mimarisinden ayr› bir
fley olarak, daha bat›l›laflm›fl. Asl›nda tipolojik olarak inceledi¤imiz zaman yap› tipleri birbirine çok benzer. Ben bunu tezimde flöyle belirttim: “western facades on traditional forms”: yani geleneksel formlar üzereine aplike edilmifl Bat›l› cepheler...
Yani, Bat› mimari usluplar›n›n görüldü¤ü bir yüzü, cephedesi
var; ama tipolojik olarak bak›ld›¤›nda geleneksel formlar sürüyor... sofalar, cumbalar ve hatta genifl çat› saçaklar›. Bunlar
dönemin apartman tipi yap›lar›nda bile gözleniyor. Tabii burada flöyle bir fley de var: konutlar da zaman içerisinde ihtiyaca, yasal kurallara göre dönüflüyorlar. 19. y.y.’da biraz daha
farkl› bir tipolojinin ç›kmas›n›n nedeni, o dönemde ç›kar›lan
Ebniyelerdir diye düflünüyorum; yani imar yönetmelikleri. Ebniyeler yap›laflmay› denetleyen; belli normlara, standartlara
ba¤layan hükümler içerir. Yap›n›n yüksekli¤i flu kadar olacak; cumba boyutlar› flu kadar olacak; komfluya flu kadar yaklaflacak, ahflap malzeme kullan›lmayacak, yap›lar kargir olacak, ç›kmaz sokak yap›lmayacak v.b. gibi… Asl›nda o gele-

neksel formlar›, bir kurallar dizgesi içerisine sokmaya bafll›yor
enbiyeler. fiimdi aradaki temel farka bakt›¤›m›zda Müslüman
mahallelerinde daha çok ahflap yap›lmaya devam ediliyor.
Yang›nlar yüzünden ahflab›n yasaklanmas›na ve kargir yap›lar›n zorunlu k›l›nmas›na ra¤men Müslüman kesimin ahflap yap›m›na devam etti¤ini ama gayrimüslim kesimlerin kargire daha
çabuk geçtiklerini görüyoruz. Bu belki biraz maddi güçle de
ilintili. O dönem içerisinde Bat› ile tesis edilen kültürel iliflkiler
ile de alakal› olabilir; ama konut tiplerine bakt›¤›m›zda, kimi
zaman “sefertas›” evler ya da “üç pencere modülü” olarak adland›r›lan evleri ve bunlar›n çeflitli varyasyonlar›n› t›pa t›p ayn› olmasa da Fener, Balat, Süleymaniye, Cankurtaran, Tophane v.b. mahallelerde görebilirsiniz. Yani 19.y.y.’›n tarif etti¤i,
belli bir imar disiplini alt›na ald›¤› bir yap›laflma biçimi vard›r. Ama bunlar kentin çeflitli mahallelerinde, yani müslüman
olsun, gayri-müslüm olsun hep görülür, ve geleneksel tipolojilerin devam›d›r. Yani, tipolojik olarak çok keskin bir ay›r›m oldu¤unu düflünmüyorum. Geleneksel dokudan farkl› m› diye bakarsak bu geleneksel doku da zaman içerisinde de¤ifliyor. Biz
genelde Osmanl› ya da Türk yap›s›n› konaklarla özdefllefltirmek gibi bir e¤ilime sahibiz ama herkes konaklarda yaflam›yor ki; s›radan, mütevazi evlerde de yafl›yorlar. Özellikle bu s›radan, mütevazi konut tipleri birbirine çok benziyor. Üstelik,
müslüman-Türk kesim ile gayrimüslümlerin konaklar› da yüzy›llar boyunca ortak tipolojik özellikler gösteriyor. Ama Beyo¤lu’nda apartman tipi yap›lar›n ortaya ç›kmas›, kargir yap›lara
daha çok yükselme imkan›n›n sa¤lanmas› v.b. etkiler dokuda
bir farkl›laflma getiriyor. Ancak, bu kültürel bir farkl›laflmadan
ziyade ya da ondan çok öncelikle 19. yüzy›lda getirilen yap›laflma normlar› ile ilintili kan›mca. Gelenekten kopma var m›
diye bakarsak: Bir anlamda var, ama bir anlamda da yok.
Gelene¤in o kurallar içerisinde yeniden üretilmesi var.
E.K.K.: fiöyle diyebilir miyiz: 19. yüzy›lda‘da özellikle Beyo¤lu’ndaki mimari doku’nun bir yandan evrensel boyut kazand›¤›, bir yandan da Bat›’da üretilmifl konut tiplerinin hem
teknolojisiyle hem de konut tiplerinin adapte edilmesiyle buradaki geleneksel, kültürel unsurlar›n eklemlendi¤i özgün bir
hal alm › fl t › r?
Z.M.E.: Bence tamamen öyle… Bat› usluplar›na daha sad›k,
onlar› daha yak›ndan izleyen örnekler muhakkak ki var; ama
geneline bakt›¤›m›zda apartmanlarda bile geleneksel yorumlar› görüyoruz. Mesela Osmanl› evi dedi¤imiz konut tipinde hakim olan saçaklar›n apartmanlara da uyguland›¤›n› görüyorsunuz Beyo¤lu’nda. Ben Mimarl›k Tarihçisi de¤ilim; haddimi

aflmak istemem ama bu tür geleneksel ögelerin kullan›m› ile
Beyo¤lu’nda asl›nda çok yerel, çok eklektik ve çok kendine özgü bir mimarinin olufltu¤u kanaatindeyim ben. Örne¤in, Art
Nouveau’yu kullan›yor ama bana göre kimi zaman ya da ço¤u zaman onu böyle gelenekselden türetilmifl formlar üzerine
koyuyor.
E.K.K.: Evet ; burada asl›nda modern mimari’ye ait ortaya ç›kan ilk örneklerin bile ‹stanbul’u yans›tt›¤›n› düflünebilir miyiz?
Z.M.E.: Evet, kesinlikle…
E.K.K.: Bu, soylulaflt›rma ve dönüflümlere bak›lmas› aç›s›ndan
önemli ve buradaki unsurlar›n etkisini görebiliyoruz. Özellikle
de Beyo¤lu’nun öne ç›kmas›nda… Peki buradan günümüze
do¤ru gelirsek; nas›l bir süreç izliyoruz? Özellikle 1950’lerden
ve 6-7 Eylül olaylar›ndan sonra büyük bir de¤iflim olmufltu yan›lm›yorsam…
Z.M.E.: Kesinlikle öyle... 6-7 Eylül çok ac› ve zor bir dönemdir. Ben 15 y›l önce doktora tezimi yaparken de oradaki birçok insanla görüflmüfl ve bu dönemin öykülerini dinlemifltim.
Bunun önemli bir k›r›lma noktas› oldu¤u muhakkak. Tabii onun öncesindeki 1942’deki Varl›k Vergisi gibi önemli de¤iflimler getiren baflka
olgularda var. 6-7 Eylül Olaylar›yla
bafllayan süreçte Beyo¤lu’nun özgün nüfusunun önemli bir parças›
olan gayrimüslimlerin ‹stanbul’u terk
ettiklerini görüyoruz. Kalanlar›n Beyo¤lu’ndan kopmas›n› h›zland›ran
baflka faktörler de zaman içerisinde
olufluyor. Yani 1950 sonras›nda yaflanan h›zl› kentleflme süreci. Bu da
çok önemli bir faktör. 1950’lerden
sonraki bu h›zl› kentleflme sürecinde
de kentte farkl› prestij alanlar› ortaya ç›k›yor. Niflantafl›, fiiflli gibi çoktand›r prestij bölgeleri olan yerler
daha da önem kazan›yor: Levent, Etiler, Ulus gibi yeni prestij
bölgelerinin geliflmesi ile -ki buna 1970’lerden itibaren Anadolu yakas› da kat›l›yor- Beyo¤lu’nda geriye kalan orta-üst kesimden gayrimüslimler ile burada yaflayan müslüman nüfusunda
yer de¤ifltirmesi getiriyor. ‹flte 1950 sonras›nda ve özellikle de
1970’li y›llar Beyo¤lu için çöküfl döneminin zirveye ulaflt›¤› bir
dönem oluyor. O bir zamanlar›n prestij simgesi sinemalar›nda
ucuz, porno filmlerinin gösterildi¤i, arka sokaklar›n›n pavyonlarla dolu oldu¤u bir yer haline geliyor Beyo¤lu. Hep fl›k,
özenli gidilen bir yer iken, birdenbire gidilmekten sak›n›lan
bir yer haline geliyor.
E.K.K.: Çöküntü alan› diyebilir miyiz?
Z.M.E.: Tam bir çöküntü alan› de¤il ama yer yer baz› bölgeleri mutlaka birer çöküntü alan› haline geldi. Her yerinin de ayn› flekilde çöküntü alan› haline geldi¤ini söylemek mümkün de¤il ama muhakkak ki baz› mahalleleri di¤erlerine göre çok daha kan kaybettiler ve bir çöküntü alan› haline dönüfltüler. fiimdi 1980’lere bakt›¤›m›zda yine bir dönüflüm söz konusu oluyor. Bu da gene Dünya konjonktüründeki geliflmelerin Türki-

ye’yi nas›l etkiledi¤i ile yak›ndan ilintilidir. 1980’li y›llarla
bafllayan dönemde biliyorsunuz, Türkiye’deki politikalar top
yekun de¤ifltirildi. Daha önceki ithal ikameci politikalar terk
edilip, d›fla aç›lmay› hedefleyen, Türkiye’yi ‹stanbul üzerinden
Dünya ekonomisine eklemlemeyi hedefleyen politikalar benimsendi ve bu do¤rultuda ‹stanbul’un ülkenin vitrini haline getirilmesi istendi. O dönemde ç›kar›lan “Turizmi Teflvik Yasas›”
kapsam›nda yap›lan befl y›ld›zl› yeni oteller; “Turizm ve ifl merkezi” ad› alt›nda yap›lan gelifltirilen Büyükdere - Maslak aks›ndaki ofis yap›lar› hep bu dönemin, bu bak›fl aç›s›n›n ve ‹stanbul’a biçilen bu kimli¤in bir parças›d›r. 1980 sonras› Dünya’da herkes servis sektörünü, yat›r›mlar›, turistleri kendine çekmeye çal›fl›yor. Bir yandan da özgün olan bir yönünü ön plana
ç›karmak istiyor. Yani ‘’Bit pazar›na nur ya¤›yor”; eski olan
k›ymete biniyor. Bu, Dünya’n›n her yerinde böyle. Dolay›s›yla
‹stanbul’un tarihi alanlar› da k›ymete binmeye bafllad›. ‹stiklal
Caddesinin yayalaflt›r›lmas› da bu sürecin, bu bak›fl aç›s›n›n
bir parças›. ”Bit pazar›na nur ya¤mas›” ile birlikte Beyo¤lu sinemalar›n›n niteli¤i de¤iflmeye, arka sokaklar›ndaki pavyonlar
birer birer kapanmaya bafllad›. Bunlar›n yerine baflka türlü e¤lence mekanlar› gelmeye bafllad› ve hakikaten Beyo¤lu çok
önemli bir dönüflüm geçirdi ve bu süreç hala devam ediyor;
tamamlanm›fl de¤il tabii ki…
E.K.K.: Küreselleflme süreci içinde
kentlerin pazarlanmas› anlam›nda,
özellikle yerel yönetimler Beyo¤lu’nu bir marka gibi sunma e¤ilimindeler ve turistik bir yer haline
getirmeye çal›fl›yorlar. Her fleyiyle
tamamen bunun bir parças› olarak
düflünüyorlar ve buray› turistik bir
bölgeye indirgemeye çal›fl›yorlar.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Beyo¤lu’nu
Beyo¤lu yapan 150 y›ll›k süreç
içinde oluflmufl ve bunun da ötesinde belli alt kültürlere ev sahipli¤i
yapan, birçok kültürü içinde bar›nd›ran bir yer olarak kimlik kayb›na
u¤rad›¤›n› görüyoruz. En az›ndan
böyle bir tehdit alt›nda oldu¤unu görüyoruz.
Z.M.E.: fiimdi bunu istersen geri dönerek cevaplayal›m.
1980 sonras›ndaki dönüflümlere bakt›¤›m›z zaman ve Dünya
üzerinde oldu¤u gibi Beyo¤lu; sanatç›lar›n çok paras› olmayan entelektüel kesimin ilgisini çeken bir mekan haline gelmeye bafllad›. Buna neden olan birkaç faktör var: Bir defa özgün
bir yap›, mimari bir çevre sunuyor Beyo¤lu. Bu belki de yarat›c›l›¤› tetikleyen bir niteliktir. Öte yandan uzun zamand›r ihmal edilmifl olman›n getirdi¤i kira fiyatlar›n›n daha ucuz olmas› ve daha karfl›lanabilir olmas› söz konusu. Dolay›s›yla hem
konut nüfusu anlam›nda hem de ticari aktiviteler anlam›nda bir
yandan da cazip bir yer haline gelmeye bafllad›. Sordu¤unuz
soruyu flöyle bir yere ba¤lamak istiyorum: Soylulaflt›rma literatürüne bakt›¤›m›z zaman asl›nda soylulaflt›rman›n birkaç evresinden söz ediliyor. Dünya üzerinde de bu böyledir. Bu tür
alanlara genelde “öncü’’ dedi¤imiz, daha çok sanatç›lardan,
entelektüellerden oluflan bir kesim ilgi gösteriyor. Bu kesim geldi¤i zaman orada yaflamakta olan alt gelir gruplar›yla yan yana durabiliyorlar. 1950‘lerden sonraki h›zl› kentleflme döneminde biliyorsunuz Beyo¤lu bir süzülme süreci geçirdi; daha

üst gelir gruplar›n›n bölgeyi terk etmesiyle düflük gelirli, k›rsal
kökenli gruplar›n›n yaflad›¤› bir mekan haline geldi 1950 sonras›nda göçle gelen k›rsal nüfusun büyük bir k›sm› çeperlere
gittiler gecekondu alanlar›n› oluflturdular. Ama bir k›sm› da eski kent mekanlar›nda yerlefltiler; fiimdi bu tür kentsel alanlar›n,
bu tür mekanlar›n dönüflümü aç›s›ndan bakt›¤›m›zda; belki
Türkiye’ye özgü bir durumla karfl›lafl›yoruz .1980 sonras›nda
bu tür mekanlara, Beyo¤lu’na ilgi gösteren, “öncü” diyebilece¤imiz kifliler burada yaflamakta olan; buralara sonradan gelen, kentte tutunmaya çal›flan, kendilerine belli bir yaflam kurma çabas›nda olan k›rsal kesimle iç içe yaflayabiliyorlar; ama
bu “öncü” nüfus, geldikileri zaman birazc›k çevrenin elini yüzünü düzeltmeye, oturduklar› evlerin ya da apartman›n bak›m›n› yapmaya bafll›yorlar. Derken o çevre baflkalar›n›n da dikkatini çekmeye bafll›yor. Bat›da da bu süreç genelde böyle iflliyor. Bundan sonra buraya emlakç›lar ilgi göstermeye bafll›yor
ve oradaki konutlar› al›p, biraz rehabilite edip, çok daha yüksek fiyatlarla pazara sunabileceklerini fark ediyorlar. ‹flte
1980 sonras› dönemde “yeni orta s›n›flar” dedi¤imiz; yükselen servis sektöründe yüksek ücretlerle çal›flan, uzmanlaflm›fl,
çocuksuz olan, uluslararas› ifl çevreleriyle ba¤lant›l› çal›flan bir
kesimin, bu alanlar ilgisini çekiyor. Bu kifliler, daha yüksek fiyatlar ödeyerek bu alanlara talip oluyorlar. Bu soylulaflman›n
ikinci dalgas›n› ya da evresini oluflturuyor… Ne yap›yorlar;
daha orada yaflamakta olan düflük gelirli nüfusun artan fiyatlar› ödeyememesine, dolay›s›yla yerlerinden edilmelerine neden oluyorlar. Sadece bu nüfusun de¤il, öncülerin de yerinden edilmelerine neden oluyorlar .fiimdi ‹stanbul’a özellikle de
Beyo¤lu’na bakt›¤›m›z zaman; bu sürecin, yani soylulaflman›n
ikinci evresinin 1990’l› y›llar›n sonlar›nda Beyo¤lu’da ufak
ufak da olsa uç vermeye bafllad›¤› bir dönem vard›r. Baflta
bankac›l›k, finans ve üretici hizmetler dedi¤imiz sektörde çal›flanlar›n, yani “yeni orta s›n›flar›n” Beyo¤lu’nda yerleflmeye
bafllad›klar›n› gözlüyoruz. Fakat kanaatimce 2000’li y›llar›n
bafl›nda yaflanan ekonomik krizler o sektörleri çok fliddetli bir
biçimde vurdu¤u için; ikinci evre tam yaflanamadan, bir olgunlu¤a eriflemeden bir baflka bir evreye geçildi. O evre de soylulaflman›n üçüncü evresi diyebilece¤imiz bir evredir. Burada
kamu sürece müdahil oluyor; yani kamu, verdi¤i kararlarla veya yapt›¤› yat›r›mlar ile bak›fl aç›s› ile bu tür alanlarda dönüflümü gerçeklefltiren ya da tetikleyen bir aktör olarak devreye
giriyor. Art›k sadece kiflilerin, emlakç›lar›n verdi¤i bireysel kararlar de¤il de kamunun verdi¤i kararlar bu süreci yönlendirir
hale gelmeye bafll›yor. fiimdi ‹stanbul’da, özellikle de Beyo¤lu’nda bu süreci görmeye bafll›yoruz ya da bafllayaca¤›z. Birinci evrede gelen öncüler ki hatta bunlar›n baz›lar› çok enteresan uygulamalar da yapt›lar: Mesela Galata’da üç tane
genç han›m›n “Oda Projesi” ad›n› verdikleri bir giriflimleri vard›; oradaki yerel nüfusla, çocuklarla sanat a¤›rl›kl› çeflitli programlar yapt›lar; k›rsal kökenli ailelerin kente entegresyanunda
bu tür giriflimlerin de önemli rolü var diye düflünüyorum. Ama
ne oldu, bu “öncü” kifliler gitmek zorunda kald›lar, yerlerinden edildiler… Çünkü kirac› olduklar› bina sat›ld›. Oray› alanlar tabi çok daha yüksek fiyatlarla kiralama çabas›ndalar.
E.K.K.: Peki iki soru soraca¤›m: Birincisi; dedi¤iniz kamu
kurumlar›n›n, yerel yönetimlerin devreye girmesi anlam›nda
bakt›¤›m›zda; yerel yönetimlerin vizyonunu, bak›fl aç›s›n›
nas›l buluyorsunuz; ikincisi; bu markac› bak›fl aç›s›yla süreç
nereye var›r?
Z.M.E.: fiimdi markac› bak›fl aç›s›na çeflitli aç›lardan bak-

mak, elefltirmek mümkündür. Bir yandan da bu bir stratejidir;
kentliyi ihmal etmeksizin kenti nas›l “markalaflt›r›r›m” diye bakmak da mümkündür. Önemli olan sizin de söyledi¤iniz gibi
burada tek boyutlu bir bak›fl aç›s› olmamas›d›r. Sonuçta Beyo¤lu’nda hepimizin sahip ç›kmas› gereken bir tarihsel miras
var. Yani binalar›n çökmesini, yok olmas›n› hiçbirimiz istemeyiz ama bu binalar› biz kim için restore edece¤iz? As›l soru
budur? Sadece turistler için mi restore edece¤iz, sadece varl›kl›lar için mi? Sadece otel mi yapaca¤›z, sadece turistlerin
gezip görebilece¤i bir mekan m› yarataca¤›z? Bu yaklafl›m›
do¤rusunu isterseniz hiç do¤ru bulmuyorum. Kent, öncelikle
kentte yaflayanlar içindir ama tabii ki turist de gelecek günümüz Dünya’s›nda aksini söylemek mümkün de¤il. O da bir etkileflim biçimidir. Do¤ru yönlendirildi¤i zaman hem yerele faydas› olan hem de asl›nda bizi uluslararas› düzlemde daha iyi
noktalara tafl›yabilecek bir olgudur. Kentin asl›nda kentli için
oldu¤u unutmamak laz›m… Turizme karfl› ç›kmak anlam›nda
söylemiyorum bunu ama çok iyi yönlendirmek gerekir. Kentte
yaflam ve çevre kalitesini art›rd›¤›n›z zaman turist zaten gelir.
Bu flekilde bakt›¤›m›z zaman Beyo¤lu’nda çok önemli bir yap›
sto¤u var, harap durumda olan yerler var, gerçekten çöküntü
alan› haline gelmifl bölgeler var. Amac›m›z sadece fizik mekan› iyilefltirmek, korumak de¤il; orada yaflayan nüfusun sorunlar›na da e¤ilmek olmal›d›r. Bu insanlar› yerlerinde tutarak koruyabilir miyiz acaba; bu Dünya’n›n en zor iflidir. Bat›da da bakt›¤›m›z zaman bunun örnekleri parmakla say›lacak kadar azd›r ama az diye ben bundan vazgeçmeyi; bir sosyal bilimci,
bir planc› olarak do¤ru bulmuyorum.
E.K.K.: Burada ben flu noktaya de¤inmek istiyorum; özellikle
Beyo¤lu’na bakt›¤›m›z zaman; belki Türkiye’deki sadece birtak›m alt gruplara, marjinal gruplara, yeralt› gruplar›na ev sahipli¤i yapan bir yer. Eflcinseller, eroinmanlar, travestiler, çingeneler… Türkiye’de normatik kültürden ö¤renciler bile d›fllan›yor kimi zaman. Bu bölgeler özellikle kapal› bir toplum içinde (modern anlamda) çok kültürlü bir kimli¤e sahip olarak Türkiye’de tek yaflama alanlar›yd› ve bu beklide çöküntü alan›
olmas›n›n da getirdi¤i bir fleydi. fiimdi yeni bir kimlik infla ediliyor ve bu alt kültürler bir flekilde tehdit alt›na girdi.
Z.M.E.: Tabii ki öyle… Bu tür kent parçalar›n›n; sadece turistlerin, sadece belli gruplar›n kullan›m›na sunma projeleri muhakkak ki bir sterilizasyonu da beraberinde getiriyor. Ama
flimdi bu tür mekanlar çok önemlidir. Sa¤l›kl› bir kentsel ortam
aç›s›ndan ne kadar uçtal›¤›n dozu tart›fl›labilir ama ben fluna
kat›l›yorum: Böyle Beyo¤lu gibi alternatif gruplar›, alt kültürleri
besleyen bulundu¤u yaflant› baflka aç›lardan da önemlidir. Bu
tür dinami¤i olan, bu kadar canl› olan, bünyesinde bu kadar
farkl›l›klar› bar›nd›ran alanlar Dünya’daki di¤er flehirlere de
bak›ld›¤› zaman asl›nda yarat›c›l›¤› da tetikleyen alanlar olarak ön plana ç›k›yor. Mesela flu da çok enteresan geliyor bana; yabanc› örneklere bakt›¤›m›z zaman; kent merkezlerindeki çöküntü alanlar›n› yeniden canland›rabilmek için baz› bölgeleri “kültür mahallesi” diye çevirebilece¤imiz “Cultural Quarter” olarak ilan ediyorlar. Buralara sanatla, kültürle ilgili aktivitelerin gelmesini teflvik ediyorlar ve onlar›n gelmesiyle bir
bak›ma öncüleri yarat›yorlar. fiimdi Beyo¤lu’na bakt›¤›m›z zaman bu kendili¤inden oluyor asl›nda… Bu kadar kendili¤inden
olan ve hofl olan bir süreci baflka bir yöne kanalize etmek ne
kadar do¤rudur; bu sorgulan›r. Tabii ki dedi¤imiz gibi turist de
gelsin, zengini de burada olsun, ama fakiri de, burada olabil-

sin, alternatif gruplar da... ‹deal olan› budur bence...
E.K.K.: Peki ne yap›labilir? Steril hale getirilen bir yer turistik
olacaksa; güvenli¤i, ticari kullan›mlar›, servisleri v.s. buna göre dönüflüyor… fiimdi ikisi bir arada yaflayabilen, içine herkesin girip ç›kabildi¤i bir yer olabilir mi? Burada bir çeliflki söz
konusu. Beyo¤lu’nda nas›l bir strateji izlenebilir? Dünyada bunun örnekleri var m›d›r?
Z.M.E.: Dünya’daki örneklere bakt›¤›m›z zaman ben çok
umut vaat edici fleyler görmüyorum henüz ama muhakkak ki
birtak›m politikalar gelifltirilmeye çal›fl›l›yor. Mesela Soho'yu
ele al›n. Hep ayn› süreçlerden geçmifller; sonuçta kaderleri
böyle. Daha yüksek gelir gruplar›n›n, turistlerin geldi¤i bir yer
olmaktan kaç›nam›yorlar. Çok zor bir süreç oldu¤unu düflünüyorum ama burada kamu iradesinin önemli bir rolü var e¤er
kamu baflka türlü bakabilirse; yani daha kapsay›c›, daha içerici politikalar benimseyebilirse o zaman baz› dengeleri yakalamak daha kolay olur diye düflünüyorum. Önemli olan›n; o
vizyonu benimsetebilmek oldu¤u kanaatindeyim. Öte yandan
yerel gruplara, sivil toplum örgütlerine v.s. çok görev düflüyor.
yani asl›nda onlar›n da bu mekanlar› sahiplenmesi, seslerini ç›karmas› gerekiyor. Bir bak›ma bir etkileflim tarz›n›n yarat›lmas› gerekiyor. Kamu bence çok önemli; bir sterilizasyona götürme iradesini gösterebilece¤i gibi; bunu yumuflat›c› ya da aksine politikalar benimseyerek çok önemli roller üstlenebilir.
E.K.K.: Türkiye’deki yerel yönetimlerin demokratik düzeyi ya
da demokratik zeka seviyesi bunu yapmaya yeterli mi? Mesela
‹stiklal Caddesi ciddi bir kimlik dönüflümü geçiriyor ve sanat›n,
kültürün oda¤› olan yer, bir aç›k al›flverifl merkezine benzemeye bafllad› ve en kötüsü Galatasaray’dan Tünel aras›ndaki k›s›m da çok ciddi flekilde etkilendi ve dönüfltü. Mesela en son olaylardan birisi; asl›nda kendi içinde bir kamuoyu yarat›lmas›na
r a ¤ m e n, AKSANAT’›n TEKNOSA’ya çevirilmesidir ve önüne de
geçilememifltir.Yerel yönetimlerin burada gördü¤ümüz kadar›yla çok etkin bir rolün ü n olmad›¤›n›; hatta çok bilinçsizce davrand›klar›n› bile söyleyebiliriz. Bu kadar oluruna b›rak›labilecek
bir yer midir kültürün, sanat›n bu kadar iç içe oldu¤u ‹stiklal
Cadde’si gibi bir yer?
Z.M.E.: Öyle olmamas› gerekir tabii ki; çok yak›ndan takip
edemiyorum ama Beyo¤lu Belediyesi’nin de baz› giriflimlerinin
oldu¤unu biliyorum. Mesela kitap okuma günleri yap›ld›¤›n›
duyuyorum. Kat›l›p, izlemedim ama Beyo¤lu’ndaki kültürel yaflama katk› aç›s›ndan yerel yönetimin yapabilece¤i önemli bir

fley asl›nda bu ve bildi¤im kadar›yla genç kitleleri, çocuklar›
da bu yönde hedefliyorlar; bu çok önemli bir katk›d›r. Bunun
gibi baflka ne tür aktiviteleri vard›r bilemiyorum ama bunlar›
ço¤altmak gerekir. Ama bir yandan bu tür aktiviteler düzenlerken, di¤er yandan da baflka fleylere yeflil ›fl›k yakt›¤›n›z zaman o dengeleri zaten sa¤layam›yorsunuz. Dolay›s›yla daha
bütüncül, daha net tarif edilmifl hedefler olmas› gerekir. Kültürün, sanat›n oldu¤u yerde canl› bir ortam olufluyor ve bu ortam
tabi ki ticari aktiviteleri de çekiyor. Ama gene bunun dengesi
ve ticari aktivitenin türü önemlidir diye düflünüyorum. Beyo¤lundaki kimlik de¤iflimini etkileyecek önemli bir faktör daha
var. O da yabanc›lara mülk sat›fl› yasas›. Bu yasan›n k›y› bölgelerinde oldukça görünür bir etkisi oldu. Benzer bir durum ‹stanbul için de söz konusu; özellikle de Beyo¤lu için... Bunun etkileri henüz çok gözle görülür de¤il belki. Uluslararas› emlak
piyasalar›nda alttan alta bir ilgi oda¤› oldu¤unun ipuçlar›n›
görüyoruz. Beyo¤lu’nda mülkiyetin h›zla el de¤ifltirdi¤ini duyuyoruz. Bunlar›n ipuçlar›na araflt›rmalar›m›zda da rastl›yoruz.
Henüz bir genelleme yapmak için erken belki ama ben yak›n
gelecekte bu el de¤ifltirmelerin önemli kimlik dönüflümlerine neden olaca¤›n› tahmin ediyorum.
E.K.K.: Liberal politikalar içinde yerel yönetimlerin sanki kamu yarar› gözeten bir üst kurum gibi de¤il de; gözünü büyük
sermayeden alaca¤› küçük paylara dikmifl bir politik bak›fllar›
var. ‹stanbul’da sürekli birtak›m büyük flirketlerin reklamlar›n›n, her fleyin mekan›n bile önüne geçen bir flekilde kamusal
alanlara empoze edildi¤ini görüyoruz ve yerel yönetimler bunlar› destekliyorlar. Bu konuda ne dersiniz?
Z.M.E.: Çok hakl›s›n, böyle bir süreç yaflan›yor ama bence
burada en belirleyici rolü merkezi yönetim oynuyor ve hatta kimi zaman yerel yönetimlerle bile ters düfltü¤ü bir tav›r sergiliyor. Asl›nda bu konu çok daha derin ve genifl bir konu. Yaflad›¤›m›z bu dönem kentimiz ve kentlerimiz aç›s›ndan gerçekten
talihsizlik olarak adland›r›labilecek bir dönemdir. “Ne olursan
ol gel” felsefesinin genel olarak tek boyutlu uyguland›¤›na ya
da uygulanmak istendi¤ine flahit oluyoruz ve asl›nda çok zor
bir dönemden geçiyoruz.
E.K.K.: Beyo¤lu’nun ‹stanbul’daki yeri nedir ve Beyo¤lu’nun
gelecek perspektifi aç›s›ndan bakarsak ‹stanbul ve Beyo¤lu nereye do¤ru gidiyor?
Z.M.E.: ‹stanbul tabii potansiyelleri olan, çok önemli ve hatta
eflsiz bir kent… Gerek tarihini, gerek özgün co¤rafyas›n› göz

önüne ald›¤›m›zda böyle bir kent daha herhalde yoktur. Konumu itibari ile de çok avantajl›; ama bütün bu avantajlar bir bak›ma dezavantaja da dönüflebilir. Burada bizlere düflen görev
bütün bu avantajlar› kentliyi gözeterek iyi kanalize etmektir. Tabii ki günümüz küreselleflen dünyas›n›n d›fl›nda kalmak pek
mümkün de¤il; ‹stanbul’u tabii ki belli bir yere tafl›yaca¤›z.
Kentler hiyerarflisinde daha üst düzeyde bir yere getirmeyi hedefliyece¤iz; ama bunu yaparken de bunun maliyetini de halka yüklememek gerekir. Dolay›s›yla da dengeleri gözeten politikalar izlemek gerekir diye düflünüyorum. ‹stanbul tabii ki bir
cazibe merkezi olabilir ve o niteliklere sahip ama ‹stanbul’un
birtak›m özelliklerini ön plana ç›kar›rken, kentliyi ve kentin özgün co¤rafyas›n› feda etmeyecek, tarihi, kültürel ve do¤al de¤erlerini koruyacak biçimde kanalize etmek önemlidir.
Beyo¤lu, ‹stanbul içinde çok önemli bir odak noktas›d›r. Mesela
bizim IMP’de kültür endüstrileri, kültür ve turizm grubu olarak ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› için yapt›¤›m›z araflt›rmalarda da
bunu çok net bir biçimde görüyoruz.
Bu çal›flmada ‹stanbul’un kültür ve
sanata iliflkin altyap›s›n›n, yani müzeler, sinemalar, tiyatrolar gibi kullan›mlar›n Eminönü, Beyo¤lu, fiiflli, Befliktafl ve Kad›köy bölgelerinde y›¤›ld›¤›n› gördük. Beyo¤lu, bizim “Kültür Üçgeni” olarak adland›rd›¤›m›z
bu bölgenin en a¤›rl›kl› noktas›. Bir
panelde, Say›n Serhan Ada bu üçgeni, “Kültürün fieytan Üçgeni” diye
tan›mlad›. Bir bak›ma hakikaten bir
fleytan üçgeni; dolay›s›yla kültür, sanat faaliyetlerini metropolün di¤er
alanlar›na yaymak çok önemli kentliyi kültür ve sanat ile buluflturmak
aç›s›ndan. Ama Beyo¤lu zaten tarihi itibariyle kentin kültürel ve sanatsal yaflam›n›n kalbi olmufltur; dolay›s›yla bu niteli¤ini sürdürülmek durumundad›r.
E.K.K.: Artt›rarak devam edecek
yani…
Z.M.E.: Tabii ki artt›rarak devam edecek. Ben kültür aya¤›n›n zaten ‹stanbul için de çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Sorun Beyo¤lu’nun turizm aç›s›ndan da bir a¤›rl›k tafl›mas›.
Bak›fl aç›s› olarak ‹stanbul’un bir defa bu kadar tarihsel birikimini kültür turizmi ekseninde kullanmas›; bunu ön plana ç›karmas› gerekir. Bunu ön plana ç›kar›rken de Beyo¤lu önemli bir
mekan olacak ama beraberinde de az önce konufltu¤umuz
tehditleri tafl›yor. Bunlar›n dengeleyici politikalarla yap›lmas›
bence flartt›r. Aksi takdirde ne olacak? Sadece turistlerin gezdi¤i ya da belli kesimlerin yararland›¤›, içeri¤inden çok kaybetmifl, ruhundan kaybetmifl bir alan olacak ki bunu kimse istemez. Demin kamunun öncü bir rol oynad›¤› soylulaflman›n
üçüncü evresinden söz ettik. Yeni ç›kar›lan 5366 say›l› bir yasa var: Bu yasan›n getirileri bu aç›dan çok önemli; onun do¤rultusunda yenileme bölgesi olarak Beyo¤lu’nda alt› tane pilot
bölge ilan edildi. Tarlabafl›’nda oldukça büyük bir alan bu yenileme bölgelerinden biri. Beyo¤lu Belediyesi’nin internet sitesinde yay›nlad›klar›na göre Belediye oradaki mülk sahipleriy-

le toplant›lar yapm›fl, onlar› bir flekilde ikna etmifl, bir konsersüs sa¤lam›fl. Orada yaflayanlar› ya da mülk sahiplerini iflin
içine katarak bir çal›flma yapmak bafllang›ç için çok güzel
ama Beyo¤lu’nda yaflayanlar›n hepsi mülk sahibi de¤il; kirac›lara ne olacak? fiimdi Tarlabafl›’na bakt›¤›m›z zaman; Tarlabafl›’n› herkes kanayan bir yara olarak addediyor. Do¤rudur;
hakikaten bir çöküntü alan› niteli¤indedir. Bunun ne kadar›
gerçek bilemiyorum ama Pekçok kifli buray› girilmez bir alan
olarak nitelendiriyor. Ama 6-7 sene önce bizim ö¤rencilerimiz
orada çal›flmalar yapt›. O zamanlar hiç de söylendi¤i gibi girilmez bir alan de¤ildi. fiimdi ne de¤iflti...? Acaba gerçekten
de¤iflti mi? Sorgulamak gerek. Biz kendimiz de gidip oradaki
insanlarla konufltuk, foto¤raflar çektik… Bir bak›ma orada çok
canl› bir kentsel yaflam da var ve bunu görmezden gelmek ne
derece do¤ru, çok tart›fl›l›r. Benim bu anlamda çok büyük kuflkular›m var ama orada yaflayan insanlar›n çok kötü koflullar
içinde yaflad›klar› da do¤rudur; yani o insanlar› o minnac›k binalar›n içerisinde, konforlu olmas›n› b›rak›n minimum standartlardan yoksun, ça¤dafl gereksinimlerden yoksun, asl›nda tek ailelik sayabilece¤imiz mekanlarda, afl›r› kalabal›k ortamlarda yaflatmak da bir
reva de¤ildir. Buna da bir çare bulmak laz›m ama bunun çaresi o insanlar› oradan sürmek de de¤il diye düflünüyorum. Çok daha kapsaml›, farkl› politikalar gerekiyor.
E.K.K.: Tarlabafl›, özellikle bundan
sonra çok önemli bir gündem maddesi olacak herhalde…
Z.M.E.: Evet, öyle olaca¤a benziyor... Beyo¤lu Belediyesinin de
sponsorlu¤unda olan bir toplant›
yap›ld› geçenlerde… Kültür ve turizm eksenli yeniden canland›rma
konusunun tart›fl›ld›¤› bir toplant›yd›
bu. Yurt d›fl›ndan üç uzmanda vard›. Tarlabafl› orada da gündeme
geldi. Sonuç olarak; bu konuflmac›lar da bu konufltuklar›m›z›n alt›n› alt›n› çizdiler hep. Yani, bu
tür mekanlarda kültür eksenli bir bak›fl›n öneminin alt›n› çizdiler. Soylulaflma tehdide de¤indiler, sürdürülebilirli¤in “toplumsal sürdürülenbilirlik” olarak da anlafl›lmas› gerekti¤ini vurgulad›lar. Turizmi tabii ki kimse reddetmiyor; ama a¤›rl›klar›n,
dengelerin nerede olaca¤› asl›nda çok ince ayarlar gerektiriyor. Beyo¤lu Belediyesi’nin böyle bir toplant›ya öncülük etmesi en az›ndan bu tür fikirleri tart›flmaya açmas› önemli bir
ad›m ama arkas›n›n nas›l gelece¤i bu tart›fl›lan fikirlerin ne kadar benimsenip ne kadar uygulamaya yönelik kullanaca¤› daha önemlidir diye düflünüyorum…
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