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İİzzmmiirrllii OOllmmaakk,, İİzzmmiirr’’ddee OOllmmaakk
Son bulgular, İzmir’in yaşını 8500 yıl olarak tarihledi. Bu tarih, aynı zamanda
muazzam ve çok yönlü birikim demektir. Söylence, Büyük İskender’in Pagos’ta
(Kadi-fekale’de) bir düş gördüğünü, Su Perilerinin ondan burada bir kent kur-
masını istediğini anlatır. Kuruluşunda söylencelerin yattığı İzmir, adı ve insanı
çevresinde oluşmuş ve her kente sahip olmayan bir söylence-kenttir ki, “İzmirlilik”
işte bunun öteki adıdır.

“İzmirlilik” kavramını, kuşkusuz bir “kent şovenizmi” olarak algılamıyor, değer-
lendirmiyor ve bu kavramı, şişirilmiş bir böbürlenme gerekçesi saymıyoruz. Ama
aynı zamanda, İzmir’in ve İzmirlilerin son zamanlarda uğradığı haksız, yanlış ve
niyeti çok belli olan suçlamalara göz yummamız, tahammül etmemiz, hele
hoşgörmemiz de beklenmemelidir. Zaten İzmir, her yaştan ve her kesimden tep-
kilerle, kendine yakışır duruşunu göstermiştir ve bunlarla yitirecek zamanı ol-
madığı için, aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Her kent, tarihin, coğrafyanın, iklimin ve bunların ortaya çıkardığı kültürün
toplamıdır. İzmir de, her kent gibi, insan yapısını, duruşunu, geleneklerini
göreneklerini ve “İzmirlilik” olarak adlandırılan kendine özgülüğü, bu toplamdan
alır.

“İzmirlilik” birikiminin nerelerden beslendiğini anlamak için, sadece adının
geçirdiği evrimlere bakmak bile yeterlidir. Bu süreç, tarihin asla vazgeçmediği ve
birikimlerini cömertçe  harmanladığı bir kenti var etmiştir.

Binlerce yıllık bir deniz ticaret kenti olması, onun dünyaya sürekli açık olduğunu;
çok yoğun bir alış verişle, kültür ve uygarlık açısından da sürekli yenilendiğini,
geliştiğini anlatır. İzmirlilerin, tutuculuktan uzak, hoşgörülü, tahammüllü ol-
masının ve demokratik yapısının kökenleri, biraz da burada aranmalıdır.

İkliminin ılımanlığı, insanlarını da belirlemiş, “İzmirlilik” göstergesi olan, neşeli,
yaşama dönük, uyumlu, coşkulu ve barışsever bir insan modelini ortaya çıkar-
mıştır. Akdeniz ve Ege kültürünün bütün nedenlerini ve sonuçlarını İzmir’de
görüyorsak; bunda coğrafyanın ve iklim koşullarının kuşkusuz büyük etkisi vardır.

Başta hemşerimiz Homeros olmak üzere, günümüze dek yetiştirdiği sanatçı, bilim
insanı ve düşünürler; İzmir’in dünyaya eklenmek için, neleri ve hangi alanları ter-
cih ettiğini göstermesi bakımından da, dikkat çekicidir. O nedenle İzmir, dikkatleri
sürekli üstünde toplayan bir kent olagelmiştir.

BAfiLARKEN



Bu ilgi odağı olma durumu, elbette İzmir’i ve İzmirlileri her zaman rahat bırak-
mamış, acılar yaşamasına da neden olmuştur. Son olarak, 1919’da emperyalist iş-
galin İzmir’de başlaması; Kurtuluş Savaşını tetiklemiş ve bir ulusun simge kenti
olarak, İzmir’i bu var oluş mücadelesinin baş köşesine oturtmuştur. 9 Eylül
1922’de kentimizin kurtuluşu ile bu kez Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci
başlamıştır. 1.İktisat Kongresinden Müslüman ilk Türk Kadının tiyatro sahnesine
çıkmasına, Uluslararası ilk fuarın kurulmasından birçok çağdaş ve modern yenil-
iğe; İzmir her zaman ilklerin ve kuşkusuz Türkiye Cumhuriyetinin göz bebeği
kenti olmuştur.

“İzmirlilik” ötekileştirme, dışlama, hor görme gibi insanlık dışı sapmaları her
dönemde reddetmiştir. Yiyecek içecek kültürümüzden eğlencelerimize, gelenek
göreneklerimizden şarkılarımıza, kentimiz büyük bir sentezin mutluluğunu
yaşamıştır, yaşamaktadır. “İzmir, demokrasinin kalesidir” sözü, bu nedenle boşa
söylenmiş bir tümce değildir. İzmir’in “demokrasi”den ve ona uygun yaşama stan-
dardından vazgeçmemesinin nedenlerini; yaşama dair seçimleri, kadına saygısı,
doğaya karşı titizliği, değişim ve gelişimlere uyumu, bütün bunları yaparken çağ-
daş ve aydınlık duruşundan ödün vermemesinde aramak gerekir.

İzmir’de doğmamış olabiliriz, ama İzmir’de doyuyorsak, aşımızı, işimizi, aşkımızı
bize bu kent veriyorsa, elbette hepimiz İzmirliyiz. Övünerek ve bir ağızdan
söylediğimiz türküdür “İzmirlilik” kavramını yaşatan. İzmir bizim sevgili, sevecen
ve yaşamaktan onur ve mutluluk duyduğumuz evimizdir.

“İzmirli Olmak” adını verdiğimiz  sempozyum, bize bir yandan bunları anımsat-
acak, bir yanda da bilimin ışığında, yılmadan, yorulmadan ve İzmir aşkıyla
sürdürdüğümüz yolculuğu aydınlatacaktır.

Emeği geçen, konuğumuz olan, bize unutulmaz katkılarda bulunan, başta bilim,
sanat ve kültür insanlarımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

AAzziizz KKOOCCAAOOĞĞLLUU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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SUNUfi

İzmir’e, 35 yıl kadar önce bilerek olmasa da isteyerek geldim. Geliş o geliş. Orada yer-
leştim. Ben İzmir’i sahiplendim, İzmir de beni. İzmir beni, ben İzmir’i evcilleştirdim.
Benim için anlamlı pek çok insanı ve pek çok şeyi orada tanıdım. Nev-i şahsına mün-
hasır yanlarını yıllar içinde kavradığım Ege Üniversitesi’nde kurdum akademik
dünyamı.

İzmir’de neyi bulmuştum? O günlerde buna hemen verebileceğim bir cevabım yoktu;
çünkü insan bir kente geldiğinde, analitik bir tavırla ve uyanık bir gözlemci gibi artıları
ve eksileri sayarak oluşturmuyor fikrini. Daha sentetik ve daha bütüncül bir şekilde
kavrıyor kenti. Hatta başlangıçta dıştan bakarak genel bir izlenim ediniyor; zamanla
yaşamın ve kentin labirentlerinde dolaştıkça onu içerden görmeye başlıyor ve
kafasında yeni bir kent şekilleniyor. 

“İzmir’de neyi bulduğum” sorusu bugün sorulduğunda, izlenimlerimin ötesinde vere-
cek cevaplarım var. İzmir’de öncelikle denizi buldum; önce Konak - Karşıyaka arası
körfez vapurlarında, sonra Urla, Seferhisar, Çeşme, Alaçatı ve Karaburun’a uzanan
yarım ada turlarında. Çocukluk ve gençlik yıllarını Sandıklı, Akşehir, Ankara ve Stras-
bourg’ta geçiren bir kara insanı için deniz, son derece gizemli bir dünya. Deniz bana
duvar olmadı; İzmir’den gemiyle İstanbul, Brindisi, Ancona ve Venedik’e kadar
uzandım birkaç kez. 

İzmir’de deniz var, yaz güneşi ve sıcak, körfez ve yarımada var. İzmir’in zeytin ve
zeytinyağı, balık ve kalamarı; kumru ve boyozu, simit ve gevreği var. Zaman geçtikçe,
açık hava sinemalarında çiğdem çitletip gazoz içmenin; fuar çay bahçelerinde semaver
çaylarının, akşamüstleri önünde öbekler oluşan bol kimyonlu kokorecin ve midye
dolmalarının keyfine vardım. Yaşamımın önceki kısmında bigâne olduğum bunca
şeye, burada aşina oldum.

Ben İzmirli oldum; İzmir de benim kentim.

•  • •

İzmir’le haşır neşir kafam epey zamandır. Barthes’ın metaforuyla, oduncunun odunla
ilişkisindeki gibi yaşadığım şehri, botanikçinin odunla ilişkisindeki gibi düşünme
çabasındayım. Benim bir kişi olarak İzmir’i nasıl hissettiğim ile bir sosyal psikolog
olarak kente nasıl baktığım birbirine karıştı hep.  İzmirli Olmak Sempozyumu, bu zi-
hinsel çabaları paylaşan ve İzmir için zaten sürekli ter döken aziz dostum Eren
Akçiçek’in destek ve teşvikleriyle ortaya çıktı. Sempozyum, Ege Üniversitesi İzmir
Araştırmaları Merkezi ve Mülkiye’nin 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan
Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği
çerçevesinde gerçekleşti. Belediyenin toplantı için tahsis ettiği Ahmet Piriştina Kent
Arşivi ve Müzesi, katılımcıları bir araya toplayan geniş avlusu, tarih kokan yapısı ve

‹zmir’in ‹nsanlar› ya da ‹nsanlar›n ‹zmir’i
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insani sıcaklığıyla sempozyuma değer kattı. Dar bir uzmanlık alanına hapsolmayan
sempozyum, tarih, arkeoloji, coğrafya, şehircilik, mimarlık, felsefe, sosyoloji, psikoloji,
iktisat, kamu yönetimi ve siyaset bilimleri, gazetecilik, güzel sanatlar ve edebiyat, gast-
ronomi gibi çok çeşitli alanlardan ve formasyonlardan gelen uzman ve akademisyen-
leri, yazar ve araştırmacıları bir araya getirdi. 

Bildiri kitabını benim sunmam söz konusu olunca, İzmir’in ‘fikri düştü’ yine aklıma.
Kendisiyle farklı entelektüel ve bilimsel formasyonlardan gelmemize rağmen, aramızda
epistemolojik bir ‘ortaklık’ (complicity) olduğuna inandığım İlhan Tekeli’nin ‘İzmir’in
farklılığı’ üzerine düşünmenin yollarını sorgulayan açış konuşmasında yeni bir pers-
pektif buldum. İzmir ve deniz ilişkisi. Denizin ve körfezin İzmirlilerin yaşam deneyim-
lerindeki rolü ve bununla ilişkili olarak İzmir’in fiziki çevrede yerleşme biçiminin
etkileri, bu ilişkinin basit bir coğrafi konum meselesi olmadığını göstermektedir. Onun
vurguladığı gibi denizin, insanlar için “sadece uzaktan görülen değil”, aynı zamanda
(geçmişte de olsa) kenarında yürünebilen, “içine girilebilen, yüzülebilen”; üzerinde
gidilebilen olması ve ‘kent yaşamının yoğunluğu dışına çıkma, adeta yeni bir soluk
alma, dinlenme olanağı vermesi’; körfezin bir kıyısında yer alması dolayısıyla hep bir
karşı kıyı algılamasına yol açması ve bu sayede İzmirlilerin ‘sonsuz, belirsiz bir ufka
değil, karşı kıyıya bakması”, “ufku bir karanlık, bir belirsizlik kaynağı değil, ışıklı bir
iyimserlik kaynağı olarak görmesi’‘, İzmirlilerin denizle birlikteliğini sadece kıta kent-
lerinin değil, dünyadaki pek çok sahil kentinin de sahip olmadığı bir zenginlik haline
getirmektedir.

Günlük yaşamımızda sürekli karşılaştığımız çeşitli şekillerin algısında figür-fon ilişki-
leri,  XX. yüzyılın ilk yarısında psikoloji tarihini derinden etkileyen Geştalt psikolo-
jisinin önemli bir katkısı olmuştur. Psikoloji laboratuarlarında genellikle kağıt üstüne
çizili çeşitli şekiller ve geometrik desenler üzerinde incelenen bu ilişkiler, günlük
yaşam çevremizde coğrafi şekillere de genişletilebilir.  Buna göre içinde bulunduğu-
muz coğrafyanın biçimi (şekil, form, geştalt), bu alanı kavrayışımızı ve bu alandaki
çeşitli varlıklara ilişkin algılarımızı etkiler. Bu alanda dolaşma, hareket etme, eylem-
lerimizi gerçekleştirme tarzımız, zorunlu olarak bu alanın topolojik yapılarıyla ilişki-
lidir.

Her körfez aynı değildir; örneğin İzmir Körfezi, Antalya veya Edremit Körfezi’nden
farklıdır. Büyüklükleri, üzerindeki hareketlilik ve kapalılıkları bakımından birbirinden
farklılaşan körfezlerin insan yaşamına etkileri de aynı değildir. Her şeyden önce,
İzmir’in kenarları az çok algılanabilen bir körfezin etrafında uzanması, bir güvenlik
hissi yaratıyor; kara, çöl veya step insanlarının eksikliğini duyduğu bu korunaklılık
hissi, kolektif özgüveni artırıcı ve bu nedenle de yeniliğe eğilimi pekiştirici bir etkide
bulunuyor. Moles’in topolojik bir ilke olarak belirttiği üzere bir biçimin gücü, dış hat-
larının gücüne ve algısal alandaki merkeziliğine bağlıdır. İzmir Körfezi, etrafındaki
sahil şeridinin bir rölyef halinde kabarması sayesinde, algısal belirginlik kazanıyor ve
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denizle sürekli temas izlenimi doğuruyor. Bu, genelde adalılarda gözlenen bir olgudur.
Deniz, ada sakinlerinin algısal alanının istikrarlı bir öğesidir. İzmirli, sadece kent içinde
değil, biçimsel özellikleri nedeniyle Çeşme yarımadasının hemen her yerinde bu izle-
nime sahip görünüyor. İzmirli, denizi görmediğinde de, ‘biraz ilerisi deniz’ duygusu
içindedir. 

Çevre psikolojisi alanındaki çalışmalarında Moles, mekanın evrensel olarak geçerli
bazı boyutlara göre karakterize edilebileceğini öne sürmüştür. Ona göre, kentsel
mekanların kavranışında da dikkate alınması gereken bu boyutlardan biri büyüklük
boyutudur. Burada bir mekan parçasının birim uzunluk/yüzey/hacim (metre, met-
rekare, metreküp, vb) cinsinden büyüklüğü ve insana göre ‘küçük’ veya ‘büyük’ oluşu
söz konusudur. Belirli bir mekanda yapılan iş veya uğraşlar, bu mekanın belirli bir
büyüklükte olmasını gerektirir. Bir oda veya apartman dairesi yüzölçümüne, sokak
veya cadde uzunluğu veya genişliğine bağlı olarak bazı etkinlikleri mümkün kılar. Bir
bireyin yaşamına uygun olan oda, aile için uygun değildir; dar bir sokak, yaya trafiğine
izin verirken, taşıt trafiğine vermez. 

Ancak bu boyut, incelikli bir şekilde, ikinci bir özelliğe eklemlenir. Bu özellik, bir
şeyin veya mekanın, bireyin kapasiteleri dahilinde olup olmaması şeklinde ifade
edilebilir. Örneğin çöl, bireysel güçlere aşkınlığıyla tanımlanabilir; çünkü çöl, bireyin
hakim olabileceği ve sosyal yaşantılar kurabileceği bir yer değildir. “İnsan her şeyin
ölçüsüdür” (kendisi istisna) düsturu, pek çok şeyde olduğu gibi, mekan parçaları için
de geçerlidir. Bu perspektiften baktığımızda İzmir, zihnen kavranabilir (okunabilir) ol-
ması nedeniyle insan ölçüsünde bir kenttir. Bunun en açık göstergesi, günlük yaşamın
göreceli kolaylığıdır.  

Mekanın özellikleri planında altı çizilmesi gereken bir diğer boyut, mekanın biçimidir.
Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, körfezinin özellikleri bakımından İzmir, bir geştalt
olarak algılamaya elverişli görünüyor. Kentin sahil boyunca uzanması, mekansal kar-
maşıklığı azaltıyor, üzerine dalların eklemlendiği ağaç gövdesini andıran bir doğrusal-
lık izlenimi doğuruyor ve kentin psikolojik haritası, yol güzergahı doğrultusunda
uzanan bir kent planı olarak beliriyor.

Bir başka boyut mekanın hayal gücüne uygunluk düzeyidir. Pek çok kent, monoton
yapıları ve rasyonel düzenleri nedeniyle, düşsellik bakımından fakirdir; ‘oyun önceden
oynanmış’ gibi hiçbir sürpriz sunmaz, daima ‘deja vu’ izlenimi uyandırır. Buna karşılık
iklimi,  körfezi, bahçeleri ve antik kalıntılarıyla İzmir, tıpkı Paris veya Venedik gibi
insan tahayyülünü ve düşlerini harekete geçiren bir kenttir. 

Mekanın bir diğer boyutu estetik boyuttur. Moles estetik boyutu, etimolojisine uygun
anlamında, nesnel dünyanın duyumsal bir yüceltilişi olarak alır. Burada sosyal kodlara
(kurumsal güzel sanatlar) göre güzel ve çirkinden farklı olarak, dış dünyayı hisseden,
algılayan bireyin çevresini yüceltmesi söz konusudur. Yüceltme etkinliği, çevredeki
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değerlere hayranlık, çevreyi parklar, bahçeler, müzeler, doğa parkları ve sanat eser-
leriyle donatma şeklinde olabilir. İzmir’in güzelliği, bu sempozyumun çeşitli bildiri-
lerinde ortaya konduğu üzere, antik dönemden beri pek çok yazar ve düşünürün
sözlerinde yansımıştır.  Esasen toplumumuzda su ve yeşilin birlikteliği, daima bir
güzellik garantisi gibi algılanmıştır ve İzmir, bu garantiyi sunmaktadır.

Mekanı karakterize eden bu boyutlara, fonksiyonellik, kutsallık/sekülerlik, yaratıcılık
gibi başkaları da eklenebilir. Bu boyutlar, farklı mekan tipleri kadar, aynı tip mekan-
ların karşılaştırılmasında da kullanılabilir. Somutlaştırırsak, örneğin kent, kır, çöl,
step, sokak, ada, yarımada, körfez, labirent vb. gibi yerler bu boyutlarda, birbirine
göre farklılaştırılabilir; fakat aynı boyutlar İstanbul, İzmir, Manisa, Selanik, Venedik,
Paris, Saint Petersburg, Prag, New York ve benzeri kentlerin karşılaştırılmasını da
sağlayabilir. Farklı mekansal boyutlar açısından bakıldığında İzmir, göreceli olarak
yaşamın kolaylığı, büyüklük, bilişsel hakimiyet, biçimsel kavranabilirlik, fonksiyonel-
lik, sekülerlik düzeylerinde oldukça yüksek; yaratıcılık, sosyal temas, yeniliğe açıklık
ve estetik düzeylerinde ise orta değerlerle nitelendirilebilecek bir kenttir. 

Tüm yerlerin olduğu gibi, kentin özellikleri de mekanın bizatihi ve reel özellikleri ol-
maktan ziyade, orada bulunan insanların inanç ve değerlerini, arzu ve özlemlerini
kente yansıtmasından ve kentle ilişkilerinden ortaya çıkan özelliklerdir. Nasıl ki ‘ada,
dört tarafı sularla çevrili bir yüzeyden daha fazla bir şey’ (Moles) ise, İzmir de, bir kör-
fezin etrafında ölçüleri belirli bir alanda yayılmış kentsel öğeler bütününden farklı bir
şeydir. İzmirlilerin İzmir’i, geometrici, uzay fotoğrafçısı, mimar, şehirci veya coğrafyacı
gibi bir dış gözlemcinin İzmir’i değildir. Yukarıda sıraladığımız özellikler (büyüklük,
biçim, hayal gücüne uygunluk, vb.), insanın mekanla ilişkileri çerçevesinde tanım-
lanabilecek ve anlamlandırılabilecek özelliklerdir.  

• • •

İzmir bir Akdeniz kenti. Yaşamın görece kolay ve zevkli olduğu kentlerden. Gece
karanlığında ışıklar yandığında, Karşıyaka veya Kordon’un ışıklarının, zaman zaman
da ayın pırıltılarının körfezde yol yol yansıdığı aydınlık bir kent. Dar sokaklarında ça-
maşır asılan kentlerden değil; ama orada burada evlerin balkonlarında kurutulan ça-
maşırlar, silkelenerek balkon demirlerinden sarkıtılmış halı ve kilimler de eksik
sayılmaz İzmir’in manzarasında. 

İzmir, genellikle olgulara saygılı bir pragmatik akılcılığın hakim olduğu bir kent.
Bununla birlikte farklı bir şeyler yapma yollarının daima açık olduğu, fikirlere bağlı
tutkuların boy gösterdiği, araziye uymak yerine hakim dalgalara karşı örtük ve sağ-
duyu temelli bir direnişin gözlendiği bir yer. Demokrasi tarihimizde seçim sonuçları
itibariyle, genel geçer olana karşı başkaldırışı dikkat çekici boyutlarda. Herkesin
yürüdüğü ortak patikalar yerine keçiyollarını deneyişi, dıştan kendini dayatan tercihler
yerine kafa karıştırıcı bir tercihte bulunuşu, kurala, standarda, ‘normal’e, beklenene,
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elverişli görünene karşı keyfiliğe sapışıyla isyankar bir kent. Bir bakıma özgür, bir
bakıma ‘huysuz’. Bir kent için genel gidişata kapılmamak, konformite süreçlerinde
erimemek önemli bir meziyet. Meşruiyet sınırları içinde kalarak boyun eğmeme
kültürü geliştirmek, bir bağımsızlık işareti. İzmir’in beslendiği bir efelik kültürü var
arkaplanda. Onur ve gurur kültürünü kristalize olduğu ‘mahallenin namusu’
kavramına vücut veren Eşrefpaşa ‘delikanlı’ları, ölçülere sığmasalar da, hiç kuşkusuz
meşruiyet alanı dışında değiller. Kurt Lewin’in özgürlük alanları ile yasak alanlardan
ayırt ettiği ‘ara özgürlük alanları’nda dolaşıyor mahalle kahramanları. Buraları, çitlerle
çevrili bir çayırlık alanda, çitlerin berisi özgürlüğün, ötesi yasağın alanı iken, çitlerin
dışında da olsa, çitleri aşmadan elimizi uzatarak ulaştığımız alanlar gibi. Çitlerin, en-
gellerin veya duvarların dibinde sınır boyu uzanan ara alanlar, özgürlükler ve yasaklar
arası ilişkileri esnekleştiriyor. Keşanlı Ali Destanı’nda anlatıldığı gibi, mahallenin
kahramanını oyunda tutuyor. Sıradan insanlar, kahramanlarının etrafında ördükleri
efsanelerle, nefes alıyor. Sosyal kuralların bıraktığı boşluklarda ve toplumun tolerans
marjlarında boy gösteren ve aslında varlığına ihtiyaç duyduğumuz delikanlılar.
İzmir’de, hayatın marjlarını korumasına bağlı bir delikanlılık var. Pia Petersen’in vur-
guladığı ‘özgürlük ile marjlar arası ilişki’, İzmir’i anlamak bakımından kilit önemde.
Hollandalı kadın yazara göre marjlar, toplum hayatını, büyük gruptan, çoğunluktan
farklı bir tarzda algılayanların mekanlarıdır; her şeyin hesaplandığı, her şeyin
öngörülebilir olmasının istendiği ve giderek çok fazla rasyonelleşen bir dünyadaki
düzensizlik noktasıdır; marjlar, kurumsallaşmış pratiklerin, ‘bu böyledir’lerin dışında
işler ve bu anlamda totaliterliğe karşı bir korunma sağlar.  

İzmir, kralî kültürden (regalien kültür) ziyade ortakyaşamsal (conviviality) kültürünün
ağırlığı nedeniyle, marjinalliğe açık bir şehir. Bu fikri, iki yönde açmak mümkün. Bi-
rincisi, İzmir’de güçlü bir sosyal kontrole mesnet olacak merkezî bir sosyal normun
bulunmadığını düşünüyorum. Bununla, İzmir’in anomik bir kent olduğunu kastetmi-
yorum; merkezî normsuzluk durumunu, İzmir’in kozmopolit geçmişinden miras
aldığı, birbirini yumuşatan ve dolayısıyla ‘dayatma’ güçleri zayıf birden çok normunun
oluşuyla ilişkilendiriyorum. İzmirlilerin uyduğu farklı normlar, inançlar zemininde
değil, bir yaşam tarzı paydasında birleşiyor. İnanç temelli veya kökensel normlar yeri-
ne, Bourdieu anlamında yaşam alışkanlıklarının (habitus) hakim olması, içerikten
ziyade biçimi öne çıkarıyor ve sapmalara az çok izin veren bir yaşam kültürünü
mümkün kılıyor. İkinci olarak, İzmir, pek çok Anadolu kentinde sosyal hayatın ana
eksenini ya da ideolojik sert çekirdeğini oluşturan, adet ve örflerin meşruluğunu
sağlayan buyurucu bir kült merkezine sahip görünmüyor. Kentin geleneksel yapısında,
kutsallığın topolojisine bakıldığında, camiler, kiliseler, havralar iç içe bir durumda
bulunuyor. Bunlara yakın çevredeki pagan tapınakları da eklemek mümkün. Bu de-
mektir ki, kent mekanında kutsallık bir noktada yoğunlaşmayıp dağılıyor, bu durum,
bir bakıma, Halbwacs’ın Kudüs’e hacca giden Hıristiyanların hatıralarından hareketle
ortaya attığı ‘yoğunluk yasası’yla ilişkilendirilebilir ve kutsallık yoğunluğunun
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azlığının, kutsal temelli merkezî sosyal normun gücünü zayıflattığı düşünülebilir.
Sosyal ilişkiler açısından İzmir ‘merkezsiz’ bir kent gibi görünüyor ve bu durum, onun
periferiye doğru açılımını kolaylaştırıyor. Çok değil iki nesil önce İzmir’in periferisinde
ayrı bütünlükler (entity) olarak yer alan Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Çiğli gibi
pek çok yerleşim yeri, bugün kentle bütünleşmiş görünmektedir. 

Sonradan İzmirli olmak da böyle bir şey.  İzmir’e yerel kesinliklerin dışında bakma ve
bir başka türlü İzmirli olma imkanı veren bir durum.  

• • •

İzmir, yaklaşık 8000 yıl öncesine kadar giden tarihine rağmen, tarih kokan bir şehir
değil. Bu paradoksal durum, öyle sanıyorum ki, İzmir’in hafıza yerlerinin ya çok eski
ya da çok yakın zamanlara mercek tutmasından kaynaklanıyor. Sağduyu düşünce-
sinde, bin yıllar ve daha öncesi, ‘evvel zamanın hikayeleri’ arasında kayboluyor ve bir
başka dünyanın temsiliymiş gibi siliniyor; uzak dönemin olayları, bir nedensellik veya
sorumluluk zincirine bağlanmıyor; örneğin çağdaş toplumların sorumlu tutulduğu
‘travmatik olaylar’, özellikle son yüzyıllarla sınırlı kalıyor; milattan önceki savaş, talan,
katliam veya köle ticareti gibi insanlık dışı fiillere bir sorumlu aranmıyor. Aynı şekilde
bugünün olumsuzluklarının nedenleri, uzak geçmişe yüklenmiyor. On yıllar öncesiyle
sınırlı yakın dönem, yaşanan anla birleşiyor ve günün sorunlarıyla bütünleşiyor. Bu
dönemin olaylarına günün ışığında bakılıyor. Agora, üniversite gençliğine, antik bir
siteyi değil, modern bir alışveriş merkezini hatırlatıyor. İzmir, uzmanların gözünde
tarihiyle büyürken, sokaktaki insanlar tarafından modernliğiyle resmediliyor;
muhtemelen geçmişin hatırlanmasında bir ‘ilerleme’ye tekabül eden olumlu olaylar
daha çok tutuluyor. 

İzmir, karşılaştırıldığı kentlerin çoğundan farklı bir yerdir. Burada ‘kentin erdemleri’ni
sıralayarak bir İzmir güzellemesi yapmak niyetinde değilim. Ancak kentin farklılıkları
ve özgüllüklerini de görmek gerekir. Örneğin İzmir tümüyle bir sanayi kenti değildir,
bağı/bahçesi vardır. Tümüyle turistik bir kent de değildir; etrafında turizmi çok daha
canlı, başka çekim merkezleri vardır. Çok sayıda üniversite, tiyatro, opera, konser,
sinema ve sergi salonlarına rağmen İzmir,  önemli bir kültür-sanat merkezi de değildir.
Hatta bu bakımdan bazıları için ‘tam’ bir kent değildir, biraz kırsaldır, taşradır, ‘koca
bir köy’dür. İzmir’in idillik bir resmi çizilemez. İzmir bunların biraz hepsidir ve bir
kentin yaşam kalitesini yükselten, belki de bu ‘her şeyden biraz bulunması’ duru-
mudur. Tolerans marjının genişliği sayesinde/nedeniyle İzmir, her şeyi barındırabilen
bir kenttir. İzmirliden ziyade İzmirliler vardır.  Kentteki insan manzaraları, çok parçalı
bir ‘patchwork’u andırır; İzmir’in insanı başı poşulu çiftçiden fabrika işçisine, dar
gelirli memurdan emeklisine, küçük esnaftan araba tamircisine, ihracat–ithalatla
uğraşan tüccarından iş adamına kadar geniş bir yelpaze oluşturur. 
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Genel olarak bir kentin temel sorunu, sanayi ve ticaret, bilim ve kültür, sanat ve spor
gibi çeşitli etkinlikleri, üretim, dağıtım ve hizmet fonksiyonlarını, bir takım insan kate-
gorilerini, bina ve yapıları sınırlı bir alanda dağıtmak ve herkesin kendini az çok ait
hissettiği ortak-yaşamsal bir kültür çerçevesinde bir arada tutmaktır. Kentlerdeki insan
ilişkileri, fonksiyonel, duygusal ve hiyerarşik ilişkiler şeklinde gruplandırılabilir.
Fonksiyonel ilişkiler, belirli bir amacı, projeyi veya programı gerçekleştirmek için var
olması gerekli ilişkilerdir. Duygusal ilişkiler, bireyin diğerleriyle, fonksiyonel ilişkiler
dışında kurmak istediği (veya istemediği) ilişkilerdir. Burada, herhangi bir gereklilik
olmaksızın, isteğe bağlı karizmatik bir iletişim söz konusudur; ilişkide olmak,
iletişimin içeriğinden daha önemlidir. Hiyerarşik ilişkiler, şu veya bu türden bir otorite
yoluyla karar alma, emir verme ilişkilerini kapsar; kimin kime emir vereceğini, kimin
kime karşı sorumlu olacağını belirtirler. İzmir’de bunların hemen hepsini bulmak
mümkündür. Batının büyük kentlerinde ağırlıklı olan ve kentlileri yalnızlık duygu-
larına sürükleyen ağırlıklı fonksiyonel ilişkiler, kent yaşamını ‘özel yaşam odaklı’ bir
hale getirirken, duygusal ve karizmatik ilişkiler ‘topluluk/cemaat odaklı’ bir yöne
doğru çekmektedir. 

Objektif özellikleri ne olursa olsun bir kent değerini, sakinlerinin ve ziyaretçilerinin
yargılarında bulur. Basın yayın organlarında veya günlük konuşmalarda İzmir’e ilişkin
söylemlerde, kent hakkında genel bir beğeni hakimdir. İzmir ‘yaşanılası’ veya ‘yaşanıla-
cak’ kent’tir. Bu nitelemeler, bir kentin ve dolayısıyla İzmir’in yaşam kalitesinin yük-
sekliğinin açık bir işaretidir. Bu anlamda İzmirli olmak bir şanstır.

NNuurrii BBİİLLGGİİNN

Ocak 2010
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Yrd. Doç. Dr. Canan ERKAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Yurdagül BEZİRGAN ARAR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Fergül YÜCEL İzmir Büyük Şehir Belediyesi Grand Plaza 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Mete HÜSÜNBEYİ Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi
Nuran AKÇAY İzmir Büyük Şehir Belediyesi
Deniz UCUZAL Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi
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1. Gün  
Aç›l›fl Konuflmalar›

‹‹.. EErreenn AAKKÇÇ‹‹ÇÇEEKK**

Sayın Valim, Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ülkemizin seçkin bir eğitim kurumu olan Mülkiyenin 150. yılı dolayısı ile Ege Üniver-
sitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi birlikteliğinde tertip edilen “İzmirli Olmak” Sempozyumundan
büyük bir  mutluluk duymaktayım. 

İzmir asırlardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış güzel bir şehirdir. Toprağı
bereketli, ürünleri güzel ve lezzetli, havası, suyu, iklimi ve insanları güzel olan bir
şehrimizdir. Bu şehirde doğanlar ve burada yaşayanlar için sevgili olan bir şehirdir.
Yöreselliği, ulusal değerlerle birleştirmiş evrensel değerlere ulaşmış bir kenttir. Bu
kentte yaşayanlar asırlardır taassuptan uzak, hoşgörü ve uzlaşma içinde Atatürk’ün
“Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesini yüreklerinde hissederek barış içersinde yaşa-
maktadırlar. Bu kentte doğanlar, bu kente sonradan gelip burada yaşayanlar da kendi-
lerinin bu şehre ait olduğunun bilinci içinde olup kendilerini bir İzmirli gibi
hissetmekte ve bir İzmirli gibi yaşamaktadırlar. 

İzmir ayrıcalıklı, özel bir kenttir. İzmir gavur İzmir değil, Türk İzmir’dir. İzmir
Türkiye’nin Batıya açılan kapısıdır. Yenilikçi bir şehirdir. Bağımsızlığına ve özgür-
lüğüne düşkündür. Atatürkçüdür, cumhuriyetçidir, demokrattır, yurtseverdir. İzmirli
doğaldır, sıcakkanlıdır, beğenilidir, sosyaldir, dışa dönüktür, eğitimlidir, moderndir.

İzmir bir Akdeniz kentidir. Akdenizlilerin ortak özelliklerini gösterir. İzmirliler hayat-
tan tat almayı seven insanlardır. 

22-24 Ekim tarihlerinde yapılacak olan İzmirli Olmak Sempozyumuna, bize ev
sahipliği yapan ve sempozyum kitabının basımını üstlenen Ahmet Piriştina Kent Arşivi
ve Müzesi’ne (APİKAM) ve Müdürü Sayın Dr. Oktay Gökdemir’e ve birlikte bir sem-
pozyum tertip ettiğimizden dolayı büyük bir gurur duyduğum Mülkiyeliler Birliği
İzmir Şubesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Hüsnü Erkan ve mesai arkadaşlarına da sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valime ve değerli katılımcılara saygılarımı ifade edi-
yorum.

* Ege Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi; Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
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1. Gün  
Aç›l›fl Konuflmalar›

HHüüssnnüü EERRKKAANN**

Sayın Valim, 

Sayın Milletvekilim,

Değerli Mülkiyeliler, değerli Mülkiye dostları ve değerli medya temsilcileri ve konuk-
lar;

Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Mülkiye’nin 150. Kuruluş Yılı Etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin katkılarıyla, 3 gün sürecek olan “İzmirli Olmak” Sempozyumu’nu, Ege Üniver-
sitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi’yle birlikte düzenledik. Öncelikle bu
kurumlara ve destek veren kuruluşlara teşekkürlerim sonsuzdur.

Tarihimizin derinliklerinden gelen iki olgu: İzmir ve Mülkiye. Derin geçmişleri olan
iki olguyu bir araya getirmeye çalıştık. İzmir tarihte “uygarlıklar kavşağı” olmuş,
toplumumuza ve çevresine her dönemde derin izler bırakmış, ayrıcalıklı özel bir kent.

Mülkiye de aynı şekilde İmparatorluktan Cumhuriyete 150 yıllık devlet ve toplum
yönetimini belirlemiş köklü bir eğitim kurumudur. Mülkiye aslında sadece 150 yıl ile
sınırlı bir kurum değildir. Bir bakıma Mülkiye, Osmanlı’da Enderun’un devamıdır.
Enderun ise Osmanlı’da devlet yönetimi için gerekli insan gücünün yetiştirdiği saray
okuludur. Enderun, Osmanlı Devleti’ni ayakta tutan kurumdur. Belki de dünyada bir
ilk. Üniversite olarak kurulmamış ama devleti yönetecek insanların yetiştirildiği bir
kurum. 

Enderun, o dönemin koşulları içinde devlet yönetimine ilişkin tüm bilgileri veren ve
saray yönetimi ile Yeniçeri Ocağı’nın yöneticilerini yetiştiren bir kurumdur.
Avrupa’dan farklı olarak, -bu noktayı belirtmekte yarar görüyorum-, Türk toplumu
benim araştırmalarıma göre, insanı merkez alarak toplumsal kurumları dizayn eden
bir toplum yapısına sahiptir. 

Batıda ise toplumsal yapı, önce toprak sahipliğine; sonra sermaye sahipliğine dayalı
olan maddi değerlerce dizayn edilmiş bir toplum yapısına sahiptir. Batıda devleti
ayakta tutup kurumlaştıranlar, toprak lordları ve sermayedar sınıf olmuştur. Batı
toprak düzeni; feodal düzenin toprak lordlarını ve kölelerini yaratmıştır.

Hâlbuki bizde toplum, insan merkezli dizayn edildiği için feodal düzen yoktur. Os-
manlı toplum yapısı, geleneksel tarım toplumudur; ancak feodal değildir. Osmanlı’da
toprak lordu ve toprak kölesi yoktur. Toprakta özel mülkiyet 1858 toprak yasaları ile
gelir. Nerdeyse Mülkiye ile yaşıttır. Osmanlı toprak düzeni, geleneksel tarım toplumu-

* Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü; Mülkiyeliler
Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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nun aile işletme sistemi olup feodaliteden farklıdır. Ancak, İmparatorluğun esnek
yönetim yapısı içinde aile ve tımar sistemine dahil edilmeyen yörelerinde kısmi feodal
ilişkiler kıyıda köşede kalmıştır.

Osmanlı’nın insan merkezli geleneksel tarım toplumu yapısı içinde,  maddi malların
sahiplik ve mülkiyetine dayalı, babadan oğula geçen, egemen sınıf olarak, sınıflı bir
yapısı yoktur. Bu durumda, egemen sınıfı ikame edecek, onun yerine geçecek olan,
toplum ve devleti yönetecek olan sosyal kesimler kimlerdir? İnsan merkezli dizayn
edilmiş bir toplumda bu sorun, eğitimle çözülmektedir. 

Osmanlı’nın büyük başarısında, bir saray eğitim okulu olarak kurduğu Enderun
önemli bir yer tutar. Devşirme olarak aldığı insanları eğiterek, günün en modern bil-
gilerine göre yetiştirdiği, sıkı eğitimden geçirdiği devlet adamlarıyla, devleti yüzyıllarca
yönetmiştir. Bir bakıma, Osmanlı başarısının sırrı da bence burada saklıdır. Enderun,
batılılaşma süreci içinde değişmek durumunda kaldı.

İşte Mülkiye, batıllaşma süreci içinde, II. Mahmut döneminde 1858’de Maarif Nazırı
Sami Paşa döneminde kurulur. 1859 yılında öğretime başlar. 1870 yılında yeniden
düzenlenir,1883 yılında yatılı olur. 1913 yılında Paris Siyasal Bilgiler Okulu örnek
alınarak yeniden örgütlenir. 1915 yılında kısa kapatılma dönemi vardır ve 1918
yılında yeniden açılır.

Ben kendi değerlendirmemi bir kenara bırakarak,  Mülkiye’yi ve toplumda oynadığı
rolü, İttihat ve Terakki lideri, sadrazam ve dahiliye nazırı olan Talat Paşa’nın doğu vi-
layetlerine yaptığı bir geziden sonra söyledikleriyle ifade etmek isterim: 

“Her tarafı harabezar olan memleketin neresinde bir umran ve temeddün eseri
gördümse bunu orada hizmet eden Mülkiyeli bir Kaymakamın, bir Mutasarrıfın, bir
Valinin eser-i hizmeti ve gayreti olduğunu takdir ettim. Anladım ki, Mülkiye mezunları
kadar bu memlekete hizmet eden, yurdun en uzak ve mahrum köşelerinde nur, hayat,
medeniyet ve umran hak eden kimse yoktur”.

Yine, 1935 Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına İsmet İnönü katılır, toplantıda
Mülkiyelilerin Atatürk’ü anarak toplantıya başladıklarını belirten bir telgraf çeker.
Bunun üzerine Atatürk uzunca cevap yazar. Bu cevabın bir bölümü şöyledir:

“Derhal bildim ki bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri Büyük Türk
Ulusu’nu tam anlamı ile millet olmasına çalışan, modern bir Türk Devleti kurmak için
insanlık fedakârlıklarının hiçbirini esirgemeyen; kültür, idare, intizam ve devlet
adamlığını en son ilmi telakkilere göre tebellür ettirmeye çalışmış ve çalışan yüksek
değerde arkadaşlarımdır.”

Dolayısıyla bu iki büyük insanın değerlendirmesi Mülkiye’yi zaten ortaya koyuyor.
Atatürk, Üniversite Reformu çerçevesinde Mülkiye’yi, 1936-37 öğretim yılında
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Ankara’ya, bugünkü Cebeci ‘deki yerine taşıtır. Ayrıca, yine Atatürk’ün isteği ile adı
Siyasal Bilgiler Okulu olur. 1950 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlanarak, adı Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne dönüşür.

Osmanlı’nın son dönemi meşakkat içinde geçmiştir. Bu süreç Mülkiye’nin bugünkü
ruhunu dahi belirlemiştir. Mülkiye vatan içindir. Mülkiye ambleminde görüldüğü gibi
Türkiye’yi kavrayan çerçeve bir anlam taşımaktadır. Çevresindeki beyaz kuşak ‘V ’ ve
‘İ’ harfleridir. “Vatan İçin” demektir. Vatan bunun içine yerleştirilmiştir. Mülkiyeli,
vatan için her dönemde bilgi ve fikirleriyle topluma hizmet etmeyi şiar edinmiş bir
kurum olarak topluma damgasını vurmuştur. Gelecekte de vuracağını düşünüyoruz.

Diğer taraftan İzmir, tarihte uygarlıklar kavşağı olmuş, geçmişi çok büyük bir İyon
kentidir. Milet, Efes, Foça ve diğerleriyle birlikte İyonya ilk çağların uygarlık
merkezidir. İyon Uygarlığı, mitolojik düşünceden akli düşünceye ilk geçişi, yani “mi-
tos’dan logos’a” geçişi yaratmış bir uygarlıktır. İyonya Anadolu’ya aittir ve Anadolu
kültürüdür, buraların kültürüdür. Denizlere açık olan İyonya, çok kültürlü biçimde
dış dünyaya açıktır. Burası hem batının en doğusu; hem de doğunun en batısıdır.
Farklı uygarlıklar burada başlar; burada sonlanır.

Dışa açıldığı her dönemde İzmir büyük sıçramalar yapmıştır. Buna karşın içe ka-
pandığı dönemde ya da hinterlandı olan Ege Adaları’nı kaybettiği dönemde yavaşlama
dönemlerine girmiştir. Buradan çıkarılacak dersler vardır. Dolayısıyla İzmir uygarlıklar
kavşağı olurken, aynı zamanda bir dünya kenti olmaktadır. 

Şimdi İzmir’de İzmir Kalkınma Ajansı (İZ-KA) var, İzmir’i geleceğe taşımak için bir
takım çalışmalar var. İzmir için belirlenmiş bir vizyon var. Ancak bu vizyonu ben şah-
sen yeterli bulmuyorum. Zira İzmir’i bir dünya kenti olma noktasına taşımadığı sürece,
belirlenen vizyonların etkin olamayacağı görüşündeyim. Ayrıca belirlenen vizyonla,
dünya kenti olma yolunda stratejik sıçrama yaratacak yapılanmaya girilmediği
takdirde, geleneksel planlama yaklaşımlarıyla İzmir’i güçlü bir geleceğe taşımanın
gerçekleşebileceğini düşünmüyorum ve bu yaklaşımları yetersiz görüyorum.

İZ-KA vizyonundaki “Koruyarak gelişen, üreterek büyüyen yenilikçi İzmir” yak-
laşımında doğru olan sadece yenilikçiliktir. Zira pozitif gelişme, zaten hem büyümeyi,
hem üretimi, hem de korunması gerekli dokuyu içerir. Yenilikçilik küreselle bütün-
leştiği ölçüde başarılı olabilir. Bu nedenle benim görüşüme göre  “Uygarlıklar Kavşağı
Yenilikçi Dünya Kenti İzmir”  en doğru vizyon olacaktır. Ayrıca bununla uyumlu
misyon ve değerlerin içselleştirilmesine yönelik program ve projelere ihtiyaç vardır.
Uygarlıklar Kavşağı Yenilikçi Dünya Kenti İzmir denildiğinde, tüm dünyada İzmir’in
imajını çağrıştıracak proje ve programlara ihtiyaç vardır. 

Geçmişin kültürünü, yeni bir anlayışla İzmir’de yeniden canlandırmak, onunla bütün-
leşmek gerekiyor. Üstelik bu imajın küreye hitap etmesi gereklidir. Bunu yap-
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madığımız takdirde; İzmir’i dünya tarihinde iz bırakan bir kent yapamadığımız sürece,
bu kentin kalıcı olarak öne çıkması sınırlı kalmak zorundadır. Biz artık küresel düşün-
mek zorundayız. Küresel düşünmek yenilikçilikle mümkündür. Yereldeki yenilikçilik
bizi küreye taşıyacak dinamiktir. 

Mitolojik düşünceden akli düşünceye geçişi dünyada ilk kez gerçekleştiren bu
coğrafyanın insanları, bugün de akli düşüncenin bizi taşıdığı bilimin ikinci büyük du-
rağı, yani ikinci bilimsel devrim olan kuantum paradigmasına dayalı çözüm ve pro-
gramları yaşama geçirme gücünü kendinde görmelidir. Bilimsel düşüncenin son
durağı olan kuantum düşüncesi, bizi noktasal bakış açısından sistem ve süreç an-
layışına, bu sistem ve süreci yaratacak nitelikli insanların işbirliği ve ağ mantığı içinde,
yenilik ve bilgi üreten ortak çalışmasının kaçınılmazlığına taşımıştır. 

İşte Mülkiye ve İzmir gibi, kendine özgü fark yaratmış olgu ve kurumlar her dönemde
bu farklılığın yeni versiyonlarını ortaya koyabilir ve koymalıdır da...

Bu anlayış içinde, sempozyumun İzmir için yararlar getirmesini diler; bir kez daha bu
güzel sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi
sunarım. 



- 22 -

1. Gün  
Aç›l›fl Konuflmalar›

MM.. CCaahhiitt KKIIRRAAÇÇ**

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nin Saygıdeğer Başkanı ve Birliğimizin Saygıdeğer
Mensupları,

Saygıdeğer Bilim İnsanlarımız; Uzmanlarımız,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Değerli Basın Mensupları,

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi tarafından, Mülkiye’nin 150. Kuruluş Yılı Etkinlikleri
çerçevesinde, Ege Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa ve
İzmir Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla düzenlenen İzmirli Olmak Sem-
pozyumu münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 

İzmir-İzmirli-Mülkiyeli bir araya gelmiş, güzel bir tabloyu yaşıyoruz.

Öncelikle, Hüsnü Hoca’nın ülke ile ilgili ifade ettiği konulara ben de bir mülkiyeli
olarak katılıyor; 150. yılında, bir mülkiye mensubu olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti ve gururu belirtmek istiyorum.

Ve geçmişte ülkemize hizmet ederek, ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimizi
rahmetle minnetle anıyorum. Şu an görevlerinin başında bulunan değerli kardeşleri-
mize 150. kuruluş yıldönümü münasebetiyle iyi dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı
gönderiyorum. 

Ülkenin tarihine bakıldığı takdirde, Cumhuriyetin kuruluşundan bu günlere gelişinde
hem mülki idarelerde hem de idarelerini diğer alanlarında, finans sektöründe, med-
yada, yazım ve düşünce hayatında önemli görevler üstlenmiş mülkiyeli büyüklerimi-
zin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz; biliyoruz ve onlarla gurur
duyuyoruz. 

Bugünkü “İzmirli Olmak Sempozyumu”nda, İzmir Valisi olmam münasebetiyle
İzmir’le ilgili konulara biraz daha ağırlık vereceğim. 

Ülkemizle ilgili söylenmesi gerekenleri zaten Hüsnü Hocam çok öz bir şekilde ifade
ettiler. Onun dediklerine ayrıntısıyla katılıyorum. 

Bu vesile ile sizleri bu güzel günde sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak
istiyorum.

Üç gün sürecek sempozyumda disiplinler arası bir anlayışla İzmirliler ve İzmir’in tarihi,
coğrafi, iktisadi kültürel ve psiko-sosyal bir çerçevede ortaya konulacaktır.

Bu bağlamda bizlere, İzmirliler ve İzmirlilik ile ilgili bilgi birikimini paylaşacak olan
saygıdeğer bilim insanlarına ve konunun uzmanlarına da ayrıca teşekkür etmeyi bir
borç biliyorum. 

* İzmir Valisi
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Aramızda bu konuyu bilimsel boyutuyla ele alıp tartışacak, geçmişte, günümüzde ve
gelecekte İzmir, İzmirlilik ve mülkiye ile ilgili düşüncelerini ortaya koyacak ho-
calarımıza da şimdiden yaptıkları bu çalışma dolayısı ile teşekkür ediyorum.

Tabi ki konu “İzmirli Olmak” olunca bunu anlatmanın da dinlemenin de büyük bir
zevk olacağına inanıyorum. 

“İzmirli olmak ayrıcalıktır” sözüyle başlayalım sözümüze… Gerçekten, İzmir’de
olmak, İzmirli olmak, İzmir’de doğmak, İzmir’de yaşamak, İzmir’deki bu güzelliklerin
uygarlıkların buluştuğu merkezdeki havayı teneffüs etmek bir ayrıcalıktır. Burada
yaşamak bir keyifli yaşam biçimidir. 

Onun için buranın kıymetini çok iyi bilmek lazım. Bu yapıyı geçmişten günümüze ve
geleceğe taşırken dikkatli davranmak gerekiyor. 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Genel olarak kentler, insanların ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri
ile şekillenen, tarihi, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik öğeleri bünyelerinde
barındıran mekânlar, uygarlığın, gelişmenin, refahın, estetiğin ve kültürün merkezleri
olarak görülmektedirler.

Ama İzmir’i görenler, İzmir’i bilenler, İzmir’i yaşayanlar, bu tanımlamaya kitaplar do-
lusu ilaveler yapmışlar… Ve elbette bu ilaveleri yapmakta da haklılar. Bunu tespit
etmek lazım.

Birkaç örnek vermek gerekirse: 

İzmir için; Ege’nin İncisi, Akdeniz’in Yıldızı, Homeros’un yurdu, Victor Hugo’nun bir
prensese benzettiği şehir, Heredot’un, en yüce gök kubbenin altında ve dünyanın en
güzel ikliminde dediği şehir, ilkler şehri, Türkiye’nin batıya açılan kapısı… ve uzayıp
giden güzel ve gerçekten İzmir’i tasvir eden sıfatlar, tespitler…

Bütün bunlara katılmamak mümkün değildir. 

Ben bunlardan en çok Heredot’un betimlemesini seviyorum ve birçok konuşmamda,
İzmir’le ilgili toplantılarda ve değişik konuşmalarımda dile getiriyorum. 

Değerli  Konuklar,

Bildiğiniz gibi İzmir, doğal güzellikleri, binlerce yıldan beri günümüze dek gelen zen-
gin kültür mirası, uygun iklim koşulları, başta kültür, sağlık ve güneş-deniz-kum tu-
rizmi olmak üzere, tüm yıla yayılabilen turizm olanakları yanı sıra, fuar ve kongreleri,
üniversiteleri, ören yerleri, müzeleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile ülkemizin en önde
gelen çekim merkezlerinden birisidir. 
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Rivayetlere göre adını bir Amazon kraliçesinden alan, binlerce yıldan beri çok sayıda
uygarlığa ev sahipliği yapan, "İlyada" ve "Odysseia" isimli muhteşem yapıtları
günümüze kadar ulaşmış olan tarihin ilk ve en büyük şairi Homeros’un yurdudur
İzmir. 

Az önce de ifade ettiğim gibi İzmir, 8500 yıldan beri yaşamın kesintisiz devam ettiği,
ünlü tarihçi Heredot’un, “En yüce gök kubbenin altında ve dünyanın en güzel ikli-
minde” diye söz ettiği, farklı kültür ve dinlere mensup insanların hoşgörü ve barış
içinde yüz yıllardır yan yana yaşadığı, ünlü Fransız şair Victor Hugo’nun bir prensese
benzettiği şehirdir. 

Günümüzde de çağdaş, hoşgörülü insanların yaşadığı, sosyo-ekonomik bakımdan
ülkemizin en gelişmiş kentlerinden biridir, İzmir.

Bunları hepimiz değişik ifadelerle de olsa her fırsatta dile getiriyoruz.

Ancak bunların yeterli olmadığını ve olmayacağını da biliyoruz.

Bildiğiniz gibi insan olarak aidiyet duygusu tabiatımızda mevcuttur. Kendimizi bir
yerlere ait hisseder ve bu duygumuzu tatmin etmek isteriz. 

İnsan olarak; doğduğumuz, yaşadığımız ve doyduğumuz bu şehir bize aidiyet duy-
gusunun en güzelini yaşatmaktadır. 

Tabi ki sorumlu konumda olanların, kendini sorumlu hissedenlerin bir şehri
sevmelerinin en güzel göstergesi de; o şehre hizmet etme, o şehrin değerlerine değer
katma, refah seviyesini ve güzelliklerini artırmaya çalışmak, olması gerektiğini
düşünüyorum.

İşte bu sebepten dolayı sempozyum kapsamında; İzmirlilik ve İzmirliler değişik konu-
larda ve çeşitli başlıklar altında “İzmirli Olmak” teması detaylı bir şekilde incelenecek-
tir. 

Ancak bu hususta da dikkatinizi çekmek istediğim birkaç nokta var. 

Bu kentte bugün dört milyona yakın insanımız yaşamaktadır. Biz bu insanlarımızın
tümünün İzmirlilik ruhuyla yaşamakta olduğunu söyleyebilir miyiz? Zannediyorum
bu sempozyumun en çok tartışılacak konularından bir tanesi budur. 

Bu kentte yaşayan bütün insanlarımız kent bütünüyle, kent kültürüyle bütünleşmiş
midir?

Bu kentte yaşayan bütün insanlarımızın İzmirli olmanın güzelliklerini yeterince
içselleştirdiklerini söyleyebilir miyiz?

Maalesef bunların tümüne -büyük bir oranla evet desek bile- evet demek mümkün
değildir ve zannediyorum bu sempozyum süresince bu husus tartışılacaktır. 
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Bugün sivil toplum örgütlerimize baktığımızda; beş bine yakın sivil toplum örgütünün
İzmir’de olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde kadına dönük, çocuğa dönük,
sosyal boyutu yüksek alanlardaki faaliyetleri organizeye dönük, sivil toplum örgütleri,
dernekler, vakıflar olmakla birlikte en yaygın derneklerin başında da hemşeri dernek-
leri gelmektedir. 

Elbet bunların olması birlik-bütünlük açısından çok önemlidir. Ama, İzmirlilik bilinci
etrafında yoğunlaşacak bir biçimsellikte yürütülmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.

Büyük bir çoğunlukla iç göçle gelerek İzmir’e yerleşen insanlarımızın kent kültürüne
entegre edilmelerinde ve bütünleşmelerinde  bazı sorunların olduğunu da görmek
gerekir. 

Bu insanlarımızın  aidiyet duygusunu İzmirli olmaya  yönlendirmemiz gerekiyor. 

İzmirli olmak duygusunun entelektüel ortamlardaki etkinliklerle sınırlı tutmamız
yeterli değildir.. 

Bu kentte; İzmirlilik bilincinin, hemşerilik duygusunun çok işlendiğini ve  bunun da
kabul gördüğünü biliyoruz. Ama, bunun bir sosyal statü, ideolojik ve popülist bir
olgu olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum.

Sorumluluk merciinde olan bizlerin; kamu kurum ve kuruluşları olarak, meslek
teşekküllerinin mensupları olarak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, pro-
jelerimizle, hizmetlerimizle İzmirli olmanın sorumluluğunu yerine getirme
mecburiyetimiz vardır. 

Elbette hepimiz bu kent için çok şeyler yapmaya çalışıyoruz ve imkanlarımız
ölçüsünde de bunu yapıyoruz.

Bir sempozyumun protokol konuşması çerçevesinde fazla zamanınızı almamak için
kamu olarak, Valilik olarak yaptığımız ve bu konularla ilgili yapacağımız konuları ele
almayacağım. Değişik vesilelerle bunları dile getiriyorum.

Ancak, geldiğimiz nokta bunun yeterli olmadığını; İzmirliler olarak bundan daha faz-
lasını yapmamız gerektiğini göstergeler bize ifade etmektedir. 

Birkaç örnek vermek gerekirse; halen nüfusumuzun önemli bir bölümü plansız ve
sağlıksız koşullarda iskan edilmekte, oralarda yaşamaktadırlar.

Kent yenileme projeleri ile bunların yaşam standartlarını süratle yükseltmenin önemli
bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyorum.

Dezavantajlı grupların İzmirli olmaları, kendilerini İzmirli görmeleri için; bu tür sem-
pozyumların sayısını çoğaltarak, değişik projeler üretilerek, bu konuların bilimsel
boyutuyla, sosyolojik boyutuyla veya uygulanabilirlik boyutuyla nasıl hayata geçiri-
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lebileceği konusunda, hem bize hem yerel yönetimlere hem merkezi yönetime fikir-
lerin ve görüşlerin daha çok gönderilmesinde fayda var. 

İzmir, insan kaynakları itibariyle Türkiye’nin en yetkin şehirlerinden birisidir.
Bünyesinde yedi tane üniversitesi olan, beş binin üzerinde sivil toplum örgütü olan,
vakıflarıyla, dernekleriyle, odalarıyla, borsalarıyla, milletvekilleriyle, siyasi partileriyle,
kadın yoğunluklu sivil toplum örgütlerinin oluşuyla bu alanlarda proje üretecek, fikir
üretecek bir yapımızın olduğundan hiçbir şüphem yoktur.

Kısaca; bu güzel ve tarihi kenti yaşanır halde tutabilmek, vatandaşların daha çağdaş,
sağlıklı, güvenilir ve huzurlu mekanlarda insanca yaşamalarını sağlamak için; merkezi
ve yerel yönetimle beraber İzmir’de yaşayanların, sivil toplum kuruluşlarının, özel
sektörün, bireysel ve toplumsal role sahip herkesin, yani ilgili tüm aktörlerin görev ve
sorumluluklarının bilinciyle hareket etmelerinin zorunlu olduğunu ifade ediyorum.

Böyle bir yakınlaşma ile yola çıkıldığında; İzmir’in, orta vadede yaşam kalitesi yüksek
bir kent olarak diğer dünya kentleri ile yarışabilir hale gelebileceğine ve kendisine
yakıştırılan bütün güzel sıfatların sürdürülebilirliğini sağlayacağına inanıyorum.

Değerli Konuklar,

Bugün münasebetiyle İzmir’in sahip olduğu güzellikleri sizlerle paylaştık. Ve bu
duygularımızı memnuniyetle ifade ettik. 

Sempozyumda da ele alınacak konu başlıklarının birkaçını burada belki dile getirdik. 

Bu sempozyumun, güzel İzmirimizin yaşanılabilir sıfatlarının daha çoğalmasına vesile
olacak çağrışımları ilimizin uygulayıcılarının önüne koyacağını; İzmirlilik bilincinin
gelişmesine vesile olacağını; ve bu güzel İzmir’de hep beraber mutluluklar, güzellikler
içerisinde yaşamamıza katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Bu düşünceler içerisinde, sempozyumun hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde
emeği geçenlere, Hüsnü Hoca başta olmak üzere destek verenlere, İzmirliler adına
teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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1. Gün  
Bildiriler

‹‹llhhaann TTEEKKEELL‹‹**

İİZZMMİİRR’’İİNN FFAARRKKLLIILLIIĞĞII ÜÜZZEERRİİNNDDEE DDÜÜŞŞÜÜNNMMEENNİİNN
DDEEĞĞİİŞŞİİKK YYOOLLLLAARRII

II.. GGİİRRİİŞŞ

Geçen yıl Ege Üniversitesi’ne bir konuşma yapmak için geldiğimde Nuri Bilgin
arkadaşım benden İzmirli olmak konusuna odaklanacak olan bu toplantıda bir bildiri
vermemi istedi. Ben de bu konuda yapılmış sistematik bir araştırmamın olmadığını
söyledimse de onu ikna edemedim. Benim bir İzmirli olarak mutlaka söyleyebileceğim
bir şeyler olacağı konusunda ısrarlı oldu. Konu İzmir olunca ben de daha fazla direne-
medim. Bir bildiri vermeyi kabul ettim.

Böyle bir durumda da kendi konuşma stratejimi belirlerken çok temkinli davran-
madım, oldukça esnek bir konu seçtim. Kesin saptamalar yapmak yerine, İzmir’in
farklılığı üzerindeki izlenimlerim ve bu izlenimlerin doğru kabul edilmesinin bizim
İzmir konusunda fikir yürütmemizi nasıl etkileyebileceği üzerinde duran bir yazı yaz-
mamın yararlı olabileceğine karar verdim. Sonunda bu yazı ortaya çıktı.

IIII.. İİZZMMİİRR’’İİNN FFAARRKKLLIILLIIĞĞII ÜÜZZEERRİİNNEE

Gerek İzmirliler, gerek Türkiye’de diğer yerlerde yaşayanlar arasında İzmir’in farklı
olduğu konusunda yaygın bir oydaşma bulunuyor. Bu genellikle olumlanan bir fark-
lılık olmaktadır. Bu konuda sorulabilecek ilk soru bu farklılığın nesnel bir temeli olan
bir algılamaya mı dayandığı, yoksa bir efsane (mitos)mi olduğudur. Kanımca bu farklı
algılamanın belli bir nesnel temeli vardır. Ama aynı zamanda da toplumsal olarak inşa
edilmiş bir yanı bulunmaktadır, yoksa bu kadar yaygın bir oydaşma ortaya çıkamazdı.

Açıklığa kavuşmak için sorulması gereken ikinci soru farklı olanın ne olduğudur. Bu
sorunun muhatabı olabilecek üç faktör söz konusudur. Bunlardan birincisi İzmir ken-
tinin nesnel fiziki varlığıdır. İkincisi kentin aktörleri olarak İzmirlilerdir. Üçüncüsü ise
ilk ikisinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan yaşam biçimidir. Bir kentin farklılığı de-
nildiğinde kastedilenin daha çok yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii, bu
yaşam biçimi ilk iki farklılıkla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla bu konuşmada üçünü
de, birlikte etkileşimli olarak ele almak durumundayım.

Bu noktaya kadar hep farklılık kavramını kullandım. Bununla ilgili olan, günümüzde
daha sık kullanılan kimlik ve marka gibi kavramları yeğlemedim. Farklılık daha yalın
bir kavram. Bundan sonra da onu kullanmaya devam edeceğim. Ama bu noktada fark-

* Prof. Dr., TÜBA Şeref Üyesi
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lılığın diğer iki kavramla ilişkisini kurmakta yarar vardır. Kent planlama alanına kimlik
sosyal bilim/psikoloji, marka olmak ise pazarlama alanından taşınmış bulunuyor.
Kente ilişkin olarak kullanıldıklarında yeni bağlamlarında yeniden tanımlanıyorlar.
Kimlik kavramı sosyoloji alanında kullanıldığında bir bireyin, bir grubun üyesi
olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Örneğin İzmir bir liman kentidir dediğimizde
böyle bir kimlik belirlemesi yapmış oluyoruz. İzmir’i liman kentleri grubu içine soku-
yoruz.  Burada farklılık değil, bir grubun üyeliği söz konusudur. Kimliğin farklılık
üzerinden tanımlanması daha çok psikoloji ve antropolojide görülmektedir. Bu
hallerde bir kişi ya da topluluğu diğerlerinden farklı kılan, tekil hale getiren özellikleri
üzerinde durulmaktadır. Kimlik zaman içinde oluşmakta ve bir sürekliliği içermekte-
dir. Kentin kimliğinden söz ettiğimizde de zaman içinde oluşmuş, onu tek hale getiren,
farklı kılan nitelikleri üzerinde duruyoruz.

Marka olmak pazarlama alanından şehircilik alanına sızan bir kavram. Genellikle bir
firmanın bir üründe marka olmasından söz edilmektedir. Bu firmanın markalaşmasın-
dan söz edildiğinde ise, bu firmanın ürününün yüksek kalitesinden ve bu kalitenin
sürekliliğine ilişkin duyulan bir güvenin inşası ifade edilmiş olmaktadır. Bir kentin
marka olmasından söz ettiğimizde nasıl bir şeyin pazarlanmasının ima edildiğinde
açıklık kazandırmak gerekiyor. Bir kentin marka olduğunu ileri sürdüğümüzde bir
yer (place) olmasını ve bu yerde ortaya çıkan yaşam kalitesine ilişkin bir güvenin oluş-
tuğunu söylemiş olmaktayız. İzmir’in bir marka kent olduğu iddiası ortaya konul-
duğunda yer olarak ve yaşam kalitesi olarak diğer kentlere göre farklılıklarına atıf
yapılmış olmaktadır.    

Farklılık ve ilgili kavramlara ilişkin bu saptamaları yaptıktan sonra İzmir’in farklılığı
konusunda benim izlenimlerini belli bir sistematik içinde sıralayarak üzerinde
düşünebileceğimiz bir başlangıç noktası oluşturacağım. Bu izlenimler İzmir’de 1937
yılında doğmuş, 1960 yılına kadar İzmir’de yaşamış, daha sonra da her yıl en az bir
iki kez İzmir’e gelmiş bir şehir plancısının İzmirlilerle ve İzmirli olmayanlarla karşılıklı
etkileşimi içinde oluşmuş izlenimleridir.

Önce fiziki varlığına ilişkin farklıkları konusundaki izlenimlerimi ele alalım. Bu izle-
nimlerin en önemli öğesi deniz olgusudur. Bu olgunun belirleyiciliği belki de kentten
uzakta kalındığında, özlem duyulduğunda daha çok fark edilmektedir. Bu deniz İzmir-
liye iki kıyısı arasında 4-5 km. uzaklık olan bir körfez içinde adeta bir tabak gibi sunul-
maktadır. Genellikle sakindir. Günümüzde ulaştığı büyüklüğüyle kent yerleşmesi bu
körfezi çepeçevre çevrelemekte, denize bakan bir amfitiyatro oluşturacak biçimde
konumlanmaktadır. Böyle bir yerleşme denizi sürekli olarak kentlinin yaşamında tut-
maktadır. Kentli için deniz hep oradadır, yaşamına katılmaktadır. Bu deniz rahat-
latıcılığını kentin yaşamına  imbat rüzgarıyla taşımaktadır. Deniz salt varlığıyla İzmir’in
iklimini yumuşatarak yaşam kalitesine bir başka kanaldan katkı yapmaktadır. 
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Deniz İzmirli için sadece uzaktan görülen değildir. Kenti çeviren kordonlarında yani
denizin kıyısında yürünebilmekte, İzmirlilerin sözcükleriyle piyasa yapılabilmekte,
denizin iyotlu kokusu alınabilmektedir. Geçmişte deniz sadece uzaktan görülen, ke-
narında yürünebilen değil aynı zamanda içine girilebilen, yüzülebilendi. Artık denizle
o tür kurulan ilişki, kent içinde olanaklı değil, bu olanak uzaklara taşındı. Yararlanmak
için kent yaşamının dışına çıkmak gerekiyor.

Deniz İzmirli için, aynı zamanda üzerinde gidilebilendir. Gün geçtikçe bu olanaklarını
artırmıştır. Günlük yaşamı içinde kentliye, kent içinde bir yerden bir başka yere
giderken, aynı zamanda kent yaşamının yoğunluğu dışına çıkma, adeta yeni bir soluk
alma, dinlenme olanağı vermektedir. Deniz araçlarının üzerinde gelip gittiği deniz,
denizin kentten seyrine de bir hareketlilik kazandırmaktadır. 

İzmirli kentte yaşarken körfezin bir kıyısında yer aldığı için hep bir karşı kıyı algıla-
masına sahip olmaktadır. Sonsuz, belirsiz bir ufka değil, karşı kıyıya bakmaktadır.
Körfezin kıyıları arasındaki uzaklık binaların tek, tek algılanması için fazladır. Ama bu
uzaklık düzeyi geceleri karşıda ışıl ışıl bir Karşıyaka algılaması yaratmaktadır. O da
kentli için ufku bir karanlık, bir belirsizlik kaynağı olmaktan çıkarmakta, ışıklı bir
iyimserlik kaynağı haline getirmektedir. Ama körfezin girişinin batıya dönük olması
çok güzel bir güneş batımının izlenmesi olanağını doğurmaktadır. İzmir’i güneşin en
heyecan verici biçimde battığı bir kent haline getirmektedir.

Bu denizden herkesin eşit derecede yaralanmadığının, denizle ilişkinin kolayca bir
rant konusu haline getirilebildiğinin tabii ki farkındayım. Ama yine de deniz kentlinin
yaşamına bir ortak mal olarak katkıda bulunmaktadır. Bu yazıda yaptığım çözümleme
bakımından bu tartışmayı daha da derinleştirmemeyi yeğledim.

Bu açıklamalar göstermektedir ki, deniz ve körfez İzmirlinin yaşam deneyimini zengin-
leştirmek bakımından diğer kentlere göre çok önemli farklılıklar yaratmaktadır. Tabii
bu bilinçli olarak, özenle korunması gereken bir farklılıktır. Bunun ne kadar kırılgan
olabileceğini İzmir yakın geçmişinde yaşamıştır. Kent nüfusunun hızla arttığı dönemde
arıtma sistemlerinin kurulamaması körfezi kirletmiş ve kokar hale getirmiştir. Artık bu
deneyim geçmişte kalırken, bize ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de öğretmiştir.

Denizin İzmir’e getirdiği farklılıkları gördükten sonra fiziki çevrenin ikinci öğesi olan
yerleşme biçimini ele alalım. Tartışmamız bakımından günümüzdeki İzmir’in yer-
leşmesinin iki fiziki özelliği dikkati çekmektedir. Kent yüksek yoğunlukludur ve
beyazdır. Günümüzdeki İzmir’in kentsel dokusu 1950’ler hatta 1960’lardaki İzmir’den
çok farklıdır. Kentleşmenin hızla artması üzerine kent yayılarak Karşıyaka İzmir
kopukluğunu ortadan kaldırmış ve yakın çevresini de kentsel alana dönüştürmüştür.
Bu gelişme sırasında üç konut sunum biçimi belirleyici olmuştur. Başlangıçta, bu
sunum biçimlerinden ilk ikisi olarak yapsatçılık ve gecekondu bulunuyordu. Daha
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1980’li yıllarda bunlara toplu konut sunum biçimi eklenmiştir. Bugünkü kent formu-
nun biçimlenmesinde en etkili olan sunum biçimi yapsatçılık olmuştur. Yapsatçı inşa
süreci içinde az katlı evler yıkılmış, yerlerini aynı alt yapıyı değiştirmeden kullanan
apartmanlar almıştır. Bu süreç günümüzdeki yüksek yoğunluklu, kompakt kentin or-
taya çıkmasının temel nedenidir. Bu tür bir kentin doğmasında yapsatçılık mantığı
egemen olmuştur. Ama unutmamalı ki yapsatçılık bir siyaset ya da plancı tercihi
değildir. Türkiye’nin hızlı kentleşmesi sırasındaki kapital birikim sürecine ilişkin
gerçekliğin bir sonucudur. 

Bugün baktığımızda karşımızda beyaz ve yüksek yoğunluklu apartmanlaşmış bir kent
vardır. İzmir yaşadığı büyük dönüşüme karşın beyaz bir kent olmayı korumuştur.
Böyle bir dönüşüm sırasında alacalı bulacalı bir renkler karmaşasının doğması olasılığı
bulunuyordu. Bu nedenle beyazın korunmuş olmasının bir başarı olduğunun farkında
olunmalıdır. Bu özelliğiyle İzmir sosyolojik bir kategori olarak Akdeniz kenti kim-
liğinin bir öğesini sürdürmeyi başarmıştır denilebilir. 

Böyle oluşmuş yüksek yoğunluklu bir kentin ortaya çıkmış olmasının değişik sonuçları
vardır. İzmir’de aile yaşamı konut içine hapsolmamakta, konut dışında sokakla bütün-
leşmiş canlı bir yaşam gerekli ve ekonomik olabilmektedir. İkinci önemli sonucu ise
kent içindeki özellikle pasif yeşilin büyük ölçüde yok olması olmuştur. Çok mümbit
bir arazi ve uygun bir iklimde nebatatın çok iyi yetiştiği bir yerde bulunmasına karşın
İzmir’in doğadan bu kopuşu, kentlilerin duydukları bu eksiklikleri bir ölçüde de olsa
kent çevresindeki yeşil alanların sağladığı doyumla ikame etmek durumunda bırak-
maktadır. Üçüncü önemli sonucu ise kentin kompaktlığının, toplu ulaşım sistem-
lerinin gelişmesine ve sürdürülebilir bir kentsel yaşama olanak sağlaması  bakımından
yarattığı fırsat olmaktadır.  

İzmir’in farklılığının ikinci yüzü İzmirlinin kendini farklı görmesinde ortaya çıkmak-
tadır. İzmir içinde de farklı kimlikler vardır. Örneğin; Karşıyakalılar kendilerini İzmirli
kimliğinden farklılaştırmaktadırlar. Eskiden bir Eşrefpaşalı kimliği vardı, halen
sürüyor mu bilmiyorum. Bu farklılaştırmalar çoğu kez spor kulübü tutmakla da
pekiştirilmiştir. Ben bu ayrımlara girmeyeceğim. Genelden söz edeceğim.  

İzmirli genel olarak İzmirli olmaktan memnundur, İzmirli olmayı bir ayrıcalık olarak
görmektedir. İzmirli denildiğinde genellikle göz önünde fırsatları değerlendirebilen,
açık göz, pragmatik, bağnaz olmayan insanlarla iyi ve kolay ilişki kurabilen bir kişi
canlanmaktadır. Özellikle kadınların toplumda ilişki kurma biçimi Orta Anadolu’nun
içe kapatılmış kadınından farklıdır. Evine kapanmamıştır. Topluma açıktır. Ne iste-
diğini bilmektedir. İsteği doğrultusunda cesaretli adımlar atabilmektedir. Bu özellik-
lerin gerisinde İzmir’in uzun yıllara dayanan kozmopoliten bir ticaret kenti olmasının
izlerini sürmek olanaklıdır diye düşünüyorum.
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İzmir’de kendini kopup koyuvermiş kişiler yoktur. İzmirli kendine bakmaya,
elverdiğince temiz giyinmeye çalışır. Kendisinin dış ve çağdaş görüntüsüne özen gös-
terir. İzmir’in kızlarının güzel olduğu konusundaki yaygın kanı da büyük ölçüde
İzmirlinin kendine gösterdiği bu özenle yakından ilişkilidir. Bu İzmirlinin kendisine
duyduğu saygının bir sonucudur denilebilir. Eğer İzmir’in bu özelliğini tarihiyle iliş-
kilendirmek için bir arayışa girersek kentin Levanten geçmişiyle bir ilişki kurabiliriz
diye düşünüyorum.  

İzmirli çocuklarını okutmak için çok gayret göstermektedir. Bu daha çok çocuklarına
daha iyi bir yaşam sağlayacak araçsallık içinde yaklaşılan bir eğitimdir. Bu İzmirlinin
diğer iki özelliğiyle bir tutarlılık içindedir.

İzmirli için burada sıraladığım özelliklerin genellikle kentin orta sınıflarını temsil ettiği
söylenebilir. Doğrudur. Toplumun en düşük gelirli grubuna bu özelliklerin genellenip
genellenemeyeceği konusunda bir izlenime sahip değilim.  

Bu fiziksel niteliklere sahip olan kentte yaşayan İzmirliler bir yaşam biçimi ve bunun
paralelinde bir yaşam kalitesi farklılığı yaratmaktadır.

İzmir’de yaşam gergin değildir. Sakin ve rahatlatıcıdır. Bağnazlık hâkim değildir,
değişmeye ve yeni olana açıktır. Bu bağlamda “Gavur İzmir” tamlaması üzerinde dur-
makta yarar var. Başbakanın bu tamlamayı kullanması dolayısıyla ortaya konulan
siyasal tepkileri bir tarafa bırakarak bir çözümleme yapmaya çalışayım. Bir İzmirli
olarak ben “Gavur İzmir” tanımlamasının kullanılmasından rahatsız olmuyorum. Ter-
sine İzmir’in olumlu bir farklılığına işaret edildiğini düşünüyorum. Bu tabir
Cumhuriyet öncesinden geliyor. O dönemde İzmir Müslüman olmayanların oranının
çok yüksek olduğu bir kozmopoliten kentti.  Gavur İzmir bu kozmopoliten kenti ifade
etmek için kullanılıyordu. Cumhuriyet sonrasında kent, Müslüman olmayan nüfusunu
kaybederek, kent nüfusu büyük ölçüde Müslümanlaşarak homojenleştiyse de kente
Gavur İzmir demek sürmüştür. Bu sözle bir dini inanç betimlemesi yapılmamaktadır.
Daha çok İzmir’in yaşamında kozmopoliten kültürün önemini koruduğunu göster-
mektedir. Bugünkü kentsel yaşam kalitesinin tarihsel izlerini sürmemize de olanak
vermektedir.  

İzmir’in bir başka farklılığı genellikle temiz bir kent olmasıdır. Bu belediyenin ve
kentlilerin birlikte gerçekleştirebildiği bir yaşam kalitesidir. Benim bilebildiğim kadar
bu gelenek Behçet Uz’un belediye başkanlığı dönemine kadar geriye gidiyor. Daha da
geriye gidiyor mu bilmiyorum.

Daha önce de kısaca değindiğimiz üzere İzmirlinin iş dışındaki yaşamı sadece eviyle
sınırlanmış durumda değildir. İzmirlinin ev dışında bir yaşamı vardır. Bu ev dışı yaşam
değişik gelir düzeylerinde, harcama sınırlamalarına göre, değişik biçimler alabilmek-
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tedir. Bu hiçbir harcamayı gerektirmeyen kordondaki piyasa olabildiği gibi lüks lokan-
tada yenilen pahalı bir akşam yemeği vb. olabilmektedir. Ev dışı yaşam faaliyetlerinin
önemli bir kısmı kent içi yolların kenarında yer almaktadır. Masaları yol kaldırımlarına
çıkmış birahaneler kahvehaneler gibi. Yaşamın ev dışına ve sokağa taşmasının kentin
yaşam alışkanlıklarıyla ilişkisi olduğu gibi, kentin yüksek yoğunluklu ve kent içi pasif
yeşilin erozyona uğramış olmasıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Bu İzmir’de kentlinin
birbiriyle ilişki kurma biçimini etkilemekte ve bir anlamda anonimleştirmektedir.
Daha önemlisi ev dışı yaşam alanları kentlinin kendini sergilediği alanlar haline
gelmektedir. Böyle bir platform ortaya çıkınca da İzmirli daha önce üzerinde dur-
duğumuz üzere kendine bakmakta giyimine özen göstermektedir.

İzmirlinin konut dışı yaşamının ve kendisini sergilemekte gösterdiği özenin çeşitlen-
mesinde İzmir’in bir fuar kenti olmasının özel bir katkısı olmaktadır. Kentte iklimin
çok hoş olduğu bir ay boyunca İzmirlilerin ve tüm Ege’den gelenlerin katıldığı bir
şölen kurulmaktadır. Benim çocukluk yıllarımda bu şölen kentin yaşamını bugünkün-
den daha çok sarıyordu. Bu fuar mekânında İzmirlinin bir yandan tüm dünyada olan
maddi gelişmelerle kurduğu ilişki, öte yandan katıldığı eğlence faaliyetleri, onu günlük
yaşamın rutininden çıkarmakta, yaşamına bir renk ve iyimserlik katmakta, gece saat-
lerinde bile ev içine kapanmasını engellemektedir.       

İzmir’de oldukça etkili bir STK’lar faaliyet alanı bulunmaktadır. Kent yaşam kalitesi
konusunda mücadele verebilmekte ve sonuç alabilmektedir. Bu bakımdan efsaneleşe-
cek bir örneği Kordon’a, bir başka örneği Kemeraltı’na sahip çıkılmasıyla verilmiştir.
İzmirli oy verme davranışlarıyla da Türkiye’nin siyasal yaşamında hep farklılığıyla
dikkati çekmiştir. Yeni kurulan siyasal oluşumlar ilk desteklerini hep İzmir’den bul-
muşlardır. 1930’larda Serbest Fırka’ya, II. Dünya Savaşı sonrasında Demokrat Parti’ye,
Ecevit sonrasında Sosyal Demokratlara oy vermiştir. Son yıllarda kurulan Genç Parti
de en yüksek desteğini İzmir’den bulmuştur. Bu bakımdan AKP Türkiye’de yaygın
destek bulmasına karşın, İzmir’den beklediği oyu alamamıştır. Seçim sonuçları üze-
rinde yapılan yorumlarda, AKP’nin İzmir’de yeterince destek bulmamış olmasında,
İzmirlinin AKP’nin temsil ettiği yaşam biçiminin yadsımasının büyük payı olduğu
üze-rinde önemli bir oydaşma bulunmaktadır.   

İzmir’in farklılığı konusunda kendi izlenimlerime dayanarak yaptığım saptamalar bu
kadar. Bu bölümü sonuçlandırırken bir başka izlenimime daha dikkati çekmek istiyo-
rum. Genel olarak İzmirliler bu farklılıkların bir üstünlük olduğu görüşündedirler.
Ama İzmir üstünlüğünü saldırgan bir biçimde ortaya koymamaktadır. Oysa İstanbul
ve Ankara farklılıklarını diğerlerini kendi yönlerinde dönüştürmeyi önererek ortaya
koymaktadırlar. Her şeyi kendilerinde toplamak istemektedirler. İzmir sadece bu fark-
lılığın keyfini sürmekle yetinmektedir.
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IIIIII.. İİZZMMİİRR’’İİNN BBUU FFAARRKKLLIILLIIKKLLAARRII 
GGEELLEECCEEĞĞİİYYLLEE NNAASSIILL İİLLİİŞŞKKİİLLEENNDDİİRRİİLLEEBBİİLLİİRR ??

İzmir’in farklılıklarına ilişkin izlenimlerimi kaba hatlarıyla saptadıktan sonra şimdi bu
saptamaların İzmir’in geleceğiyle ilişkilendirmesine geçebiliriz. Bu saptamalardan iki
farklı türde yararlanma söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi kentin farklılıkları
üzerinde konuşarak pekiştirilmesini, bir toplumsal ürün haline gelmesini (ef-
saneleşmesini) sağlamaktır. Eğer böyle bir yaklaşım benimsenirse, saptanan farklılık-
ların, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmesine katkıda bulunulmuş
olacaktır. Eğer var olan kimlikten başka bir deyişle farklılıklardan bir şikâyet yoksa
konuşmamızı birinci türe odaklandırmak yeterli/gerekli olacaktır. 

Ama kent bu farklılıkları yeterli/gerekli görmüyorsa, ikinci türde yani eleştirel bir
değerlendirmeye geçebiliriz. Böyle bir eleştirel konuşma yapabilmek için önce İzmir’in
hangi tür performanslarının yetersiz olduğunu saptamak, bu yetersizlikle kentin fark-
lılık kompozisyonu arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak gerekir.
Böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra kentin farklılıklarının yeniden inşasının
olanakları üzerinde düşünmek gerekir.

İzmir’in kent kimliğinin oluşmasını da anlamak bakımından önemli bir soru İzmir’in
çok göç alan bir kent olarak ne kadar bir eritme potası işlevi görebildiğidir. İzmir’in
bu özelliğini değerlendirebilecek bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını bilmiyorum.
Bir önceki bölümde İzmir’in farklılıkları konusunda izlenimlerimin saptamasını ya-
parken zaman içindeki süreklilikler olduğu üzerinde durmuştuk. Bu da bize İzmir’in
yeni gelenler için bir eritme potası işlevi görebildiği konusunda bir işaret olmaktadır.
İzmir geleni kendine benzetebilmektedir. Böyle bir özelliğin bulunmasında bir yandan
aldığı göçün önemli bir kısmının Ege Bölgesi’nden gelmesinin, öte yandan İzmirlinin
yaşamının evin içine hapsolmamasının payı olduğu düşünülebilir.

İzmir’in elitleri arasında İzmir’in performansının iki bakımdan yetersiz olduğu
konusunda yaygın bir oydaşma bulunmaktadır. Bunlardan birincisi İzmir’in geçmişin-
deki toplumsal yapısı ve ticaret kenti olması dolayısıyla dış dünya ile ilişkisinin yüksek
olmasına karşın, İzmir’in dünya ile birlikte Türkiye’nin de yaşadığı küreselleşme
sürecinden, ekonomisini çeşitlendirmek ve güçlendirmek bakımından yeterince yarar-
lanamadığıdır. İkinci önemli sorun, alanı İzmir’in yetiştirdiği değerli iş, meslek ve
düşün adamlarını kent dışına sürekli kaybetmesidir. Örneğin Gaziantep’te çok vurgu-
lanmış olan yetişmiş kişilerinin Gaziantep’e dönerek yerleşmelerine benzer bir özel-
liğin İzmir’de bulunmadığı vurgulanmaktadır. Bunlar da izlenimler, görgül kanıt-
larımız yok.

İzlenim olarak ifade edilmiş bulunan bu iki performans eksikliğinin her ikisi de çok
önemlidir. Karmaşık kentsel sistemlerde ortaya çıkan bu performans eksikliklerinin
tek tek İzmir’in farklılıklarına dayanarak açıklanacağı söylenmez. Çünkü çok karmaşık
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olumsal bir olguyla karşı karşıya bulunuyoruz. Ama sezgisel olarak bazı ilişkiler kura-
biliriz. Bu sezgisel ilişkileri İzmir’in olumsuz farklılıkları üzerinden kurabiliriz. Bu
bakımdan iki olumsuz farklılıktan söz edeceğim. Bu ikisine başkaları eklenebilir mi
bilmiyorum.

Bunlardan biri İzmir’in, Türkiye’ye ve dünya çapında etkileri olan bir sanat ve kültür
odağı olmakta yetersiz kalmasıdır. Tabii İzmir’in önemli bir üniversite kenti olduğu,
bazı yüksek kültür faaliyetlerinin bulunduğu ileri sürülebilir. Ama son yıllarda Es-
kişehir’in sanat ve kültür faaliyetlerine verdiği önemle yaptığı atılıma benzer bir hava
yoktur. Bu yalnız belediyenin ve devletin yapacaklarıyla gerçekleştirilemez. Halkın il-
gisiyle sivil toplum kurumlarının faaliyetleriyle kapatılacak bir açıktır. İzmir’in bu
konuda ses getirmeye başlayabilmesi için tarihiyle yeni bir ilişki kurma biçimi geliştire-
bilmesi, avangard sanata kapılarını açabilmesi, hepsinden daha önemlisi kültür
endüstrisinin önünün açılması, bu alanda İstanbul’un tekel gücünün hafifletilmesi
gerekir.   

Bu yazıyı yazarken İzmir’in olumsuz farklılığının ne olabileceğini İzmir’e gençliğinde
gelmiş, İzmir’e yerleşmiş ve İzmirliliği çok iyi taşıyan bir kişiye sorduğumda ilginç bir
saptama yaparak İzmirlinin zorluklar karşısında ısrarlı olmadığını söyledi. Bu gevşeklik
herhangi bir İzmirlinin, herhangi bir projesini gerçekleştirmeye çalışırken zorlukla
karşılaştığında, kolayca bu projeyi gerçekleştirmekten vazgeçerek, huzurlu yaşamına
geri dönebilme eğiliminde olduğuna işaret ediyordu. Ben bunu başka terimlerle “iddia
taşıma kapasitesinin düşüklüğü” olarak ifade ediyorum. Tam olarak bilemiyorum,
ama bu iddia kapasitesi acaba Cumhuriyetin ilk yılların da daha mı yüksekti ?

IIVV.. SSOONNVVEERRİİRRKKEENN

İzmir’in farklılıkları konusundaki tartışmamızın sonuna geldik. Büyük ölçüde benim
öznel izlenimlerine dayanarak yaptığım bu saptamaların geçerliliği konusunda daha
pekin bir iddiada bulunabilmek için tabii İzmir’de araştırma yapmak gerekecektir.
Ama burada yaptığım konuşmanın böyle bir araştırma yapmak isteyenler için iyi
başlangıç noktası oluşturabileceğini ve bu araştırmada elde edilecek sonuçların nasıl
yorumlanabileceği konusunda bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Ama bu konuş-
mada yapabildiğim yorumların oldukça sınırlı kaldığını biliyorum. Bu saptamalar üze-
rinde biraz daha çalışılırsa daha zengin yorumlar elde edilebilecektir. Eğer yorumlama
daha zenginleştirilirse, İzmir’in farklılıklarına ilişkin saptamaların hangilerinin kritik
önemde olduğunu kavramamız kolaylaşacaktır.
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TTAARRİİHH ÖÖNNCCEESSİİ DDÖÖNNEEMMDDEE İİZZMMİİRR

Bu kentte yaşayan bizler ne kadar İzmirliyiz? Belki bir kısmımız burada doğmuş ola-
biliriz, ama biraz eski kuşağımızı incelediğimizde  çoğumuzun dedelerinin ninelerinin
bir başka yerden gelip “İzmir’e“ yerleştiğini anlayacağız. Burada “artık İzmirli olanların
çok öncesinde,  hatta  binlerce yıl öncesinde bu topraklara yerleşmiş olan  ilk
İzmirlileri  ele almak istiyorum. 

İzmir toplumunun tarih içindeki serüveni binlerce yıl önce başlamıştır. En az 50 bin
yıl önce Urla’da Dedetepe, Balçova’da Çatalkaya1 ve Bornova’da İkizgöller çevresinde
elde edilen bulgular, ilk küçük  toplulukların yükseklerde kayalık alanlarda yaşamaya
başladıklarını ortaya koymaktadır. Bu dönemlere ilişkin bilgilerimiz oldukça kısıtlı
olup, elimizde birkaç taş alet dışında herhangi bir bulgu yoktur.  

İkizgöller

İzmir’in ilk toplulukları konutlar inşa ederek bir arada yaşamaya Cilalı Taş Devri de-
nilen Neolitik Çağ’da başlamıştır. Günümüzden 8500-9000 yıl kadar önce, insanların
artık tarım ve hayvancılık yapabilecekleri verimli düzlüklere yerleştikleri anlaşılmak-

1. Gün  
Bildiriler

ZZaaffeerr DDEERR‹‹NN**

* Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
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tadır. İzmir’in içinde Bornova Ovası, Torbalı, Selçuk, Urla ve Aliağa’daki sulak düz-
lükler ile Kemalpaşa Ovası  küçük toplulukların bir araya gelerek düzenli yerleşimler
kurdukları alanlara dönüşmüştür. Bu verimli alanlardan  belki de en büyüğü kent
içinde bulunan Bornova Ovası’dır.  Batısı dışında üç tarafı dağlarla çevrili Bornova
Ovası İzmir’in ilk topluluklarının yaşam yeri olmuştur. Çanak gibi doğal yapısıyla
doğudan gelen sert iklim şartlarından daha az etkilemiş, ova dereleri, zengin bitki
örtüsü ve av hayvanlarıyla zengin bir yaşam alanına dönüşmüştür. Ovanın orta kesi-
minde Yeşilova Höyüğü ile yakınında yer alan Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyükleri
kentin ilk topluluklarının düzenli olarak yaşadıkları Tarih Öncesi Yerleşim alanını
oluşturmaktadır2. 

İzmir’in Tarih Öncesi Dönemi Yerleşim Alanı

İzmir’in ilk topluluklarının yaşamına ait izlerini 2005 yılından beri kazılan Yeşilova
Höyüğü’de bulmaktayız. Yeşilova Höyüğü yaklaşık 70 dönümlük yayılım alanı ile Batı
Anadolu’daki en büyük yerleşimdir. Yerleşim alanı binlerce yıl içinde, çevresinde akan
Manda Çayı ve Gökdere gibi akarsuların taşkınlarla getirdiği alüvyonların altında
kalmıştır. Yapılan kazılar Yeşilova‘daki ilk yaşamın yüzey toprağının 4-5 metre altında
kil tepeciklerin üzerinde ve çevresinde başladığını ortaya koymuştur3.
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Alüvyon altındaki Yeşilova Höyüğü

Bornova Ovası ve Yeşilova Höyüğü

Günümüzden en az 8500 yıl önce Bornova Ovası oldukça farklı bir görünümdeydi.
Deniz seviyesinin çok daha aşağı seviyede olduğu bu dönemde4, Bornova Ovası
olasılıkla denizle körfezin dışında buluşuyordu. Bugün deniz olan körfez ağaçlık,
derelerin doldurduğu verimli bir ovaydı. İşte böylesine bir coğrafya içinde Yeşilova
Höyüğü’nün bulunduğu alanda, ilk Egeli topluluklar köy kurarak  bir arada yaşamaya
başlamıştı.

İlk toplulukları en az  1000 yüzyıl  süresince,  ne sık  gelen seller, ne de yangınlar yer-
leşmekten vazgeçirebilmişti. Bütün sıkıntılara rağmen topluluklar yıkılan köylerini
sekiz kez yeniden yapmışlar, nüfuslarının artışıyla birlikte Yeşilova dışında 400 metre
kuzeyde Yassıtepe’ye de yerleşmeye çalışmışlardı. Sulak, geniş otlaklar, ağaçlık alanlar
ve verimli topraklar insanların bu alana yerleşmeyi tercih etmelerinde etkili olmuştur.
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İzmir’in ilk toplumu bu alanlarda yabani buğday yetiştirip sığır çobanlığı yapmıştır.
Çevrelerinde avlanabilecek geyik, domuz gibi hayvanların bulunması besin kaynakları
bakımından yaşamlarını kolaylaştırmıştır. 

Yeşilova’ya ilk yerleşenler ağaç dallarını ve sazları kullanarak yuvarlak planlı basit
kulübeler yapmışlar, çanak çömlek, kemik ve taş aletler, taştan kaplar üretmişlerdir. 

M.Ö. 6100-6000 yıllarına doğru İzmir’e yeni toplulukların geldiği anlaşılmaktadır.
Bunun sonucu bölgede bir nüfus artışı dikkati çekmektedir. İzmir civarında Yassıtepe,
Küçük Yamanlar, Çukuriçi, Barbaros gibi yerleşim yerlerinin sayılarının artması ve
kültürel gelişmeler bölgeye yavaş gelişen bir halk göçünün olduğunu göstermektedir.
Bunun nedeni Anadolu’daki iklim değişikliği (Bond 5, Boreal) olmalıdır5. Anadolu’da
değişen iklim koşulları, daha uygun yaşam alanlarına sahip Batı Anadolu’ya doğru bir
hareketi tetiklemiş olabilir. Bu durum, Batı Anadolu’da hem yeni yerleşimlerin kurul-
masına hem de Doğu ve İç Anadolu’nun gelişkin kültürünün batıya aktarılmasına
neden olmuştur. 

Neolitik Dönem yapı temelleri

M.Ö. 6000-5700 yılları arasında İzmir toplumu Tarih Öncesi dönemin  en zengin
sürecini yaşamıştır. Değişim öncelikle mimaride kendini göstermiştir. Topluluklar  taş
temelli, kerpiç–ağaç ve çamurun bir arada kullanıldığı, daha çok insanın yaşamasına
uygun dörtgen planlı evler inşa etmeye başlamışlardır. Yeşilova’dan anlaşıldığı gibi
yerleşim alanının büyümesi ve kalabalıklaşan nüfus organize olmayı gerekli kılmış.
Olasılıkla mühürleri olan yönetici ortaya çıkarak, yiyecek ve ticaret ürünleri kontrol
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altına alınmıştır. Araç gereç üretimi, tarım, hayvancılık ve besin tüketimi düzenli bir
toplum yapısıyla mümkün olmuştur. Bu dönemde çevredeki diğer bazı yerleşimlerde
olduğu gibi Yeşilova’da çok kaliteli kırmızı yüzlü kaplar, taş aletler üretilmiştir.

Bu dönemde topluluklar işledikleri derileri başka yerleşimlere mal karşılığı satmış ola-
bilirler. Kazılar sırasında ele geçen  sığır ve küçük baş hayvan kemikleri avlanan ya da
beslenen çok miktarda hayvanın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kadar hayvan salt
eti için bu alanda bulunmamıştır. Taş aletler ve kemik aletler özellikle bu alanda
yetiştirilip kesilen ve avlanan hayvanların  derilerinin işlendiğini göstermiştir. Deriler
taş aletlerle işlenirken hayvanların yünleri ip haline getirilip dokuma tezgahlarında
kumaşa dönüştürülüyordu. Yerleşim alanında bulunan pişmiş toprak dokuma tezgahı
ağırlıkları dokumacılığın yapıldığını göstermiştir. Bütün bunlardan İzmir’in içinde
yaşayan ilk toplumun hayvancılıkla bağlantılı olarak dericilik ve dokumacılıkla
uğraştığı anlaşılmaktadır.

Çakmak Taşı kazıyıcı aletler ve dokuma tezgahı ağırlıkları

Öğütme taşları
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Yeşilova  toplumunun günlük yaşamında tarımın ayrı bir yeri vardı. Buğday, arpa ve
mercimek Yeşilova’da yaşayanların en önemli tarımsal ürünleri olarak bilinmektedir.
Evlerinin içlerinde ve avlularında ele geçen öğütme taşları ve havan elleriyle, ekmek
yapmak için buğday ve arpayı öğütmüşlerdir. Genellikle dere yataklarında ve Bornova
sırtlarında yoğun olan volkanik taşlar bu amaçla alet haline dönüştürülmüştür.

Yiyecekler içinde denizin kumlu sığ kesimlerinde toplanan midyeler İzmir toplumu-
nun denize dönük yüzünü göstermiştir6. Özellikle günümüzde bile Narlıdere ve
Karşıyaka kıyılarında belirli zamanlarda toplandığını bildiğimiz kum midyeleri, tarih
öncesi toplumun sevdiği yiyecekler arasında yerini almıştı. Öbekler halinde bulunan
midye kabukları bunların küller arasında pişirilip yendiğini gösterir. 

Tarih öncesi toplumun bir başka özelliği dinsel inanışlarında gizliydi. Anadolu’nun
tanınan tanrıçası  olan Ana Tanrıça’ya  olan inanç burada da güçlüydü. Çatalhöyük’te
olduğu gibi doğurganlığın ve üremenin simgesi ana tanrıça heykelcikleri bu inancı
yansıtmaktadır. Bebekler olasılıkla doğduğu günden itibaren ana tanrıça bacağı şek-
linde sap kısmı olan pişmiş toprak kaşıklarla besleniyor, süt veriliyordu. 

Yeşilova’da ele geçen bütün bu
bulgular İzmir’in ilk toplumu-
nun iyi organize olmuş bir halk
topluluğu olduğunu göster-
miştir. Özellikle labirent motifli
baskı mühürler7 toplumu or-
ganize eden yöneticiler ile ilgili
en önemli bulgular arasında yer
alır. 

İzmir’in 8 bin yıl önceki
toplumu sadece kendi çevre-
sinde kültürünü geliştirmemiş,
aynı zamanda Yunan uygar-
lığının ve Güney Doğu Av-
rupa’nın da kültürünün geliş-

mesinde etkili olmuştur.  Deniz. seviyesinin  aşağıda olduğu bu dönemde Çeşme’ye
kadar sıralanan Tarih Öncesi yerleşimlerinin bir ucu bugün Sakız Adası’na kadar uzan-
maktadır. Chios (Sakız) Adası gibi bazı adalara yürüyerek, bazılarına da basit sal türü
kayıklarla geçen Anadolu topluluklarının, adalardan alet yapmak için obsidyen aldık-
ları anlaşılmaktadır.  

Tarih öncesi süreç içinde kuşkusuz en önemli olay; Neolitik toplulukların M.Ö. 5700
yıllarında, bir yangının ardından ortadan kaybolmasıdır. Yeşilova Neolitik yerleşimi

Kadın bacağı şeklinde kaşık sapları
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yangının ardından şiddetli bir sel  geçirmiş. Bu felaketin ardından İzmir’in bu ilk
toplumu Yeşilova dahil çevredeki bütün alanları da terk ederek bilemediğimiz bir yere
gitmiş, İzmir  en az 300 yüzyıllık bir sessizliğe gömülmüştür. 

Yerleşim yerlerinin terk edildikten sonra bölgenin bir sessizliğe gömülmesinin temel
nedenlerinden biri, bölgede meydana gelen iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen bir
felaket olabilir. Çünkü bu dönemde Karadeniz taşmış, boğazlar vasıtasıyla Marmara
su ile dolmuş, Ege’de deniz seviyesi hızla yükselmeye başlamıştı. Körfezin ucuna kadar
uzanan Bornova Ovası’nın bugün deniz olan körfez bölümü, İstanbul’un ilk yerleşim
yeri Yenikapı gibi su altıda kalmıştı.  

Bu felaketin ardından en az  300 yıl kadar sonra aynı alanlara bu kez farklı bir topluluk
gelmeye başlar. Bunlar önceki Neolitik topluluklara göre daha ilkel, yapıları ve yaşam-
ları daha basit topluluklardı. En belirgin özellikleri koyu renkli, kalın cidarlı el yapımı
çanak çömlekleri ve toprak yüzeyine açtıkları oval çukur evleriydi. Bunlar daha sonra
aynı alana yerleşecek toplulukların da öncüleriydi. Zira benzer karakterde koyu yüzlü
çanak çömlekleriyle Erken Tunç Çağ halkı bölgede varlığını hissettirmeye başlamıştı.
Böylece günümüzden 5000 yıl önce nüfus artmış, topluluklar madenleri ergiterek
metal alet ve silahlara dönüştür-
meye başlamışlardı. 

Sözü edilen Erken Tunç Çağ
toplulukları Troya’dan başla-
yarak bütün Batı Anadolu’da or-
taya çıkarlar. Bu dönemde
Yeşilova tamamen alüvyon al-
tında kaldığı için yeni gelenler
höyüğün hemen kuzeydoğu-
sunda Yassıtepe  ve İpeklikuyu
gibi yerlere yerleşirler. Yeşilova
bu dönemde,  ölülerin iri küp-
lerin içinde gömüldüğü bir
Erken Tunç Çağ mezarlığı
olarak kullanılmaya devam et-
miştir.  

Bornova Ovası’ndaki ilk İzmirlilerin kısa yolculukları savunma ihtiyaçları doğrul-
tusunda  M.Ö. 7. yüzyılda Bayraklı Höyüğü’nde, M.Ö. 3. yüzyılda Kadifekale’de
devam eder. Bu süreç içinde Lidyalılardan Perslere, Kimmerlerden, Romalılara kadar
birçok topluluğun istilasına uğrayan İzmir, istilaya gelen ve yerleşen bütün topluluklar
için bir yurt olmuştur. Yerli kültürün birçok özelliği yeni gelen tarafından da benim-
senmiş olmalıdır. Artık büyüyen ve zenginleşen yerleşimleri dış istilalardan koruma

Labirent sekili baskı mühürler
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ihtiyacı duyulmaya başlanmış; bu yüz-
den mümkün olduğunca yükseğe sur
duvarlı kaleler inşa edilmiştir. Bornova
Ovası gibi düz alanlarda  ise, içinde
meyve bahçeleri olan  Roma çiftlikleri
kurulmuş olmalıdır.  

Sonuç olarak bu topraklar, dışarıdan
gelen toplulukların binlerce yıllık süreç
içinde, yerli kültürden bir şeyler alıp
İzmirli olarak yaşamayı benimsedikleri
bir barış bölgesi olmuştur. 

Yeşilova Tunç Çağı Küp Mezarı

NOTLAR
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1. Gün  
Bildiriler

EErrssiinn DDOOĞĞEERR**

AANNTTİİKK ÇÇAAĞĞDDAA İİZZMMİİRRLLİİLLEERR NNEEYYLLEE ÖÖVVÜÜNNÜÜYYOORRLLAARRDDII ??

((İİzzmmiirrlliilliikk BBiilliinncciinniinn MMiittoolloojjiikk vvee TTaarriihhsseell KKaayynnaakkllaarrıı))

İzmir çevresinde üretici ve yerleşik yaşamın izleri günümüzden 8 bin yıl önceye dayan-
masına karşın1 kentin Bayraklı Tepekule’deki yerinde Smyrna adı ile tarih sahnesinde
görülmesi İ.Ö. 7. yüzyıldan öteye gitmez2. Adın Hellen dilinde herhangi bir anlamı bu-
lunmaması, Hellenlerin yaklaşık İ.Ö. 1100 tarihlerinde diğer birçok kentin olduğu
gibi Luvi kökenli olması gereken bu ismi o günkü formuyla veya biraz daha değişik
bir biçimiyle hazır bulduklarını göstermektedir3.

Bayraklı Tepekule’deki kazı sonuçları ise Hellence konuşan Aiollerin zaptettikleri veya
yeniden iskan ettikleri Smyrna’nın o anda dahi yaklaşık 2000 yıllık tarihi bulun-
duğunu göstermektedir4. Kentin bu dönemine ilişkin, gerçekliği sorgulanabilir, daha
sonra Smyrnalıların övünecekleri birkaç efsane dışında hiçbir yazılı belge yoktur.   

İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Helenlerin Batı Anadolu kıyılarına yer-
leşmelerinin üzerinden en azından 4 yüzyıl geçmiştir ve başta Smyrna olmak üzere
kıyıda tutunmuş Helen kentleri doğuda yükselen Lydia Krallığı’nın yüzyıldan fazla
süren baskıları ile mücadele etmektedirler5. Bu mücadeleleri satırlarına taşıyan döne-
min Mimnermos gibi ozanları6, Dositheos gibi yazarları kentin bu kargaşa sırasında
oluşmaya başlayan kimliklerine ilişkin ilk bilinç gösterilerini yansıtmaktadırlar7.
Örneğin İ.Ö. 7. yüzyılın başlarında Smyrna üzerine yeni Lydia hanedanının kurucusu
Gyges ile başlayan saldırılar yaklaşık 80 yıl sonra Kral Alyattes’in kenti ele geçirmesine
kadar sürmüştür8. Bu dönemde İzmirlilerin Lydialılara karşı gösterdikleri kahramanlık
ve direnç öyküleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Pausanias’ın naklettiğine göre onlar,
vatan uğruna gösterdikleri yiğitlik sayesinde Kral Gyges’i ve o sırada kentlerini ele
geçirmiş olan Lydialıları püskürtmeyi başarmışlar ve daha sonraları kazandıkları bu
zaferlerle övünmüşlerdir. Plutarkhos ise Dositheos’dan, Lydialıların kenti kuşattıklarını
ve Smyrnalılardan eşlerini istediklerini, aksi takdirde kuşatmayı kaldırmayacaklarını
bildirdiklerini aktarır. Onlar buna boyun eğecekleri sırada güzelliği ile ünlü kadın bir
köle, efendisi Philarkhos’a gider ve ona, eşlerinin yerine süsleyip püsleyip kendilerini
düşmana göndermenin yerinde olacağını söyler. Verilen bu öğüde uyulur ve köle
kadınlarca bitkin düşürülen Sardeisliler yenilgiye uğratılır. Diğer bazı yazarlar ise
kentin başına gelen felaketin İzmirlilerin gurur, sefahat gibi suçları nedeniyle gerçek-
leştiğine inanmaktadırlar. Örneğin Alyattes’in kenti ele geçirip yakıp yıkması üzerine,
Theognis bir şiirinde “Vur patlasın çal oynasın diye yıkıldı, hem Magnesia, hem
Kolophon hem Smyrna halkı” demektedir9.

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
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Smyrnalıların kaynaklara da yansımış ilk övünme öyküleri içinde bölgelerinin ve kent-
lerinin güzellikleri vardır. Örneğin çok yakınlarında akan efsanevi Meles Çayı önemli
bir övünme unsurudur. Pausanias’a göre, İzmirlilerin arazisinde en hoş içimli suya
sahip olan Meles Çayı bulunmaktadır10. Antik çağda kentten söz açıldığında bu kutsal
çaydan bahsetmeyen yazar yoktur11.  Ancak unutulmamalıdır ki sözü edilen bu Meles,
günümüzde aynı adla anılan Yeşildere değil, Halkapınar Deresi’dir. Daha uzaktaki
Gediz Çayı da Homeros’un epigramlarında şöyle övülmektedir: “Burgaçlı Hermos “am-
brosia” benzeri suyu ile saygı görür12.  

Yazar Athenaios kendinden önceki yazarlardan yaptığı alıntılarda dünyadaki en iyi
marulların İzmir’de yetiştiklerine ve karideslerinin büyüklüğüne değinmektedir13.

Birçok antik yazar kentin ve bölgenin iklimini överler. Aelius Aristeides, “İzmir’de ba-
har ve yaz esintileri, tatlılıkta bülbül sesini, çekirge zırlamasını geçer, bütün kenti bir
koruluğa çevirir” diye övünür14. Philostratos’a göre İmbat’ın kaynakları İzmir’dedir15.

Hellenistik dönemin başlarında yer değiştiren kent yeni yerinde yavaş da olsa gelişmiş
ancak Roma İmparatorluğu’nun ilk yüzyıllarında Asya Eyaleti’nin en önemli kenti ha-
line gelmiştir; 2. yüzyılda Aelius Aristides tarafından uygar dünyanın en ünlü kenti
olarak anılmaktaydı16. Philostratos’a göre döneminin hiçbir kenti onunla kıyaslana-
mazdı. Zor beğenen Strabon bile İzmir’i görünce onun “ve şimdi o, bütün kentlerin
en güzel olanıdır” diyerek gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştı17. 

Bir bütün olarak kentin tarihine baktığımızda, ilk fark ettiğimiz, ilkçağ yazınında onun
güzelliğine sözbirliği ile tanıklık edildiğidir. İ.Ö. 2. yüzyılın sonlarında Sidonlu Anti-
patros bir şiirinde “Güzel İzmir”i, Homeros’un doğum yeri olarak tanıyordu18. İ.S. 3.
yüzyılda Philostratos’a göre yaşam öyküsünü yazdığı Tyanalı bilge Apollonios (Yak-
laşık İ.S. 50) İzmir’i “bu güzel yerleşim” diye anmıştı ve onun güneş altındaki en güzel
kent olduğunu kabullenmişti19 (15). Yaşlı Plinius’a göre İzmir “Asia Eyaleti’nin Işığı”
idi20. 

3. yüzyılın ilk on yıllarında İzmirliler kamuya açık yerlere koydukları yazıtlarda kent-
lerini “Asya Eyaleti’nin güzellik ve büyüklükten yana birincisi, en şanlı olanı ve İoni-
a’nın süsü” olarak betimliyorlardı21. Aynı dönemden yani Caracalla (211-217) ve
Severus Aleksander (222-235) döneminden kalma sikkeleri üzerine “Güzellikten ve
Büyüklükten Yana Asya Eyaleti’nin Birincisi” unvanı kazınmaktaydı22. İmparatorluk
çağının üzerinde tarih bulunmayan bir mezar taşı, mezardaki kişinin yurdunu “Doğ-
duğu yer: Güzel İzmir” diye anmaktadır23. Hıristiyan şehidi ve Aziz Pionios (250)
İzmirlilerin kentlerinin güzelliği ile övünmesinden söz eder24. Yine aziz ve şehit
Polykarpos da daha eski bir tarihte onu “Bu en güzel kent” diye anmaktaydı25.

Yazarların kentin güzelliğinden söz etmeleri boşuna değildir. Birbirlerini dik açı ile
kesen iyi planlamış sokakları ve caddeleri işlenmiş yassı taşlarla döşenmişlerdi. Ancak
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kentin denize bitişik bölümlerinde arazi zemini o kadar alçaktı ki, yağmur ve sel su-
larını denize akıtacak yeterli bir düzenin yokluğu yüzünden, sular özellikle çok aşırı
yağış gerçekleştiğinde zemine yayılabilmekteydi26. Aristeides ve Philostratos’un kul-
landığı bazı ifadeler dolayısıyla, onların çağında kentte “Altın Cadde” denen çok güzel
bir yolun varlığı bilinmektedir27. Ozan Ovidius İzmir’in zevkle yaşanacak bir kent
olduğunu belirtmiştir28.

İzmirliler zaman zaman kentin prestijine katkı yapması amacıyla veya politik kon-
jonktür nedeniyle kentlerinin kurucuları ve efsanevi ataları saydıkları Tantalos29, The-
seus30 ve Amazonlar ile de övünmekteydiler31. Helenlerin atası Pelops’un babası
Tantalos’un İzmir kökenli oluşu kent için prestij kaynağıydı. Ayrıca İzmirli entelek-
tüellerin özellikle 2. yüzyıldaki aydınlanma döneminde en prestijli kent Atina’ya olan
bağlarını ortaya koymak için kentin kurucusu kabul edilen Atinalı efsanevi kahraman
Theseus ile olan ilişkisini abartmaları dikkati çekmektedir. Atinalılar da, Homeros’un
doğum yeri İzmir’in Atinalı yiğit Theseus tarafından kurulmuş bulunduğu inancını
körüklemeye ve Atina’nın İzmir de dahil, bütün İonialı yerleşimlerin ana kenti olmak
iddiasını vurgulamaktaydılar. Böylece İzmir, Atinalı göçmenler tarafından kurulmuş
bir yavru kent olarak kabul edilmekteydi. Hatip Aelius Aristeides, İzmir’in kuruluş
tarihçesine değinen birçok yerde, Aiolos boyunun varlığını tümüyle görmezden
gelmekteydi32. 

Roma yönetimi nezdinde prestij elde etme ve öne geçme yarışında İzmirlilerin ileri
sürdükleri kanıtlar arasında Etrüsklerin Lydia’dan ayrılırken İzmir limanından yola
çıkmış olmaları ile33 İ.Ö. 3. yüzyılın sonlarında kenti sıkıştıran Seleukos Krallığı’na
karşı Roma’dan yardım isteyen ilk Hellen kenti olmaları bulunmaktaydı34. Bu savlara
zaman zaman Mithridates’e karşı savaşan Sulla’nın askerlerine kışlık giyecek yardımı
yapmış olduklarını da ilave eklemekteydiler35.

İmparator Augustus ile başlayan yeni dönemde Roma yönetimi altında mutlu yaşayan
ve gelişen Batı Anadolu’daki Hellen kentleri için en prestijli olay imparator adına bir
tapınak inşa etme izni alabilmekti. Böylece Neokoros (imparator tapınağı koruyucusu)
unvanı ile komşu kentlerle giriştikleri rekabette bir adım öne geçme fırsatı buluyor-
lardı. Asya Eyaleti kentleri arasından bazıları imparator Tiberius, annesi Livia ve Senato
adına bir tapınak yükseltmek amacıyla Roma’ya başvurduklarında seçilen kent İzmir
oldu36. Böylece kent ilk kez Neokoros unvanı aldı. Bu lütuf ikinci kez 100 yıl sonra
imparator Hadrianus tarafından bahşedildi37. Kenti 214/215 yıllarında ziyaret eden
İmparator Caracalla adına bir tapınak dikilmesi izni verdi ve böylece İzmir 3. kez
Neokoros olarak seçilme onuruna ulaştı38. 

İzmirlilerin belki de en başta ve en çok övündükleri kişi vatandaşları Homeros oldu.
Helen paganizminin temellerini atan iki ozandan biri olan Homeros’un doğduğu kent
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olmak Smyrna’yı ve Smyrnalıları çok erken dönemlerden itibaren derinden etkilemiş
olmalıdır. Homeros’a sahip çıkan kentler arasında en büyük aday İzmir idi. İzmirliler
her fırsatta kentlerinde ve bastıkları sikkelerde ozanı onurlandırdılar. Kent içinde, bir
kitaplığa sahip olan dikdörtgen planlı bir Homereion inşa etmişlerdi ve içinde bir
Homeros tapınağı ile bir heykel bulunmaktaydı39. 

Homeros’un denen epigramların, 4. bölümünde ozan doğduğu kenti şöyle övüyordu:
Benim kentim, Aiolis yöresindeki İzmir / Kalkanlı Zeus öyle buyurmuş olduğundan /
Gururlu küheylanlar üzerine binip de / Her zaman silahlarla donanımlı dolaşan / Ve
tanrılar içinde en çok Ares’i sayan / Phrikonis halkınca, burçlarla çepeçevre  / Do-
natılmış idiydi geçmişinde bir zaman.

Homeros İzmir’de çağlar boyu o denli sevilmiş ve kutsal kabul edilmişti ki, İ.Ö. 4.
yüzyılda yaşamış Amphipolisli bir dilbilimci olan Zoilos, İliada ve Odysseia’daki masal
türü anlatımları çok sert biçimde eleştirdiği için İzmir’de diri diri yakılmıştı40. 

İzmirliler özellikle Roma dönemi boyunca kenti mesken tutmuş sofistlerin açtıkları
okullar ile de övünüyorlardı. İmparator Hadrianus döneminde öğrenciler akın akın
İzmir’deki okullara eğitime geliyorlardı. Philostratos “Sofistlerin Yaşamı” başlıklı eser-
inde İzmir’i “Bilginlerin Ormanı, İonia’nın Işığı, Musaların Yurdu” olarak anıyordu.
İzmir’de yetişmiş bilginler içinde İkessios, İason, Hermogenes, İatrodoros, Stephanos,
Bion, Quintius Smyrnaios, Anaxarkhos, Diomenes’i sayabiliriz. 

Hekim Kharidamos oğlu Hermogenes İzmir tarihi üzerine çok ayrıntılı iki kitap
yazmıştı41. Dönemin diğer ünlü İzmirlisi çok sayıda yapıt vermiş olan komedi oyunları
yazarı, Orta Komedia diye anılan türün en seçkin ozanlarından biri olan Antiphanes
idi. Bu dönemde İzmir’de edebiyat yaşamının parlayıp gelişmesine katkıda bulunan-
lardan bir diğeri ise, düşünür Hermippos idi. Ona takılan Kallimakhoslu lakabı
muhtemelen onun öğrencisi olmasından kaynaklanmaktaydı42. İ.Ö. 2. yüzyılda İzmirli
hekim Hikesios kentte İskenderiyeli hekim Erasistratos’un ilkelerini izleyen bir tıp
okulu kurmuştu43. Strabon döneminde aynı akımı izleyen Kharidamos daha sonra
ünlenen ve tıp ile ilgili eserler veren Hermogenes’in babasıydı44. İ.S. 1. yüzyılda diğer
bir İzmirli hekim Mikion idi45.

İzmirlilerin tarihinde kadınların rolünün büyük olduğu anlaşılıyor. Kentin tarihinin
her köşesinde kadın izine rastlamak mümkündür. Plutarkhos’un Dositheos’dan ak-
tardığı öyküye göre İzmirliler kenti kuşatan ve eşlerini isteyen Lydialılara güzel
hizmetçilerini gönderirler ve onları sefahata sürükleyip kuşatmayı kaldırmaya zorlar-
lar. Olay sonradan İzmirliler tarafından Eleuteria (Özgürlük) bayramı olarak kutlan-
mıştır46. 
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İ.Ö. 218 yılında, İzmirli bir hanım ozan, Amyntas kızı Aristodema Ege Denizi’ni aşıp
Yunanistan’a turneye çıkar. Lamia kentinde şarkılarını saz eşliğinde okuyarak konser-
ler verir ve kentin vatandaşlığını kazanır47.

Yergi yazarı Loukianos’un (yaklaşık 120-180) aktardığına göre İmparator Lucius Verus
Part seferi sırasında Antakya’da iken metresi, Pantheia adında bir İzmirliydi. Kadın
imparatorun üzerinde o kadar etkiliydi ki kadının hoşuna gitsin diye o çok övündüğü
kıvırcık ve uzun sakalını dahi kesmişti ve ona içten bağlanmıştı. Ortak imparator Mar-
cus Aurelius kadının onun tabutuna kapanarak ağladığından söz eder. Loukianus ken-
disi ile yine İzmirli erkek arkadaşı Polystratos arasında geçen bir konuşmayı anlatırken
Pantheia’nın güzelliğini öve öve bitiremez. Söylediğine göre kendisi Pantheia’nın
yoldan geçişi sırasında orada duran birinin şöyle dediğini duymuş: “İşte İzmir’in güzel-
leri böyle olur”48. 

İzmir’de 83 yılında Koskonia Myrtos adlı bir kadın Stefanoforosluk görevindeydi49.
Başka bir tarihte de Kore adında bir kadın bu görevi üstlenmişti50. Genç Philostratos,
Homeros’un annesi Meles’in gençlik çağında çok güzel olduğunu söylemekteydi51. 

İzmir’in kahraman erkeklerinden, sanatçılarından ve güzel kadınlarından söz ettik
ama, üçüncü cinse ilişkin elimizde tek bir haber var. 2. yüzyıl ortalarından kalma bir
yazıt M. Sertorius Aristolykus adlı birinin Ganymedeitai (Ganymedesçiler) için büyük
bir kerevet yaptırdığını anlatıyor52. Bu grup muhtemelen kentte yarı dinsel bir dernek
hüviyeti altında eşcinsel erkekler topluluğu idi. 

Günümüzün de en önemli sosyal faaliyeti olan spor ve sporcular da İzmirlilerin en
fazla övündükleri arasında gelmekteydiler. Kentteki Gerusia’nın (Yaşlılar Meclisi) ve
Neoi’un (Gençler Örgütü) görevleri arasında atletizm yarışmaları düzenlemek de vardı.
İzmir’de kamu yönetiminin atletizme çok önem verdiği görülmektedir. İzmir tarihinde
yılını tam olarak söyleyebileceğimiz ilk başarı şu şekilde gerçekleşir; İzmirli bir İon
olan Onomastos, İ.Ö. 688’deki Olympiyat oyunlarında yapılan ilk yumruk dövüşü
yarışmasını kazanan İzmirli olur53. 

İ.Ö. 250-245 yılları arasında Apollonios oğlu Hermogenes adında bir İzmirli Yu-
nanistan’daki bir yarışmada uzun mesafe koşusunda birincilik kazanır54. Atina’da her
dört yılda bir yapılan Panathenaia şenliklerinde yumruk dövüşünü İzmirli Hero-
geiton’un oğlu kazanır55. Birkaç yıl sonra gençlerde İzmirli Sosipolis oğlu Aristaios56,
İ.Ö. 182/181 yılında yine aynı şenliklerinde İzmirli Philotas oğlu Bion hem uzun
koşuda hem de at yarışında birinci olurlar57. Penthatlon yarışmasını İzmirli Amynthas
oğlu kazanır58. İ.Ö. 176 civarında Olympiadlarda İzmirli Polis oğlu Diallos güreşte
ikinci defa birinci olur.59
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İzmirliler daha Homeros çağından başlayarak üzümleri ve şarapları ile de övünmek-
teydiler. Homeros’un ilk olarak sözünü ettiği Pramnios şarabı İzmir çevresinde
üretilmekteydi. Daha sonraki yüzyıllarda bu şaraptan Aristophanes, Athenaeus ve Yaşlı
Plinius gibi yazarlar da söz ederler. Plinius bu konuda daha kesin konuşur; “Yine
Homeros’un bahsettiği Pramnios da ününü hala korur. Smyrna bölgesine ait olan bu
şarabın elde edildiği bağlar özellikle Tanrıların Anası Tapınağı’nın civarında yetişir” de-
mektedir60. Strabon da Smyrna şarabını gerek keyif gerekse tıbbi kullanımlar bakımın-
dan bölgedeki değerli şaraplar arasında saymaktadır61. Antik yazarlar Varro ve Plinius
Tanrıların Anası Tapınağı’nın çevresindeki bağların yılda verdikleri ürün sayısı
bakımından anlaşamazlar. Ürün sayısı birine göre iki, diğerine göre üçtür62.

Yüzyıllar geçti, İzmir büyük felaketler atlattı. 6. ve 7. yüzyıllarda büyük depremlerle
yıkıldı, ardından 7. ve 8. yüzyıllarda Arap akınları ile yıprandı, 11. yüzyılda bir taraftan
Türkler diğer taraftan Haçlıların mücadele alanı oldu. Tüm bunlara karşın 1221 yılına
tarihli mermer üzerine yazılmış bir şiir eski kentin hala unutulmamış olan güzelliğini
şöyle tarif etmektedir :”Eski zamanlarda en ünlü kent olan İzmir, kristal gibi surları,
güzel taçlandırılmış burçları ve bir yandan denizin diğer yandan bereketli arazinin
çevrelediği bir kentin nasıl gelişip büyümüş olduğunu belirten yapılarıyla – stoaları,
sokakları, hipodromları ve hamamlarıyla övünürdü63.
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1. Gün  
Bildiriler

AAyylliinn NNAAZZLLII**-- ÖÖzzlleemm NNEEMMUUTTLLUU**** -- EEssiinn ÇÇEEBBEERR******

NNeerriimmaann SSOOĞĞUUKKPPIINNAARR****** -- İİ.. EErreenn AAKKÇÇİİÇÇEEKK********

İİZZMMİİRR’’İİNN KKIIZZLLAARRII::
BBİİRR KKEENNTT KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜNN YYAANNSSIIYYAANN İİMMGGEESSİİ

KKeenntt KKüüllttüürrüü

Bir topluma ya da bir topluluğa ait olan ve çeşitli unsurlardan oluşan karmaşık bir
bütünlük olan kültür, toplumsal yaşam içinde bireylerin çeşitli özellik ve davranış-
larının anlaşılmasında önemli bir öğe olarak ortaya çıkmaktadır.1

Birey ve kültür etkileşimi sosyalizasyon süreci içinde var olur. Bireysel kişiliğimizi
oluşturan özelliklerimizin bazısı doğuştan gelmesine rağmen kültürel çevre ve kültürel
faktörler, sosyalleşme süreci içinde bireysel niteliklerin oluşumunda oldukça  önemli
bir rol oynamaktadır.2

Bireyi diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış olan bu nitelikler, tek bir
bireyi işaret etse de kültürel çevre ve kültürel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan ortak
bireysel niteliklerden bahsetmek de mümkündür. 

Bir topluma ya da topluluğa özgü olan bu ortak nitelikler, grubu ya da topluluğu
diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir. Bu bağlamda kent kültürü, sosyal dokusu
ile bu özelliği ortaya çıkaran temel unsurdur. 

Kültürün içinde çok çeşitli alt kültürler bulunmakta ve bunların her biri adı geçen
sosyalizasyon sürecinde birey üzerinde etkili olmaktadır. Bunlardan biri de bireyi sarıp
sarmalayan içinde yaşadığı kent kültürüdür.

Kent kültürü, mekan ve uzam boyutuyla kent bünyesinde yaşayan insanlarca, ortak
bir paydaya istinaden üretilen değerlerin oluşum sürecidir. Bu süreç içinde ortaya
çıkan ise kente ve kent kültürüne dair bir bellek oluşumu, üretilen kültürel çıktıların
kentli insan aracılığıyla anlamlandırılması ve bireysellik biçimlerinin ortaya çık-
masıdır.3

Aynı/benzer sosyal çevreyi kullanan, aynı/benzer eğitim alan, aynı/benzer dünya
görüşüne sahip olan, aynı/benzer iletişim araçlarından yararlanan vb. bireylerin tutum
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*** Doç. Dr., İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu
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ve davranışlarında ortaya çıkan benzerlikler, kentsel yaşam deneyimi içinde elde edilen
bir kent kültürünün birikimidir.4

İzmir gibi günümüzün tarihi birikimiyle ön plana çıkan kentler, yaşam alanlarında
üretmiş olduğu kültürel birikimlerle İzmir’de yaşayan bireylerin sosyal niteliklerinin
şekillenmesini sağlamaktadır. İzmir’in kızlarının şiirlerde ve romanlarda dile getirilen
güzellik, özgürlük,  özgüven,  kamusal alanın kullanımı ve paylaşımı, karşı cinsiyetle
arkadaşlık kurabilme vb. gibi özelliklerini ise bu bağlamda ele almak gerekecektir.
Adı geçen tüm bu nitelikleri ortak bir paydada buluşturan İzmir kent kültürünün
şekillenmesi ise İzmir’in uzun bir geçmişe dayanan ekonomik sosyal ve kültürel özel-
liklerinin biçimlendirdiği tarihinde gizlidir. 

M.Ö. 6500’lerde Antik Yunan’dan beri var olan İzmir kenti bir çok kültüre ev sahipliği
yapmış, farklı kültürler için bir köprü vazifesi yaptığından kozmopolit bir sosyal
yapıya sahip olmuştur. 19. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan
sonra ikinci büyük kentidir. Bu niteliği ona İstanbul’daki merkezi hükümetten ve dini
otoriteden görece uzak oluşu, ticarette etkin oluşu ve sosyal yaşamda daha liberal,
özgür olması ve kozmopolit yapısı sağlamıştır.5

Hemen hemen tüm kentlerin tarih boyunca kendi kültürlerinde oluşturmaya ve yaşat-
maya çalıştığı en önemli kültürel faktör olan özgürlük ve özerkleşme, İzmir kent tari-
hinde ve kültüründe çok daha ön plana çıkmaktadır. Kent hayatının ve kültürünün
tanıdığı bu özgürlüğün ortaya çıkardığı önemli bir çıktı ise düşünsel özgürlüktür.
Kentler, bireylerde kendine özgü düşünsel ya da zihinsel bir yapı oluşturmakta ve
özgürlük/özerklik bu yapının en önemli kültürel unsuru olmaktadır.6

Düşünsel özgürlük temelinde düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme, savunabilme,
hoşgörü, özgüven, kamusal alana çıkma, kamusal alanı paylaşma, çeşitli haklarının
bilincinde olma ve savunma vb. gibi kültürel uzantılar, İzmir kent tarihi içinde şekil-
lenen kent kültürünün en önemli nitelikleri olmakta ve İzmir’in insanlarında ve özel-
likle de kızlarında kendini yansıtmaktadır. 

Daha önce de bahsettiğimiz güzellik, özgürlük,  özgüven,  kamusal alanın kullanımı
ve paylaşımı,  karşı cinsiyetle arkadaşlık kurabilme gibi özellikler, İzmir kent
kültürünün öne çıkan bu kozmopolit ve özgür yapısının yansımasıdır. Çok farklı ırk-
ların ve kültürlerin bir araya geldiği, kız alıp kız verdiği, zengin bir kültürel ortamda
ve engin bir hoşgörü ve özgür zeminde kültürleştiği bu yapı, İzmir kent kültürünün
belkemiğini oluşturmuştur. 

Şimdi İzmir kent kültürünü ve bu kültür içinde şekillenen kadın imgesini anlaya-
bilmek adına İzmir tarihine ve sosyal yapısına biraz daha detaylı bakalım:
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TTaarriihhsseell SSüürreeççttee İİzzmmiirr vvee İİzzmmiirr KKaaddıınnıı 

MMiillaattttaann ÖÖnncceekkii DDöönneemm 

Eski İzmir'e ait yerleşimin M.Ö. 3000’den çok daha eskiye dayandığı tahmin edilse de
yapılan son kazılarda henüz M.Ö. 3000 yıllarına kadar gidilmiştir. Kazılarda elde
edilen bilgiler ışığında ilk yerleşmenin Eski Tunç Çağı döneminde olduğu,  daha sonra
Demir Çağı boyunca Eski İzmir'de Hellas'tan göç eden Aiolller ve İonlar’ın yaşadığı bil-
inmektedir. M.Ö. 850'lerden itibaren Eski İzmir bir kent devlet kimliği kazanmıştır.
En parlak dönemini M.Ö. 650-545 yılları arasında yaşamış ve yaklaşık 300 yıllık bu
süre İon uygarlığının en güçlü dönemini oluşturmuştur. M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında
o zamanki antik dünyanın kültür merkezi Batı Anadolu’dur. Özellikle Miletos'ta tarihte
ilk defa batıl inançlardan ve her çeşit din etkisinden kurtulmuş, özgür düşünceye
dayalı bilimsel araştırmalar başlamıştır. Nitekim günümüz İzmir kent kültürünün nite-
liklerinin oluşumunda bu dönemin çok büyük bir etkisinin olduğu reddedilemez.
Büyük İskender'in İssus'ta Dareios'u yenmesinden (M.Ö. 333) ve arkasından bütün
doğuyu ele geçirmesinden sonra Hellen dünyası büyük bir refah çağına erişmiş ve
kentlerde nüfus artmaya başlamıştı. Bu durum İzmir için de geçerliydi.İzmir kentinin
duvarlarının içinde birkaç bin kişi yaşayabildiğinden M.Ö. 300 sıralarında Kad-
ifekale'nin eteklerinde, yeni büyük bir kent kuruldu. Tarihçi Strabon, Smyrna'nın
M.Ö. 1. yüzyıla geçiş sırasında en güzel İon kenti olduğunu belirtmektedir. Bu
yüzyılda Romalıların egemenliğine giren İzmir ikinci kez altın dönemini yaşamaya
başlamıştır.7

Milattan öncesi binlerce yılı aşan bu zaman sürecinde, Anadolu, İzmir ve çevresinde
yer alan kültürlerde kadının toplum içindeki yeri, kadının bir mal gibi görüldüğü or-
tamlardan, kadın-erkek eşitliğine dayalı toplumsal ortamlara kadar farklılık göster-
miştir. Nitekim Eskiçağ belgelerinde,  ekonomik ve siyasal alanda, erkeklere eşlik
edebilecek konumlarda toplumsal yaşamın içinde olan kadınlar hakkında bilgiler mev-
cuttur. Kendi adına borç alabilen, borç verebilen, şahitlik yapabilen, mülkiyet hakkına
sahip olan kadınların toplum içindeki görünürlükleri ön planda olmuştur.8

Hititlerden kalma metinlerde ortaya çıktığı kadarıyla, kraliçelerin ülkelerinin iç ve
dış siyasal/sosyal olaylarında aktif olmaları, bu görünümün pek çok örneğinden
biridir. Efsanelere göre İzmir kentinin ismini, M.Ö. 15. yüzyılda Doğu Karadeniz’in
Themiskyra kenti çevresinden kalkıp gelen Hititlerin kadın savaşçılarından aldığı iddia
edilir. Tarihin ilk yazıcıları, bu esrarlı kadınlara “Amazon” ismini takmıştır. Herakles
ve Thesus, mitolojik öykülerinde ismi geçen Amazon Kıraliçesi Smyrna’nın kente is-
mini verdiğinden söz eder. Heredot, Strobon, İkonomos  ve Halikarnas Balıkçısı gibi
yazarlar da, bu kadınların Ege’nin en güzel kentine ismimi verirken, tüm dişiliklerini
en dipteki harca karıştırdıkları konusunda hemfikirdirler.7,9,10
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OOssmmaannllıı DDöönneemmiinnee KKaaddaarr GGeeççeenn SSüürree

M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününce, İzmir Bizans olarak bilinen
Doğu Roma İmparatorluğunun bir parçası olur. Bizans döneminde Araplar, Selçuklu-
lar, Haçlılar ve Cenevizliler kenti ele geçirmek için birbirleriyle savaşırlar. Türkler,
İzmir'i ilk kez 11. yüzyıl sonlarında Kutalmışoğlu Süleyman Şah komutasında ele
geçirir. 15. yüzyılın başında Moğollar kenti istila edip St. Peter Kalesi’ni yerle bir eder.
1422 yılında ise II. Murat’ın kenti almasıyla birlikte İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun
bir parçası olur. 

İslamiyet’ten önce, Anadolu dışında kurulan Türk devletlerinde kadının konumuna
bakıldığında, genel olarak erkek ile eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu, toplumda
saygın bir konumu olduğu, sosyal hayatta ve ekonomide erkekle yan yana bulunduğu
görülür. 

Türklerin 8. yüzyılda İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte kadının toplumdaki konumu
değişime uğrasa da Selçuklu döneminde eski Türk geleneklerinin etkisiyle, toplum-
daki ve ailedeki saygın durumunu ve erkekle eşit rolünü büyük ölçüde korumuştur.
Selçuklu kadınları hem aile içinde hem de devlet işlerinde söz sahibi olmuştur.8

OOssmmaannllıı DDöönneemmii

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde henüz eski Türk gelenekleri yaşatıl-
maktaydı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Orhan Gazi’nin eşi Orta Asya hatunlarına
benzer bir konumdaydı. Sultan elçi kabul eder, misafir ağırlardı. Kadınların yüzleri ka-
palı değildi. İmparatorluğun güçlenmeye başladığı devirlerde ise kadının toplum haya-
tından uzaklaştırılarak hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı görülür. Fatih Sultan
Mehmet döneminde, sarayda harem bölümü oluşmuş, haremlik selamlık uygulaması
özel konutlara da yansımış ve kadınlar örtünmeye başlamıştır. Osmanlı’da kadın, artık
ev içinde, toplumsal yaşamdan uzak bir hayat sürmeye başlamıştır. İmparatorluk sınır-
ları içindeki kentlere nazaran köylerdeki kadınlar için durum biraz daha farklıdır.
Köylerde kadın, iş bölümünün niteliği gereği, erkeği ile birlikte tarlada çalışmakta,
kilim, çarşaf, halı dokuyup örgü örerek, ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu ise onun,
sosyal yaşamın biraz daha içinde olması demektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1620
yılında yabancılara tanıdığı haklardan sonra İzmir, İmparatorluğun en önemli ticaret
merkezlerinden biri olmuştur. Uluslararası ticaretin kentin egemen ekonomik sektörü
oluşu ve ticari canlılık, İzmir’i nüfus açısından kozmopolit bir hale getirmiştir. Kentte
Türklerin yanı sıra Osmanlı uyruğu olan gayrimüslimlerin de yaşaması sonucu Avru-
palı bir nüfus grubu oluşmuştur. İzmir, 18. ve 19. yüzyıllarda Fransız, İngiliz, Hollan-
dalı ve İtalyan tüccarların gözdesidir. Bu tarihlerde Rumlar, Yahudiler, İngilizler,
Fransızlar, İtalyanlar ve Hollandalılar Türklerle bir arada yaşamıştır. İzmir’de yaşayan
Avrupalılar, yaşadıkları bölgede, ibadethaneler, kulüpler, lokantalar, kültür merkez-
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leri, hastaneler vb. yapıları inşa ettirmişlerdi. Batılı ve yerli unsurların bir arada bulun-
duğu bir kent olarak İzmir, diğer Osmanlı kentlerinden farklı bir nüfus yapısına sahip
olmuştur. Batılı yaşam tarzı, gelecek yıllarda İzmir kültürünü etkileyen unsurlardan
birisi olacaktır. Nitekim farklı kültürler ve onların farklı kültürel unsurlarıyla bir arada
yaşama deseni olarak ortaya çıkan İzmir kent kültürünün içeriği, bu yıllarda oluşmaya
başlamıştır. Örneğin İngiliz tekstil ürünleri olan renkli ve görkemli giysileriyle kadın-
lar, o yıllarda kamusal yaşam alanında boy göstermeye başlamışlardır. 19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren açılmaya başlanılan “Muallime Mektepleri” kadının eğitimi
konusuna verilen önemin bir göstergesi olmuştur.  Abdulhamid tarafından açılan
“Muallime Mekteplerinde” yetişen kadınlar öğretmen olarak Osmanlı kadınını eğitmek
üzere taşraya gönderilmiş ve bu süreçte İstanbul, İzmir, Bursa, Selanik gibi gelişmiş
kentlerde önemli bir eğitimli kadın ordusu ortaya çıkmaya başlamıştır. İkinci Meşru-
tiyetin “özgürlükçü” ortamından en fazla yararlananlar ise İstanbul ve İzmir’deki
kadınlar olmuştur. Osmanlı döneminde İzmir, sanat alanında da öncü olmuş,
yetiştirdiği sanatçı kadınlar ile adından söz ettirmiştir. Sahne yaşamına ve tiyatroya
olan ilginin artışında Meşrutiyetin ve dönemin özgürlük havasının etkisi büyüktür.
İzmir’de bulunan Koharik Şirinyan, Sporting Kulüp’te Namık Kemal’in “Vatan yahut
Silistre” adlı oyununda Zekiye’yi oynamış, İzmir’de sahne inkılâbının ilk kahramanı
olarak ün salan Seniyye Perran Hanım ise Müslüman Türk kadınını sahne yaşamına
çeken bir güç olmuştur.11

CCuummhhuurriiyyeett DDöönneemmii 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sevr Anlaşması ile acı ve hüzün dolu Mütareke günlerini
yaşayan İzmir’in Türkiye Cumhuriyetindeki önemi büyüktür. Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın önderliğinde yepyeni bir cumhuriyet Türkiye’sinin kurulması planları ilk kez
İzmir’de yapılmış uygar ve çağdaş Türkiye’nin başlangıcı, 1923 İzmir İktisat Kong-
resi’nden duyurulmuştur. Yeni Türk Devletinin ekonomi esasları, köy temelli
kalkınma ve eğitim ilk olarak, İzmir’de yapılan İzmir İktisat Kongresi ile belirlenmiştir.
Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası da  aynı kongrede alınan
kararlar doğrultusunda kurulmuştur.12 Cumhuriyetin kurulması ile birlikte ciddi bir
biçimde ele alınan kadın hakları 1924’te başlatılan çalışmalarla hız kazanmış, 1926’da
kabul edilen “Türk Medeni Kanunu” ile sonuçlandırılmıştır. Cumhuriyet döneminde
Atatürk devrimleri ile kadınların toplumsal durumları önemli bir değişimin ve
gelişimin içine girmiştir. Yasalarda kadın-erkek eşitliği büyük ölçüde gerçekleştiril-
miştir. Kadın, boşanma hakkında, seçme seçilme, eğitim, meslek seçimi, kamu görev-
leri yapma haklarına kavuşmuştur.  Gerçek anlamda modern bir toplumu oluşturan
bütün sektörlerde en ciddi atılımlar bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Özellikle kız
çocukların eğitimi konusunda çok ciddi gelişmeler yaşanmış, Nitekim Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’yla kız çocuklarının okuması zorunlu hâle getirilmiştir.13
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Atatürk’ün annesinin İzmir’de toprağa verilmesi, Atatürk’ün, bir İzmirli kız Latife
Hanım ile İzmir’de evlenmesi, İzmir’de genç bir öğretmen olan Afet Hanımı tanıması
ve manevi kızı olarak alması, Atatürk döneminde İzmir’de Kadının İlkleri başlığı ile
karşımıza gelmektedir. Selim Sırrı Tarcan Bey’in, öğrencisi Mualla Hanım ile birlikte,
erkek ve kadının birlikte oynadığı zeybek oyununu, Atatürk’ün huzurunda İzmir’de
sergilemesi Bedia Muvahhit’in, Atatürk’ün huzurunda, ilk kez İzmir’de, Darülbedayi
sanatçılarıyla birlikte sahneye çıkması ve Atatürk’ün huzurunda, kadın ve erkeklerin
ilk kez İzmir’de birlikte sinema izlemesi, İzmir kent kültürünün Atatürk’ün döne-
minde çağdaş Türkiye’nin yapılandırılmasına nasıl da uygun olduğunun bir kanıtı ol-
maktadır.14

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, kadına yönelik olarak yapılan bu düzenlemeler,
Cumhuriyet Türkiye’sinde kadının, sosyal değişimin odak noktasında olduğunu da
göstermektedir. Nüfusun yüzde 49.87’sinin kadın olduğu İzmir’de okuma yazma
bilmeyen kadın oranı yüzde 12.59, ilk okul mezunu kadın oranı yüzde  38.62, lise ve
üzerinde eğitim alanlar ise yüzde 20.69’dur. Buna karşın ülkemiz genelinde okur yazar
olmayan kadın oranı yüzde 19.6’dır.  İzmir kadınını özgün kılan etkenin de eğitim
açısından daha ileri bir düzeyde olduğu düşünülmektedir.15

Eğitim açısından daha iyi bir konumda olan İzmir kadını istihdam açısından değer-
lendirildiğinde, 1990’da  yüzde 34, 2003 yüzde 25.1, 2006 yılında bu oranın yüzde
24.47 olduğu görülmektedir. İstihdam durumu açısından İzmir kadınına ait veriler
ülke verileri ile de benzerlik göstermektedir. OECD 2006 istihdam raporuna göre
ülkemiz, kadın istihdamı %26.5 olarak belirtilmiştir. Bu veriler aynı zamanda İzmir
kentinin kültürel yapısının, kadının eğitim ve istihdam alanlarında kendisine yer
arayışında destekleyici bir niteliğe sahip olduğunun da göstergesidir.16

İzmir tarihi ve sosyal yapısının ortaya çıkışında söz sahibi olduğunu gördüğümüz
İzmir kent kültürü içinde şekillenen kadın imgesini anlayabilmede, bize oldukça
yardımcı olan alanlardan biri de edebiyattır.

ŞŞiiiirr RRoommaann vvee HHiikkââyyeelleerrddee İİzzmmiirr KKeenntt KKüüllttüürrüünnüünn
YYaannssııyyaann BBiirr İİmmggeessii:: İİzzmmiirr KKıızzllaarrıı

Ülkemizin çeşitli yerlerinin değişik ve ilgi çekici özellikleriyle edebiyatımıza konu
olduğunu görmekteyiz. Bütün edebî ve kültürel etkinliklerin merkezi olan İstanbul ve
bizzat saraydan veya saraya yakın olmanın bir sonucu olarak zarafet, asalet ve neza-
ketleriyle İstanbullu hanımlar, birçok şiire ve romana konu olmuşlardır. Bununla bir-
likte İzmir’in ve İzmirli kızların da gerek motif gerekse konu olarak edebî eserlerde yer
aldıklarını görüyoruz. Bu olgu, edebiyat tarihimiz için önemlidir.
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Çalışmamızda İzmirli kızlar/kadınları şiir, hikâye ve roman olmak üzere üç edebî tür
kapsamında ele aldık. Her ne kadar şiir, roman ve hikâyeye göre daha geri planda
kalsa da yazarına ve üslup özelliklerine göre seyahatnamelerin de edebî türler
içerisinde değerlendirilebileceğini göz önünde bulundurduğumuzda, konumuzla ilgili
ilk eserin Evliya Çelebi Seyahatnamesi olduğunu görürüz. Evliya Çelebi, İzmir’in
“âb u hevasının letafeti”nin bir neticesi olarak görenlerin aklını baştan alan, kâkülleri
gibi tarumar eden kefere güzellerinden bahseder17. Burada önemli olan, şehrin “âb u
hevasının letafeti”ne, yani İzmir’in suyunun ve havasının güzelliğine vurgu yapıl-
masıdır. 

Mara Meimaridi’nin İzmir Büyücüleri18 romanında, güzellikleriyle ünlü İzmir kadın-
larından bahsedilirken genellikle gayrimüslim kadınlar örnek verilir19:

At arabaları ve yapılmış saçları, şapkaları, dantelli kıyafetleriyle dikkat çeken, Avrupaî,
uzun boylu, süslü kadınlar seyredilmeye değerdi. Kafelerde onlara eşlik eden beye-
fendilerle otururlardı. Ne kadınlardı ama! 

Romanın kahramanı Katina, zaman zaman, büyücülüğü öğrendiği ve bir bakıma haya-
tını borçlu olduğu Türk kadın Attarti Ana’nın veya diğer Türk kadınların güzelliklerine
değinmekle birlikte onların örtündüklerinden dolayı bu güzelliklerinin görülmediğini
belirtir20. Ancak daima pis ve bakımsız gördüğü Müslüman mahallelerin diğer sakinleri
gibi kadınlarını da olumsuz niteliklerle anlatır. Alman gezgin Hans Bart’ın öncelikle
dikkatini heykel gibi Rum kadınları çekmesine rağmen, o, Türk kadınlarından
“ülkenin hanımefendisi” olarak bahseder21.

Dinî inançlar, gelenek ve görenekler gereği Türk ve Müslüman kadınların sosyal ha-
yatta aktif olmaları kuşkusuz, bizde modernleşmenin başlangıcı kabul ettiğimiz Tanzi-
mat’tan sonradır. Batılı anlamda birey sıfatıyla hem erkek hem kadının edebî eserlere
konu oluşu da Türk edebiyatının modernleşmesinden sonraki dönemine tesadüf et-
mektedir. İzmir’in, dolayısıyla İzmirli kadınların edebiyat eserlerinde yer alması da,
daha çok modern edebiyat ürünlerinin verildiği dönemde gerçekleşir.

Konumuzla ilgili ilk örneklerin şiir türünde verilmesi dolayısıyla çalışmamızı öncelikle
bu tür üzerinde yoğunlaştırdık. Şiir konusunda iki kaynak çalışma, işimizi hayli ko-
laylaştırdı: İlki Ünal Şenel’in Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel danışmanlığında
1996’da hazırladığı Başlangıcından 1950’ye Kadar Türk Şiirinde İzmir Üzerinde Bir
Araştırma başlıklı doktora tezi22, diğeri ise M. Kadri Sümer ve Ahmet Günbaş tarafın-
dan hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasında 2008’de çıkan Şiirin
Adı İzmir (Antoloji)23’dir. Ünal Şenel’in tezine baktığımızda bazı türkü ve maniler
haricinde İzmirli kızların halk şiirinde pek yer almadığını görmekteyiz. Saray-Bosna
kütüphanelerindeki Türkçe yazmalardaki türkülerden birinde “İzmirli güzellerin
boylu-poslu, işveli, edalı ve nazlı oldukları, güzel çalgı çaldıkları ve şarkı söyledikleri
belirtilmektedir.”24 Âşık Ömer’in aruz vezniyle yazdığı dört kıtadan oluşan bir şiirinde,
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“leb-i deryâ, şehr-i şirin, hûb hevalı” İzmir’in iklimi, doğal güzellikleri, türlü türlü
malların alınıp satıldığı limanı tasvir edildikten sonra İzmir’in servi boylu, güzelliği afet
derecesinde, görenleri divana durduran  “peri ruhsar ve dilruba, şirin yüzlü” güzelleri
övülür25: 

Bir perî ruhsârenin çok ruhlerin gördüm hemen
Ben dahi el bağlayup karşusuna durdum divân
Uğrayup bu bendesine verdi selâm ol cevân
Servi kamet hüsnü âfet dilrübâsı İzmir’in

Der ki Ömer gafil olma mevt erişür nâgehan
Sinemi etmiş nişâne kasdıma olmuş kemân
Bir muazzam kal’a durmuş şâha benzer bir zâman
Sûretin nakş eylemiş şirin likası İzmir’in 

19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başında Manisa’da yaşamış olan Mevlevî
Tevhide Hanım’ın tek eseri olan Divan’ında26  İzmir ve Manisa hakkında yazılmış
toplumsal nitelikli destanlar bulunmaktadır. Batılılaşma faaliyetleri karşısında devrinin
birçok şairi ve yazarı gibi şaşkın ve şüpheci bir bakış açısına sahip olan Tevhide
Hanım’ın eserinde muhafazakâr bir tavır takındığını görmekteyiz. Nitekim İzmir ve
Manisa hakkında yazdığı destanlarda ekonomik ve sosyal hayat bakımlarından iki
şehri karşılaştırır ve İzmir’i çeşitli bakımlardan olumsuz yönleriyle eleştirirken Mani-
sa’yı yüceltir. İzmir’in hızla değişerek bir liman ve ticaret şehri haline gelmesine muka-
bil bilhassa 16. yüzyılda şehzadelerin yetiştirildiği bir mekan olarak hem ekonomik
hem kültürel bakımlardan önemli bir merkez olan Manisa’nın gerileyerek geleneksel
bir tarım ve küçük bir esnaf kenti haline dönüşmesine dikkat çeker27. Tevhide
Hanım’ın İzmir’le ilgili eleştirdiği hususiyetler arasında şehrin erkek ve kadınları da
vardır28:

Âdemleri gâyet temiz gezerler
Tiyatoralarda bâde süzerler
Dilber sevenlerden hîle sezerler
Hem sever hem sevilir yâri İzmir’in

Ekseri zenneleri Hakk’ı unutmuş
Kimi Frenk’e kimisi Mason’a tapmış
Hüdâ’nın korkusunu ardına atmış
Kral kızına dönmüş dilberi İzmir’in

Pecmurde âşıkı hiç tanımazlar
Beğenmezler varıp hâtır sormazlar
Dünyâ zînetinden geri kalmazlar
Dâim süs üstünde efkârı İzmir’in
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…
Dilberler çıkmışlar devrân etmeğe
Hüsnüne âşıkı hayrân etmeğe
Yılda bir Mesir’i seyrân etmeğe
Vardır Mağnisalıya bârı İzmir’in.

Görüleceği üzere Mevlevî Tevhide Hanım’ın İzmirli erkeklere ve bilhassa kadınlara
yönelik eleştirileri oldukça ağırdır. Tevhide Hanım’ın, Manisa’nın evliyalarından, cami-
lerinden, türbelerinden, ürettiği ürünlerden bahsetmesine mukabil İzmir’in bir ticaret
şehri olmasını vurgulamasıyla birlikte dilber gibi güzel kadınlarına ve temiz kıyafetlerle
dolaşan ve tiyatrolara giden erkeklerine dikkat çekmesi önemlidir.

Buraya kadar üzerinde durduğumuz örneklerden sonra İzmir’in çeşitli açılardan ede-
biyata yoğun bir şekilde konu edilmesinin İzmir’in işgal edildiği ve düşman işgalinden
kurtulduğu yıllara rastladığını görürüz. Bilindiği üzere İzmir’in işgalinin bütün ülkede
derin etkileri olmuştur. İzmir’in işgal edildiği dönemde yazılan şiirlerde daha çok ro-
mantik edebiyatın etkisiyle İzmir, acı ve matem çeken bir anne veya kavuşulmak is-
tenilen bir sevgili, dolayısıyla bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Bizim konumuz
açısından önemli olan da bu hususiyettir: İzmir bir kadına, çoğu zaman güzel bir
sevgiliye benzetilmiştir. Ünal Şenel de İzmir’in, şiirlerde bir kadın, bilhassa güzel bir
kadın imajıyla yer almasına özellikle dikkat çekmiştir29. Diğer taraftan İzmir’in an-
latılarda bir kadını çağrıştırması, oldukça eskidir. Her şeyden önce Smyrna, bir kadın
ismidir. Lucianus, bir eserinde bir kadını “Smyrna gibi güzel” şeklinde nitelendirir.
Strabon İzmir için “tüm kentlerin en güzeli”; Plinius da “Asia’nın ışığı” der. Mehmet
Kaplan’ın “pek hayatî” bulduğu İzmir, Halit Ziya’nın Yırtık Mendil hikâyesinde, ismi
geçince “derhal iyi bir tesir hasıl” eden bir şehir olarak anılır. İzmir denilince hikâyenin
kahramanı Mesut Hurrem’in gözlerinin önüne “münevver bir hülya seması” gelir ve
onu “en şık memleket” olarak nitelendirir30. 1884 İzmir doğumlu İsmet İnönü, on üç
ile yirmi iki yaşları arasında tek sevgilisinin İzmir olduğunu söyler ve bu yüzden bir
süre sonra İzmir’e tekrar dönmek, ona sevgiliye kavuşmak gibi gelmiştir31.

Halit Fahri Ozansoy’un Bir Şarkının Kabusu; Orhan Şaik Gökyay’ın İzmir Yolunda ve
İzmir’in Rüyası şiirlerinde İzmir’in güzelliğiyle kızların güzelliği birleşir. İzmir’in Yo-
lunda şiirinde, akşamın kızıl ufkunda “zebun ve lâl” bir kız hayali görünür. İzmir’in
Rüyası’nda ise: 

Ey İzmir’in hayali, sen ey gönlümün kızı
Gezdik peşinde, kalmadı bir yer sorulmadık;
Düştük senin yolunda, fakat hiç yorulmadık; 
Baktık o dik, o sarp kayalardan uzaklara,



- 63 -

“Uyduk o saçlarında gezen gizli rüzgâra” mısralarında da görüleceği üzere şehir ve kız
bütünleşmesi söz konusudur. Orhan Şaik Gökyay, diğer birçok şiirinde İzmir’i çok
sevilen bir genç kıza benzetmiştir. Ali Haydar Emir’in İzmir’in Türküsü; Açıksözcü
Hüsnü’nün İzmir ve İzmir’e; Kemalettin Kâmi Kamu’nun Sevgili İzmir’e; Hüseyin
Avni’nin İzmir Şarkısı, Rıza Cezmi’nin İzmir Şarkısı ve Nigar Hüseyin’in İzmir başlıklı
şiirlerinde, İzmir, “yaralı”, “pembe yanaklı”, “güzel ve öksüz bir kız”, “hilâl kaşlı bir
güzel”, “dindar kız”, “şarkın güzel gelini”, “Türk’ün efsunlu kızı”, “şuh bir inci” ve
“melike” olarak tasavvur edilmiştir. 

Mehmet Emin Yurdakul’un “İzmir’in aziz çocuğu Yakup Kadri’ye” ithaf ettiği ve
1920’de yazdığı Aydın Kızları isimli şiirinde Yunanlıların işkence ve zulümlerine
boyun eğmeyen âsi, idealist genç kız tipi çizilmektedir:

Lâkin biz bu eski Türk diyarında
Yabancı yüzlere nasıl gülerdik?
Allah’ın o aziz mihraplarında 
Mülhid’e nasıl bir türkü söylerdik?

...
Titreyen bir sesle bizden bir isyan
Zincirden silahla hücum istiyor;
“Geceler bir kanlı şafak olmadan
Düşmandan intikam, intikam!” diyor. 

Ziya Gökalp’in 1922’de yazdığı Ak Destan şiirinde de Yunanlıların işgali altında kur-
tarılmayı bekleyen ve sonunda yine Türk’ün olan İzmir kızlarından bahsedilmekte-
dir32. Bilhassa Mehmet Emin’in şiirinde gördüğümüz vatan ve millet sevgisiyle dolu
mücadeleci ve idealist İzmirli kızlar ve kadınların, Halide Edip Adıvar’ın bir Hintli
tarafından yapılan ikinci İngilizce tercümesi İzmirli Kız adıyla yayımlanan Ateşten
Gömlek33 ve Aka Gündüz’ün Dikmen Yıldızı34 romanlarında daha teferruatlı olarak
çizildiklerini göreceğiz. Konumuzla ilgili hikâye ve roman türündeki eserleri ele
alırken bu husus üzerinde daha ayrıntılı duracağız. 

İzmirli kızlar/kadınların Cumhuriyet devrinde de şiire konu olmaya devam ettiğini
görmekteyiz. İnceleyeceğimiz örneklerde İzmirli kızlar/kadınların tensel hazları ön
plana çıkaran son derece güzel ve alımlı fizikleri, çalışkanlıkları, idealist oluşları vs. gibi
özelliklerine vurgu yapılır. Bahsettiğimiz özellikleri içerisinde en çok üzerinde durulan
fiziksel özelliklerdir. Mehmet Mesih’in İzmir Güzeline; Süleyman Sıddık’ın İzmir
Güzeli; Ferit Ragıp’ın İzmir; Zeki Ömer Defne’nin Bu Hasretlik Böyledir; Ziya İlhan Za-
imoğlu’nun İzmir’in Hıdrellez Sabahı; Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Karabiber; Behçet
Necatigil’in İzmir; Ahmet Kutsi Tecer’in Güzelleme: İzmir Üzerine; İlhan Geçer’in
İzmir’den Çizgiler; Cahit Külebi’nin Atatürk’e Ağıt; Nahit Ulvi Akgün’ün İzmir
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Türküsü; İlhan İleri’nin Alışkanlık; Ali Fuat Tuğseven’in Batmazdiken takma adıyla35

yazdığı ve semt semt İzmir güzellerini anlattığı şiirleri; Salah Birsel’in İzmir; Ceyhun
Atıf Kansu’nun İzmir Özlemi; Halim Yağcıoğlu’nun İzmir Üzerine Variyasyonlar ve
İzmir’im I; Necati Cumalı’nın İmbatla Gelen ve İthaf; Ali İşçimen’in Bir İzmir Ağladı
Bir De Ben; Mehmet Aydın’ın İzmir Özlemi; Mücap Ofluoğlu’nun İzmir’in İçinde;
Mustafa Şerif Onaran’ın Haziran; Edip Cansever’in İzmir’in Akşamları; Gülten Akın’ın
Kırmızı Şemsiyeli Kadın; Sabahattin Yelken’in Yosun Kokulu Güneş; Özkan Mert’in Bir
Bebek Gibi Bakıyor Kalbim Dünyaya; Hidayet Karakuş’un İzmir Baladı; Veysel Ço-
lak’ın İzmir Sıkıntısı; Aral Öztaşkent’in İzmirli Şiirler; Timucin Özyurtlu’nun Kız-
larağası Hanı; Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun İzmir Güneşi; Mehmet Kâzım’ın Ben
Döndüm Kent Nerede? şiirlerinde İzmirli kızlar/kadınlar, “sırma ve başak saçlı”, “üzüm
gözlü”, “tırpan kaşlı”, “buğdaysı yüzlü”, “bal rengi gözlü”, “dinç”, “dipdiri”, “cennetten
kaçmış”, “ak göğüslü”, “insanın başını döndüren boy”lu, “çingene pembesinden sıcak”,
“incecik, biberli elli”; “mavi emprime entarili” “kaşı gözü yerinde”, “incir kokan, tütün
kokan basmalı taze”, “deniz kokulu”, “deli divane yosma”,  “yumuk yumuk pamuk
elli”, “şen yüzlü”, geceleri incecik”, “balık gövdeli”, “karpuzların, kavunların ortasında
yaşamın içinde ve al yanaklı” “incir yaprakları altında” olabildiğince “güzel”, “ruh
kadar ince elli”, “nar çiçeği dudaklı”, “imbatla gelen yüzü ve sesi olan”, “sedef tenli”,
“çeşit çeşit güzellikte”, “bacaklarına denizler vuran”, “yangın bakışlı”, “çiğ düşmüş
üzüm tanesi” gibi, “yapıncak üzümü kokan”, “saçlarından gün ışığı süzülen”, “suları
kaldıracak denli güzel”, “elleri baharat kokan”, “kara saçlı”, “elma yanaklı”, “yay kaşlı”,
“narin, kuğu boyunlu”, “gözleri ihanetin ateşiyle yanan şeytan misali”, “körpecik” gibi
niteliklerle tasvir edilmektedirler. Bu kızlar/kadınların bir kısmı Basmaneli yos-
malardır. 

İzmirli kızlar/kadınlar için kullanılan sıfatlara baktığımızda şairlerin imajlarda, şehrin
coğrafî özelliklerinden, yetiştirdiği meyvelerden oldukça faydalandıklarını görürüz.
Bu plastik imajlar, daha çok cinsel çağrışımlarla yüklü, nesneyi somutlaştırmaya yöne-
lik plastik benzetmelerden doğmaktadır. Bunun yanı sıra imajlarda, yoğun bir şekilde
koku unsurlarına da başvurulmuştur. Evliya Çelebi’nin de belirttiği gibi denizi, güneşi
bol ılıman bir iklime, bin bir çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştiği cömert topraklara
sahip tipik bir Akdeniz kenti olan İzmir’in kızlar/kadınları da o denli çeşit çeşit güzel-
liğe sahiplerdir. Bir bakıma İzmirli kızların/kadınların güzelliği Akdeniz ikliminin ve
bu iklimin doğurduğu yaşam biçiminin bir ürünüdür. Lawrence Durrell, Mekân
Ruhu-Akdeniz Yazıları, Mektuplar, Denemeler, Gezi Yazıları isimli kitabında “Akdeniz
Kadınları”nı ayrı bir başlık altında değerlendirişine bir gerekçe ararken bu kadınların,
dünyanın diğer yerlerindeki kadınlardan ayırt edici özelliklerine değinir36. Akdeniz
kadınlarının kuzeyli hemcinslerinden farklı olarak kadınlıklarını yaşarken özgürlük-
lerine ve bağımsızlıklarına da son derece düşkün olmaları, diğer taraftan toplumda
önemli mevkilere gelirken de erkeksileşmemeleri, kadınlıklarını feda etmeden bir yere
gelmeleri, onları dünyanın diğer kadınlarından ayıran en bariz özellikleridir. 
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Bahsettiğimiz şairlerden ve şiirlerinden birkaç kısa örnek sunmak istiyoruz: 

Ali Fuat Tuğseven, Halkın Sesi’nde “Batmazdiken” takma adıyla ve “Bazı Diken Bazı
Gül” başlığı altında, semt semt İzmir güzellerini anlatan seri şiirler yayımlar37. Gazete
köşelerindeki popüler şiirler mahiyetindeki bu seride bizim için önemli olan İzmirli
güzellerin semtlerin ayırt edici özellikleriyle birlikte anlatılmasıdır: Bayraklı güzeli,
hoppa ve şen; Şehitlik güzeli, elleri nasırlı, sefertası kolunda fabrikaya gider, hayatın
içinden, sevmek ve sevilmenin ne olduğunu bilir, hem çalışkan hem kibardır; ondüleli
saçlı, incecik belli, Alsancak güzelleri, Kordonboyu’nda gezerken gençleri meftun eder;
Kordon güzeli, kısacık eteği, ilahi letafetiyle güneşi de denizi de kendisine hayran
eder; hem çapkın hem şen, alımlı Karataş güzelleri’nin hepsi birer terzi ve dantel us-
tasıdır; Karantina güzeli, her gün ayrı bir modanın peşindedir; gözleri ve sözleri birer
sihir olan Göztepeli güzeller, birer çiçek gibidirler; Güzelyalı güzeli, âdeta bir Venüs
gibidir; Eşrefpaşalı, sabahları erkenden işe gider, şerefiyle şanıyla çalışmaktan büyük
tat alır, çok iyi bir eş olur; İkiçeşmelik güzeli, tıpkı Eşrefpaşalı gibi mağrur
yürüyüşlüdür, özgürlüğüne düşkündür, süse, makyaja ihtiyacı yoktur, züppe beyleri
sevmez, eş olarak sadece mert erkekleri seçer; Beyler Sokağı güzeli, parlak bir inci
kadar güzeldir, gereğinde hassas bir hastabakıcı, hatta hekim bile olabilir; Tepecikli
güzeller, eğlenmekten son derece hoşlanırlar; Buca güzeli, hem güzel hem körpedir,
bağların ortasında bir çiçek kadar naziktir; Temaşalık güzelleri, her gün kalede gezer-
ken boncuk mercan dizerler.  

BBeehhççeett NNeeccaattiiggiill’’iinn İİzzmmiirr şşiiiirrii:: 

Tek başına gezersin Dolup taşmakta Kültürpark
Mavi emprime entari Giden giden fuara
Kaşın gözün yerinde Sen yalnız olduktan sonra
Güzelliğine güzelsin Biz ne güne duruyoruz?

İzmir(1944)-Behçet Necatigil

SSaallaahh BBiirrsseell’’iinn İİzzmmiirr şşiiiirriinnddeenn::
Şimdi kalkıp İzmir’e gitseniz
Kızlar hep güler yüzlüdür
Gündüzleri evlerde
Geceleri inceciktirler
Ve karpuzların ortasında
Ve kavunların ortasında
Ve hepsi de al yanaklı
Ve yaşamın içindedirler
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Şimdi kalkıp İzmir’e gitseniz
Duvarlar canlıdırlar
Sokaklar çıtkırıldım
Evler çapkın gibidirler
Ve çocukların o dokunaklı
Erişilmezliğindedirler
Şimdi kalkıp İzmir’e gitseniz
Aklınız başınızdan uçar
Parklar selam durur
Vapurlar gülüşürler
Şimdi kalkıp İzmir’e gitseniz
Körfezde geçen günler
Yalnızlığın ölmezliğindedirler.

İzmir-Salah Birsel

İzmirli kızların/kadınların şiirlerde vurgu yapılan ancak yine “dişilik”leri ile birlikte
değinilen özelliklerinden biri de çeşitli işlerde, bilhassa incir ve tütün işletmelerinde
çalışmaları, “işçilik”leridir. Ali Fuat Tuğseven’in Eşrefpaşa, Şehitlik ve Karataş’ın işçi
güzellerini tasvir ettiği şiirlerinden başka, Rıza Apak’ın Sütçü Güzeli’ndeki Narlıdereli
güzel, sırtındaki süt güğümüyle tasvir edilir. İlhan Geçer’in İzmir’den Çizgiler’inde,

İzmir körfezinde gülkurusu bir imbat
İncir kokan tütün kokan basmalı taze

mısralarında da görüleceği üzere “basmalı taze”nin “taze”liğini ortaya çıkaran, körfezin
gül kurusu imbatı, incir ve tütün kokularıdır. Metin Pütmek’in İzmir İçin Öndeyiş’inde
Kemeraltı çarşısı, “kadın güzelliğinin köpüklü deltası” olarak tarif edilir ve şair, orada
çalışan ve sabahın kör vaktinde tütüne giden, yüzleri mahmur, gözleri çapaklı kızlar-
dan bahseder. Gecenin dördünde ise adından söz ettiren “gece vardiyasının geçmişiyle
sür-git kanlı-bıçaklı boyalı kadınları”dır. Buraya kadar üzerinde durduğumuz şiirler
içerisinde İzmirli kızlar/kadınların birkaç örnek dışında ideolojik boyutlarına hiç
değinilmemiştir. Çınar Çığ’ın İzmirli Zaman şiirinde, isimlerini andığımız şiirlerden
farklı olarak  “sırtı parkalı, sosyalist bir kız” portresi çizilir:...

bu kentin akşamüstleri
yani her zaman sırtı parkalı
göğsü akik sosyalist bir kız
rıhtımlarda olur ki biraz 
uzun rakılarda tükenir
zamandır
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Uluğ Turanlıoğlu İzmir’e Bakış’ta (1947) İzmir’in erkeklerini “efe”; kızlarını “Jan Darc”
olarak nitelendirir. Attila İlhan Eksik şiirinde ise İzmirli kızları, idealizasyondan uzak
bir şekilde, kendine özgü bakış açısıyla çizer. Onun şiirinde hem fiziksel hem de ruhsal
yönden portresi çizilen İzmir kızı, kendi yaşamları içerisinde bir türlü ulaşamadığı
emelleri, yaşayamadığı arzuları, ifade edemediği duygularıyla karakterize edilir: 

en eksik kızlar İzmir’e çizilmiş
dudakları simsiyah akıyor
gözlerini iyice karıştırmışlar
yaşadıkları neyse eksik

korkularının tadı bir tuhaf
geceleri birden yaklaşıyor
karanlıkları az uğultulu
sevdikleri neyse eksik

pencerelerde büyüyorlar
söyledikleri anlaşılmıyor
seyrek ıslandıkları belli
ağladıkları neyse eksik

kirpiklerindeki toz mu ne
saçları yalnızlığı çalıyor
durdukları yerde azalıyorlar
öldükleri neyse eksik

İzmir’in kızlar/kadınlarını konu alan şiirlerde zaman zaman gayrimüslim kadın karak-
terlerin de yer aldığını görmekteyiz: Attila İlhan’ın Muammer Beyin38 gözdesi olan
Karantinalı Despina’sı, her gece saçına bir gül takarak Kara Kız kantosuna çıkar:

çapkın gülüşü şöyle faytona binişi kordelia’dan
ne kadar başkaydı her kadından her bakımdan 
sınırsız bir mutlulukla uyuturdu muammer bey’i
ustalıkla damıttığı o tantanalı aşklarından

Ancak, İzmir’in işgali, Despina ile Muammer Bey’in arasını da açar. Karantinalı Des-
pina, Muammer Bey’in yalnızlığına gömüldüğü bir gecede, körfezdeki işgalci Yunan
zırhlılarına karşı, İspilandit Palas’ta Miralay Zafiru’yla sevişir. Mehmet Kemal İzmir
Şiirleri I-II’de, kendisine parasız pulsuz, işsiz güçsüz yaşamayı öğreten Karantinalı bir
Yahudi kıza âdeta teşekkür eder. Yalçın Benlican Dantel Sokağı’nda çatıları âdeta bir-
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birine değen Dantel Sokağı sakinlerinden Latife Hanımla evli Muallim Meftun Bey’in
Rum güzeli Heleni ile “fesleğen kokulu İzmir akşamlarında” cumbadan cumbaya
yaşanan aşklarını, hatıraların hüzünlü üslubuyla dile getirir. Şimdi ise pencerelerinde
rengarenk çiçekler açan evler de, Meftun Bey, Heleni, Latife ve Bihter Hanımlar da
çok geride kalmıştır. Halim Yağcıoğlu’nun İzmir’im I (1947)’ine terzi Roza, kendisiyle
şakalaşılan, dostluk kurulan bir gayrimüslim karakter olarak canlandırılır. 

İzmirli kızlar/kadınların güzelliği günümüzde de şiirlerde işlenmeye devam etmekte-
dir. Ancak çoğu gazete ve dergi sayfalarında kalan şiirler, edebî ve estetik endişelerden
uzak popüler mahiyetli örneklerdir. Şiir türündeki eserlere son olarak, İzmirli bir yazar
olan Yaşar Aksoy’un İzmir’in Kızları’nı39 örnek verebiliriz:

Üç kız gördüm Kordon’da aman aman
Bucalının gözü ela, Karşıyakalı leylâ
Alsancaklı yangın gibi, ah o ne fiyaka
Hepsi güzeller güzeli, yoktur benzeri

Kaçtım gittim vapura, imbat okşadı beni
Doyasıya hatırladım eski kabadayı sevgilimi
Vazgeçemem, ne tadından ne nazından
O Karantinalı hepsinden ateşliydi, yaktı beni...

Hikâye ve roman türlerindeki eserlere gelince İzmir’in, İzmirli kızlar/kadınların ilk
olarak Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Halit Ziya Uşakligil, Halide Edip Adı-
var ve Aka Gündüz’ün hikâye ve romanlarında yer aldıklarını görmekteyiz40. Edebî
hayatına İzmir’de başlayan Halit Ziya Uşaklıgil’in İzmir’de yaşadığı günler, hikâye ve
romanlarına oldukça zengin malzeme teşkil etmiştir. Halit Ziya’nın 1921’de yazdığı
“Raziye Kadın”41 ve “Altın Nine”42, İzmirli kadınlara ilk yer veren hikâyeler olarak
kabul edilebilir. Her iki kadın, konak ve köşk hayatlarına bir vesileyle dahil olan, kimi
zaman köşkten köşke, konaktan konağa dedikodular taşıyan ve evdeki tüm herkesin
büyük saygı gösterdiği kahya/dadı tiplerine örnektir. Bu tiplerle İzmirlilikleri arasında
doğrudan bağlantı kurulmaz. Ancak söz konusu kadınlar, konusu İstanbul’da geçen
hikâyelerdeki benzerlerine göre, rahatlıkları, hayat dolu, güçlü ve akıllı olmaları vs.
gibi özellikleriyle daha çok dikkat çekmektedirler.

Halit Ziya’nın Bir Hikaye-i Sevda43’daki “Kırda Aşk”44 hikâyesinin kahramanı
Kuşadalının Saime, Karşıyaka’da dükkan işleten bir babanın kızıdır ve özgür, şuh ve
dişiliğini ön plana çıkaran tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Hikâye, onun trajik
ölümüyle biter. Saime, yazarın Deli Fato45 hikâyesinin kahramanı Deli Fato’nun pro-
totipi olarak kabul edilebilir. 
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Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek’inin46 bir Hintli tarafından yapılan ikinci İn-
gilizce tercümesi İzmirli Kız adıyla basılır. Peyami’nin Ankara’da hastanede yattığı
sırada tuttuğu günlüklerden oluşan romanın ikinci bölümü “İzmir Kızı”47 başlığını
taşır. Ateşten Gömlek, İzmirli kızın yer aldığı ve Milli Mücadele’nin anlatıldığı ilk
roman olarak gösterilebilir. Romanın kahramanı Ayşe, İzmirli bir ailenin kızıdır ve
zengin bir çiftlik sahibiyle evlenir. Ancak hem eşini hem de oğlunu İzmir’in Yunan-
lılarca işgali sırasında kaybeder. Bunun üzerine İstanbul’a İttihatçı abisi Cemal’in
yanına gider. Orada onun arkadaşları İhsan ve Peyami ile miting, propaganda gibi
Milli Mücadele faaliyetleri içerisinde yer alır. Bu tarz faaliyetlerine Anadolu’ya geçerek,
bizzat cephelerde hastabakıcılık yaparak devam eder. Hem Peyami hem İhsan, Ayşe’ye
âşık olur, ancak Ayşe İhsan ile birlikte şehit olurken Peyami de başındaki kurşun
çıkarılırken ölür. 

İzmir’in işgalinden sonra vapurla İstanbul’a gelen Ayşe, bağlı kolu ve simsiyah
örtüsüyle, Peyami’nin gözünde İzmir’le özdeşleşir. Ayşe, işgale uğrayan İzmir’in,
bunun da ötesinde Milli Mücadele’nin sembolü olur. Etrafındakiler üzerinde
olağanüstü etkiler bırakan ve bir davanın sembolü olan Ayşe âdeta efsanevî bir kahra-
mandır. Dolayısıyla aşağıdaki ifade de göreceğimiz gibi, burada mürsel mecazı da aşan
mitleşme48 söz konusudur49:

Cemal’in yanında kolu bir bağ ile, içinde simsiyah örtülü bir kadın. İçimden:

-İzmir geliyor! dedim.

Nitekim Sultanahmet Mitingi’nden sonra üç subay Hayri, Salim ve Ahmet Selim’in
Ayşe’nin elini öpmeleri üzerine Ayşe âdeta İzmir’in işgalinin ve akabinde milletin fe-
laketli hâlinin sembolü olur50:

Milletin başına gelen kanlı aşağılanmanın acı matemin canlı ve kişileşmiş işareti bu
sakat Ayşe oluvermişti.

Peyami Ayşe’yi anlatmaya şöyle devam eder51:

Koyulaşmış yeşil gözleri çevresindeki siyah kirpkleri yaşlı İzmir’in zeytinliklerini örten
yas örtüsü gibiydi. Acılı, derin yüzünde ne yaş ne de telaş vardı. Öyle karanlık ve
derin bir şeydi ki... Yanından ince kaşları altında o siyah kırık çerçevesine ve biraz
uzunca boyuna bakıyorum. Kendini getiren vapura başını çevirip bakarken yüzünün
gözlerinden de dikkati çeken parçasını, Oscar Wilde’ın dediği gibi “Fildişi saplı bir
bıçakla açılmış bir kızıl nar” gibi dudaklarını gördüm. Büyük, biçimli, kırmızı dudak-
larının ve arasındaki sedef gibi sağlam beyaz dişlerinin sonsuz bir kudreti, zenginliği
vardı.

.......
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Gözleri siyah ipek örtüyle yanmış İzmir’in hayalini, dudakları renkli bitkilerin en göz
kamaştırıcı renklerle boy verdikleri “Serendip”in bir çeşit meyvesini, tutkulu karanfil
ve nar çiçeklerini düşündürüyordu52.

Ayşe, Şişli salonlarının tanınmış ismi Salime Hanım’ın nazarında basit bir vilayetlidir.
İttihatçı düşmanı ve İngiliz taraftarı Salime Hanım, Ayşe’den İngiliz muhabir Mister
Kok’a İzmir işgalini anlatmasını ister. İngilizlere Yunan mezalimi anlatılarak onların
sempatisi kazanılmaya çalışılacaktır. Ayşe, Çanakkale’nin özrünü isteyen Mister Kok’a
herkesi, bilhassa Salime Hanımı şaşırtan Fransızcasıyla cevap verir ve oradakilere işgal
devletlerinin vahşetlerini heyecanla anlatır. Mister Kok, “kısık bir yılan ıslığı” ile53:

- Bugün bana İzmir kızını dinlettiniz, teşekkür ederim” der ve kimse ona elini uzat-
maz.

Anadolu’da Milli Mücadele’ye katıldıklarında, karşılaştıkları bütün askerler ona hayran
olurlar. Ayşe, vatanları için her türlü zorluğa göğüs geren bu askerleri, olumlu-olum-
suz bütün yönleriyle sever. Romanda bu yönü, İzmirliliğiyle açıklanır54:

Onun için İzmir’in dağlarında büyüyen serbest ruhu, kurtuluş askerlerini, oldukları
gibi erdemleriyle, hatalarıyla beraber seviyordu.

Peyami, İzmir’e doğru adım adım ilerleyişlerinde Ayşe’den güç aldıklarını hep hatır-
latır55:

Ah, sevgili ve ateşli İzmir! Seni Ayşe’de mi görüp ateşe gidiyoruz; yoksa Ayşe senin
kızın olduğu için mi yeşil İzmir’e kızıl kanlarımızı akıtarak sürüklüyor? 

İhsan, Doğançay Sarıköy’de kendilerine katılmak isteyen çocuk yaştaki Kezban’a izin
vermez. İhsan’dan çok etkilenen Kezban Ayşe’yle Eskişehir’e gitmek yerine İhsan’ın
yanında kalmayı tercih eder. Peyami, İhsan’la Kezban’ın kiminle gideceği meselesini
konuşan Ayşe’yi her zamanki gibi dikkatlice gözlemler ve onun savaş içindeki bir
başka cephesine, “kadın”lığına dikkat çeker:

Bu bir duygu düellosu mu? Yoksa iki kalbin çekişmesi mi? Yeşil gözlü kadınların,
İzmir’in Kızı da olsalar, hemşire de olsalar, yine zehirli hançerle dolu, yine insanın
yüreğinde her vakit ateş yakan alev gibi kızıl dudaklar, kalbi ısıran fildişi gibi dişleri
oluyor. Ayşe’nin kızıl dudakları o gün zalim bir çizgiyle açıldı, beyaz dişleri acımasız
ve duygusuz buruk bir alayla İhsan’a güldü.

Aka Gündüz’ün 1927 senesinde basılan Dikmen Yıldızı56, bir başka İzmirli kızın
hikâyesini anlatmaktadır. Yıldız, İzmir’in işgali üzerine ailesiyle birlikte Ankara’ya
gelirken pilot teğmen Murat’a âşık olur. Murat esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur.
Yıldız, onu kaybetmenin acısıyla şuurunu yitirir. Aslında Murat’a gizli bir görev veril-
miştir ve bu yüzden kayıplara karışmıştır. Nitekim sonunda İzmir’in kurtarılmasıyla
iki sevgili kavuşur ve Mustafa Kemal Paşa, onları İzmir’de kaldığı eve davet eder.
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Zayıf ve gevşek bir kurguya sahip romanda, Yıldız, şuur kaybına uğramasına rağmen
ideal bir kadın kahraman olarak karakterize edilmiş ve romana isim olmuştur. Bunda
kuşkusuz, Milli Mücadele’nin içinde yer alan Murat’a âşık olması ve sevgilisiyle birlikte
onun da bu davaya inanan bir kahraman olmasıdır. Cumhuriyet Türkiyesi’nin yapı-
landırıldığı bir dönemde genel misyona uygun bir şekilde yazılan popüler romanlar
gibi Dikmen Yıldızı da kendi devrinin ürünüdür. 

Ateşten Gömlek’in Ayşe’si ile Dikmen Yıldızı’nın Yıldız’ı arasında büyük benzerlikler
vardır. Dikmen Yıldızı’nda tıpkı Ateşten Gömlek’teki gibi sık sık Yıldız’ın İzmirliliğine
vurgu yapılır:

Beyefendi! Dikmen Yıldızı, bir İzmir kızıdır. Şu soğuk kış gününde bağrında cehen-
nem alevleri taşıyan güzel İzmir’in kızı...

Dikmen bağlarına bir yıldız gibi doğan İzmir’in kızı, İzmir’i kurtarmak için İzmir’den
ayrılmanın derin acısını duyar57:

İzmir’i görmeyen, İzmir’in kireçli suyunu içmeyen, İzmir’in kaynayan havasını teneffüs
etmeyen, İzmir’in hafif esmer, sıcakkanlı güzel insanlarının sesini işitmeyen, İzmir
sevgisinin ne olduğunu anlayamaz.

Yıldız, sürekli annesiyle babasının kendisini Murat’tan ayırmak istedikleri ve kendisine
komplo kurdukları düşüncesindedir. Onlara Murat’a olan sevgisinde ısrarlı olduğunu
anlatmak için İzmirli bir kız olduğunu unutmamaları gerektiğini söyler58:

- Çünkü.. siz bu işin olmaması taraftarısınız. Ben de avutulmaktansa açık hareket
edilmesi taraftarıyım. Zarar yok. Ben İzmir kızıyım. Kalbimde lüzumundan fazla
metanet var. Eğer siz istemiyorsanız kombinezonlara ne luzum var? Söyleyiniz.
Cevabım kat’î bir (peki) olacaktır.

Yıldız’ın Ankara’da Murat’ı öldürdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu savcı
da Yıldız’a hem acır hem de onun idealistliğine hayran olur. Nitekim onu Milli Mü-
cadele’nin ateşli ve heyecanlı bir kahramanı olarak kutsar59:

Bütün Ankara ve Ankara’daki bütün İzmirliler, Aydınlılar, Denizliler senin hasreti
çekiyorlar Yıldız! Sen Ankara’da bakışınla imanlara ateş veren, söyleyişinle kalplere
kuvvet dolduran, hareketinle heyecan dağıtan faziletsin Dikmen Yıldızı, İzmir’in kızı!
Senin bu geçici ve bugün geçmekte olan rahatsızlığınla baştan başa kan ağlayan bir
beldenin ideali oldun. 

Yıldız, Gâvurhanı civarındaki kağnılarının başındaki Anadolu kadınlarına, şehirli Türk
kızını anlatır, onların şehirli Türk kızı hakkındaki yanlış bilgilerini düzeltir.. Dikmen
Yıldızı’nın ününü duyan kadınlar, onun Kara Fatma, Deveci Ayşe gibi cephede
çarpıştıklarına inanamazlar. Yıldız, tıpkı Ateşten Gömlek’in Ayşe’si gibi onların



- 72 -

kafasındaki şehirli kadının farklı imajını düzeltmeye çalışır. Yıldız onlara şöyle cevap
verir60:

- Hakkınız var, öyleydi, fakat bugün öyle değildir. Bugün dünya değişti, bugün Türk
kızı şehirde de köyde de aynıdır.

Romanda yazar Yıldız’ın idealistliğini daha çok vurgulamak için karşısına İzmirli bir
başka kadını çıkarır. Dejenere tavırları dolayısıyla “alafranga züppe” diyeceğimiz Nazlı,
bir bakıma Yıldız’ın tam zıddı özellikler sergiler.

Ateşten Gömlek ve Dikmen Yıldızı’ndan sonra Halit Ziya’nın 1942’de yayımlanan ve
İzmir Hikâyeleri içinde yer alan “Deli Fato”su61 bize bir başka İzmirli kız portresi çizer.
Aslında kendine güveni, cesareti, özgürlüğüne düşkün oluşu itibarıyla Deli Fato,
Ateşten Gömlek’in Ayşe’sine çok benzer. Ancak Halit Ziya, hikâyesinde, Milli Mü-
cadele yerine hayat mücadelesi veren ve kendi ayakları üzerine basarak bir yaşam
sürmek isteyen deli dolu bir genç kızın portresini çizer. Saime Hanım’ın oldukça sakin
ve mütevazi bir hayat süren büyük kızına mukabil küçük kızı Deli Fato, son derece
güzel kirpik ve kaşları, raksedercesine salına salına yürüyüşü, İzmirlilerin selluka diye
andıkları asıl adı “zülf-i arûs” olan güzel kokulu çiçeği ya göğsünün arasına sıkıştırması
ya da kulağına takması, duyan herkesi derinden etkileyen davudî sesiyle şarkılar,
ilahiler ve bilhassa İzmir türküleri söylemesi, herkesi kendine çeken cana yakınlığı ve
sıcakkanlılığı, hemcinsleri yerine berber Şimşek Ali ile arkadaşlık etmesi, onunla
iskambil oynaması, çekinmeden düşündüklerini dile getirmesi, kimi zaman erkeklerle
boy ölçüşecek derecede cesur davranması itibarıyla kanaatimizce İzmirli kızı/kadını en
iyi anlatan hikâye kahramanıdır. Halit Ziya’nın bütün edebî eserlerinde olduğu gibi
seçkin ve pürüzsüz üslubuyla oldukça canlı çizilen Deli Fato tipi, âdeta Sezen
Aksu’nun “İzmir’in kızları” şarkısının yıllar öncesinden müjdecisi gibidir.

“Deli Fato”da doğrudan doğruya İzmirli kadınlara has bir özellik olarak, mevlit tören-
lerinden bahsedilir62:

Hele İzmir kadınları ikide birde toplantılara, eğlencelere vesile olmak üzere tertip et-
tikleri mevlit davetlerinde en mühim unsurlardan biri ilahileriyle Deli Fato idi. 

Görüleceği üzere Deli Fato, bir taraftan Şimşek Ali ile iskambil oynayıp ona
penceresinin altında şarkılarla aşkını ilan ederken, bir taraftan da mevlitlerde ilahiler
okumaktadır. Diğer taraftan yazar, dinî ve daha çok da geleneksel bir tören olan mev-
lidin, İzmir’e has alışkanlıklarla eğlenceli ve keyifli bir toplantıya dönüştürülmesine de
vurgu yapmaktadır. Halit Ziya’nın hikâyelerinde isimlerini belirttiğimiz ve niteliklerine
dair tespitlerde bulunduğumuz kadınlar haricinde incir ve tütün işleyerek ailelerine
katkıdan bulunan işçi kadınların da yer aldıklarını görmekteyiz.

Halit Ziya, Halide Edip ve Aka Gündüz dışında Reşat Nuri Güntekin’den Samim
Kocagöz’e; Orhan Rahmi Gökçe’den Fuat Edip Baksı’ya; Necati Cumalı’dan Halikarnas



- 73 -

Balıkçısı’na varıncaya kadar birçok yazarın hikâye veya romanlarında İzmir’de geçen
olaylara, konumuzla ilgili olarak da İzmirli kadınlara yer verdiklerini görmekteyiz63.
Sözgelimi Reşat Nuri Güntekin’in Dudaktan Kalbe64 romanının kahramanı Lamia’dan
doğrudan doğruya İzmirli bir kız olarak bahsedilmez. Aynı durum, Samim Kocagöz’ün
İzmir’in İçinde65 romanının kişilerinden Gülseren için de geçerlidir. Bununla birlikte
Lamia da, Gülseren de, kendilerine güvenleri ve yaşadıkları karşısında onurlu du-
ruşlarıyla, daha önceki edebî eserlerde değindiğimiz İzmirli kız/kadınlarla benzer özel-
likler taşımaktadırlar. Dudaktan Kalbe’de Bozyaka, Arap Deresi ve Zeybek Pınarı’nın
bağbozumu veya yaz mevsiminde beyaz, pembe, mor yeldirmeleriyle gezip dolaşan,
aşk ilanlarına cevap veren genç kızlar ve kadınları66, tabiatın rengarenk ve coşkulu
görüntüsünün âdeta bir parçası gibidirler. Samim Kocagöz, 60 ihtilali öncesi İzmir’ini
anlattığı romanında ise Demokrat Partili zengin bir ailenin kızı olmakla birlikte emekli
bir askerin oğlu olan, orta halli bir aileye mensup ve Halk Fırkalı Emre ile evlenen
Gülseren’i ideal bir kız/kadın olarak takdim etme çabasındadır. Orhan Rahmi
Gökçe’nin67 Cehennem, Tutuşan Gönüller, Karantina-Bozdağ gibi popüler roman-
larında keman çalan, dans eden, çevresindekileri hem güzellikleri hem fikirleriyle etki-
leyen olumlu kadın tipleri var. Bununla birlikte, romanlarında İzmir’de yetişen ve
yaşayan olumsuz özellikler taşıyan kızlar/kadınlar da mevcuttur. Ancak yazarın ide-
alize ettiği kadın kişiler, “güzel, özgür ve özgüven sahibi” olmalarıyla dikkat çekmek-
tedirler. Fuat Edip’in İzmir Güzeli romanının kahramanı Melek, yeni evlendiği eşiyle
katıldıkları bir baloda hem kıyafeti hem de güzelliğiyle balo kraliçesi seçilir ve İzmir
güzeli olarak anılmaya başlanır68. 

Latife Hanım, Atatürk’ün eşi olmasının yanı sıra bir İzmirli kız/kadın olarak tarihî,
edebî gibi birçok farklı çalışmaya konu olmuştur. Ondan bahsedilirken İzmirli ol-
masına da sık sık vurgu yapılmıştır69. İpek Çalışlar’ın Latife70’si ise Latife’yi İzmirli bir
kadın, bir kadın ve Mustafa Kemal’in eşi olarak bir kadın gibi çok farklı açılardan ele
alan biyografik bir romandır. 

Çalışmamızla ilgili son olarak, İzmir’in ve dolayısıyla zaman zaman İzmirli kız/kadın-
ların da hikâyelerini anlatan üç kitaptan bahsetmek gerekir. Bunlar sırasıyla Egeli
Kadın Yazarlarca hazırlanan Savur Saçlarını Ege71, Hülya Soyşekerci ve Ferda İzbudak
Akıncı’nın hazırladığı İzmirli Öyküler72 ve son olarak Yasemin Yazıcı tarafından hazır-
lanan Kadın Öykülerinde İzmir73’dir. Her üç kitapta kadın kahramanlar veya öykü
kişileri, İzmir’de yaşayan veya İzmir’e bir şekilde yolu düşmüş insanlar, çoğunluğunu
kadınların oluşturduğu yazarlar tarafından ele alınırlar. Kadınların hayatın çeşitli alan-
larında karşılaştıkları, yaşadıkları sorunların işlendiği hikâyelerde ise baskın olan,
yazarların feminist bakış açısıdır. Hikâyelerdeki söz konusu kadınların, İzmirlilikleri
bir bakıma daha geri planda kalmıştır. Feyza Hepçilingirler’in “Yaşlı Deniz
Tanrısı”nda74 Urlalı bir balıkçı ailesinden Binnaz’ın ve kızlarının, hem eşine hem de
denizin ağır koşullarına direnme çabası anlatılır. Raşel Rakella Asal’ın “Bir Evlilikten
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Sahneler”i75 çocukları için evliliğinin monotonluğuna katlanan bir kadının trajedisi;
Loren Edizel’in “Deniz Kabuğu”nda76 II. Dünya Savaşı yıllarında ticaretle uğraşan
İzmirli Yahudi bir ailenin kızının çok genç yaştayken kendisinden yirmi yaş büyük
eşiyle evlenmesi, ardından arkadaşı Nermin’in aslında Alman ajanı olan kuzeniyle
yaşadıkları yasak aşk; Birsen Ferahlı’nın “Bir Deli Heves”inde77 çok genç yaşta evlenen
İzmirli zengin bir ailenin kızı Fehime’nin, kocasının kendisini Karantinalı bir Rum
güzeliyle aldattığını bile bile, evlilik oyununu sürdürmesi anlatılır. Bununla birlikte
“Bir Deli Heves”te Göztepe’deki bir yalıda oturan Fehime, Kolej’den arkadaşları,
İvonne, Maria, Raşel; terzisi Ester; bakır ustası Kevork’la, hizmetlileri Rumeli göçmeni
Dursun Efendi ile birlikte İzmir’deki renkli kozmopolit hayatın bir parçası olarak
takdim edilir. Arkadaşlarından “bambaşka”lığıyla ayrılır. Fehime de, bir bakıma Ayşe,
Yıldız, Deli Fato, Latife gibi İzmirli kız/kadınların bir temsilcisi olarak görülebilir.
Gülseren Engin’in bütün parasını at yarışlarına yatıran kocası Ganyan Namık’ı her
gün döven deli dolu Eşrefpaşalı bir kadını anlattığı “Çıngıraklı Şerife”si78 ise Halit
Ziya’nın “Deli Fato” hikâyesinin çizgisinde değerlendirilebilir.

Netice olarak İzmirli kız/kadınların, güzellikleri, özgüvenleri, özgürlüklerine düşkün-
lükleriyle birçok edebî esere ilham verdiklerini veya konu olduklarını görmekteyiz. Şi-
irlerde cinsel hazları çağrıştıran plastik imajlar vasıtasıyla daha çok “dişi”likleriyle ele
alınan İzmirli kız/kadınların hikâye ve romanlarda, söz konusu özellikleriyle birlikte
daha çok bir fikrin sembolü olarak idealize edildiklerini görmekteyiz. Lawrence Dur-
rel’i de hatırlayarak söyleyecek olursak, “İzmirli kız/kadınlar”, “İzmirli” olarak yer
aldıkları edebî eserlerde, diğer Akdenizli hemcinsleri gibi, hem “ev”in hem de “sosyal
hayat”ın “dişi, güzel, güçlü, idealist, aktif” birey/tipleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Diğer taraftan, İzmirli kız/kadınların güzelliği, Evliya Çelebi’nin de belirttiği gibi hem
bu şehrin “âb u hevasının lefatefeti”nin bir sonucudur hem de Ahmet Arslan’ın79 da
değindiği gibi İzmir’in sosyal hayatının diyalektik ilişkilerinin bir ürünüdür. Edebî
eserlerdeki İzmirli kız/kadınlara dair yansımalar da, söz konusu fiziksel koşullar, sos-
yolojik durum, kültürel ilişkiler vb. gibi birçok etmenin birleşmesiyle ortaya çıkmak-
tadır. 
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1. Gün  
Bildiriler

‹‹llhhaann PPIINNAARR**

OOSSMMAANNLLII İİZZMMİİRRİİ’’NNDDEE İİZZMMİİRRLLİİ TTİİPPOOLLOOJJİİSSİİNNİİNN
İİKKTTİİSSAADDİİ VVEE KKÜÜLLTTÜÜRREELL TTEEMMEELLLLEERRİİ ÜÜZZEERRİİNNEE
BBAAZZII DDÜÜŞŞÜÜNNCCEELLEERR

İzmir, 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarına kadar bir liman kasabası özelliği taşıyan
ve yaklaşık 3 bin civarında nüfusa sahip bir yerleşim yeriydi. Bu tarihlerden itibaren
kent önemli bir cazibe merkezi olmuş;  Doğu Akdeniz ve adalar merkezli ticaret kente
kaymaya başlamıştır. Bu sürecin başlangıcı kentin dışından kaynaklanan etkenlere
bağlı olarak gelişse de başlayan bu süreç kendi dinamikleriyle evrilerek 20. yüzyıl
başlarına kadar sürmüştür. Bu tarihsel kesit İzmir’in bir liman kasabası özelliğinden
sıyrılıp önce bir transit liman kenti ardından da bir kolonyal liman kenti olma sürecine
girdiğine de işaret eder. Bu dönüşümün temel nedeni, Batı Avrupa’daki ticaret kapi-
talizminin geldiği nokta ve bu noktanın doğurduğu bir sonuçtur. Bu aşamaya gelişte
İzmir’in gerek körfezin dibinde yer alan konumu gerekse imparatorluk içinde sahip
olduğu ayrıcalıklı vergi mükellefiyeti pozisyonu etken olur. 

TTiiccaarreett KKeennttii İİzzmmiirr

Batı Avrupa merkantilizminin bir sonucu olarak ortaya çıkan İzmir’in dönüşüm süreci,
dış etkenlerden kaynaklanan bir oluşum olmuştur. Dolayısıyla bundan sonra ele alı-
nacak süreci anlamak için bu ön kabul bir anahtar olacaktır. Bu durumun İzmir’de
kentsel gelişimden toplumsal ilişkilere, kültürel yapıdan ticari ilişkilere kadar yaşamın
her alanında etkili olduğunu belirtmekte yarar vardır. Bu durum kentin tüm özellik-
lerine damgasını vurmuştur. 

17. yüzyıl başlarından Milli Mücadele sonunda geri alındığı tarih olan 9 Eylül 1922’ye
kadar süren bu dönem içinde önemli kırılma noktası, 18. yüzyılın ikinci yarısında
meydana gelen kentin transit liman olma özelliğinin kolonyal liman kenti olma
niteliğine evrilmesi olmuştur. Belki de 300 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bu dönemi
iki evre olarak ele almakta yarar vardır: Birinci evre yani 17. yüzyıl başlarından 18.
yüzyıl ortasına kadar olan evre, kurum ve kuruluşlarıyla ikinci evreye geçişin de ol-
gunlaştığı bir süreç olmuştur. Bu dönem kentin Avrupa ile Anadolu ve Asya içlerinden
yapılan ticaretin transit liman kenti olduğu dönemdir. Transit liman kentinden
kolonyal liman kentine geçişi ticari özelliklere bakarak gözlemleyebileceğimiz gibi,
sosyal ve dini yapılanmalarda da gözlemleyebiliriz. İkinci evrenin başlangıcı sayıla-
bilecek olan 1750’li yıllarda İzmir ve çevresinde doğrudan Batı Avrupalıların pamuk

* Araflt›rmac›-Yazar
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yetiştirme çabaları, dini ve eğitim kurumları gibi kalıcı yapıların inşa edilmeye başlan-
ması bu süreci yani kentin kolonyal liman kenti olma sürecine evrilişini somutlaştıran
olgulardır.

Kentin kimliğine damgasını vuran temel özellik olan ticaret şehri olma özelliğine iliş-
kin bir seyyah şu gözlemle ilginç bir saptamada bulunuyor: “…Buradaki Avrupa
ülkelerinin konsolosları -Avrupa'daki hiçbir genel idarenin izin vermeyeceği üzere-
tüccardır ve bu nedenle sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ve temsil ettikleri ülke
vatandaşlarını iyi birer gelir kaynağı olarak görmektedirler.”1 Bu saptama İzmir’in nasıl
bir ticaret şehri olarak algılandığına da işaret etmektedir. 

Bir başka seyyah Kontes Pauline Nostitz, İzmir’in ticaret şehri olarak niteliğine dikkat
çekmektedir: “…Hindistan’da hem idareyi hem ekonomiyi ele geçirdiğimiz için bunun
sakıncalarını orada yakından gördük ve somut olarak tanık olduk. Bu nedenledir ki
İzmir’de idareyi yerel iktidara bırakıp ekonomiyi yönetmeyi uygun gördük. Zaten
böyle olunca ister istemez idareyi de belirleyen konumda oluyorsunuz.”2

1797 yılında İzmir’de meydana gelen olaylar sonrasında şehirde ticaret yapan Batı
Avrupalıların can güvenliğini sağlamak amacıyla bir önlem olarak körfezde ateş etme
yetkisiyle donatılmış savaş gemileri bulundurmak İzmir’in ticari önemini açıklayan
bir etkendir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan Ulcini Sorunu3 da
İzmir’in ne kadar önemli bir ticaret kenti olduğunu ortaya koymak açısından önemli
ve gerekli bir örnektir.

Ayastefanos Anlaşması ile Osmanlı’ya bırakılan Adriyatik kıyısındaki Ulcini liman
kenti, Berlin Kongresi’nde Karadağ Prensliği’ne bırakılınca Sultan II. Abdülhamid bu
durumu kabul etmez. İngiliz Parlamentosu’nda da bu doğrultuda karar alınıp Osmanlı
kuvvetlerinin şehri boşaltması ve Karadağ kuvvetlerine bırakması için İstanbul’a elçi
gönderilir. Ortak karar Sultan’ın şehri verilen süreye kadar teslim etmesidir. Etmediği
takdirde müttefik donanması İzmir Limanı’na girerek şehri işgal edecek ve kentin
gelirlerine el koyacak ve böylece Karadağ Prensliği’nin hakkını tahsil edecektir. Son
kertede Sultan, Ulcini’nin boşaltılması için emir verir, çünkü İzmir’in işgali isteyeceği
en son şeydir.

OOssmmaannllıı DDöönneemmiinnddee İİzzmmiirr’’iinn TToopplluummssaall YYaappııssıı

Yukarıda anılan iki evre arasında kentsel gelişim açısından farklılıklar baş göstermeye
başladığı gibi bu fark, toplumsal, kültürel ve ticari yaşamda da kendini göstermeye
başlamıştır.

Transit ticaretin etkin olduğu dönemde kent demografik olarak belli başlı Batı Avru-
palılardan; yani İngiliz, Fransız, Hollandalı, Venedikli ve diğer Latin şehir devletleri
mensuplarından ve de Rum, Ermeni, Yahudi ve Türklerden oluşuyordu. İkinci evrede
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bu yapıya Almanlar, Ruslar, Amerikalılar, Belçikalılar, İsviçreliler ve de ayrıca Yunan
Krallığının kurulmasından sonra Batı Anadolu’ya geçen önemli sayılabilecek miktarda
eğitimli, meslek sahibi, serüvenci Batı Avrupalı da eklenmiştir. Son grubun üyeleri
Yunan bağımsızlığı için Osmanlı’ya karşı mücadele etmek amacıyla gelmişler, kimisi
mücadele sırasında kimisi mücadele sonunda İzmir’e yerleşmişler ve kentin kültürel
ve ticari yaşamında önemli etkiler yaratmışlardır.

Kent bu dönemde mahalle şeklinde iskân halindeydi. 16. yüzyıl sonlarında beşi Türk
biri Rum olmak üzere 6 mahalleden oluşmaktaydı. Bir yarım yüzyıl içinde kent uzun
yıllar varlığını sürdürecek mahalle yapısına kavuşmuştu. Her millet kendi adıyla anılan
mahallede yaşamaktaydı: Türk Mahallesi, Rum Mahallesi, Yahudi Mahallesi, Ermeni
Mahallesi ve Frenk Mahallesi. Frenk Mahallesi, şehrin doğusu boyunca uzanan kıyıya
yerleşen tüccar-konsolosların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir iskân şek-
liydi. Her konsolosluğun denize uzanan yükleme-boşaltma iskelesi vardı ve kıyıda
dizili konutların kara tarafında ortaya çıkan sokak Frenk Sokağı olarak adlandırılır
oldu. Sokağın adı yerleşimin büyümesine koşut olarak mahalleye ad oldu. 

Mahalle, sosyal ve kültürel kurumların aynı mekân içinde yer aldığı bir yapıydı. Özetle
her mahalle diğeriyle ilişkileri yok denecek kadar az olan bağımsız oluşumdu. Kentin
kamusal alan olarak nitelendirilebilecek iki ayrı mekânı bulunmaktaydı: Frenk Ma-
hallesi ve Kemeraltı/Çarşı. 

Frenk Mahallesi çeşitli ülkelerden ticaret yapmak amacıyla kente gelen insanların oluş-
turduğu bir yerleşimdi. Yapısı gereği kamusal alan olarak işlev görmekteydi. Diğer
yandan kentin diğer sakinleri kendi mahallelerinde yaşarken öteki milletlerden insan-
larla karşılaştıkları en önemli mekan Çarşı’ydı. Bir İzmirlinin kentin diğer bir mahalle-
sine gitmesi düşünülmezdi bile. Ancak kente yeni gelen birisi merakını gidermek
amacıyla bu mahallelere giderdi. Bazen onlar da önyargılarına yenik düşüp gitmezdi
bile. 

İzmir sokaklarında dolaşan İngiliz seyyah Sir Charles Fellows’un belleğinde izlenimleri
şöyle yer alır: “İzmir sokaklarında karşılaştığım çocukların hâlâ diğer milletten insan-
lara karşı önyargılı olarak yetiştirildiğini gözlemledim. Çocuklar sokakta gördükleri
Avrupalıların peşine takılıyor ve onlara ‘Frenk’, ‘Frenk Köpeği’ gibi çeşitli küfürler
savurarak arkalarından bağırıyorlar. Böyle bir olay bir gün de benim başıma geldi.
Çocuğun biri arkamdan sessizce gelerek omzuma okkalı bir sopa indirdi. Bu terbiye-
sizliklerinin sonucunun ne olduğunu iyi bildikleri için ya kaçıp saklanıyorlar ya da ya-
pacaklarını bir kapı arkasından yapıyorlar. Bazı erkeklerse bu tür önyargılarından
yavaş yavaş kurtuluyorlar. Bir gün -dinlerinin izin vermediği- resim işiyle uğraşırken
yanıma geldiler. Beni saatlerce izlediler ve resimde tanıdıkları yerleri sevinç içinde el-
leriyle gösterdiler”.4
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İİzzmmiirrllii AAvvrruuppaallııllaarr--YYuunnaann İİssyyaannıı ÖÖnncceessii//SSoonnrraassıı

İzmirli Avrupalılar, gerek doğrudan Avrupa’dan gelerek gerekse havzadaki ticaret
merkezinin İzmir’e kayması sonucu yöredeki diğer ticaret merkezlerinden gelerek
kente yerleşmişlerdir. Kolonyal liman kenti döneminde İzmir’e yerleşen Avrupalıları
da iki evre halinde ele almakta yarar var: Yunan İsyanı Öncesi ve Sonrası. 18. yüzyıl
ortasıyla 19. yüzyılın ilk çeyreği arasında İzmir’e Batı Avrupa’dan önemli bir göç ol-
muştur. Bu göç kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gelmiştir. Bu gelenler gerek kendileri
gerekse yerli aracılar aracılığıyla ticaretlerini yürütmüşlerdir. Yunan İsyanı sırasında ve
sonrasında da İzmir’e Mora Yarımadası’ndan çok sayıda göç olur. Bu gelen insanlar
Mora’ya Greklerin torunlarını Osmanlı esaretinden kurtarmak için gelmiş eğitimli,
serüvenci ve yeni ufuk arayışında genç insanlardır. Bu insanlar İzmir’in sosyal, kültürel
ve iktisadi yaşamında etkili olmuştur. Bunlar arasında hekim, gazeteci, mühendis ilk
akla gelen meslek gruplarıdır. Bu tarihten sonra İzmir’in gazete hayatı zenginleşmiş ve
renklenmiştir. Bu göçle gelen ve İzmir’e yerleşerek Bornova’da hekimlik yapmaya
başlayan Frederick Millingen saray hekimliğine kadar yükselmiştir. 

1820’li 30’lu yıllarla birlikte İzmir’in toplumsal literatürüne Avrupalılar tarafından
yeni bir kavram sokulmuştur: Levantenler. Karşı taraftan bu yakaya geçen yeni göç-
menler burada yerel Hıristiyan unsurlarla evlenerek kente yerleşmeye başlamışlardır.
Bu evliliklerle bir yandan yerli unsurların evlilik yoluyla Avrupalılarla kaynaşması
sağlanırken diğer yandan bu insanlar da doğuya yerleşmiş oluyordu. Bu yeni durum
yeni tanımlama gerektiriyordu ve Levantenlik Batı Avrupalılar tarafından kullanıma
sokuldu. Önceleri sadece Katolik kökenli güney Avrupalılar için kullanılan bu terim
daha sonra Katolik olmayan kesim için de kullanılır oldu. Sonradan konuyla ilgili
yapılan çalışmalarda bir Avrupalının Levanten kabul edilmesi için doğuda 10 yıl yaşa-
masının yeterli olduğu kabul edilmiştir. Aslında bu tanımlama ve konulan bu süre
Avrupa medeniyet treninden inişi imlemektedir. Çünkü Levanten tanımı tam da bu-
rada önemlidir; Levanten, Avrupa kökenlidir ama artık Avrupalı değildir. 

Özellikle uzun 19. yüzyıl  boyunca kentin sosyolojisi, kültürü ve bilimi hep bu kitle
üzerinden anılmıştır. Bu kitle de kendisini Avrupa medeniyetinin kentteki temsilcisi
olarak görmeye başlamıştır. Ancak Avrupalı için bu kesim hiçbir zaman Avrupalı
olarak görülmemiştir. Belki kente gelen Avrupalı bir feodal örneğin Lennep’leri bankeri
olarak kullanmıştır. Ama onların Avrupa medeniyetinin temsilcisi olduğunu kabul et-
memiştir. Avrupa ancak Avrupalı tarafından temsil edilir, egemen görüş olmuştur.

OOssmmaannllıı DDöönneemmiinnddee İİzzmmiirr vvee İİzzmmiirrlliilleerr

İzmir’in bu döneminin temel belirleyeninin ticaret olduğu ön kabulünden yola çık-
tığımızda bu dönemin İzmirlisinin de bu çerçevede şekillendiği görülecektir. Kentin
toplumsal dokusunu oluşturanlar arasındaki Türkler kentin hamisi olarak algılan-
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makta,  Batı Avrupalı kesim ise zaten kentin ticaret hayatına egemen unsur olarak
kabul edilmektedir.  Yerel unsurlar için yapılan şu saptama da kentin sosyolojisinde
ticaretin ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından kayda değerdir. Yerel unsurlar
arasında ticari yetenek bakımından iki Yahudi’nin bir Rum, iki Rum’un ise bir Er-
meni’ye eşit olduğu tekerlemesi kente dair gözlemde bulunanlar arasında yaygın bir
kanıdır.

Kentin her mahallesi neredeyse bir kent yapısı içindedir. Şöyle ki, her mahalle mahal-
lelisinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanmıştır. Eğer bir ihtiyaç mahalle
içinden karşılanmıyorsa ancak o zaman başka çözüm aranır. Bunun yeri de diğer ma-
halle değil Çarşı’dır.

Kentteki milletler arasında zımnen bir görev dağılımı da var gibidir. Örneğin Türkler
esnaf ve bürokrattır. Yahudiler dragomanlık, sübyecilik, boyozculuk yapmakta, döviz
ve her türlü para işini yürütmektedir. Ermeniler tüccardır; zanaatkârdır ve komisyon-
cudur. Rumlar ise denizcilik, lokantacılık, balıkçılık, zanaatkârlık, kavaslık, pansiyon-
culuk işlerini yürütmektedir.

Bu dönemde kentin yerel unsurları arasında Türkler tam bir yapıştırıcı rol üstlenmiştir.
Bunda Türklerin ticaret içinde yoğun olarak yer almamalarının da etkisi vardır. Türk
Mahallesi konum itibarıyla batıdan Yahudi, doğudan Ermeni ve kuzeyden Rum ma-
hallesi ile sınırdır. Kentte 1840’lardan itibaren Yahudilerle Rumlar arasındaki ‘kan ifti-
rası’ndan (Şam Vakası) dolayı bir tedirginlik vardır. Rumlar ile Yahudiler arasında her
an olay çıkması söz konusudur. Türk Mahallesi’nin konumu bu iki millet arasındaki
muhtemel faciayı önlemek istercesine konumlanmıştır.

Türklerin en kısıtlı ilişkileri Frenk Mahallesiyledir. Fakat 19. yüzyıl ortalarına doğru
bu durum da değişmiştir: “Hıristiyanlarla yakın ilişkiye geçmek Türklerin eskisi kadar
çekindikleri bir konu değil artık. Çünkü ticari ilişkilerin artışına bağlı olarak her geçen
gün bu ilişki de artıyor. Fakat Rumlara olan güvensizlikleri hâlâ devam ediyor.” der
Sir Charles Fellows 1840’larda.5

Kemeraltı’na dair gözlemlerini aktaran James Emerson, Müslüman esnafa ilişkin şu
notlara yer verir: “Bir Türk’ün alışveriş sırasında malını satarken karşılaştığımız
dürüstlük düsturu bizi ister istemez şaşırttı. Ne biz onu anlıyor ne de o bizi anlıyordu
ve ödeme İspanyol parasından İngiliz altınına, ‘para’dan Mahmudiye’ye kadar her türlü
parayla yapılabiliyordu. En büyük zorluk da ‘para’ ile oluyordu. 1 para, İngiliz pen-
ny’sinin sekizde biri olduğu için bu hesabı yapmak oldukça zaman ve beceri istiyordu.
Saf olmayan gümüşten yapılıyordu ve örümcek ağı kadar inceydi. Bir Türk bu işi bir
tahta parçası üzerinde beşlik istifler yaparak çözüm bulmuş. Tahtanın bir tarafı oluk
şeklindeydi ve istiflenmiş ‘para’ları kendi kesesine veya müşterisinin avucuna bu yolla
akıtmaktaydı. Onun beşlik istifleri her defasında ne kadar hızlı ve ne kadar be-
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ceriklilikle yaptığını görmek insanda tebessüme yol açıyor. Bir defacık dahi olsun pa-
raların sayımında esnafın kendi lehine bir durum yarattığına veya farklı bir fiyat
talebinde bulunduğuna tanık olmadık. Çarşı’da bu dürüstlük bilincine sahip tek es-
nafın Türk esnafı olduğunu söylemeye bile gerek yok.”6

İİzzmmiirr’’ee GGeelleenn BBiirr AAvvrruuppaallıınnıınn İİllkk İİzzlleenniimmlleerrii

Kente ilk defa gelen ve yerleşmek için geldiği kentin rıhtımında karşılaştığı tabloyu
tasvir eden Kontes’in kente dair izlenimleri ilginçtir. Kontes’in bu izlenimleri bize
1830’ların İzmiri hakkında bir fikir verirken aynı zamanda gözümüzün önünde bir
resim oluşturmamıza olanak da sağlar. 1830’ların başında henüz karantina uygula-
masına geçilmemiştir. Bu tarihlerde (1831-37) kente hakim olan veba salgınından
sonra 1830’ların sonunda karantina uygulamasına geçilecektir. Sözü Kontes’e
bırakalım: “…Kayıkçının ustalığı sayesinde, körfezdeki yüzlerce kayığın arasından
hiçbirisine değmeden yol alıyorduk. Konsolosluk bayrağını gören her kayıkçı, bize
yol açmak için gönüllü olarak yol veriyordu.

“Biraz sonra kıyıya vardık ve Asya topraklarına ayak bastık; o an o kadar sevinmiştim
ki anlatamam. Mitolojinin topraklarını, bir zamanlar Homeros'un o ölümsüz dizelerini
yazdığı bu toprakları hep gereken saygıyla selâmlamak istemişimdir. Fakat burası,
bağırıp çağıran, yabancıların valizlerini kaparak onlardan para koparmaya çalışan pis,
ayaktakımı insanlarla doluydu. Dağ gibi yığılmış, ya buraya yeni boşaltılmış ya da
yüklenmek için hazır bekleyen çeşitli yükler oraya buraya yayılmıştı; hamallar bu yük-
leri oradan oraya soluk soluğa taşımaktaydı. Uzak yerlerden yükler taşımış zayıf ve
yorgun develer yerlere serilmişti. Ayakta bekleyen diğer develerin sırtları yük doluydu.
Kaderlerine razı eşekler başları eğik bir vaziyette öyle beklemekteydi. Çeşitli meyve ve
balıklarla dolu küfeler, içindekilerin cinsine göre ya iyi ya da kötü kokular yayarak
kıyıda uzayıp gidiyordu. Sarıklı tüccarlar ortalıkta süzüle süzüle dolaşıyor ve bir o
mala bir bu mala denetleyen gözlerle bakıyorlardı. Hepsinin elinde bir değnek vardı.
Herhangi bir şeyle veya insanla temas etmemek için önlerine çıkan her şeyi değnekle
kenara itiyorlardı. Bu arada kavaslar, ellerindeki kırbaçları sağa sola gelişigüzel salla-
yarak, suçlu mu suçsuz mu olduğuna bakmadan ona buna vurarak güvenlik görev-
lerini yerine getiriyorlardı.

“Bütün bunları ilk anda görüverince, olduğum yerde donakaldım. Bana tamamen ya-
bancı bu ortamda bir adım daha ilerlemekten çekiniyordum. O anda konsolosluk
sekreterinin yüreklendirici sesini duydum, ‘Korkmayın! Bize güvenin!’ Kollarında kon-
solosluk görevlisi olduğunu gösteren işaretler bulunan iki kavas öne geçti. Diğer ikisi
de arkamıza geçerek bizi ortalarına aldılar. Bizi gören insanlar saygıyla yol açıyorlardı.
Çünkü en kötü niyetli bir Türk dahi konsolosluk görevlilerinden çekiniyordu. En fa-
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natik bir Müslüman dahi İzmir'de bir konsolosa karşı kötü bir davranışta bulunmaya
cesaret edemezdi. Böylece, hiçbir engelle karşılaşmadan rıhtımdaki ‘Locanda de Nave’
ye geldik.”7

BBaattııllıı KKaarrşşııssıınnddaa TTüürrkk TTaavvıırr vvee TTuuttuummllaarrıı//BBaattııllıı’’nnıınn İİzzmmiirrllii AAllggııssıı 

Kente gezmeye gelen ve kentte bulunduğu süre içinde gözlemlerini kaleme alan
seyyahlar bize kente dair birçok alanda bilgi aktardıkları gibi bizzat toplumsal göz-
lemlerine de yer verirler seyahatnamelerinde. Bu bağlamda seyyahların Türklerle ilgili
izlenim ve gözlemleri, onlara dair algıları ve onlara karşı tutum ve davranışları önem-
lidir. Bu alandaki bilgi bize o günlerdeki toplumsal düzen, toplumsal ilişkiler, grup iliş-
kilerinin düzeyi, kentteki toplumsal işleyiş hakkında ipuçları vermektedir. Kente 1811
yılında yani büyük kıtlıktan sonra gelen Alman ressam Otto Magnus Stackelberg’in
izlenimleri şöyledir: “Dün de hemen bizim pansiyonun yanında yangın çıktı. Bugün
büyük bir isyan güçlükle bastırılabildi. Yangından en çok etkilenen Türklerdi.
Yangının sorumlusu olarak gördükleri Frenklerden öç almak istiyorlar ve onların ev-
lerini yakmaya çalışıyorlardı. İnsan bu ortamda yaşamından emin olamıyor; çünkü
olaylar gün geçtikçe daha da büyüyor. Frenkler, yıllar önce meydana gelen Hıristiyan
katliamı gibi bir katliamdan çok korkuyor. O zaman olduğu gibi şimdi de, fanatik
Müslümanları frenleyen körfezdeki İngiliz donanması oluyor. Donanma kuman-
danının Frenkler aleyhine gelişecek bir olayda İzmir'in Türk Mahallesini bombalama
yetkisi bulunuyor. Yangının sorumlusu olarak 6 Türk boğduruldu. Geriye kalanlarsa
idam edileceklerdi. Yakarışlar kulağımıza kadar geliyordu. Bir zamanlar içinde otur-
dukları evlerinin yangından kalan duvarlarına çökmüş Türk ve Ermeniler ağlaşıyordu.
Bazılarıysa kurdukları çadırlarda küçük bahçelerinin ürünlerini satmaya çalışırken,
bazıları da, yanmış çatı kirişleriyle yeniden evlerini inşa etmeye çalışıyorlardı.”8

1816 yılında İzmir’e gelen ve 24 yaşında burada ölen genç seyyah Otto Friedrich von
Richter bize kentin yöneticisi konumundaki Kâtipzâde Hacı Mehmet Ağa ve kardeşi
hakkında şu izlenimlere yer veriyor: “…Komşu arazi sahipleri iki kardeşin gücü
karşısında korumasız olduklarından ellerindeki araziyi yarı fiyatına bu iki kardeşe sat-
mak zorunda kalıyorlar. İki kardeş bu işi şöyle hallediyorlar; önce komşularının arazi-
sine hayvanlarını salıyorlar, daha sonra hayvanların verdiği zararı karşılamadıkları
gibi, harap olmuş bahçeyi ucuz fiyata satın alıyorlar ve bir süre sonra yeni sınır komşu-
larının da başına aynı felaket geliyor.”9

Richter, yönetici sınıfın İzmir’deki Frenk toplumuyla iç içeliğine örnek olarak bize
Kâtipzâde Hacı Mehmet Ağa’nın tutum ve davranışlarını göstermektedir: “…Akşama
da, Frenklerin rahatı için her türlü tedbiri alan, onların yaşam biçimlerini seven ve tak-
lit eden Mütesellim Kâtipzâde Hacı Mehmet Efendi'yi ziyarete gittik. Mütesellim,
kadınlara karşı çok nazikti ve hatta Avrupalı monarkların şerefine kadeh kaldırmaktan
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çekinmiyordu. Nezaketini bana kendi nargilesini verecek kadar ileri götürdü. Ayrıca
Manisa'daki Karaosmanoğlu Küçük Mehmet Ağa'ya verilmek üzere bana bir mektup
vereceği sözü dahi verdi.”10 

İzmir/Seydiköy Ağası hakkındaki bilgiye de kente 1839 yılında gelen Alman şehir
parkı mimarı Hermann von Pückler-Muskau’nun seyahatnamesinde rastlıyoruz:
“…İzmir'e varmadan önce son durağımız olan ve İzmirli zengin tüccarların sayfiye
evlerinin bulunduğu şirin Seydiköy'de birkaç saat mola verdik. Buranın yöneticisi
olan Ağa hâlâ eski Türk kıyafeti giyiyordu ve yeniliklere karşı öfke duyuyordu. Sürekli
olarak belinde birkaç tabanca ve çizmesine bağlı bir yatağanla dolaşıyordu. Bu tehlikeli
görüntüsüne karşın sakinliğin abidesi kadar durgun ve hizmet etmeyi kendisine
işkenceye vardıracak derecede çalışkandı. Burada bir süredir hapishanede bulunan
ve birkaç Rum papazın iki-üç gündür kurtarmaya çalıştıkları, fakat başaramadıkları
yoksul bir Rum'u kurtarma şansına sahip oldum. Daha ilk cümlemden sonra Ağa tu-
tuklu Rum'u serbest bırakmaya çoktan hazırdı bile. Ağa, ‘Bu Allah’ın belası Hıristiyan
köpekler,’ dedi ve şöyle devam etti, ‘Beyim sizin ricanıza karşı gelemem. Siz benim için
her şeyin üzerindesiniz, hatta benim dahi.’ Ağa’nın beni Hıristiyanlığın neresinde al-
gıladığı konusunda bir fikrim yok. Fakat benim etkinliğimin Tahir Paşa'nın yanıma
verdiği Tatar'ın beni tanıtmasından sonra ortaya çıktığı kesindir. Bu referans olmadan
bu disiplinli Ağa'nın sadece benim için oturduğu yerden bile kalkmayacağı muhakkak-
tır. Kendisinden yola çıkmak için izin istediğimde, kendi idari sınırlarına kadar bana
refakat etmek istedi; fakat ata binmek için üzengiye bastığı anda üzenginin kırılması
sonucu yere kapaklandı ve bayıldı. Ürkeklik içindeki uşakları kendisini hareme kadar
taşımak zorunda kaldılar.”11

1835 yılında İzmir’e gelen ve kente dair birçok bilgi aktaran İngiliz jeolog-seyyah
William John Hamilton yerel zenginleşme üzerine şu notlara yer verir: “…İzmirli tüc-
carlar, bu yıl da küçük miktarda bir azalma olmasına rağmen, incir satışındaki Yakup
Paşa (Dönemin Aydın Valisi Kara Osmanzâde Yakup Paşa. İ.P.) tekelinden şikâyet et-
mekteydiler. Durumun bu hale gelmesinde, muhakkak ki Mehmet Ali Paşa olayının
büyük rolü vardı. Bu yüzden Yakup Paşa, köylüyü, ürününü -hem de kendi belirlediği
fiyattan, yani kentalini 90 kuruştan- kendisine satmak zorunda bırakmıştı. Böylece
Yakup Paşa incir tekelini eline almış ve incirin kentalini İzmir'de 250-300 kuruşa yük-
seltmişti.”

“…İzmir'de Vali Hüseyin Bey'in harisliği üzerine de birçok söylenti duydum. Türklerin
karakterini yansıtması açısından bu konuyla ilgili birkaç olay anlatmak istiyorum.
Hüseyin Bey, Bornova yakınlarında çok güzel meyve ağaçlarının oluşturduğu bahçenin
içinde çok güzel bir eve sahip. Bahçedeki ağaçlar bundan iki yıl önce çok meyve verin-
ce, Hüseyin Bey de bu meyvelerden mümkün olduğu kadar çok para kazanmak is-
temiş. Bunun için şehrin en saygın meyve tüccarlarını bahçeye göndermiş ve ürünün
ne kadar para edeceğini öğrenmek istemiş. Elbette ki gelen tüccarların valinin ürününe
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en yüksek fiyatı vereceği malumdur. Neyse, tüccarlar Hüseyin Bey'i tebrik etmişler ve
hepsi birden kirazların çok iyi olduğunu ve çok para getireceğini söylemişler. Bu defa
Hüseyin Bey, tüccarlara, tespit ettikleri fiyattan ürünü almadan ve parayı ödemeden
bir yere gidemeyecekleri tehdidinde bulunmuş. Korkunun ecele faydası yok derler
ya, onlar da, kuzu kuzu parayı ödemişler.”

“Bir başka zaman da, kendi deyimiyle, ‘denizi satarak’ para kazanmış Vali Hüseyin
Bey; kıyıda, elli ayak uzunluğunda bir yeri ve tersaneyi açık artırmaya çıkarmış. Tabi
satılığa çıkarılan yerin sınırlarında evi olanlar, gelip bir başkası inşaat yapmasın diye
burayı satın almışlar. Fakat satış koşulu en kısa sürede bu yeri doldurmakmış. Eğer
koşul, öngörülen zamanda yerine getirilmezse, ya yer tekrar satılacakmış ya da satın
alan aynı parayı tekrar ödeyecekmiş. Satın alanlar bir süre sonra burayı büyük ölçüde
doldurmuşlar ama tam olarak dolduramadıkları için bataklık olmuş.  Dr. Clarke'ın
görüşüne göre satın alanlar geri kalanı da yetiştireceklermiş, fakat birkaç yıl önce şehri
kasıp kavuran o yüksek ateş (kolera ? İ.P.) olmasaymış.” 12

AAvvrruuppaallııllaarrıınn İİzzmmiirrllii AAvvrruuppaallııllaarraa BBaakkıışşıı

Aşağıdaki gözlemlerde Avrupa’dan kente gelen seyyah-gözlemcilerin kentte yaşayan
Avrupa kökenlilere ilişkin notları yer almaktadır. Burada dikkat edilecek nokta, henüz
Levanten teriminin kullanılmamasıdır. Onun içindir ki, İtalyan ve Fransız olarak anıl-
maktalar. İki Avrupalılığın çok açık karşılaştırması yapılmaktadır. Levantenlik tanımı
bir süre sonra bu tanımlamaların ardından kullanılmaya başlanacaktır.

“…Frenklerse, uzun yıllar önce buraya yerleşmiş İtalyan ve Fransızlardı. Onlar da soy-
larını kısmen koruyabilmişler kısmen de Rumlarla karışmışlar. Fakat her şeyden önce
gururlanarak -her ne kadar Avrupa kültürünü anne ve babalarından öğrenmiş olsalar
da- Avrupalı olduklarını söylüyorlardı. Avrupalılıklarını simgeleyen temel unsur giy-
dikleri fraklarıydı. Özellikle bu giysinin İzmir'de önemsendiği kadar bir başka yerde
önemsendiğini görmedim. Aynı zamanda frak İzmir sosyetesine ve konsolosluk davet-
lerine katılabilmenin bir anahtarı durumundaydı. Konsoloslukların buradaki önemi
büyük olduğundan bu davetlere katılmanın birçok yararı var. Bizim İzmir'de bulun-
duğumuz süre içinde, paşa, alacağı önemli kararlar için konsolosların da görüşlerini
alıyordu. Aslında paşanın yöneticiliği şekilsel bir yöneticilikti. Şehri asıl yönetenler
konsoloslardı. En azından o zamanlar böyleydi.”13

Kentin asıl ruhunun ve zihniyetinin ticaret temelli oluştuğu tezi hep vurgulanmıştır.
Konuyla ilgili olarak İzmirli bir İtalyan’ın ticari hırsına örnek olarak aktarılan olay
şöyledir: “..Pansiyonumuza geri döndüğümüzde işletmeciyi, yeni gelen İngiliz bir
grupla ateşli bir tartışma içinde bulduk. Tartışanlardan biri 24-25 yaşlarında bitkin bir
halde ayakta zor durabilen yakışıklı bir delikanlıydı. Diğeriyse işletmeciyi kendilerine
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yer vermesi için ikna etmeye çalışan iri kıyım bir delikanlıydı. Ancak İtalyan işletmeci,
gözlerinin feri kaçmış, avurtları çökmüş ve ancak koltuğa yaslanarak ayakta durabilen
delikanlının durumunu öne sürerek direniyordu. Tartışma sertleşiyor hava gergin-
leşiyordu; işletmeci omuz silkerek hiç insaf etmeden baklayı ağzından çıkardı; de-
likanlının birkaç gün içinde öleceğini ve bunun da pansiyonu için İzmir’de kötü bir
ün yaratacağını söyleyiverdi. Rica minnetle iri yapılı adam, hiç olmazsa kendisi kalacak
bir yer bulana kadar delikanlının sofada kalmasına işletmeciyi ikna etti. Sonunda bir
yer bulmayı da başardı; akşama doğru delikanlı Katerina Bahçeleri yakınında bir eve
götürüldü ve yatırıldığı yataktan bir daha kalkmadı da – hemen ertesi gün ölmüştü
çünkü. Refakatçısının sonradan bize anlattığına göre ölümüne yol açan nedenler
oldukça trajik ve aynı zamanda romantikmiş.”14 

SSoonnuuçç:: KKoozzmmooppoolliittiizzmm

Bu dönemle ilgili olarak genellikle İzmir’in kozmopolit bir kent olduğundan söz edilir.
Ancak bunun pek mümkün olmadığı kanısındayım. Eğer döneme özgü bir koz-
mopolitlikten söz edilecekse bunun Frenk Mahallesi ile sınırlı tutulması gerektiğini
düşünüyorum. Ama kentin tamamında asla! Zaten bu kozmopolit yapı, Batı Avrupa’da
yaşanan gelişmenin sonucu dünyanın birçok kentinde ortaya çıkmıştır. En yakın
örnekleri, İstanbul (Pera), İskenderiye ve Beyrut’tur.

Kozmopolitizm, tarihte, kendi gelenek ve göreneklerini korumaktan gurur duyan
seçkinler, aristokratlar ya da yönetici sınıflardan ziyade kendilerine yeni ve geniş ufuk-
lar arayan alt sınıflar arasında gelişmiştir. Kozmopolitlik, feodal yükümlülüklerden,
unvanlardan ve kendisine miras kalan bir servetten yoksun olan burjuva sınıfı arasında
yaygınlık kazanmış bir yaşam tarzıdır. Kozmopolit köksüzdür, meçhuldür ve ya-
bancıdır. 

Dolayısıyla Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi gibi bu özelliklere sahip olmayan, tam ak-
sine cemaat yapısı içinde köklerine bağlı olarak yaşayanların kozmopolit olmasından
söz etmek mümkün değildir. Ancak bu kesimler arasında münferiden de olsa geçiş
örnekleri vardır. Zenginleşen Yahudi, Türk mahallesine taşınırken, Rum veya Ermeni
Frenk mahallesine taşınabilmekteydi. 

Bir Batılı seyyah Avrupalı İzmirliliğinin sosyolojik olarak genişlemesini şöyle tanımlar:
“Din temelinde birleşseler dahi etnik temelli ayrışım bu mahallede yavaş yavaş ortadan
kalkıyor, farklı milletlere ait Avrupalılar Levantenlik temelinde harmanlanıyor ve Batı
Hıristiyanlığıyla sınırlı olan kimlik zaman içinde Doğu Hıristiyanlarının bir bölümünü
de kapsayarak genişliyordu.”15

Bu saptama bize Batı Avrupa’dan göç ederek kente yerleşen kesimin yerel unsurlarla
evlilik ve ortaklık gibi yollarla birleşerek Levantenliğin ortaya çıkışını imlemektedir.
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Aynı Batılı seyyaha göre: “…Adetlerin büyük çeşitliliği yüzünden sonsuz bir hürriyet
içinde yaşanır. Kimseyi hayrete düşürmeden her şey yapılabilir. En tuhaf olan şey bile
bu büyük manevi anarşinin içinde fark edilmeyebilir.”16

Kentin Frenk Mahallesi Avrupalılıktan, Avrupalı zihniyetten o kadar uzakta konum-
lanıyordu ki, bunu bize İngiliz seyyah Sir Charles Fellows da saptamıştır: “…İzmir’de
karşılaştığım çok sayıdaki aydınlanmış insan İzmirlilerin bilim ve sanattan anla-
madığından yakınıyordu. Fakat aynı insanlar da diğer yandan, ‘Başımızın üstünde
nefis bir güneşimiz ve tam anlamıyla özgürlüğümüz var.’ diyebiliyorlardı. Her milletin
kendine özgü özgürlük anlayışı oluyor. Örneğin, İngilizlerin özgürlük anlayışı,
çevresindeki her şeyi kapsayan özgürlüktür. Özgürlüklerin sınırsız ve kuralsız
yaşandığı bir ülke bir İngiliz için en kötü barbarlık olarak görülür.” 17

Buradan hareketle Osmanlı döneminde İzmir’in Batı’nın gereksinimleri doğrultusunda
işlevsellik kazandığını kentsel olarak bu gereklere göre şekillendiğini toplumsal ve
kültürel olarak da bu gereklere göre belirlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
kentsel ve toplumsal olarak şekilleniş İzmir’in bu döneme damgasını vurmuş; burada
zaman içinde köksüzleşerek, yabancılaşarak ve meçhulleşerek kozmopolitleşen kitle
kural tanımaz özgürlük içinde yaşarken, yerli kitleye Batılılaşmanın bu olduğu algısı
seçenek olarak kalmıştır. Yerli kitleden bu kozmopolit yapıya geçenler kendilerini
Batılılaşmış olarak algılamaya başlamışlardır. Bu kitle Batı’ya göç ettiği zaman gittiği
yere entegrasyonunu kolaylaştıran bir etken olmuştur İzmir’de üstlendiği kimlik.

İzmir’in kozmopolit yapısı (Frenk Mahallesi)  içinde gerçekleşen her şey İzmir’in biri-
cikliğine ve öncülüğüne referans teşkil eder olmuştur. Bu kural tanımazlık içinde
gerçekleşen her şey İzmir’e ve İzmirliye özgü olarak algılanmaya başlamıştır. Bu yapı,
tarihin bir döneminde İzmir’in konumundan kaynaklanan, ama İzmirliden bağımsız
olarak gelişen bir sonuçtur. İzmirli bu sürece dâhil olmuş, İzmir’in bu şekillenişinde
sadece öteki olarak rol almış ve kendisinden talep edilen iktisadi rolü yerine getir-
miştir. Bu duruma mesafeli duran kesimler dahi kentin bu yapısından etkilenmişler,
nimetlerinden yararlanmışlar ve geç de olsa kentin ticari yaşamına dâhil olmuşlardır.  

Bu dönem hakkında yeteri kadar araştırma yapıldığında ve biz kentliler bilgi sahibi
olduğumuz takdirde fikirlerimiz daha sağlıklı olacaktır. Kitaplıklarımızda bu döneme
ilişkin araştırmalar zenginleştikçe kuşku yok ki bizler de zenginleşeceğiz. Çünkü tarih
salt araştırma yapmak için yapılan ve bitince rafa kaldırılan bir şey değildir, olma-
malıdır. Bu kentle ilgili ciddi araştırmalar bu kentin dışında eskiden olduğu gibi Avru-
pa’da yayınlanmakta ve bu kitapları tercümeye bile yetişememekteyiz. 

Alman araştırmacı Andreas David Mordtmann 19. yüzyıl ortalarında antik Ankara
kentinin kalıntılarında araştırma yaparken, oradan geçen birisinin “Altın var mı? Altın
var mı?” sorusuna verdiği yanıt kayda değerdir. Mordtmann yolcuya, “Buradan altın
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çıkmaz, ama akıl çıkar.” diyerek tarihin, araştırmanın aslında insanoğlu için ne anlama
geldiğini çok veciz bir şekilde ifade etmiştir.18 Bu dönem hakkında sağlıklı yargılara
varmak için bu dönem üzerinde henüz yeteri kadar çalışılmamıştır ve çalışılmadığı
içindir ki kentin belleğine bu süreç işlenmemiştir. Arada sırada görülen iyi niyetli ça-
balar yeterli olmamaktadır. İyi niyetten öteye gidememektedir. Bu dönem hakkında
bir fikre sahip olacak kadar bilgi sahibi olabilirsek ister bu dönemi övelim istersek
yerelim bu tutumlar daha ayakları yere basacak ve belki de bize daha nesnel tartışma
ortamı sağlayacaktır.

X kentli olmak demek insanın o kentte yaşarken sürgit bunun farkında olması demek
değildir. İnsanlar bir kentte yaşarken ben X kentliyim diye yaşamaz, yani nereli
olduğunu her an duyumsayarak yaşamaz. Ancak o kentin dışına çıktığında daha çok
X kentliyim demek gereğini duyar. O kentte yaşarken o kentin gelenek, görenek ve ta-
rihi içinden süzülüp gelen ve yeni durumlarla harmanlanan tavır, tutum ve davranışlar
ile o kentli olur. Kent kentliyi şekillendirirken, kentli kente koyacağı katkıyla hem
kendisini hem kentini zenginleştirir.

NOTLAR
1 Pückler-Muskau, Hermann von; Syrien und Kleinasien, Berlin 1848.

2 Nostitz, Kontes Pauline; Johann Wilhelm Helfer’s Reisen in Vorderasien und Indien, Leipzig 1873.

3 Ulcini Sorunu: Karadağ, 20 Ocak 1878’de Ulcini’yi işgal eder. Ancak San Stefano Anlaşması’na bağlı olarak Ul-
cini Osmanlı’ya bırakılır. Ancak San Stefano Anlaşması’nı kabul etmeyen Batılı devletler (İngiltere, Almanya,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Fransa ve İtalya), San Stefano Anlaşması’nın tarafları olan Osmanlı,
Rusya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’ın da katılımıyla 1878 yazında Berlin Kongresi’ni
topladılar.

San Stefano’da Osmanlı’ya bırakılan Ulcini Berlin Kongresi’nde Karadağ’a verilince Osmanlı da bu yeni durumu
kabul etmez ve başkentler arasında yoğun bir diplomatik trafik başlar.

İngiliz Parlamentosu’nda alınan karar uyarınca Ulcini, Karadağ Prensliği’ne bırakılır. Bu karar 26/6/1880 tar-
ihinde Babıâli’ye ortak karar olarak bildirilir.

Babıâli’nin kararı uygulamaktan kaçınması üzerine müttefik kuvvetler, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu en iyi gemilerini Rusya ve Almanya görece daha küçük gemilerini bir araya getirerek
37 gemilik bir donanmayla Osmanlı’ya gözdağı vermek için Ulcini yakınlarındaki Boka Kotorska’ya demirler.
550 topa sahip donanmanın amirali İngiliz Seymoor’dur. Fransız gemisindeyse yazar-subay Pierre Loti bulun-
maktadır.

Sultan Abdülhamid’in Ulcini’yi bırakmamakta diretmesi üzerine, donanma Pire’ye giderek, hangi Türk liman
kentini işgal edeceği emrini beklemeyle görevlendirilir.
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Lord Grenville tarafından görevlendirilen İngiliz Elçi Gotchan, diğer elçilerle birlikte ortak bir notayı Babıâli’ye
verecektir. Notaya göre:“ Babıâli, Bojana’ya kadar olan Ulcini bölgesinin tamamını 15 Kasım’a kadar hiçbir
direniş göstermeden Karadağ’a bırakacaktır. Bu talep yerine getirilmediği takdirde aynı tarihlerde Bornova
açıklarında olacak olan müttefik donanması İzmir Limanı’na girerek şehri işgal edecektir. Müttefik donanması
kentin yönetimine ve gelirlerine el koyarak Karadağ Prensliği’nin hakkını buradan tahsil etme yoluna gidecektir.
Eğer bu tasarruf da Babıâli’yi ikna etmeye yetmezse müttefik donanması son koz olarak Selanik kentini işgal
etmekte kararlıdır.”

Bu tehditler karşısında Sultan II. Abdülhamid daha fazla direnemez ve istemeyerek de olsa Ulcini’yi boşaltır.

4 Fellows, Sir Charles; (İngilizce’den Çeviren, Dr. Julius Theodor Zenker) Ein Ausflug nach Kleinasien und Ent-
deckungen in Lycien, Leipzig 1853.

5 Age.

6 Emerson, James; Letters from the Aegean, Cilt I, Londra 1829.

7 Nostitz, Kontes Pauline; age.

8 Stackelberg, Otto Magnus von; Entdeckungen in Hellas içinde, Berlin 1979,Yay. Haz. Stoll, Heinrich Alexan-
der.

9 Richter, Otto Friedrich von; Wallfahrten im Morgenlande, Berlin 1822.

10 Age.

11 Pückler-Muskau, Hermann von; age.

12 Hamilton, William John; (İngilizce’den Çeviren, Otto Schomburgk), Reisen in Kleinasien, Pontus und arme-
nien, Leipzig 1843.

13 Nostitz, Kontes Pauline; age.

14 Emerson, James; age.

15 Yumul, Arus, Kamusal İnsanın Prototipi Pera Levantenleri, Osmanlı Bankası Müzesi web Sayfası’nda.

16 Yumul Arus, agm.

17 Fellows, Sir Charles; age.

18 Pınar, İlhan; 19. Yüzyıl’da Anadolu Şehirleri, İzmir 1998.
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1. Gün  
Bildiriler

YYaaflflaarr ÜÜRRÜÜKK**

İİZZMMİİRR’’İİNN AADDIINNII UUNNUUTTTTUUĞĞUU BBİİRR İİZZMMİİRRLLİİ BBEESSTTEECCİİ::
İİSSMMAAİİLL ZZÜÜHHTTÜÜ

Adeta olduğu yerde mıhlanıp kalmıştır. Bakışlarını mahalle arkadaşlarıyla konuşmakta
olan kendi yaşlarındaki iki çocuktan ve özellikle giydikleri kordonlu ve süslü el-
biselerinden bir türlü ayıramaz. Elbiselerin ön tarafındaki metal düğmeler ne kadar da
parlaktır öyle!

“Acaba Paşa çocukları mı bunlar” diye geçirir içinden. Çünkü onun çocuk dünyasına
göre ancak paşa çocukları böyle gösterişli elbiseler giyebilirler. “Yoksa giymezler-
miydi?” Kendisi de düşüncesinden kuşkuya düşer.

Bakışları yine parlak düğmelere kayar. Akşam güneşinin bakır kırmızısı rengindeki
ışıması bu düğmelerden yansıdıkça ayaklarının yerden kesildiğini, adeta başka
dünyalara gittiğini hisseder. Öyle ki, annesinin kendisine seslendiğini bile duymaz. Bir
kaç kez seslenmesine karşın cevap alamayan kadın, merakla oğlunun yanına
geldiğinde onun gözlerindeki garip parıltıyı görür. Böyle bir bakışı oğlunda daha önce
gördüğünü hiç anımsamamaktadır. Omzuna usulca dokunduğu oğlu yerinden hiç
kıpırdamaz.

- Hadi, oğlum. Bak akşam oldu. Eve gir artık.

Çocuk annesinin uyarısını duymaz gibidir. Elini yavaşça kaldırır ve metal düğmeleri
işaret ederek belli belirsiz mırıldanır;

- Onlar gibi olmak istiyorum.

Kadın çocukların kim olduğunu komşusundan öğrenmiştir.

- Onlar mektep talebesiymişler. Büyük mektepte, Sanayi Mektebi’nde okuyorlarmış.

Çocuk bakışlarını bir kez daha metal düğmelerden ayırarak annesine döner. Bu kez
kararlı bir sesle konuşur: “Beni de o mektebe götür anne.”

- İnşallah oğlum, inşallah!

- Anne... Ben de o mektepte okumak istiyorum.

Kadın oğlunun sesinin iyice titremeye başladığını ve ağlayabileceğini hisseder. Ne yap-
ması, ne cevap vermesi gerektiğini şaşırmış bir haldedir.

- Ama oğlum Tire'de böyle bir mektep yok. Sadece İzmir'de varmış.

* Araflt›rmac›-Yazar
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- Peki, anne İzmir çok mu uzak?

- Bilmem... Herhalde senden ayrılamayacağım kadar uzaktır oğlum...

- O zaman beni İzmir'e götür anne.

Kadın sıkıntısından dudaklarını ısıracak gibi olur. Babasız büyütmek zorunda kaldığı
tek oğlu daha çocuk yaşta yuvadan uçmak istemektedir. Üstelik bu istek, kendisine
sadece yalnızlık ve sıkıntı vaat etmektedir. Çaresiz kaldığını hisseder.

- Hele yaşın biraz daha büyüsün de...

- Ama onlar benim yaşımda anne!

Anne iyice çaresiz kaldığını hisseder ve yalnızca oğlunun duyabileceği bir sesle mırıl-
danır;

- Peki oğlum. Götürürüm!

- Söz mü?

- Söz İsmail, söz!

• • •

Yukarıdaki yaşam öyküsünde sözünü ettiğimiz küçük İsmail, ya da tam adıyla İsmail
Zühtü, 1877 yılında bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Aydos kasabasında, nal-
bant “Kuşçuoğlu” Ahmet Ağa ile Ayşe’nin çocukları olarak doğar. Aynı yıl yaşadıkları
bölge istilaya uğrayınca aile İstanbul’a göçerse de iki yıl kadar sonra durum düzelince
tekrar Aydos'a dönerler. 1880 yılında, henüz üç yaşındayken babasını yitirir. An-
nesinin 1885 yılında evlendiği ikinci kocası İsmail Zühtü için merhametsiz bir üvey
baba olur. Henüz sekiz yaşında bulunan küçük İsmail o yaşta çobanlık yapmaktadır.
İlerideki yıllarda besteci olduktan sonra, “O günlerin sanat karakteri üzerinde büyük
etki yaptığını ve ilk doğa ilhamlarını oralarda topladığını” söyleyecektir. 1887 yılında
üvey babasını da yitirir. Bu nedenle Aydos'ta yaşamanın anlamının kalmadığını gören
annesi üç çocuğu ile birlikte Tire’ye gelir. Ancak buradaki yaşamları da zorludur.
Babasız ailelere verilen nüfus başına bir mecidiyelik devlet yardımı yetmediğinden
anne helva pişirir, hayvan boncukları dizer, küçük İsmail de bunları çarşıda satar. 

Bir gün çarşıda karşılaştığı yaşıtı bir iki çocuğun parlak metal düğmeli ve kordonlu,
süslü elbiseleri İsmail Zühtü’nün hoşuna gider. Bu çocuklar Islahhane adıyla kurulan
İzmir Sanayi Mektebi’nin tatil için Tire'ye gelmiş olan bando öğrencileridir. Bunu öğre-
nen İsmail Zühtü yukarıda aktardığım yaşanmış öyküde olduğu gibi bu okulun öğren-
cisi olmak ister ve annesini ikna eder. Araya girenlerin de yardımıyla İzmir’e getirilen
İsmail Zühtü’nün, yalnız öksüz çocukları öğrenciliğe kabul eden okula kaydı yapılır.

Kayıt sırasında İsmail Zühtü terzilik atölyesine verilir ve okulun bandosunda da yer
alması amacıyla büğlü öğrenmeye zorunlu tutulur. Ancak o hem terziliği istememekte
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hem de çalgı olarak büğlü fazla ilgisini çekmemektedir. Gözü doğrudan müzik öğreni-
minde ve çalgı olarak da piyanodadır. Ancak öğretmenleri bu istekle fazla ilgilenmezler
ve o da sorunu okul müdürüne anlatır, hatta yalvarır. Okul müdürü de izin verme-
yince bu kez piyanonun bulunduğu odaya gizlice gidip çalgıyı kendi kendine öğren-
meye çalışır.

Ancak bu gizli buluşmalardan birinde kendisini yakalayan okul müdürü “Bir kez daha
yakalanırsa okuldan uzaklaştırılacağını” söyler. Ancak İsmail Zühtü'nün piyano aşkı,
okuldan atılma korkusundan daha güçlüdür. Birkaç gün sonra bu uyarıyı unutur ve
parmakları yeniden piyano tuşlarının üzerinde dolaşmaya başlar. Onu bir kez daha
piyano başında yakalayan okul müdürü İsmail Zühtü’nün bu sevdadan vazgeçemeye-
ceğine inanır ve dilediği eğitimi görme şansını elde eden İsmail Zühtü hızlı bir gelişme
dönemi geçirir. Bir kaç yıl sonra okul müdürünün yönlendirmesiyle İzmir’e yerleşmiş
olan ve halk arasında Macar Tevfik adıyla anılan, dönemin Avrupa’sının en önemli
piyanistlerinden olan Alessandro Voltan’dan piyano, müzik nazariyatı ve armoni ders-
leriyle, Santo Şikari’den alaturka dersleri almaya başlar.

İsmail Zühtü, Sanayi Mektebi’nden 1895 yılında, on sekiz yaşında mezun olur. Mezu-
niyetinden kısa zaman önce okula öğretmen olarak atanan Hidayet beye yardımcı
olarak atanır. Bir yıl sonra da evlenir.

Genç İsmail yalnız öğretmenlik yapmakla yetinmez ve özellikle çocuk eğitimi ve çocuk
müziği ile çok ilgilenir ve bu alanda da uğraş vermek ister. Bu nedenle dönemin
İzmir’inin en önemli eğitim kurumu olarak gösterebileceğimiz Menbai Füyuzat adlı
özel okulun müdür yardımcısı ve aynı zamanda arkadaşı olan Celal Bey’den ücretsiz
vokal dersi vermeyi talep eder. 1901 yılında başlayan ve çağdışı kalmış bir eğitim sis-
teminde çağı yakalamanın çok önemli adımlarından birisi sayılabilecek bu çalışma iki
yıl kadar sürer. Zamanın İzmir okullarındaki müzik eğitimi diğer Osmanlı şe-
hirlerindeki okullarda olduğu gibi yalnızca ilahiler söylemekten ibarettir. Oysa İsmail
Zühtü dört sesli koro eğitimi yapmaktadır. Ağlaya, inleye ilahi söylemeye çalışan
İzmirli çocuklar, İsmail Zühtü sayesinde dört sesli koro eğitimi görmeye başlar ve
çocukluklarına yakışır şarkılar söylerler. Ancak 1903 yılında bir öğrenci velisi “Böyle
bağıra çağıra çocuğun boğazının ağrıdığı” bahanesiyle şikayette bulununca ders
kaldırılır.

Bu dönemde okulun bando şefliğini de yapmaya başlayan İsmail Zühtü o dönemler
Torbalı'da “Sultanî Koşuları” adıyla düzenlenmekte olan at yarışlarına İzmir Valiliği’nin
görevlendirmesiyle katılmaktadır. Bir akşam, yarış dönüşü Alsancak Gar’ında trenden
inen bando Kordon’dan yürüyerek Karantina’daki okula dönerken önlerine dikilen
bir adam yollarını keser. Bu kişi, dönemin valisi Kamil Paşa’nın çalışmalarını saraya
jurnallemekle görevli Ahmet Esat'dır. İsmail Zühtü'den “Marş-ı Sultani’yi çaldırmasını”
ister ve sözünü tamamlar tamamlamaz da oturmakta olduğu kafedeki iskemlesine geri
döner. O sırada kafede oturmakta olan yabancılara hava atmak amacındadır. İsmail
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Zühtü bir an duraklarsa da “Marş marş” komutuyla bandoyu harekete geçirir. Çok
sinirlenen Ahmet Esat yerinden fırlayarak İsmail Zühtü'nün önüne geçer ve “Marşı
neden çaldırmadığını” sorar. İsmail Zühtü “Bandonun uluorta konser veremeyeceğini
ve hele Marş-ı Sultani'nin böyle yabancıların önünde çalınmasının hiç doğru ol-
madığını” ekler ve yürümesini sürdürür. Ahmet Esat, İsmail Zühtü'nün yüzüne bir
tokat atar ve bağırarak “İşinden kovduracağını” söyler. Dediğini yaptırtan Ahmet Esat,
İsmail Zühtü’nün görevinden uzaklaştırılmasını sağlar. Sanayi Mektebi Bandosu şef-
liğine flütist Victor Callea getirilirken İsmail Zühtü de okul mağazasında satış memuru
olarak görevlendirilir. Olaydan oldukça etkilenen İsmail Zühtü “Kendisinin, yeni şef
Callea’dan daha iyi bir müzisyen olduğunu” belirterek okul yönetiminden göreve iade
edilmesini isterse de isteği kabul edilmez. Bir zaman sonra Victor Callea armoni bil-
gisini ilerletmek için İsmail Zühtü’den özel ders almak ister. Bunu öğrenen okul yöne-
timi yapılan yanlışı fark ederek İsmail Zühtü'yü yeniden bando şefliğine getirir.

Bando şefliğine kavuşması İsmail Zühtü’nün müzik yaşamında adeta yeniden doğuş
olur. O günden sonra çalışmalarını yoğunlaştırır ve yeni besteler yapmaya başlar. “Ülke
müziğinin gelişmesinin ancak çok seslilikle gerçekleşebileceğini” savunan İsmail
Zühtü'ye çevresindeki tutucu ve eğitimsiz ortamda “Çalgıcı İsmail” diye seslenilmek-
tedir.

1907 yılında beklenmedik bir olay olur. İzmir Körfezi’ne ziyaret için gelen İngiliz
filosu amiraline bir marş yazıp hediye eder. Marşı çok beğenen Amiral, İsmail Zühtü'ye
bir madalya gönderir. Ancak olay duyulunca, besteci sürgün olarak Ankara'ya gönde-
rilir. İkinci Meşrutiyet’in ilanına kadar Ankara’da sürgünde olan sanatçı, burada halk
müziğini inceleme fırsatını da bulur.

1909 yılında Avrupa’ya yaptığı geziden dönmekte olan Sultan Reşat'ı karşılamak için
görevlendirilen İsmail Zühtü ve bandosu Selanik'e gider. Yolda bestelediği Selanik
Marşı’nı çok beğenen Sultan Reşat kendisine nişan verir. Aynı yılın sonuna doğru bir
grupla birlikte görevli olarak Avusturya-Macaristan'a giden İsmail Zühtü'yü burada
bir sürpriz bekler. Avusturyalılar Selanik Konsolosları aracılığı ile marşın notasını ge-
tirterek Türk heyetini İsmail Zühtü'nün marşıyla karşılarlar.

Aradan geçen yıllarda İzmir’de sevilip yaygınlaşmaya başlayan Batı müziği alışkan-
lığında İsmail Zühtü büyük rol oynar. Balkan Savaşı sona erdikten hemen sonra o
güne kadar İzmir’de açılan okulların en çağdaş formatta eğitim vereni olan İttihat ve
Terakki Okulu yönetimi çok sesli müzik eğitimine büyük önem verir. Arap Fırını
Sokağı’nda, daha sonraları Dumlupınar İlkokulu olarak da kullanılacak olan bir yapıda
eğitim vermekte olan okulun eğitimcileri arasında Saracoğlu Şükrü, Salih Zeki, maiyet
memuru İzzet, Anadolu Gazetesi sahibi ve başyazarı Haydar Rüştü, eski mebuslardan
Rodoslu Enver, Profesör Veli gibi çok değerli insanlar vardır. Bu kadro, okuldaki diğer
dersler gibi müzik eğitiminde de reformist bir tavır içine girerek kendilerine en uygun
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eğitmen olarak İsmail Zühtü'de karar kılarlar. Görevlendirdikleri arkadaşları Turgut
(Türkoğlu) ne yapıp yapar ve bu işe pek de gönüllü olmayan sanatçının öğretmenlik
yapmayı kabullenmesini sağlar. Böylece okulun bütün sınıflarında vokal eğitimi veri-
len müzik dersleri sonucu yaklaşık bir yıl içinde 80-100 öğrencilik koro dört sesli
eserleri rahatlıkla seslendirmeye başlar.

İsmail Zühtü’nün yakın dostlarından biri de Riyaziye öğretmeni olan Mehmed Celal
Bey’dir. Sanayi Mektebi’nde öğretmen odasında başlayan dostlukları okulun hemen
arkasındaki mahallede komşuluk ilişkisiyle gelişir. Mehmed Celal Bey’in iki çocuğun-
dan küçük olanı, İsmail Zühtü’nün bazı akşamüstleri, okulun hemen karşısındaki
bahçede bandoya verdirdiği minik konserlerin sürekli izleyicilerindendir. Bu ilgi
dikkatinden kaçmayan İsmail Zühtü, bir komşu ziyaretinde bunu Mehmed Celal Bey’e
anlatır ve hemen odaya çağrılan küçük Ahmed Adnan’ın İsmail Zühtü’nün söylediği
bir Rumeli türküsünü yinelemesi istenir. Küçük çocuk türküyü kusursuz söyler ve İs-
mail Zühtü dostu Mehmed Celal’den oğlunun müzik eğitimine mutlaka önem ver-
mesini ister. Birkaç gün sonra da Celal Beyin evine gelen bir okul görevlisi, İsmail
Zühtü Bey’in küçük Adnan’a gönderdiği bir paketi teslim eder. Paketten okul
marangozhanesinde yaptırılmış, ahşap oyma notalar çıkar. Böylece çağdaş müzik
alanında ülkemizin yetiştirdiği en büyük besteci olan Ahmed Adnan Saygun’un nota-
larla tanışması, işte bu armağanla gerçekleşir.

İsmail Zühtü’nün, küçük Ahmed Adnan üzerinde böylece başlayan yönlendirici müzik
öğretmenliği, yukarıda sözünü ettiğimiz İttihat ve Terakki Okulu’nda da sürer. 1987
yılında İzmir’de kendi adına düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada Ahmed
Adnan Saygun şunları söyleyecektir: “Musikide, beni en çok alakadar eden mevzu
olduğu için söyleyeyim; musikide ilk çağdaş hareket İzmir'den başlamıştır. Benden
önceki bir hareketti bu. İzmir'in ilk yetiştirmiş olduğu çağdaş anlamdaki ciddi besteci-
miz, İsmail Zühtü, benim hocam olan zat.”

O tarihlerde İzmir'i ziyaret etmekte olan Alman generali Liman von Sanders şerefine,
İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından bir spor şenliği düzenlenir. Paradiso'da (bugünkü
Şirinyer) düzenlenen bu şenliğe korosu ile birlikte İsmail Zühtü de çağrılır. Spor gös-
terilerinin izlendiği salonunun dışındaki balkonda yerini alan koro henüz ilk parçasını
seslendirmeye başlar başlamaz dışarıya fırlayan konuklar kulaklarına inanamaz. Ne
öğrencilerin ne de öğretmenlerinin Türk olduğuna inanmak istemezler. Bu şaşkınlık
minik koro dinletisi sonunda yerini oldukça hararetli alkışlara bırakırken, İzmir Na-
tional Kolej Müdürü McMahlen, Turgut Türkoğlu'ya gıpta ile şunları söyler:

- Bu ders için Londra'dan özel olarak bir müzik öğretmeni getirttiğim halde, itiraf ede-
rim ki İsmail Zühtü’nün başarısını sağlayamadım.

İzmir, 15 Mayıs 1919'da işgalle birlikte adeta kabus yaşamaya başlar. Mütareke'nin
ilanından sonra İzmir'in işgali İsmail Zühtü'nün ruhunda da müthiş sarsıntılar yapar.
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Bu nedenle hemen o günlerde bestelediği “Siyah Sancak” marşını o zamanlar adı “Na-
mazgah” olan (sonradan Misak-ı Milli) okulda yapılan yaslı bir törende söyletir. Siyah
Türk bayrağına sarılmış bir genç kızın sahnede görünmesiyle birlikte tüm öğrenciler
bu marşı söyler ve salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamayarak ağlar. İşgal askeri
evlere, camilere ve okullara pervasızca müdahalede bulunur ve çirkin saldırgan
hareketleri sürdürürken işgal altındaki kentteki sıradan bir okulda yapılan böyle an-
lamlı bir tören, cesaretin de çok ötesinde bir gösteridir. Bu, Türk milletinde işgalden
doğmuş bunalımın, üzüntünün ve çaresizliğin tepkisidir. Sözü geçen törenin sonunda
yas içindeki genç Türk kızının üzerindeki siyah bayrak Mehmetçik tarafından kaldırılır
ve altından al renkli Türk bayrağı ortaya çıkar. O gün okuldan yayılan alkışlar, dalga
dalga yayılarak neredeyse tüm İzmir'i sarar.

İşgalden sonra birçok vatansever İzmir’i terk ederek Anadolu’daki kurtuluş hareketine
katılmaktadır. İsmail Zühtü de bunlara katılır ve çeşitli yollardan geçerek Eskişehir'e
gelir. Artık adı bilinen bir şef olduğu için de öncelikle “Garp Cephesi Karargahı Ban-
dosu Şefi” olarak görevlendirilir. Ayrıca Eskişehir Öğretmen Okulu ile Eskişehir Sul-
tanisi’nde müzik öğretmenliği görevi de verilir.
İsmail Zühtü, Eskişehir'de geçirdiği dönemde işgalin getirdiği zulüm ve bu topraklarda
yaşayan insanların çektikleri acıyı art arda bestelediği eserlerinde dile getirir. Bu ne-
denle ulusal mücadele sırasında çekilen sancıyı o günlerde işleyen ve besteleriyle bu
mücadeleye ruh katıp destek veren İsmail Zühtü dışında hiçbir bestecimiz yoktur. O
günlerin destansı havası içinde İsmail Zühtü’nün hemen tüm yapıtlarında yalnızca yi-
tirdiğimiz topraklar için seslenip ağladığı görülür.

Eskişehir'de bulunduğu günlerde, bir türlü dindiremediği İzmir hasreti, bestecinin
bir şaheser yaratmasının nedeni olur: Feryad. Feyzullah Sacit'in aynı adlı şiirini
besteleyen İsmail Zühtü dinleyenlerin tüylerini diken diken eden eserini ulusuna ve
çok sevdiği İzmir'e armağan eder.

İsmail Zühtü'nün Eskişehir'de geçirdiği günler içersinde Ferit Hilmi’yi (Atrek) tanıması
ülkemiz müzik sanatının sonraki yıllarında değerli bir besteci daha kazanmasına neden

Bir kızıl alevdin gökte bir zaman
Solardı renginden nuru güneşin
Şimdi bir dumansın kara bir duman
Sinmiş gönüllere sanki ateşin.

Ey güzel sancağım solmasın yüzün
Biz henüz yaşarken yasa bürünme
Hicrana takati yok gönlümüzün
Bu matem yüzüyle bize görünme.

İncil mi koydular Kuran yerine?
Hep haç mı taktılar minberlerine?
Düşman sövüyor mu makberlerine?
Çoktandır almadım haber İzmir'im
İzmir'im İzmir’im güzel İzmir’im.

Bilmedim gittin mi duruyor musun?
Feryad ediyoruz duyuyor musun?
Niçin susuyorsun uyuyor musun?
Uyan gün batıyor uyan İzmir'im
Bak doğan güneşler al kan İzmir'im.
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olur. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı yarışmada birinci seçilerek “İs-
tiklâl Marşı” olarak bestelenmesi kararlaştırılan Mehmet Akif'in şiirini de besteler ve
bununla ilgili olarak açılan yarışmaya katılan on altı besteciden biri olur. Ancak savaşın
değişik boyutlar göstermesi bu yarışmanın sonuçlanmasını engeller. İsmail Zühtü'nün
bestesi Zeki (Üngör) ve Ali Rıfat (Çağatay) Beylerin besteleri ile birlikte en çok yayılan
ve söylenen üç besteden biri olur.

İsmail Zühtü kısa zaman sonra Ankara’ya gönderilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bandosu şefi olur. Ancak cephedeki kritik durum nedeniyle meclisin çalışmalarına
ara vermesi bando çalışmasının da durmasına neden olduğu gibi Ankara'nın da tehlike
içinde bulunması üzerine besteci öğrencileri ile birlikte bu kez Kastamonu'ya gönde-
rilir. Sakarya Zaferi’nden sonra da yeniden Ankara'ya çağrılır.

Aynı tarihlerde Ankara'da, İzmir'den gelenlerin örgütlediği ve Mustafa Necati ile Vasıf
Çınar'ın başında bulunduğu “İzmir Yurdu Derneği” özellikle “İzmir sevgisini yaygın
hale getirmek, ulusal hamlenin ve dikkatin yönünü İzmir'e çevirmek” amacına uygun
çalışmalar yapmaktadır. Dernek, Mustafa Kemal'in de çağrılı olduğu bir gösteri düzen-
ler. Şairlere ve bestecilere bu gecenin anlamına uygun eserler ısmarlanır. İsmail Zühtü
de bu gece için iki eser hazırlar. Bunlardan birisi derneğin adını taşıyan bir marştır.
Sözlerinin sahibi ise Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti sekreteri Esat Çı-
nar'dır.

Güzel İzmir, Anadolu kalbi senin için yara dolu,
Güzel İzmir, bağlarının ne oldu zümrüt yolu?
Biz o yolun işte üç yıl ufkuna atıldık canla başla,
Bir gün sana varacağız gözümüz dolu yaşla.

İki eseri de piyanoda bestecinin öğrencisi olan Ferit Hilmi seslendirecektir ve çalış-
malar yoğun bir biçimde başlar. Ulus'ta o zamanlar “Şehir Bahçesi” adıyla bilinen
alanda bulunan toprak zeminli salona günlerce uğraşılarak derme çatma bir sahne
hazırlanır. O gece Ulu Önder, büyük halk adamlığına yeni bir örnek daha ekleyerek
protokolde kendisine ayrılan yere oturmayarak, salonun tam ortasında bir yerde,
halkın arasında tahta bir iskemleyi tercih eder. Salonun bu nedenle daha da artan
coşkun havası, orada bulunan herkesi adeta İzmir'e götürür. Her şey İzmir içindir. İs-
mail Zühtü'deki İzmir sevgisi o günlerde de hiç azalmadan sürüp gitmektedir. “Üstad,
nasılsın?” diye soranlara “Ölmedik daha” cevabını yapıştırıp ekler: “İzmir'in alındığını
görmeden ölmek istemiyorum!”

9 Eylül 1922 günü İzmir'in kurtuluş haberi Ankara'ya ulaşınca besteci hazırlıklara
başlar ve Eylül ortalarında İzmir'e hareket eden ilk trende yer alır. Kendisine ailesiyle
birlikte yaşaması için Turan civarında, kaçan Rumlardan kalma bir ev verilir. İsmail
Zühtü yaşamının kalan iki yılını burada sakin bir biçimde geçirir. Bu arada İzmir'deki
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hemen bütün orta dereceli okullarda ders verir. Zamanın Maarif Vekili Vasıf Çınar
1924 yılı ilkbaharında İsmail Zühtü'yü görevle Ankara'ya çağırır. Her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da atılım içinde olan Cumhuriyet yönetimi müzik eğitimi ile ilgili
bir kurulun da kurulması da kararlaştırmış ve kurulun başkanlığına İsmail Zühtü atan-
mıştır. Kuruldan istenen ilk görev; Cumhuriyet tarihinin ilkokul ve çocuk şarkıları
kitabının hazırlanmasını sağlamaktır. Kurulun diğer üyeleri Zeki (Üngör), Halil Bedii
(Yönetken) ve Mesut Cemil (Tel) Beylerdir. Üst üste yaptıkları toplantılarda yurdun
hemen her yanından gelen şarkıları inceleyip, değerlendirmektedirler. Bir gün, Ege
illerinin birinden gönderilmiş bir melodi ilgilerini çeker. Bunun üzerine İsmail Zühtü
birkaç dakika içinde bu melodiyi ustaca armonize ederek piyanoda seslendirir. İcrayı
ve eserin yeni halini hayranlıkla dinleyen Mesut ve Halil Bedii Beyler heyecanla bağırır:

- Siz Türkiye'nin Mussorgsky'si, Borodine'i, Glinka'sısınız. Yeni sanat anlayışının ön-
derisiniz.

Yapılan çalışmalar sonucu, kurul yaklaşık elli şarkının seçimini yaparak, hemen
bastırılması için bakanlığa sunar. Şarkıların otuz tanesi İsmail Zühtü'nün eseridir.
Ancak bu kitap hiçbir zaman basılamaz. Çünkü komisyonda olduğu halde hiçbir
toplantıya katılmayan bir üye, İsmail Zühtü'nün aynı yıl içinde hayatını yitirmesinden
de yararlanarak basımı önler. Yaklaşık üç yıl sonra da bunun nedeni anlaşılır. Çünkü
çoğu adapte şarkılardan oluşmuş bir müzik kitabı bu kişinin adıyla yayımlanır.

Bu gün, İsmail Zühtü’nün bestelediği çocuk şarkılarını incelediğimizde çağının ne
kadar ilerisinde çalışmalar yaptığı daha iyi anlaşılmaktadır.

İzmir’e dönen İsmail Zühtü, birkaç ay sonra, 11 Ağustos 1924 günü, Karşıyaka’ya
geçmek için vapur beklediği Pasaport kahvelerinden birinde geçirdiği kalp krizi
sonucu yaşama veda eder.

EEsseerrlleerrii::

Piyano ve Orkestra için: “Tezer”, “İzmir Hayatı”

Orkestra için: “Keman konçertosu”, İki “senfoni” (birisi yarım kalmıştır) “Karakter
Marşı”, “Şark Rüyası”, “Bahar Valsi”, “Kelebek”, “İzmir Revüsü

Piyano için: “Çoban Hisleri”, İki “Pastoral”, “Leon Hancıyan'ın bir eseri üzerine Semai”,
“Hamidiye'nin Akını”, “Dört el için sonatin”, “Marş triyonal”, “Marş elejiyak”, “Deliler”,
“Topallar”, “Yarasalar”, “Hürriyetin Sesi”, “Köroğlu”, 6 “marş”, 5 “vals”, 1 “sonat”, 1
“quadril”, 3 “polka”, 1 “romance”, 3 “methiye”, 6 “sonatin”, 1 “trio”, Bir şiir üzerine fan-
tezi, Çeşitli piyano parçaları

Piyano eşlikli şan ve koro için: “Türk'ün Duası”(1) - Fuat Köprülü, “Türk'ün Duası”(2)
- Kemalettin Kamu, “Feryad”, “İzmir Yurdu Marşı”, “Issız gece...”, “Altay'da Bahar
Oldu”, “Siyah Sancak”, “Türk Ocağı Marşı” - Sırrı Sanlı (2m), Yeni Turan - Halide
Edip Adıvar (2k)
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Diğer eserleri: “6 saz için konçerto”

Bando için marşlar: “İstiklâl Marşı”, “Alsancak Marşı”, “Edirne Marşı”, “Selanik Marşı”,
“Türk Donanma Marşı.” Ayrıca 100'e yakın okul şarkı ve marşları.

Yetiştirdiği öğrencileri: müzisyenler: Ahmet Adnan Saygun, Ferit Hilmi Atrek, Cavit
Özmengü (Violonist - C. F. Orkestrası), Şeref (Şerafettin) Koral (Piyano) (musiki tahsili
için İzmir Türk Ocağı tarafından Fransa'ya gönderildi), Muzaffer Koral (Violin), Nuri
(Violin), Cezmi (Violin), Ali (Violin) (İsviçre'de Konservatuvar eğitimi gördü), diğer-
leri: Dr. Fehmi Nuza (Sofya maslahatgüzarı), Fikri Çiçekoğlu, Ziya Aclan, Celâl Can-
baş.

İsmail Zühtü hiç tartışmasız Çağdaş Türk Müziği'nin öncülerindendir. Bu müziğe,
yaşadığı dönemden ve o dönemin temelsiz, sistemsiz yoklukları içinden güçlü bir ışık
tutmuştur. Eserleri ile çağdaş Türk Müziği'ne anlamlı bir karakter katmıştır. Ancak
bugün üzüntü ile kaydedeceğimiz en önemli nokta; bu büyük bestecinin eserlerinin
-birkaçının dışında- elimizde olmamasıdır. Ne acıdır ki, bu kadar büyük bir sanatçının
eserlerini yeniden gün ışığına çıkarmak ve Türk kültür ve sanatının emrine vermek
için hemen hiçbir sanatçı ve araştırmacı yeterince çaba gösterememiştir. Hele onun
öğrencileri arasında bulunanlar ellerindeki notaları bile koruyamamışlardır. Bugüne
kadar yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkardığımız on kadar eserini ise henüz pek
önemli bir başarı olarak görmüyoruz. Gerisini de müzik dünyamıza kazandırabilirsek
ne mutlu bize. Her ne kadar bazı kaynaklarda İsmail Zühtü'nün eserlerinin basılı
olduğundan söz ediliyorsa da şimdilik bunu doğrulayacak bir materyale henüz rast-
layamadık. Peki, bütün bu eserler ne oldu? İsmail Zühtü’nün eserlerini evindeki bir
sandığın içinde sakladığı bilinmektedir. Hatta öğrencilerinin anlattıklarına göre onları
düzensiz bir biçimde sandığa atıvermektedir. Ölümünden sonra aynı zamanda müzik
öğretmeni olan büyük oğlu Kemal Zühtü babasının eserlerinin bir bir kopyasını çıkarır
ve bu kopyaları İzmir Maarif Müdürlüğü arşivine teslim eder. İşte şu anda ardına
düştüğümüz notalar, bu kopyası çıkarılmış olanlardır. Öte yandan bestecinin büyük
gelininin de birkaç yıl öncesine kadar hayatta olduğunu öğrendik. Ancak oturduğu
semtte yaptığımız çalışmalarda bir sonuç elde edemedik.

Sonuç olarak; İsmail Zühtü, adı günümüzde unutulmuş önemli İzmirli değerlerden
biridir. Ülkemizdeki ilk çağdaş bestecidir. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediye-
si’ne sunduğumuz dilekçe/rapordaki “Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki
küçük salona İsmail Zühtü adının verilmesi” dileğimizi burada yineliyoruz.

İsmail Zühtü konusu halen yazımını tamamlamak üzere olduğumuz “Müzik Tarihinde
İzmir” çalışmasının küçük bir parçasıdır ve bu metin “İzmirli Olmak” sempozyumu
için oluşturulmuştur.
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OOkkttaayy GGÖÖKKDDEEMM‹‹RR**

BBİİRR CCUUMMHHUURRİİYYEETT KKEENNTTİİNNİİNN DDOOĞĞUUŞŞUU

Lewis Mumford’un kentlerin arkeolojisi ve geleceği üzerine kaleme aldığı “Tarih
Boyunca Kent” adlı devasa eserinde de vurguladığı üzere; kentler sadece maddi
yapılardan ibaret olmayıp, fiziksel bir bütünlüğe ve somutluğa sahip en büyük toplum-
sal birim olmasının yanı sıra aynı zamanda geniş bir toplumsal ilişkiler ağının hem
yaratıcısı hem de düğüm noktasıdır. Göçebenin kışlağından ve köyden farklı olarak,
insanın “kendisi gibi olmayan” ile “yabancı” karşı karşıya geldiği, ilişki kurduğu ve
birlikte yaşadığı yerlerdir.1 Fernand Braudel’den mülhem olarak söyleyecek olursak
kentler; insanı özgürleştiren mekânlardır. Kentleri yurttaşlar oluşturur ve kentler ka-
musal olanla özel olanı bünyelerinde birlikte temsil ederler. 

İzmir; Akdeniz’in incisi, batının en doğusu, doğunun en batısı… İzmirli büyük ozan
Homeros’un “gök kubbenin altında ki en güzel şehir” olarak betimlediği, Aristo’nun
İskender’e “görmezsen eksik kalırsın” diyerek önemini vurguladığı, büyük yazar Victor
Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği;  farklı kültür-
lerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı kav-
imler kapısı.2 Doğu Akdeniz’in merkezi, Ege’nin gerdanlığı! Tarih boyunca değişik
uygarlıklara ev sahipliği yapmanın onurunu taşımış;  her dönemde kendine özgülüğü
ile öncü olmuş bir kent İzmir. 

İİzzmmiirr TTaarriihhiinnddeenn KKeessiittlleerr

Söylencelere göre İzmir adı ; “Smyrna” adlı bir Amazon kraliçesinden gelmektedir.
Bugün İzmir olarak kullandığımız isim Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Bazı
kaynaklar Smyrna kelimesinin daha erken söyleniş biçimlerine ilişkin Samorna ve
Smurna adlarını da vermektedirler. Ama kentimiz 20. yüzyılın başına kadar yaygın
olarak Smyrna ismiyle tanınmıştır.3

Antik çağlardan günümüze bir ticaret ve liman kenti olan İzmir;  kuruluşundan bu
yana bu özelliğini hiç kaybetmemiştir. Bu özelliği sayesinde farklı kültürler İzmir’de
harmanlanmış, bu olgu kentin mimari dokusuna da sinmiştir. Yakın zamanlara kadar
İzmir’in en eski yerleşim alanı olarak bilinen Bayraklı’daki Tepekule kazılarından elde
edilen buluntular M:Ö 3000 yıllarına kadar uzanmaktaydı.4 Ancak 2006 yılında Ege
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından İzmir Bornova’da bulunan Yeşilova
Höyüğü’nde ki kazılarda kentin tarihinin MÖ. 6500’e kadar uzandığı tespit edilmiştir.5

* Yar. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

1. Gün  
Bildiriler
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Çağlar boyunca çeşitli istilalara uğrayan İzmir’in üçüncü kuruluş süreci ise; M.Ö 333
yılında çeşitli kaynaklarca da doğrulandığı biçimde İzmir’e gelen İskender sayesinde
olmuştur. Söylenceye göre; Pagos (Kadifekale) Dağı eteklerinde uyuyakalan İskender’e
rüyasında iki su perisi İzmir’i burada kurmasını öğütlemişler. O da kenti ikinci kez
Kadifekale sırtlarında kurmuştur.6

Roma İmparatorluğu döneminde; Roma’ya karşı Bergama Kralı Attalos’un oğlu Aris-
tonikos’un öncülüğünü yaptığı ayaklanmaya destek vermediği için İmparatorluk
tarafından  “özgür kent” olarak tanımlanan İzmir, ardından gelen Bizans egemenliği
döneminde dinsel bir merkez haline gelmiştir. Böylelikle İzmir, Bizans döneminde
dinsel merkez olma özelliği nedeniyle başkent İstanbul düzeyine çıkarılmıştır. Bizans
İmparatoru Leon, İzmir’i İstanbul dışında ki kentlerin başkenti ilan etmiş ve bu süreçte
İzmir’e “kendi kendini yönetebilen kent” ünvanı verilmiştir.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yoğun Türkmen akınlarına sahne ol-
masıyla birlikte İzmir ve çevresinde ilk kez Türk egemenliği görülmeye başlamış,
1081’de denizci Türkmen Beyi Çaka Bey;  İzmir’i merkez alarak bir beylik kurmuş ve
yaklaşık 16 yıl bu egemenliğini sürdürmüştür. Çaka Bey’in çok kısa süren
hâkimiyetinden sonra İzmir ve çevresinde Türk izlerini kuvvetlendiren asıl dönem,
Aydınoğulları Beyliği’nin 1308’de Birgi’de kurulmasıyla başlamıştır. 1317’de İzmir’i ele
geçiren Aydınoğlu Mehmet Bey, İzmir’in yönetimini oğlu Umur bey’e vermiştir. Umur
Bey döneminde İzmir’de özellikle Kadifekale sırtlarında yoğun bir Türkleşme olgusu
yaşanmıştır. Umur Bey’in İzmir ve Ege Denizi’nde elde ettiği başarılar karşısında; or-
taçağın güçlü denizci İtalyan kent devletleri olan Venedik ve Cenevizliler olumsuz
olarak etkilenmişler ve Umur Bey’in faaliyetlerine son vermek amacıyla 1345 yılında
Papalığı harekete geçirerek Fransız Humbert komutasında bir Haçlı donanmasını
İzmir’e göndermişlerdi. Bu donanma İzmir’e baskın yaparak sahilde bulunan Liman
Kaleyi zapt etti.

Yaşanan bu gelişmeler sonunda Umur Bey’in donanması ve tersanesi tahrip edildi.
Türkler Ancak Kadifekale eteklerinde tutunabildiler. Süreç içerisinde Kadifekale ve
çevresi Türk Müslüman İzmir, günümüzde Hisarönü Camii civarında bulunan Liman
Kale’de sahil kesimi ise Hıristiyan-Gâvur İzmir olarak kaldı. Umur Bey; Liman Kaleyi
Latinlerden geri almak için çok uzun süren mücadeleler yaptı. 1348 de Liman Kaleyi
kuşattı. Ancak kaleden atılan bir okla şehit oldu. İzmir;  1425 yılında Osmanlı İmpara-
torluğunun sınırları içine girmiş ve uzun yıllar imparatorluğa bağlı  “Sığla Sancağı”
olarak anılmıştır.7
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ÇÇookk KKüüllttüürrllüü YYaaşşaamm KKooddllaarrıı vvee BBüüyyüüyyeenn İİzzmmiirr

Uygun bir limana sahip olması ve çok zengin bir bölgenin tek çıkış özelliğini taşıması
kenti, süreç içerisinde daha da geliştirdi. Yönetim açısından önceleri voyvodalık daha
sonra da sancak merkezi olan İzmir 1841- 43 yılları arasında Aydın Vilayeti’nin
merkezi olmuştu. 

İzmir’in kentsel gelişimi ise 17. yy.’dan itibaren ivme kazanmıştır. 1425’de başlayıp 17.
yy.a kadar geçen süre içinde kasaba irisi bir kent özelliği taşıyan İzmir;  17.yüzyılla bir-
likte Osmanlı İmparatorluğu’nun Batıya açılan kapısı olmuştur. Hinterlandında verimli
tarım arazileri olan İzmir’in dünya kapitalist sistemine eklemlenen bir “Liman Kent”
olarak kentsel gelişimi;  17. yy.da Batı Avrupa’nın Osmanlı coğrafyasına doğru yayılma
emelleri taşımasıyla paralellik taşır. Batı Anadolu’nun zengin tarım ürünlerinin tek
ihraç kapısı niteliğinde olan İzmir, bu tarihten itibaren batılı şirketlerin ve onların
aracısı konumundaki Levanten aile işletmelerinin en önemli ilgi odaklarından birisi ha-
line gelmeye başlamıştır. Bu olgu; kentin sosyolojik yapısını ve mekânsal görünümünü
önemli bir değişime uğratmış ve farklı kültürler ve yaşam biçimleri İzmir’de bir arada
barış içerisinde yaşamaya başlamışlardır. 19. yy.ın bütün yolculuk güncelerinde
“Küçük Paris” olarak adlandırılan İzmir; giderek batılı yaşam tarzının en rafine örnek-
lerinin yaşandığı bir kent haline gelmiştir. Farklı dillerde yayınlanan gazeteleriyle,
Avrupa’da ki herhangi bir kenti aratmayacak kafeleriyle, tiyatro binaları ve konser sa-
lonlarıyla İzmir, kültürel olarak da Doğu Akdeniz liman kentleri içinde ayrıcalıklı bir
konuma sahip olmuştur. İzmir Fransız tarihçi Fernand Braudel’inde vurguladığı gibi
artık tipik yeniçağ Avrupa kenti havasına bürünmüştü.yani İzmir artık teritoryal de-
vleti oyuna getiren, kendi ekonomi politikalarını yürüten benzersiz derecede özgür,
otonom bir yaşamın özelliklerini taşımaktaydı.8

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın ardından İzmir, gümrük sisteminde yapılan
düzenlemelerle sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinin ithal mallarının yoğun işgaline
uğradı. Bu ithalat patlamasıyla birlikte İzmir’de meydana gelen ticari canlılık, 1908
yılında II. Meşrutiyet’in ilânına kadar sürdü. Bu süreç içerisinde İzmir Limanı adeta
Asya’nın Avrupa’ya bağlandığı bir köprü işlevi gördü. Anadolu’nun zengin tarım
havzalarının ürünlerinin deve kervanlarıyla İzmir’e getirilerek, limandan Avrupa’nın
değişik şehirlerine ihraç edildiği bu süreci; 1860ların ortalarından itibaren dünya kap-
italist sisteminin bir ürünü olan demiryollarının Batı Anadolu’daki yapımı izledi. Bu
gelişmeler ışığında İzmir-Aydın Demiryolu’nun devreye girmesiyle Gediz ve Menderes
Ovaları’nın tarım ürünleri İzmir Limanı’na daha rahat ve kolay bir şekilde taşındı.
Bütün bu gelişmelerle birlikte Osmanlı merkezi otoritesinin ticaret üzerindeki dene-
timinin zayıflaması ve konsolosluk mahkemelerinin yargı alanlarının genişlemesi ya-
bancı tüccarların İzmir’e akın etmesine neden oldu. 1856 yılında yabancılara mülk
edinme yasasının çıkarılmasıyla birlikte İzmir nüfusunda önemli değişimler meydana
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geldi. 1847’de yaklaşık 15 bin olan kentteki yabancı nüfus, 1880’de 50 bin kişiye
ulaşmıştı. Artan ticaret hacmi doğal olarak yabancı sermayeli kuruluşların İzmir’de
faaliyet göstermelerine neden oldu. Örneğin 1843 yılında Commercial Bank of Izmir,
1860’da Credit Lyonnais ile 1863’de Osmanlı Bankası İzmir’de şubeler açtı. 1850’de
yirmi değişik ülkenin tüccarları İzmir’de ticaret evleri kurmuş, bu durumun doğal bir
sonucu olarak da kent bünyesinde 17 konsolosluk bu yabancı tüccarlara hizmet ver-
meye başlamıştı. Hiç kuşkusuz bu durum İzmir’in sosyo-ekonomik yapısını tamamıyla
değiştirecek gelişmeleri de beraberinde getirdi. İzmir’in gündelik yaşam pratikleri artık
değişiyordu. Konsolosluklar, Levanten aile şirketleri ve yabancı sermayeli kuruluşların
geliştirdikleri yeni yaşam biçimleri İzmir’in başta Kordon olmak üzere mekânsal
görünümünü de farklılaştırdı. İzmir Rıhtım Şirketi’nin denizi doldurarak oluşturduğu
bölgede ve Kordon’da, yabancılar kendi yaşam alışkanlıklarını sürdürecek mekânlar
yaratmışlardı. Özellikle yüksek gelir gruplarına yönelik pek çok kulüp ve dernek bi-
nası bu civarda konuşlanmıştı. Örneğin Avrupalılar Derneği  (Club Europen), Tüccar-
lar Derneği ve Kulübü, Avcılar Kulübü, Sporting Club ve Concert America Tiyatro
Salonu bu bağlamda inşa edilmiş en görkemli yapılardı. Ayrıca Kramer Palas Oteli ile
onun üst katındaki Club Hellenique de bu kompozisyonu tamamlıyordu. Artık kentin
insan kitlesinde büyük farklılaşmalar oluşmuştu. Söz konusu bu kitle, Kordon’da
konutlar da edinmeye başlamıştı. Pasaport yöresinden kuzeye doğru, konut alanları
yoğunlaşmıştı.Yine kentin Whitall, Giraud, Charnaud, Forbes, La Fontaine, Patterson
gibi zengin Levanten tüccar aileleri, Buca, Bornova ve çok az olmakla birlikte
Karşıyaka’da geniş araziler alıp görkemli malikâneler yaptırmışlardı.9

II.. DDüünnyyaa SSaavvaaşşıı vvee ÇÇöözzüüllmmee

İzmir’in bünyesinde taşıdığı bu çoğulcu özellik I.Dünya Savaşı yıllarından itibaren
bozulmaya başlamıştır. Zira emperyal güçler daha savaş yılları içerisinde yapmış
oldukları gizli antlaşmalarla İzmir ve çevresini kendi aralarında paylaşmışlardı. Bütün
bunlara II. Meşrutiyet’ten sonra İttihatçıların uygulama alanına koydukları milli iktisat
politikaları eklenince; bu gelişmeler en çok İmparatorluğun en kozmopolit kenti
İzmir’de hissedildi. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nı yenik kapamasıyla birlikte 30 Ekim
1918’de imzaladığı Mondros Mütarekenamesi Anadolu’yu emperyalist devletlerin iş-
galine açık bir alan haline getirdi. Yukarıda da belirtildiği gibi I. Dünya Savaşı’nda
emperyalistler arasında yapılan gizli anlaşmalarda aslında İzmir ve çevresi İtalya’ya
bırakılmıştı. Ancak savaş sonrasında İngiltere Ortadoğu’daki petrol bölgelerini İngiliz
çıkarları doğrultusunda koruyacak bir taşeron güç arıyordu. Bunun için Yunanistan
biçilmiş kaftandı. Bu gelişmelerle birlikte İtilaf Devletleri 19 Ocak 1919’da toplanan
Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’ın İzmir ve çevresini işgal etmesi kararlaştırdı.
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15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan Ordusu tarafından işgal edilmesi tüm Anadolu’da
milli bilinci harekete geçirdi. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefini
İzmir’in düşman işgalinden kurtulması olarak belirledi. İzmir; işgaliyle birlikte modern
Türk ulus- devletinin kuruluşunun temel harcı oldu. 15 Mayıs 1919’da Gazeteci Hasan
Tahsin’in Yunan ordusuna karşı sıktığı ilk kurşun;  üç yıl dört ay sürecek Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’nın da ilk kıvılcımıydı.. Türk ulusu Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 20.
yüzyılda emperyalizme karşı ilk ulusal bağımsızlık hareketini bu gelişmeler ışığında
gerçekleştirdi. 26 Ağustos 1922’de TBMM’nin Başkomutanı Mustafa Kemal önder-
liğinde giriştiği Büyük Taarruz sonucunda 9 Eylül 1922’de yani üç yıl dört ay sonra
İzmir, emperyalist işgalden kurtuldu.

Bu gelişmeler ışığında İzmir;  hem kurtuluşun hem de kuruluşun simge kenti oldu.
Atatürk Modern Türkiye’yi kurarken bütün önemli mesajlarını İzmir’den verdi. Tar-
ihsel süreç boyunca hep öncü bir rolü üstlenmiş olan kent, bu özelliğini XX. yüzyılda
da sürdürdü.

AAttaattüürrkk vvee İİzzmmiirr

Kurtuluş savaşımızın öncüsü, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 20.
yüzyılın en büyük devrimcilerinden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında
İzmir ayrıcalıklı konumunu her zaman korumuştur. İzmir’in ulusal kurtuluş savaşının
başladığı ve sonlandığı yer olmasının yanı sıra 19. ve 20. yüzyıl başlarında imparator-
luğun dışa en açık liman kentlerinden biri olmasının getirdiği avantajlar ona kurtuluş
savaşı sonrasında kurulan yeni Türk devletinin öncü kenti oma rolünü de vermişti. Bu
bağlam da Mustafa Kemal cumhuriyetin önce ve sonra yapacağı birçok devrim ve
dönüşümlerle ilgili ilk mesajlarını İzmir’de vermiştir. Onun bu konudaki tercihinin
önemli nedenlerinden birisi ise İzmir ve İzmirlilerin ulusal kurtuluş savaşına ve savaş
sonrası cumhuriyet devrimine olan bağlılıklarıydı. İzmir’in Mustafa Kemal’e olan
bağlılığı emperyalist işgal sona erdikten sonra daha güçlü bir aidiyete dönüşmüş ve 14
Eylül 1922’de İzmirliler Mustafa Kemal’e hemşerilik teklif etmişlerdi. Mustafa Kemal
24 Eylül 1922’de bu teklife karşılık yazmış olduğu bir mektupta “…Ülkemizin Akd-
eniz’e karşı ışığı olan, düşman işgalinden kurtulması için bütün ülkeyi seve seve yıl-
larca sıkıntılara sürüklemiş olan İzmir’imizin hemşerilerinin arasında sayılmak bana
sonsuz bir övünç ve sevinç olmuştur. İzmirli hemşerilerime sevgi ve bağlılıkla
teşekkürlerimi sunarım. İzmir’in acılarını gidermek için genel görevlerimizin verdiği
zorunluluktan başka özel ve içten bir ilgiyle çalışmak benim için bir ülkü olacaktır...”
sözleriyle yeni dönemde İzmir’e karşı içten duygularını ifade ediyordu. 

Bütün bunlarla birlikte Mustafa Kemal’in yaşam çizgisinde İzmir’e ait güçlü duygusal
bağlar da oluşmuştu. Yaşamında kısa süren ilk ve tek evliliğini İzmir’in köklü
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ailelerinden Uşakizadelerin kızı Latife Hanımla yapması ve onu yetiştiren annesi
Zübeyde Hanım’ın İzmir’de vefat ederek Karşıyaka’ya defnedilmesi Mustafa Kemalin
İzmir ve İzmirlilerle ilişkisini daha da güçlendirmişti. 

Mustafa Kemal İzmir’i yaşamında ilk kez 1905 yılında görmüştü. 1905’te kurmay
yüzbaşı olarak Harbiye’den mezun olmuştu. O yıllarda II. Abdülhamit’in baskı re-
jimine karşı özgürlükçü düşüncelerle ilgileniyor ve bazı okul arkadaşlarıyla birlikte
yasaklanmış kitapları okuyarak içlerindeki özgürlükçü ruhu dışa vurmaktan çekin-
miyorlardı. İstibdat rejimine karşı fikri tartışmalar yapıyorlar, ülkenin geleceğiyle ilgili
çözümler üretiyorlardı. Onun bütün bu faaliyetleri saray tarafından izleniyordu.
Sonuçta gizli bir örgüt kurma suçlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte tutuklanmıştı. Gün-
lerce süren soruşturmalardan sonra kolay dönemeyecek bir yere sürülmek şartıyla
affedildiler. Nitekim Şam’da bulunan 5. Ordu’da görev yapmak üzere sınıf arkadaşı Ali
Fuat (Cebesoy) ile birlikte Şam’a giderken 1905 yılında İzmir’den geçtiler. Bu onun
yaşamında İzmir’le ilk buluşmasıydı. Mustafa Kemal İzmir’e ikinci kez Manastır’da
bulunan 3. Ordu Kurmay Subaylığı’na tayin olduğu zaman Eylül 1907’de geldi.
Mustafa Kemal’le İzmir’in üçüncü buluşması ise gerçekten muhteşemdi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi ordularının başkomutanı ve tüm Türkiye’yi emperyalist işgalden
kurtaran, Türk halkının “Kemal Paşa”sı, 9 Eylül 1922 günü Belkahve sırtlarından
İzmir’i seyrederken “… bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” sözleriyle İzmir’e
verdiği önemi kurtuluş savaşının askeri yönünün bittiği gün söylemekten geri kendini
alamamıştı. 

Mustafa Kemal Atatürk modern Türkiye’nin oluşum süreci içinde İzmir’e hep öncü bir
rol yüklemiştir. Zira İstanbul hala saltanat artıklarının yeni rejime karşı muhalif
düşüncelerin odağı durumundaydı. Ankara ise bozkırda bir kasabadan modern bir
başkente dönüşümün sancılarını yaşıyordu. Bu nedenle İzmir devrimin en hareketli
yıllarında çağdaş Türkiye’nin öncü kenti olmuştu. 11 Ekim 1925’te İzmir Belediye bi-
nasından kendisini dinleyenlere hitaben yapmış olduğu konuşmada “…ben bütün
İzmir’i ve İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdik-
lerinden eminim” sözleriyle İzmir’e olan sevgisini ve bağlılığını açık bir şekilde dile ge-
tiren Mustafa Kemal 12 Ekimde Nif’e (Kemalpaşa) giderken Türk Ocağı’nda yapmış
olduğu konuşmada ise şu sözlerle İzmir ve İzmirlilere olan duygu bağlarını belirtmişti.
“… Arkadaşlar bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece ordu-
muzun İzmir’e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir. O vakit buradan geçerken
bu muhterem halkın resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomo-
bilime atılarak kucakladıklarını unutamam. Bugün o hatırayı yaşıyorum, bahtiyarım.”

İzmir Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünde imparatorluk döneminde ona atfedilen
“Gavur İzmir” nitelemesinin dışında hep “Güzel İzmir” olmuştur. Mustafa Kemal
İzmir’le ilgili yapmış olduğu bütün konuşmalarında İzmir’den söz ederken “güzel” sı-
fatını titizlikle kullanmıştır. 
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BBiirr CCuummhhuurriiyyeett ÇÇiiççeeğğii:: İİzzmmiirr  

Yaşadığımız kent İzmir üzerine şimdiye kadar birçok şey yazıldı söylendi. Bütün bu
yazılanların ortak teması ise; İzmir’e bir kimlik verme, onu bu kimlikle adlandırma ça-
balarıydı. Oysa İzmir, dünya üzerindeki tarihsel ve kültürel belleği zengin diğer kentler
gibi tek bir kimlikle tanımlanamayacak ve tek bir adlandırmanın dar kalıplarına sığa-
mayacak kadar farklı bir çok kimliği bünyesinde taşıyan bir “dişi” kenttir. Evet! Bu dişi
Amazon kentinin adının geçirdiği evrim bile insanın başını döndürmeye yeten bir
serüvendir aslında... Smira, Lesmira, Zmirna, İsmira, Samorna, Smirna, Smyrna,
İzmir... 8500 yıl önce Bornova’daki Yeşilova Höyüğü’nden başlayan bu uzun ve mac-
eralı yolculuk oradan Tepekule’ye, İskender’le Pagos’a, Çaka Bey ve Umur Bey’le Türk
İzmir’e ulaşmış, Venedik ve Cenevizlilerle Akdeniz’in belkemiği olmuş, 17. yüzyıldan
bu yana ise Levant’ın en önemli ticaret ve liman kentlerinden birisi haline gelmiştir.
“Doğu’nun en batısı, Batı’nın da en doğusu” olan, medeniyetlerin ve farklı kültürlerin
buluşma noktası olan bu kent; 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun
Batı’ya açık penceresi olmuştur. 

Antik dönemden bu yana matematikten tıpa, felsefeden şehirciliğe bilim ve sanatta
dünyanın evrensel birikimine çok önemli katkılar sunan İzmir, Meles’in çocuğu
Homeros’un nefes aldığı, eczacılığın babası Galenos’un, Aristides’in ve İyonya doğa
filozoflarının daha yaşanılası bir dünya ve insanlığın geleceği için ütopyalar, fikirler
ürettiği bir özgürlükler adasıdır. Özgürlüğü ve demokrasiyi içtenlikle duyumsuyan-
ların, onu bir yaşama biçimi haline getirenlerin kenti olan İzmir; Bedrettin yiğitlerinin,
Börklüce’nin, Torlak Kemal’in, Sakızlı Rumlar’ın, “yarin yanağından gayrı” diyerek
Karaburun’da, Ayasuluğ’da bir komün yaşamı için Osmanlı merkezi otoritesine karşı
bu coğrafyanın gördüğü en büyük toplumsal muhalefeti örgütleyenlerin toprağıdır.

Genlerinde, tarihsel birikiminde kendisine dayatılanı reddeden, haksızlığa tahammülü
olmayan bir kimlik taşıyan ve bunun için de merkezi otoritelerle her zaman sorunlu
bir ilişki kuran İzmir, 15 Mayıs 1919’da emperyalizme karşı ilk kurşunun sıkıldığı,
ekmek, hürriyet ve bağımsızlık için 20. yüzyılda bu toprakların gördüğü en anlamlı
savaşın “Türk’ün Ateşle İmtihanı’nın” ilk kıvılcımının yakıldığı, işgaliyle birlikte bütün
Anadolu’yu birleştiren çağdaş Türkiye’nin öncü, kurucu kentidir. O; 9 Eylül 1922’yle
birlikte Mustafa Kemal’in “güzel İzmir”i olmuş edalı bir Cumhuriyet çiçeğidir artık...
O Mustafa Kemal ki; başlattığı devasa kurtuluş mücadelesinin nihai hedefini İzmir
olarak saptamış, çağdaş Türkiye’nin bütün ilerici mesajlarını İzmir’den vermiş,
yaşamındaki tek evliliğini bir İzmirli hanımefendi ile yapmış, annesini sonsuz yolcu-
luğunda İzmirlilere emanet etmiş bir İzmir sevdalısıydı.

Böylelikle İzmir hem Kurtuluş Savaşı süresince hem de 1923’ten itibaren gerçekleştir-
ilen cumhuriyet devrimlerinin öncü kenti olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda emperyal-
izme karşı ilk kurşunun İzmir’de atılması, 9 Eylül 1922’de bağımsızlık mücadelesinin



- 107 -

İzmir’de sonlanması ve devrimin önderinin çağdaş Türkiye’nin oluşumunda gerçek-
leştireceği devrim hareketlerinin ilk mesajlarını İzmir’de vermesi bir rastlantı değildir.
Zira  daha öncede vurgulandığı üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinde İzmir’in
ayrıcalıklı ve özel bir yeri vardır. Mahmut Esat Bozkurt, Vasıf Çınar, Mustafa Necati
gibi İzmirliler Cumhuriyetin oluşumunda hep Mustafa Kemal’in yanında yer almışlar
ve gerek eylemleriyle gerekse Türk devrimine kazandırmış oldukları ideolojik içerikle
İzmir’i bir cumhuriyet kenti yapmayı başarabilmişlerdir. 

13 Eylül 1922’de çıkan ve yaklaşık 5 gün süren büyük yangın sonucunda neredeyse
tamamı kül olmuş bir kenti yeniden imar edebilmek ve onu bir cumhuriyet kenti ya-
pabilmek amacıyla 1920’li ve 1930’lu yıllarda İzmir Belediyesi’nin öncülüğünde
gerçekleştirilen atılımlar kısa sürede sonuç vermiş ve İzmir cadde, sokak, bulvar ve
meydanlarıyla modern cumhuriyetin örnek kentlerinden birisi haline gelmiştir.10

Türkiye’de başka hiçbir kentin cadde, bulvar ve meydanlarının cumhuriyetle bu kadar
özdeşleşmiş olduğunu söylemek olası değildir. Bu bağlamda İzmir’de yapılacak küçük
bir gezinti bize gerçekten çok anlamlı ipuçları sunacaktır. Lozan Meydanı, Montrö
Meydanı, Anafartalar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, 26 Ağustos Kapısı, Fahrettin
Altay Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, Alsancak bunlara gösterebilecek örneklerden
bazılarıdır. 

İzmir, her zaman Mustafa Kemal ile onun devrimlerinin ve ideolojisinin yanında
olmuş, özgür ve muhalif bir kent olarak zaman zaman da merkezi iktidarın oluştur-
duğu politikalara karşı muhalefetin önderliğini yapmıştır. Laik ve demokratik
cumhuriyetin atardamarı olan İzmir, bu niteliğini bütün cumhuriyet devrimleri
boyunca göstermiştir. 

Bu kentin tarihsel ve kültürel dokusuna uygun bir insan malzemesinin olduğunu
söylemek bunca birikimden sonra yanlış olmasa gerek! İzmirli olmak şüphesiz İzmir’i
iliklerine kadar duyumsamaktan ve içselleştirmekten geçiyor. Bütün farklılıklarımıza
rağmen çeşitliliğimiz,  renkliliğimizdir. İzmir’de yaşamak nereden gelmiş olursak
olalım bu kentin kimliğini ütülü, kolalı, şık ve sevecen sorumlu ve duyarlı giymektir
aslında. Hani insan yaşadığı kente benzer derler ya, hayata dair dili dahi farklıdır
İzmir’in, İzmirlinin. Simite gevrek, mısıra darı, şartele asfalya, çekirdeğe çiğdem, do-
matese domat demesi biraz da bundandır. İzmir, size her semtinde, her sokağında
farklı bir kimlik sunar bilesiniz! Örneğin, Eşrefpaşa; yumurta topuk, sivri burun bir
delikanlı, Narlıdere; her zaman insan için dönen bir semah, Çamdibi; hünerli ellerde
açılmış bir Boşnak böreği, Karataş; sıcacık boyoz kokusu, Asansör; Dario Moreno’lu
bir Napoliten şarkı, Gültepe; emeğin bebek uykusu, Basmane Oteller Sokağı; mülteci
aşklar ve gurbet hüznü, Ege mahallesi; çalgısız yaşayamayanların Roman şarkısı, Bor-
nova; bir Levanten hanımefendinin yakasındaki fesleğen kokusu, Buca; ıhlamur
kokulu bağbozumu ikindisi, Gaziemir; mübadele mirası, Balçova; Agamemnon’a ılık
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ve sevecen bir merhaba, Göztepe; Susuz Dede’de sarı kırmızı bir efsane, Karşıyaka;
35’in yarım üstü, Yeşil Dere; limon kabuklarıyla bezenmiş bir midye kokusu, Kad-
ifekale; saçtaki gözleme ve rengarenk bir halay değil midir sizce.

İzmir, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşadığı bir
demokrasi ve özgürlük kentidir. Şüphesiz taşıdığı bu devasa birikimini üçüncü bin yıla
da aktarmaya kararlıdır. İzmir’e yeni bir kimlik ve vizyon kazandırma çabaları içinde
İzmir’i dünyanın diğer metropollerine benzetme uğraşları kentin, tarihsel ve kültürel
belleğine sahip çıkılmaksızın asla mümkün değildir. İzmir, nazlı ve edalı bir
Cumhuriyet çiçeğidir ve hep öyle kalmalıdır.

NOTLAR
1 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent/ Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Ayrıntı Yay., İstanbul, Mart

2007.
2 İzmir’le ilgili bu tanımlamalar için bkz., Bülent Şenocak, Levantın Yıldızı İzmir, Şenocak Yay., İzmir 2003, s.

11-12.
3 İzmir adının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği etimolojik evrim için bkz., Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi,

Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Yay., İzmir 1974, s. 21.; Önder Şenyapılı, Ne Demek İzmir, Buca Niye
Buca, OTTÜ Yay., Ankara 2005, s. 185-188; Antoine Galland, Le Voyage a Smyrna, Un Manuscrit d’Antoine
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İİnnccii UUZZUUNN**

TT.. DDiiddeemm AAKKYYOOLL AALLTTUUNN****

EEyylleemm BBAALL******

İİZZMMİİRRLLİİNNİİNN İİZZMMİİRR’’İİ:: KKEENNTTSSEELL BBEELLLLEEKK ÜÜZZEERRİİNNEE
MMEEKKÂÂNNSSAALL BBİİRR ÇÇAALLIIŞŞMMAA

��

11.. GGİİRRİİŞŞ

Günümüz kentleri, kullanıcıları olan kentliler ile sürekli ve karşılıklı bir etkileşim
içinde olan çevrelerdir. Bu ilişkiye dair çalışmalar, çevresel davranış araştırmalarının
artışına paralel olarak 1960’lardan sonra yaygınlaşmış, mimarlık ve planlama alan-
larının içinde de kendisine önemli bir yer edinmiştir. Genel olarak fiziksel çevre ile
insan davranışları arasındaki ilişkileri ve etkileşimi inceleyen çevre-davranış araştır-
maları, insan-çevre ilişkileri, çevresel psikoloji, çevre-kültür çalışmaları, çevresel
tasarım araştırmaları gibi oldukça geniş kapsamlı bir alana işaret etmektedir. Bu çalış-
malardan elde edilen bilgiler yoluyla, toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kul-
lanıcıya daha iyi yaşam çevreleri sunulması, fiziksel çevre kalitesinin yükseltilmesi ve
var olan tasarımcı ya da plancı-kullanıcı iletişimsizliğinin ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kentli kullanıcının kent çevresi ile olan ilişkilerine
dair çözümlemeler önem kazanmaktadır. 

Kentler ve kentliler arasında birbirini yaratan, değiştiren, şekillendiren ve tanımlayan
çift yönlü ilişki, İzmir kenti ve İzmirli için de söz konusudur. Kentlinin zihninde,
fiziksel, sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerle birlikte oluşan izler kentsel belleğin
oluşumuna işaret eder. Çalışmanın temel amacı; İzmirlinin mekanla kurduğu ilişkiden
yola çıkarak, kenti nasıl algılayıp nasıl yaşadığına bakmak ve buradan hareketle zih-
ninde oluşturduğu mekansal haritayı ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, yöntem olarak,
Lynch (1960) tarafından geliştirilen parametreler temel alınarak bir anket çalışması
oluşturulmuş ve 45 İzmirli üzerinde uygulanmıştır. Buradan elde edilen veriler yoluyla
İzmir’in, İzmirlinin belleğindeki izleri haritalaştırılmış ve değerlendirmelere gidilmiştir.  

* Y. Mimar, Arş.Gör.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
** Y. Mimar, Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
*** Y. Şehir Plancısı, Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü

1. Gün  
Bildiriler
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11..11.. KKeennttsseell KKiimmlliikk vvee KKeennttsseell İİmmaajj 

Kentsel imaja ilişkin bir çalışma öncelikle kentsel bellek ve kentsel kimlik ile ilişki
içindedir. Literatürde İzmir’in kent kimliğine dair yapılmış olan çalışmaların sınırlı
sayıda oldukları görülmektedir1. Kentin kimliğinin kullanıcı tarafından nasıl algı-
landığının çözümlenmesi kente ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları için önem taşı-
maktadır. Kentsel kimlik ve buna dair kentsel imajlar, kent mekanı içerisinde uzun
süreçlerde şekillenmektedir. Bir kentin kimliği sadece yapılarının mimarisi ve doğal
çevre özelliklerini değil, kentsel ve toplumsal yaşama ait değerleri de kapsayan çok
geniş bir arka plana sahiptir. Bununla birlikte kentin kimliği onu kullanan, yaşayan
kentliler tarafından algılanıp anlaşılabilir olduğu, kişiler yaşadıkları mekana değer
yükledikleri ve oraya bağlandıkları ölçüde anlam kazanmaktadır (Tekeli, 1991).
Kentliler de yaşadıkları kenti, kentsel kimliğe ait imajlardan oluşan bir bütünle kavra-
maktadırlar. 

İnsanlar gerçek dünyadaki sahneleri, yaşadıkları mekan ile ilgili bilgileri, daha önce
edindikleriyle ilişkilendirip biriktirirler ve mekansal imajlar (zihinsel temsiller) depo-
larlar. İmaj, insan zihninin, çeşitli duyumların bıraktığı izleri yeniden şekillendirmesi
olgusudur. Bu şekillendirme süreci, insanın çevresini beş duyusu ile algılamasından
ibaret olmayıp, beynin yaratıcı gücü, kişinin bilgi birikimi ve psikolojik, kültürel,
sosyo-ekonomik etmenlerin de etkisini taşıyan bir bütündür. Bu bilgiler kişilerin zi-
hinlerinde mekân ile karşılıklı etkileşim sonucu oluşturdukları şematik bir yapı içeri-
sine yerleştirilir.

Kentsel imaj ise en genel haliyle bir kentin genel görünümü, insanları ve yaşam tarzın-
dan oluşmaktadır (Çizgen, 1994). Kentin dokusu, mimarisi, sokak, meydan, park gibi
öğeleri, anıtları, kamusal mekanları, insanların davranış ve yaşam biçimleri, kente iliş-
kin ilk duyumları oluştururlar. Lynch mekansal imajı dış fiziksel dünyanın genelleştir-
ilmiş bir zihinsel resmi olarak tanımlamaktadır. Lynch’e göre çevreden duyu
organlarıyla bilginin alınması ile başlayan süreç, kişinin çevresini anlamlandırması ve
kenti algılaması ile devam etmektedir. Kentler, sadece duyumsanabilir fiziksel varlık-
larıyla değil, kendi tarihi ve geçmiş yaşantılarının anılarıyla ilintili olarak da algılanırlar.
Bu nedenle bireyin kent imajı, beş duyuya ilişkin deneyimlerinin yanı sıra, anılar ve
anlamlarla yüklü olmaktadır (Lynch, 1960). 

Kentin kimliğinden bahsetmek daha kolayken, kentin algılanması ve bilinmesi çok
daha belirsizdir. Çünkü bir kişi kentin her noktasını birden algılayamamakta, parçalı
bir algı geliştirmektedir. Diğer yandan kişiler aynı yerleri birbirlerinden farklı biçim-
lerde algılamaktadırlar (Tekeli, 1991). İmajın oluşumu bireysel bir süreç olduğundan,
belirli bir gerçeğin farklı gözlemciler tarafından değişik şekillerde algılanması ve imge-
lenmesi mümkündür. Kent imajının oluşumunda bireysel özellikler kadar, bireylerin
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kentle kurdukları ilişkilerin farklılığı da önemli rol oynar. Sonuç olarak kent imajı,
kentlide kalan türlü izlenimlerin, etkenlerin toplamından ve bireyin bunu kendi ben-
liğiyle yorumlamasının sentezinden oluşan bir bütün olarak düşünülmelidir (Lynch,
1960).

Bu çalışmada kentsel imaj, Lynch’in “Image of the City” (Kent İmajı) adlı eserinde or-
taya koyduğu ana parametreler temelinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada, üç Amerikan
şehrinin (Boston, Jersey City ve Los Angeles) görsel kalitesi, yaşayanların zihinlerinde
oluşan imajlar yoluyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Görsel gerçekler ile imajları
karşılaştırarak, hangi öğelerin güçlü imajlar oluşturduklarını tespit etmiş ve kentsel
tasarım için bazı ilkeler ortaya koymuştur. Lynch, kentsel imaj her ne kadar bireysel
farklılıklar üzerinden şekillense de bunu anlamaya ilişkin ortak imaj elamanları
olduğunu tespit etmiştir. 

Lynch, geliştirdiği “Kentsel İmaj Kuramı”nda, kentsel imgelerin bulunması ve kentlerin
okunabilirlik düzeyinin araştırılmasını temel alır. Bu kuramda bireylerin yaşadıkları
mekanı algılamasında etkili olan, kent imgesini ve kent kimliğini analiz etmeye
yardımcı beş bileşen belirlemiştir. Bir bütünün alt öğeleri konumunda olan bu öğelere
ait zihinsel imgelerin kümeleşmesi kent imajını oluşturur. Kentin algılanabilirlik
düzeyini arttırmak da bu bileşenler yardımıyla gerçekleşir. Bu beş bileşen, yollar
(paths), düğüm noktaları (nodes), işaret öğeleri/röper noktaları (landmarks), bölgeler
(districts), kenarlar/sınırlar (edges) şeklinde sıralanmaktadır (Lynch, 1960). 

•• YYoollllaarr ((PPaatthhss)) 

Yollar, farklı türlerde hareket kanallarıdır. İşlevine ve karakterine bağlı olarak doğal
ve yapay olmak üzere kendi içinde farklılaşırlar. Bunlar sokaklar, caddeler, yürüyüş
yolları, geçiş hatları, kanallar ya da raylı sistemler olabilmektedirler. İnsanlar kenti
yollar aracılığıyla dolaşıp gözlemlemekte, kentin diğer elemanları birbirine yollar
boyunca bağlanarak ilişkilenmektedirler.

•• DDüüğğüümm NNookkttaallaarrıı ((NNooddeess)) 

Düğümler, insanların kent içindeki toplanma ve dağılıma gibi yoğun aktivitelerinin
odak noktalarıdır. Bir bölgeden diğerine geçişte, ulaşımın kırıldığı ve kesiştiği yerlerde,
meydanlar, toplanma/buluşma alanları, terminaller gibi yoğunlaşma noktalarında
düğüm noktalarının oluştuğu gözlenebilir.
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•• İİşşaarreett ÖÖğğeelleerrii // RRööppeerr nnookkttaallaarrıı ((LLaannddmmaarrkkss))

İşaret öğeleri/simgeler, yer-yön bulmada ve mekanın hatırlanmasında yardımcı olan
görünür referans noktalarıdır. Mekanda çevresinden farklılaşan bir öğe olarak kentsel
alanın tümünde görsel olarak kolayca fark edilebilir, tanımlanabilir, algılanabilir du-
rumdadırlar. Bu simgeler farklı farklı boyutları ile farklı ölçekler bağlamında algılana-
bilir. Bunlar anıtlar, binalar, işaretler ya da yapı detayları olarak hafızalarda yer
alabilirler. 

••BBööllggeelleerr ((DDiissttrriiccttss))

Bölgeler, ortak bir karakter taşıyan nesnelerin bir arada olduğu ve diğerlerinden ko-
layca ayrılabilen, tanınabilir özelliklere sahip parçalar, bölümlerdir. 

•• KKeennaarrllaarr // SSıınnıırrllaarr ((EEddggeess)) 

Sınırlar iki farklı nitelikteki alan ya da bölgeyi ayıran, ancak gözlemci tarafından yol
olarak algılanmayan veya kullanılmayan doğrusal nitelikteki elemanlardır. Bunlar, kıyı
çizgisi, nehir, demiryolu geçişi ve duvarlar gibi farklı yapıda ve işlevde elemanlar ola-
bilirler.

11..22.. BBiilliişşsseell HHaarriittaallaarr

Araştırmacılar, bilişsel haritaların insanların yaşadıkları çevreye ve kente ilişkin algı ve
imajlarını öğrenmede yararlı olabileceği konusunda birleşmektedirler (Göregenli,
2005). Lynch’in çalışmasında olduğu gibi diğer araştırmalar da bilişsel haritalarla il-
gilenmektedir. Bilişsel haritalar, insanların fiziksel çevreleri algılamalarının ürünü
olarak zihinlerinde oluşturdukları imgelerle kurulmuş, temsili ve öznel örüntülerdir.
Bu haritalar, ait oldukları çevrenin tanınması, hatırlanması ve kullanılması bağlamında
birer öznel kılavuz niteliği taşımaktadırlar. Bilişsel haritalar kuramı kentin fiziki
yapısının insanlar tarafından algılanmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar
bir şekilde amaçlarına ulaşma, iletişim vb. faktörler için zihinlerinde çevrelerinin hari-
tasını oluşturmaktadırlar. Bilişsel haritalar kişisel kavramaya ve çevreyi kullanmaya
yardımcı olmaktadırlar.

Downs & Stea (1973) bilişsel haritayı, insanın içinde bulunduğu konumlar hakkında
edindiği, depoladığı, hatırladığı ve çözümlediği bir dizi psikolojik dönüşüm ile günlük
mekansal çevrenin özelliklerinden oluşan bir süreç olarak tariflemektedir; Rapaport
(1977) ise bilişsel haritaları tanımlarken algılama süreci ile benzerlik kurmuş ve bilişsel
haritaları insanların kazandıkları, kodladıkları, depoladıkları, tekrar çağırdıkları ve
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şifrelerini çözdükleri bir seri psikolojik dönüşüm olarak ifade etmiştir. Bilişsel haritayı,
mekansal bilginin bellekteki temsili olarak tanımlayan Golledge (1987) bu haritaların
birey tarafından gerçek bir değer veya önem atfedilmiş çevreler hakkındaki girişim-
lerinin kaydedilmesi/depolanması olarak görülebileceğini öne sürmektedir.

Bilişsel şemaların bir önemli özelliği daha önce deneyimlenmemiş ancak dolaylı olarak
bilinen, başkalarından duyularak ve diğer bilgiler tarafından oluşturulmuş öğeleri,
yerleri ve alanları da içermesidir. Eğitimle elde edilmiş kesinleşmiş bilgi, kesinleşmiş
veri, yorumlama becerisi vb. doğrudan deneyim zamanla meydana gelmekte ve daha
kesin ve doğru şemalar sağlamaktadır. Bilişsel şema ve haritalar çocukların çok küçük
yaşlardan beri sahip oldukları temel kavramlar olarak düşünülmektedirler. İnsanlar
genellikle kentin bütününe ait bilişsel bir şema çizememektedirler. Kent tümüyle göz-
lemlenememekte ve sınırlı yerleşimler yaşanabilmektedir. Genellikle kentin bütünü
küçük sembolik parçalar halinde hatırlanmaktadır (Rapaport, 1977).

Bilişsel haritalar kişisel deneyimlerin bir ürünüdür. Bu şemalar deneyim, cinsiyet,
sosyo-ekonomik statü, yerleşim ve çalışma mekanı, kullanılan ulaşım türü gibi birçok
kişisel ya da kişisel olmayan faktörle ilgilidir. Çevrenin doğal yapısı, duyusal ipuçları,
anlam, değer, kültür, sembolizm, etkinlikler kadar tercihler, seyahat yolları, sosyal
bağlantılar gibi tüm faktörler, bilişsel haritaların oluşumunda etkilidir (Tayyare, 2007).

22.. AALLAANN ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII:: İİZZMMİİRR

Çevresel algı ve bilişim, sosyoloji, psikoloji, şehir planlama, mimarlık gibi birçok
meslek dalının ilgi alanına giren; insanların çevreye ilişkin bilgi, imge ve izlenimlerinin,
bunların deneyimlerle nasıl elde edildiğinin ve çevreyle ilgili davranışlarını nasıl etki-
lediğinin incelenmesidir.  Bilişsel haritalar yoluyla içinde yaşanan çevrenin hangi öğele-
rle nasıl algılandığı, hatırlandığı ve zihinde nasıl temsil edildiğinin şeklinin, ortaya
konması, alan çalışmasının ana amacıdır2. 

Yapılan çalışma, daha geniş çapta olması düşünülen bir ana çalışmanın pilot anketi
olup Ağustos-Eylül 2009 tarihlerinde 45 denek üzerinde uygulanmıştır. Anket formu,
yaş, cinsiyet, İzmir’de yaşanan süre, yaşanan semt, iş durumu gibi kişisel bilgilerin
dışında iki bölümden oluşur. İlk bölüm, kentsel algıya ilişkin sorulan yedi soruyu
içermektedir. “İzmir denince akla gelen ilk kelime” ve “İzmir’in merkezi olarak görülen
yer” dışındaki beş soru, Kevin Lynch’in kentin algılanmasına yönelik beş temel para-
metre olan işaret öğeleri/röper noktaları, yollar, bölgeler, kenarlar/sınırlar ve düğüm
noktaları üzerine kurulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise deneklerden bu beş
parametreyi de işaretleyecekleri bir İzmir haritası çizmeleri istenmiştir. 
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22..11.. AAnnkkeettee KKaattııllaannllaarrıınn PPrrooffiillii

Ankete katılanların yüzde 62’si kadın, yüzde 38’i erkektir. Kadınların yakın çevrelerine
ilişkin daha ayrıntılı imgelere sahip olduğu, erkeklerin ise tüm kente ilişkin daha
bütüncül bir imge geliştirdikleri bilinmektedir. Katılımcıların yüzde 71’i 25-44, yüzde
20’si 18-24 yaş aralığındadır. 45 yaş üzeri katılımcıların oranı ise yüzde 9’dur. Mimar
ve şehir plancısı katılımcıların oranı yüzde 49’dur ve yüzde 20’lik bir kesim de yine
bu alanlarda eğitim görmektedir. Çizim yetisi güçlü olan kişilerinse bilişsel haritalarını
daha iyi ifade ettikleri tespit edilmiştir (Bell, ve diğ., 1996: Tayyare, 2007). Geri kalan
üçte birlik kısım ise, mühendis, memur ve emeklilerden oluşmaktadır. Çalışma alanı
söz konusu olduğunda yüzde 58 ile akademisyenlik ilk sırayı almakta, bunu yüzde 20
ile öğrencilik izlemektedir. 

Kentte yaşanan süre, bilişsel haritaların ölçeği ve niteliği açısından önemli bir paramet-
redir. Büyük çoğunluğun İzmir kentini, uzun sayılabilecek bir süre boyunca dene-
yimlediği görülmektedir. Bu bireylerin bilişsel haritalarının imgesel karakteristikler
açısından daha zengin olması beklenmektedir.

SSüürree SSaayyıı %%

1 yıldan az 3 6,67

1-5 yıl 7 15,56

6-10 yıl 5 11,11

11-20 yıl 8 17,78

21 yıl ve üzeri 22 48,89

Şekil 1 / Tablo 1. Katılımcıların İzmir’de yaşam süresine göre dağılımı

Katılımcıların yaşadıkları yer bağlamında Bornova, Buca ve Karşıyaka ilk üç sırayı al-
maktadır. 

22..22.. ““İİzzmmiirr””ee İİlliişşkkiinn İİmmggeelleerr

İzmir’e ilişkin en güçlü imgenin -Kordon, körfez, sahil şeridi yanıtları da dahil edilerek
toplamı alındığında- yüzde 55 oranıyla “deniz” olduğu görülmektedir. Bu sonuç, gerek
gündelik yaşamda, gerekse literatürde kentlinin denizle yeterince ilişki kuramadığı
düşüncesine karşıt bir durum olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra Saat Kule-
si’nin beklenenin altında telaffuz edilmesi, “boyoz” ve “kızlar” yanıtları, ankete ilişkin
ilgi çekici noktalardır.
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KKeelliimmee SSööyylleennmmee ssııkkllıığğıı %%

Deniz 13 27,66

Kordon 7 14,89

Saat Kulesi 4 8,51

Körfez 3 6,38

Kızlar 2 4,26

Smyrna 2 4,26

Sahil şeridi 2 4,26

Boyoz 2 4,26

Tablo 2. “İzmir” denince akla gelen ilk kelime

“İzmir’i diğer kentlerden ayıran en belirgin özellik” sorusuna verilen yanıtlar, denizi,
kültürü, insanı, yaşantısı, iklimi, olmak üzere beş ana kategoriye ayrılmıştır. Bu kat-
egorilerden “kültür”ün içinde aydın, özgür, demokratik, modern, sosyal, “insan”ın
içinde sıcakkanlı, modern, sosyal insanlar, “yaşam”ın içinde yavaş, telaşsız, kolay,
rahat, huzurlu, keyifli sözcükleri telaffuz edilmektedir. Deniz bu soruda da kuvvetli
bir imge olarak belirgindir. Pek çok kentte var olmasına karşın deniz, İzmir için kent
ve kentlinin karakterini şekillendiren; görsel bağlamda kenti, ortak değerler ve bellek
bağlamında ise kentliyi birleştiren özel bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 3. İzmir’i diğer kentlerden ayıran en belirgin özellik
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İzmir’in merkezi söz konusu olduğunda, sadece iki bölgeden söz edilmiştir. En yüksek
oran, yüzde 56 ile idari merkezi de içeren Konak (noktalar özelinde: Meydan, Saat
Kulesi, Kemeraltı) bölgesidir. Yine Konak’a bağlı Alsancak da (noktalar özelinde: Se-
vinç Pastanesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon, Cumhuriyet Meydanı) yüzde 44 oranı
ile merkez olarak belirtilmiştir. İzmir kentinin tarihsel süreçte geleneksel merkezi olan
bu bölgelerin, kentlinin zihninde de işlevlerini sürdürdüğü sonucuna varılmaktadır.

22..33.. KKeenntt İİmmaajjıı BBaağğllaammıınnddaa İİzzmmiirr

22..33..11.. YYoollllaarr

İzmir’in kimliğinde belirleyici olduğu düşünülen caddeler, sokaklar, akslar sorusu
değerlendirildiğinde sırasıyla Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kemeraltı Anafartalar
Caddesi, Karşıyaka Yalı Caddesi (Cemal Gürsel Caddesi), Karşıyaka Çarşı Sokağı
(1717 sokak) ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı öne çıkan akslardır. Ankete verilen ce-
vaplar incelendiğinde, Alsancak’ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordon arasında kurulan
ilişkinin, Karşıyaka’da Yalı Caddesi ile Çarşı Sokağı arasında da kurulduğu göze çarp-
maktadır. 

Tablo 5. İzmir’in kimliğinde belirleyici olduğu düşünülen caddeler, sokaklar, akslar
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22..33..22.. DDüüğğüümm NNookkttaallaarrıı

Temel buluşma ve toplanma noktalarına tekil olarak bakıldığında, sırasıyla Konak’ta
YKM önü, Saat Kulesi ve Konak Meydanı, Alsancak’ta Sevinç Pastanesi önü,
Karşıyaka’da ise İskele önü kentin önde gelen buluşma noktaları olarak belirmektedir.
Bu buluşma noktaları, toplulukların kaldığı ve bizzat kullandıkları mekânlar olmaktan
ziyade geçiş alanları olmakta, kent içinde birer işaretleyici, ya da röper noktası olarak
işlev görmektedirler; yani insanlar buralarda buluşmakta, toplanmakta ve buralardan
dağılmaktadırlar. Bu noktaların bölgesel yığılmasına bakıldığında, öncelikle Alsancak
ve Konak, daha sonra da Karşıyaka kentsel odaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anket dökümleri incelendiğinde dikkati çeken bir diğer veri, kente henüz entegre
edilmiş birer kurgusal tüketim mekanı olan Forum Bornova, Agora ve Konak Pier
alışveriş merkezlerinin de buluşma ve toplanma noktaları olarak belirtilmesidir. Ancak
bu mekânlar yukarıda bahsedilen birincil buluşma-toplanma noktalarından farklı
olarak sadece buluşulan ve dağılınan noktalar değil, aynı zamanda işlevsel olarak da
bizzat kullanılan, hatta tüketilen yerlerdir.

BBuulluuşşmmaa NNookkttaassıı SSööyylleennmmee ssııkkllıığğıı

Sevinç pastanesi önü 32

Saat Kulesi ve Konak Meydanı 29

YKM önü 16

Karşıyaka İskele 16

Gündoğdu Meydanı 6

Kemeraltı Girişi 6

Cumhuriyet Meydanı 6

Kordon 4

Forum Bornova 4

İnciraltı 3

Konak İskele 3

Agora AVM 3

Bornova Küçük Park 3

Reyhan 3

Kıbrıs Şehitleri 3

Konak Pier 2

Girne Bulvarı-Yunuslar 2

Alsancak Cami durağı 2

Gül Sokak 2

Tablo 7. Temel buluşma - toplanma noktaları
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22..33..33.. RRööppeerr NNookkttaallaarrıı

Sırasıyla Saat Kulesi, Hilton Oteli, Fuar (giriş kapıları ve giriş meydanları), Konak
Meydanı röper noktaları olarak göze çarpmaktadır. Bir kent için röper noktaları ya da
simgeler denildiğinde genellikle noktasal, yer belirleyici özelliği olan yapılar, işaretler,
anıtlar algılanmaktadır. Bu bağlamda Kadifekale, Varyant ve Teleferik noktasal ele-
manlar olmamalarına ve geniş bir bölgeyi tanımlamalarına rağmen simge olarak nite-
lendirilmeleri dikkat çekicidir.

Tablo 4. İşaret öğeleri/Röper noktaları
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22..33..44.. BBööllggeelleerr

Bölge algısında, işlevsel bir bölgeleme ve kentsel donatılara ilişkin sınıflandırma yapıl-
ması dikkat çekicidir. Bölgeler büyük oranda somut niteliklerle eşleştirilmişlerdir. 

BBööllggee NNiitteelliiğğii SSööyylleennmmee ssııkkllıığğıı

Alsancak Eğlence (gece hayatı, buluşma, hareketlilik) 12

Alışveriş-ticaret 6

Merkeziyet 5

İş merkezi 4

Kordon Kıyı kullanımı, rekreasyon, denizle ilişki 7

Eğlence-buluşma alanı 2

Konak Bürokrasi 3

Merkeziyet 3

Kemeraltı Tarihi doku 15

Alışveriş-ticaret 7

Karşıyaka Konut alanı 6

Sakinlik-seçkinlik 4

Kıyı kullanımı 2

Bornova Eğitim 4

Eğlence 2

Konut 2

Çeşme Tatil-turizm 6

İnciraltı Sayfiye-dinlenme-eğlence 3

Denizle ilişki 2

Fuar Açık yeşil alan, kültür, simgesellik 2

Balçova Alışveriş merkezi 2

Hastane 2

Çankaya İş merkezi 2

Buca Karmaşa, trafik, göç 2

Tablo 6. Bölgeler

Alsancak, kentte belirli bir bölge olarak diğerlerine göre en güçlü şekilde ayrıştırılan
yer olmakta, birçok işlevin yer aldığı bir bölge olarak değerlendirilmekte, eğlence ve
alışveriş gibi niteliklerle tanımlanmaktadır. Konak, bürokrasinin merkezi olarak
işaretlenmiştir. Kemeraltı’nın tarihi doku olarak nitelendirilmesinin, alışveriş işlevinin
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önüne geçmesi, anketin uygulandığı grubun nitelikleriyle bağlantılı olarak yorumlan-
mıştır. Fuarın çok az telaffuz edilmesi dikkat çekmiş, bu durum kendi içine dönük ve
sınırları ile ayrışmış yapısının bir bölge olarak algısını zorlaştırmış olmasına bağlan-
mıştır. Balçova’ya ilişkin algı, hastane ve alışveriş merkezi nitelikleriyle bağ-
daştırılmıştır. İnciraltı mesire yeri, Çeşme turizm bölgesi olarak nitelendirilmektedir.
Karşıyaka yoğun konut bölgesi olması yanında seçkinlik kavramı ile ilişkilendirilmek-
tedir. Bir metropole yüklenebilecek en olumsuz anlamların çoğu ise Buca için dile ge-
tirilmiştir. 

22..33..55.. SSıınnıırrllaarr

İzmir’in sınırları söz konusu olduğunda, katılımcıların verdiği cevaplar, kent merkezi
ile il sınırları arasında değişen bir ölçeğe yayılmaktadır. Ancak kent merkezinin sınır-
larının gerçekte ne olduğu, 23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Ka-
nunu ile Büyükşehir sınırları yeniden belirlenmesi ve genişletilerek il sınırlarına yakın
bir hale getirilmiş olması nedeniyle muğlak bir konudur. Katılımcıların verdiği cevap-
lar, İzmir’in sözü geçen genişletme öncesi metropoliten alanını tanımlar niteliktedir.
Verilen cevaplar değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak kentin kuzeyi Karşıyaka-Çiğli,
güneyi Buca-Gaziemir, doğusu Bornova, batısı Narlıdere-Güzelbahçe ve deniz ile sınır-
lanmaktadır.

Şekil 1. Sınırlar
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Şekil 2. Sınır tanımlamalarının yoğunluk grafiği

22..44.. İİzzmmiirr’’ee İİlliişşkkiinn BBiilliişşsseell HHaarriittaa

Şekil 3. İzmir’e ilişkin genel bilişsel harita
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Anket sorularından alınan veriler İzmir haritası üzerine işlendiğinde Şekil 3’de görülen
bilişsel harita elde edilmiştir. Burada da yoğunlaşmanın, Alsancak-Konak bölgesinin
odakta olduğu, denizi de içine alan bir alanda yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında
anketlerde deneklere çizdirilen bilişsel haritalar incelendiğinde yüzde 76’sında röper
noktalarının mutlaka işaretlenmiş olduğu görülmektedir. Bunun dışında kalan yüzde
24’lük kesimin büyük çoğunluğu ise, sadece bölgelerin belirtildiği bir harita
çizmişlerdir. Tüm haritalar genelinde katılımcıların yüzde 31’i bölgeler ağırlıklı ve
bölgelerle bağlantılı röper noktaları işaretleyerek, yüzde 20’si yollar ağırlıklı ve yollarla
bağlantılı röper noktaları işaretleyerek, yüzde 20’si duyusal (daha çok kendi beş
duyusuna ve algılarına dayalı) yüzde 5’i ise tüm bileşenleri içeren komplike haritalar
çizmişlerdir. 

Resim 1. Yollar ağırlıklı ve yollarla bağlantılı röper noktası işaretleyen-Bölgeler
ağırlıklı ve bölgelerle bağlantılı röper noktası işaretleyen haritalar

Resim 2. Komplike haritalar

Çizim yeteneğine sahip kişilerin daha kapsamlı ve ifadeli bilişsel haritalar üretmelerine
karşın, yüzde 69’u tasarım eğitimi almış ve almakta olan katılımcılara ait bilişsel hari-
taların beklenen çizim kalitesine ulaşmadığı, kenti tanımlamakta yetersiz kaldığı ve bu
bağlamda tatmin edici düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu durum bize, kentin iki
boyutlu bir düzlemde ifadelendirilemeyecek kadar organik ve çok boyutlu yapıya
sahip olduğunu göstermektedir.
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33.. SSOONNUUÇÇ

Kentin topografik yapısı kent formunun belirgin ve anlaşılır hale gelmesindeki en
temel etkenlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Körfez etrafında gelişen İzmir kenti
bu doğal formu nedeniyle İzmirli tarafından kolay ve rahat bir biçimde algılanabilmek-
tedir. 

Özellikle 1980’lerden sonra daha da yaygınlık kazanan “İzmirlinin denizle güçlü bir
bağının olmadığı” savının aksine, çalışmadaki farklı kategorilerdeki sorulara verilen
yanıtlar ve bilişsel haritalarda, kentlinin zihinsel haritasında denizin çok önemli bir
yere sahip olduğu izlenmektedir. Deniz, kentli için ulaşım temelli işlevsel bir araç ol-
maktan çok İzmir’in İzmirli ile bağını güçlendiren kucaklayıcı ve bütünleştirici temel
bir unsur konumundadır. 

Kentte günümüz sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak gelişen yeni sınırlar ve
mekansal kullanımlar ortaya çıkmasına rağmen (AVM, idari sınır değişiklikleri), kentin
geçmişinden bugüne gelen mekansal izlerinin, kişilerin zihinlerinde çok daha baskın
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, kişilerin zihinlerindeki İzmir’e yönelik bireysel
algı ve imajların bir üst aşamada kolektif bir algı ve imaja dönüştüğü izlenmektedir. 

Türkiye genelindeki toplumsal hafızada İzmir’in diğer kentlere göre ayrıcalıkları olarak
öne çıkan özelliklerinin (demokratik, rahat, özgür, aydın, yavaş, huzurlu, keyifli, mo-
dern, vb.) İzmirli için de paralellik gösterdiği gözlemlenmekte, bu da İzmirlilerin biz-
zat içinde yaşadıkları coğrafyaya ilişkin önemli bir farkındalık içinde olduklarını
göstermektedir. 

Görsel kalite, kentin okunaklı olma derecesiyle ilintilidir; bu da kenti oluşturan
öğelerin kolayca farkına varılması ve anlaşılan bir yapıda düzenlenmesine bağlıdır.
Lynch’in (1960) de belirttiği gibi güçlü imaja sahip bir kent, iyi şekillenmiş, farklı ve
dikkat çekicidir, duyuları katılımcı olmaya davet etmektedir. Doğru imajların oluşa-
bilmesinin yolu, doğru, okunaklı ve tanınabilir kentsel mekanlar oluşturmaktan
geçmekte, bunun için de öncelikle kenti tanımak ve kentin mekansal yapısını çözüm-
lemek gerekmektedir. Kentin bütün boyutlarıyla çözümlenmesi, özgün kimliğini
kuran değerlerin keşfedilmesi, buna bağlı olarak da kentlinin kente dair algılarının
araştırılması, kimliğin sürekliliğinin sağlanması için de gereklidir. Bu çalışma bu
bağlamda bir adım olarak değerlendirilebilir.
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MMEEKKÂÂNNSSAALL vvee SSOOSSYYOO--EEKKOONNOOMMİİKK
““TTÜÜMMLLEEŞŞİİKKLLİİKKLLEERR --PPAARRÇÇAALLAANNMMIIŞŞLLIIKKLLAARR””
GGEERRİİLLİİMMİİNNDDEE ““İİZZMMİİRRLLİİLLİİKK””

Uçsuz bucaksız bir bilişim dünyasının yürürlükte olduğu çağımızda sınırların ortadan
kalktığı varsayılırken, paradoksal biçimde 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreç,
görünen ve görünmeyen duvarların arttığı, mekânı ve hayatı çevreleyen sınırların
çoğaldığı ve kimlik edinme-kimlik yitirme kaygılarının yaşandığı bir sürece karşılık
gelmektedir. Küresel çağın bilindik gibi gelen bu karmaşık olgularını analiz etmek
kadar, sözü edilen olguların geçmişteki var oluş biçimlerini fark edebilmek de ilginçtir.
Özellikle sosyo-ekonomik ve mekânsal süreçlerin bir parçası olarak ortaya çıkan
“kentsel-kentli” kimliklerin sorgulanmasında zamanlar arası aktarımların dikkate alın-
ması önem taşımaktadır.

Tarihi boyunca dış etkilere açık bir liman kenti olarak yaşayan İzmir, “tümleşiklik-
parçalanmışlık gerilimi” ve “bu gerilime bağlı bir çerçevede  kentlilik” ile ilgili bir kim-
liğin var olup olamayacağı konusunda ilginç bir örneği teşkil etmektedir. Kentin
sosyo-ekonomik yapısı tarihi boyunca iç-dış hareketliliklerle gelişmiş ve değişmiştir.
Bu bildiri, sözü edilen çerçevede iki sorgu açmayı amaçlamaktadır: Sorgulardan birin-
cisi kentin tarihi boyunca çeşitlilik içeren sosyo-ekonomik yapısının mekânın “tüm-
leşiklik-parçalanmışlık” durumuna etkisinin ne olduğudur. İkinci sorgu ise, mekânın
tümleşiklik-parçalanmışlık durumundan hareketle “İzmirlilik” olarak nitelenebilecek
bir kavramdan söz edilip edilemeyeceği konusunda geliştirilecektir.

KKiimmlliikk OOllgguussuu vvee MMooddeerrnn DDüünnyyaaddaa ““YYeerr”” TTeemmeellllii KKiimmlliikklleerr 

Kişinin öznel mekânı olan evinden sokağına, kentine, ülkesine doğru büyüyen ve
çeşitlenen ölçeklerde “yer” kavramı üzerinden açıklanan kimlikler, yerleşik hayata
geçildiğinden beri insan için önemli bir öznel tanımlama aracını teşkil etmiştir. Bu
tanımın fiziksel mekâna dair sahiplilik açısından nesnel boyutları olduğu gibi, yere
duyulan aidiyet açısından da sosyal ve psikolojik boyutları vardır. Kişinin kimliğini
açıklarken, kendisini bir “yer”li olarak tarif etmesi, o yerde doğduğu, yaşamakta
olduğu, orada yaşama konusunda bağlılıklarının bulunduğu, çeşitli davranış ve
alışkanlıklarının o yerden kaynaklandığı gibi anlamlar içermektedir.

1. Gün  
Aç›l›fl Konuflmalar›

EEmmeell KKAAYYIINN**
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Kimlik genel anlamıyla, bir kişi veya grubun kendisini tanımlaması veya kendisini
diğer kişi veya gruplar arasında konumlandırması olarak tanımlanmaktadır. Bir
“yer”lilik kavramı ile açıklanabilen kimlikler, finansal, sosyal, kültürel, tarihsel, dinsel,
ülküsel,  etnik vb. paylaşımları içinde barındırır. Bilgin, sosyal kimliği, kimliğin kişiler
arası düzeydeki ifadesi ve benliğin belirli bir sosyal gruba ait olunduğu hakkındaki
bilgi veya bilince dayanan bölümü olarak açıklar. Kolektif kimlik ise, sosyal kimliğin
topluluklar düzeyindeki ifadesi olarak nitelenmektedir. Sınırları belirli bir alanda, be-
lirli bir kültürel kimlik tarafından taşınan etnik, dinsel, ulusal kimlikler bu kapsam-
dadır. Kolektif kimliklerde kontrast, ötekilerine göre farkını ortaya koyma, güvenlik
duygusu verme, harekete itme, objektif-subjektif özellikleri birleştirme, süreklilik
sağlama, dönüştürme gibi nitelikler vardır (Bilgin, 2007: 11-13).

Modern dünyada kimlikle ilgili genel bir gerilim yaşanmakta; bir taraftan alt kimlikler
parçalanarak tümleşik bir dünya kültürüne evrilme durumu deneyimlenirken, diğer
taraftan da öznel kimliklere hiç olmadığı kadar kuvvetle sarılınarak yaşamsal ya da
mekânsal olarak yeni parçalanmışlıklar üretilmektedir. Bayart, modern dünyada kim-
liklerin kaybolması diye bir hayaletin dolaştığını, tek tipleşmeden çekinildiğini ve
kimlikle ilgili bir kaygı duyulduğunu; benzer biçimde ayrı olma ihtiyacının artmasın-
dan da korkulduğunu belirtir. Bu koşullar altında ortamda bir “kimlik yanılsaması”
sorunu da mevcuttur (Bayart, 1999: 22). Bilgin’e göre de, günümüzde bazı bireyler
kişisel projelerinin peşinde, verili olandan sıyrılmayı isteyerek yaşarken, kimileri de
belleğine gömülmüş, ata buyruklarını düstur edinmiş ve yaşamı kader gibi görerek
yaşamaktadır (Bilgin, 2007: 18). Her durumda modern çağda bir kimlik sorununun
söz konusu olduğunu söylemek mümkündür.

Yer kavramı ile ilgili olarak da  çelişkiler mevcuttur. Farklı yerlere ulaşabilme ya da bu
yerlerle iletişim kurma olanaklarının artması,  dil öğrenme, eğitimsel-kültürel süreçler,
ticari-turistik eylemler, bilişim sistemleri vb. olanakların çoğalması bireyi birçok yere
ait kılmakta; yer duygusu çözünmekte; bir taraftan da genel sistemin dışında kalan
bazı yerler dışlanmaktadır. Bauman, mekânın bölünmesi, insanların ayrılması ve
dışlanmasının küreselleşme sürecinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu; küreselleş-
meye maruz kalan insanların yeni kabileci ve köktenci eğilimler edinmeleri gibi, üst
kültürün yaygın olarak lafı edilen melezleşmesinin de küreselleşmenin meşru çocuğu
olduğunu söyler (Bauman, 1997: 9). Robins ise, modern metropolün her zaman ya-
bancılaşma ve yönünü yitirme duygusu yarattığına, ancak ötekilerle karşılaşma ve
dayanışma için de olanaklar sunduğuna; günümüzde ise bu dengenin bozularak
bireyin mekânla sınırlı kimlikler, toplumlar ve mekânın kendisiyle olan ilişkilerinin
temelinden değiştiğine işaret eder (Robins, 1996: 81). Farklı olanı tanıma kadar,
mekânsal ayrışma arzusu ve ötekileştirme de modern zamanın gerçekliğidir.      
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11.. TTaarriihhsseell SSüürreeççttee İİzzmmiirr KKeennttii vvee İİzzmmiirrlliilliikk

İzmir’in günümüzdeki kentsel mekânı temelde, Antik dönem odaklı başlayan ve  kıyı
hatlı kuzey-güney ile arka plan yayılımı 17.-19. yüzyıl gelişmeleriyle belirlenen bir
gövdenin üzerinde büyüyerek biçimlenmiştir. Ancak sosyo-kültürel yapının 1923 son-
rası radikal biçimde dönüşmesi, geçmişe yönelik insan-mekân temelli  kimlik oku-
maları açısından kompleks bir durum yaratmaktadır. Yine de gerek tarihsel
kaynaklardan elde edilen veriler, gerekse mekândaki izler, yerin ve orada yaşayan
bireyin kimliği konusunda saptamalar yapabilmek için bazı olanaklar sunmaktadır.
Böyle bir değerlendirmede tarihsel İzmir’in kimliğinin “ticaret-liman-kıyı-Akdenizlilik”
gibi öğeler üzerinden kurulduğu, kozmopolit bir örüntü içinde farklı etnik gruplardan
oluşan kentlilerin ise  yerin karakteristiklerine göre zorunlu ortak eylemlerde bulun-
salar da, yaşam tarzları ve yaşam alanlarını kendi kültürel kimlikleri çerçevesinde ku-
rarak belirgin bir ayrışmayı seçtikleri gözlenmektedir.

Kente yönelik ayrışma karakterinin tarihsel izlerini, Osmanlı dönemi öncesinde de
görmek mümkündür. Yerleşim 11. yüzyılda Türk yönetimine, daha sonra da yeniden
Bizans yönetimine geçmiş, 13. yüzyılda Venedikliler ve Cenevizlilere İzmir’de oturma
ve ticaret yapma hakkı verilmiştir. 14. yüzyılda Aydınoğulları ve Latinler arasında
geçen savaşlarda Yukarı Kale (Kadifekale) Türklerin, Aşağı Kale (St. Pierre-Ok Kalesi)
ise Latinlerin yönetiminde kalmış olup; kent iki parçalı bir yapı edinmiştir (Arıkan,
1992: 59-63). Bu aşağı-yukarı ikilemi “Çift Kutuplu Kent” olarak  adlandırmak da
mümkündür (Kayın, 2007: 5). Bu ayrışma, günümüze farklı çeşitlemelerle ulaşan
“Gâvur İzmir” deyimini de doğuracak; Osmanlı döneminde Avrupalıların kıyıda ko-
numlanması;  Cumhuriyet döneminde de kıyı bölgesinin Batı tarzı bir modernliğin
mekânı olarak gelişmesi, kıyı ve gâvurluk durumu arasında imgesel bir bağı oluştu-
racaktır.  

İzmir, uzun mesafe kervan ticaretinin kente yönlendiği 17. yüzyıldan başlayarak, koz-
mopolit bir toplum yapısına sahip olmuş; kentin sosyo-ekonomik, kültürel, idari ve
mekânsal  donanımları da bu paralelde gelişmiştir. Kent  Asya’dan Avrupa’ya, Avru-
pa’dan Asya’ya giden malların ambarı olarak nitelenirken (Tavernier, 1677: 79); ipek
ticaretinin yanı sıra Batı Anadolu ürünlerinin dağıtım merkezi konumunda olması da
kentin gelişme nedenleri arasında gösterilmektedir (Goffman, 1990: 51).  17. yüzyılda
kentte 60 bin Türk, 15 bin Rum, 8 bin Ermeni, 6 bin veya 7 bin Musevi’nin yaşadığı,
fazla kalabalık olmayan Avrupalılar içinde ise Fransızlar, İngilizler, Hollandalılar ve
İtalyanların yer aldığı bildirilmektedir (Tavernier, 1677: 76). 18. ve 19. yüzyılda
sayılan etnik grupların konumlandığı toplum yapısı korunurken, gayrimüslim azın-
lıklar ve Avrupalıların sayısında belirgin bir artış ortaya çıkmıştır (Pockocke, 1773: 19;
Cuinet, 1894: 439).  Kentin sosyo-ekonomik açıdan dış dünyaya güçlü bir eklem-
lenme gösterdiği 19. yüzyılda, uzun mesafe kervan ticareti önemini yitirerek, demir-
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yolu teknolojisi devreye girmiş; İzmir ve verimli hinterlandı, Avrupa’nın sanayi kent-
lerinin ihtiyaç duyduğu hammadde-pazar ortamı olarak değerlendirilmiştir.

Çeşitli kaynaklar bu dönemde İzmir’deki farklı etnik grupların yaşantılarını kendi ge-
lenekleri ve alışkanlıkları doğrultusunda, farklı kentsel bölgelerde  sürdürdükleri
konusunda ortak gözlemler aktarmaktadır. Giyim-kuşam tarzları ile birbirlerinden
ayırt edilebildikleri gibi, kendi dinsel yapılarında ibadetlerini sürdürmekte, ulusal
bayramlarını kutlayabilmekteydiler (Bruyn, 1725: 83; Tournefort, 1717: 374-375).
Bu özgürlüğe rağmen farklı gruplar arasında yoğun bir ilişkinin olmadığı da bilin-
mektedir. İzmir’i ziyaret eden Kontes Nostitz Türklerle tanışamadığını, onlarla yakın
ilişkiye girenlerin belirli oranda dışlandığını anlatır (Pınar, 1994: 95). Ticari ilişkilerin
yoğunlaştığı 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar gruplar arasındaki ilişkiler çok daha
sınırlıdır. Beyru,  Türkleri, geleneksel kültürleri  doğrultusunda sakin bir hayat
sürdüren, devlet memurluğu ya da toprak işleriyle uğraşan, ticarete yatkın olmayan bir
grup olarak tanımlarken;  Rumlar, Ermeniler, Museviler ise ticari aktivitenin içinde
etkinlik gösteren kesimler olarak sayılmakta; Rumların  ev içi hizmet işlerinde çalışarak
ya da evlilikler yoluyla Levantenler ile kısmen karıştığı bildirilmektedir  (Beyru, 1992:
169-212). Ticarette aracı konum üstlenen Museviler ya da dil bilen Ermeniler gibi
grupların da çeşitli topluluklarla yüz yüze gelebildikleri söylenebilir. Sözü edilen iliş-
kilerin gerekliliklerden kaynaklandığı, bunun dışında her toplumun kendi içinde
sosyalleştiğini saptamak mümkündür. 

Sosyo-ekonomik ve kültürel ayrışmalar mekânda da ortaya çıkmış, İzmir’de her etnik
grubun yaşam alanının farklı  konumlandığı bir kentsel örüntü oluşmuştur. Kadifekale
ve Değirmendağı bölgesi Türklerin, İkiçeşmelik, Mezarlıkbaşı ve Havra Sokağı Mu-
sevilerin, Basmahane ve Kahramanlar Ermenilerin, Alsancak Garı ile Ermeni bölgesi
arasında kalan alan Rumların ve Pasaport mevkiinden başlayarak deniz kenarında bu-
lunan alanlar da Frenklerin yerleşim bölgeleri olarak ortaya çıkmıştır. Her topluluğun
yaşam alanında, kendi kültürünü yansıtan bir mimarlık ve  bina türleri yer almıştır.
Merkezi ticaret, 17. yüzyılda bir iç limanın bulunduğu Kemeraltı bölgesinde yoğun-
laşırken; 19 yüzyıla gelindiğinde Doğu tarzı bu çarşının dolan liman alanı üzerinde
büyüdüğü; Frenk Mahallesi’nde ise Frenk Sokağı’ndaki ticari aktivitenin genişleyerek
Avrupa kökenli malların satıldığı Frenk Çarşısı’nın geliştiği gözlenmektedir. 19.
yüzyılda nüfusun artmasına bağlı olarak konut alanlarında, Kemer, Eşrefpaşa, Karataş
yönünde ve Tilkilik’in arkalarına doğru genişlemeler görülürken, kıyı bölgesi yoğun-
laşmış; demiryollarının yapılması ile birlikte Bornova, Buca gibi bölgeler özellikle üst
düzey Levantenlerin büyük konutlar inşa ettikleri sürekli yaşam alanlarına
dönüşmüştür. Dikkatli bakıldığında bu kurgunun günümüzdeki ayrışma karakteris-
tikleri ile ilişkileri kolayca görülebilecektir. Konut alanlarında mümkün olduğunca
ötekilerine karışmama, kamusal alanlarda zorunlu birliktelikler ve ekonomik güç
kentsel olanaklar elverdiğinde “uzakta-büyük-sınırlar koyan” erişilmez öznel mekânlar
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inşa etme şeklinde özetlenebilecek bu karakteristiklerin  geçmiş ve günümüz versi-
yonlarını okumak hiç de zor değildir.    

Yukarıda açıklanan sosyo-ekonomik, kültürel verilere bakıldığında İzmir için 17. -
19. yüzyıllarda yer temelli bir kimlik tariflemenin güçlüğü ortaya çıksa da; belki de
sözü edilen kimliğin bu kayganlık durumuna temellendiğini düşünmek de
mümkündür. Kentin bu döneminin “Doğu’nun Küçük Paris’i” ya da “Petit Paris” olarak
kendi varlığına vurguyla değil; başka bir kent aracılığıyla tanımlanması, bu kayganlığın
göstergesidir. Kentin 19. yüzyıldan 1970’lere uzanan sosyo-ekonomik gelişmesini in-
celediği kitabına “Örgütleşemeyen Kent: İzmir” adını veren Kıray da, bir dağınıklık du-
rumuna işaret etmektedir (Kıray,1998). Atay, bu dönemde çok karmaşık ırk ve
milletten insanların yaşadığı İzmir’de, “İzmirli” diye birini tarif etmenin uzun ve zor
bir cümle kurmayı gerektirdiğini, İzmirlinin bir Marsilyalı kadar övünen ve palavracı,
bazı Rumlar gibi şikâyetçi, alt tabakadaki bir İtalyan kadar tembel, bazı Türkler gibi
sökülüp kaldırılmış, birçok İspanyol’a benzer şekilde gururlu, kurumlu ve övüngen,
bir Musevi’ye özgü biçimde kurnaz ve ticaretten başka bir şey yapamayan bir kişi
olarak tanımlanabileceğini söyler. İzmir’deki farklı topluluklar hakkında yaygın
klişelerin toplamını içeren bu yorum paralelinde, bütün işi mal aktarmacılığı olan ve
Anadolu’dan en düşük fiyatla aldığı malı, mümkün olan en fazla fiyatla satmayı düşü-
nen İzmirlinin hayatının ticari davranış biçimlerine göre kurgulandığı bildirilmektedir
(Atay, 1993: 96). Genel bir değerlendirmede  17.-19. yüzyıl İzmir’inde kenti tümleşik
kılan en önemli unsurun liman temelli ticaret olduğu, bu unsurun da değişken bir
yapı sergilemesinden dolayı parçalanmış bir sosyo-kültürel, mekânsal örüntüyü
bütünleştirmesinin mümkün olmadığı saptanabilir.    

22..MMooddeerrnn ZZaammaannllaarrddaa İİzzmmiirr KKeennttii vvee İİzzmmiirrlliilliikk

İzmir’in günümüzdeki modern kimliği, Cumhuriyet yönetiminin kurulması ile başla-
yarak çeşitli kırılmalarla  dönüşen bir süreç içinde gelişmiş ve  sosyo-ekonomik, poli-
tik, kültürel parametrelerin değişmesine bağlı olarak çeşitli mecralara evrilmiştir. Böyle
bakıldığında tümü “modern” olarak nitelense de, 1930’lar veya 1950’ler ile 1980’lerin
yaşamsal ve mekânsal kimliğinin aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Yine de
bu evre keskin ayrımlarla belirlenmek yerine, belirli süreklilikler içinde dönüşen bir
gelişme süreci olarak yaşanmıştır.

Savaş dönemi  ve Cumhuriyet yönetiminin kurulmasını izleyen evrede İzmir’in sosyo-
kültürel yapısı önemli bir dönüşüm göstermiş ve kentsel mekân da bundan etkilen-
miştir. Gerek Avrupalıların bir bölümü ile Rumların ve Ermenilerin kentten ayrılması,
gerekse yangın dolayısıyla ortaya çıkan enkâz, kentin mekânsal ve sosyo-ekonomik
olarak yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Mübadele ile kente gelen Türkler de
bu yeni yapının önemli bir unsurunu oluşturmuştur. Baran, göçün kentin hayatında
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önceden beri sorun olduğuna, 1911-1913 yılları arasında yaşanan Balkan Savaşları
sonucu yaşanan göçler gibi 1923 sonrası göçlerin de konut ihtiyacı ve çeşitli sosyo-
ekonomik ihtiyaçlar doğurduğuna işaret eder. Bu dönemlerde İzmir’e göçler sadece
Balkanlar’dan değil; Doğu vilayetlerinden de gerçekleştirilmiş olup; Karantina, İkinci
Kordon, Alsancak, Karataş, Reşadiye, Basmahane, Göztepe, Karşıyaka, Bornova, Buca
göçmenlerin yerleştirildikleri bölgeler arasında sayılmaktadır (Baran, 2003: 41-42,
50, 134-135). Dönüşüm sadece farklı bir kültürel yapı içinde var edilmiş binaların
mübadele ile gelen ya da kentte yerleşik olanlarca iskânı ile değil, Türkler, Rumlar,
Museviler, Ermeniler, Levantenler tarafından sahiplenilmiş işlerin ve toplumsal ko-
numların üstlenilmesi konusunda da yaşanmıştır. Kentin toparlanmaya başlandığı
1930’lardan yüzyıl ortasına kadar ilerleyen süreçte Cumhuriyet ideali çerçevesinde
benimsenen “modernleşme” idealinin, üst düzey Türk aileler ve azınlıkların geride
kalan grubu olarak eskiden aracı rolünü üstlendikleri ticarette etkin rol oynamaya
başlayan Museviler ile kentte kalmayı seçen Levantenler tarafından ortak bir kimlik
öğesi olarak paylaşıldığı görülür.       

20. yüzyılın ortasına kadar olan süreçte İzmir’de bir taraftan yaşamsal ve mekânsal
modernlikler kurgulanmaya çabalanırken, diğer taraftan da kentin yoksunlukları
giderilmeye çalışılmıştır. İzmir kentinin 1945 yılındaki toplumsal yapısını “parçalı
gelişmişlik” nitelemesiyle açıklayan Umar, kentin farklı bölgelerinde ayrı çağların
yaşandığını öne sürer. Onun gözlemlerine göre kentin merkezi bölgelerinde uygar bir
kentli gibi yaşamak mümkünken, çeper bölgelerde ise eğri büğrü sokaklardaki kerpiç
evlerde dönemin gerisindeki koşullarda yaşayanlar da vardır (Umar, 1999: 121-122).
Kontrast biçimde modernliği benimseyen  varlıklı  kentlilerin geleneksel konutlardan
ayrılarak yeni “kübik” konutlarda yaşamayı istedikleri ve  Levantenlerin boşalttığı kıyı
hattını-kentsel konumları kendi çizgilerinde doldurarak yaşam biçimleri itibarıyla
kentin  yeni seçkinleri olmaya aday oldukları gözlenmektedir. Modernliğin altını yal-
nızca biçimsel olarak değil, kültürel olarak da doldurabilenler olduğu gibi; onu eğreti
bir giysi gibi üzerinde taşıyanların azımsanamayacak sayıda olması, kentin günümüze
kadar uzanan gelişme sürecinde önemli bir handikap olarak yaşanacaktır.

Yüzyılın ortasından sonra ülkede kurgulanan liberal politikalar ve kentlerin sanayi
merkezli büyümeye teşvik edilmesi sonucunda ortaya çıkan hızlı yapılaşma, kentsel
dokuda yükselme,  iç göç ve gecekondu vb. olgular ülkedeki  çoğu kent gibi İzmir’in
de yeni bir dönüşüm sürecine girmesine yol açmıştır.  Karadağ, 1950-1980 arasındaki
göçün kırsal alandan kente yönelen göç olduğunu, 1980 sonrasında ise merkezin
sosyo-ekonomik çekiciliği dolayısıyla küçük kentlerden göç alındığını; Doğu’dan
göçün de 1980 sonrasında arttığını belirtmektedir (Karadağ, 2000: 114-116). Mevcut
kentliler kıyı hattı ve düzlük alanda yoğunlaşmayı seçerlerken; sosyo-ekonomik sıkın-
tıların yaşandığı Anadolu kentlerinden ve yoğun olarak da Doğu’dan göç edenler, on-
ların boşalttıkları Kadifekale-Basmane-İkiçeşmelik üçgenindeki tarihsel bölgeler ile
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çeperlere yerleşmişlerdir. Zaman içinde Buca, Çiğli, Naldöken, Bayraklı, Mersinli,
Çamdibi,  Kadifekale ve Yamanlar Dağı etekleri gibi geniş bir alana yayılan gecekondu
stoku kentin dört bir yanını çevrelemiştir. Bu yerleşme düzeni eski ve yeni kentliler
arasında günümüze kadar süregelecek olan mekânsal-kültürel-yaşamsal ikiliğin de
başlangıcını oluşturmuştur. Kıyı hattı ve düzlük alanlar yoğun-yüksek-bitişik olmaları
nedeniyle sağlıksız ve kimlik sorunları da yaratan bir yapılaşma ile yoğunlaşırken; ta-
rihi bölgeler süreç içinde yıpranmış;  kenti dört bir yanda çevreleyen gecekondu sto€u
ise önü alınamaz biçimde artmıştır.                     

Günümüze gelindiğinde İzmir’de farklı sosyo-ekonomik gruplar arasında belirgin
ayrışmaların var olduğunu söylemek mümkündür. Kentte yerel-merkezi yönetimler,
sivil toplum örgütleri vb. gruplar tarafından aşılmaya çalışılan bu sorunun boyutları
büyüktür. Yerel yönetim tarafından yürütülen “Abla-Abi-Kardeş” projesi gibi farklı
sosyal grupları temas ettirmeyi hedefleyen çalışmalar, kültürel etkinliklerin çeperlere
taşınması, çeper bölgelerde yaşayanların kent içindeki aktivitelere getirilmesi gibi
uygulamalar ayrışmaları azaltmaya ve farklı gruplar arasındaki teması çoğaltmaya çalış-
maktadır. Kentin çeperini kaplayan gecekondu yerleşimleri kadar, sayıları giderek
artan kapalı konut siteleri de ayrışmanın mekândaki yansımalarıdır. Kordon boyu  ve
Üçkuyular yönüne uzanan kıyı düzenlemesi ile Kültürpark gibi kamusal alanlar ise
farklı grupların ortak kullandığı mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

“İzmirlilik” kimliği günümüzde de en az 17. - 19. yüzyıllar kentinde olduğu kadar
kaygan ve oturmamış bir yapı sergilemektedir. Bu kayganlığın temel nedeni, bir
metropol kent olma iddiasındaki İzmir’de taşra kasabalarına benzer bir şekilde ivme-
lenen bir kent şovenizmi ya da sahip olunanların fazla yüceltilmesiyle yaratılan yapay
gündemdir. Ülkenin en güzel kızlarının bu kentte yaşadığı gibi kadın temelli söylem-
lerde eleştirilen öngörüler  ya da en aydınlık insanlarının bu kentte var olduğu gibi
karşılaştırmalı analizlerle test edilmemiş iddialar, bu tür gündemlere örnektir.
İzmirlilerin simite “gevrek” denilmesinden Akdeniz rehavetine kadar olmadık un-
surlardan övünç payı çıkararak yarattıkları tartışmalar ise, başlı başına sosyolojik bir
araştırmanın konusunu hak etmektedir. Bu tür abartmalar, kentin içinde bulunduğu
“taşralılık hali” gibi, diğer gerçek sorunlarının da görülmesini ve sahip olunan potan-
siyelin yaratıcı metaforlara dönüşmesini engellemektedir. En güzel ve en aydın insan-
ların bu kentte yaşayıp yaşamadıklarını tartışarak küresel zamanın sorunlu yarışma
kültürüne eklemlenmek yerine, kente gerçekçi bir eleştirel değerlendirme getirerek
sorunları görmek ve çözüm yollarını bunun üzerine kurgulamak gerekmektedir. 

Farklı odaklar tarafından çeşitli dönemlerde tartışılan “İzmirlilik” kimliğinin son
dönemde medyada ele alınan durumu, bu kimliğin nasıl görüldüğüne dair ipuçlarını
da içinde saklamaktadır. Özdil, “Türkiye’den sıkıldığım zaman İzmir’e giderim ben”
cümlesiyle başladığı İzmir yazısında, kentin ayrıcalıklarını simite “gevrek”, çekirdeğe
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“çiğdem”, sigortaya “asfalya”, domatese “domat” denilmesi; kumrunun bir kuş değil bir
yiyecek olması, “gidiyom-geliyom, tırışkadan teyyare” gibi sözcükler kullanılması,
midye, istifno, cibez yenmesi, kentte güzel kızlar, yakışıklı delikanlıların dolaşması,
enginarın başkenti olması gibi vurgularla ifade etmekte; kentle gururlanmayı “Sana
ne birader, keyfimizin kahyasıyız, yazlıklara gitmek için sekiz şeritli otoyol yaptık”
yorumuna kadar vardırmaktadır (Özdil, 2009, Mart 15). Yazar “Herkes Biraz İzmir-
lidir” gibi iddialı bir başlık kullandığı bir diğer yazısında ise “Gâvur İzmir” nitelemesini
kentlilerin iltifat olarak algılamaları, Victor Hugo’nun kente “prenses” demesi, ede-
biyattan ödünç alınmış “denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan
kent” betimlemesi gibi bilindik övgülere başvurduktan sonra dünyanın hiçbir yerinde
güneşin İzmir’deki gibi güzel batmadığını öne sürmekte ve tanınmış İzmirlileri say-
maya girişmektedir (Özdil, 2009, Haziran 7). Temelkuran ise “İzmir Gâvurdur! Gâvur
Kalacak!” başlıklı yazısında “gâvur” nitelemesinin güncel durumda nelere karşılık
geldiğini tartışarak; “Kordon, rakı, balkonları yıkadıkça topukları pembeleşen şen
kahkahalı kadınlar, deniz gibi dalgalı kızlar, çabuk efelenen çabuk barışan neşeli
erkekler, çingenelerin sokak düğünleri, liseyi kırıp Pasaport’a kendini dar atmış kızlı
oğlanlı gruplar” gibi öğelere vurgu yapmakta ve tartışmayı güncel politikaya bağla-
maktadır (Temelkuran, 2005, Aralık, 21). Benzer yorumlar K. Dursun’un “Gâvur İzmir
Güzel İzmir” başlıklı kitabında da varlığını göstermektedir (K., Dursun, 2004). Bu
yazılara bakıldığında İzmirlilik kimliğinin ülke içinde kentin lehine bir çizgide
ayrıştırıldığı görülmektedir. Yazarlar, yazılarının sınırlayıcı olma zorunluluğu içeri-
sinde konuya belirli bir yönden bakarlarken; saptamaların ortama popülerleşerek yan-
sıma sürecinde kente altı boşaltılmış klişe övgüler atfedilmekte;  bu kapsamda “şehir”
hatta “ülke” efsaneleri oluşmaktadır. İzmir’de bir kıyı-Akdeniz kentinin ılıman iklim,
uzun günler, deniz kullanımları, eğlence hayatı, sağlıklı yemekler gibi olanaklarıyla
daha rahat bir yaşam sürmenin mümkün olduğu açık olsa da; belirli bir yaşam kalitesi
getiren bu rehavetin kentin “örgütlenme, karar alma, eylem kurma, özeleştiri” vb.
gelişme süreçlerine olumsuz biçimde yansıdığı da ortadadır. İzmir övgüleri yazan
yazarların kendileri de dahil olmak üzere, adı sayılan tanınmış İzmirlilerin neredeyse
tamamının daha güçlü bir sosyo-ekonomik, kültürel mecraya dahil olmak üzere İstan-
bul’a göç etmiş olmaları, kendi sorusunu da içinde barındırmaktadır.

İzmir kentinin övünülen kimlik öğeleri ile sosyo-ekonomik, kültürel açmazları arasın-
daki çelişki de çeşitli yorumların konusunu oluşturmaktadır. Barka “İzmir Şovenizmi”
başlıklı eleştirel yazısında, İzmirlilerin bu kentte yaşamakla ayrıcalıkları olduğunu
düşünmelerini ve kendilerini başka kentlerle kıyaslamalarını eleştirmekte ve buna
odaklanmak yerine, kentin sosyo-ekonomik, politik, kültürel ve mekânsal sorun-
larının tartışılması gerektiğine işaret etmektedir. Kentin kültürel mirasını yıkarak, rant
temelli yapılaşarak, sanatçılarını hatırlamayarak, mimari başyapıtlar inşa etmeyerek
yaşadığını öne süren Barka, “denizin kız, kızların deniz, sokakların da hem kız hem
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deniz  kokması” klişesine atıfla “Şimdi büyük kanaldaki kaçaktan ötürü İzmir ne
kokuyor? Son kırk yıldır İzmir Körfezi’nde insan görüldü mü?” diye sormaktadır
(Barka, 2009, Ağustos, 8). Özgen ise İzmir’in “Kadın İzmir” olarak “uçarı, romantik,
yerel, doğacı, kendiliğinden sıcak, anlaşılmaz, kendine has, güzel, taze-pembe/beyaz-
lezzetli, aykırı, hoş, vazgeçilmez, özgür” vb. içeriklerle kavrandığını, “güzel kızların
mekânı, eğlence bolluğu, serbestlik” gibi mesajlarla hem kadın sorununun hem de
kent sorununun altının boşaldığını ifade etmektedir (Özgen, 2009: 416-417). Çeşitli
kanallarda sürdürülen bu tip eleştirilerin ortamda her zaman yeterli derinlikte algılana-
madığı da saptanabilir.                

İzmir kentinde kimlik konulu bir başka handikabı da kapalı sosyal gruplar oluştur-
maktadır. Tarihin çeşitli kesitlerinde İzmir’e farklı yerlerden göç etmiş çeşitli gruplar-
dan ailelere mensup bireylerin birkaç nesil sonra bile “Nerelisiniz?” sorusuna
“İzmirliyim” yanıtını vermek yerine, “Giritliyim”, “Göçmenim”, “Selanikliyim”, “Erzin-
canlıyım”, “Vanlıyım” gibi  yanıtlar vermeleri, üzerinde durulması gereken bir unsur-
dur. Bu kimlik içeriklerinin bir yönünde, göçle gelen toplulukların kente ilk
geldiklerinde kendilerini koruma içgüdüsüyle oluşturdukları ve kırılamayan tüm
kalkanlar gibi giderek kemikleşen örüntüler analiz edilebilmektedir. Diğer yönünde
ise, yüzünü Avrupa’ya dönmeye eğilimli  Cumhuriyet idealine de vurgu yaparak ifade
edilen bir Batı aidiyeti ile Doğu’nun koruyucu-törel yapılarına sığınarak şekillenen
farklı bir aidiyetin çelişkileri de söz konusudur. Her iki durumda da asıl ait oluna-
mayan ve gerçek bir etkileşimle gelişilemeyen yer İzmir’dir. Kentin birkaç nesil sonra
bile eğitimli ya da eğitimsiz bireyleri içinde eritemeyerek, gerektiğinde toplu
eylemlilikler yapabilen alt gruplar şeklinde tutması, İzmir’e dair kimlik oluşturma
açısından sorunlu bir durumdur. Kentin 17.-19. yüzyıllarda  tümleşik ve yere ait
yaşayamamış tüm sosyal grupları gibi, halen çok sayıda kentli bu ticari limandan her
an ayrılacakmış gibi yaşamakta; kimi kültürel ve ekonomik arayışlar için İstanbul’a
ya da Batı ülkelerine gitmeyi düşünürken, kimi de aidiyet kuramadığı için yalnızlık
çektiği bu Batı kentinden “memleket” olarak nitelediği Doğu kentlerine dönme duy-
gusunu taşımaktadır.  

Sosyo-ekonomik yapıdaki ayrışmalar, tarihte olduğu gibi günümüzde de mekâna yan-
sımakta, çift yönlü gelişen ayrışma eğilimi kentte varlığını ortaya koymaktadır. Göçle
gelenlerin entegrasyonu sağlanamazken, ötekilerden ayrışma isteği, merkez ve merkez
dışı güvenlikli konut siteleri, “residence” olarak anılan gökdelenler vb. yeni barınma
biçimleri ile daha keskin bir görünüm kazanmaktadır. Kentteki bir diğer gelişme ko-
rumaya olan ilginin artmasıyla, unutulmuş tarihi bölgelerin kentliler tarafından
yeniden keşfedilmesidir. Yüzyıl ortasından başlayarak yalı dokusunu yıkmak suretiyle
“Çin Seddi” olarak kayıtlara geçen kıyı yapılaşmasına taşınan İzmirliler, günümüzde
yarım yüzyıl önce terk ettikleri tarihi bölgeleri turistik bir bakışla keşfetmekte ve böl-
genin sorunları için göçle gelenleri suçlamaya kendilerinde hak görmektedirler. Özetle,
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kentin günümüzde vardığı noktaya bakıldığında geçmişte olduğu gibi günümüzde
de, mekânsal ve sosyo-ekonomik nitelikli bir “tümleşiklikler-parçalanmışlıklar” geri-
liminin yaşandığını saptamak mümkündür. 

33.. SSoonnuuçç

İzmir kentinin geçmişte ve bugün içinde bulunduğu koşullar kimlik sorunu
çerçevesinde değerlendirildiğinde, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:  

� “Kıyı-liman-ticaret-Akdenizlilik” kimlikleriyle cazip koşullara sahip olan İzmir, her
dönemde farklı niteliklerde “gelenlerin” ve “gidenlerin” kenti olmuştur. Bu da yer-
leşimin ve içinde yaşayan kentlilerin ne tarihte ne de şimdi homojen bir kimliğe sahip
olamadıkları anlamına gelmektedir. Onun yerine kentin çeşitli dönemlerinde, farklı
grupların kentin içinde alt gruplar oluşturduğu, değişebilen, çok kültürlü bir sosyo-
ekonomik yapının varlığı söz konusudur. 

� Kente gelen farklı gruplar diğerleriyle birlikte yaşamayı başarsalar da, mekânsal ve
kültürel temas alanları açısından sınırlı bir yaşantı kurmuşlar, bir başka anlatımla bir-
birlerini değişen oranlarda ötekileştirmişlerdir.

� Kentte mekân içinde mekânlar, yaşam içinde yaşamlar gelişirken, “büyük kent” ile
“kıyı kasabası” olma, “ekonomik-kültürel potansiyeller” ile “örgütlenememe”, dışa
hem “açık” hem de “kapalı” olma gibi ikilemlerin yaşanması, kente yönelik bir kimliğin
netleştirilmesini güçleştirmektedir.  

� Kentin tarihi boyunca mekânsal ve sosyo-ekonomik nitelikli  bir “tümleşiklikler-
parçalanmışlıklar” gerilimini yaşaması, kentin bütünsel gelişmesinin ve “İzmirlilik”
biçiminde nitelenebilecek bir kimliğin sağlam temellerle şekillenmesinin önünde bir
engel olarak durmaktadır.

İzmir’in bir metropol olarak yetkin bir gelişme göstermesi isteniyorsa, öncelikle
“İzmirli Olmak” kavramının bir yerden bir zamanda gelmiş olanlardan değil; her yer-
den ve her zamanda gelmiş olanların toplamından oluştuğu anlaşılmalıdır. Çağdaş bir
metropol kent, mekanizmalarını gelip gidenlerden daha güçlü kurmak ve gelenlerin
entegrasyonunu ivedilikle sağlarken; gidenlerin boşluklarını da aynı hızda doldurmak
zorundadır. Böyle bir amaca ulaşmak için de, kentin olanaklarının kentte yaşayan
farklı gruplara adil bir biçimde dağıtılması, çeşitli gruplar arasında karşılaşma
olanaklarının ya da ortak kamusal kullanımların arttırılması, yerin “kıyı-liman-ticaret-
Akdenizlilik” vb. temel kimlik öğelerinin sunduğu verilerin herkes tarafından benim-
senmesinin sağlanması, çeşitliliklerin ana yapıyı zenginleştirecek unsurlar olarak
yorumlanması ve kentsel mekânın-yaşantının parçalanmışlık yerine tümleşikliği hedef
alan bir çizgide gelişmesinin sağlanması gerekmektedir.       
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KKEENNTTSSEELL DDÖÖNNÜÜŞŞÜÜMM UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII VVEE
YYAARRAATTTTIIĞĞII SSOOSSYYAALL PPRROOBBLLEEMMLLEERR::
İİZZMMİİRR KKAADDİİFFEEKKAALLEE ÖÖRRNNEEĞĞİİ

Kentlerin hızla büyümesi bir dizi mekânsal ve sosyal dönüşüme de yol açmaktadır.
Konut alanlarının yapısı ve dağılımının değişmesi, imar açısından fiziksel sıkışmanın
yaşanması, konut ve altyapı yetersizlikleri büyük kentlerimizin mekânsal dönüşümü
hakkında fikir vermektedir. 

Ancak kentleri yalnızca birer mekânsal örgü saymak doğru değildir. Görünen mekân-
sal örgülerin ardında ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapılar ve bunların iç içe
geçmiş karmaşık ilişkileri yer alır. Dolayısıyla fiziksel mekânların oluşumu ve
dönüşümü önemli ölçüde bu karmaşık yapı ve ilişkilerin etkileşimleri sonucunda
gerçekleşir.

Kentsel yaşamın bu karmaşık yapısı içinde çeşitli kentsel bütünleşme ve çatışma sorun-
ları yaşanmaktadır. Ayrışma, gerilim, çıkar ve etnik gruplar ekseninde ortaya çıkan
çeşitli farklılaşmalar bu sorunların temelinde yer almaktadır. 

Son dönemde büyük kentlerimizde yaşanan gelişmeler, kentleşme serüvenimizin yeni
bir evreye girdiğine işaret etmektedir. Bu durumu hem kentsel yaşamda meydana
gelen değişimlerden ve kent literatüründe boy veren yeni kuramsal yaklaşımlardan
hem de gündemde öne çıkan yeni kamu politikalarından izleyebilmekteyiz. Ekonomik
olanaklarını artıran veya yitiren farklı sosyal grupların kent içinde yer değiştirmeleri
kentlerin coğrafi sınırlarının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Mekânsal
merkezin eski anlamını yitirmesi, ama ticaret ve iş yaşamı açısından rant değerinin
artması, çöküntü bölgelerinin ve kentin çeperlerinde elit gettolarının oluşması gibi bir
dizi gelişme, kentleşme sürecindeki dönüşümün tezahürleri arasında sayılabilir. Buna
karşılık kentleşme süreci ile ilgili sosyolojik çalışmalarda daha evvel bütünleşme,
uyum, gecekondu, ikili yapılar, tampon kurum, geçiş dönemi gibi kavramlar eks-
eninde bazı kuramsal açıklamalar yaygın bir şekilde kullanılırken, günümüzde
ayrışma, kentsel gerilim, varoş, soylulaştırma ve gettolaşma gibi farklı bir sosyal
gerçekliğe denk düşen kavramların ağırlık kazanması, kent literatüründeki değişimi
ifade etmektedir.
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Eskime, alt yapı yetersizlikleri, yasalara aykırı konum ve rant değerinin artışı gibi
çeşitli gerekçelerle Kentsel Yenileme, İyileştirme ve Kentsel Dönüşüm gibi çeşitli adlar
altında bazı projelerin gündeme gelmesi de yeni dönemdeki kentleşme sürecinin bir
parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede kentsel mekânlarda dönüşüm
potansiyeli taşıyan alanlar olarak akla gelen bölgeler şunlardır: Kentin merkezinde
kalan tarihi mekânlar ve çevreleri, gecekondu alanları, doğal ve tarımsal SİT ilan
edilmiş olan alanlar. Çoğu zaman kamu kuruluşlarının öncülük ettiği bu projeler kent-
lerin sosyal ve ekonomik yapısını değiştirmeye yönelik birer müdahale özelliği taşı-
maktadır. Genellikle hükümet ve yerel yönetimler öncülüğünde hazırlanan ve hayata
geçirilen dönüşüm projeleri olsalar da, bu süreç yerli ve yabancı sermaye gruplarının,
emlakçıların ve belediyelerin içinde bulunduğu çok aktörlü bir ilişkiler ağının oluş-
masına yol açmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm kabaca, sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak yıpranmış bir kentsel
alanın iyileştirmesini içeren bir kavram. Bu projeler çoğu zaman meşruiyetini, kentsel
mekânı kentte yaşayanlar için yaşanabilir kılma iddiasından almaktadır. Dönüşüme
konu olan bölgeler için geliştirilen projelerin belli sorunlara neden olması da kaçınıl-
mazdır. Çünkü bu türden projeler belli yaşam biçimlerine de müdahale etmeyi içer-
mektedir. Bazı durumlarda da belli bölgelerde yaşayan insanları başka bir yere taşımak
kaçınılmaz olabilir. Afet Bölgeleri buna örnek verilebilir.

Kentsel Dönüşüme konu olan alanlar genellikle gecekondu bölgeleri veya bazen de
kent merkezindeki çöküntü alanları olduğu için, bu bölgelerde yaşayan insanlarda bir
dışlanma ve sürülme duygusu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bölgelerdeki insanların
belli etnik özelliklere sahip olması ve taşınılması öngörülen semt ve mekânların özel-
liklerinin sunduğu yaşam kalitesine has özellikler de bu duyguyu besleyen faktörler
arasında yer almaktadır.  

Farklı gerekçelerden hareket etmekle birlikte, her türlü kentsel dönüşüm projesinin
belli bir grubun sosyal yaşam tarzına müdahale etmek anlamına geliyor olması önemli
bir veridir. Bu veri, adı ne olursa olsun bu türden projelerin başarısı açısından, söz
konusu alanlardaki sosyal hayatın daha iyi bilinmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Böyle bir veri tabanına dayanmadan ve söz konusu bölgede yaşayan halkı projeye
dahil etmeden yapılacak uygulamaların bir sosyal yıkıma ve gerilime yol açması da
muhtemeldir. 

Bu tür projelere daha çok bir mühendislik meselesi olarak bakmak, bu bakış açısıyla
hareket etmek önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu tür uygulamaların
çeşitli açılardan sosyal etkiler yaratacağından söz edilmekle birlikte, konuyla ilgili bir
sosyolojik veri tabanı oluşturma geleneğinin mevcudiyetinden pek söz edilemez. 
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Gerekçesi ne olursa olsun, bir kentsel dönüşüm uygulaması, sadece mekâna değil,
sosyal ilişkiler örgüsüne, bazı alışkanlıklara ve çıkarlara da müdahale anlamına
gelmektedir. Gerek yerinden etmeden kaynaklanan sosyo-kültürel problemler gerekse
yeni yerleşmelerde ortaya çıkabilecek uyumsuzluk problemleri ilk akla gelen prob-
lemler arasında sayılabilir. Gene pek çok örnekte görüldüğü üzere, müzakere süreci
de çeşitli çatışma ve huzursuzluklara yol açabilmektedir.  

Kentsel dönüşüm uygulamaları hem uygulama alanında hem de oluşturulan yeni yer-
leşim bölgelerinde yeni rantlar yaratmaktadır. Kamu yönetimi uygulamalarıyla
yaratılan bu rantların paylaşılma süreci, çeşitli adaletsizliklere neden olabilmektedir. 

Yeni dönemde özellikle büyük kentlerde gettolaşma eğilimleri de, kentsel dönüşüm
uygulamalarının müzakere sürecini doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Cemaatleşme eğiliminin, etnik ve mezhepsel ayrışmaların da beslediği bir
kentsel ortamda, kentsel dönüşüm uygulamaları yeni bir takım gerginliklerin
gerekçesini oluşturabilmektedir. Bu yüzden dönüşümü öngörülen alanlara ilişkin
öneri ve projeler geliştirilmeden önce, bu yerleşim alanlarının fiziksel, sosyal, kültürel,
ekonomik koşullarının ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi son derece önem kazan-
maktadır.

Bu düşünce ve varsayımlardan hareketle gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada, İzmir
Kadifekale semtinde uygulanacak olan ve bu bölgede mevcut 1968 konutun yıkılıp,
bu bölgedeki nüfusun Uzundere’de inşa edilen toplu konutlara taşınmasını öngören
Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili sosyolojik bir analizin yapılması amaçlanmaktadır. 

Kadifekale semti mekânsal olarak İzmir’in merkezinde yer almakla birlikte, gecekondu
veya varoş denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biridir. Kentin merkezinde olması,
barındırdığı nüfusun özellikleri, bölgenin tarihi surların etrafında yer alması ve jeolojik
yapısı gibi etkenler,  bu semtin diğer gecekondu alanlarına göre daha fazla gündeme
gelmesine yol açmış olabilir. 

Araştırma alanını oluşturan ve Bakanlar Kurulu tarafından heyelan tehlikesi gerekçesi
ile Afete Maruz Bölge ilan edilen Kadifekale semtindeki mahallelerde sosyal, ekonomik
ve kültürel özellikleri tasvir etmek ve bölgedeki yaşam kalitesinin resmini ortaya koy-
mak bu çalışmanın önemli amaçlarından birisini oluşturmaktadır. 

Bölgede yaşayan insanların yaşam tarzlarını, mekânla kurdukları ilişki biçimlerini,
dönüşüm projesini algılama ve değerlendirmelerini yansıtacak veriler, dönüşüm süreç-
lerinde ihmal edilen sosyolojik boyutun dikkate alınmasını sağlayacaktır. Dönüşüm-
den doğrudan etkilenecek olanların, yaşadıkları mekân/semtle kurdukları ilişki
tarzının çeşitli açılardan analiz edilmesi de benzer şekilde, onların kentsel dönüşüme
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yaklaşımlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Dolayısıyla mekâna yönelik al-
gılamalar, iş ve geçim biçimleri, dayanışma ilişkileri gibi değişkenler açısından böl-
genin betimlenmesine yardımcı olacak bir veri tabanına ulaşmak bu çalışmanın diğer
bir amacını oluşturmaktadır.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılması söz konusu olan bölgede yaşayan-
ların, farklı bir semte ve konut tipine taşınmalarını öngören projeyi algılama ve değer-
lendirme biçimlerinin neler olduğu projenin başarısı açısından son derece önemlidir.  

Dönüşüme konu olan alanlarda yaşayanların büyük bölümünün uzun süredir burada
yaşıyor olmaları, onların yere ve mekâna bağlılık duygularını güçlendirmiş olabilir.
Dolayısıyla her ne kadar iyileştirme amaçlı tasarlanmış olsa da, insanların uzun süre-
den beri yaşadıkları bir semtten başka bir semte taşınmaları, yine alışkın oldukları
konut tipinden farklı bir konut tipinde yaşamaya maruz bırakılmaları, onlarda sosyo-
psikolojik anlamda belli kaygılara yol açabilir. Yaşadıkları yerden fiziksel ve kültürel
olarak oldukça farklı bir yere taşınmak bu insanlarda bazı kaygılara neden olabilir.
Gecekondu tarzındaki tek veya birkaç katlı ya da bahçeli bir evden bir apartman daire-
sine taşınmak, farklı bir yaşam dünyası içine dahil olmak demektir. Böyle bir dönüşüm
bazı alışkanlıkları ve hatta iş biçimlerini sürdürmenin zorlaşması (örneğin midyecilik)
anlamına gelecektir. Ayrıca söz konusu kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki nüfus
transferi, önemli bir mekânsal farklılık ortaya çıkarmakla kalmayacak, taşınması
öngörülen nüfusun özellikleri dikkate alındığında, sosyal hayatın dönüşümü ve
parçalanması gibi sosyal problemlere de yol açabilecektir.

Aşağıda yer alan ampirik veriler, Temmuz-Ağustos 2008 tarihinde, Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında, Kadifekale semtinde boşaltılması öngörülen alanda gerçekleştiri-
len bir alan araştırmasından elde edilmiştir. Bu bildiride, hane baz alınarak 847
yetişkin kişi ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin bir kısmı özetlenerek
sunulacaktır. Özellikle Kentsel Dönüşüm Projesini, bulundukları konut ve sosyal
mekânı algılamaları ve taşınılması öngörülen semt ve konutlara yönelik değer-
lendirmeleri içeren veriler üzerinde durulacaktır. Aşağıda yer alan veriler araştırmada
kullanılan görüşme cetvelindeki açık uçlu soruların sonuçlarından oluşmaktadır.
Dolayısıyla, bu veriler sayısal olarak görüşülen kişilerin (katılımcıların) tamamının ce-
vaplarını içermemektedir. Çünkü bu tür sorularda katılımcılardan bir kısmı görüş
beyan etmeyebildiği gibi, bazıları da birden fazla görüş beyan edebilmektedir. Bu yüz-
den söz konusu araştırma sonuçlarını, istatistikî bir temsilden çok, somut durumu
tasvir etmeye yönelik sosyolojik bir resim olarak görmek daha doğru olacaktır.       
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AARRAAŞŞTTIIRRMMAA VVEERRİİLLEERRİİNNİİNN DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRİİLLMMEESSİİ

11-- KKaattııllıımmccııllaarrıınn DDeemmooggrraaffiikk vvee TToopplluummssaall ÖÖzzeelllliikklleerrii

Bu alan araştırması, yıkıma maruz kalacak konutların yer aldığı 7 mahallede haneden
sorumlu ya da hane hakkında bilgi verebilecek 18 yaş üstü 847 kişi ile bir soru kâğıdı
vasıtasıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Görüşmeyi kabul eden katılım-
cıların 440’ını erkekler, 407’sini ev kadınları oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin
analizinden, katılımcıların büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu (444), diplo-
ması olmayanların ise ikinci sırada (298) yer aldığı saptanmıştır. ‘Mesleğiniz ya da şu
anda yaptığınız iş nedir?’ sorusuna verilen cevaplarda, katılımcıların önemli bir
bölümünün düşük bir gelirle geçindiği ve herhangi bir sosyal güvenlik imkânından
yoksun olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede oturanların ağırlıklı kısmını Doğu ve Güney-
doğulular oluşturmaktadır. Mardin doğumlu olduğunu beyan edenlerin sayısı dikkat
çekecek ölçüde yüksektir (607). Ancak bu mahallede oturanlar homojen bir kitleden
müteşekkil değildir. İzmirli ve Konyalı olduklarını beyan edenlerin sayısı da bir hayli
yüksektir (156).  Katılımcıların önemli bir bölümü en az 15 yıldan bu yana Kadi-
fekale’de yaşadıklarını belirtmişlerdir. 25 yılı aşkın bir süredir burada yaşayanların
sayısı 300 olarak tespit edilmiştir. Göç ederek gelenlerin önemli bir kısmı, İzmir’de ilk
yerleştikleri semtin Kadifekale olduğunu beyan etmişlerdir. Katılımcıların oturdukları
konutun mülkiyet durumuna bakıldığında, kendine ait ve tapulu bir konutta oturan-
ların sayısı 542, kiracı konumunda olanların ise 222 kişi olduğu saptanmıştır. Tapusu
olmadığı halde kendi evinde oturanların sayısı da bir hayli fazladır. Araştırmamızda
aynı hanede birlikte yaşayan kişi sayısının oldukça yüksek düzeyde olduğu belirlen-
miştir. Aynı hanede 1-5 kişi arasında oturanların sayısı 457, 6-10 kişi arasında otu-
ranların sayısı 323 olarak tespit edilmiştir. Oturulan konutların metrekare üzerinden
büyüklüğü oldukça düşük ve oda sayısı nispeten azdır. Başka bir deyişle dar ve küçük
olan bu konutlarda kalabalık nüfusa sahip ailelerin yaşadığı anlaşılmaktadır.

22-- KKeennttsseell DDöönnüüşşüümm PPrroojjeessii vvee UUyygguullaammaassıınnddaann HHaabbeerrddaarrllııkk

‘Oturdukları konutlar yıkılınca, yerine ne yapılacağı’na dair sorumuza bizimle
görüşmeyi kabul eden katılımcıların verdikleri cevaplar, ilgili kurumlar tarafından
yerleşim bölgesinde uygulanması öngörülen ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeterli bir
bilgilendirme yapılmadan hazırlandığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların büyük bir
bölümü bu soruya ‘bilmiyorum’ (342) cevabını vermişlerdir. Çok küçük bir azınlık,
Büyükşehir Belediyesi’nin yıkımdan sonra bölgenin rekreasyon alanı yapılacağı yönün-
deki taahhüdünden haberdardır. Diğer cevaplar ise, katılımcıların önemli bir
bölümünün yıkımdan sonra bölgede satış ve kâr amaçlı başka konutların yapılacağına
dair kuşkularını yansıtmaktadır. 
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BBEEYYAANNLLAARR  BBEEYYAANN SSAAYYIISSII
Bilmiyorum 342

Yeşil Alan Yapılacak 180

Dubleks/Lüks Konut/Villa Yapılacak 96

Turistik Tesis Yapılacak 72

Sosyete/Zenginler Gelecek  40

Japonlara Satılacak 40

Yabancılara Satılacak 35

Yeni Konutlar Yapılacak 30

TOKİ Konutları Yapılacak 18

Tablo 1: Katılımcıların ‘oturdukları konutlar yıkılınca yerine ne yapılacağı’ sorusuna verdikleri cevaplar

Kadifekale kentsel dönüşüm projesinin bölgede yaşayan insanların görüş ve onayı
alınmadan ve bir mutabakat sağlanmadan hazırlandığı, aşağıdaki tablodan izlenebilir.                                                            

BEYANLAR BEYAN SAYISI
Hakkımızı Vermeliydi, Çok Az Verdi / Eve Ev Vermeliydi / Bizi
Taksitle Borçlandırmamalıydı / Başka Bir Yerde de  Ev Almamıza
Yetecek Para Vermeliydi / Ucuz Ev Vermeliydi / Evlerin Bedeli
Belirlenirken Hakkaniyetli Olmalıydı / Ayrım Yapmamalıydı 475

Belediye Her konuda Bize Danışmalıydı / Görüşümüzü Almalıydı.
Her Konuda Kendisi Karar Verdi / Bizi Kararda Dışladı 133
Belediye Alt Yapı Çalışmalarıyla Önlem Alabilirdi / Almadı /

Su Deposu Onarılabilirdi / Heyelan İçin Bazı Altyapı Çalışmaları
Yapabilirdi, Yapmadı / Burası İçin Yeni Bir İmar Planı
Yapılabilirdi / Oraya Harcadığını Buraya Harcasaydı 126

Kiracılara Yardım Edilmeliydi / Kiracılar Düşünülmeliydi 120

Buradan Taşınmadan Yeni Bir Yol Bulunmalıydı / Yerinde
Çözüm Aranmalıydı 105

Belediye Doğru Bir Yol İzledi / Haklı 45

Müstakil Ev / Daha Kullanışlı Bir Yer Göstermeliydi /
Daha Uygun Konutlar Yapsalardı 35

Para / Taksit İstenmeden Ev Verilmeliydi 29

Fikri Yok 27

Esnafın Durumunu Gözetmeliydi 23

Burası Heyelan Bölgesi Değil, Belediye Doğru Söylemiyor 15
Tablo 2: Katılımcıların ‘Size Göre Taşınma Konusunda Belediye Yönetimi Nasıl Bir Yol İzlemektedir?Nasıl
Bir Yol İzlemeliydi?’ Sorusuna Verdikleri Cevaplar
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Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların projelendirme sürecine karşı tepkili bir tutum
içinde oldukları görülmektedir. Belediye yönetiminin diyalog ve katılımı dışlayan tu-
tumuna karşı pek çok şikâyet ve itiraz dile getirilmektedir. Yıkılacak/kamulaştırılacak
konutların rayiç bedelleri belirlenirken belediye yönetiminin hakkaniyetli davran-
madığına ilişkin beyanların sayısı hayli yüksektir (475). Zira bu yüzden pek çok kişi,
önerilen bedeli kabul etmediği için mahkemeye başvurmuştur. Görüşmelerimiz es-
nasında, katılımcıların önemli bir kısmının, rayiç bedeller hakkaniyetle ödenmiş ol-
saydı dahi, Uzundere toplu konutlarına yerleşmeyeceklerini beyan etmiş olmaları
dikkate alınması gereken bir husustur. Belediye yönetiminin katılımcılıktan uzak dikte
edici tutumuna karşı, bölgede yaşayan insanlar, yıkım yapılarak yaşam alanları tasfiye
edilmeden ‘yerinden dönüşüm’e yönelik bazı çözüm önerilerinde de bulunmuşlardır
(126). Kiracıların proje kapsamına dahil edilmeden dışlandıklarını düşünenlerin sayısı
da bir hayli yüksektir (120). Kiracıların, herhangi bir sosyal yardım öngörülmeden
kendi kaderlerine terk edilmeleri oldukça düşündürücü bir husustur. Görüşmeleri-
mizde pek çok kişinin, belediye yönetiminin izlediği politika itibariyle, bölgede
yaşayan insanlara karşı etnik bir ayrımcılık yaptığını ve bu konuda kuşku içinde
olduklarını ifade etmiş olmaları da dikkat çeken bir noktadır. 

33--MMeekkâânnllaa İİlliişşkkii vvee SSoossyyaall AAiiddiiyyeett BBiilliinnccii  

İnsanların içinde yaşadıkları mekânla kurdukları ilişkiler, ekonomik, sosyal ve psikolo-
jik süreçler tarafından şekillendirilmekte ve hatta belirlenmektedir. Bu anlamda, sosyal
ilişkilerin mekâna yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır. İnsanın, kendini belirli
bir mekâna ait/bağlı hissetmesi, ancak bu husus göz önünde bulundurularak açıkla-
nabilir. Dolayısıyla mekâna müdahale etmek, aslında, mekânın inşa süreciyle birlikte
oluşmuş ve deyim yerindeyse mekâna sinmiş olan sosyo-kültürel dokuya da müdahale
etmek anlamına gelecektir. Bu teorik ön kabulden yola çıkarak, araştırmamızda,
görüşmeyi kabul eden katılımcılara çeşitli sorular yönelttik. Aşağıdaki tablo, katılım-
cıların yaşadıkları mekâna dair algılamalarını yansıtmaktadır.   

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII

Merkezi Bir Yer Olduğu İçin/İşe Yaya Gidip Geldiğimiz İçin/

Ulaşım Masrafı Olmadığı İçin/Her Yere Yakın Olduğu İçin 316

Dostluk, Komşuluk, İnsan İlişkileri Çok İyi Olduğu İçin 198

Aile/Akrabalar/Çocuklar Burada Olduğu İçin 166

Havası Güzel/Havadar Olduğu İçin 160



- 143 -

Yıllardır Burada Yaşadığı/Oturduğu İçin 150

Manzarası Güzel Olduğu İçin 98

Ucuz Bir Semt Olduğu İçin 88

Köyümüzü/Memleketimizi/Mardin’i Andırdığı İçin 66

Eskiden Güzeldi, Artık Sevmiyoruz/Sevilecek Hiçbir Şeyi Yok 65

Midye Yapımına Burası Uygun Olduğu İçin 64

Burada Doğduğum/Büyüdüğüm İçin 49

Müstakil Evlerde Oturduğumuz İçin 42

Ev Fiyatları/Kira Ucuz Olduğu İçin 42

Doğulular/Hemşehriler/Kürtler Burada Olduğu İçin 36

Bu Semtte Huzur/Güven/Dayanışma Olduğu İçin 22

Bu Semtte Özgür Olduğumuz İçin 18

Burası Artık Memleketimiz Olduğu İçin 17

Tablo 3: Katılımcıların ‘Yaşamınız Açısından Kadifekale’nin Sizin İçin En Önemli Avantajları /
Vazgeçmekte Zorlandığınız Özellikleri Nelerdir? (Bu Semtte En Çok Neleri Seviyorsunuz?)’
Sorusuna Verdikleri Cevaplar

Tablodan da izlenebileceği gibi, görüştüğümüz kişilerin önemli bir kısmı, yaşadıkları
bölgenin (ki Kadifekale İzmir’in takriben merkezinde yer almaktadır), işyerine gidip
gelmelerini kolaylaştırması ve ulaşım masrafını azaltması bakımından kendileri açısın-
dan işlevsel olduğunu beyan etmişlerdir (316). Burada yaşayan insanların bilhassa
düşük gelir grubuna dahil oldukları hesaba katılırsa, bu tercihin makul olduğu an-
laşılabilecektir. Üstelik bazı kişiler, yerleşim bölgesinde esnaflık yaptıklarını, hatta ev-
lerini midyecilik için bir iş atölyesi olarak da kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
komşuluk ve akrabalık ilişkilerine verilen önem de dikkat çekmektedir. Ekonomik ve
sosyal yardımlaşma, mekâna bağlılık duygusunun oluşmasında önemli bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüşme yaptığımız pek çok kimse, çeşitli nedenlerle
zor durumda kaldıklarında, akraba ve komşularından yardım aldıklarını; bu durumun
ise onlara güven duygusu kazandırdığını vurgulamışlardır. Alan araştırması esnasında,
bölgede canlı bir sokak hayatının olduğunu da gözlemledik. Evlerin kapı önlerinde
oturup sohbet eden kadınlar, sokağı bir oyun alanı olarak kullanan çocuklar, mahalle
sakinlerinin esnaflarla olan samimi ilişkileri dikkatimizi çeken noktalar arasında yer
almaktaydı. Evlerin genellikle müstakil oluşu, bu sosyal temasa çok daha fazla imkân
vermekteydi. 

Bölgede, akrabalık ilişkilerinin sosyal ilişkilerde oynadığı merkezî rol, evlerinde birden
fazla katı olan kişilerin, ‘Diğer Katlarda Kimler Yaşıyor?’ sorusuna verdikleri cevaplar-
dan da anlaşılmaktaydı. 
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BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII
Kiracım 159

Evli Çocuklarım (Oğlu veya Kızı) 118

Akrabalarım (Muhtelif) 75

Ev Sahibim 70

Ağabeyim/Kardeşim/Ablam 48

Şu anda Boş Duruyor 28

Babam-Annem 27

Kayınvalidem-Kayınpederim 27

Dükkan Olarak Kullanıyoruz 24

Aile Bireyleri Olarak Ortak Kullanıyoruz 18

Midye Yapımı İçin Depo Olarak Kullanıyoruz 15

Eltim Kalıyor 10

Kayınbiraderim 9

Hemşehrilerimiz 6

Evi Ortaklı Kullanıyoruz 4

Amcam 2

Eniştem 1

Dedem 1

Halam 1

Tablo 4: Birden Fazla Katı Olan Katılımcıların ‘Diğer Katlarda Kimler Yaşıyor?’ Sorusuna Verdikleri
Cevaplar

Tablo dikkatli bir biçimde incelendiğinde, konutlardaki hakim aile tipinin geniş aile
olduğu derhal ortaya çıkmaktadır. Nitekim evli çocukları ve akrabalarıyla birlikte aynı
hanede yaşayanların sayısı bir hayli yüksektir. Haneye yeni bireyler dahil oldukça,
konutun da yeni ilâvelerle büyütülmüş olduğunu gözlemledik. Kuşkusuz bu durum,
kolektif bir aile bütçesinin oluşmasına ve geçimin kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır.
Birlikte yaşama işsizlik vb. durumlara karşı bir tür sosyal güvence olarak düşünülmek-
tedir. Barınılan konutun bazı kısımlarının işyeri olarak kullanılması da dikkatimizi
çekmiştir. Bu konutlarda yaşayan kiracıların oranı da, bize, bölgede kira geliri de olan
ev sahiplerinin mevcut olduğunu göstermektedir. 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, yıkılacak konutların yerine Uzundere’de inşa
edilen konutlar apartman tipi çok katlı konutlardır. Konut bölgesi İzmir’in güney
çeperinde ve otobana yakın bir noktada bulunmaktadır. Bölgenin, şehir merkezinin
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bir hayli uzağında bulunduğu bilinmektedir. Görüştüğümüz kişilere, Kadifekale ile
Uzundere toplu konutlarını karşılaştırdıklarında hangi bölgede yaşamayı tercih ede-
ceklerini sorduk. 

KKaaddiiffeekkaallee’’yyii TTeerrcciihh EEddeerriimm                            UUzzuunnddeerree’’yyii TTeerrcciihh EEddeerriimm

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII    BBEEYYAANNLLAARR                    BBEEYYAANN SSAAYYIISSII

Kadifekale’yi Tercih Ederim 473 Uzundere’yi
Tercih Ederim 65

Burada Büyüdük, Buranın
Manevi Değeri Var 112 Daha Düzenli / Planlı /

Temiz / Modern 30

Müstakil Bir Evde Yaşamak
İstediğim İçin,
Daire Bize Göre Değil 108 Heyelan Olduğu İçin 25

Her Yere Yakın
Merkezi Bir Bölge 94 Burası Tehlikeli Bir Yer 18

İşimiz Burada,
Midye İşimiz Burada 52

Her Yere Ulaşım Kolay
Olduğu İçin 48

Yaşam Koşullarına Alışık 45

Burası Ucuz Olduğu İçin 32

Akrabalar / Hemşeriler /
Tanıdıklar Burada 32

Mecburiyetten Gideceğiz   18

Taksit / Aidat / Kapıcı Parası
Ödeyemem 17

Çocuklar İçin Uygun Değil 17

Düzen, Huzur Var Burada,
Burada Özgürüz,
Burası Köyümüz Gibi 16

İki Semti de Sevmiyorum 8

Tablo 5:  Katılımcıların ‘Kadifekale ile Uzundere Toplu Konutlarını Karşılaştırdığınızda Hangisinde
Yaşamayı Tercih Edersiniz? Niçin?’ Sorusuna Verdikleri Cevaplar
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Uzundere’ye göre Kadifekale’de yaşamayı tercih edenlerin ağırlıklı bir kesimi oluştur-
duğu görülmektedir. Mekânla kurulmuş olan duygusal ve sosyal bağ, hayatlarının
önemli bir bölümünü burada geçirmiş olanlar tarafından önemli bir gerekçe olarak öne
çıkartılmaktadır. Kişilerin apartman dairesine göre müstakil bir evde yaşamak is-
temeleri de dikkat çekicidir. Konut ve işyeri arasındaki mesafe de, kişilerin göz önünde
bulundurduğu bir diğer husustur. Akrabalık ve muhtelif dayanışma ilişkisinin, belirli
bir mekân tercihine yol açtığı anlaşılmaktadır. Sosyal yaşam alışkanlıklarına uygun
bir mekân tercihi, kişilerin Uzundere toplu konutlarına ilişkin olumsuz algılamalarına
da yansımaktadır. Zira aşağıdaki tablo bu durumu açık bir biçimde ortaya koymak-
tadır.                                                                   

BBeeğğeenniilleenn YYöönnlleerrii                           BBeeğğeenniillmmeeyyeenn YYöönnlleerrii

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN
SSAAYYIISSII SSAAYYIISSII

Güzel / Planlı Daireler / Çok Katlı / Site / Kalabalık /
Güvenli / Modern 74 Çok Yüksek Apartmanlar / 259

Herkes İç içe

Havadar / havası güzel 18 Merkezden Çok Uzak / 164
Şehir Dışında

Temiz 17 Apartman / Küçük Daire / 127
Sığmayız / Müstakil Değil

Diğer 8 Bilmiyorum, Gitmedim 90
(Midye) Yaptığımız İş Açısından

Uygun Değil 28

Ulaşım Zor Olacak 23

Aidat / Apartman Masrafı Var 16
Komşuluk Olmayacak /

Kavga Olacak 16

Güvenli Değil 15
Sağlam Değil / Depreme
Dayanıksız 12

Orada Cami / Okul Olmadığı
İçin Beğenmiyoruz 11

Çocuklar İçin Uygun Değil 10

Tablo 6: Katılımcıların ‘Yaşam Alanı Olarak Uzundere Toplu Konutlarının Beğendiğiniz ve Beğen-
mediğiniz Özellikleri Nelerdir?’ Sorusuna Verdikleri Cevaplar
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Beğenilmeyen yönler beyan edildiğinde, öne çıkartılan ilk üç itiraz dikkat çekmektedir.
Uzundere’nin şehrin dışında yer alması, müstakil evlere hiç benzemeyen apartman-
larda yaşamanın zorluğu, katılımcıların olumsuz algılamalarını şekillendiren sebep-
lerdir. Yüz yüze görüşmelerimizde pek çok kimse, Uzundere toplu konut alanında
yaşamak istemeyişlerini, ‘orası cehennemin dibi’, ‘esir kampı gibi’, ‘birbirlerini tanı-
mayan insanlar komşu olacak’, ‘o evlere sığmayız’ vb. ifadelerle dile getirmişlerdir.
Kişilerin Uzundere toplu konutlarına ilişkin zihinlerinde oluşturdukları tasavvur da
bu gözlemimizi doğrulamaktadır. 

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII

Merkeze Uzak / Dağ Başı / Çöl / Issız / Ulaşım Zor 260

Fikri yok / Gitmedi / Görmedi 152

Apartmanlar Çok Yüksek / Müstakil Değil 78

İş Alanı Dışında / İşimize Uygun Bir Yer Değil 57

İyi / Fena Değil / Modern 55

Dağlık Bir Alan / Tepe 43

Düzenli / Sakin / Havadar / Yeşil 27

Depreme Dayanıklı Değil 23

Otobana Yakın 17

Diğer 11

Güzel Ama Uzak 9

Tablo 7: Katılımcıların ‘Taşınmanızın İstendiği Uzundere Semti, Size Göre Nasıl Bir Yer?
Tarif Edebilir misiniz?’ Sorusuna Verdikleri Cevaplar

Uzundere toplu konut bölgesini gidip görmeyenlerin sayısı bile bir hayli fazladır.
Ulaşım zorluğu ve merkeze uzaklık, bu beyanlarda öne çıkarılmaktadır. Apartman
dairelerinin yaşam tarzlarına ve çalıştıkları işe uygun olmaması, katılımcıların bilhassa
vurguladığı bir husustur. 

Uzundere toplu konut bölgesine taşınmayı kabul edenlerde dahi bu olumsuz algıla-
mayı gözlemlemek mümkün gibi görünmektedir. Nitekim, aşağıdaki tablodan da
izlenebileceği gibi, taşınmayı kabul edenler çaresiz olduklarını ve mecbur bırakıldık-
larını vurgulamaktadırlar.                 



- 148 -

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII

Mecburen Taşınacağız (Verilen Paraya Başka Bir Ev Alamayacakları
İçin/Çaresiz Oldukları İçin/Zorlandıkları, Oyuna Getirildikleri İçin) 139

Tehlikeli Bir Afet Bölgesi Olduğu İçin/Burası Heyelan Bölgesi
Olduğu İçin 40

Orada Daha İyi ve Düzenli Bir Yaşam Olacağı İçin 39

İleride Çocuklara Yatırım Olacağı İçin 12

Tablo 8: Katılımcıların  Uzundere’ye Taşınmayı Kabul Etme Nedenleri

Yıkıma maruz kalacak bölgede yaşayanların önemli bir bölümü, konutları için ne
kendilerine önerilen rayiç bedellerini ne de Uzundere toplu konut bölgesine taşınmayı
kabul etmişlerdir. Aşağıdaki tablo, katılımcıların iki öneriyi de kabul etmeme neden-
lerini göstermektedir. 

BBEEYYAANNLLAARR BBEEYYAANN SSAAYYIISSII

Verilen Para Çok Az Olduğu İçin/Geri Ödeme Taksit
Ödeyecekleri İçin/Borçlandırılmayı Kabul Etmedikleri İçin 357

Uzundere’de Çok Katlı Evler Olduğu İçin/Müstakil Evler
Olmadan Yaşayamayacakları İçin 98

Uzundere Uzak Bir Yerleşim Alanı Olduğu İçin 52

Uzundere’de Evler Küçük/Dar Olduğu İçin 43

İş Yerim Burada Olduğu İçin 30

Başka Yere Alışamayacağımız İçin 14

Heyelan Tehlikesi Olduğuna İnanmadığımız İçin 13

Uzundere’deki Konutlar Çok Çocuklu Ailelere
Uygun Olmadığı İçin 12

Uzundere’de Komşuluk İlişkileri Yok Olacağı İçin 12

Uzundere’de Midyecilik Yapamayacağım İçin 12

Mahkemelik Olduğum İçin 8

Tablo 9: Katılımcıların Bu İki Öneriyi de Kabul Etmeme Nedenleri
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Önerilen bedeli çok az bulanlar ve yeni konutlar için geri ödeme yapamayacaklarını
beyan edenler (357) önemli bir sırayı oluşturmaktadırlar. Müstakil olmayan bu çok
katlı apartmanlarda yaşayamayacaklarını belirtenlerin oranı da azımsanmayacak
düzeydedir. Bu grup içinde yer alan kimseler haklarından vazgeçmeyecekleri yönünde
kararlı bir tutum sergilemektedirler. 

Araştırmamızda, kişilerin buradan taşınmaya mecbur oldukları taktirde nereye ve
hangi semte taşınmayı tercih edecekleri konusunda ilginç bir tablo ile karşılaştık. 

BEYANLAR BEYAN SAYISI

Kadifekale’ye Yakın / Bitişik Bir Semte 260

Düşünmedik / Belli Değil / Bilmiyorum 92

Başka Bir Semte (Kadifekale’den Uzak Bir Semte) 53

Üstümüze Yıksalar Bir Yere Gitmeyiz,
Çadır Açar Kalede Otururuz 51

Mardin’e / Memlekete / Köye 48

Uzundere’ye Taşınacağız 45

Bütçeye Uygun / Kirası Ucuz Olan Bir Semte 24

Fark Etmez 20

Tanıdıkların Olduğu Semte 16

Başka Bir Şehre 6

Tablo 10: Katılımcıların ‘Buradan Taşınmaya Mecbur Olursanız, Nereye ve Hangi Semte Taşınmayı
İstersiniz?’ Sorusuna Verdikleri Cevaplar

Kişilerin önemli bir bölümünün bulundukları mekânda, yıllar içinde oluşturdukları
sosyal ilişki ağlarının parçalanmasını istemedikleri ve her ne olursa olsun bölge sınırları
içinde kalmayı tercih ettikleri tablodaki verilerden açıkça anlaşılmaktadır. Kişilerin
önemli bir kısmı, çaresiz kaldıkları takdirde Kadifekale’ye yakınlık/bitişiklik sırasına
göre Eşrefpaşa, Çimentepe, Bozyaka, Cennetçeşme ve Karabağlar gibi semtlere taşı-
nacaklarını beyan etmişlerdir. ‘Başka bir semte’ diyenlerin önemli bir kısmı da, Kadi-
fekale’ye yakın olmayan gecekondu semtlerini tercih edeceklerini ifade etmişlerdir.
Bu eğilim, daha şimdiden, sözü edilen bitişik semtlerde kira ve konut fiyatlarının art-
masına yol açmıştır. Nitekim, bu tespitimiz, bu semtlerde görüşme yaptığımız em-
lâkçılar tarafından da teyit edilmiştir. 
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Hangi amaçla olursa olsun kentsel dönüşüm projelerinin, kentsel ölçekte yeni rant
mekanizmalarının oluşmasına yol açtığı anlaşılmaktadır. Yıkımdan sonra, bölgeye
bitişik semtlerde konut ve kira fiyatlarının çok daha fazla yükseleceği tahmin edilebilir. 

DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE

Kentsel ölçekte yapılacak mekânsal düzenlemelerde dışlayıcılıktan uzak bir şekilde,
diyalog ve katılımın esas alınması gerekmektedir. Araştırmamız, Kadifekale kentsel
dönüşüm projesinin, sosyal mühendislikçi ve teknisist bir anlayışla hazırlandığını or-
taya koymaktadır. İnsanlar, kendi sosyal ilişkilerini mekâna yansıtırken, mekân da
onların sosyal ilişkilerini şekillendirmektedir. Dolayısıyla mekâna müdahale etmek,
aslında, zaman içinde oluşmuş sosyo-kültürel dokuya müdahale etmek anlamına
gelmektedir. Nitekim, araştırmamızda elde ettiğimiz bulgular, insanların güçlü aidiyet
bilinçlerini mekânla kurdukları sosyal ilişki vasıtasıyla geliştirdiklerini açık bir biçimde
gözler önüne sermektedir. Mekânsal düzenlemelerde sosyal ilişki ağlarını görmezden
gelen modernist merkeziyetçi plânlama anlayışına, günümüzde artık çok ciddi eleşti-
riler yöneltilmektedir. 

Elde ettiğimiz ampirik veriler, yıkıma maruz kalan bölgelerdeki insanların, kendi
yaşam tarzlarına dışarıdan yapılacak bir müdahaleyi asla onaylamadıkları anlaşılmak-
tadır. Projenin hazırlanma ve uygulanma tarzı, ilgili kitlede bir dışlanmışlık duygusu
yaratmıştır. Üstelik, tasarı gerçekleşse ve nüfus toplu konut bölgesine iskân edilse bile,
yeni sosyal problemlerin ortaya çıkacağı aşikârdır. Kentsel yaşam alanlarındaki sosyo-
kültürel çoğulluğu göz önünde bulunduran demokratik bir müzakere ve plânlama
anlayışının öne çıkartılması zorunlu bir çare gibi görünmektedir.         
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AAhhmmeett TTAALLİİMMCCİİLLEERR**

* Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

FFUUTTBBOOLL // SSPPOORR EEKKSSEENNİİNNDDEENN İİZZMMİİRR

Türkiye’de futbolun son yirmi beş yıl içinde yaşadığı dönüşümden en fazla etkilenen
kent hiç kuşkusuz İzmir’dir. İzmir kenti Türkiye’de futbolun ilk oynandığı yer olmakla
kalmamış, uzun yıllar boyunca çevresindeki kentlerde futbolun sevilmesinde ve
yaygınlaşmasında da etkili olmuştur. İzmir Türkiye’nin futbol sahalarındaki yolcu-
luğunun sürdürülmesine İstanbul’dan sonraki en büyük katkıyı veren kenttir. İzmir’in,
bugün geldiği durumun aslında bu kentin kültürel ve toplumsal köklerinden de kay-
naklandığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Osmanlıdan miras olarak devralınan çok
kültürlü yaşam ve bu yaşama gösterilen hoşgörü anlayışı İzmir’i daha demokratik ve
yaşanası bir kent haline getirmiştir.  Bu yapının Türkiye’nin hiçbir kentinde bulun-
madığını, İzmir’in batıya açılan pencere olarak ayrı bir yerde durduğunu görüyoruz.
Bu demokratik yapılanmanın İzmir kenti ve futbolu açısından yarattığı en büyük deza-
vantaj ise bireyselliğin ön plana çıkması, kent için (futbol için-sanayi için vb. gibi)
birlik ve beraberliğin sağlanamamasıdır. 

İzmir kulüpleri tıpkı sanayicilerinde olduğu gibi 1980’ler sonrası dünyada yaşanan
dönüşümü doğru okuyamadılar. Durumun eskisi gibi bilindik yöntemlerle
sürdürülebileceğini düşünerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştiremediler. Bugün
İzmir’in süper ligde takımı niçin yok tartışmasını yapacaksak, bunun ardında İzmir
içinde her alanda atılan yanlış adımların/tercihlerin bulunduğu gerçeğini de aklımız-
dan çıkarmamalıyız. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti, Türkiye’nin uygar yüzü olarak
her zaman ayrı bir yerde duran İzmir ve onun takımları/sanayisi/medyası kendi
gücünü bir türlü ortaya koyamıyor.  

‘Bir futbol takımı bir varoluş şeklini, bir kültürü temsil eder’; futbol takımları ve milli
takımlar, içinden çıktıkları toplumsal yapıdan, kültürden, değer ve inançlarından etki-
lenirler. Başarıyı sadece elde edilen şampiyonluklar ölçeğinde değil, kentin tarihsel
yapısı içerisinde ve kent kimliğinin oluşumundaki etkileri ile de anlamak zorundayız.
İzmir’in takımları, İzmir’i her açıdan temsil edecek olan markalardır ve o markaların
destekçisi olan taraftarlar, bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Neredeyse 100 yıla yaklaşan
tarihe sahip Karşıyaka, Altay ve onları izleyen Göztepe, İzmirspor, Altınordu gibi ku-
lüplerin geçen yıllar içerisinde kent yaşamı içerisinde önemli bir yeri doldurduklarını
ve yaşayan tarihi tanıklar olarak İzmir kentinin şekillenmesinde kendilerince önemli
bir etkileri olduğu gerçeğini birleşme(me) edebiyatı ile görmezden gelmek büyük hak-
sızlıktır.

1. Gün  
Bildiriler
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Çalışmamızda İzmir’de sporu/futbolu iki farklı dönem içerisinde ele alacağız. Birinci
bölümümüzde İzmir’de modern anlamda sporun/futbolun başladığı ve İzmir kentinin
Doğunun en önemli liman kenti olarak değerlendirildiği dönemi içerisine alan ‘Gavur
İzmir’de sporun/futbolun ortaya çıkışı ve yarattığı toplumsal etkiler’i irdeleyeceğiz.
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde yaşanan
gelişmelerin etkileri üzerinde duracağımız ikinci bölümümüzün ardından genel değer-
lendirme bölümümüzde ise İzmir kentinin spor/futbol penceresinden yaşadığı kayıp-
ların nedenleri üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Örneğin Deniz kenti olan İzmir’in
sadece sportif anlamda değil ekonomi, sağlık ve toplumsal hayatın yaşanması açısın-
dan yaratacağı etkilerin neler olduğu üzerinde spora ve kentin yönetimine dair çeşitli
soruların yanıtları aranacaktır. İzmir’in kent ve kentli kimliğinin oluşumunda fut-
bolun/sporun yerinin irdelenmesinin yanı sıra İzmir’in spor/futbol alanında yaşadığı
dönüşümlerin sosyolojik arka planında nelerin bulunduğu örneklerle gösterilmeye
çalışılacaktır.

11)) GGaavvuurr İİzzmmiirr’’ddee SSppoorr // FFuuttbbooll

İzmir kentini konu alan eserlerde 19. yüzyılda İzmir’in Osmanlı imparatorluğu içinde
ihracat ve ithalat bağlantıları nedeniyle ayrıcalıklı bir konumunun bulunduğu üzerinde
birleşilmektedir (Kıray, 1998; Gürsoy, 1983; Milton, 2009; Berber, 1997; Georgelin,
2008; Smyrnelis, 2008). Geniş ve verimli bir hinterlanda sahip olması nedeniyle İzmir
ile ilgilenen Avrupalı tüccarların, kentin ulaşımına yönelik modernizasyon sürecinde
önce demiryolu ardından da modern anlamda bir limanın yapımında etkileri olmuş-
tur. Pazara yönelik tarımsal ürünlerin ihraç edilmesi için çok sayıda küçük ölçekli fir-
manın kurulması da yine aynı döneme rastlamaktadır. İzmir limanından yapılan
ihracatın neredeyse tamamına yakını Rumlar ve Levanten aileler tarafından gerçek-
leştirilmektedir. İzmir’in imparatorluk bünyesindeki Selanik ve İstanbul limanlarına
oranla daha fazla talep edilen bir şehir haline dönüşmesinin ardından kentin nüfusu
da artmıştır. İzmir’in nüfus dengesi açısından gayri Müslim sayısının fazlalığı nedeniyle
‘Gavur İzmir’ şeklinde adlandırılmaya başlanılması da yine bu dönemdedir. Kentin
zenginleşmesinin ardından kent içerisinde yaşayan yabancı nüfusun oranı da artmaya
başlamıştır. Yeni gelen nüfusun kentin eğlence hayatından, boş zamanlarının değer-
lendirilmesine ve eğitimine kadar pek çok alanda önemli katkıları olacaktır. 20. yüzyıl
başında sayıları yirmi bini bulacak olan Levantenler için “Smyrna, doğunun hiç tartış-
masız tek sosyal şehridir. Bir Avrupalının kendi vatanından ve ülkesini hatırlatan adet
ve alışkanlıklardan bir yansı bulabileceği tek yerdir…19. yüzyıl sonunda kulüpler,
sosyete balo ve konserlerinden tenis ya da krikete dek uzanan Avrupa’dan ithal edilmiş
kültürel pratikler bütününü tek başlarına özetler durumdadır” (Zerouli, 2008).
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19. yüzyılın sonundan itibaren kentin zenginleşmesi ve yerleşik hayat tarzının batıdan
gelen nüfus tarafından benimsenmesinin ardından spor ve spor yapma pratikleri
İzmir’de görülmeye başlanmıştır. Modern spor pratikleri, 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren İngiltere’den tüm dünyaya ihraç edilmiştir. Futbol, atletizm, yüzme, bisiklet,
golf gibi spor dallarının benzer dönemde dünyanın dört bir tarafında oynanmaya
başlanmasının arkasında gemicilerin ve Levantenlerin büyük katkısı olmuştur. Bu açı-
dan tüm dünyadaki büyük liman kentlerinin modern spor dalları ile tanışmaları ben-
zer yolla olmuştur. Osmanlı imparatorluğu içerisinde Selanik-İstanbul ve İzmir’in
liman kentleri ve Levanten nüfus yoğunluğuna sahip olmaları nedeniyle sportif egzer-
sizlerle tanışmaları, diğer imparatorluk kentlerinden çok daha önce gerçekleşmiştir.
Futbolun, Selanik kentinin ardından imparatorluk bünyesi içerisinde oynandığı ikinci
kentin İzmir olduğu ve ilk kez Bornova’daki İngiliz aileler tarafından oynandığı kabul
edilmektedir (Berber, 1997; Georgelin, 2008; Smyrnelis, 2008; Mert, 2008; Güneş,
2005; Atabeyoğlu, 1991; Hiçyılmaz, 1974).  

İzmir’de futbol oynayan aile temsilcileri ayrıca tenis, golf, bisiklet gibi spor dallarında
da öncülük etmişlerdir. “İzmir’de ikamet eden La Fontaine ailesinin ileri gelenleri,
kentteki diğer İngiliz ailelerinin de katılımıyla 1894 yılında ‘Bournabat Football and
Rugby Club’ adıyla bir futbol ve Rugby kulübü kurdular ve bu tarihten itibaren
faaliyetlerini belirli bir organizasyon ve disiplin içerisinde bu kulüp çatısı altında
yürüttüler. Bournabat Football and Rugby Club, Türkiye’de resmi nizamnamesi ve
tüzüğü ile oluşmuş ilk futbol takımıydı. Kulübün kurucuları arasında Arthur Whitall,
James La Fontaine, Edwin Whitall, Frank Whitall, Edwin Giraud, Henry Joly, Richard
La Fontaine gibi İngiliz ve Fransız tabiyetinde bulunan birkaç sporcu genç yer alı-
yordu” (Güneş, 2005). Futbolun, İzmir’de yaygınlaşmasının ardından kent içinde
büyük bir nüfus oranına sahip olan Rumlar da bu spor dalına ilgi duymaya başlamışlar
ve Apollon ve Panionion kulüpleri aracılığıyla İzmir futboluna katkıda bulun-
muşlardır. 1890 yılında kurulan Panionion Jimnastik Kulübünün atletizm-futbol-su
sporları-yüzme ve eskrim sporlarıyla uğraşan beş yüz kişiyi bir araya getirmeyi
başardığı ve 1896 yılından itibaren Panionion oyunlarını 7000 kişilik stadyumda
düzenlediği vurgulanmaktadır (Georgelion, 2008; Berber, 1997; Mert, 2008; Smyr-
nelis, 2008). Georgelin’e göre savaştan sonra Amerikalılar tarafından yapılan araştır-
mada İzmir’de spor yapmaya ilişkin şöyle bir bilanço ortaya konulmuştur. “Belli başlı
iki Rum spor kulübü mevcut: Apollon ile Panionion. İkincisinin Rum cemaati tarafın-
dan tahsis edilmiş olan bir sahası ve binası var, birincisi ise bir saha ile iki oda ki-
ralamış. Bunun yanı sıra üç de Ermeni spor kulübü bulunuyor; biri şehrin içinde, biri
Kordelyo’da, bir diğeri de Karataş’ta. Son ikisinin kendi sahaları var. Burnabat’taki İn-
giliz kulübü de bir golf sahasıyla bir tenis kortuna sahip. Türklerin iki spor takımı
var, fakat teşkilatlı bir kulüpleri bulunmuyor” (Georgelin, 2008).
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1890’lı yıllardan itibaren İstanbul’da da futbolun oynanmaya başlanmasıyla birlikte ilki
1897 yılında olmak üzere şehirlerarası futbol müsabakaları gerçekleştirilmiştir. İzmir
ve İstanbul karma takımları arasında oynanan bu ilk karşılaşmayı 2-1 İzmir karması
kazanmıştır. “İzmir’de yapılan karşılaşmaların çoğu, bugünkü Şirinyer Hipodromunun
bulunduğu alan ile Alsancak Stadı’nın yer aldığı punta çayırı Bornova spor sahasında
yapılıyordu. Bu futbol sahalarındaki maçlara Bornova ve Buca’daki İngiliz takımlarının
yanı sıra Panionios, Apollon, Pelops gibi Rum ve Vartanyan gibi Ermeni kulüpleri ile
Scotch, Packers, Amerikan Koleji, Evangelidis okul takımları da katılıyorlardı. İzmir
Türkleri 20. yüzyıl başlarında bu müsabakalarda yalnızca seyirci olarak yer alıyor-
lardı…1905 yılına kadar İzmir’de hiçbir Türk futbol oynamamıştı. Bu tarihte
Amerikan kolejinde öğrenim gören Talat Erboy, Şerif Remzi Reyent, Sabri Süley-
manoviç ve Nejat Evliyazade okul takımlarıyla sahaya çıkan ilk Türk futbolcular oldu-
lar” (Güneş, 2005). İzmir’de kurulan ilk Türk kulübü Karşıyaka Terbiye-i Bedeniye
adıyla 1 Kasım 1912 tarihinde kuruldu. Kulübün kuruluş amacı tıpkı İstanbul’daki
Türk kulüplerine benziyordu ve seçilen renk tercihi bunun açık bir göstergesiydi:
Yeşil Müslümanlığı, kırmızı da Türklüğü temsil ettiği için seçilmişti. Karşıyaka
kulübünün ardından iki yıl sonra 16 Ocak 1914 tarihinde siyah-beyaz renkleriyle
Altay kulübü kurulacaktı. Türk futbol kulüplerinin oluşmasındaki amaçlar içinde fut-
bol oynamak kadar, İngiliz-Rum-Ermeni-İtalyan ve diğer azınlık gruplarla mücadele
etmek ve onları alt etme anlayışının da etkili olduğu Galatasaray-Karşıyaka ya da Altay
kulüplerinin kurulmasından da anlaşılabilir. Ünlü Altaylı futbolcu Şerif Eraltay’ın şu
sözleri o dönemde yaşananları net bir biçimde ortaya koymaktadır. “Benim için Al-
taylılık,  İzmir sevgisi ve vatan sevgisi demektir. Biz Altay’ı,  ‘Gavur İzmir’de Rumlara
ve yabancılara karşı pençe pençe dövüşerek kurduk ve yaşattık” (Aksoy, 1993).

Osmanlı İmparatorluğu’nda futbolun başlangıcına öncülük eden İzmir kenti, bu spor
dalının yanı sıra atletizm, golf, tenis, at yarışları, bisiklet, jimnastik, su sporlarında da
öncülük görevini sürdürmüştür. Futbolun başlangıcında etkin olarak yer alan İngiliz
ailelerinin diğer spor dallarının yapılmasında da büyük katkıları olmuştur. Atabey-
oğlu’na göre; İzmir’deki İngiliz ailelerinin Bornova’da iddialı tenis maçları oynadıkları
bilinmektedir. “Tenisin İzmir’deki öncüleri Jim Giraud, Harry Giraud, Charnot gibi
isimlerdir. İzmir’deki Giraud’lar ve Whitall’ler Türkiye’de futboldan sonra tenisin de
öncüleri olmuşlardır… Türkiye’de ilk at koşularının 1900 yılında İzmir’de yapıldığı
bilinmektedir” (Atabeyoğlu, 1972). Bu dönemde İzmir’de yapılan sportif etkinliklerde
Bornova ve Buca ön planda yer almaktadır. Atletizm, at yarışları ve bisiklet yarışları bu
yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir. “İzmir’de ilk insan koşusu 1894 senesinde
Buca’da olmuştu. İlk bisiklet müsabakası da, ikinci insan koşusuyla birlikte 1895
yılında Bornova’da yapılmıştır. Bornova’da düzenlenen atletizm müsabakalarına dair
o günlerde basında çıkan haberlere göre, yarışlar halkın büyük ilgisini çekmiştir ve
1895 yılının nisan ayında yapılan yarışmaları, Bornova’ya tren ve başka araçlarla giden
10.000’e yakın meraklı insan izlemiştir” (Mert, 2008). Yine Mert’e göre; Bornova’da
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atletizm ve velespid (bisiklet) yarışlarının dışında golf de Türkiye’de ilk olma özelliğini
taşıyan bir başka spor dalıdır. Türk ve Müslüman kökenli yurttaşlar at yarışları ve fut-
bol müsabakalarında yer almışlardır; buna karşılık atletizm, bisiklet ve golf sporlarını
yapanlar gayrimüslim nüfusa mensup olanlar ya da yabancı uyruklulardır.  

Deniz kenti olan İzmir’de yine batıdan gelenlerin etkisi sonucunda 19. yüzyılın son
döneminde yüzme ve deniz banyoları yaygınlaşmaya başlamıştır. Georgelin’e göre;
yalıların, ev efradının denize girebileceği kendi hamamları bulunmaktaydı. Yüzme ve
deniz banyolarının kıyı boyunca giderek yayılmasının ardından, çıplaklıkla ilgili tabu-
ların etkisiyle kadın bedenini teklifsiz erkek bakışlarından tahta yapılarla koruyacak
bir takım düzenlemeler yapılmıştır. “Yazın deniz banyosu alınabilecek pek çok hamam
mevcut; tavsiye edilen ‘Eden’ hamamı (Punto’da) giriş 2,5 gümüş kuruş, havlu tedarik
edilir” (Georgelin, 2008).

22)) CCuummhhuurriiyyeettiinn İİzzmmiirr’’iinnddee SSppoorr//FFuuttbbooll 

Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de futbolun
diğer spor dallarının önüne geçtiği bir dönem başlayacaktır.  Cumhuriyet öncesinin
iki güzide kulübü Karşıyaka ve Altay’ın yanına önce Altınordu (1923) ardından
Göztepe (1925) ve İzmirspor (1930) kulüpleri katılmışlardır. İzmir’de ilk resmi futbol
ligi, Cumhuriyetin ilanıyla 1923-24 sezonunda başlamıştır. Cumhuriyet rejimi kuru-
luşundan itibaren sporla yakından ilgili bir politika izlemiştir. 1937 yılında İstanbul-
Ankara ve İzmir takımlarının karmasının oluşturacağı Milli Küme maçları için
dönemin İzmir Valisi Fazlı Güleç tarafından İzmir kulüpleri birleştirilme girişiminin
ardında dönemin hükümetinin yayınladığı valilerin bölge spor heyeti başkanı olarak
atandığını bildiren genelgesinin etkisi bulunmaktadır. “İstanbul takımları ile Milli
Küme’de layıkıyla mücadele edebilmek, güçlerin bölünmesini engellemek ve İzmir’de
sporun gelişmesine katkıda bulunmak için ‘kulüpçülük belasını defetmek’ amacıyla
Altay-Buca-Altınordu takımları siyah-sarı renkli Üçokspor, Göztepe-İzmirspor-
Egespor takımları kırmızı-beyaz renkli Doğanspor ve Karşıyaka-Bornova takımları da
siyah-kırmızı renkli Yamanlarspor adı altında birleştirilmişti. Devlet Demiryolları men-
suplarının takımı hüviyetindeki Demirspor,  gerekli disiplinin gösterdiği için olduğu
gibi bırakılmıştır. Kulüplerden Yamanlar’ın merkezi Karşıyaka CHP binası, diğer iki
kulübünki de CHP İzmir Merkez binası olacaktı” (Akın, 2004). Birleşmeyi sağlayan
valinin İzmir’den ayrılmasının ardından takımlar yeniden eski isimleriyle liglerde mü-
cadele etmeye devam etmişlerdir. 1959 yılında kurulan Türkiye birinci ligine kadar
İzmir adına en büyük başarıyı 1950 yılı Türkiye futbol şampiyonasını kazanan
Göztepe kulübü elde etmiştir. 1959 yılında kurulan birinci lige İzmir’den Altay-İzmir-
spor-Karşıyaka ve Göztepe kulüpleri katılmıştır, bir yıl sonra bu takımlara Altınordu
kulübü de eklenmiştir. 1963-64 sezonunda önce Karşıyaka, ertesi sezonda Altınordu,
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iki sezon sonra da İzmirspor ligden düşmüşlerdir. İkinci ve Üçüncü Türkiye liglerinin
kurulması ile birlikte İzmir takımlarının Altay ve Göztepe dışında istikrarsızlığı da ar-
tacaktır. 1966-67 sezonunda Türkiye kupasını Göztepe’yi kura sonucu geçen Altay
kazanır iken iki sezon sonra bu kupayı Göztepe rakibi Galatasaray’ı 1-0 yenerek
kazanacaktır. Göztepe’nin yurt içinde ve yurt dışında başarılı sonuçlar aldığı 60’lı yıl-
ların son dönemi İzmir kenti ve futbolu açısından da büyük önem taşımaktadır. 1969-
70 sezonunda Göztepe hem Türkiye kupasını hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını
kazanmasının yanı sıra, yurt dışı macerasında da Türk futbol tarihi açısından bir ilki
gerçekleştirerek Avrupa kupalarında çeyrek final oynayan ilk Türk takımı olacaktır
(Atabeyoğlu, 1991). 

Göztepe ve Altay kulüplerinin sürdürdüğü birinci lig macerasının 70’li yıllardaki tek
temsilcisi Altay kulübü olacaktır. İzmir kulüpleri ekonomik ve sosyal anlamda karışık
yıllarda yönetim zafiyetleri ile birlikte Karşıyaka örneğinde olduğu gibi üçüncü lige
kadar düşeceklerdir. 1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de değişen ekonomik ve siyasal
yönetim modellerinin dışında kalan İzmir kulüpleri belli dönemler içinde çıktıkları
birinci ligin kapısından çok kısa bir süre sonra tekrar düşmüşlerdir. İzmir ve Türk
futbolunun en önemli oyuncu yetiştirme kaynağına sahip olan kulübü İzmirspor için
2009 yılı içinde kayyuma devredilme tartışmalarının yaşanması durumu özetlemek-
tedir. Altınordu kulübü uzun yıllar amatör kümelerde mücadele ettikten sonra tekrar
üçüncü lige yükselebilmiştir. Bir dönemin en parlak ekibi olan Göztepe’nin aynı za-
manda Türk futbol tarihinde her yıl bir alt lige düşme başarısı gösteren kulübü de ol-
ması, İzmir kenti ve futbolundaki istikrar açısından incelenmeye değerdir.

Türk futbol tarihinin son otuz yılında İzmir takımları başarılarıyla değil genellikle
başarısızlıklarıyla ve karıştıkları şiddet olaylarıyla anılmışlardır. İzmir kenti uzun yıl-
lardır süper ligde temsil edilemiyor, son yıllarda önce Altay ardından Karşıyaka kulüp-
leri süper lige yükselme maçlarında başarıyı bir türlü yakalayamadılar. Bu kulüplerin
mücadelesine bu yıl Bucaspor kulübü de eklendi.  Karşıyaka ve Göztepe kulüplerinin
1981 yılında oynadıkları ve seksen bin kişinin izlediği müsabaka, dünya futbol tari-
hine bir ikinci lig karşılaşmasındaki en fazla seyirci rekorunu elinde bulunduran
karşılaşma olarak geçti. Bu maçtan sonra başlayan rekabet, ne yazık ki bu kulüplerin
futbol kamuoyu nezdinde olumsuz bir imaja sahip olmaları ile devam etti. Karşıyaka
ve Göztepe taraftarları arasında yaşananlar futbol sahalarından, basketbol hatta bayan
voleybol karşılaşmalarında yaşanan olumsuz görüntülere kadar sıçradı. 

Futbolun dışında kalan diğer spor dalları içerisinde özellikle yelken ve basketbol
alanında alınan başarılı sonuçlar göze çarpmaktadır. Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin
önde gelen spor kulüplerinden birisi olan Karşıyaka Spor kulübünün tarihinde özel-
likle yelken sporunun özel bir yeri bulunmaktadır. 1932 yılında şarpi, 1945’te kabayo-
le, 1953’te dragon, 1954’te pirat ve snipe sınıfında hizmet vermeye başlayan kulübün
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sporcularından Refik Çullu ve Kenan Salahor, 1934 yılında İstanbul’da yapılan mü-
cadelede Şarpi Sınıfı Türkiye Şampiyonu olmuşlardır. 2000 yılında Çeşme’de düzen-
lenen Dünya Radial Şampiyonası’nda gençlerde birinciliği kazanan Güray Zünbül,
yelken alanında Türkiye’nin ilk dünya birinciliğini kazanan ismidir. 2003 yılında Laser
4.7 sınıfında dünya şampiyonluğunu kazanan Onur Derebaşı da, tıpkı Güray Zünbül
gibi Karşıyaka Spor Kulübü sporcusudur. 

İzmir kentinin ağırlığını hissettirdiği bir diğer spor dalı da basketbol olmuştur. Deplas-
manlı basketbol liginin ilk şampiyonluğunu 1967 yılında Altınordu kulübü kazan-
mıştır. 1987 yılında Karşıyaka Spor Kulübü hem lig hem de Cumhurbaşkanlığı
kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinde yerini almıştır. İzmir’in basketbol sporu-
nun yaygınlaşmasında ve sevilmesinde önemli katkıları olmuştur. Kentin futbol
dışında basketbol alanında da takımını destekleyen güçlü bir taraftar potansiyeli bu-
lunmaktadır. 

Türk spor tarihi içerisinde İzmir kenti 1971 yılında Akdeniz oyunları ile 2005 yılında
dünya üniversiteler arası yaz olimpiyatı (Universiade) gibi iki büyük organizasyona ev
sahipliği yapmıştır. Bu iki organizasyon sayesinde kentin spor tesisleri yapılmıştır.
Uzun yıllar ülkemizin en büyük stadyumu olma unvanını koruyacak olan İzmir
Atatürk Stadyumu’nun yanı sıra balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük tenis kompleksi,
on beş bin kişilik kapalı spor salonu ve diğer tesisler yenilenmek suretiyle spor
dünyasının hizmetine sunulmuştur. 

33)) GGeenneell DDeeğğeerrlleennddiirrmmee 

yyaa ddaa SSppoorr // FFuuttbbooll AAllaannıınnddaa İİzzmmiirr NNeeddeenn KKaayybbeeddiiyyoorr??

Kurtuluş sonrasında yaşanan büyük yangın ve ardından kent nüfusunun ve zengin-
liğinin önemli bir kısmının ülke dışına çıkmasıyla birlikte İzmir kentinin güçlü liman
kenti olma özelliği ve insan sermayesi kan kaybetmeye başlayacaktır. 1930’ların dev-
letçi iktisadi politikalarından, 1960’ların kalkınma planlarına ve 1980 sonrasının libe-
ral ekonomi politikalarına kadar farklı dönemlerde İzmir kentinin kaderi ne yazık ki
hep aynı olacaktır.  İzmir, yaptığı tercihlerle sürekli olarak merkezin kıyısındaki kent
olarak nitelendirilmekte ve hükümetlerin iktisadi yatırımlarından aldığı pay sürekli
olarak azalmaktadır. “1990’lı yıllardan itibaren İzmir’in çöküşü hızlanır. Böylece, kişi
başına ulusal gelir Türkiye’nin bütününde % 47 artarken, İzmir’de ancak % 28 artar.
İhracatın durumu da aynıdır: 1926 yılında İzmir’in ihracatı Türkiye ihracatının %
43’ünü oluştursa da, bu oran 1937 yılında % 37’ye, 1977’de % 33’e, 1981’de %
22’ye,1991’de % 19’a ve 2001’de % 13’e düşer” (Kaya, 2008). Ekonomik alanda
yaşanan kayıplar kadar 1960’ların ortasından itibaren nitelikli iş gücünü kaptırmaya
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başlaması da kentin hemen her alanda ağırlığının azalmasında etkili olmuştur.
Ekonomik alanda ve insan sermayesi alanında yaşanan kayıplar sadece kentin ticaret
ve sanayi alanlarında değil spor/futbol alanlarında da gerilemesine ve giderek
küçülmelerine yol açmıştır. İzmir kentinin spor kulüpleri tıpkı sanayi ve iş dünyasının
temsilcilerinde olduğu gibi 1980 sonrasında ülkede yaşanan dönüşümü öngörme
konusunda yetersiz kaldılar. Eski alışkanlıkları içerisinde takımlarını/ şirketlerini
/gazetelerini/fabrikalarını yönetmeyi sürdürdüler. Değişen dünya ve Türkiye dinamik-
leri ise İzmir’in eskisinden çok daha hızlı bir biçimde gerilemesine ve bütün bu alan-
larda geri kalmasına neden oldu. Bir dönem Türk futbol ve sporuna yön veren bilgi
ve insan sermayesine sahip olan kentin; ekonomisinde yaşanan gerilemeye, nitelikli
işgücü kayıplarının da eklenmesiyle birlikte kentin taşralaşma süreci hızlandı. Bu
dönem içerisinde kent yönetimlerinin merkezi hükümete muhalif partiler tarafından
yürütülmesi de sürecin hızlanmasında etkili oldu.

İzmir’de sporsever/futbolsever olmak aynı zamanda karşılaşabileceğiniz tüm olum-
suzluklara göğüs gerebilme yeteneğine ve sabrına da sahip olmanızı gerektirmektedir.
İzmir’de spor özellikle futbol alanında yaşanan sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz; 

1) Stadyumların fiziki koşulları son derece uygunsuzdur. Universiade için yapılan
düzenlemelere karşın giriş kapıları (özellikle Alsancak Stadyumu) adeta hapishane
kapılarını andırmaktadır. Her iki stadyum içinde maç seyretmek için büyük çaba
göstermeniz gerekmektedir. Otopark sıkıntısından, stadyum içi ve dışındaki
keşmekeşe kadar her türlü sorunla başa çıktıktan sonra maç izlemek durumunda
bırakılan bir taraftar konumunda olmak, günümüzün endüstriyel futbol anlayışı ile
taban tabana zıttır.  

2) İzmir kulüpleri kendi iç kısır günlük çekişmelerini aşmanın yollarını aramak yerine
çözümü sürekli başkalarından beklemektedirler. Kendilerini sorunun bir parçası
olarak görmedikleri için çözümün de bir parçası olamamaktadırlar. Bunun içindir ki
kendi taraftarlarını yaratabilecek potansiyeli bulup çıkarmak, onları bünyelerine kat-
mak yerine günü kurtaracak çözümlerin peşinden gitmektedirler. (İzmir’de üç büyük-
lerin futbol okullarının açılması eleştiriliyor. Bu arada bu kentin anlı şanlı kulüpleri
neler yapıyorlar? Altay-Altınordu-Bucaspor-Göztepe-İzmirspor ve Karşıyaka’nın alt
yapılarındaki toplam çocuk sayısı 5 bini bile bulmadığına göre, bu çocuklar nerede?
Kimler tarafından futbol/spor alanlarında eğitime tabi tutulmaktadırlar. İzmir takım-
larının boş bıraktığı alanları birileri gelip dolduracak ve doğrularını ya da alternatif-
lerini potansiyeli yüksek olan bu kente sunacaktır.) 

3) İzmir’in muhalif yapısının ekonomik ve siyasal alanlarda olduğu gibi futbolda da
İzmir’e ve İzmirliye zaman ve emek kaybettirmesinin büyük payı vardır. İzmir takım-
larının kent içi birlik ve beraberliği sağlayamamaları, oyunun ötesine geçebilecek di-
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rayetli yöneticilerin iş başında bulunmamaları; var olan yapıyı tamamen kağıtçı kav-
gasına dönüştürmekte kullanan yönetimsel anlayışın yerel basınında malzeme bulma
amacıyla zaman zaman çanak tuttuğu haberlerle ortamın gerilmesini getirmektedir.

4) Taraftarların kulüple olan bütünleşmelerinin Türkiye’nin diğer kent takımlarında
olduğu gibi İzmir’de gerçekleşmiyor olmasında İzmir’in sosyolojik ve demografik
yapısının da etkisi bulunmaktadır. Yoğun göçün İzmirli yapamadığı bu yeni kentlileri
bu takımların taraftarı da yapamayacağı gerçeği ile karşılaşmaktayız, öte yandan yer-
leşik takım taraftarlarının da uzun yıllardır yaşanan hengameden yorulup, sıkıldık-
larını takımlarından almak istedikleri heyecanı göremedikleri için tribünleri yavaş
yavaş terk ettiklerini de unutmamalıyız. 

5) Bunun yanı sıra İzmir’de stadyumlarda yaşanan şiddet olayları insanların çocukları
ile maça gitmek yerine başka uğraşlar, eğlenceler edinme yolları aramasına neden ol-
maktadır. Maça gelenler ise kendilerine fanatik taraftar diye nitelendiren ve tek bildik-
leri şeyin çevrelerinde oturup onlar gibi tepki vermeyen taraftar kitlelerini aşağılamak
hatta zaman zaman sözlü ya da fiili saldırıda bulunmak olanlar tarafından aşağılan-
maktadırlar. Maç seyretmenin keyfi bu güruh tarafından eziyete dönüşmekte insanlar
maça geldiklerine geleceklerine pişman olarak evlerinin yolunu tutmaktadırlar. 

6) İzmir takımlarının en büyük handikabı kötü yönetilmelerinden kaynaklanmaktadır.
Son on beş yıldaki yönetim kurulu listeleri incelenecek olursa, tüm İzmir takımlarının
belirli isimler etrafında dönüp durduğu ve yaşanan kısır döngüyü aşacak bir etkinlik
göstermedikleri görülecektir. Kulüp başkanlığı yapan kişilerin aynı isimler olması,
kulüp kongrelerine katılan üye sayısının yüz elli bilemediniz iki yüzü bulmadığı bir
örgüt yapısından söz ediyoruz. İzmir futbolu can çekişiyor çünkü İzmir kendi futbol
aklını yaratacak organizasyonlara geçmek yerine sürekli olarak geçici çözüm yolları ile
yarayı sarmaya çalışıyor.

7) İzmir kenti -İzmir insanı gibi İzmir futbolu ve futbol takımları da küçük düşün-
menin ötesine geçemiyorlar. ‘Küçük olsun bizim olsun’ anlayışları nedeni ile kulüp
yönetimlerini taraftarlarına, katkı sağlayabilecek farklı yelpazeden/çizgiden insanlara
açmaya yanaşmıyorlar. 

8) İzmir futbolu ve takımlarının yanı sıra İzmir’in futbol medyasında da benzer eğilim-
lerin bulunduğu, hazırlanan futbol haberlerinden ve futbol sayfalarından rahatlıkla
izlenebilir.  İzmir futbol medyası sonuçlara ve takımlara endeksli yapısı ile içinde bu-
lunulan konuma katkı yapmaktan öteye gidememektedir. 
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44)) ÇÇöözzüümm ÖÖnneerriilleerrii

İzmir kenti sporun/futbolun ekonomik getirilerinden uzakta kalmış ve futbol ile
kentlilik bilinci arasındaki bağ kurulamamıştır. Önümüzdeki süreçte İzmir takım-
larından hangisi içinde bulundukları yerleşim yeri ve o yörede yaşayan vatandaşlar
ile sadece taraftar kazanma anlamında değil; kentlilik bilinci yaratma ve bu insanlarla
ortak bir takım duyguları paylaşabilmenin yollarını açarsa ayakta kalmayı başarabile-
cek, bunu başaramayan diğerleri ise şimdi amatör kümede mücadele eden Yeşilova’nın
yaşadığı çöküşü yaşayacaklardır.

İzmir futbolunun yaşadığı çöküntüyü ortadan kaldırabilmenin yolu; İzmir kulüp-
lerinin kendi içlerine dönmelerinde ve bir iç hesaplaşma yaşamalarından geçmektedir.
Büyük olmak sadece mazisinde büyük başarıların bulunuyor olması ile ya da taraftar
kitlesinin fazla olmasıyla ilişkili bir durum değildir. Gerçek büyüklük içinde bulun-
duğunuz her türlü ortamda, kendi taraftarlarınız kadar rakip takım taraftarlarına da
futbol alanında anlamlı bir bütünlüğün parçası olma fırsatı yaratmak ve her zaman
bunu yakalamaya çalışmaya gayret etmekten geçmektedir. Bunun için mutlaka süper
ligde oynamanız, kupalar kazanmanız gerekmez, böyle bir takımı oluşturduğunuzda
taraftarlarınız sizi amatör kümede bile yalnız bırakmayacaktır. İzmir kulüpleri bugün
içinde bulundukları olumsuzlukları ancak ve ancak taraftarının kendisine sahip çık-
ması ve yeni bir yol planı içerisinde hareket ederek aşabilirler.

Tüm İzmir kulüplerinde hissedilen federasyon nezdindeki lobi eksikliği (ki bu eksik-
liğin yanı sıra Göztepe ve Karşıyaka’nın oynadıkları karşılaşmalar nedeniyle federasyon
ve medya açısından problemli kulüpler olarak algılandıklarını da unutmamalıyız)
hakem tayinlerinden, maçlar sonucunda verilen cezalara kadar etkili olmaktadır.
Bunun önüne geçebilmek için İzmir kulüpleri yoğun bir kamuoyu kampanyası başlat-
malı ve kulüplerin çıkarlarını gözetecek ve koruyacak isimleri bünyesine bir an önce
katabilmelidir. Ülkemizdeki tüm takımlarda yaşanan üye sıkıntısı İzmir kulüpleri için
de geçerlidir. Kulüplerimiz kendi taraftar potansiyelini kulübüyle bütünleştirecek yeni
bir üye alım kampanyası başlatmalı ve bunu İzmir’deki okullara kadar yaygınlaştır-
malıdır. Geleceğe olan güveni çalışmada ve mazisindeki parlak dönemlerde arayan
kulüplerin, taraftarları ile kurmuş oldukları güçlü ve içten bağlılığı kesintiye uğrat-
madıkları sürece, içinde yer almış oldukları ligler ya da borç batağının hiçbir önemi
ve değeri yoktur. Yeter ki bu bağ zedelenmesin ve kesintiye uğramasın. 

Her toplumda satın alınamayacak olan konforlar vardır ve parasız olarak o coğrafyanın
hizmetlerinden yararlanılır. Sonradan yapılmış doğal olmayan bir coğrafya olarak
kentin bünyesinde yeşilliklere, oyun alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 19. yüzyılın
başından itibaren denizden yararlanılan bir deniz kentinin, beceriksiz yöneticilerin
elinde denize girilemeyen bir kente döndürülmesi normal karşılanabilir mi? İzmir
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nasıl bir deniz kentidir? Böyle bir kent, deniz kenti olabilir mi? Ya da İzmir’de denize
girilmemesi neden doğal? sorularını sormak ve bu sorulara yanıt beklemek bütün
İzmirlilerin hakkıdır. Eğer İzmir’de denize girilebilseydi, obeziteden-şeker ve kalp
hastalıklarına kadar pek çok hastalık oranı çok daha düşük olacaktı. Kentin turistik
anlamda değeri ve ekonomik önemi büyüyecekti. 

Yerel yöneticilerin İzmir kentinin geleceği üzerine yapacakları her türlü açılımda özel-
likle halkın boş vakitlerine yatırımı ön plana almaları zorunludur. Çünkü modern-
leşme insanın nasıl çalıştığıyla değil, boş vaktini nasıl geçirdiğiyle ilişkilidir. İnsanların
evlerine kapandığı bir kentin sağlıklı bir kimliğe sahip olmasını beklemek hayalcilikten
başka bir şey değildir. Bunun aşılabilmesinin yolu, kentin her yerinde vatandaşların
spor yapabilecekleri alanların yaratılmasından geçecektir. Yerel yönetime talip olan
tüm adaylar için; spor/futbol ile siyaset arasındaki ideolojik ilişkinin farkına varan ve
bu ilişkiyi kendi lehine kullanmak isteyen adaylar için kısa yoldan vitrindeki takım-
ların desteklenmesi işin kolay yoludur. Asıl yapılması gereken kent içindeki tüm
bireylere sağlıklı spor yaptırabilecek yaşam alanlarının genişletilmesi olacaktır. Elbette
vitrinde yer alan ekiplerle ilişki içerisinde bulunmak zorundasınız, onları görmezden
gelemezsiniz ancak sadece onları görürseniz de tablonun bütününü göremezsiniz.
Teraziyi iyi ayarlamalı, kulüplere balık vermenin değil balık tutmanın yollarını açacak
politikaları geliştirmelisiniz. 

İzmir futbolu/sporu çökmemiştir yaşanan sadece bir yanılsamadan ibarettir. İçinden
geçilen bu zorlu sürecin alternatifi yine İzmir’in içindedir. Çünkü İzmir kenti,
Türkiye’nin hiçbir kentinde olmayan demokratik ortamı ve kültürü ile bu potansiyeli
içinde barındırmaktadır. Eğer İzmir kulüpleri kendi iç kısır çekişmeleri ve dar yönetim
anlayışlarından vazgeçerek İzmir’in bu potansiyelini harekete geçirirlerse, yaşanan
sıkıntıların aşılması çok uzun sürmez. Burada İzmir insanına ve medyasına da bir hayli
sorumluluk düşmektedir. Kendi kentine ve kulüplerine sahip çıkmadığı takdirde kısa
bir süre sonra hayatın dayattığı tekdüzeliği bu kentte de yaşamak zorunda kalacaklar.
İzmir kenti ve insanı alternatifliğini ortaya koyabilirse İstanbul hegemonyasına ve etki-
sine de ülke içinde alternatif olabilir. Futbol alanında da bu potansiyele sahip bir kent
olarak İzmir bunu hayata geçirerek öncü olmak durumundadır. Unutmamalıyız ki bu
ülkede futbol ve pek çok spor dalı önce bu coğrafya üzerinde oynandı ve oradan tüm
ülkeye yayıldı. 
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İİZZMMİİRR vvee İİZZMMİİRRLLİİLLEERREE İİLLİİŞŞKKİİNN AALLGGII vvee TTEEMMSSİİLLLLEERR

Konutlardan işyerlerine, köylerden kentlere kadar içinde bulunduğumuz, yaşamımızın
geçtiği, olayların cereyan ettiği tüm mekânlar, geometrik-fiziksel mekânlardan farklı
psiko-sosyal mekânlardır ve bu anlamda sosyal olarak inşa edilmişlerdir. 

Her şeyden önce bu mekânları dolduran varlıklar, her ne kadar belirli bir yer kaplasa
da,  birer yüzey veya hacimden ibaret değildirler. İkinci olarak ontolojik çıplaklık-
larında brüt olarak algılanmazlar, karmaşık bir faktörler setine bağlı olarak anlam-
landırılarak kavranırlar. Üçüncü olarak edilgen bir kütle olarak sabit bir biçimde
durmaz, birbirleriyle ve mekânla etkileşim halinde bulunurlar. 

Bu etkileşim nedeniyle, yaşadığımız yerler psiko-sosyal, sembolik ve kültürel anlam-
larla yüklüdür. Bu husus, sosyal objelerin sahip olduğu anlam katmanlanmasının, bir
başka deyişle düz anlam (denotation) ve yan anlam (connotation) ayrımının, mekân
konusunda da geçerli olduğunu göstermektedir. Belirli bir mekân parçası, sözlük an-
lamının işaret ettiği yapısal-işlevsel anlamın dışında, daima, az ya da çok zengin bir
çağrışım setine sahiptir. Bunların oluşturduğu anlam halesi, onun yan anlamlarıdır.
Kordon (İzmir), düz anlamında bir sahil şeridini ifade ederken, yan anlamında zengin-
lik ve refahı, eğlence yerlerini,  şık mağazaları, akşam gezintilerini, martıları, deniz
kenarında gezen âşıkları, fayton gezilerini, buzlu badem satıcılarını, vb. çağrıştırabilir.
Bu çağrışımlar seti, kişilere göre değiştiği gibi, sosyal gruplara göre de farklılaşabilir. 

İİZZMMİİRRLLİİ PPRROOFFİİLLİİ

Bu çerçevede düzenlediğimiz iki aşamalı bir araştırmada İzmirli olmanın ve dolayısıyla
İzmirlinin nasıl algılandığının ve sosyal düşüncenin özel bir kanalı durumundaki Ekşi
Sözlük’ün kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık döneminde1 İzmir’in ve İzmirli tipi-
nin nasıl inşa edildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında Os-
good’un Anlam Ölçeği2 tekniğine dayalı bir ölçek hazırlanması kararlaştırılmış ve ilk
adımda, 46 kişiden “Size göre İzmirli kimdir? Nasıl biridir?” sorusunun hemen akıl-
larına getirdiği nitelikleri belirtmeleri istenmiştir. Serbest çağrışım yoluyla elde edilen
niteliklerin dökümünden sonra, 30 sıfat çiftinden oluşan bir anlam ölçeği hazırlan-
mıştır. Söz konusu sıfat çiftleri şu şekildedir: 

2. Gün  
Bildiriler
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Güzel - Çirkin
Fakir - Zengin

İyi - Kötü
Sağlıklı - Sağlıksız

Modern - Geleneksel
Duygusal - Rasyonel

Rahat - Gergin
Yenilikçi - Muhafazakâr
Dışa kapalı -  Dışa açık
Sıcakkanlı - Soğukkanlı

Demokrat - Demokrat değil
Sakin - Telaşlı

Sade/ basit - Karmaşık
Sıkıcı - Eğlenceli

Doğal - Yapay
Hızlı - Yavaş

Bilgili - Bilgisiz
İsyankâr - İtaatkâr

Kolay unutur - Kolay unutmaz
Yurtsever - Yurtsever değil

Ciddi - Hafif
İlkeye bakar - Koşullara bakar
Melez, karışık - Katıksız, saf

Beceriksiz - Becerikli
Ulusalcı - Evrenselci

Düşünür - Güler
İşine düşkün - Zevkine düşkün
Entelektüel - Entelektüel değil

Bireysel - Toplumsal
Tüketici - Üretici

Listede yer alan sıfatlara yakından bakıldığında, bunların daha ziyade ‘değerlendirme’
(evaluation) faktörü etrafında odaklaştığı söylenebilir. Osgood’un temel faktörlerinden
‘etkinlik’ (activity) faktörünün (hızlı-yavaş gibi) ve ‘güç’ (potency) faktörünün (zengin-
fakir gibi), listede daha az sıfatla temsil edilmesi, hedef kavramın insan (İzmirli) olması
nedeniyle beklenen bir durumdur. Hedef kavram insan olduğunda, toplumdaki yaygın
önyargılar ve stereotipler nedeniyle ideolojik veya ekonomik temelli normatif yargılar
devreye girmektedir.
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Görüşülen kişilerden “Size göre İzmirli kimdir? Nasıl biridir?” sorusunu, her iki yanda
da simetrik olarak ‘Tamamen’, ‘Oldukça’ ve ‘Biraz’ seçenekleri ile ortada ‘ne öyle ne
böyle’ seçeneğinin bulunduğu 7 basamaklı bir cetvel üzerinde cevaplamaları isten-
miştir. Seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulan örneklemde 360’ı kadın ve 250’si erkek
olmak üzere toplam 610 katılımcı yer almıştır.

Şekil-1: İzmirlinin niteliksel profili. Osgood tekniğiyle geliştirilmiş 30 dikotomik sıfat çiftinden
oluşan anlamsal farklılık ölçeği uygulamalarına göre İzmirli profilinde çeşitli niteliklerin önemleri.
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Ölçek uygulamalarından elde edilen sonuçlara göre:

• İzmirli profili, Şekil-1‘de görüldüğü üzere ölçekteki 30 boyuttan 24’ünde, ortalama
noktanın üstünde (veya altında) yer almaktadır. Bir başka deyişle, örneklemdekiler
24 sıfat çiftinde İzmirlileri, sıfat çiftinin sağ veya solunda yer alan sıfatlardan biriyle
nitelemektedir.

• Bu sıfatlar arasında en yüksek değeri ‘modern’  ve ‘rahat’ sıfatları almaktadır. Bu de-
mektir ki, örneklemimizdekilerin hemen hepsi İzmirlileri ‘modern’, ‘rahat’ ve ‘yenilikçi’
bir insan olarak görmektedir. Buradan hareketle, İzmirli temsilinin merkezi çekirde-
ğinde bulunan özelliklerin ‘modernlik’; ‘rahatlık’ ve ‘yenilikçilik’ olduğunu söylemek
abartma olmayacaktır. 

• İzmirlileri en çok niteleyen sıfatlar arasında bunların hemen ardından ‘güzel’,
‘demokrat’, ‘dışa açık’, ‘yurtsever’, ‘iyi’, ‘sıcakkanlı’, ‘eğlenceli’, ‘melez/karışık’, ‘entelek-
tüel’, ‘bilgili’ ve ‘sağlıklı’ sıfatları yer almaktadır.

• İzmirli profilini karakterize etmede önem derecesi yüksek bu ilk 14 sıfat dışında,
İzmirli profilini nispeten daha zayıf bir düzeyde niteleyen 10 sıfat daha bulunmaktadır:
Zengin, hızlı, doğal, isyankâr, ilkeli, ciddi, becerikli, sakin, zevkine düşkün ve tüketici.
Bu nitelikler İzmirli profilinde yer almakla birlikte sıfat çiftleri arası çizgide orta nok-
taya yakın konumlarda bulunmuştur ve bu anlamda İzmirlileri ayırt edicilik değerleri
düşüktür. 

• Listedeki 30 sıfat çiftinden geride kalan 6 çift, iki kutup arasında ihmal edilebilir sap-
malarla orta noktada konumlanmıştır. Aşağıda görülen bu 6 özellik çifti, örnek-
lemimizdeki kişiler tarafından İzmirli profilini niteleyen özellikler olarak
görülmemiştir. Bir başka deyişle bu boyutlarda İzmirli, kutuplardan herhangi birine
doğru kaymamıştır; örneğin İzmir-
li profili, duygusal veya rasyonel,
ulusalcı veya evrenselci değildir;
ne bireysel, ne toplumsaldır; ne
basit ne karmaşıktır, vb. Muhak-
kak ki örneklemimizdeki kişiler
arasında İzmirlileri, belirgin bir
şekilde rasyonel veya duygusal,
ulusalcı veya evrenselci, bireysel
veya toplumsal, basit veya kar-
maşık görenler vardır; ancak bu
boyutlarda ortalama puanlara ba-
kıldığında, kişilerin bu özelliklere
ilişkin atıfları, birbirini nötralize
ederek orta değerde çıkmaktadır.
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• Araştırmamızda örneklem grubunun cinsiyet dışındaki demografik özellikleri
dikkate alınmamıştır. Bir bütün olarak bakıldığında, İzmirli profili cinsiyete göre fark-
lılaşmamaktadır. Kadın ve erkek katılımcıların İzmirli betimlemeleri büyük ölçüde
örtüşmektedir. Ancak İzmirli profilinde cinsiyete göre istatistiksel olarak bazı anlamlı
farklılaşmalar gözlenmektedir. Bunlar arasında en belirgin olanlar dikkate alınırsa (t
testi sonuçlarına göre en az .002 düzeyinde anlamlı olanlar); 

- İzmirli geleneksel değil, moderndir, ama kadınlara göre daha moderndir,

- İzmirli yenilikçidir, ama erkeklere kıyasla kadınların gözünde, daha yenilikçidir,

- İzmirli dışadönüktür, ama kadınlar onu erkeklerden daha dışa açık bulmaktadır,

- İzmirli sıcakkanlıdır, ama erkeklere kıyasla kadınların gözünde, daha sıcakkan
lıdır,

- İzmirli sıkıcı değil, eğlencelidir; kadınlar onu erkeklerden daha eğlenceli bulmak-
tadır,

- İzmirli yapay değil, doğaldır; ama kadınlara göre daha doğaldır,

- İzmirli bilgilidir, ama erkeklere kıyasla kadınlar onu daha bilgili görmektedir,

- İzmirli yurtseverdir, ama kadınların gözünde daha yurtseverdir,

- İzmirli beceriklidir, ama kadınlar onu daha becerikli bulmaktadır.

Anlamlılık düzeyini,  .05’e düşürdüğümüzde, kadınlarla erkekler arasında sağlıklılık,
rahatlık, sakinlik, entelektüellik ve hatta ulusalcılık boyutlarında da istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılaşma bulunduğu gözlenmektedir. 

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, anlam ölçeğinde İzmirlilere, kadınlar erkek-
lerden daha olumlu değerler atfetmektedirler. Bu farklılık konusunda mümkün yo-
rumlardan biri, İzmirli dendiğinde örneklemdeki kadınların kadın İzmirlileri;
erkeklerin de kendi hemcinslerini düşünmüş olmalarıdır. Mazzella’nın (1996)3 belirt-
tiği üzere, her birey, kendini temsil etme gibi ontolojik bir gereğe tabidir. Bu temsil,
bireyin en özelden genele kat ettiği yaşantılar alanından beslenir; ayrıca öznenin
merkezinde veya kaynağında yer almadığı hiçbir anlatı olmadığı gibi, Ben‘e eklem-
lenmeyen bir dil de yoktur.  Bu görüş doğrultusunda düşünüldüğünde, İzmirliler
konusunda, erkeklerin ve kadınların kendi hemcinslerini kıstas olarak almış olmaları
kuvvetle muhtemeldir. 

Öte yandan listedeki özelliklerin kadınsı çağrışımları oldukça belirgindir. Bu anlamda
İzmirli denince ‘İzmirli kadın/kızların’ düşünülmüş olma ihtimali mevcuttur. Her
kentin nüfusunda ilke olarak kadın ve erkek sayısı eşit olsa da, sosyal muhayyilede,
bazı kentler kadınlarıyla anılır veya kadın çağrışımları daha güçlüdür. Nitekim, med-
yada dolaşan imaj ve temsiller İzmirliler arasında kadınları öne çıkarmakta ve İzmir,
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özellikle ‘kızlarının güzelliği’ ile anılmaktadır. Bunun gerçeği yansıtıp yansıtmamasıyla
ilgilenmeksizin denilebilir ki sosyal düşüncede İzmirli, esas olarak ‘kadın’dır. Bu
görüşü destekleyen bir veri, çeşitli kentlerimizin kadın veya kızlarıyla ilgili Ekşi Sözlük
girişlerinin karşılaştırılmasında bulunabilir. Türkiye’deki büyük kentlerin kızlarına
ilişkin girişlere bakıldığında, Ağustos 2009 itibariyle Ekşi Sözlükte; 

- İstanbullu kızlar: 1 sayfa,

- Ankaralı kızlar: 2 sayfa, 

- Bursalı kızlar: 1 sayfa,

- Adanalı kızlar: 2 sayfa, 

- Konyalı kızlar: ½ sayfa yer tutarken,

- İzmirli kızlar: 14 sayfa yer tutmaktadır. 

Görüldüğü üzere İzmirli Kızlara ilişkin girişler, diğer kentlerinkilerden kat be kat daha
fazladır. Üstelik genel olarak İzmirliler hakkındaki beyanlarda da, İzmir’in kızları en
belirgin temalar arasında yer almaktadır. Cahit Külebi’nin “İzmir’in denizi kız, / Kızı
deniz / Sokakları hem kız, hem deniz kokar” dizeleri bir slogan gibi sık sık dile getiril-
mektedir. Dolayısıyla İzmirli profilinde, kızların yanı sıra erkeklerin de İzmirli pro-
totipinde ‘kız/kadın’ niteliğinin ön planda olması kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda
dikkate değer bir bulgu da tarihçilerden gelmektedir; Cadoux (2003: 357-358) Roma
İmparatorluğu’nun Doğu Eyaletlerinin M.S. ikinci yüzyıldaki durumunu incelerken,
İmparator L. Verus döneminde, İzmirli kadınların güzelliğini dile getiren bazı konuş-
malara işaret etmektedir4.  

EEKKŞŞİİ SSÖÖZZLLÜÜKKTTEE İİZZMMİİRR VVEE İİZZMMİİRRLLİİLLEERR

İzmirlilere ilişkin algı ve temsillerimiz, dış bir gerçekliği saptamadan ziyade, aktif bir
anlam inşa etme sürecinin ürünleridir. Bunlar fiziksel bir nesnenin algısına ve zihni-
mizdeki yansımalarına indirgenemezler. Aynı şey, içinde yaşadığımız ve zaten sosyal
bir gerçeklik olarak oluşturulmuş kent ve kent mekânları için de geçerlidir.  Kentler
sadece bina ve yapılarla oluşturulmaz, kentlere ilişkin dil ve söylemlerimizle de inşa
olurlar (Hagege, 2005)5, bu sayededir ki kentsel mekânlara kavramsal olarak hâkim
olabilir ve kavrayabiliriz. Modern mimari ve şehirciliğin tekbiçimlileştirici etkisi al-
tında, yeni kentlerin giderek daha büyük bir oranda birbirine benzemesi, söylem
düzeyindeki farklılaşmayı daha da önemli kılmaktadır. 

Bu düşünceden hareket edildiğinde, Ekşi Sözlük ve benzeri platformlarda belirli bir
kent hakkındaki söylemlerin incelenmesi, anlamlı bir çaba olarak görünmektedir.
İzmir, Ekşi Sözlük’ün önemli bir giriş konusu/teması olarak görünmektedir. Ağustos
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2009 sonu itibariyle;

• İzmir için 72 sayfada 1800 giriş (3.7)

• Ankara için 78 sayfada 1936 giriş (4.4)

• İstanbul için 82 sayfada 2034 giriş (12.5)

• Bursa için 12 sayfada 284 giriş (2.4)

• Adana için 19 sayfa 452 giriş (2)

• Konya için 11 sayfada 264  (1.9) giriş yapılmış görünmektedir. 

Bu sayılar kent nüfuslarına orantılandığında, İzmir’in diğer kentlerle kontrastı artmak-
tadır. Ankara ve İstanbul’un nüfusları İzmir’in nüfusunu bir veya birkaç kez katla-
makla birlikte, toplam giriş sayılarının İzmir’in sayısına yakın olduğu gözlenmektedir.
Üstelik İstanbul gibi büyük bir kültürel ve tarihsel mirasa ve bu nedenle de zengin bir
sembolizme sahip olan büyük bir merkeze kıyasla İzmir, sosyal düşüncede, kimlik
yeri olarak gerçekten de önemli bir yer işgal etmektedir. Bir şehrin diğerleri arasında
öne çıkması veya ayrıcalıklı bir düşünce konusu olması, onun genelde kamuoyuna
da yansıyan bazı ayırt edici özellikler taşımasını veya farklı bir durumu olması veya
farklı bir olay yaşamasını gerektirir.  İzmir’i bu anlamda özel kılan bazı olaylar var:
Bunlardan biri genel seçimlerde Türkiye genelinden farklı bir tablo çizmesidir; ikincisi
İzmir’e ‘gavur’ sıfatının yakıştırılmasıdır. İstatistiksel anlamda normdan sapan davranış
veya eğilimler nedeniyle (örneğin 2002 Genel Seçimlerinde Genç Parti’nin İzmir’de
yüzde 18’le ikinci olması veya 2007 Genel Seçimlerinde, ülke genelindeki eğilimin
aksine CHP’nin I. parti olduğu birkaç ilden biri olması), ‘mevzuu bahis’ olmaktadır.
Bu davranışlardan rahatsız olanlar bunu bir ‘fırsat’ gibi kullanmak isterken6, söz
konusu davranışların aktörleri, bunlara sahip çıkmakta ve eleştirilere karşı savunmaya
girmektedir7. 

Ekşi Sözlük’e giriş yazanların bariz tavrı, İzmir’i yüceltme ve savunma tavrıdır.  Nadir
de olsa, bu savunma, İzmirlilerin yazarın değerler sistemine göre olumsuz gördüğü
bazı olay veya grupları ötekileştirmesine yol açabilmekte ve bunlar sosyal psikolojide
uyuz keçilerin sürüden dışlanması veya ‘çirkin ördek yavrusu’ muamelesi (the black
sheep effect) olarak nitelenen bir anlayışın hedefi olmaktadırlar: Örneğin İzmir “bugün
beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Sokaktaki her üç kişiden biri akp'ye oy vermiş lan.
Ayıp. Hadi başka yerlerden göçtünüz, insan havasından suyundan biraz bir şeyler
öğrenir di mi?”. Bu tavrın iç grup homojenliğini koruma kaygısından beslendiğini
düşünmek makul görünmektedir.

Bazen yazarlar birbirinin söylediklerine tepki vermekte ve bu da bir bakıma yüz yüze
konuşma etkisi uyandırmaktadır: Örneğin 20 Aralık 2004 tarihinde 19.45’te “şehir
güzel, kızlar güzel, cantlar da güzel’ reklamına takıldığım, insanları pek bir rahatına
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düşkün şehir” (obc, 20.12.2004 19:45) girişine, 19. 51’de bir başkası “hedonizmin
kalesi” (quasm, 20.12.2004 19:51) derken, 1 dakika sonra bir başkası “egoizmin de
kalesi” (spinapubica, 20.12.2004 19:52) repliğini veriyor; 4 dakika sonra bir başkası
“satıcıların ve bütün genellemeler yanlıştır insanlarının kalesi” (pryme sinista jinx,
20.12.2004 19:56) girişini yapıyor ve bu ise 2 dakika sonra 3. giriş yazarından “aslında
‘genç parti'nin’ kalesidir” (spinapubica, 20.12.2004 19:58) cevabını alıyor ve nihayet
zincirin son halkasında 1 dakika sonra 4 giriş yazarının “zaman zaman da kendi takım
oyuncularının gol attığı bir kaledir” (pryme sinista jinx, 20.12.2004 19:59) tepkisi
yer alıyor. Bu iletişim sekansı, dört kişinin sohbetini andırıyor. Bu sekansa uygun,
başka örnekler de var. Örneğin 11 nisan 2009  tarihinde saat 20.09’dan itibaren ardı
sıra giriş yapan 4 kişinin mesajları da benzer bir nitelik taşıyor (İlk giriş; “asla İstanbul
olamayacak şehir” (hanzele, 11.04.2009 20:09); ikincisi “asla İstanbul kadar amele
olmayacak şehir” (bodom, 11.04.2009 20:11); üçüncüsü “çok şükür asla İstanbul ol-
mayacak şehirdir” (liwex, 11.04.2009 20:26); dördüncüsü “asla İstanbul gibi olma-
ması için elimizden geleni yapmamız gereken şehirdir” (zelyot, 11.04.2009 20:29). Bu
iletişim sekansı, yazarların başkaları tarafından yazılanları okuduğunu ve bunlarda,
kendi İzmir temsillerine aykırı yanlar bulduklarında tepki gösterdiğini ortaya koy-
maktadır.

Ekşi Sözlük yazarları içerisinde İzmir’e dıştan gelenler veya geçici bir süre İzmir’de
kalanlar arasında önemli bir eğilim gözlenmektedir. Bu yazar grubu, kenti ve kentlileri
otobiyografik bellekleri üzerinden anlatmaktadırlar. Üstelik bunlar, otobiyografik
belleğin, ‘kişinin geçmişiyle ilgili genel bilgilerden oluşan semantik bileşeninden
ziyade, ‘zaman ve mekânda konumlanmış anılarından (“Üniversite sebebiyle 4 senemi
geçirdiğim, birçok dost kazandığım, sözlükle tanıştığım, güldüğüm ağladığım şehir.
Ayrılmak çok zor olacak çünkü şimdiden özledim İzmir’i”) oluşan epizodik bileşenini
temel almaktadır8. Ancak bu eğilim daha az da olsa İzmirlilerde de görülmektedir9. 

Yaşam alanlarımız, tek tek bir anlam taşımaktan çok, kendilerinin dışında var olan
bir anlamlar ağı veya ızgarası içinde yer alırlar. Örneğin kent kavramı, binalar grubu
olmaktan ziyade kıra veya köye karşıt bir yer olarak anlamlandırılır. Kentin kitle
iletişim araçlarında, sinemada ve günlük konuşmalarda oluşan ve dolaşan sosyal tem-
silinde güvenlik sorunlarının boy gösterdiği varoşlar, sefaletin kök saldığı gecekondu-
lar, sapkın ergenlerin, tinercilerin, sokak çocuklarının dolaştığı karanlık kuytular,
şiddetin hüküm sürdüğü kenar mahalleler, tüketim toplumunun tapınakları büyük
alışveriş merkezleri, her sabah ve akşam fabrikalara akın eden işçi kafilelerini, trafik
sıkışıklıklarını vb. merkezi çekirdek etrafında bütünleştirir. Bu temsilin bazı yanları
büyük ölçüde kente ilişkin stereotiplere gönderir. Stereotipler, belirli bir obje (kişi,
grup veya şey)  hakkında kategorilendirilmiş enformasyon biçimidir. Stereotipler, be-
lirli bir kategoriye ait öğelere ilişkin enformasyonların algılanmasında ve işlenmesinde
etkide bulunurlar. Bu anlamda stereotipleştirme, dış dünya karşısındaki bilişsel tutu-
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mumuz, normal bir zihinsel etkinlik gibi görülebilir. Bu nedenle stereotipler, katego-
rizasyonla, günlük yaşamımızdaki örtük (implicit) teorilerle ve sosyal temsillerle ilişki-
lendirilir.

Kentler çeşitli stereotiplerin bağlandığı objeler arasındadır. Bu stereotipler genel olarak
kente ilişkin olduğu gibi, tek tek kentlere ilişkin de olabilir.  Yukarıda kentin sosyal
temsili kapsamında belirttiğimiz imajlar, genel olarak kente ilişkin sterotiplere örnek-
tir. Tek tek kentlere ilişkin stereotipler, belirli bir kentin bir veya birkaç özelliğini tüm
kente bağlayan bir sembolizm halinde görülür: Paris’in bir aşk şehri, Şikago’nun mafya
merkezi veya Zürih’in bankalar ve bankerler kenti olarak stereotipleştirilmesi, bunun
örneklerindendir. Bazen bir film veya bir olay, tüm kente damgasını vurabilir: Çeşitli
filmler arasında Casablanca, Kahire’nin Mor Gülü ve Venedikte Ölüm filmleri adı
geçen kentlerin, Roma ve Dolce Vita filmleri Roma’nın, atom bombası Hiroşima’nın,
Kennedy suikastı Dallas’ın sembolü haline gelmiştir. Kafka’nın Prag’la, Freud’un
Viyana’yla çağrışımı da bu olgunun tezahürleridir. Işıklı kumarhaneler Las Vegas’ın,
Big Ben saat kulesi Londra’nın, Eiffel Kulesi Paris’in, Özgürlük Anıtı ve gökdelenler
New York’un, Ayasofya ve Sultanahmet Camii İstanbul’un, Mevlana Külliyesi
Konya’nın, vb. amblemleri olmuştur. 

Ekşi Sözlük yazarları da İzmir söylemlerinde çeşitli semboller kullanmaktadır. Bu
eğilim, kimlik yerlerine ilişkin anlatıların ortak bir özelliği olarak nitelendirilebilir.
Çünkü farklılaştırma mantıksal olarak sembol kullanımını içermektedir. 

İzmir’le ilgili ne tür semboller kullanılmaktadır? Bunu belirlemede, yazarların dile ge-
tirdiği özelliklerin frekansına bakmak anlamlı bir gösterge olabilir.  Burada tüm
sözcüklerin frekans değerlerini sıralamak yerine, faktör analizi anlayışına uygun olarak
belirli bir tema etrafında eklemlenen sözcük öbeklerini ya da anlam boyutlarını ortaya
koymak daha uygun olacaktır.

• Coğrafya, tabiat ve iklim boyutu: Deniz (388 kez) Sıcak (223 kez), Güneş (112)
Ege (91), Yağmur (48), Körfez (22), Sahil (21), İmbat (17) ve diğerleri (deprem, sel,
adalar),

• İzmir’in çevre beldeleri boyutu: Urla (88), Çeşme (72), Foça (24), Efes (19),
Bergama  (11), Tire (11) ve diğerleri (Alaçatı, Seferihisar, Ödemiş, Dikili, Bayındır,
Gümüldür, Aliağa, vb),

• Semt, mahalle ve yerler boyutu: Kordon (169), Karşıyaka (112), Alsancak (92),
Konak (48), Bornova (51), Fuar (30), Kemeraltı (25) , Bayraklı (23), Bostanlı (22),
Buca (19), Göztepe (14), Balçova (11) , Pasaport (10) ve diğerleri (Narlıdere, İnci-
raltı, Çiğli, Mavişehir, vb),

• Kızlar ve aşk boyutu: Kız/lar ( 518), Aşk (272), Âşık/lar (166), Kadın (144),
Genç/lik (37), Sevgili (22), Erkek (18) vb.,
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• Yaşam keyfi ve zevkler boyutu: Balık (114), Gece (151), Rakı (63), Boyoz (39),
Kumru (32), Gevrek (32), Tatil (37), Zevk (23) ve diğerleri (midye, yaşama, hayat,
cafe, bar, restoran, vb. ),

• Kent ve insan özellikleri boyutu: Şehir (1123), İnsan (612), Kent (192), Belediye
(129), Aydın (180), Rahat (112), Özlem (110),  Mutlu/luk (67), Gurur (56), İş/siz
(54), Cumhuriyet (47), Modern (37), Güven/li/k (34), Trafik (30), Temiz (28),
Avrupa/lı (25), Ucuz (20), Laiklik (19) ve diğerleri (demokrasi, kozmopolit, çağdaş,
yol, cadde, vb), 

• Sık rastlanan diğer bazı sözcükler: Güzel (691 kez), Seçim/ler (162), Hayat (147),
Yaşam (137), AKP (144), CHP (114), Koku (110), Arkadaş (72), Canım (56),
Üniversite (46), Dost (43), vb. 

Kentin ve kentlilerin çeşitli özelliklerinin klişe imajlara dönüştürülmesinde ve sem-
boller halinde inşa edilmesinde, iki yönlü bir çaba olduğu gözleniyor. Bir yandan bu
inşa etkinliğinin genel olarak, kent ve kentlilere karşı olumlu bir tutumun ürünü
olduğu, yani sembolleştirmenin lehte yaklaşımlarını söz konusu özellikler üzerinden
ifade edenler tarafından yapıldığı söylenebilir10. 

• Aile • Akşam • Akdeniz 
• AKP • Alkol • Aliağa 
• Alsancak • Anadolu • Anne 
• Anı • Ankara • Arkadaş
• Arsenik • Aşk • Aşık, lar 
• Atatürk • Avrupa,-i, -lı • Aydın, aydınlık 
• Ayrılmak • Baba • Bahar 
• Balçova • Balık • Balkon 
• Soğuk • Sokak • Belediye
• Batım • Bayraklı • Bergama
• Bira • Bok • Bornova 
• Bostanlı • Boyoz • Buca 
• Cadde • Cafe • Cami
• Cennet • Çeşme • CHP 
• Çiğdem • Cumhuriyet • Çağdaş
• Çay • Çocuk • Demokrat, -rasi
• Deniz • Dost • Düşman
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• Efe • Efes • Ege 
• Emekli • Erkek • Ev 
• Ermeni • Expo • Farkı, farklı 
• Foça • Fuar • Gavur 
• Gaziemir • Gece • Gecekondu
• Geçmiş • Gelecek • Genç, -lik:
• Gevrek • Göztepe • Güneş
• Güzel, -lik • Gülümsemek • Güzide 
• Hasret • Hava • Hayat 
• Huzur, -lu • Hüzün • İskele 
• İstanbul • İzmirli • Kadın 
• Kadifekale • Kale • Kar 
• Karabağlar • Karşıyaka • Kent, şehir
• Kemeraltı • Keyif • Kış 
• Kız • Kiraz • Kocaoğlu
• Koku, -mak • İnsan • Konak 
• Kordon • Körfez • Kule 
• Levanten • Liman • Lokma
• Manisa • Mart • Martı 
• Mayıs • Midye • Modern, -lik 
• Mutlu, -luk • Nefret • Otobüs 
• Özlem, -ek • Özgürlük • Palmiye 
• Piriştina • Rahat, -lık • Rahatsız 
• Rakı • Rum • Rüzgar 
• Sabah • Sahil • Sanayi 
• Zengin • Zevk • Seçim, -ler
• Sevmek • Sevgi • Sevgili 
• Sevinç • Sevmemek • Sıcak 
• Tatil • Temiz • Trafik 
• Türk • Ucuz • Urla 
• Üniversite • Vapur • Yağmur 
• Yaz • Yazlık • Yunan, -lı 

Çizelge-1: Ekşi Sözlük yazarlarının İzmir hakkındaki söylemlerinde taranan sözcüklerin listesi
(Göreceli olarak sık rastlanan sözcükler koyu olarak yazılmıştır.)
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Ancak aynı semboller, aleyhte tutumu olanlar tarafından da kullanılıyor ve dolayısıyla
bu kişiler de sembolleştirme etkinliğine katılmış oluyorlar. Örneğin ‘İzmirli kızlar
stereotipi”, onlara ilişkin hem olumlu, hem de olumsuz söylemlerde işleniyor11. Sosyo-
politik olaylarda  örneklerine daha çok rastladığımız bu olgu, bir şeye karşı öne
sürülen eleştirilerin ve muhalif tavırların (anti söylemler), bir tür boomerang etkisiyle,
olayın pekişmesine katkıda bulunmasını ifade etmektedir. Nihayet stereotipleştirme
bazen sembolleri karikatürleştirme derecesine kadar varmaktadır12. 

Sembol kullanımına zaman perspektifinde bakıldığında, ilk yıllarda kullanılan sem-
bollerin daha ziyade somut nitelikli olduğu, fakat son yıllara doğru, davranış özellik-
lerinin sembolleştirildiği söylenebilir. Bu gelişme, dinamik bir temanın işlenişi
bakımından anlaşılır bir olgudur. Çünkü bu durum, stereotipleştirme çabalarının
mantıksal bir sonucudur; kitle iletişim araçlarında basitleştirilerek somut bir kaç
işarete indirgenen kent, sosyal düşüncede varlığını sürdürdükçe, yeni özellikler yük-
lenmekte veya tersine toplumda cereyan eden ve kamuoyunu meşgul eden olaylarla
eklemlendirilme (articulation) kapasitesine bağlı olarak yeni özellikler yüklendikçe
varlığını sürdürebilmektedir. Kentin, bu olaylarla ilişkisi veya bu olaylar sırasındaki
konumu diğerlerininkinden farklı olduğu ölçüde, sosyal düşüncede yeni sorulara
konu olmaktadır. Nitekim periyodik aralıklarla yapılan genel ve yerel seçimler, söz
konusu kentin seçim tercihlerinin ne olacağı sorusunu kamuoyunun gündemine taşı-
maktadır. Bu sorgulamada merak unsurundan çok, kimliksel bir kaygının etkili
olduğu söylenebilir. Zira kentin artık bir özelliği olduğu iddia edilen veya olması is-
tenen tercihlerinin değişmesi, bu tercihi gruba/kente özgü köklü bir davranış tarzı ya
da kimlik işareti olarak yerleştirmek isteyenleri endişelendirmektedir. Grup üyeleri
tarafından hissedilen kaygı ve korkular, bazılarını savunucu karamsarlığa (defensif
pesimizm) sevk etmekte, gerçekleşmesinden endişe duyulan olay veya durum, sanki
gerçekleşmiş gibi öne alınmakta ve korku objesi, evcilleştirilmektedir13. Olaylar, kentin
varsayılan veya yerleştirilmek istenen yeni özelliği doğrultusunda geliştiğinde ise,
kentlilerin davranış tarzı, bir kimlik işareti olarak pekiştirilmektedir14. 

Görüldüğü üzere İzmir’i ayırt edici özellikler, turizm danışma bürolarının veya turist
rehberlerinin anlayışıyla örtüşmemektedir. Turizm görevlileri, hem genel geçer, hem
de sosyal arzulanırlığı olduğuna inandıkları özellikleri öne çıkarmakta, ancak daha
konjonktürel ve kişisel motiflerle hareket eden sözlük yazarları, bu kaygıları paylaş-
mamaktadır. Örneğin pek çok İzmir broşüründe yer alan ve İzmir’in sembolü gibi
görülen Saat Kulesi, Ekşi Sözlük yazarları tarafından kayda değer bulunmamaktadır.  

Kuşkusuz, bir kent ile kentin çeşitli yayınlarda ve medyada temsili arasında bir
örtüşme yoktur. Hatta Caland’ın (2003)15 ifadesiyle kenti gerçekliğinden çıkarma ya
da bir tür ‘gayri gerçekleme’ (derealisation), kentsel mitleştirme işleminden söz etmek
mümkündür; ancak coğrafi, edebi, epistemolojik mekânlar arasında etkileşim vardır;
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bu süreçte kendi gerçekliğinden uzaklaşan kent, estetik ve felsefi bir gerçekliğe angaje
edilir. Bu nedenledir ki bazı kentler, sosyal tahayyülde onlara yüklenen veya onlar
etrafında oluşturulan mitlerden sıyrılamazlar. 

Yerlere ilişkin stereotipler, büyük ölçüde sosyal ve ideolojik stereotiplerimizle bağlan-
tılıdır; bir diğer deyişle, çevresel stereotipler, sosyal stereotiplerle iç içedir. Ancak
stereotipleştirme eğilimi, kentler ve yerler konusunda diğer insanlara karşı olduğu
kadar güçlü değildir. Bunun ortaya çıkması için, kent veya yerlerin belirli özellikler
taşıması gerektiğini vurgulayan Felonneau’ya (2002)16 göre, bir ‘kartpostal etkisi’nden
söz edilebilir; sembolleri kalıplaşmış ve yoğun bir set olarak sunan kartpostallar,
mekânın amblem niteliğinin belirgin olmasını, yani bir topluluğa (komünote) aidiyet
bilincini yansıtan tarihsel yerlerin veya hafıza yerlerinin varlığını gerektirir. Kuşkusuz
günlük yaşamımızın geçtiği yakın çevremizde, bu koşulu sağlamak her zaman
mümkün değildir. Bununla birlikte, nasıl ki sosyal dünyamızı kavramak ve açıklamak
için stereotiplere ihtiyaç duyuyorsak, mekânda da kendi konumumuzu belirlemek
için bunlara gerek duyarız. Bu gerek, çoğu zaman ait olduğumuz grubun, ‘biz’in ve
diğerlerinin konumlarını ayırma eğilimi şeklinde kendini gösterir. Bu tür durumlarda,
sosyal ve mekânsal stereotipler birbirine eklemlenir ve sosyal kimliğimizin oluşumuna
katkıda bulunurlar. Nihayet her birey, kendi koşullarından hareketle anlamlandırdığı
bir söylem üretir ve yaşantılarını, yaşam olaylarını, bu olaylarda rol alan kişileri ve
grupları, mekânları ve yerleri bir tür anlatısal kimlik tarzında örgütleyip bütünleştirir17.
Zira her anlatı ister istemez, bireyin yaşamı boyunca çeşitli aktörler, yerler, olaylar ve
durumlarla karşılaşmasını yansıttığından birey açısından anlamlı sosyal objelere
(geçmiş, kent, bireysel veya kolektif aktörler, vb.) ilişkin temsilleri kapsayan bir Ego
tarihi gibi görülebilir. 

Ekşi Sözlük - “İzmir”  yazarlarının pek çoğu İzmir’i anlatırken hem kendilerini ve hem
de grup aidiyeti ekseninde ‘memleketleri’ni anlatmaktadır. Bu, doğal bir durumdur,
çünkü bir kenti sahiplenmek, bu kent ile kendi kimliği/benliği arasında bir bağ kur-
mak demektir18. Analiz edilen girişlerde, ‘memleketim’, ‘İzmirim’, ‘Kentim/şehrim’,
‘evim/yuvam’ sözcüklerini19 kullananların toplam sayısı 350’ye yakındır. Bu demektir
ki yaklaşık her 5 kişiden 1’i aidiyet vurgusu yapmaktadır. Fakat kentle özdeşleşme
veya kente bağlılık belirten başka ifadelerin de olduğu dikkate alınırsa, aidiyet vur-
gusunun daha da güçlü olduğu söylenebilir: “doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun
şehri...” veya “hayatı anlamaya başladığım, hayatımın sona ermesini istediğim yer”,
vb. 

Çeşitli kentlerde yaşayanların kentlerini yüceltme eğilimlerinin, kent ile sosyal ve
kişisel kimlikleri arasındaki ilişkiden kaynaklandığı öne sürülebilir. Nitekim araştır-
mamızın ilk aşamasında belirlediğimiz üzere İzmirli profilinin büyük oranda olumlu
özelliklerle donatılması ve ikinci aşamada gözden geçirdiğimiz üzere, Ekşi Sözlük’te
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İzmir konusundaki girişlerin -anlaşıldığı kadarıyla çoğu İzmirli olan- yazarlarının İzmir
ve İzmirliler hakkında yüceltici ve savunucu tutumları bu eğilimin en açık
göstergeleridir. ‘Biz’in yeri olarak kentin ve ‘biz’ olarak kentlilerin, diğer kentlere ve
kentlilere göre farklılaştırılması, iç-grup tarafgirliği varsayımına uygun olarak bu
temelde açıklanabilir.  
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FFAARRKKLLII NNEESSİİLLLLEERR VVEE İİZZMMİİRRLLİİ AALLGGIISSII

GGiirriişş

Tarihi Smyrna’dan günümüz İzmir’ine değin binlerce yıllık süreçte, İzmir kentinde
birbirinden çok farklı toplumsallıklar görülür. Bunların her birinin İzmir’e bakışı,
İzmir algılaması ve bu kentle ilgili aidiyet duygusu da birbirinden farklıydı. Çünkü her
biri farklı özellikler taşıyor, farklı mekânlarda farklı şekillerde yaşıyorlardı.

Kadifekale-Pagus dağı ve etekleri, Tepekule, Karşıyaka, Değirmendağı, Punta vb. yer-
lerde oturan İzmirli denilen insanların tümü kuşkusuz tek bir kimliğe sahip değildi.
Ayrıca binlerce yıllık tarihinde farklı toplumsallıkların yaşadığı, üzerinde farklı siyasal
organizasyonların egemen olduğu İzmir’de yaşayan ve İzmir’le bağlar kuran bu insan-
ların yaşadıkları çağın yükselen değerleri ve kendi gereksinimleri yönünden İzmir’e
bakışları ve algılamaları da farklıydı. Nitekim günümüz İzmir’inde yaşayan insanlar da
farklı kimliklere ve dolayısıyla İzmir’e ilişkin farklı bakış açıları ve algılamalara sahiptir.
Din, dil, etnik köken, cinsiyet vb. noktalarda farklılıklar taşıyan insanların İzmir’e ve
İzmirliliğe bakış açılarındaki değişikliklerin yanı sıra, İzmir’e içeriden ve dışarıdan
(İzmir içinden ve dışından) bakışların ve İzmir’e göçle gelen insanların da algıları
düşünüldüğünde, bu farklılaşmanın oldukça çeşitleneceğini de öngörümlemek
mümkündür. Özetle, tüm bu durumlar göz önüne alındığında, İzmir’e ilişkin bir-
birinden farklılaşan birçok algılamaya rastlanabileceği düşünülmektedir.

Nitekim yirminci yüzyıl Türkiye’sinde, İzmir’de siyasal-sosyal-ekonomik vb. alanlarda
yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerinde İzmir’in içinde ve dışında yaşayan türlü
kesimlerden insanların da İzmir’e bakışları ve algılamaları farklıdır. Günümüzden
geçmişe doğru yaşanan bu değişim ve dönüşüm sürecine bakıldığında, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi, M. Kemal Atatürklü çağdaş bir Türkiye yaratma
dönemi, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası bloklaşan dünyada yer alma ve çok partili
demokratik hayata geçiş dönemi, Soğuk Savaş yılları ve son olarak da günümüzdeki
küreselleşme döneminin yaşandığı görülmektedir. Tüm bu dönemler ve yaşanan
dönüşüm süreçlerinde, kentli olma ve kentlilik bilinci de farklı anlamlar kazanmak-
tadır.

Örneğin; 1970-1980’li yılların öncesinde yetişen kuşak için İzmir; çevre il ve ilçelerin
insanlarına türlü gereksinimleri karşılayan, fuarıyla, Dokuz Eylül kurtuluş bayramıyla,
Kemeraltı Çarşısı’yla bir çekim merkeziydi. İzmir, söz konusu kuşak için, Ege’nin,
dışa açılan penceresi, incisi, adına türküler yakılan, şarkılar bestelenen, marşlar yazılan
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Güzel İzmir idi. Bu nesil günümüzde İzmir’e nostaljik bakmakta, özlemle geçmişi,
geçmişin güzelliklerini aramaktadır.

Günümüzde ise İzmir’e ilişkin bakışlar ve algıların tamamen değişmemekle birlikte
bazı noktalarda farklılaştığı düşünülmektedir. Yeni nesillerin gördüğü ve yaşadığı
İzmir, eski İzmir’den farklıdır. Bu doğrultuda yeni nesillerin de İzmir’e bakışı, İzmir’e
ilişkin algılamaları da öğrenilmeye ve anlaşılmaya değerdir. 

Bu amaçla kentli olma, kent kimliği vb. konular bağlamında farklı nesillerin İzmir ve
İzmirli özelliklerine ilişkin algılarını yorumlamaya yönelik bir araştırma tasarlanmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminden günümüze yaklaşık üç
kuşağın yaşadığı dönemlerden 1970-1980’li yılların öncesinde yetişen kuşaklarla, söz
konusu yıllarda doğan ve sonraki yılları yaşayanların İzmir’e bakışları ve algıla-
malarının farklılaşabileceği öngörüsüyle hareket edilmiştir. Gerçekleştirilmesi tasar-
lanan bu araştırmanın bir ön çalışması niteliği taşıyan bu çalışmada, bu öngörüden
hareketle, sürdürülen alan araştırması sonucu İzmir ve İzmirliler ile ilgili 100’ü aşkın
özellik saptanmış, bu özellikler bazı kategorilerde toplanmış ve yorumlanmıştır.
Bunun yanı sıra, var olan özellikler İzmir’e ilişkin olumlu veya olumsuz herhangi bir
fikre sahip insanlardan İzmir’de doğmuş olanlar ve olmayanlar, İzmir’de yaşayanlar ve
yaşamayanlar ayrımı gözetmeksizin iki farklı nesil için yorumlanmış ve veriler üze-
rinde tartışılmıştır. Böylece farklı nesillerin İzmir ve İzmirli özelliklerine ilişkin algı ve
düşüncelerinin belirlenmesi ve yorumlanması yoluna gidilmiştir. Aşağıda öncelikle
çalışmada sözü geçen temel kavramların kısa açıklamaları yapılmakta ve ardından
gerçekleştirilen alan araştırması ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

11.. NNeessiill KKaavvrraammıı vvee FFaarrkkllıı NNeessiilllleerr

Nesil veya kuşak kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “aynı çağda yaşayan ve hemen
hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir
tanımlamaya göre de nesil veya kuşak kavramı, jenerasyon kavramı ile eş anlamlı tu-
tularak, “yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği” şeklinde
ifade edilmektedir. “Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını,
dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü
olmuş kişiler topluluğu” olan nesil, tarih felsefesinde ve kültür tarihinde “yeni bir an-
layışta yeni bir yaşama duygusunda, yeni biçimlerde birleşen, eskiden belirgin
çizgilerle ayrılan kişilerin topluluğu” şeklinde de anlam bulmaktadır (www.tdk.gov.tr).
Bu aynı zamanda “tarihsel süreç veya zamanın akışı içinde, ortak olayları yaşayan, on-
lara tanık olan ve ortak değerler paylaşan insanların oluşturduğu bir yapılanma”ya
işaret etmektedir (Georgeon, 2007: 69).
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Literatürde ve günlük kullanımlarında farklı nesillerin zaman zaman belirli isimlerle
nitelendiklerine rastlanmaktadır (Örneğin Amerika için Geleneksel Kuşak, X Kuşağı,
Y Kuşağı, Milenyum Kuşağı ve Z Kuşağı gibi). Türkiye’de, savaş görmüş kuşak/savaş
sonrası kuşak, 1968 kuşağı, 1980 kuşağı gibi nitelemelere rastlandığı gibi, yeni
nesil/genç nesil/yeni jenerasyon veya eski nesil gibi ifadelerin kullanıldığına da sıklıkla
rastlanılmaktadır. Bu çalışmada nesil ayrımı konusunda herhangi bir nitelemeye bağlı
kalınmamış, yukarıdaki nesil veya kuşak kavramı tanımlarından hareketle, 1970-
1980’li yıllardan önce doğanları niteleyen nesil ile 1970 ve 1980’li yıllarda doğan ve
sonraki yılları yaşayan diğer nesil dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, her iki neslin be-
lirli bir isimle nitelenmelerinden çok, İzmir ve İzmirliler ile ilgili ortak paylaşımlarının
ve farklı bakış açılarının neler olduğu konusu üzerinde durulmuştur.

22.. KKeennttllii OOllmmaa vvee KKeenntt KKiimmlliiğğii IIşşıığğıınnddaa İİzzmmiirr

Küreselleşme, bilgi teknolojileri vb. gelişmeler ve sürekli değişen koşullar, kentlerin
de kendilerine özgü konum ve özeliklerinin değişmesine neden olmaktadır (Scott,
2001). Bunun sonucunda farklılaşan kent kimlikleri aynı zamanda, insanların da kent-
lerine bakışlarını farklılaştırmakta ve zaman içinde kentler insanlar tarafından farklı
şekillerde algılanabilmektedir. 

Kent ve kentli olma ile ilgili çalışmalar, kültür ve kimlik kavramlarının kullanılmasını
da zorunlu kılmaktadır. Kültür, toplumların tarihleri boyunca sürekli değişikliklere
uğrasa da, kuşaktan kuşağa aktarılan değer, inanç ve normları kapsamaktadır. Kent
kültürü, kentte yaşayan insanların ilişkilerini düzenlemekte; toplumsal sınıf, etnik
köken, dini inanç farklılıklarının yarattığı alt kültür değerlerini bir arada tutmaktadır.
Bu doğrultuda kültür, insanların ortak yaşam deneyimlerini sürdürebilme becerisini
ön plana çıkarmaktadır. Kültür, kentlerin kimliklerini belirlediği gibi işleyişini de açık-
lamaktadır. “Kentlileşme” veya “kentli olma” kavramı da, “kentsel yaşam deneyimi
içinde elde edilen bir kültür birikimi” olup kentsel yaşam biçimine uyuma işaret et-
mektedir (Tatlıdil, 2009: 236, 324-326). Kentli olma; elde edilen kültür birikiminin
yanı sıra, kentli hakları konusunda da bilinçli olmaya işaret etmektedir. Kentli hakları;
insanların, insan haklarına saygılı ve suça karşı önlemlerin alındığı, ekolojik dengeleri
korunan, uygun yeterlilikte çalışma olanaklarının olduğu ve çoğulcu bir kentli kültürü
edinebilme fırsatlarının olduğu bir kentte yaşama vb. haklara işaret etmektedir (Bkz.
Tekeli, 2001: 134-135).

Kimlik kavramı ise bireyler için “bir bireyin, diğerlerinden farklılaşan özelliklerinin
bütünü” şeklinde tanımlanırken (Bilgin, 2003; 199), genel olarak “canlılar ya da nes-
neler için ayırt edici, farklılık yaratan özellikler” şeklinde ifade edilmektedir (Robins
ve Morley, 1997: 35). Kentler açısından kimlik ise görsel öğelerin yanı sıra doğal,
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coğrafik, kültürel ve sosyal yaşam normlarını kapsayan geniş bir kapsamda incelen-
mektedir (Ulu ve Karakoç, 2004: 59).

Kentler, birçok ortak özellik taşımakla birlikte, tarihsel gelişim süreçleri onları bir-
birinden farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle, kentler evrensel bazı değerler taşıya-
bildikleri gibi, doğal, sosyal ve ekonomik koşulları sebebiyle kendilerine özgü
değerlere de sahip olabilmektedirler. Bu koşulların her biri kentlerin kimlik oluşumda
rol oynamaktadır (Tatlıdil, 2009: 326). Birçok kente benzeyen veya onlardan fark-
lılaşan özellikleriyle İzmir kentinin de kültürel özellikleri ve kent kimliği üzerinde
düşünülmeye değer bir konudur.

İzmir, Türkiye’nin en batısında yer alan bir büyükşehir olmakla birlikte, coğrafik ko-
numu, doğal ve tarihi özellikleri ile de Türkiye ve dünya için önemli bir kenttir.
İzmir’in bir liman kenti olma özelliği, İzmir’e Türkiye’nin dışa açılan kapısı-penceresi
gözüyle bakılmasına neden olmaktadır. Bu özelliğinin İzmir’e zengin bir kültürel
birikim sağladığı, İstanbul, Ankara gibi değişen zamanlarda Türkiye’nin yönetim
merkezleriyle yarışan bir kent kimliği kazandırdığı görüşleri yaygındır. Değişik zaman
dilimlerinde İzmir’in kültürel, ekonomik vb. açılardan gelişmişliği bir çekim merkezi
olarak görülmesine yol açmaktadır.

Tarihsel süreç içinde ve günümüzde İzmir’in sahip olduğu bu özelliklerin yanı sıra, in-
sanların zihinlerinde hangi özelliklerin daha ön planda olduğunun veya kentin gözle
görünür özelliklerinin dışında değerler ve duygular açısından neler ifade ettiğinin an-
laşılmasının kent kimliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda,
farklı nesillerin İzmir ve İzmirlilerin temel özellikleri ve İzmir ile ilgili duygu ve
düşüncelerini ortaya çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirilen alan araştırması ile ilgili
bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

33.. AArraaşşttıırrmmaa

Bu araştırmada; İzmir’de doğmak, yaşamak veya yaşıyor olmak ayrımı gözetmeksizin
İzmir’le ilgili olumlu veya olumsuz herhangi bir fikre sahip olan insanların, İzmir
hakkındaki görüşlerinin, İzmir ile ilgili hatırladıkları kültürel öğe, değer ve duygu-
larının, İzmirlilerin özelliklerine ilişkin görüşlerinin saptanması ve bu noktaların
araştırmada dikkate alınan iki nesil için farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi
amaçlanmıştır.

Bu amaçla yürütülen alan araştırmasında, kolayda örnekleme yöntemiyle 392 kişiye
ulaşılmıştır. Eylül 2009-Ekim 2009 döneminde sürdürülen araştırmada kullanılan
soru formu; demografik bazı soruların yanı sıra, İzmir kenti ile ilgili duygu ve
düşünceler, İzmir denildiğinde hatırlanan kentsel imgeler ve değerler ile İzmir’in temel
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özellikleri ve İzmirli olmak ile ilgili açık uçlu sorular içermektedir. Farklı sosyal,
ekonomik, etnik, kültürel, dinsel, cinsel özeliklere bakılmaksızın, günümüz İzmir’inde
yaşayan ve yaşamayan farklı nesillerin, İzmir’le kurdukları bağlar, İzmir ve İzmirli
özellikleri ve İzmirli olmakla ilgili düşüncelerine yönelik sorularla algı ve düşünceleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 paket programı (Sosyal Bilimler
için İstatistik Paket Programı) vasıtasıyla yapılmış ve analizlerde betimsel istatistiksel
teknikler kullanılmıştır.

Katılımcıların yüzde 51’ini kadınlar, yüzde 49’unu erkekler; yüzde 35’ini birinci nesil
şeklinde nitelendirdiğimiz 1970-1980’li yıllardan önce doğanlar (yaklaşık olarak
1940-1960 yılları arasında doğanlar), yüzde 65’ini ise ikinci nesil şeklinde nite-
lendirdiğimiz genç nesil (yaklaşık olarak 1970-1990 yılları arasında doğanlar) oluştur-
muştur. Ayrıca, katılımcıların yüzde 25’inin doğum yeri İzmir iken, yüzde 75’inin
İzmir dışı olup; yüzde 85’i İzmir’de ve yüzde 15’i İzmir dışında yaşamaktadır.

Aşağıda katılımcıların İzmir’de yaşamayı tercih etme sebeplerine, bir cümleyle İzmir’i
nasıl tanımladıklarına, İzmir’i sevip sevmediklerine, seviyorlarsa neden sevdiklerine,
İzmir denildiğinde akıllarına ilk gelen özelliklerin veya öğelerin neler olduğuna,
İzmir’in temel özelliklerine, en çok sevdikleri ve sevmedikleri yanlarına, İzmirlilerin
özelliklerine ve İzmirli olmak için neler gerektiğine yönelik düşüncelerine ilişkin
verdikleri yanıtlara ve son olarak İzmir ve İzmirlilere yönelik önerilerine, sırayla yer
verilmektedir. 

aa.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’ddee yyaaşşaammaayyıı tteerrcciihh eettmmee sseebbeepplleerrii

Katılımcılar İzmir’de yaşamayı tercih etmeleriyle ilgili toplam 32 neden belirtmişlerdir.
Bu nedenler, İzmir’in büyükşehir/metropol olması ve bundan kaynaklanan iş-eğitim-
sağlık olanakları ve sosyal kültürel faaliyetler, aile-eş-akrabanın İzmir’de olması, kent
sevgisi, İzmirli hissetme, iş, doğum yeri, yaşam koşulları (rahat ve ekonomik yaşam,
ulaşım kolaylığı vb.), İzmir’e özgü olduğu düşünülen bazı değerler, doğal güzellikler
ve tarihi özellikler, kent kültürü, eğitimli ve çağdaş insanlar, iklim ve doğa koşulları
ile kişinin kendi dostları ve sosyal çevresi şeklinde gruplandırılmıştır. Katılımcıların
cevaplarının belirtilme sıklığına ve yüzde oranlarına, söz konusu gruplar çerçevesinde
hem genel katılımcılar hem de farklı nesillere göre aşağıda yer verilmektedir.
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TTaabblloo 11.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’ddee YYaaşşaammaayyıı TTeerrcciihh EEttmmee SSeebbeepplleerrii
((GGeenneellddee vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr’’ddee yyaaşşaammaayyıı tteerrcciihh               GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree
eettmmee sseebbeepplleerrii 11.. nneessiill 22.. nneessiill ((ggeennçç))

ff %% ff %% ff %%
Büyükşehir olanakları
(eğitim, iş, sağlık, sosyal 178 31,6 27 13,9 151 40,8
kültürel olanaklar)

Aile-eş-akraba 76 13,5 22 11,4 54 14,5

Sevgi-İzmirli hissetme 52 9,2 29 15 23 6,2

İş 51 9 38 19,6 13 3,5

Doğum yeri 48 8,5 20 10,3 28 7,5

Yaşam koşulları
(rahatlık, ekonomiklik) 46 8,1 16 8,2 30 8,1

Değerler (Atatürkçü,
Cumhuriyetçi, modern, 35 6,2 14 7,2 21 5,6
özgürlükçü)

Doğal ve tarihi güzellikleri 33 5,8 11 5,7 22 5,9

Kent kültürü 16 2,8 8 4,1 8 2,1

Eğitimli ve çağdaş İnsanları 11 1,9 3 1,5 8 2,1

İklim-doğa koşulları 11 1,9 2 1 9 2,4

Sosyal çevre-dostlar 6 1 3 1,5 3 0,8

Katılımcıların İzmir’de yaşamayı tercih etme nedenlerine ilişkin vermiş oldukları ce-
vaplar değerlendirildiğinde, tercih nedenlerinin başında İzmir’in büyükşehir olmasının
geldiği görülmektedir. Bu durum kentin büyükşehir olması ve metropol özelliğinden
kaynaklanan iş, eğitim, sağlık olanakları ile sosyal ve kültürel alanlardaki hizmetleri
ve olanaklarıyla bağlantılıdır. Aile-eş ve akrabaların İzmir’de yaşaması da bir diğer
önemli tercih sebebi iken, üçüncü önemli tercih sebebinin İzmir’i sevmek ve İzmir’e
ait hissetmek olduğu görülmektedir.

Bu nedenlere ilişkin sıralama nesiller için incelendiğinde, birinci nesil için (orta yaş ve
üstü) en önemli tercih sebepleri; sahip olunan işin İzmir’de olması, İzmir’i sevmek ve
İzmirli hissetmek (aitlik) ve İzmir’in büyükşehir özellikleri; ikinci (genç) nesil için
İzmir’in büyükşehir olması, aile-eş ve akrabaların İzmir’de yaşıyor olması ve yaşam
koşullarıdır.



- 186 -

bb.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn bbiirr ccüümmlleeyyllee İİzzmmiirr ttaannıımmllaammaallaarrıı

Katılımcıların İzmir’e ilişkin sahip oldukları duygu, düşünce ve değerleri hakkında
fikir sahibi olabilmek için, tek bir cümleyle İzmir’i tanımlamaları istenmiş ve bir-
birinden farklı toplam 78 tanımlamaya ulaşılmıştır. Bu tanım, niteleme, görüş ve
ifadelerden benzer anlamlar taşıdığı düşünülenler birleştirilmiş ve ifadeler belirli kate-
gorilere dahil edilmiştir. Bu ifadelerin ve ait oldukları kategorilerin sıklık ve yüzde
oranlarına Tablo 2’de yer verilmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü gibi, katılımcıların İzmir’le ilgili ifadeleri genel olarak yaşam
koşulları, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kente atfedilen değerlerde yoğunluk
kazanmaktadır. Buna göre katılımcılar genel olarak İzmir’in yaşanılası bir şehir
olduğunu, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ile Türkiye’nin hatta dünyanın en güzel
şehri olduğunu ve Türkiye’nin modern, aydınlık ve güzel yüzü olduğunu ifade et-
mektedirler. Nesillere göre bu ifadeler değerlendirildiğinde her iki nesil için de benzer
özelliklerin ön planda olduğunu, ancak özellikle “Özgürlükler Şehri” nitelemesinin
genç nesilde birinci nesle göre biraz daha belirgin olduğu görülmektedir.

TTaabblloo 22.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn ““BBiirr CCüümmlleeyyllee İİzzmmiirr”” İİffaaddeelleerrii ((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr…… KKaatteeggoorrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11.. nneessiill   22.. nneessiill

ff %% ff %% ff %%
Türkiye'nin en yaşanılası şehridir. Yaşam koşulları 79 20,9 39 18,93 40 23,2
(Yaşamak için idealdir.)
Yaşamın tadına varılan ve insanı
yaşlandırmayan ender şehirlerden Yaşam koşulları 11 2,9 6 2,91 5 2,9
birisidir.
Sakin bir kenttir. Yaşam koşulları 5 1,3 3 1,46 2 1,1
Yorucu ve bunaltıcı bir şehirdir. Yaşam koşulları 4 1,0 2 0,97 2 1,1
Kıyı şeridinden bakıldığında Yaşam koşulları-
Avrupai bir şehir, mahalle Kent özelliği 5 1,3 3 1,46 2 1,1
aralarında ise gelişmiş kasaba. Gelişmişlik düz.
Kaderine terk edilmiş ve Yaşam koşulları,
layıkıyla gelişmemiş Kent özelliği, 7 1,8 4 1,94 3 1,7
güzel bir Ege kenti. Gelişmişlik düz.
Öğrenci kenti. Öğrenciler için Yaşam koşulları 7 1,8 3 1,46 4 2,3
uygun bir kent. Eğitim olanakları
Sanayisi gelişmemiş bir kenttir. Sanayileşme 1 0,2 1 0,49 0 0,0
Kültür şehri (Sosyal-kültürel Sosyal-kültürel 5 1,3 3 1,46 2 1,1
aktivitelerle yoğrulmuş kent.) faaliyetler
Her anlamda yaşayan bir şehirdir. Sosyal-kültürel 2 0,5 0 0,00 2 1,1

faaliyetler
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Medeniyettir. Değerler 14 3,7 7 3,40 7 4,0
Aydın bir Batı kentidir. Değerler 2 0,5 2 0,97 0 0
Özgürlükler şehridir. Değerler 16 4,2 2 0,97 14 8,1
Türkiye’nin modern, aydınlık ve Değerler 32 8,4 22 10,6 10 5,8
güzel yüzü.
Demokrat insanların kenti. Değerler 6 1,5 5 2,4 1 0,5
Türkiye’nin batıya açılan Değerler 5 1,3 3 1,4 2 1,1
penceresi (Aydınlık kapısı)
Milli değerlerini kaybetmiş kent. Değerler 1 0,2 1 0,4 0 0
Türkiye’nin en dengede Değerler 1 0,2 1 0,4 0 0
duran kentidir.
Türkiye’nin hatta dünyanın en Tarihi ve doğal
güzel şehridir. Cennetten güzellikleri, 77 20,3 40 19,4 37 21,5
bir köşe. Tarihi yerleri, doğası ve coğrafik 
manzarasıyla ünlü kent. özellikleri
8500 yıllık özel tarihi ile sizi
çağıran şehir. (Kurtuluşun ve Tarihi özellikleri 3 0,7 2 0,9 1 0,5
kuruluşun kentidir)
İklimi güzel ve deniz havası bol İklim-doğa 13 3,4 9 4,3 4 2,3
bir şehirdir. koşulları
Görülmesi gereken farklı bir Turistik 3 0,7 0 0 3 1,7               
tatil yeridir. özellikleri
Anam, babam, cennetim,
memleketim, her şeyim, Kişisel algı 7 1,8 7 3,4 0 0
vazgeçilmezim.
Huzur bulduğum ve mutlu
olduğum tek şehirdir. Kişisel algı 18 4,7 8 3,8 10 5,8
(Sıcacık ev hissi)
(Rehabilitasyon merkezi)
Kozmopolit bir şehirdir. Toplum yapısı 4 1,0 2 0,9 2 1,1
Heterojen bir yapının Toplum yapısı-
homojenmiş gibi yaşamasıdır. Kent kültürü 8 2,1 6 2,9 2 1,1
(Çok kültürlülük-farklara saygı)
Etnik açıdan karışık bir şehirdir. Toplum yapısı 3 0,7 2 0,9 1 0,5
Hoşgörülü, sıcakkanlı ve güzel İnsan özellikleri 21 5,5 11 5,3 10 5,8
insanların kenttir.
Türkiye’nin, Ege’nin incisidir. Farklılık atfetme 11 2,9 9 4,3 2 1,1
Yaşayanı ayrıcalıklı hissettirir Farklılık atfetme 4 1,0 1 0,4 3 1,7
Türkiye'nin gelecek için
tek ışığı ve umudu Farklılık atfetme 1 0,2 1 0,4 0 0,0
Başlı başına bir ülke. Farklılık atfetme 2 0,5 1 0,4 1 0,4
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cc.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’ii SSeevvmmee DDüüzzeeyylleerrii vvee İİzzmmiirr’’ii SSeevvmmee NNeeddeennlleerrii

Katılımcıların İzmir’i sevip sevmediklerine ilişkin yöneltilen soruya verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde, yüzde 87’sinin İzmir’i sevdiğini (yüzde 34’ünün sevdiğini, yüzde
53’ünün çok sevdiğini), yüzde 11’inin sevmekle sevmemek arasında olduğunu, yüzde
2’sinin ise sevmediğini belirttikleri görülmüştür. İzmir’i sevdiğini belirten katılım-
cıların İzmir’i sevme nedenlerine ilişkin yöneltilen sorulara alınan cevaplar ise toplam
24 maddede toplanmış ve kenti sevme nedenlerine ilişkin sıklık ve yüzde oranları
Tablo 3’de sunulmuştur.

TTaabblloo 33.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’ii SSeevvmmee NNeeddeennlleerrii ((GGeenneellddee  vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr’’ii SSeevvmmee NNeeddeennii KKaatteeggoorrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11.. nneessiill   22.. nneessiill

ff %% ff %% ff %%
Burada mutluyum. Kişisel 40 12,0 21 11,6 19 12,5
Burada huzur buluyorum. Kişisel 8 2,4 5 2,7 3 1,9
Kendimi burada buldum. Kişisel 2 0,6 0 0 2 1,3
İzmir’de yaşamakla ayrıcalıklı Kişisel 3 0,9 0 0 3 1,9
hissediyorum.
Gençlik anılarımın yeri Kişisel 18 5,4 17 9,3 1 0,6
Modern, medeni ve Değerler 28 8,4 18 9,9 10 6,5
demokrat bir şehir
Her kültürden insan rahatlıkla Değerler 5 1,5 4 2,2 1 0,6
yaşayabiliyor.
Deniz kenti İklim-doğa 8 2,4 3 1,6 5 3,2
Doğası, havası ve iklimi İklim-doğa 20 6,0 11 6,0 9 5,9
Yaşanılacak en güzel yer. Yaşam koşulları - 42 12,6 20 11,0 22 14,4

Doğal güzellik
Maddi manevi elverişli yaşam koşulları Yaşam koşulları 67 20,1 35 19,3 32 21
Sosyal -kültürel zenginlik ve olanaklar Yaşam koşulları- 4 1,2 3 1,6 1 0,6

sosyal olanaklar
İstanbul hariç alternatifi Yaşam koşulları 4 1,2 0 0 4 2,6
olmayan bir yer
Büyükşehir / metropol Yaşam koşulları- 8 2,4 4 2,2 4 2,6

Büyükşehir
Tarihsel geçmişi Tarihi özellikleri 4 1,2 3 1,6 1 0,6
Burası memleketim ve Aitlik 35 10,5 19 10,5 16 10,5
buraya ait hissediyorum.
Özgürlük kenti Değerler 22 6,6 8 4,4 14 9,2

Alışkanlık Alışkanlık 15 4,5 10 5,5 5 3,2
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Tablo 3’de görüldüğü gibi, katılımcıların İzmir’i sevme nedenleri genel olarak ve aynı
zamanda nesillere göre, kent yaşamının ve büyükşehir olmanın avantajlarıyla beraber
yaşam koşulları, kentin doğal güzellikleri ve yaşanılan yerde kişinin mutlu olması üze-
rinde yoğunlaşmaktadır. Bu mutluluk hali, İzmir kentinin Pagus dağı eteklerinde ku-
rulmasıyla ilgili olarak Claros kentinin kahini tarafından söylendiği rivayet edilen bir
kehanette de kendisine yer bulmuştur. Bu kehanete göre “Pagus’ta mukaddes Meles
nehrinin karşısında yaşayacak insanlar, üç kerre, dört kerre mutlu olacaklardır”
(Beyru, 2000: 1).

dd.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr iillee iillggiillii hhaattıırrllaaddııkkllaarrıı

Katılımcılara yöneltilen İzmir ile ilgili olarak hatırlanan şeylerin neler olduğu ile ilgili
soruya, kente ait gözle görülür semboller, imgeler ve kültür öğelerinden, değerlere
veya kişisel olarak kentin onlara hissettirdiği duygulara kadar geniş kapsamda cevaplar
alınmıştır ve katılımcıların İzmir denildiğinde hatırladıkları birbirinden farklı 150 öğe
ortaya çıkmıştır. Bu öğeler; Saat Kulesi, Asansör, Agora, Kemeraltı Çarşısı (Bknz: Göre-
genli, 2009), Kadifekale, Kızlarağası Hanı, Basmane Tren Garı, Hisarönü Camii gibi
kente ait tarihsel yer ve yapılardan, kordon, deniz, güneş, ılıman iklim, körfez gibi
kentin doğa ve iklim özelliklerine ve coğrafik yapısına; İzmirlilere özgü gevrek, çiğ-
dem, darı gibi yiyecek isimlerinden, boyoz, kumru, midye dolması, turşu suyu ve
sübye gibi İzmir’e özgü gelenekselleşmiş yiyecek ve içeceklere; İzmir ve Ege Bölge-
si’ndeki zeytin, yemiş, üzüm ağırlıklı tarımsal endüstriden, Atatürkçülük, modernlik,
çağdaşlık, Cumhuriyetçilik, demokrasi gibi ideolojik değerlere; İzmir’in Kurtuluş
Savaşı’ndaki rolünden, işgaline ve kurtuluşuna; saygı, hoşgörü, özgürlük gibi sosyal
değerlerden, efeler gibi hem folklorik hem tarihsel özelliklere; Yörükler ve göçmen-
lerden, İzmir’in güzel kızlarına, Yeni Asır Gazetesi’nden Kordon’daki günbatımı man-
zarası ve fayton gezisine (Bknz. Özgönül, 2007) kadar oldukça geniş bir yelpazede
yer almaktadır. İzmir ile ilgili hatırlanan bu öğelerden sıklık ve yüzde oranı açısından
en yüksek olanlarına Tablo 4’de yer verilmektedir. Söz konusu oranlar hem genel
olarak tüm katılımcılar için hem de nesillere göre farklılaştığı şekilde aşağıda sunul-
maktadır.
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TTaabblloo 44.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr iillee İİllggiillii HHaattıırrllaaddııkkllaarrıı ((GGeenneellddee vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr iillee iillggiillii hhaattıırrllaannaannllaarr GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11.. nneessiill 22.. nneessiill

ff %% ff %% ff %%

Deniz 181 10,8 53 10,1 128 11,1

Kordonboyu 167 10 48 9,1 119 10,3

Saat Kulesi 124 7,4 34 6,5 90 7,8

Güzel kızlar 85 5,1 11 2,1 74 6,4

Kemeraltı Çarşısı 79 4,7 47 8,9 32 2,8

Kumru, boyoz, midye dolma, turşu suyu,

vb. yiyecek-içecek 75 4,5 11 2,1 64 5,6

Fuar 59 3,5 31 5,9 28 2,4

Vapur / vapur sefası 32 1,9 7 1,3 25 2,2

Ilıman iklim 30 1,8 10 1,9 20 1,7

Alsancak 30 1,8 0 0 30 2,6

Üniversiteler 26 1,6 7 1,3 19 1,6

Çeşme 24 1,4 3 0,6 21 1,8

Tarihi Kalıntılar ve Eserler 17 1 2 0,4 15 1,3

Körfez 17 1 3 0,6 14 1,2

Asansör 16 1 11 2,1 5 0,4

Bergama-Efes 16 1 3 0,6 13 1,1

Konak-Konak Meydanı 16 1 0 0 16 1,4

Küçükpark 16 1 1 0,2 15 1,3

Tablo 4’de de görüldüğü üzere, katılımcıların İzmir kenti ile ilgili ilk hatırladıkları
(genel katılımcılar için) deniz/deniz kokusu, kordon boyu, saat kulesi, güzel kızlar, Ke-
meraltı Çarşısı ve tüketimi gelenekselleşmiş yiyecek ve içeceklerdir. Nesillerin vermiş
olduğu cevaplar değerlendirildiğinde ise bazı öğelerin hatırlanma düzeylerinde fark-
lılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin Kemeraltı Çarşısı birinci nesil tarafından göre-
celi olarak daha fazla bir oranda hatırlanmaktadır. Ayrıca, yüzde oranları oldukça
düşük olmakla birlikte birinci nesil Alsancak semtini hiç hatırlamazken, genç nesil
için Alsancak hatırlanan bir unsurdur. Benzer farklılık önemli bir tatil beldesi olan
Çeşme için de geçerli iken, Bornova semtinde gençlerin bir arada keyifli zaman geçire-
bildikleri ve son 10-15 yıllık dönemde gelişen bir sosyalleşme ve eğlence mekanı olan
Küçük Park için de söz konusudur.
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ee.. KKaattııllıımmccııllaarraa ggöörree İİzzmmiirr’’iinn tteemmeell öözzeelllliikklleerrii

Katılımcılar, İzmir’in temel özellikleri ile ilgili birbirinden farklı 85 özellik belirt-
mişlerdir. Bu özelliklerden bazıları, İzmir’in Türkiye’nin üçüncü büyükşehri olmasının
yanı sıra deniz/kıyı kenti, liman kenti, ticaret merkezi, batı kenti (Avrupai kent) ol-
ması; zengin bir hinterlandının olması, kozmopolit olması, Türkiye ve Ege Bölgesi
için lider/öncü ve örnek olması; Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laikliğe önem veren bir
kent olması ve demokrasinin kalesi olması ve özgür yaşamın, hoşgörünün, insana ve
insan farklılıklarına saygının sembolü olması şeklinde sıralanabilir. İzmir ile ilgili be-
lirtilen temel özelliklerden sıklık ve yüzde oranları açısından en yüksek olanlar dikkate
alınmış ve bu oranlar hem genel olarak tüm katılımcılar için hem de nesillere göre
Tablo 5’de sunulmuştur.

TTaabblloo 55.. KKaattııllıımmccııllaarraa GGöörree İİzzmmiirr’’iinn TTeemmeell ÖÖzzeelllliikklleerrii ((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr’’iinn ÖÖzzeelllliikklleerrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11.. nneessiill 22.. nneessiill 

ff %% ff %% ff %%

Deniz / Kıyı kenti 83 6,3 22 4,9 61 7

Ilıman iklimi, temiz havası 76 5,8 30 6,7 46 5,3

Ülkenin modern /çağdaş kenti 72 5,5 23 5,1 49 5,6

İnsanlarının özellikleri (Sıcakkanlı, sevecen, 67 5,1 33 7,3 34 3,9
saygılı, sosyal, aydın, eğitimli vb)

Tarihsel dokusu 64 4,8 26 5,8 38 4,4

Rahat ve kolay ulaşımı 62 4,7 20 4,5 42 4,8

Kültür-Sanat kenti (Fuar) 51 3,9 24 5,3 27 3,1

Özgürlük kenti 44 3,3 9 2 35 4

Doğal güzellikleri 41 3,1 14 3,1 27 3,1

Türkiye’nin 3. büyük şehri 38 2,9 8 1,8 30 3,4

Rahatlık - doğal ve rahat ortam 35 2,6 6 1,3 29 3,3

Rahat ekonomik yaşam 34 2,6 7 1,6 27 3,1

Liman Kenti 32 2,4 14 3,1 18 2,1

Demokrat-Demokrasinin kalesi 31 2,3 20 4,5 11 1,3
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Tablo 5’de yer alan 14 temel özellik değerlendirildiğinde, katılımcıların genel olarak
İzmir’deki doğal (deniz, ılıman iklim), sosyal ve ekonomik yaşam koşullarına (rahat
ve kolay ulaşım, rahat ekonomik yaşam, kültür ve saat kenti gibi) işaret ettikleri, ancak
bu özelliklerin yanı sıra, İzmir’i modern ve çağdaş bir kent, özgürlükler kenti ve
demokrasinin kalesi şeklinde algıladıkları da görülmektedir.

Katılımcılara göre İzmir kentinin temel özellikleri genel olarak İzmir’in bir deniz kenti
olması ve ılıman iklime sahip olmasıdır. Bu özelliklerin yanı sıra en çok vurgulanan
özelliğin İzmir’in Türkiye’nin en modern ve çağdaş kenti olduğu görülmektedir. Ne-
sillere göre yanıtlar değerlendirildiğinde ise, özellikle birinci neslin İzmir’i sıcakkanlı,
sosyal, aydın ve eğitimli insanların yaşadığı bir kent olarak ve tarihi açıdan oldukça
zengin bir kent olarak niteledikleri görülmektedir.

ff.. KKaattııllıımmccııllaarraa ggöörree İİzzmmiirr’’iinn sseevviilleenn öözzeelllliikklleerrii

Katılımcıların, İzmir’in en sevdikleri özelliklerine ilişkin ifadeleri değerlendirilmiş ve
toplam 54 farklı özellik belirlenmiştir. Bu özelliklerden sıklık ve yüzde oranları açısın-
dan en yüksek ilk 10 tanesi dikkate alınmış ve bu oranlar hem genel olarak tüm
katılımcılar için hem de nesillere göre Tablo 6’da sunulmuştur.

TTaabblloo 66.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’iinn SSeevvddiikklleerrii ÖÖzzeelllliikklleerrii ((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr’’iinn SSeevviilleenn ÖÖzzeelllliikklleerrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11.. nneessiill 22.. nneessiill

ff %% ff %% ff %%

Rahat yasam koşulları (ucuzluk, kolay
ulaşım, trafik az) ve yüksek yaşam kalitesi 187 15 72 15,1 115 14,7
(Büyükşehirde küçük şehir avantajları)

Denizi ve deniz kokusu 140 11,1 41 8,6 99 12,7

Havası ve iklimi (güneşi, yağmurları vb.) 130 10,3 54 11,3 76 9,7

İnsanların özellikleri (sevecen, sıcak,bilinçli, 112 8,9 32 6,7 80 10,2
hoşgörülü, aydın, güvenilir, güzel ve şık.
Özgür bir yaşama imkan tanıması 85 6,7 33 6,9 52 6,6

Tarihi ve doğal güzellikleri, manzaraları 77 6,1 35 7,3 42 5,4

Hareketli canlı keyifli bir kent olması 60 4,8 17 3,6 43 5,5

Turistik ve tarihi yerlere yakınlığı 45 3,6 15 3,1 30 3,8

Kordonboyu, sahilleri 39 3,1 10 2,1 29 3,7

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin varlığı 29 2,3 4 0,8 25 3,2
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Tablo 6’da yer alan 10 temel özellik değerlendirildiğinde; katılımcıların genel olarak
sahip oldukları yüzde oranlarına göre sırasıyla İzmir’deki rahat yaşam koşullarını ve
yüksek yaşam kalitesini; İzmir’in denizini, havasını ve iklimini; İzmir’in insanlarını;
özgür yaşama imkan tanımasını; sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerini; hareketli,
canlı ve keyifli bir kent olmasını; turistik ve tarihi yerlere yakın olmasını; kordon
boyunu, sahillerini ve sosyal-kültürel faaliyetlerin varlığını sevdikleri görülmektedir.
Nesillere göre sevilen özellikler değerlendirildiğinde iki nesil arasında çok belirgin
farklılıklar olduğu düşünülmemektedir. 

gg.. KKaattııllıımmccııllaarraa ggöörree İİzzmmiirr’’iinn sseevviillmmeeyyeenn öözzeelllliikklleerrii

Katılımcıların, İzmir’in sevmedikleri özelliklerine ilişkin ifadeleri değerlendirilmiş ve
toplam 68 farklı özellik belirlenmiştir. Bu özellikler; alt yapı yetersizliği, çarpık
yapılaşma ve kentleşme (Bknz: Karadağ, 2000), denizin ve körfezin kirliliği, körfezin
ve Melez çayının kokusu, ulaşım (özellikle metro sorunu) sorunu, dar ve bakımsız
yollar ve bitmeyen yol çalışmaları gibi belediye hizmetlerindeki yetersizliğe de işaret
edecek şekilde sıralanmaktadır. Kent ve kentliler olarak kısa vadeli düşünme ve
vizyonsuzluk, turistik ve tarihi özelliklerin ön plana çıkarılmaması, iş yaşamının pro-
fesyonellikten uzak olması (Bknz: Kıray, 1972), sanayinin gelişmemiş olması,
Türkiye’ye kapalılığı, ranta dayalı anlayış ve elverişli tarım topraklarının imara açıl-
ması, göç alması (Bknz: Peker, 2008), gecekondulaşması, sosyal-kültürel ve bilimsel-
entelektüel faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması, insanların modernite adına
geleneklere olan defansı, İzmir fanatikliği ve İzmirli olmayanlara yönelik ayrımcılık
yapılması da diğer sevilmeyen özelliklerden bazılarıdır. Bu özelliklerden sıklık ve
yüzde oranları açısından en yüksek ilk 10 tanesi dikkate alınmıştır. Söz konusu oranlar
tüm katılımcılar için ve nesillere göre Tablo 7’de sunulmuştur.
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TTaabblloo 77.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirr’’iinn SSeevvmmeeddiikklleerrii ÖÖzzeelllliikklleerrii ((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirr’’iinn SSeevviillmmeeyyeenn ÖÖzzeelllliikklleerrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11..nneessiill 22..nneessiill

ff %% ff %% ff %%

İklim dengesizliği-aşırı sıcak ve nem 75 4,2 38 11,1 37 6,6

Çarpık yapılaşma-kentleşme 60 6,6 24 7 36 6,4

Nüfus artışı 48 5,3 18 5,2 30 5,3

Trafikte sorunu, araç sayısı, kazalar 38 4,2 17 5 21 3,7

Alt yapı yetersizliği 37 4,1 10 2,9 27 4,8

Kokusu (Körfez ve Melez çayı) 35 3,9 13 3,8 22 3,9

Göç alması 35 3,9 13 3,8 22 3,9

Gecekondulaşması 34 3,7 20 5,8 14 2,5

Susuzluk, su sorunu 32 3,5 14 4,1 18 3,2

Denizin, körfezin kirliliği 33 3,6 11 3,2 22 3,9

Tabloda görüldüğü gibi İzmir ile ilgili sevilmeyen özellikler genellikle fiziksel olup
katılımcılar tarafından belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ile birlikte düzeltilmesinin
umulduğu sorunlara işaret etmektedir. Sevilmeyen özelliklere ilişkin ifadelerin geneli
değerlendirildiğinde, İzmir ile ilgili sevilmeyen herhangi bir değere veya duyguya işaret
edilmediği, sevilmeyen ve hoşnut olunmayan yanların genellikle kentin fiziksel yaşam
koşullarının ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik olduğu görülmektedir.

hh.. KKaattııllıımmccııllaarraa ggöörree İİzzmmiirrlliilleerriinn tteemmeell öözzeelllliikklleerrii

Katılımcılar, İzmir’in temel özellikleri ile ilgili birbirinden farklı 80 özellik belirt-
mişlerdir. Bu özelliklerden bazıları, İzmirlilerin akıllı, zeki, açık fikirli, anlayışlı, aydın,
kültürlü, dogmalara bağlı olmayan, özgürlükçü, bilinçli, çağdaş, modern, çalışkan,
coşkulu, sosyal, çevreci, dayanışmacı, demokrat, duyarlı, duygusal, dürüst, göreceli
olarak misafirperver, güvenilir, güzel, halktan kopuk, hoşgörülü, idealist, ideolojik
değerleri ön plana çıkaran, ileri görüşlü, insancıl, İzmir fanatiği, kentlerine aşık, keyif
insanı, kibar, zarif, görgülü, konuşkan, kibirli, vizyonsuz, kültürel çeşitliliklere ve
farklılıklara saygılı, yurtsever, özel hayatlara saygılı, özgüvenli, rahat, samimi, saygılı,
sıcakkanlı, siyasi düşüncelerinde tutarlı, sorunlara tepki gösteren, temiz, yardımsever
vb. olmaları şeklinde sıralanabilir. İzmirliler ile ilgili belirtilen temel özelliklerden
sıklık ve yüzde oranları açısından en yüksek olanlardan ilk 10’u dikkate alınmıştır. Bu
oranlar hem genel olarak tüm katılımcılar için hem de nesillere göre Tablo 8’de sunul-
maktadır.
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TTaabblloo 88.. KKaattııllıımmccııllaarraa GGöörree İİzzmmiirrlliilleerriinn TTeemmeell ÖÖzzeelllliikklleerrii ((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirrlliilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii GGeenneell NNeessiilllleerree GGöörree

11..nneessiill 22..nneessiill ((ggeennçç))

ff %% ff %% ff %%

Sıcak kanlı/cana yakın 130 12 59 15,1 71 10,3

Çağdaş-modern 70 6,5 14 3,6 56 8,1

Yardımsever 62 5,7 30 7,7 32 4,6

Rahat ve her şeyi olağan karşılayan 59 5,5 11 2,8 48 7

Güzellikleri 48 4,4 14 3,6 34 4,9

Keyif insanı olmaları 43 4 20 5,1 23 3

Hoşgörülü 42 3,9 21 5,4 21 3

Saygılı 38 3,5 17 4,3 21 3

Aydın, kültürlü, eğitimli 35 3,2 9 2,3 26 3,8

Özgürlükçü 34 3,1 16 4,1 18 2,6

Tablo 8’de de görüldüğü gibi katılımcıların İzmirliler ile ilgili algıları, İzmirlilerin sıcak
kanlı, cana yakın, çağdaş-modern, yardımsever, rahat ve her şeyi olağan karşılayan,
güzel, keyif insanı, hoşgörülü, saygılı, aydın, kültürlü, eğitimli ve özgürlükçü oldukları
yönündedir. Yüzdesel olarak oldukça düşük olmakla birlikte, katılımcıların bir kısmı
İzmir insanının özellikle kendi siyasi görüşlerini paylaşmayan insanlara karşı ayırımcı
olabildiklerini de belirtmiştir.

İzmirlilerin belirtilen özelliklerinin nesillere göre farklılaşması incelendiğinde, genç
nesilde İzmirlilerin çağdaş ve modern oluşları ile fiziksel güzellikleri ön plana çıkarken,
bir önceki nesil için İzmirlilerin yardımseverlikleri ve hoşgörülü olmalarının ön plana
çıktığı görülmektedir.

ıı.. KKaattııllıımmccııllaarraa ggöörree İİzzmmiirrllii oollmmaakk iiççiinn ggeerreekkeennlleerr

Kentlilik olgusu incelendiğinde, kentli olmanın özellikleri ve gerektirdikleri ile ilgili
farklı görüşler üzerinde tartışıldığı görülmektedir. Örneğin Bektaş’a göre (1996: 95)
kentli olmanın veya kentliliğin ilk koşullarından biri yaşam ortamını (yaşamayı) savun-
maktır. Bu gibi ifadeler, bir “yer”li olabilmek için neler gerekir sorusu akla getirmek-
tedir. Bir yere ait olmak veya “oralı olmak” için sadece orada doğmak yeterli midir,
yoksa orada yaşamak mı gerekir şeklindeki sorular bu konu çerçevesinde cevaplan-
ması gereken sorulardandır.
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Bir “yer”li olmak için neler gerekir sorusunun alternatif cevaplarına ilişkin merakımız
sebebiyle, araştırma kapsamında katılımcılara bu konuyla ilgili bir soru da
yöneltilmiştir. Söz konusu kentin İzmir olması sebebiyle İzmirli olmak için gereken
özelliklerin neler olduğu ile ilgili soruya alınan cevapların, hem İzmir için hem de
aynı zamanda diğer kentler için kentli olmak konusunda fikir verebilecek nitelikte
olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların İzmirli olmak için gerekenlerle ilgili
düşünceleri ve ifadelerine Tablo 9’da yer verilmektedir. Katılımcılar İzmirli olmak için
gerekli olduğu düşünülen toplam 19 özellik sıralamışlardır. Bu özelliklere ve özellik-
lerin sıklık ve yüzde oranlarına aşağıda yer verilmektedir.

TTaabblloo 99.. KKaattııllıımmccııllaarrıınn İİzzmmiirrllii OOllmmaakk İİççiinn GGeerreekkeennlleerrllee İİllggiillii DDüüşşüünncceelleerrii
((GGeenneell vvee NNeessiilllleerree GGöörree))

İİzzmmiirrllii OOllmmaakk İİççiinn GGeerreekkeennlleerr GGeenneell
ff %%

İzmir’de yaşamak 61 15,6

İzmir’de doğmak 43 11

İzmir’i sevmek 36 9,2

Medeni, modern ve özgür olmak 29 7,4

Laik ve Atatürkçü olmak 16 4,1

İzmir’e uyum sağlamak, İzmir’in yaşam şeklini benimsemek 11 2,8

İzmir’i yaşamak 10 2,6

İzmir’i tanımak 10 2,6

Yurttaşlık bilincine sahip olmak (Sorunlara tepki verme, 

İzmir’in güzelleşmesine destek verme, İzmir’i savunma) 9 2,3

İzmirli hissetmek 8 2

İzmir’de 10 yıldan fazla yaşamak 6 1,5

Demokratik anlayışa sahip olmak 6 1,5

Açık bir dünya görüşüne sahip olmak 5 1,3

İzmir’den keyif almak 4 1

Farklı fikirlere saygılı olabilmek 4 1

İzmir’de bir gün geçirmek yeterli 4 1

Batılı olabilmek 3 0,8

İzmirli bir aileden gelmek 3 0,8
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Katılımcıların İzmirli olmakla ilgili görüşleri değerlendirildiğinde, İzmir’de doğmanın,
İzmir’de yaşamanın ve İzmir’i sevmenin yanı sıra vatandaş/yurttaş bilincine sahip ol-
manın göstergesi olarak rastlanan sorunlara tepki vermenin, İzmir’in güzelleşmesi için
çabalamanın önemine işaret edildiği görülmektedir. Bununla birlikte İzmir’i tanı-
manın, İzmir’i yaşamanın, İzmir’e uyum sağlamanın ve İzmir’deki yaşam şeklini be-
nimsemenin ve bunların yanı sıra medeni, modern, özgür, laik ve Atatürkçü olmanın
da gerekli olduğu katılımcılar tarafından belirtilen gereklilikler arasındadır. Katılım-
cılardan bazılarına göre ise, İzmir insanların hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan,
bir gün bile zaman geçirildiğinde, herkesi İzmirli hissettirebilecek etkiye sahip olan bir
kenttir.

Nitekim araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen en son soruya alınan cevaplar
da bu varsayımı destekler niteliktedir. Buna göre katılımcıların sadece yüzde 25’i İzmir
doğumlu iken, yüzde 70’i kendisini İzmirli olarak tanımladığını ve hissettiğini belirt-
mektedir. 

SSoonnuuçç

Bireysel veya sosyal tüm kimlikler inşa edilmiştir ve bu nedenle kimlikler tarihsel ve
psiko-sosyal süreçlere bağımlıdırlar (Bilgin, 2007; 301). Buna göre kent kimliklerinin
de kendi tarihsel özellikleri ve insanların yaşadıkları kentlere atfettikleri özellikler
sayesinde oluştuğu, geliştiği ve korunduğu söylenebilir. İzmir’in tarihsel geçmişi ve bu
çalışmadan elde ettiğimiz bulgular da bize İzmir’in geçmişten günümüze koruduğu
bazı değerler olduğunu, bazı değerlerin ise zamanla daha belirginleştiğini göstermek-
tedir.

Çalışmada söz edilen özellikler nesillere göre değerlendirildiğinde; kente özgü
atfedilen özgürlük, modernlik, çağdaşlık gibi değerlerin genç nesil tarafından, kentin
tarihsel özelliklerinin ise bir önceki nesil tarafından daha çok vurgulandığı; bununla
birlikte kentsel imgelerin ve kentin doğal güzelliklerinin her iki nesil tarafından benzer
şekilde algılandığı görülmektedir. Bu durum, kente özgü algılanan değerlerin, zamanla
ve yaşanılan koşullar içinde değişebileceğini gösterirken, kentsel imgelerin de kent
kimliği ve kültürü açısından önemine işaret etmektedir. Çalışmada söz edilen diğer
özellikler değerlendirildiğinde, nesillere göre İzmir ve İzmirliler ile ilgili algılarda çok
belirgin farklılaşmalara rastlanmamıştır. Bu durum, İzmir’e ilişkin algılanan özellik-
lerdeki tutarlılığa işaret edebileceği gibi, söylemlerin de gerçekliğin inşası (Bknz: Bilgin,
2007) üzerindeki etkisi ile ilgili düşünmeyi de gerekli kılmaktadır.

İzmir, Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin batıya açılan aydınlık kapısı şeklinde
düşünülmekte ve hem ekonomik hem toplumsal yaşam için etkileyici ve yönlendirici
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bir rol oynamaktadır. İzmir’in bir liman kenti olması ve zengin hinterlandı onu önemli
bir sanayi merkezi haline getirmiş, 1930’lu yıllarda sanayi yatırımlarının ağırlıklı olarak
tarıma dayalı alanlara yapılmasıyla birlikte, tarımsal endüstri de önem kazanmıştır
(Karataş, 2006: 191). Günümüz globalleşme sürecinde de İzmir, geçmişten günümüze
değişmeyen bu özellikleri hala taşımayı sürdürmektedir. Ancak katılımcıların özellikle
kentin sanayileşme düzeyinin oldukça düşük olduğun yönünde fikirlerine de rastlan-
maktadır.

Dünyanın en eski kentsel yerleşme alanlarından biri olan İzmir kenti ve çevresi aynı
zamanda etnik yapı yönünden de en hareketli alanlardan birisi olmuştur (Beyru, 2000:
2). Bu etnik hareketlilik tarihsel süreç içinde hep aynı şekilde devam etmiş ve İzmir
kent kimliğinin önemli bir parçası olan, kültürel çeşitliliğe saygılı bir toplum özelliğini
geçmişten günümüze kadar korumuştur. Farklılıkların zenginlik olarak algılandığı ve
kimsenin etnik kökeni, dili, dini ve ırkıyla ilgilenilmediği bir kent özelliğine sahip
olan İzmir için, araştırmamıza katılan katılımcılardan bazıları da “heterojen bir
toplumun homojenmiş gibi yaşaması” gibi nitelemelerde bulunmuşlardır. Nitekim
günümüz kent toplumlarında farklı düşünce ve yaşam anlayışlarına bir zenginlik
olarak bakılmaktadır. Alt kültürlerin çeşitliliğinin bir zenginlik ifadesi olarak kabul
edilmesiyle birlikte daha demokratik bir ortama sahip gözüken kentlerde, farklı nite-
likleri olan insanların yaşaması da mümkün olmaktadır (Tatlıdil, 1992: 32).

Bu özelliğin yanı sıra İzmir’de yaşayan insanların genellikle çok rahat ve sakin bir
yaşam sürdükleri de birçok gezginin notlarında yer almaktadır. Aynı zamanda
İzmirlilerin hoşgörülü olmalarının belirgin özelliklerinden biri olduğu ve bunun
birçok toplumsal çatışmayı engellediği de ayrıca vurgulanmaktadır. Tüm bu kültürel
mozaik ve hoşgörülü yaklaşımlar, İzmir’in geçmişinde olduğu gibi günümüzde de
modern, aydın ve batılı bir kent olarak tanımlanmasına sebep olmaktadır.

Ancak katılımcılardan bazıları (yüzdesel olarak çok düşük olmakla birlikte),
İzmirlilerin tüm insanlara eşit mesafede durmak konusunda daha çok çabalamaları
gerektiğini düşünmekte, İzmir kentinin kültürel yapısının korunması, doğal güzellik-
lerine zarar verilmeden daha modern bir kent yapılması, yeşil alanların artırılması vb.
konularda hem İzmirlilerin çabalarına hem de daha organize bir kent yönetimine
ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler.

Sonuç olarak değerlerden arındırılmış bir kentten söz etmenin mümkün olmadığı be-
lirtilmelidir. Kentli insanlar, kendilerini kentle özdeşleştirmek, yaşadıkları yeri sadece
konut, işyeri ve ulaşım imkanları sunan bir şey olmanın ötesinde algılamaktadırlar
(Helle, 1994: 71). Nitekim kentsel gelişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, kent sis-
teminin bütünüyle ve tüm bu boyutlarıyla birlikte anlaşılabilmesi gerekmektedir (Har-
vey, 2003: 92). Başka bir deyişle, kentler değerleriyle ve insanlara yaşattıkları
duygularla anlam bulmakta ve ancak böylece yaşayan bir kimlik kazanmaktadırlar. 
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İİZZMMİİRRLLİİLLİİKK BBİİLLİİNNCCİİ ÜÜZZEERRİİNNEE BBİİRR AALLAANN AARRAAŞŞTTIIRRMMAASSII

GGİİRRİİŞŞ

Kentler, uygarlığın, gelişmenin, refahın, estetiğin, kültürün, sanatın ve insana ilişkin
her türlü olumlu şeyin kaynağı ve merkezi olarak bilinirler. Ancak ülkemizdeki gibi
göçe bağlı olarak gerçekleşen kentleşme süreci yaşayan kentlerimizde aşırı göç sonu-
cunda oluşan nüfus yoğunluğu, kentin demografik açıdan parçalı ve tabakalı bir sosyal
yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Bu da farklı sosyo-ekonomik gelir grupları or-
taya çıkarmış, çeşitli sosyal ve kültürel grupları doğurmuştur. Bu çeşitlilik, bazen de
karmaşa içinde kentler, nüfus ve ekonomik etkinlikler açısından hızla büyür, kentsel
mekanlar birbiri içine girerken aynı kent içinde kentliler, yaşamsal olarak birbirinden
aynı hızla uzaklaşmış ve kentlileşme istenilen biçimde gerçekleşememiştir.  

Türkiye’de 1950’den sonra gelişen yoğun ve hızlı kentleşme içinde toplum, kendi di-
namikleriyle barınma çözümleri geliştirmiştir. Sonuç gecekondulaşma ve çarpık
kentleşme olmuş, kırsal alandan gelenler kent yaşamıyla bütünleşmekte, kent
yaşamından pay almakta zorlanmışlardır. Türkiye’de 1960’larda spekülatif  yap-sat
düzeni, yapıları yıkıp daha büyüğünü, daha yükseğini yapma yolunu açmış, bu ne-
denle  kentlerin görünümü, kimliği ve karakteri değişmiştir. Bütün bunların yanı sıra
özellikle teknolojik ve ekonomik gelişmeler yeni işlevlerin doğmasına neden olmuştur.
Merkezlerde ise büyük büro binaları, gökdelenler, yüksek konutlar, alışveriş merkez-
leriyle, binaların boyutları artmış, eklenen geniş yollar, viyadükler, alt-üst geçitlerle
kentlerin tarihten gelen ölçeği, dokusu bozulmuştur. Kentler bir yandan yatayda yağ
lekesi gibi büyürken, bir yandan da mevcut dokuyu ezmek pahasına yoğunlaşmaya,
yükselmeye başlamıştır. Öte yandan tarihi yapıların ve yeşil alanların spekülatif
baskılarla yapılaşmaya kurban edilme süreci günümüzde de devam etmektedir. Oysa
eski kentlerin örüntüsü ve dokusu bile bir daha yerine konamayacak değerde sosyal
ve kültürel mirastır (Kongar 1982, Bektaş 1996, King 1996, Uygur 1996). 

Çağımızın en yaygın yerleşme biçimi olan kent, tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel,
sosyal ve kültürel katmanların üst üste kurulması sonucu oluşan fiziksel, mekansal,
ekonomik, sanatsal ve sosyal bir ortam, medeniyetlerin ilk aşamasıdır. Kentler, ken-
disinden küçük yerleşmelerde yaşayanların çoğu için birer fırsatlar mekanıdır. Ancak,
kendi içinde fırsatların yanında risklerin, karmaşanın, yaşanabilirliğin sorgulandığı,
kalabalıklar içinde artan yalnızlığın, yabancılaşmanın, ötekileştirmenin giderek derin-

2. Gün  
Bildiriler
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leştiği, ortak mekanda birbirinden uzak hayatların yaşandığı ve gerisinde hemen
herkesin de bundan şikayet ettiği de bir mekandır (Kıray 1982, Uygur 1996, Bektaş
1996, Arslanoğlu 1998, Koçman-Karadağ 2009).

Kentsel mekân, doğal ve yapılaşmış çevrenin oluşturduğu bir algı alanı, bir mimarlık
ürünüdür. Kentlerde yaşanılan mekânın yaşanabilirliği, sosyal ve alt yapıya ilişkin do-
nanımların varlığı, yaygınlığı ve ulaşılabilirliği kentsel yaşam kalitesini de belirleyen
ana unsurdur (Koçman-Karadağ 2009, İmar-İskan Bakanlığı 2009). İçinde yaşanılan
mekânların, yaşama biçimini ve insan davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Kentler
yaşayan bir organizma olarak sürekli bir değişim içindedir ve sosyal gelişmelerin,
kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı merkezler olarak kentlilik bilincini etkiler. Kente
dışardan göçle gelenlerin kentle ve kent yaşamı ile bütünleşme süreçleri açısından
kentsel mekanı “ekonomik mekan” ve “sosyal mekan” olarak iki grupta değer-
lendirmek doğru olur. Ekonomik  ve sosyal mekan kente göçle gelen insan için kır ve
kent arasında yüzen bir görünüme sahiptir ve belirtilen bu mekanlardaki değişmeler
kişinin kentlileşme sürecinin de bir bakıma göstergesidir. Kentlileşen insanda temelde
ekonomik ve sosyal bakımdan bir değişim söz konusudur. Buna göre kentlilik süreci
“kentli insan” adına beklenen değişimler de özetle şöyledir (Kıray 1982, Bektaş 1996,
Wirth 2002, Es 2008, İmar-İskan Bakanlığı 2009). 

EEkkoonnoommiikk oollaarraakk kkeennttlliilliikk:: Kentte yaşayanların geçimini tamamen kentte veya kente
özgü işlerle sağlıyor olması durumunda gerçekleşir. Kentte yaşayanların ekonomik
faaliyetleri daha çok sanayi ve hizmet sektörlerindedir.

SSoossyyaall aaççııddaann kkeennttlliilliikk:: Kentli insan, eğitime önem verir, toplumda statü elde etmeyi
önemser, boş zamanlarını daha çok kişisel ve toplumsal sosyal faaliyetlerde yer alarak
değerlendirir.

SSiiyyaassaall ddaavvrraannıışşllaarr aaççııssıınnddaann kkeennttlliilliikk:: Siyasal toplumlaşma öne çıkar ve bireyler kentli
kimliğini benimser, kent yaşamı içindeki haklarının ve sorumluluklarının bilin-
cindedir. Kente, ülkeye ve insanlığa ilişkin sorunlara karşı duyarlıdırlar.

PPssiikkoolloojjiikk ddaavvrraannıışşllaarr aaççııssıınnddaann kkeennttlliilliikk:: Kentli olmanın ve toplum içinde yaşamanın
gereklerini yerine getirir, boş zamanlarını kendisini geliştirmek için geçirir ve kentteki
normlara uyar. 

İİnnaannççssaall ddaavvrraannıışşllaarr aaççııssıınnddaann kkeennttlliilliikk:: Kentte birlikte yaşadığı farklı din ve mezhep-
lerden insanlara karşı saygılıdır, farklılıkları zenginlik çeşitlilik olarak algılamaya
yakındır ama batıla karşı sorgulayıcıdır. Kent yoksulluğuna karşı hemşehrilerin mü-
cadelelerini destekler, komşuluk ve  hemşehrilik ilişkilerini önemser. 

EEsstteettiikk ddaavvrraannıışşllaarr aaççııssıınnddaann kkeennttlliilliikk:: Oturduğu konutun, sokağın, mahallenin ve
kentin yaşam alanlarındaki çirkinliklerden rahatsız olur ve bu mekanların güzelleşti-
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rilmesi için gayret gösterir. Dilini özenle kullanır, argo ve yabancı kelimelerden uzak
durur. Beden sağlığına önem verir. Sanata destek verir ve sanatsal faaliyetlere katılım
konusunda isteklidir.

Özetle, kentlilik; aynı kentte yaşayanlar için, kentli bağlılığı, varoşlara mahkum ol-
mamak, yapabilir kılmak, kent için birlikte düşünmek, beraber tartışmak, kent için
ortak akıl ortak tavır geliştirmek, paylaşmak, sağlıklı bir kent yaşamı için birlikte
hareket edebilme davranışı geliştirmek, farklılıkları zenginlik olarak algılamak, uzlaş-
mak, katılım dolayısıyla yönetişim başarısı olarak algılanmalıdır. Kentli olmak bir
bakıma kentte olup biteni bilmeyi, farkında olmayı hatta onun bir parçası olmayı, so-
rumluluk almayı gerektirir. Kentlilik bilinci kent yaşamında farklılıklarda ortaklıklara
giden yolu keşfetmektir. Kentte yaşam kalitesini diğerleriyle eşgüdüm içinde talep et-
mektir. 

Kentlilik bilinci ise; kentte yaşayan bireylerin birbirini fark etmesi, anlaması, farklılık-
larını çeşitlilik olarak algılaması ve bu çeşitlilik ve renk harmonisinden kent kültürü-
kentlilik adına ortaklıklar çıkarma çabaları ile kente özgü tavır ve davranışlar
sergilemeleri, birer kentli birey olduklarının farkında olmaları buna uygun davranış
göstermeleri anlamına gelir. Kentlilik bilinci; “Kentine sahip çık, çözümde ortaklık,
aktif katılım” denkleminin işlerlik kazanması, kent halkının tamamı için kentin
hoşgörülü, etkin, verimli, adil, yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesine katkı ver-
mektir (Özer 2008, Göymen 1982, Es 2008, Ertan 2008, İmar-İskan Bakanlığı 2009).

Kent kültürü ve kente özgü sosyal-kültürel zenginliklerin kentlilik bilincinin artırıl-
masına olan katkısı, kentteki tüm toplumsal grupların kent yaşamına aktif katılımı,
kentlileşme sürecinde önemli bir adımdır. Kentteki bu aktif yaşam döngüsü ortaklaşa
bir kent kültürünü yaratacak ve şekillendirecektir. Bu ortaklaşa kent kültürü har-
manında yetişmiş bireyler; kendini daha iyi ifade edebilen, kent ile ilgili her konuda
fikrini söyleyebilen, sivil toplum kuruluşlarında yer alabilen, toplumsal duyarlılığı
olan, toplumsal dayanışmaya önem veren bireyler olarak kentlilik bilincine katkı
sağlayacaktır. 

Heterojen bir nüfus profiline sahip, ortak kentsel mekanda ekonomik, politik, sosyal
ve kültürel altyapıları farklılıklar gösteren kalabalık bir nüfus kitlesinin bir arada
yaşadığı kentlerimizde, özellikle de büyük kentlerimizde söz konusu durum be-
raberinde kentlileşme-kentle bütünleşme ya da kentsel aidiyet konularına ilişkin
kentsel yoksulluğu-yoksunluğu, karmaşayı, sosyal marjinalleşmeyi, sosyal çatışmaları
hatta ötekileştirme, kentsel ayrışma, kültürel siteleşme, yalnızlaşma, kente ve kentliye
duyarsızlık, aidiyetsizlik gibi bir çok olumsuz gelişmeyi getirebilmektedir. Sözgelimi
kentsel yoksulluk, çeşitli yokluklardan acı çeken yoksulları, sosyal korumayı, sağlık,
eğitim, konut, kişisel güvenlik, alt yapı gibi yokluklarını, varoşlarda yaşamayı, kentsel
şiddete açık olmayı kapsayan dinamik ve potansiyel boyutları olan bir sorundur. Buna
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karşılık, son yıllarda kent çevrelerinde orta ve üst sınıfların kullanımına ayrılan duvar-
larla çevrili, güvenlikli, steril konutların yaygınlık kazandığı, ancak kentsel yaşamda
artan sınıf farklılıklarının adeta altını çizen kültürel siteleşme (gated community) alan-
ları da yine aynı sürecin farklı sonuçlarındandır (Arslanoğlu 1998, İmar-İskan Bakan-
lığı 2009, İzmir B.Ş.B. 2009). Bu durum hızla büyüyen kentlerde “biz” ve ötekiler”
kavramlarını daha da derinleştirmekte, kentlerde ortaklaşa bir kimlik ve kültür oluş-
turma süreçlerini de engellemektedir. 

İşte tam da bu aşamada kentlerde, uzlaşmacı, üretken, etkin bir ortak kent yaşamının
yeniden kurgulanması ayrı bir önem arz etmektedir. Bunun yolu ise, söz konusu bu
uzakları yakın etmekten, kent halkını birbirine yaklaştıran birlikte kent için
düşünebilen çözüm üretebilen duruma getirmekten diğer bir deyişle kentlilik bilin-
cinin geliştirilmesinden geçmektedir. Bu yönde yerel yönetim, sivil toplum örgütleri,
özellikle kente göçle gelenlerin kent ile ilk iletişim adımları olan hemşeri dernekleri
ve kent gönüllülerine önemli görevler düşmektedir. 

Neden kentlilik bilinci? Kentler, kentsel yaşama ilişkin sorunların o kentin sakinlerinin
ortak sorunu ve ortak sorumluluğu olmasına rağmen derinleşen yabancılaşma-sorum-
luluk almadan kaçınma aidiyetsizlik nedeniyle ortak hareket etmenin de giderek
güçleştiği yerlerdir. Büyüyen ve yönetimi güçleşen kentlerimizde ortaklaşa bir kent
kültürünün yaratılması, uzaklıklara değil yakınlıklara odaklı bir uzlaşma zemini arama
konusundaki istek ve çabalara dahası bu konuda bir bilinç gelişimine bağlıdır. İşte
“kentlilik bilinci- kentli sorumluluğu- kentli hakları” kavramları ile ifade edilen de
budur (Özer 2008, Es 2008, Göymen 1982, Karaman 2009, İmar-İskan Bakanlığı
2009). Kentlerde hem fiziksel hem de toplumsal çevrenin iyileştirilmesi, yaşanılan
kente aidiyet ve kent halkının birlikte refahı için şarttır. Çünkü hiçbirimiz kendimizi
ait hissetmediğimiz yerin güzelini göremez, sorununu sorunumuz algılayamaz, so-
rumluk duymayız. Bu nedenle sağlıklı, sürdürülebilir, yaşanabilir bir kente giden
yolun en önemli rehberi, kent halkında kentsel aidiyet ve kentlilik bilincinin gelişti-
rilmesi olacaktır. 

BBiirr MMeettrrooppooll KKeenntt OOllaarraakk İİzzmmiirr vvee KKeennttlliilliikk BBiilliinnccii:: FFıırrssaattllaarr vvee TTeehhddiittlleerr

İzmir yerleşim tarihi 8.500 yıllık bir geçmişe uzanan, çok sayıda büyük medeniyetlere
ev sahipliği yapmış, gerek liman kenti kimliği, gerekse gerisindeki zengin tarım hin-
terlandı ile desteklenen güçlü ticaret hacmi, sanayisi, gelişmiş hizmetler sektörü, renkli
ve canlı kentli kimliği ve kültürü ile hemen her dönemde önemini korumayı başarmış
ve bugün ekonomik ve sosyal göstergeler itibarıyla ülkemizin üçüncü büyük
metropolü durumuna gelmiş özel bir kenttir. 

2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre  nüfusu yak-
laşık 3.795.978’e yükselmiş olan İzmir, nüfus büyüklüğü bakımından da İstanbul ve
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Ankara’nın ardından üçüncü büyük ilimizdir. Aynı verilere göre, Türkiye’ de kentsel
nüfus oranı % 75’e, İzmir’de ise % 90,89’a ulaşmıştır. Türkiye geneline oranla oldukça
yüksek olan nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı ve kent nüfusuyla İzmir’de sağlıklı
kentleşme, toplum sağlığı, ulaştırma, acil durum ve afet yönetimi gibi konulara duyu-
lan gereksinim de aynı hızla artmaktadır (İZKA, 2009, İzmir B.Ş.B. 2009). 

Nüfusun yaş gruplarına dağılımı dikkate alındığında İzmir, ülke geneline uygun
biçimde çocuk ve genç nüfusu ağırlıklı bir nüfus profiline sahiptir. 2008 ADNKS veri-
lerine göre İzmir’de 0-14 yaş grubunun toplam nüfusu 778.281 ve 15-29 yaş
grubunun toplam nüfusu 958.648’dir (TÜİK 2008). İzmir’deki bu genç nüfus potan-
siyeli kentin eğitim olanakları ile desteklendiğinde sosyal kalkınma açısından büyük
fırsatların harekete geçirilebileceği anlamında değerlendirilebilir. Ancak bu denli
büyük bir nüfus kesimi için başta eğitim olmak üzere, istihdam, kültür, sivil toplum
gibi nüfusun bir zayıflık ve tehditten öte güçlü bir yan olarak fırsata dönüştürülmesi,
şüphesiz kentte bu kesime yönelik yatırımlar konusundaki başarı ile ilgilidir.
Türkiye’de %7, Ege Bölgesi’nde 8.7 olan yaşlı nüfus oranı, İzmir’de %8.2
düzeyindedir. İzmir’de kamu kaynaklı huzurevlerinin toplam kapasitesi 1.424 normal,
537 özel bakım kapasitesi olmak üzere toplam 1.961’dir. 2008 ADNKS verilerine göre
İzmir’de toplam yaşlı nüfusun 305.631’e ulaştığı göz önüne alındığında, yaşlı nüfusa
yönelik sosyal hizmet ve bakım kurumlarının kent düzeyindeki yetersizliği dikkat çe-
kicidir.

Bunun yanı sıra, TÜİK’in verilerine göre 2007-2008 döneminde net göç bakımından
İzmir (27.200 kişi) ülke sıralamasında Antalya (36.200) ve Ankara’nın (30.600) ardın-
dan en çok göç alan dördüncü il durumundadır. İzmir kent alanında nüfusun %
40’ları aşan bir bölümü halen kentte yaşanabilirlik kriterlerini zorlayan gecekondu ve
kaçak yapı alanlarında oturmaktadır (TÜİK 2008).

Eğitim alanında, İzmir ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında İzmir;
21-39 öğrencilik dilimde yer alan orta düzeydeki iller arasında sayılmakta, öğretmen
başına 20’den az öğrencinin yer aldığı 44 ilden geride kalmaktadır. Her ne kadar öğret-
men başına düşen öğrenci sayısı ve net okullaşma oranlarında ülke genelinden daha
iyi bir düzey yakalanmış olsa da okul başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ve Ege
Bölgesi’nin gerisindedir (İZKA, 2009, İzmir B.Ş.B. 2009). 

Bununla birlikte, 2008 yılı itibariyle İzmir’de toplam 39 fakülte, 23 enstitü, 14 yük-
sekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 sağlık meslek yüksekokuluna sahip 6 üniversite
bulunmaktadır. İzmir, gerek öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi kadrosu ve teknik-
sosyal imkanları ile her geçen gün daha da güçlenen yükseköğretim kurumları, gerekse
kentiyle kucaklaşan üniversite-yerel yönetim-özel sektör işbirliğindeki sosyal sorum-
luluk projeleri ile kentlilik bilinci ve kentlileşme süreçleri açısından umut verici
gelişmelere sahip, donanımlı bir kenttir. 



- 205 -

Sağlık alanındaki potansiyeline gelince, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2009
yılında toplam 48 hastane bulunmaktadır. Bunlar Sağlık Bakanlığı, üniversite has-
taneleri, özel hastaneler ve askeri hastaneleri kapsamaktadır (İZKA 2009).

İzmir’deki kültürel zenginlikle ilgili çalışmaları değerlendirdiğimizde; çoğunluğu
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, İBB gibi kurumlar olmak üzere 16 müze bulun-
maktadır. Son dönemde İBB tarafından açılan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi
ülke çapında bir örnek olarak sunulmakta, Tarihi Havagazı Fabrikası ise eski bir
yapının kültüre kazandırılması açısından başarılı bir örnek teşkil etmektedir. İzmir’de
kütüphane sayısı 2000’de 50 iken 2007’de 44’e gerilemiştir. Bununla birlikte İzmir,
Uluslararası İzmir Sanat Festivali, Uluslararası İzmir Avrupa Caz Festivali, Uluslararası
İzmir Film Festivali gibi gelenekselleşmiş ve İzmir kent halkı tarafından da artan oran-
larda ilgi gören bir çok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapan bir kültür
kenttir. 

TÜİK 2008 hane halkı işgücü verilerine göre İzmir’de toplam çalışan sayısı
1.170.000’dir. Bunlardan % 73’ü erkek, % 27’si kadın olmak üzere sektör içindeki
paylar incelendiğinde kadınların tarım sektöründe, erkeklerin sanayi sektöründe istih-
dam edildiği görülür. Çalışan sayısı olarak ise hem erkek hem de kadın istihdamı en
fazla hizmetler sektöründedir ki, bu bir metropolün bilinen özelliklerindedir (TÜİK
2008)

Bilindiği gibi, kırsal ve kentsel alanlarda daha düşük eğitim düzeyine sahip kesimlerin
düşük gelir elde edilen emek yoğun işlerde istihdam edilmesinden hareketle istihdam
edebilirlik, yoksullukla mücadelede önemli araçlardan biri konumuna yükselmektedir.
Aynı şekilde dezavantajlı gruplar açısından da yoksulluk, üzerinde durulması gereken
konuların başında gelmektedir. Özellikle istihdam piyasalarında engellilerin karşı
karşıya olduğu dezavantajlar düşünüldüğünde, engellilere yönelik istihdam artıcı poli-
tikaların büyük önem taşıdığı görülür.

İzmir’deki gelir dağılımı eşitsizliği ülke geneliyle de paralellik arz eder. 1940-2003
yılları arasındaki gelir dağılımına bakıldığında İzmir’de ciddi bir iyileşme görülmemek-
tedir. Ancak yoksullukla ilgili daha sağlıklı politikalar üretilebilmesi için mutlaka
konuyla ilgili yerel, bölgesel veriler dayanan araştırma ve analizlerin geliştirilmesi,
kentteki dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeten spesifik çalışmalara ağırlık veril-
mesi gerekmektedir (İZKA, 2009, İzmir B.Ş.B. 2009). 

Bireylerin toplumsal yapı içinde bulunduğu konum yada sahip oldukları özelliklerden
kaynaklanan dezavantajlar, toplumsal yaşamın eğitim, kültür, sağlık, istihdam gibi
çeşitli alanlarına erişimini ve bu alanda kendilerini etkin biçimde var ederek üretim-
tüketim ilişkileri gibi toplumsal ilişkilerde kalabilmelerini olumsuz etkileyen unsurlar
arasındadır. 
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Cinsiyet, engellilik, gelir düzeyi ve benzeri birbirinden farklı koşullar içinde bireyler
yukarıda sayılan alanların bir ya da birden fazlasında dezavantajlı konuma düşebilir.
Dezavantajlılığın sosyal kalkınma açısından en yıkıcı sonucu toplumsal dışlanmayı
söz konusu gruplar aleyhine tetikleyerek kronik yoksulluğu tetiklemesi, işbirliği ve iş
bölümüne dayalı toplumsal bütünlüğü bozması, uzun vadede istikrarsız sosyal
koşullar yaratmasıdır. Sözü edilen tüm bu olumsuz gelişmelerin, kent yaşamı içindeki
ahengi, kent halkı arasında aidiyet duygusunu ve kentsel ayrışma kaynaklı problem-
lerin de çözümünü güçleştirdiği, dolayısıyla kentlilik ve ortaklaşa kent kültürü oluş-
turma/geliştirme süreçlerini geciktirdiği de göz ardı edilmemelidir (İmar-İskan
Bakanlığı 2009).  

İİzzmmiirr’’ddee KKeennttlliilliikk BBiilliinnccii vvee İİzzmmiirrlliilliikk AAllggııssıı ÜÜzzeerriinnee DDeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerr 

aa)) YYaaşşaamm kkaalliitteessii,, ssoossyyoo--eekkoonnoommiikk ggöösstteerrggeelleerr ıışşıığğıınnddaa İİzzmmiirr’’iinn aaiillee vvee ggööçç pprrooffiillii

İzmir’de kentlilik bilinci üzerine gerçekleştirdiğimiz alan çalışmasında, İzmir metropol
alanın merkezinde kalan, sınırları içinde İzmirliler ve kente göçle gelip yerleşen yeni
kentli komşularının bir arada, yan yana mahallelerde yaşadıkları Konak, Bornova,
Karşıyaka, Balçova, Buca, Bayraklı, Narlıdere ilçelerinde toplam 560 kişiye ulaşılmıştır.
Ankete katılan İzmir kent halkına, kente geliş öykülerinden, kent ile entegrasyon
sürecindeki yaşamsal deneyimlerine, kentsel aidiyet durumlarından, kendileri ve
aileleri için kurdukları gelecek planları ile İzmir ilişkisine, katılımcılık konusundaki
tutumlarından, İzmir algılarına kadar birçok soru yöneltilmiş ve kent halkının
İzmirlilik bilinci üzerinde bir ortak değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Alan çalışması ile ulaşılan İzmirli hemşehrilerin önemli bir bölümünü % 50.4 ile
yaşları 18-35 yaşları arasındaki gençler ve % 44.6 ile 35-65 yaş arasındaki yetişkinler
oluşturmaktadır. Ankete katılanlar içinde yaşları 65 üzerinde olanların payı % 5 olup
hemen tamamı emeklilerdir. Örneklem grubunun cinsiyet dağılımı % 67 erkek, % 33
kadın şeklindedir. Eğitim durumlarına gelince, ankete katılanların % 31,8’i lise ve
dengi okul mezunu iken, bunu %18.2 ile ilkokul mezunları ve % 18.3 ile üniversite
mezunları izlemektedir (Şekil 1). Bununla birlikte, anket katılımcılarının tamamına
yakınını işçi, memur, öğrenci ve emekli durumundaki kişiler oluştururken katılım-
cıların % 12 işsizdir. 

Ankete katılanların % 29.8’ini İzmir doğumlular, % 60.2’sini yurtiçinden İzmir dışı
doğumlular oluşturmakla birlikte, İzmir doğumluların da bir kısmının bir önceki nes-
linin İzmir dışından kente göçle gelen kesimden olduğu bilgisi dikkate alınırsa İzmir’in
diğer büyük metropoller gibi göçle şekillenmiş bir nüfus profili gösterdiği açıktır.
İzmir dışı doğumlular içinde Ege Bölgesi’nin diğer illeri (Manisa, Denizli, Aydın,
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Afyon, Uşak vb.) ilk sırayı alırken bunu, Erzurum, Kars, Ağrı, Mardin, Diyarbakır,
Ankara, Çorum illeri başta olmak üzere sırasıyla Doğu-Güneydoğu ve İç Anadolu Böl-
gelerinden gelenler izlemektedir (Şekil 2).  

Yurtdışı doğumlular % 10’luk bir paya sahiptir. Söz konusu yurtdışı doğumlular
içinde, yurtdışında işçi olarak çalışıp kesin dönüşlerini İzmir’e yapan vatandaşlarımız
ve kentteki uluslararası kurum/şirketlerde görevli yabancılar yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, kente göç ile gelenler içinde 20 ve daha uzun yıldan bu yana İzmir’de
yaşayanların oranı % 35.7 olup son 10 yıldan bu yana kente yerleşenlerin oranı da (%
27.9) azımsanmayacak düzeydedir. Bu durum İzmir’in, hızı son yıllarda göreceli
olarak düşmekle birlikte, halen göç almaya devam eden bir metropol olduğunun bir
göstergesidir. Örneğin, kente göçle gelenlerin göç etme tarihlerine  ilişkin tabloya göre
İzmir’e yönelik göç 1960’lı yıllardan itibaren artarak devam ederken, ankete katılanlar
içinde 2000 yılı sonrası kente gelenlerin payı % 31.8 olması dikkat çekicidir (Şekil 3).

Nitekim, kente 2001 sonrasında kente göçle gelenlerin anket uygulananlar içindeki
payı % 31.3 iken, 1991-2000 arasında göç edenlerin oranı % 26 ve 1981-1990
arasında kente yerleşenlerin payı ise % 23.5’tir. Diğer bir anlatımla, ankete katılanların
yaklaşık yarısı kente 1980-2000 arasında gelenlerdir ve kente göç devam etmektedir
(Şekil 4).   

Şekil 1. Ankete katılanların eğitim durumu
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Şekil 2. İzmir dışı doğumluların bölgelere dağılımı (yurtdışı doğumlular dahil
edilmemiştir)

Şekil 3. İzmir’e göçle gelenlerin kente yerleşme süreleri

EEGGEE MMAARRMMAARRAA AAKKDDEENN‹‹ZZ KKAARRAADDEENN‹‹ZZ ‹‹ÇÇ AANNAADDOOLLUU DDOO⁄⁄UU AANNAADDOOLLUU
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Şekil 4. İzmir’e göçle gelenlerin kente göç etme tarihleri

Kente göçle gelenlerin göç etme nedenleri incelendiğinde, diğer büyük kentlerde
olduğu gibi bu kentlerin kendisinden küçük yerleşmelerden gelenler için umut kapısı
tanımı ağır basmaktadır. Özetle, göçle gelenler ağırlıklı olarak ailevi nedenler ve iş
olanakları  nedeniyle İzmir’i tercih etmişlerdir. Eğitim ve görev-tayin, İzmir’e göç etme
tercihlerinde etkili diğer iki faktör olmuştur (Şekil 5). 

Şekil 5. Kente göçle gelenlerin İzmir’e gelişlerindeki öncelikli nedenler

‹‹flfl oollaannaakkllaarr›› EE€€iittiimm AAiilleevvii NNeeddeennlleenn GGöörreevv//TTaayyiinn YYuurrttdd››flfl››nnddaann ddöönnüüflfl ddii€€eerr
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Kente göçle gelenlerin İzmir içinde ilk yerleştikleri semtlerin Konak, Bornova,
Karşıyaka, Buca, Bayraklı gibi sınırları içinde 1960’lı yıllardan bu yana oluşan
gecekondu semtleriyle dikkat çeken ilçeler olması da göçün şekli ve göç eden nüfusun
sosyo-ekonomik profili açısından anlamlıdır. Nitekim kente özellikle 1970-1990 yıl-
ları arasında gelip yerleşenlerin çoğunluğu kentte sanayileşmeye paralel olarak artış
gösteren yeni iş alanlarında çalışmak üzere göç eden ekonomik düzeyi düşük işçi
sınıfıdır ve kendilerinden önce kente yerleşen akrabaları yada hemşerilerinin bulun-
duğu, çoğunluğunu da gecekondu semtlerinin oluşturduğu kent merkezi çevresindeki
alanlara yerleşmişlerdir (Şekil 6).  

Şekil 6. Kente göçle gelenlerin İzmir’e geldiklerinde ilk olarak yerleştikleri semtler

Hatta kendilerine “İzmir’e ilk geldiklerinde yerleştikleri semti neye göre belirlediniz”
sorusuna verdikleri yanıt, % 31.8 oranında, “akrabalarına yakın olması”nın tercih-
lerinde etkili olduğu şeklindedir. Kiraların ucuz olması ve işyerine yakınlık-ulaşım
kolaylığı gibi nedenlerde söz konusu yanıtı destekler-tamamlar niteliktedir (Şekil 7). 

KKoonnaakk BBoorrnnoovvaa KKaarrflfl››yyaakkaa BBuuccaa BBaayyrraakkll›› BBaallççoovvaa NNaarrll››ddeerree ÇÇii€€llii KKaarraabbaa€€llaarr DDii€€eerr
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Şekil 7. Kente göçle gelenlerin İzmir’e geldiklerinde ilk olarak yerleştikleri
semtleri tercih nedenleri

Bunun yanında kente göçle gelip yerleşenlerin memleketleri ile bağlarının açıklanması,
göçle gelenlerin geldikleri kente uyum süreçlerinin nasıl ve hangi hızla işlediği konu-
larını anlamamızda yardımcı olacak önemli bir bilgidir. İzmir’de anketimize katılan ve
kente göçle gelenlerin % 66.9’u memleketleri  yılda en fazla bir kez gittiklerini ya da
hiç gitmediklerini ifade etmişlerdir (Şekil 8). Göçle gelen nüfusun özellikle ekonomik
durumlarının memlekete gidip-gelme sıklığını kontrol eden önemli bir faktör olduğu
açıktır. Ancak aynı sürecin yeni kentlilerin kente alışma ve uyum süreçlerini
dolayısıyla kentlilik sürecini olumlu etkilediği de düşünülebilir. 

Şekil 8 . İzmir’e göçle gelenlerin memleketlerine gidiş-geliş sıklığı

AAkkrraabbaallaarr››nn KKiirraallaarr››nn UUllaaflfl››mm KKeennttsseell ‹‹flfl oollaannaakkllaarr›› ‹‹flflyyeerriimmee OOkkuullaa DDii€€eerr
yyaakk››nn oollmmaass›› uuccuuzz oollmmaass›› rraahhaattll››€€›› ddoonnaann››mmllaarr yyaakk››nnll››kk yyaakk››nnll››kk

GGiittmmiiyyoorruumm YY››llddaa 11 YY››llddaa bbiirrkkaaçç kkeezz AAyyddaa 11 DDaahhaa ss››kk
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İzmir’de kentlilik alan çalışmasına katılanların yaşadıkları konut ve mülkiyet durum-
ları incelendiğinde, imarlı müstakil ya da apartmanlarda yaşayanların oranı %66.9
iken  gecekondularda yaşayanların payı %21.1 civarındadır (Şekil 9). Son yıllarda
kentin hemen her ilçesinde artış gösteren özel güvenlikli sitelerde oturanların oranı ise
%5.4’tür. Bu süreç ilerde  kentte yaşayanların birbiriyle etkileşimi ve kentsel enteg-
rasyonu güçleştiren-geciktiren ve “aynı kentte bulunma ama aynı kenti yaşamama”,
farklılıkların artması ve ortaklıkların kısıtlanması gibi durumlara da kaynaklık etmesi
nedeniyle, İzmirlilerin kentlilik bilinci, ortak kültür ve kentleri için birlikte hareket
edebilme gibi fırsatları iyi değerlendirememesine yol açacak gelişmeleri beraberinde
getirebilecektir .

Şekil 9 . İzmir kent halkının oturdukları konutun özelliği

Bu konutlarda yaşayanların %53’ü ev sahibi durumunda olup, kiracı konumunda
olanların oranı %40.5’dir. Diğerleri ise çalıştıkları yere ait lojman-misafirhanede ya
da yakınlarının evlerinde ücretsiz oturmaktadır (Şekil 10). Ev sahibi durumunda olan-
lar, oturdukları konutlarını büyük oranda (%65’i) 1990 sonrası edinmişlerdir. 1980-
1990 yılları arasında ev sahibi olanların oranı ise %19.5 olup ankete katılanlar
açısından İzmir’e göç etmelerinin ardından ilk 15-20 yıl içinde ev sahibi olabildikleri
söylenebilir. 

GGeecceekkoonndduu AAppaarrttmmaann MMüüssttaakkiill ÖÖzzeell YYuurrtt DDii€€eerr
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Şekil 10.  Ankete katılanların oturdukları konutların mülkiyet durumu

İzmir kent halkının genel aile profili dikkate alındığında ortalama 3-4 kişilik çekirdek
aile modelinin hakim olduğu anlaşılmakla birlikte, özellikle son 10-15 yıl içinde
oluşan gecekondu semtlerinde aile büyüklüğünün 5-6 kişinin üzerinde çıktığı da
gerçektir. Örneğin, Buca ilçe sınırları içinde, çevre yolunun hemen altında kalan Ku-
ruçeşme’de (Koçman-Karadağ 2009) bir gecekondu yerleşmesinde hane büyük-
lüğünün ortalama 10-12’ye çıkmakta, üstelik söz konusu aileler 20-25 metrekareyi
geçmeyen son derece sağlıksız şartlardaki konutlarda birlikte yaşamaktadır. Aynı
alanda özellikle kadınların ve okul çağındaki kız çocukların önemli bir kısmının
okuma-yazma ve Türkçe bilmediği, İzmir’de yaşadıkları halde Konak’ı, Alsancak’ı
hatta denizi görmediği gibi bilgileri de eklersek kentlilik bilinci konusunda uzun bir
yolun başında olduğunu görmek hiç de güç olmayacaktır. Bu durum tek başına İzmir
bütününü şüphesiz yansıtmamaktadır. Ancak, İzmir’de kentsel aidiyet, ortaklaşa kent
kültürü, genelde kentlilik özelde de İzmirlilik bilinci konularında yürütülecek çalış-
malarda karşı karşıya olduğumuz fotoğrafın öteki yüzünü görmek ve okumak adına
önemli olduğu kanaatindeyiz.  

Buna ek olarak, İzmir’de ailelerin geçimi yaklaşık % 46 oranında tek kişinin üzerinde
olup, çalışan sayısının iki olduğu aileler de % 32 gibi ona yakın bir değer göstermek-
tedir. Ailenin ortalama aylık geliri ağırlıklı olarak asgari ücret (anketlerdeki gelir ara-
lıkları Mart 2009 tarihine ait değer aralıklarıdır) civarındadır. Bunu aylık geliri
500-1500 TL. arasında olan ve çoğunluğu memur, esnaf ve emeklilerin oluşturduğu
grup almaktadır. Aylık ortalama geliri 3000 TL. ve üzerinde olanlar toplamda

EEvveett KKiirraaccııyyıımm YYaakkıınnıımmıınn eevvii LLoojjmmaannddaa kkaallııyyoorr YYaannııttssıızz
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%10.6’lık bir paya sahiptir. Özetle, söz konusu rakamlar her ne kadar göreceli rakam-
lar ise de, İzmir’de ailelerin ağırlıklı bir bölümünün aylık ortalama gelirinin orta ve or-
tanın altı düzeyde olduğu yargısına engel oluşturmamaktadır. Bununla birlikte
çalışanların %77.7’lere varan oranda herhangi bir şekilde sosyal güvenceye sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Aynı ankete göre, İzmir’deki ailelerin %87.7’sinin oturdukları
ev dışında bir gayrimenkulları ya da ek gelir kaynakları bulunmamaktadır.  

bb)) KKeennttsseell aaiiddiiyyeett,, kkeennttsseell mmeemmnnuunniiyyeett,, kkeennttlliilliikk vvee İİzzmmiirrlliilliikk

İzmir kent halkına uygulanan anket çalışmasında yöneltilen sorular içinde önemli bir
kısmı, İzmirlilerin yaşadıkları kente aidiyet durumlarını, gelecek planları içinde İzmir
kentinin bulunup bulunmadığını, kente özgü yaşam tarzına, örgütlenme biçimlerine
dahil olup olamadıklarını, yaşadıkları kent olarak İzmir konusundaki mekansal ve zi-
hinsel algılarını sorgulayan ve elbette İzmir’in en sevdikleri ya da hiç beğenmedikleri
yanlarını çıkarmaya çalışan sorular oluşturmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, söz
konusu sorulara İzmirlilerin verdikleri yanıtlardan ve ipuçlarından hareketle İzmirlilik
bilincinde neredeyiz? sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. 

Örneğin İzmir kent sakinleri, “Kendinizi yaşadığınız kent İzmir’in bir parçası olarak
görüyor musunuz?” sorusuna %86.7 oranında “evet” yanıtı vermiştir. Aynı şekilde,
%39.5’i İzmir’i “hiçbir şekilde ayrılamayacağım bir yer” olarak tanımlamaktadır.
Nitekim, “Yatırım yapabilecek durumda olsanız yatırımlarınızı nerede değerlendirmeyi
düşünürdünüz?” sorusuna “İzmir ve çevresi” yanıtını verenlerin oranı %76.6’dır (Şekil
11). Aynı soruya “memleketlerini” adres gösterenler ise sadece %16.6 oranındadır.
Yine “eğitiminiz, göreviniz sona erdiğinde ya da emekli olduğunuzda nereye yer-
leşmeyi düşünüyorsunuz” sorusuna verilen %68 oranındaki “İzmir” yanıtı dikkat çe-
kicidir. 



- 215 -

Şekil 11. Ankete katılanların geleceğe yönelik yatırımlarını değerlendirmek
istedikleri yer tercihi

Şekil 12. İzmir’deki eğitim ya da görevleri sonunda yada emeklilikten sonra
yerleşmeyi planladıkları yer tercihi

İİzzmmiirr vvee ççeevv.. MMeemmlleekkeettiimmddee YYuurrttddıışşıınnddaa AAnnttaallyyaa İİssttaannbbuull DDüüşşüünnmmeeddiimm BBeellllii oollmmaazz

İİzzmmiirr YYuurrttddıışşıı İİssttaannbbuull MMuuğğllaa AAnnkkaarraa AAyyddıınn AAnnttaallyyaa DDüüşşüünnmmeeddiimm
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Aynı şekilde “İzmir’de bulunmak ya da yaşamaktan mutlu musunuz?” sorusuna verilen
%78,4’lük “mutluyum-çok mutluyum” yanıtını da anlamlı buluyoruz. Bunun yanında,
İzmir’i çok sevdikleri halde, “ekonomik nedenlerle mecbur kaldıkları takdirde buradan
ayrılabileceklerini” söyleyenlerin oranı da %40.5’tir (Şekil 13).   

Ankete katılanlara yöneltilen “İzmir’in en sevdiğiniz yanı nedir?” soru ile İzmir
halkının yaşadıkları kentin hangi özelliklerini öne çıkardıkları anlaşılmaya çalışılmıştır.
Alınan yanıtlara göre, İzmir halkının %53.2’si “modern ve gelişmiş bir kent oluşu”nu,
%28.8’i “havası ve doğasının güzel oluşu”nu  öncelikli neden gösterirken ve %6.1’i
“İzmir’in bir hoşgörü kenti olması” yanına öncelik vermektedir (Çizelge 1). 

Şekil 13. İzmir’i bir cümle ile tanımlamanız istenirse yanıtınız ne olur?

TTEERRCCİİHH––11 KKİİŞŞİİ YYÜÜZZDDEE
Gelişmiş bir kent olması 222 39,6
Havasının ve doğasının güzel olması 161 28,8
Modern olması 76 13,6
Hoşgörülü bir kent olması 34 6,1
Ulaşımın kolaylığı 19 3,4
Sakin ve güvenli olması 15 2,7
Gezilecek alanlarının olması 12 2,1
Sevmiyorum 8 1,4
Diğer 13 2,3
TTOOPPLLAAMM 556600 110000

Çizelge 1.  İzmir’in en sevdiğiniz yanları

İİzzmmiirr hhiiççbbiirr şşeekkiillddee İİzzmmiirr mmeeccbbuurr kkaallıırrssaamm İİzzmmiirr’’iinn bbeenniimm iiççiinn İİzzmmiirr iillkk ffıırrssaattttaa aayyrrııllmmaayyıı BBiillmmiiyyoorruumm
aayyrrııllaammaayyaaccaağğıımm yyeerrddiirr aayyrrııllaabbiilleecceeğğiimm yyeerrddiirr bbiirr bbaağğllaayyııccııllıığğıı yyookkttuurr ddüüşşüünnddüüğğüümm yyeerrddiirr
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İzmir’in kent halkı tarafından eleştirilen yanlarına gelince; daha çok hızla göç alan
hemen her büyük kentte olduğu gibi, hızlı ve sorunlu kentleşme modelinin bir ürünü
olan alt yapı, ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi sorunlara dikkat çekilmiştir. Tüm bun-
ların yanında, ankette İzmir’e göçle gelip yerleşenlere “İzmir’e gelip yerleştikten sonra
hayatınızda ne, ne kadar değişti” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve aşağıdaki yanıtlar
alınmıştır. Ankete katılanlar soruya, “yaşam standardım (%57.2), ekonomik durumum
(%  51), hayat tarzım (% 41.6) ve  değer yargılarım-hayata bakışım (% 34) değişti” şek-
linde yanıtlar vermişlerdir. 

İzmir’e gelmeleri ile değişmeyen yanları konusunda ise,  İzmir kenti ile ilgili “İzmir
demokratik, özgür, hoşgörülü, esnek, sosyal toleransı yüksek ve kısa sürede kendine
yaklaştıran bir kenttir” imajını destekler nitelikte, “siyasi görüşlerim (% 75.7), konuş-
mam, şivem (% 55.4) ve değer yargılarım-hayata bakışım (% 43.7) değişmedi” şek-
linde yanıtlar alınması da tarafımızdan anlamlı bulunmuştur (Çizelge 2). 

DDEEĞĞİİŞŞTTİİ BBİİRRAAZZ DDEEĞĞİİŞŞMMEEDDİİ TTOOPPLLAAMM
DDEEĞĞİİŞŞTTİİ

Hayat tarzım Frekans 142 94 105 341
Yüzde 41,6 27,6 30,8 100

Konuşmam-şivem Frekans 72 80 189 341
Yüzde 21,1 23,5 55,4 100

Değer yargılarım, Frekans 117 75 149 341
Hayata bakışım Yüzde 34,3 22,0 43,7 100

Siyasi görüşlerim Frekans 50 33 258 341
Yüzde 14,7 9,7 75,7 100

Yaşam standardım, Frekans 195 86 60 341
sosyal çevrem Yüzde 57,2 25,2 17,6 100

Ekonomik durumum Frekans 174 99 68 341
Yüzde 51,0 29,0 19,9 100

Çizelge 2 . İzmir’e gelip yerleşmekle hayatınızda ne, ne kadar değişti ?

İzmir halkının, kentli davranış ve tercihleri, kente yaşamına özgü faaliyetlere yaklaşım
ve tutumları, katılımcılık kültürü ve yaşadığı kenti tanıma konusunda kaydettiği aşa-
maya ilişkin sonuçlar ise şöyle özetlenebilir; Örneğin, isimleri “İzmir” adı ile birlikte
anılan ve bilinen birçok kentsel mekanı ne kadar tanıdıkları konusunda kendilerine
yöneltilen sorulara İzmir kent halkının verdiği yanıtlara göre, Konak Meydanı (saat
kulesi, vilayet binası, yalı camii, ilk kurşun anıtı), Kemeraltı, tarihi Pasaport İskelesi,
Kızlarağası Hanı, Konak Pier (eski balık hali), Teleferik ve Kültürpark en bilinen
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mekanlar arasındadır. Buna karşılık, Yenikale, Milli Kütüphane, Opera Binası, Devlet
Tiyatrosu, Etnografya Müzesi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gibi İzmir’in sembolleri
arasında yer alan birçok mekanın kent halkı tarafından çok da iyi tanınmaması ve bu
konuda bir mekansal farkındalığın oluşmaması da ayrıca şaşırtıcıdır (Şekil 14). 

Oysa aynı kent halkı, “İzmir kentinin öncelikli olarak hangi kimliği ile tanır, tanım-
larsınız?” sorusuna “ticaret kenti (%21.1)” tanımının hemen ardından “turizm (%19.5)
ve kültür (%18.2) kenti” ifadesini öne çıkarması da ayrıca anlamlıdır. 6 üniversitesi ile
İzmir, halkının %10.5’i tarafından da “üniversite kenti” olarak tanımlanmıştır (Şekil 15).

Şekil 14. İzmir kent halkı tarafından en çok (mavi) ve en az (kırmızı)
tanınan sembol mekanlar

Şekil 15. İzmir’in öne çıkan kent kimliğini ne olarak tanımlarsınız?
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Bunun yanı sıra ankete katılanlara kentte gerçekleştirilen sinema, tiyatro opera, bale
ve konser gibi etkinliklere katılıp katılmadıkları, katılıyorlarsa hangi sıklıkla gittikleri
şeklinde yöneltilen sorulara alınan yanıtlar İzmir’i öncelikli olarak bir kültür kenti
olarak tanımlayan İzmir halkının kendi söylemleriyle çeliştiği ortadadır. Zira, ankete
katılanların %38.8’ “en az ayda bir mutlaka giderim” derken, şu ana kadar en fazla 1-
2 kez ya da ücretsiz birkaç gösterime gidenlerin oranı %18.4 ve hiç gitmeyenlerin
oranı ise %6.4 olup hiç de az değildir. Söz konusu tiyatro ve opera-bale gösterileri
olduğunda, katılımcıların oranı daha da düşmektedir. Örneğin, opera-bale gösterileri
konusunda ankete katılanların %33.5’i “hiç ilgi duymuyorum”, %33.8’i “şu ana kadar
en fazla bir-iki kez gitmişimdir” derken, hiç gitmeyenlerin oranı %14.6’dır. Bu tür
gösterilere düzenli olarak “ayda en az bir kez mutlaka giderim” diyenlerin oranı ise
sadece %11.4’tir (Şekil 16). 

Şekil.16. İzmir’de hiç tiyatro, opera ve bale gibi görsel sanatlara ilişkin
bir gösterime gittiniz mi?

Bununla birlikte, aynı örneklem grubunun, boş zaman değerlendirmeleri konusundaki
tercihlerinin başında sportif aktiviteler, kısa hafta sonu gezileri ve çeşitli kültürel ak-
tivitelere katılım gelmektedir. Buna karşılık ankete katılanların %70.4’ünün düzenli-
planlı bir tatil alışkanlığı yoktur. Her ne kadar sözü edilen etkinliklerin bir ucu
ekonomik nedenlerle gerçekleştirilemiyor görünse de kent halkının önemli bir
bölümünün bunu öncelikli bir ihtiyaç olarak görmemelerinin de payı büyüktür ki bu,
kentlilik düzeyinin düşüklüğü açısından anlamlı bir değerlendirmedir. 

Alan çalışmamız içinde, İzmir kent halkının kentlilik bilinci ile gerçekleşmesi beklenen
değişimler noktasında ele alınan kriterlerden çocuklarının aile içindeki konumu, on-
larla ilgili gelecek planları ve kent sakinlerinin aile planlaması, aile içi şiddet gibi konu-
lardaki karşı tutumlar ayrı bir öneme sahiptir. Burada hemen belirtmek isteriz ki İzmir

Ayda 1 mutlaka Merak ediyorum Şu ana kadar 1-2 Ücretsiz birkaç Hiç ilgi duymuyor
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halkı, çocuklarının aile içindeki statüleri ve onlarla ilgili gelecek planları konusunda
ne kadar duyarlı olduğunu söz konusu anket çalışmasında verdikleri yanıtlarla, dışarı-
daki İzmir imajına uygun biçimde göstermiş ve %68.9’luk oran ile tercihlerini “mut-
laka okuyup meslek sahibi olmalıdırlar” yönünde kullanmışlardır. Bunun hemen
yanında özellikle kız çocukların okutulmasını önemsediklerini belirtmişlerdir.
Bununla birlikte, çocuklarının “bir an önce gelir getiren bir işi olmasına” öncelik veren-
lerin oranı %7.1 okumalarının gerekli görmeyenlerin oranının da %3.5’lar civarında
olması daha çok dar gelirli ve eğitim düzeyi düşük ailelerden alınan yanıtlarla ilgilidir
(Çizelge 3).  

Aile içi şiddet konusundaki tutuma gelince, anket uygulanan İzmir kent halkı temsil-
cilerinin % 24.9’u aile içi şiddeti aynı şiddetle reddederken, buna ek %25,5’i “aile içi
sorunların konuşarak çözülebileceği” ve %6,8’i  “aile içi hoşgörünün esas olduğu”
yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna karşılık, “her evde vardır”, “aile namusu söz
konusu olduğunda vardır” ya da “hiçbir hata cezasız kalmaz” şeklinde yorumlarda
bulunanların toplamda %15.5 oluşu da ayrıca anlamlıdır. Aile içi şiddet konusundaki
görüşün daha da netleştirilmesi için ankete katılanlara “aile içinde onaylamadığınız
bir davranışla karşılaştığınızda tutumunuz ne olur” denmiş ve %56.7’si “alır karşıma
konuşurum” derken, %25,.6’sının yanıtları aile içi şiddeti açıkça kabul ettiği yönünde
ve gerekli gördüğü takdirde başvuracağının işaretini verir niteliktedir. “Aile meclisinin
kararı ne ise o uygulanır” –ki bu seçenek ile töre kastedilmiştir-  diyenlerin %4.6’lık
oranı da ayrıca değerlendirmeye muhtaçtır (Şekil 17). 

KKİİŞŞİİ YYÜÜZZDDEE

Mutlaka okuyup meslek sahibi olmasını isterim 380 68,9

Kız çocukları mutlaka okutulmasını önemsiyorum 48 8,6

Bir an önce gelir getiren bir işi olsun 40 7,1

Bilmiyorum 26 4,6

Çocuklarım zaten geleceğini kurdu 23 4,1

Okumasını çok gerekli görmüyorum 23 3,5

Aile mesleğini devam ettirmesini istiyorum 20 3,2

TTOOPPLLAAMM 556600 110000

Çizelge 3. Ankete katılan ailelerin çocuklarının geleceklerine ilişkin öncelikleri
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Şekil 17. “Aile içinde onaylamadığınız bir davranışla karşılaştığınızda
tutumunuz ne olur?”

Kentlilik göstergeleri içinde ele alınan kent halkının kentte faaliyet gösteren sosyal-
mesleki-kültürel örgütlenmelere aktif katılımı konusundaki durum aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Ankete katılanlar içinde herhangi bir sosyal içerikli STK’ya (sivil toplum
kuruluşu) üye olup olmadıkları yönündeki soruya %70.4 oranında “hayır” yanıtı alın-
mıştır. Üyeliği bulunan %29.6’lık diliminin de %33.1’i herhangi bir siyasi partiye,
%19.9’u yardımlaşma ve dayanışma derneğine, %18.4’ü ise bir mesleki derneğe
üyedir. Hemşeri derneklerine üyelik %13.2 iken, sanat-kültür derneğine üyelik sadece
%9.6’lık bir paya sahiptir (Şekil 18).

Alan çalışması sırasında görüşmelerde bulunulan İzmir kent sakinlerine, kent sorunları
konusundaki duyarlılıklarını belirlemek üzere yöneltilen sorulara alınan yanıtlar, kent
halkının şikayetçi olduğu öncelikli ilk beş sorunun sırasıyla altyapı, gecekondulaşma,
çevre kirliliği ile ulaşım hizmeti ve maliyetleri olduğu yönündedir (Çizelge 4). 

Ancak burada özellikle kentlilik bilinci açısından en dikkat çekici sonuç, kent halkının
şikayet ettiği ve kentin en ciddi sorunu olarak gördüğü konuların çözümünde adrese
kendini de dahil etmek yerine doğrudan yerel ve merkezi yönetimi adres göstermesi
ve tek sorumlu kabul etmesi yönündeki tutumudur (Çizelge 4). 

Bir süre dışarı
çıkarmam

Evden kovarım
/giderim

Aile meclisinin
kararı ne ise

Gereği ne ise
onu yaparım

Alır karşıma
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Harçlığını
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Şekil 18 . Ankete katılanların üye oldukları dernek ya da STK türü

SSOORRUUNNLLAARR KKİİŞŞİİ YYÜÜZZDDEE

Altyapı 288 51,1

Gecekondulaşma 60 10,7

Hava kirliliği 40 7,1

Çevre kirliliği 39 7,0

Ulaşım ağı ve maliyeti 34 6,1

Hırsızlık-kapkaç 19 3,4

Sosyo-kültürel tesislerin yetersizliği 16 2,9

Gürültü 11 2

Görüntü kirliliği 11 2

Yeşil alan yetersizliği 10 1,8

Kenti sahiplenme duygusunun olmaması 10 1,8

Sorun yok 8 1,5

Açık alan yetersizliği 5 0,9

Tarihi ve kültürel mirasın korunamaması 5 0,9

Hepsi 3 0,6

İşsizlik 1 0,2
TTOOPPLLAAMM 556600 110000

Çizelge 4. İzmir kent halkının değerlendirmeleriyle İzmir’in öncelikli sorunları
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Birçok konuda ilklerin kenti durumunda olan İzmir, kentine sahip çıkma, çözüm
üretme ve bu süreçte kentlileriyle birlikte hareket etme konusunda da kendisinden
bekleneni yapmaya devam etmektedir. Nitekim kentlilerinin yaşam kalitesinin artırıl-
ması çalışmalarına zemin oluşturacak kent ve kent yaşamına ilişkin envanter çalış-
malarını yerel yönetim ve kalkınma ajansı kanalı ile çalışmalar yürütmektedir.

SSOONNUUÇÇ VVEE İİZZMMİİRR İİÇÇİİNN ÖÖNNEERRİİLLEERR

İzmir dışında yaşayan ya da hayatının bir dönemini bir şekilde İzmir’de geçirmiş olan-
ların zihinlerindeki İzmir imajının öne çıkan sembolleri gün içinde bile değişken
havası, güzel-sıcakkanlı kızları, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Konak Saat kulesi, Kordonu,
Karşıyakası, Konak-Karşıyaka arası işleyen vapurundaki martılarla paylaşılan gevrek
ya da boyoz keyfi, kolay iletişime açık, sosyal demokrat duruşu vb. şeklinde sıralan-
maktadır. Bu neşeli ve romantik tanımlamaların ötesinde, yine İzmir kent yaşamına
ilişkin, günlük yaşamın daha çok ev dışına kurgulanması, bunun kent içi toplumsal
ilişkilerin normalleşmesine katkı sunduğu, nüfusu ağırlıklı olarak göç ile şekillenme-
sine rağmen sınıfsal farklılıkların nispeten yumuşatıldığı bir kent yaşamı, bu nedenle
dışardan gelenleri kısa sürede kendine alıştıran-benzeten yanı, ısrarcı olmayan ancak
inandığı doğrular karşındaki toplu ve dik duruşu gibi ek tanımlamalar, bize İzmir’in
kentlilik süreci açısından kendi içinde ve en baştan ciddi avantajlara sahip olduğunu
göstermektedir.

Nitekim kentte kentlilik bilincinin düzeyinin ve varolan potansiyelin belirlenmesi
adına gerçekleştirilen alan araştırmasına göre; İzmir’de kalış süresinin kısa ya da uzun
olmasından bağımsız biçimde kentte yaşayanların % 86.7’si kendisini net olarak
İzmir’in bir parçası olarak hissettiğini ifade etmekte, hatta kendileri ve aileleri adına
geleceğe yönelik yatırımları için birinci adres olarak yine İzmir’i göstermektedir. Aynı
şekilde ankete katılanların % 76’sı İzmir’de yaşamaktan olan memnuniyetlerini belir-
tirken buna neden olarak da, kentin modern ve gelişmiş bir kent oluşunu, havası ve
doğasının elverişli oluşunun yanında özellikle İzmir’in bir hoşgörü kenti olmasını
göstermektedirler. Bu durum, şüphesiz kente göçle gelenlerin kente entegrasyon
süreçleri, yaşadıkları kentle kurdukları duygusal bağ ve kentlilik bilincinin gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar adına İzmir’i avantajlı kılmaktadır. Kent sakinleri ile kent
arasında bir duygusal bağ kurulmasında bir güçlük olmamasına karşılık yaşadıkları
kentin sembolik bir çok mekanını çok da iyi tanımadıklarına ilişkin bilgiler de yine
aynı anketlerden çıkan sonuçlar arasındadır. Diğer bir anlatımla İzmir’de yaşayanların
burada olmaktan memnun olmalarına ve kenti bir ticaret-kültür ve turizm kenti olarak
algılamalarına karşın, kentsel mekan ve sosyo-kültürel geçmişi konusundan bilgi
sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu ise İzmir’de kentlilik bilincinin geliştirilmesi
konusunda yürütülecek çalışmalar açısından önemli bir uyarı anlamı taşımaktadır.
Bunun yanında yukarıda sözü edilen ankette kent halkının kentlilik düzeylerini be-
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lirlemek için kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri bazı yanıtlar İzmirlilerin
kentlilik sürecini henüz tamamlamadıkları yönünde bir kanaat da uyandırmaktadır.
Sözgelimi, İzmir kent halkının kenti bir kültür kenti olarak görmelerine karşın kentte
tiyatro-opera-bale gibi görsel sanatlara ilişkin etkinliklere katılımı çok düşüktür. Ayrıca
kent yaşamına sahip çıkmak, sorumluluk almak ve kent yaşamında aktif rol almak
anlamı taşıyan STK üyeliği ve kent yönetimine sivil inisiyatif olarak katılım gösterme
oranı da sadece % 29’dur. Yine aile içi şiddet konusundaki tutumları sorulduğunda
%60’a yakın bir oranda tümüyle reddederken, varlığını kabul eden hatta bazı durum-
larda gerekli olduğunu ifade edenlerin oranının %15.5 oluşu da ayrıca anlamlıdır. 

Son olarak kent halkının yaşadıkları kentin sorunları konusundaki farkındalık
düzeyine ilişkin sorulara verilen yanıtlar, özellikle de bu sorunların giderilmesinde
sorumlu olarak hala yerel ve merkezi yönetimi tek adres göstermeleri, kanaatimizce
İzmir’in modern, sosyal, demokratik ve katılımcı kent imajına uygun düşmemektedir.
Bu ise, İzmir’in mevcut kent kültürünün sağladığı avantajlarına rağmen, kentlilik an-
lamında istenilen aşamaya henüz gelmediğinin bir göstergesidir. Bu nedenle İzmir’de
genelde kentlilik bilincinin, özelde İzmirlilik geleneğinin yerleşmesi konusunda
başlatılacak çalışmalarda, bu eksik yanlarımızın dikkate alınması, kent halkı ile kent
yaşamını fiilen bütünleştirecek ve bu süreçte kent halkının aktif katılımını destekleye-
cek bir program üzerinde çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bilindiği üzere, kentler oluşturdukları kimlikleriyle anılmakta, bu kimlik kentlerin
ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimleri açısından önemli güzergahlar oluşturmak-
tadır. Kimliğin oluşması için   yerel yönetimlerin kentin tüm kurum ve kuruluşları ile
ekonomik, kültürel ve sosyal tüm aktörler ve potansiyellerini  olabildiğince harekete
geçirmek, bu sürece katmak gereklidir. 

Kentte var olan meslek odalarının yanı sıra toplumun örgütlü tüm kesimlerinin bu
sürecin parçası olmaları için katılımı sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Kentin
sanayisiyle, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle, ticareti ile bütünsel olarak, toplumsal,
ekonomik, fiziksel gereksinimine yönelik katılımcı planlama ve uygulama anlayışı esas
alınmalıdır.

Fuarlar ve Kongreler Kenti İzmir kimliği hedefi süreç içerisinde yerel yönetimler ve
kentin ekonomisini yönlendiren kesimler arasında yeterince destek bulamamış, ken-
timiz henüz bu kimliğe kavuşamamıştır.  Kongre ve fuar organizasyonlarına ev
sahipliği yapan bir İzmir'in dünya barışına katkı sağlayacak organizasyonlarla, dünya
kültürlerini bir araya getiren etkinliklerle desteklenebilmesi için, kent mekânlarında
da bu imgeye uyumlu özel projeler geliştirilmelidir.

Bununla birlikte engellilere, kadınlara, yaşlılara kısaca tüm öteki gruplara sahip
çıkıldığını gösteren düzenlemeler gerçekleştirilmeli, bu düzenlemelerin yalnızca sem-
bol ve anıtsal yapılarla değil, bizzat yaşamın içinde yer alan çözümler olması sağlan-
malıdır.
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İzmir gerek aldığı göçlerle, gerekse geçmişten gelen demografik yapısıyla farklı etnik
kökenlere sahip bir halka sahiptir. Bu çeşitlilik kent kültürüne zenginlik katmaktadır.
Bu kültür zenginliğinin korunması amacıyla yerel yönetimlerce çeşitli etkinlikler yapıl-
malı, mekan düzenlemeleri gerçekleştirilmelidir. 

Bununla birlikte, hem farklı kimliklerin bir arada barış içinde yaşamasını, hem de
kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin herhangi bir engele rastlamadan sosyal
yaşama katılmalarının sağlayacak düzenlemelerle, İzmir daha eşitlikçi, özgürlükçü,
demokratik bir kent kimliğini  kazanmalıdır.    

Tüm bu çalışmalara ek olarak İzmir örneğinde kentlilik bilincinin geliştirilmesine katkı
vereceğini düşündüğümüz diğer çalışmalar da aşağıdaki gibidir; 

• “Kenti kentliye anlatmak kentlileşme sürecinin en önemli basamağıdır” görüşünden
hareketle, İzmir için “Kentlileşme Bilincini Yayma Grubu” kurulabilir. Bu ya da buna
benzer bir adla kurulacak, herhangi bir tüzel kişiliği olmayan bir grup kentlilik bilin-
cinin nasıl yaygınlaştırılabileceği konusunda araştırmalar yaparak bunları medya yolu
ile toplantılarla yayabilir.

• Kentlileşme kongresi/semineri, sempozyumu gibi geniş kapsamlı toplantılarla dünya
kentlerinden oradaki kentlilik bilincini anlatan örneklerle çalışmalar yapılabilir.

• “Kentimi nasıl istiyorum” konulu, ilköğretimden başlayıp, liselere, üniversitelere
uzanan ve daha sonraki aşamada halka açık, örneğin yazı yarışması, resim çalışması
gibi etkinlikler düzenlenebilir.

• Kent gönüllüleri atölye çalışmaları, kentin tarihi ve kültürel değerler envanteri
konusunda bilgilendirme toplantıları ile kentin somut olmayan tarihi mirasının tespiti,
sahiplenilmesi çalışmaları yararlı olacaktır.

• “Kentli davranış, kentliye davranış seminerleri” sürekli halkla iç içe olan meslek
gruplarına bu konuda verilecek eğitimlerde öncelik tanımak iyi olabilir. 

• Kenti yeniden keşfetme konulu değişen-farklı ilgi gruplarına yönelik geziler
İzmirlileri kentleri ile yeniden buluşturmak ve yaşadıkları kentin öteki yüzünü keşfet-
meleri ve tanımaları açısından son derece yararlı olacaktır kanısındayız. 

Şüphesiz medya özellikle de yerel medya kentlilik bilincinin geliştirilmesinde tetik-
leyici bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Sadece yaygın eğitim kanallarının kul-
lanımı değil, kitleleri doğrudan ve hızlı biçimde yönlendirme konusunda yazılı ve
görsel iletişim kanallarını da kullanmak şarttır. Toplum yönlendiricileri - STK ve yerel
yönetim temsilcileri ve aydınların sabırlı ve sistematik özverili çalışmaları da bu süreçte
son derece önemlidir. 
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FFeerraahh OORRUUNNTTAAfifi OONNAATT** 

* Yrd. Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.

SSOOSSYYAALL MMEEDDYYAADDAA İİZZMMİİRR VVEE İİZZMMİİRRLLİİLLİİKK

ÖÖzzeett

Sosyal medya, teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses
dosyaları ile birleştiren şemsiye bir kavramdır. Sosyal medya ortamları, bloglar, online
sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet ortamları,
e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma açık
olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır. Farklı amaçlarla kullanılan sosyal medya
ortamları aynı zamanda, zaman ve mekan gözetmeksizin sevilen veya insanların kök-
lerin ait olduğu yörelerle ilgili resimlerin, videoların, şiirlerin, yazıların, duygu ve
düşüncelerin paylaşıldığı, hemşehrilik duygusunun yaşatıldığı iletişim ortamlarıdır. 

Son iki yıldır inanılmaz oranda üye sayısına ulaşan sosyal ağ sitelerinde İzmirliler ve
İzmir ili içinde bulunan ilçeler için birçok forum, grup ve hayran sayfalarında; İzmir
ve İzmirli olmakla ilgili övgü dolu yorumların çok olduğu gözlenmektedir. İzmir ve
İzmirli olmakla ilgili birçok video, yazı, şiir, fotoğraf hem bu sitelerdeki İzmir grupları
arasında hem de e-posta grupları arasında sürekli olarak paylaşılmakta ve yayılmak-
tadır. Bu gözlemlerden hareketle hazırlanan bildiride sosyal medyadaki İzmir ve
İzmirli olmakla ilgili içerikler ve iletişim trafiği incelenmiştir.

SSoossyyaall MMeeddyyaa,, WWeebb 22..00 vvee KKuullllaannııccıı GGüüddüümmllüü İİççeerriikk KKaavvrraammllaarrıı

Sosyal medya hangi sektörün tartıştığına bağlı olarak çok farklı yönlerden değer-
lendirilebilir. Aynı bağlam içinde kullanılabilen diğer terimler ise sosyal yazılım, sosyal
bilişim ve web 2.0’dır1. Sosyal medya ile hemen hemen eş anlamlı kullanılan web 2.0,
ekonomik, sosyal ve teknolojik trendlerin bir araya getirerek oluşturduğu, gelecek
nesil internetin daha doğal, özgün bir formudur. Web 2.0’ın genel özellikleri kullanıcı
katılımı, açıklık ve ağ etkisi göstermesi olarak sıralanabilir2.

Bugün www denen kavram Web 2.0 ortamlarına kayarak sosyalleşmiş web kavramı
haline dönüşmüştür (Fu, Liu, Wang, 2007: 675). Web, 1990’lı yıllardaki haliyle
karşılaştırıldığında, bugünkü Web 2.0 evrimini yakalamasının bireysel performanslara
dayandığı söylenebilir. Bireylerin aktif performansları nedeniyle artan hareketlilik ve
etkileşimler, bilgi, haber, olay, fikir, tavsiye, resim, söz paylaşımını da beraberinde
getirmiş ve oluşan online dünya içine girerek daha çok renkleri, inanışları ve ülkeleri
katmıştır. Web 2.0 platformu özgür düşünceler ve fikirler için ilham kaynağı oluşturan
bir cennettir (Fu ve diğerleri: 675). 

2. Gün  
Bildiriler
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Geleneksel etki, haberi toplayan veya bir araya getiren kişiden (gazeteci gibi) hedef
kitleye akmasıydı. Bloglar, sosyal ağlar, online forumlar ve sosyal medyanın diğer tür-
leri etkinin dinamiğini değiştirmiştir. Bilgi artık kendimiz gibi olanlar arasında paylaşıl-
maktadır (Solis, Breakenridge, 2009:2). 

Günümüzde iletişimin her alanı için önemi göz ardı edilmez olan sosyal medya
araçlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Bloglar (ağ günlükleri)

2. Sosyal ağ siteleri (Facebook, MySpace gibi) 

3. Ses ve müzik kaydı paylaşımı için podcastler, 

4. Wikiler (wikipedia gibi), 

5. Mesaj tahtaları, 

6. Sosyal imleme siteleri (del.iciou.us gibi), 

7. Fotoğraf paylaşım siteleri (flickr gibi),

8. Video için paylaşım siteleri (YouTube, Metacafe),

9. Kişisel bilgi paylaşım siteleri (Twitter),

10. Forumlar 

11. Ürünler ve hizmetler hakkında görüş, yorum paylaşma siteleri (epinions.com,
sikayet.com),

12. Sanal dünyalar, sanal olarak yaratılmış gerçek yaşamın yansıması olan ortamlar
(virtualworld gibi).

Sosyal medya terimi, kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak
etkileşim kurmaları için olanak sağlayan online araçlar ve web siteleridir. Sosyal medya
aynı zamanda topluluklar ve sosyal ağlar oluşturmayı, katılımı ve işbirliğini destekler.
Sosyal medya araçlarının ortak özellikleri aşağıdaki gibidir3:

• Katılım: Sosyal medya, ilgili olan herkesin katkısını ve geri bildirimini destekler.
Medya ve izleyici arasındaki çizgiyi ortadan kaldırır.

• Açıklık: Birçok sosyal medya hizmeti geribildirime ve katılıma açıktır. Oylamayı,
yorumları ve bilgi paylaşımını destekler. İçeriğin kullanımını ve içeriğe erişimi en-
gelleyecek sınır sadece bazı sosyal medya ortamlarında vardır. 

• Konuşma: Geleneksel medya ‘yayınlamak’ ile ilgiliyken (içerik izleyiciye yayınlanır
veya dağıtılır); sosyal medya daha çok iki yönlü konuşma olarak görülmektedir. 



- 229 -

• Topluluklar: Sosyal medya, toplulukların kolayca oluşmasını ve etkin bir biçimde
iletişim kurmasına imkan verir. Topluluklar, politik görüşler, fotoğraf sevgisi veya
sevilen televizyon programları gibi ilgi duyduklarını paylaşırlar. 

• Bağlantı: Sosyal medya türlerinin çoğu diğer sitelerin linklerine, kaynaklara ve in-
sanlara bağlantıyı kullanarak büyüdüler.

Kullanıcı güdümlü içerik, son kullanıcılar (profesyonel yazarlar, yayıncılar, gazeteciler,
lisanslı yayıncılar ve prodüksiyon şirketleri olan geleneksel medya üreticilerine karşın)
tarafından üretilen çeşitli medya içeriğini ifade etmektedir. Kavram, 2005 yılında web
yayıncılığının ve genel anlamda halkın kullanabileceği, erişimi kolay ve ücretsiz sosyal
mecra içeriğinin üretiminin artışıyla ortaya çıkmıştır. Dijital video, bloglar (ağ gün-
lüğü), podcasting (müzik ve video yayını ve paylaşım ortamları), mobil telefon görün-
tülerini ve wikileri (sözlük ve ansiklopedi) kapsayan medya, açık kaynakları, ücretsiz
yazılımı, esnek lisanslamayı sağlarken, yetenek geliştirme, keşif ve işbirliği önündeki
engelleri kaldırmaktadır4. Kullanıcı güdümlü içerik çok yeni bir fikir değildir. Aslında
köşe yazarlarının okuyucuları, dinleyicileri ve izleyicileriyle uzun soluklu etkileşimi
çok eskilere dayanmaktadır. Gazete editörlerine, radyo ve televizyon yapımcılarına
mektuplar, radyo programlarını aramalar, istek parçaları kullanıcı güdümlü içeriğin
en eski örnekleridir. Sosyal medyadan çok önce kullanıcı güdümlü içerik okuyucular,
hayranlar ve elçiler tarafından bir şekilde üretilmekteydi. Kullanıcı grupları, forumlar,
bülten tahtaları ve hatta kişisel web siteleri insanların düşüncelerini, görüşlerini, fikir-
lerini, uzmanlıklarını ve vizyonlarını paylaştıkları ortamlardı. Web ortamı büyüdükçe
insanların birbirlerine online araçlar ve kanallarla ulaşma kabiliyetleri de artmıştır
(Solis, Breakenridge: xix). 

HHeemmşşeehhrriilliikk vvee SSoossyyaall MMeeddyyaa

Hemşehrilik sözcüğü ilk olarak hemşehriler arasındaki durumsal bir ilişkiyi tanımla-
maktadır. Bir durumu tanımladığında hemşehrilik, ortak paydaları aynı coğrafi alanda
kök salmış olan iki kişiden birinin diğerine göre durumunu niteler. Hemşehrilik
sözcüğü ikinci olarak, memleketleri aynı coğrafi yer olan veya aynı coğrafi yere ait
olma hissini taşıyan kişiler arası ilişkileri ve onlar arasındaki bağları ve bu bağlardan
doğan çeşitli kimlikleri tanımlar. Bu bağlar kimi zaman toplumsal kimlik düzeyinde
iş görür. Yani, birbirlerini tanımayan kişiler, birbirlerinin fiziksel görünüşüne, konuş-
masına vs. bakarak birbirlerini coğrafi alana referansla kategorileştirirler ve birbirlerini
‘biz’ ve ‘onlar’ kategorilerinde değerlendirirler. Aynı coğrafi mekana ait olma hissini
taşıyan kişiler arasındaki bağlar kimi zaman kişisel kimliğin konusu olur (Kurtoğlu.
2005). Sosyal medya ortamlarında ise hemşehrilik olgusu etrafında toplanmış binlerce
sosyal ağa rastlamak mümkündür. Hemşehrilerinin hukuki bir yapı içerisinde bir
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araya gelmediği kentlerin, ilçelerin hatta mahallelerin bile birçok grubu sosyal med-
yada bulunmaktadır. 

İzmir hemşehriliği incelendiğinde, kent dışında ve içinde İzmirlilikle ilgili derneklerin
sayısının çok az olmasına rağmen (İzmirliler Derneği, İzderankara-İzmir Kültür ve
Dayanışma Derneği, İzmir Sevenler Derneği dışında dernek ismi bulunamamıştır),
kendisini İzmir hemşehrisi olarak gören kişilerin kendiliğinden İzmir’e duydukları
sevgiyi göstermek adına içerik üretmeleri ve bunları sosyal medya ortamında geniş
kitlelere yaymaları kente olan sevginin büyük bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Sosyal medya, kendiliğinden oluşan kent kültürü paylaşımıyla hem hemşehrilik ol-
gusunu pekiştirmekte hem de kentin tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Sosyal medya ortamlarındaki içeriklerin çok kişi tarafından paylaşılmasıyla birlikte
aynı içeriklerin geleneksel medya araçlarında da yayınlandığını görmek mümkün
olduğu gibi geleneksel medyada yayınlanan bir yazının, bir fotoğrafın ya da bir video-
nun sosyal medya ortamlarında da paylaşıldığını görmek artık olağan hale gelmiştir.
Transmedya, krosmedya gibi kavramlaştırılan bu geçişler aslında aynı içeriğin farklı
iletişim araçlarında görülmesiyle izleyicilere engel tanımadan ulaşılmasını sağlan-
masıdır. 

Farklı medya kanalları arasındaki geçişlerin yanında, sosyal medya ve kentli iletişimi
kapsamında oluşan bir başka durum da yakınsamadır. Burada yakınsama (conver-
gence-aradaki açıklığın küçülerek ancak kesişmeden yaklaşması) iki boyutta meydana
gelmektedir. Birinci boyutta, fiziksel olarak birbirinden uzak insanların kent kimliği
altında oluşturulan sosyal medya platformlarında bir araya gelmesiyle oluşan yakın-
samadır. İstanbul’a göç etmiş İzmirlilerin, İzmirlilerle iletişim kurmak amacıyla inter-
nette gruplar oluşturması buna bir örnektir. İzmir gruplarının içinde ABD’den Çin’e
her yerden üye bulunmaktadır. İkinci boyutta ise fiziksel olarak birbirine yakın ancak
sosyal yaşamda birbirinden uzak insanların sosyal medya platformlarında bir araya
gelerek iletişim kurmasıyla oluşan yakınsamadır. Örneğin İzmir Bornova’da oturanlar
Facebook Bornova grubunda bir araya gelirler ve kendileri için iletişim ortamı sağlar-
lar. Her iki tür yakınsamada da benzer içerikte mesajlar paylaşılabilmekte ve hemşehri-
lik duygusu pekişmektedir. 

Sosyal medya, kent kültürünün motiflerinin fotoğraflar, videolar ve yazılar ile yan-
sıtıldığı ve geniş kitlelere aktarıldığı bir ortam sunmaktadır. Aşağıda sıralanacak sosyal
medya araçlarının her birinde kent kültürüne ait öğeleri farklı formatlarda görmek
mümkündür.

Kent kültürüne ait içeriklerin yoğunlukla paylaşıldığı sosyal medya araçları aşağıda
sıralanmıştır. 
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11.. BBlloogg ((AAğğ GGüünnllüüğğüü)):: İnternette “İnternet günlüğü”,  “e-günlük” ya da “ağ günlüğü”
olarak ifade edilen, teknik bilgi ve donanım gerektirmeyen, kullanımı ve yönetimi
kolay, zengin fonksiyonlu kişisel web alanları olan bloglar, sahiplerinin hem yazılı
hem görsel üretimlerini internet ortamında tüm dünyaya ulaştırmalarına olanak sağla-
maktadır. İletişim mecrası olarak bakıldığında blogların artık yeni bir mecra olduğu
iletişim ve pazarlama uzmanları tarafından kabul görse de Technorati tarafından bu
yeni oluşuma “citizen media”, Türkçe çevirisiyle, ”vatandaş mecrası”  ya da daha
genelleme yapılırsa kişisel medya ya da kişiye özel medya da denilmektedir5. Blogları
sadece kişisel web sayfaları olarak düşünmemek gerekir. MySpace, Facebook gibi
sosyal ağ sitelerindeki profil sayfalarının bugünkü durumu da bir bakıma blog
görünümündedir. Bloglarda ve ağ sitelerinin sayfalarında kişiler kullanıcı güdümlü
içerik sayılabilecek yazıları, fotoğrafları, videoları paylaşabilir, bunlar hakkında yorum
yapabilirler. Kent kültürünün paylaşımında bloglar ve sosyal ağ sitelerinin sayfalarının
ayrı bir yeri bulunmaktadır. 

22.. SSoossyyaall AAğğ SSiitteelleerrii:: Sosyal ağ, bireyler arasındaki kişisel veya profesyonel ilişkilerin
oluşturduğu ağdır. Sosyal ağlar insanlar arasındaki bağlantıları ve bu bağlantıların
gücünü temsil etmektedir6. Sosyal ağlar, birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak etki-
leşim halinde olan kişilerin oluşturduğu ağdır. Ağ, sadece aile ve arkadaşlardan değil;
öğretmenler, okul çalışanları, komşular, toplum içindeki bağlantılardan oluşmaktadır7. 

Sosyal ağ sitelerini özgün kılan, bireylere yabancılarla tanışma olanağı sunması değil,
kullanıcıların kendi sosyal ağlarını göstermeleridir. Sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların
amacı, yüz yüze olarak seyrek görüştükleri ya da uzun zamandır görüşmedikleri kişi-
leri sosyal ağlarına katmaktır (Boyd, Ellison, 2007). Sosyal ağ siteleri arasında en ünlü
olanı ve Türkiye’de en yoğunlukta kullanılanı Facebook’tur. Bugün Facebook için kul-
lanılan güzel bir tanım, Qualman’ın Socialnomics isimli kitabında yer almaktadır.
Qualman (2009) Facebook’ta, günde 1.5 milyon içeriğin (linkler, haberler, blog
yazıları, notlar, fotoğraflar, videolar, vb.) paylaşıldığını ifade ederken “eğer Facebook
bir ülke olsaydı Hindistan ve ABD arasında dünyanın dördüncü büyük ülkesi olurdu”
diyerek Facebook üyelerinin yoğunluğunu anlatmaktadır. Facebook’un kurumsal bil-
gilerinin bulunduğu web sayfasında Eylül 2009 itibarıyla kullanıcı sayısının 250 mil-
yonun üzerinde olduğu yazmaktadır8. Facebook firmasından elde edilen diğer verilere
göre Facebook kullanıcıları arasında Türkiye, 14 milyon kullanıcısıyla dünyada
üçüncü sırada bulunmaktadır. İlk sırada 69 milyon kullanıcıyla ABD, ikinci sırada 18
milyon kullanıcıyla İngiltere’nin yer aldığı belirtilmektedir. Türkiye’den olan kul-
lanıcıların oranı bir yıl içerisinde yüzde 254 artış kaydederken son altı aylık artış oranı
ise yüzde 56,1 olarak tespit edilmiştir9. Sosyal ağ siteleri kent kültürünün öğelerinin
yer aldığı içeriklerin en sıklıkla paylaşıldığı sosyal medya ortamlarının başında gelmek-
tedir. Özellikle Facebook’ta hemen her kentin grupları, hayran sayfaları bulunmak-
tadır. Gruplara ve hayran sayfalarına binlerce kişi üye olmakta ve grup üyeleri, kentle
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ilgili her türlü fotoğraf, video, şiir, yazıyı sayfalara yükleyebilmekte; sayfalardaki içerik-
leri kendi profillerine aktarıp bunları kendi arkadaşlarıyla paylaşabilmektedir. Ayrıca
sosyal ağ sitelerinde video paylaşım siteleri, bloglar, fotoğraf paylaşım sitelerinden
linklerin paylaşılabildiği gibi, gazete ve dergilerin web sitelerinden linkler de veri-
lebilmektedir. Bu duruma en iyi örnek olarak ünlü köşe yazarı Yılmaz Özdil’in İzmir
hakkında yazdığı yazılar verilebilir. 

33.. FFoottooğğrraaff PPaayyllaaşşıımm SSiitteelleerrii:: Sosyal medya ortamlarından önemli bir yere sahip olan
fotoğraf paylaşım sitelerinin arasında uluslararası anlamda en popüler olanı
Flickr’dır10. Söz konusu sitede hemen her konuda fotoğraf bulmak mümkündür. Site-
de yayınlanan fotoğraflar diğer sosyal medya ortamlarında da link verilerek yayınlana-
bilir. Örneğin; kişisel bilgi paylaşım sitelerinden Twitter’da hesabı olan bir kullanıcı,
İzmir’e ait fotoğrafların bulunduğu linki güncellemelerinde yayınlamış ve bu link kul-
lanıcının takip ettiği kişiler tarafından ziyaret edilmiştir11.             

2008 yılı rakamlarına göre 42 milyon olarak tespit edilen site kullanıcılarının sayısı her
geçen gün artmaktadır12. Genellikle fotoğraf sanatçılarının ve fotoğraf meraklılarının
trafik yarattığı sitede, fotoğrafların altına yorumlar yazmak da mümkündür. Flickr’da
hemen her kente, ilçeye hatta semte ait fotoğraf bulunabilir. Turistik seyahat etmek
isteyenlerin de sık ziyaret ettiği site turizm açısından da ayrı bir öneme sahiptir.

44.. VViiddeeoo PPaayyllaaşşıımm SSiitteelleerrii:: Sosyal medya ortamlarından en çok ziyaretçisi olan sosyal
medya ortamı, video paylaşım siteleridir denilebilir. Ziyaretçilerin üye olmalarının
gerekmediği video paylaşım sitelerinde hemen her konu hakkında video ve slayt gös-
terisi bulmak mümkündür. Qualman’a (2009) göre Google’dan sonra dünyanın ikinci
büyük arama motoru video paylaşım sitelerinden biri olan Youtube’dur. Youtube, söz
konusu sitelerin en popüleri olmasına rağmen, aynı özelliği taşıyan binlerce site bu-
lunmaktadır. Video paylaşım sitelerine video yüklemek, yüklenen videoları farklı
sosyal medya ortamlarında paylaşmak mümkündür. Kent kültürüne ait öğelerin yer
aldığı videoları adı geçen sitelerde görmek mümkündür. Video paylaşım sitelerinde
kentlerin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtıldığı görüntüler, görüntülere eşlik eden
şarkılar ve şiirlerin yanında, kentteki önemli olayların görüntüleri, kentte çekilmiş
filmlerden bölümler de bulunmaktadır. Örneğin; İzmir ile ilgili birçok video ile birlikte
Cumhuriyet mitingiyle ilgili görüntüler Youtube’da bulunmaktadır. Video paylaşım
sitelerindeki videoların altına siteye üye olanların yorumlar yazdıkları sıkça görülmek-
tedir. Örneğin Smyna 1922 isimli filmin altına Türk ve Yunanistan tarihine ilişkin
çeşitli yorumların yanında, yorumlar arasında tartışmaların olduğu gözlenmektedir13. 

55.. FFoorruummllaarr:: Özgün konu başlıkları ve ilgi alanları etrafında online tartışma alanlarıdır.
Forum, web 2.0 ve sosyal medya kavramları ortaya çıkmadan çok önce oluşturulmuş
bir interaktif ortamdır. Forumlarda internet kullanıcıları genellikle kendi kimlikleriyle
yer almazlar. Takma isimlerle yer aldıkları forum ortamlarında istedikleri konularla il-
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gili tartışma konuları başlatabilirler, çeşitli yorumlar yapabilirler, yorumlarının içine
linkler koyabilirler. Konusu kentler olan forumların da sayısı oldukça fazladır. Kent
başlıklı forumlar iki ayrı gruba ayrılabilir. Birinci grupta kentle ilgili bilgi alışverişinin
olduğu, turizm faaliyetlerine hizmet eden forumlar (tripadvisor.com gibi), ikinci
grupta ise aynı kentte yaşayan insanların iletişim kurmak, tanışmak amacıyla oluştu-
rulan forumlar yer almaktadır. Genel anlamda kent ismini alan forumlarda kentin
kültürü, kentin yaşam özellikleri, insanların davranışları konularında paylaşım yapıl-
maktadır. 

RRaakkaammllaarrllaa SSoossyyaall MMeeddyyaaddaa İİzzmmiirr 

11.. BBllooggllaarr:: İzmir’le ilgili olarak internet üzerinde çok fazla blog bulunamamıştır. Sadece
bir blog, kullanıcı güdümlü içerik özelliğini taşıyan mesajları barındırmaktadır. İzmir-
blog14 isimli blog, İzmir ile ilgili İngilizce kaynak arandığında ilk sıralarda çıkan ortam
olması özelliğiyle, ister istemez İzmir’in tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Söz konusu
blogların hemen her dilde hazırlanması ve çoğaltılması kentin tanıtımına katkıda bu-
lunacaktır.

22.. SSoossyyaall AAğğ SSiitteelleerrii:: Kullanıcı sayısı açısından Türkiye’nin üçüncü olduğu Facebook
sitesinde İzmir ile ilgili çok sayıda grup bulunmaktadır. Facebook firmasından alınan
bilgilere göre Türkiye’deki 14 milyon kullanıcıdan 1.5 milyonu İzmir ilinde bulun-
maktadır. Haziran-Eylül 2009 döneminde yapılan 3 aylık taramada üç büyük ile ilişkin
aşağıdaki veriler elde edilmiştir:

AArraannaann KKeelliimmee GGrruupp TTooppllaamm YYüükklleennmmiişş VVeerriilleenn DDuuvvaarr
vvee SSoonnuuçç SSaayyııssıı ÜÜyyee SSaayyııssıı FFoottooğğrraaff SSaayyııssıı lliinnkklleerr YYaazzııssıı SSaayyııssıı

Ankara 57 31.842 799 429 2.798

İstanbul 25 74.457 6.948 1.004 7.534

İzmir 77 300.000+ 1.700+ 300+ 3.100+

Tablo 1. Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için açılmış grup sayısı ve diğer veriler

Araştırma sonuçlarına bakıldığında İzmir ve İzmir ilini sevenler tarafından oluşturul-
muş grupların sayısı diğer illere göre çok yüksektir. Aynı üyenin birden fazla gruba üye
olduğunun da gözlendiği araştırmada üye sayısından çok oluşturulan grup sayısı ve
yüklenen fotoğrafların sayıları dikkate alındığında İzmirlilerin ve kendisini İzmirli
olarak tanımlayanların fazlalığı dikkat çekmektedir. 

Araştırma kapsamında İstanbul ve Ankara dışındaki diğer iller de incelenmiş ancak
grup sayısı bakımından benzer sayıda grup adedine rastlanmamıştır. İstanbul grup-
larının sayısı az olmasına rağmen üyelerinin fazlalığı dikkati çekmiştir. Araştırma kap-
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samında diğer ülkelerdeki benzer özellik gösteren metropol kentler rastgele ince-
lendiğinde aynı sonuçlarla karşılaşılmamıştır, ancak daha güvenilir veri elde edile-
bilmesi için benzer kentlerin de tek tek taranması gereklidir. 

İnsanların sosyal ilgi alanları ve sevdikleri konular üzerinde bir araya geldikleri sosyal
ağ sitesi grupları arasında İzmir gruplarının fazlalığı İzmir’e duyulan hayranlığın,
İzmir’e duyulan özlemin ve İzmirli Olmak olgusunun kişiye değer katan bir özellik
olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. İzmir ilçelerine bakıldığında ise aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre ilçelerin üye sayıları birbirine yakın gözük-
mektedir. 

İİzzmmiirr İİllççeelleerrii GGrruupp ÜÜyyee FFoottooğğrraaff VVeerriilleenn DDuuvvaarr YYaazzııssıı
((MMeerrkkeezzee YYaakkıınn)) SSaayyııssıı SSaayyııssıı SSaayyııssıı LLiinnkklleerr SSaayyııssıı

Karşıyaka 6 3445 37 4 85

Bornova 11 1991 32 44 233

Güzelyalı 11 3194 57 11 71

Çeşme 8 3661 76 18 214

Buca 7 1247 98 8 98

Urla 7 4467 216 27 282

Güzelbahçe 4 803 76 11 46

Narlıdere 3 575 49 4 14

Balçova 9 2754 57 10 188

Gaziemir 8 550 43 5 80

Konak 4 586 37 15 28

Merkeze Yakın
İlçeler Toplam 78 23273 778 157 1339

Tablo 2. Facebook’taki İzmir ilçelerinin bulunduğu gruplar ve gruplara
ilişkin veriler.

İzmir ve ilçelerine ait grupların bazılarının isimleri de oldukça dikkat çekicidir. İlginç
kabul edilecek isimler arasında “İzmirli olmak ayrıcalıktır”, “İzmirli en az 3 çocuk
yapsın birini İstanbul’a diğerini Ankara’ya göndersin”, “Bir gün İzmir’e geri
döneceğim!!!”, “Karşıyaka’nın havasını solumuş ruhunu özümsemişler”, “Kumru
Çeşme’de yenir” isimli gruplar bulunmaktadır. Cumhuriyet mitinglerinin ardından
ortaya çıkan grupların da ilginç isimler taşıdığı ve İzmir ilinin laik kimliğiyle ilgili
söylemlerin olduğu gözlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 4 binden fazla üyesiyle “İlk
kurşun yine İZMİR’den devamını getir TÜRKİYEM!!!”dir. 
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Facebook grupları arasında en çok dolaşan yazılar arasında Yılmaz Özdil’in 15 Mart
2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Türkiye’den Sıkıldığım Zaman
İzmir’e Giderim Ben”15 başlıklı yazısı bulunmaktadır. Bu yazı binlerce kişi tarafından
okunmuş ve beğenilmiştir. Yazıya yapılan yorumlarla birlikte benzer yazılar aynı or-
tamlarda dolaşmıştır. Bu yazının ardından yine Hürriyet gazetesinden Sibel Arna’nın
yaptığı “İzmirli Olmak Dedikleri İşte Bu” başlıklı haber ve haberin içinde İzmir’in ün-
lülerinin kentle ilgili yorumları da dolaşan haberler arasındadır. Haberin beraberinde
İzmir’in özelliklerini anlatmak için İzmirli mankenlerle Kordon’da çekilen fotoğraf da
dolaşan görseller arasındadır. 

33.. FFoottooğğrraaff PPaayyllaaşşıımm SSiitteelleerrii:: Fotoğraf paylaşım siteleri incelendiğinde İzmirizm
akımına ait bir forum, görsel arşivden oluşan bir web sitesi bulunduğu gözlenmiştir16.

Fotoğraflarda Kordon, Saat Kulesi, Basmane Garı, Konak Meydanı, Asansör, M. Kemal
Sahil Bulvarı, Karşıyaka Bostanlı Sahili, Kiliseler, Kızlarağası Hanı gibi İzmir’in tarihi
ve turistik mekanları yoğunluktadır. Ayrıca fotoğraf paylaşım sitesinde İzmir olarak
arama yapıldığında flickr.com’da 37 milyon 643 adet fotoğraf bulunmaktadır. Bu
rakam genelde büyük kentler arandığında elde edilen sonuçla eşdeğerdir. Turizm
tanıtımı açısından son derece öneme sahip olan fotoğraf paylaşım sitelerinde daha çok
fotoğraf yüklenerek kent tanıtımına katkıda bulunulabilir. 

44.. FFoorruummllaarr:: Google’da arama yapıldığında forumlarda “İzmirli olmak ayrıcalıktır”
başlığıyla açılan tartışma sayısı 20’yi geçmektedir. Forumların arasında “Karşıyakalı
olmak ayrıcalıktır” başlıkları da bulunmaktadır. Forumlarda İzmirli kızlardan ve
İzmir’e ait güzelliklerden söz edilmektedir. “Ankaralı olmak ayrıcalıktır” konu başlıklı
forum tartışmaları 3 iken, “İstanbullu olmak ayrıcalıktır” sadece bir başlıkla
karşılaşılmıştır. “İzmirli kızlar” ve “İzmir’in kızları” başlığıyla arama yapıldığında ise
80’den fazla tartışma konusu başlığıyla karşılaşılmıştır. Tartışmaların içeriğini öğren-
mek için üye olunması gerektiğinden mesajların içeriğine ulaşılmamıştır; ancak başlık-
ların altındaki alt başlıklarda daha çok kızların güzelliği ve diğer kentlerdeki kızlarla
karşılaştırılması yapılmaktadır. “Ankaralı” ve “İstanbullu kızlar” olarak arama
yapıldığında herhangi bir forum başlığıyla karşılaşılmamıştır. “İzmir” başlıklı forum-
ların sayısı arandığında 10 adet forum bulunmuştur. Tartışma ortamı olan forumlarda
kentle ilgili birçok ögenin tartışılıyor olmasının nedeni, kentteki internet kullanımı
ve İzmirlilerin internet ortamında da iletişime açık olmaları olarak yorumlanabilir. 

55.. VViiddeeoo ppaayyllaaşşıımm ssiitteelleerrii:: İzmir’in güzelliklerinin fotoğraflarla sergilendiği videolarla
karşılaşılmaktadır. İnternet üzerindeki Google’dan sonra ikinci arama motoru olarak
kabul edilen Youtube.com (Qualman, 2009) isimli video paylaşım sitesinde de İzmir
ile ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulmuş birçok videoya rastlanmaktadır. İzmir ile
ilgili videoların bir kısmı facebook gruplarında da yüklenmiş durumdadır.
Youtube.com isimli siteye erişimin yasaklı olmasına rağmen videoların izlenme sayısı
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oldukça fazladır. İzmir ile ilgili videolarda kentin turistik ve tarihi mekanlarının yanı
sıra kalabalık caddeleri, körfezin manzarası, fuar gibi mekanlar bulunmaktadır. Video-
larda genellikle İzmir ile ilgili bestelenmiş eserler görüntülere eşlik etmektedir. Eser-
lerin ait olduğu sanatçılar, Aysun Kocatepe, Bendeniz, Ege, Serdar Efe, Sezen Aksu,
Suavi, Tanju Okan, Tuğba Özerk’tir. Ayrıca sanatçıların İzmir şarkılarının İzmir görün-
tülü video klipleri de sitede oldukça fazla sayıda kişi tarafından izlenmektedir.

AArraammaa SSoonnuuccuu VViiddeeoo AAddeeddii İİzzlleennmmee SSaayyııssıı YYoorruumm

İzmir 3 264.524 923

İzmir+ 14 263.552 1127

İzmirli Olmak+ 5 142.447 342

İzmir Resmi Tanıtım filmleri 2 54.023 93

Tablo 3. İzmir ili olarak Youtube.com’da yapılan tarama sonucu elde edilen veriler

“Ankaralı olmak” olarak arandığında tek bir video var ve izleyen kişi sayısı sadece 2
bin 471 olarak yazılmıştır. “İstanbullu olmak” olarak arandığında ise herhangi bir
sonuç ile karşılaşılmamıştır. “İstanbul” olarak arandığında çok az sayıda kullanıcı
güdümlü video ile karşılaşılmıştır. 

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

İnternet belli ilgi alanlarına sahip insanları sanal gruplar halinde bir araya getirme
özelliği sunmakta. Özellikle sosyal medya ortamları kolay erişim, kolay veri yükleme
ve paylaşma olanakları sayesinde hemşehrilik olgusu etrafından insanların bir araya
gelmesine olanak sağlamaktadır. Hemşehrilik olgusunun ortaya çıktığı kentlerin
başında -bir metropol kenti olmasına rağmen- İzmir geliyor denilebilir. 

Yapılan araştırmada, İzmirlilerin kent kimliklerini sosyal medyaya yansıttıkları ve
İzmir hemşehriliği çerçevesinde toplanmakta diğer kentlerin hemşehrileriyle
kıyaslandığında çok daha istekli olduğu gözlenmiştir. Özellikle Türkiye’den 14 mil-
yon, İzmir’den 1.5 milyon üyenin olduğu Facebook.com adresinde 300 bin kişinin
İzmir ile ilgili gruplara üye olması bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Sosyal
medyanın, hem kent tanıtımı hem de hemşehri iletişimi yönünden sunduğu olanaklar
değerlendirilerek interaktif bir iletişim kanalı olarak farklı amaçlarla kullanılması
mümkündür. 

Öneriler birkaç başlık altında toplanacak olursa:

� Hemşehri iletişimi amacıyla yerel yönetimler ve yerel sivil toplum örgütleri tarafın-
dan, kentle ilgili sosyal olguların, duyarlılık kampanyalarının duyurulması ve yayılması
amacıyla sosyal medya içerisindeki gruplar kullanılabilir. 
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� Yerel yönetimlerin kent için yaptıkları icraatların hemşehriler tarafından değer-
lendirilmesinde sosyal medya kullanılabilir. Yerel yönetimler, icraatlarıyla ilgili geri
bildirimleri, önerileri söz konusu iletişim kanallarındaki yorumları izleyerek belirleye-
bilir ve düzeltici eylemde bulunabilir. İzmir başlıklı forumlar yerel yönetimler için iyi
bir bilgi edinme kaynağı olabilir.

� Yerel kuruluşlar tarafından kent kimliği etrafında toplanmış gruplar aracılığıyla
sponsorluk, sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamındaki kültürel etkinliklerin
duyurulmasında gruplar birer iletişim kanalı olarak kullanılabilir. 

� Arama motorlarında kent isimleri arandığında arama sonuçlarının büyük bir kıs-
mının sosyal medya ortamlarındaki video, yazı ve fotoğraflardan oluştuğu gözlenmek-
tedir. Söz konusu sonuçlar kenti ziyaret edecek turistler, iş yapacak işadamları için
önemli bir referans olarak kabul edilebileceği varsayıldığında kentin tanıtımına ilişkin
olarak çeşitli dillerde hazırlanmış fotoğraf  ve video paylaşım siteleri, bloglar hazırlana-
bilir. Sivil toplum örgütleri veya profesyonel olmayan kişiler tarafından oluşturulmuş
ortamlar, kente yabancıların güvenini kazandıracağından, kentle ilgili önemli bir
tanıtım aracı olarak kullanılabilir. 
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13 http://www.youtube.com/watch?v=YxjI_loT1Og 

14 http://izmir-blog.blogspot.com/2006/09/konak-pier_12.html

15 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/11211624.asp

16 izmirfotoclub.com
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““İİZZMMİİRRLLİİ”” -- ““YYAAHHUUDDİİ”” -- ““KKAADDIINN”” OOLLMMAAKK ÜÜZZEERRİİNNEE****�

GGİİRRİİŞŞ

Bu bildiride, bir kente dair, bir dinsel azınlık grubunun kadın üyelerinin sözleri yer
alacaktır. Dokuz bin yıla yaklaşan tarihi ile İyonya kentlerinden olan Symirna hem
geçmişte ve hem de bugün,  hem sosyal ve hem de iktisadi açıdan önemini korumakta;
jeopolitik konumlanışı ile de her dönem dikkatleri üzerine çekmektedir. Bir ticaret li-
manı olarak her dönem yıldızı parlayan kent özelliğini korumuş ve bir çekim alanı ol-
muştur. Bu özellikler, ilk tektanrılı din olan Yahudi dinine mensup bireyleri de, 17.
yüzyıldan itibaren İzmir’e çekmeye yeterli olmuştur. Tarih boyunca İzmir, çok dinli,
çok dilli, çok etnili, çok kültürlü bir kent olma  ‘şansını’ korumuştur.

Bildirinin verileri bir alan araştırmasına dayanmaktadır. 2006–2009 yılları arasında
yapılan deskripsiyonel bir çalışmanın küçük bir bölümü tartışmanın konusu olacaktır.
İzmir’de ikamet eden Yahudi cemaatine mensup, 21 yaş üzerindeki kadınların oluş-
turduğu evrenden, görüşme formunu dolduran 203 kadın araştırmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler çapraz tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır.

İİZZMMİİRRLLİİ YYAAHHUUDDİİ BBİİRR KKAADDIINN OOLLMMAAKK

İzmir Yahudi Cemaatine mensup üye sayısı yaklaşık 1.750 kişidir. Bu popülasyonda
kadınların yeri ve önemi son derece önemlidir. Çünkü Yahudilik inancına göre din ana
soyludur. Diğer bir deyişle Yahudi bir annenin çocuğu bu dinin üyesi olarak kabul
edilir ve anne çocuğunun dinsel sosyalizasyonunu yüklenen yegane yükümlü olmak-
tadır. Bu yükümleniş toplum içinde ve aile içinde kadının konumlanışını yüksek bir
noktaya getirmektedir. İşte bu nokta araştırmanın ana iskeletini oluşturmaktadır.
Araştırmanın öznesini oluşturan kadınların genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz***:   

% 86 İzmir doğumlu (174 kişi)                                                                                                                            

% 3 İzmir’e yakın ilçelerden (6 kişi)

% 9 Diğer illerden (19 kişi)

% 2 İsrail doğumlu (4 kişi).  

Bu kadınların %79’unun annesi de İzmir doğumlu, %70’in babası da İzmirlidir. Bu
profil, cemaat kadınlarının tam bir İzmirli olduğunu bize göstermektedir. 

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
** Bu Araştırma, E. Ü.  Edebiyat Fakültesi BAP tarafından desteklenmiştir.
*** Yüzdeler tam say›ya yuvarlanm›flt›r.

HHaallee OOKKÇÇAAYY**
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Evlilik durumları dikkate alındığında örneklemimizde,

%75 evli (152 kişi)

%10 bekar (20 kişi)

%11 dul (23 kişi)

%4 boşanmış (8 kişi) kadınlar yer almıştır.

Cemaat üyeleri arasında kadınların erken evlilik yaptıkları dikkati çekmektedir: 20
yaş altı  %32 ve 21-24 yaş   %46 ile ilk evlenme yaşındaki düşüklüğü bize göstermek-
tedir.

Eğitim düzeyi açısından İzmirli kadınların tümünün temel eğitime sahip olarak şöyle
bir dağılım gösteriyorlar:  

%46 lise mezunu (94 kadın),

%31 üniversite mezunu (64 kadın),

%6 yüksek lisans, doktora eğitimli (11 kadın).  

Bu veriler cemaat kadınlarının eğitim düzeyinin yüksek olduğunu rahatlıkla söyle-
memizi sağlar. İzmir Amerikan Koleji mezunlarının göreli yoğunluğu da dikkate
alınırsa; “çok dilli” bir kadın grubuyla karşılaştığımız gözlenecektir. 

%70 İngilizce,

%70 Judeo – İspanyolca,

%45 Fransızca,

%15 İbranice. 

Birden çok dil bilen kadınların oranı da %40 oranındadır.

Kadınların İş – Meslek durumları ise geniş bir yelpazeye yayılmaktadır: 

% 52 Ev kadını  (yaşlı grupta daha yüksektir).

%8 Eğitim sektörü,

%15 Hizmet sektörü

%10 Serbest meslek

%8 İthalat-İhracat

%3 Sanat alanında çalışmaktadırlar.
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İzmirli kadınlara İzmir dışında en fazla yaşadığı yer sorulduğunda,  %33 Çeşme yanıtı
İzmir’in nevi şahsına münhasır bir kent olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.
Kadınlar ‘okullar kapanınca gidilir, okullar açılmadan dönülür’ dedikleri sayfiye
merkezini yaz aylarında adeta bir  ‘kadınlar kenti’ne dönüştürmektedir. Diğer seçenek-
ler ise: % 12 İstanbul, %5 yurt dışı (iş-eğitim), %11 İsrail, %7 başka iller olarak sıralan-
maktadır.

İzmir’de yaşamak nasıl? diye sorduğumuz cemaat kadınlarının %62’si olumlama
ifadeleri kullanmışlardır  (mutluyum, rahat – hoş, gurur verici, vb…),   %29 ayrıcalık
(Yahudi olarak, Yahudi ve bir kadın olarak,  kadın olarak, yalnız bir kadın olarak,
vb… İzmir’de yaşamak bir ayrıcalık...),  %9 sıkıcı - zor,  olumsuz beyanda bulunanlar
(genç, bekar, boşanmış grup) İzmir’in küçük, sınırlı, az olanaklı, yaşanması zor bir
şehir olduğunu ifade etmişlerdir. Çoğunluğun İzmir’de yaşamaktan memnuniyetinin
gerekçelerinin altında kentin batıya dönük yüzünün ve gerek sosyal - ekonomik açıdan
ve gerekse iklim ve çevre koşuları açısından tercih sebebi oluşunu gösterebiliriz.

İzmirli cemaat kadınlarına İzmir’den başka nerede yaşamak istersiniz? sorusunu
yönelttiğimizde,  yanıtlar şaşırtıcı olmamıştır. Yarıya yakın oranda kadın  (%46) yine
İzmir’de diyerek İzmir’ bağlılıklarını, diğer bir deyişle İzmirli olmanın tercih sebebi
olduğunu dile getirmişlerdir. İzmir’den başka yaşamayı seçecekleri yerlerin başında iş
– istihdam olanakları açısından çekim merkezi olarak %12 ile İstanbul (20’li yaşların
tercihi) gelmektedir. %17 oranında yurt dışında (ABD, İsviçre, Avrupa…) yaşamak
istediklerini (gençler, bekarlar ve öğrenciler), %5 başka yerde (sahil kasabası, güneyde
bir yer, vb.) yaşamayı İzmir’e tercih edeceklerini ifade etmişlerdir.

Görüldüğü gibi, İzmir cemaatinin kadınları İzmirliliğin, İzmirli olmanın imkanlarını,
imtiyazlarını, olanaklarını oldukça açık bir biçimde ifade etmişlerdir. Cemaat
üyelerinin çoğunluğunun yüzyıllardır İzmirli olduğu da hatırlanacak olursa;  “gerçek
İzmirli” ile karşı karşıya olduğumuzu söylersek, yanılmış olmayacağımızı veriler
göstermiştir.
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* TRT İzmir Radyosu THM Sanatçısı, Doç. Dr., Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı
** Doç. Dr., Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı, Ses Eğitimi Bölümü
** Şair, Edebiyat Öğretmeni, Araştırmacı

İİZZMMİİRR’’DDEE MMAAKKEEDDOONNYYAA -- VVRRAANNOOFFÇÇAA GGÖÖÇÇMMEENN KKAADDIINNLLAARRIINNIINN
İİNNAANNÇÇ PPRRAATTİİKKLLEERRİİ

Bildirimizin konusu “İzmir’de Makedonya - Vranofça Göçmen Kadınlarının İnanç
Pratikleri” ve bu pratikler bağlamında başlıca müzik unsurları ve sözlü kültür ürünleri
hakkında da duysal – görsel alan kayıtları eşliğinde bilgiler vermeye çalışacağız.
Bildirinin hazırlanması aşamasında, halk bilimi ve etnomüzikoloji disiplinlerinin de bir
gereği olarak, ekip çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırma konusunun ilk tespiti ve ilk
alan kayıtları, Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık tarafından 1987 yılında İzmir - Karşıyaka’da
yaşayan Makedonya Vranofçalı göçmen kadınlarla yapıldı. Bu tarihten sonra Yaltırık,
1998’de Makedonya Vranofça Köyü’nde alan kayıtları ve tespitlerini gerçekleştirdi.
Ege Bölgesi’nde yaşayan Rumeli göçmenleri hakkındaki araştırmalarının yanı sıra özel-
likle Batı Trakya’da yaşayan geleneksel ve dinsel toplulukların müzik pratiklerini
içeren; ülkemizde tasavvufi halk müziği alanındaki en detaylı araştırmaları gerçek-
leştirip yayınlayan Yaltırık, bilim ve sanat insanı kimliğiyle bu bildiride bize öncülük
etti. Asuman Susam’ın şâir, edebiyatçı ve araştırmacı kimliğiyle edebiyatın içinden biri
olarak, kadın çalışmalarına dâir kavramsal okumalarının alandaki karşılıklarını
görmek amacıyla bu bildirinin hazırlanmasında, alan araştırması aşamalarında katkıları
bulunmaktadır. 1990’lı yılların başından itibaren, halk müziği ve halk bilimi ile son
yıllarda etnomüzikoloji disiplinlerine yönelik alan çalışmalarında, özellikle sözlü
kültür ürünlerinde kadınların işlevine ilişkin çalışmalar yapan biri olarak, ben de
Makedonya Vranofçalı göçmen kadınlarının inanç pratikleri ve bu pratiklerin
bağlamındaki müzik ve sözlü kültür ürünleri konusunda, 2008 ve 2009 yılları
itibariyle alan araştırması çalışmalarını gerçekleştirmekteyim.

Bilindiği gibi halk bilimi çalışmaları 19. yüzyılda önce İngiltere’de daha sonra Avru-
pa’da hızla gelişen bir bilgi alanı olmuş; ülkemizde ise 20. yüzyılın başlarından itibaren
halk müziği ve halk edebiyatı araştırmacılarının ilgi duyduğu bir alan olmaya
başlamıştır.1 Günümüzde gelenek kavramı ekseninde halk edebiyatı, halk müziği, halk
dansları ve inançlar başta olmak üzere tüm sözlü kültür ürünleri ile halka ait kültürel
pratiklerin incelendiği oldukça geniş bir bilgi alanı haline gelmiştir.2 Etnomüzikoloji
alanının ise ilk ses kayıt araçlarının 1877’de bulunuşundan itibaren geliştiğini söyle-
mek mümkündür. Bu tarihten önceki dönemlerde müziksel tınıların kayıt olanağı bu-

HHüüsseeyyiinn YYAALLTTIIRRIIKK**
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lunmaması nedeniyle müzik incelemeleri sadece arkeolojik, antropolojik ve etnolojik
buluntular yoluyla yapılabilmekteydi. Edison’un ses kayıt silindirlerinin ortaya çık-
masından sonra etnomüzikoloji araştırmaları çeşitli toplumların müzik kayıtları ve
müziğin çeşitli boyutlarıyla çözümlenmesini de sağladı. Böylece antropolojinin
“katılımcı gözlem yöntemleri müzikoloji disiplini ile ilişkilendirilmiş oldu.3 Et-
nomüzikoloji, en temel tanımıyla “müziği bir kültürel değer ve kültür varlığının bir
göstergesi ve ürünü olarak ele almak suretiyle, insanın geçmişten bugüne yaratmış
olduğu bütün müzik türlerini, dünyanın tarihsel ve etnolojik müzik varlığını sapta-
maya, tanımlamaya, bulgu ve belgelerle aydınlatmaya ve değişimini değerlendirmeye
çalışan, geniş ölçüde antropoloji ve halk biliminin bulgu ve kuramlarından yararlanan
bilim dalı” olarak ifade edilebilir.4

Bu bilgilerin ışığında, “İzmir’de Makedonya - Vranofça Göçmen Kadınlarının İnanç
Pratikleri” başlıklı bu bildirinin hazırlanmasında halk bilimi ve etnomüzikoloji disip-
linlerinin ortak paydası olarak “alan araştırması yöntem ve teknikleri”nden yarar-
lanıldı. Bildirinin birinci bölümünde Makedonya - Vranofçalı topluluğun tarihsel ve
kültürel açıdan tanıtılması; ayrıca, bu topluluğun İzmir’e göç ediş sürecine ilişkin
olarak kaynak kişilerle yapılan görüşmeler ile çeşitli kaynaklardan edinilen bazı bil-
gilerin aktarılması amaçlandı. 

Bildirinin ikinci bölümünde ise İzmir ve yöresine yerleşen Vronofçalı Melâmî kadın-
ların Türkçe seslendirdikleri ve Makedonca açıkladıkları ilâhilerden görsel-duysal
örnekler sunularak bu topluluğun kültürel kimliğine ilişkin tespitler ortaya konulması
hedeflendi. Özellikle dil - müzik ilişkisi bağlamında uygulanan ağız özelliği, müziğin
yapısı ve İzmir’in geleneksel müziği içindeki yeri değerlendirilmeye çalışıldı. 

İzmir geçmişten günümüze yurt içi ve dışı coğrafyalardan göç alan bir il duru-
mundadır. Bu göçlerin önemli bir bölümü, özellikle Yunanistan, Bulgaristan, Make-
donya, Saraybosna ve Kosova gibi Balkan coğrafyasının önemli noktalarından
olmuştur. Bu ülkeler arasında nüfusunun beşte birini Türk topluluklarının oluştur-
duğu Makedonya’dan İzmir’e önemli bir göçün olduğu bilinmektedir. Makedonya’dan
İzmir’e göç eden toplulukların Karşıyaka, Şemikler, Örnekköy, Soğukkuyu, Dedebaşı,
Çamdibi, Buca, Altındağ gibi belirli merkezlere yerleştikleri görülür. Bu merkezler
içinde daha çok Karşıyaka’da Dedebaşı, Örnekköy, Demirköprü, Yeni Mahalle, Şemik-
ler ve Çiğli’de yerleşmiş olan “Makednonya Vranofça Göçmenler”i özel bir kültürel
topluluk olarak dikkat çekmektedir. 

Balkan coğrafyasının batısında yer alıp doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan,
batıda Arnavutluk ile sınır komşusu olan Makedonya, günümüzde küçük bir ülke ol-
makla birlikte Rumeli coğrafyasında önemli bir konuma sahiptir. Tarihin her devrinde
bölgesel problemlerden etkilenen Makedonya, Osmanlı Devleti’nden ayrılmasıyla
sonuçlanan 1908 sonrası gelişmelerden de etkilenmiştir. İkinci Balkan Savaşı son-
rasında Makedonya olarak adlandırılan coğrafya birçok ülke arasında paylaşılmıştır.5
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Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Makedonya Devleti’ni ilk olarak tanıyan
devlet olmuştur. 2002 yılı rakamlarına göre 2.000.000 civarında olan ülke nüfusunun
etnik dağılımı şöyledir: Ülkenin batısında ve kuzeyinde yüzde 30 Arnavut ve ülkenin
diğer bölgelerinde yüzde 60 Makedon nüfus; ayrıca aynı yılın sayımına göre yüzde 9
Türk nüfus ve yüzde 1 kadar da diğer etnik unsurlar nüfus dağılımında görülür. Ünlü
Vardar Nehri ülkenin ortasından geçer. Makedonca "Skopje" denilen Üsküp, Make-
donya Cumhuriyeti'nin başkentidir.6

Makedonya’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ve günümüzde “Tito Veles” adıyla
bilinen “Köprülü” ise ülkenin diğer önemli bir kültürel merkezi durumundadır.
Köprülü, Osmanlı döneminde Vardar Nehri üzerinde kurulmuş; kuruluşundan
itibaren de Türkler ile Arnavutların bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur. Köprülü’ye
bağlı “Vranofça Köyü” ise bu bildirinin ana eksenini oluşturan yüksek dağ köylerinden
biridir. Osmanlı döneminde, Balkan Savaşı öncesinde Köprülü’ye bağlı köy ve çiftlik
adlarının yer aldığı bir kaynakta7 40 civarındaki köyden ikisinin “Aşağı Viranofçe” ve
“Yukarı Viranofça” adlarıyla yer aldığı görülmektedir.8 Geçmişten günümüze Vra-
nofça’da yaşayan halkın Müslüman Makedonlar, Arnavutlar ve Türklerden oluştuğu
anlaşılmaktadır. Makedonya’nın Köprülü şehrine bağlı bir dağ köyü olan Vranofça,
dağların arasında; doğası, havası ve suyu bakımından oldukça temiz ve sağlıklı bir
konuma sahip olmasıyla dikkat çeker. Köprülü şehrinin 28 - 30 km. Batısında
“Yakupisa Dağı” eteklerine kurulmuş olan Vranofça, 1953 sayımına göre 450 hane ve
4 bin 100 nüfusa sahip olup Makedonya’nın en büyük köyü idi. Daha o yıllarda yaz
mevsiminin başlangıcından itibaren Köprülü’den gelen aileler turistik amaçlarla köyde
evler kiralar, doğadan, ormanlardan yararlanırlardı.9

Ahmet Hafızoğlu’nun Vranofça Vranofça adlı kitabında belirtildiğine göre Vranofça
köyü, Üsküp'te saymanlık kütüğünde kayıtlıdır. Vranofça adı “Vranofça-i Balâ” Farsça
“Yukarı Vranofça”, Slavca “Gorna Vranofça” olarak bilinmektedir. Miladi 1770 Hicri
1176 seneleri civarında Batı Makedonya, şimdiki Arnavut hududuna yakın bir yerde,
“Debre Veleb Rostua” arasında kurulmuştur. “Jurnisa” yahut “Nanisa” köyünden göç
eden bir grup şimdiki Vranofçalılar’ın ataları olup önceleri “Zelenikovo” adlı bir
kasabada “Üsküp - Titoveles (Köprülü)” arasında bulunan bir yörede yerleşmişler.

Vardar nehri yakın olduğu için çocuklar boğulur korkusuyla bu yeri terk etmişler ve
şimdiki “Diçepole (Koyunovası)” denen bir ovaya yerleşmişlerdir. Daha sonra bu yöre-
deki sivrisinek çokluğu nedeniyle üçüncü göç başlar ve üç aile şimdiki Vranofça’ya yer-
leşirler ve orayı benimserler. 

Köyün tarihçesinin 1700’lü yıllara dayandığına ilişkin başka bilgiler de bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre köyün iki caminden biri olan Büyük Cami’nin inşası 1700’lü yıllara
dayanır. Cami Aydın ilinden Menteşeoğlu adlı bir subaya inşa ettirilmiş ve Saray-
bosna'daki kayıtlara göre de cami 1827'de tamir görmüştür. Kitabesi 1340 Rumi
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yılında, Ali Bin Mustafa (Hacı Ali Kasoski), Hafız Zandoski (Mustafa Nuri), Yusuf
Nezir Kitabesi Hafız Mustafa Nuri (Zandoski Hoca) tarafından yazılmış ve hâlâ kapının
üzerinde durmaktadır. 1850 yılında tek caminin ihtiyacı karşılayamaması üzerine
köyün ikinci cami olan Küçük Cami de ibadete açılmıştır.

1900 - 1953 yılları arasındaki nüfus sayımlarına göre Vranofça halkının toplam hane
ve nüfus oranları şöyle belirtilmiştir: 

TTaarriihh HHaannee SSaayyııssıı NNüüffuuss 

1900 nüfus sayımı 35 – 40 300

1921 450 2.216

1931 495 2.470

1953 600 – 650 4.320

İdari bakımdan bir nâhiye konumunda olan Vranofça’da 1945 - 1953 yılları arasında
dokuz mahalle mevcuttur. Nüfusun mahallelere göre dağılımı  ise şöyledir:  1. ma-
hallede 100 hane, 2. mahallede 87 hane, 3. ve 4. mahallelerde 65'er hane, 5. mahallede
63 hane, 6. mahallede 60, 7. mahallede 67 hane, 8. mahallede 56, 9. mahallede ise 82
hane mevcuttur. Vranofça Köyü’nün semtleri 55 tane idi. Bunlardan 19 tanesi
güneyde, 19 tanesi kuzey, geriye kalan 17 tanesi batı tarafındaydı. Doğu tarafı yüksek
dağlar olduğu için yerleşim yeri yoktu.10

Vranofça Köyü’nün Kosova’dan kaçan Arnavutlar ile “Torbeşler” olarak anılan ve
tamamı Müslüman olan Türk topluluklarından oluştuğu bilinmektedir. Torbeşlerin
eski bir Makedonca dilini konuştukları, ancak Türkçe bilmeyen bir Türk topluluğu
oldukları belirtilmektedir. “Torbeşler” hakkında, kendisiyle görüşme yaptığımız Make-
donya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Milletvekili Kemal Vatan
da, Torbeşleri “Müslüman ancak, Makedonca konuşan ve kendilerini Türk kabul eden
bir topluluk” olarak tarif etmiştir.11 Vranofça’dan Türkiye’ye 1955 yılında göç eden bir
aileye mensup Ömer Türkgeldi ile yapılan görüşmede ise “Torbeş” teriminin kökenine
ilişkin farklı bir görüş ileri sürülmüştür.12 Türkgeldi’nin açıklamasına göre Vra-
nofçalıların başlıca geçim kaynaklarından biri “hayvancılık” iken diğeri de kendi ifade-
siyle “gurbetçilik”tir. Yörede gurbete çıkanların beraberlerinde götürdükleri
“torbalar”ın bir sopanın ucuna asılmak suretiyle omuzda taşınması şeklindeki
davranışın “torbalılar, torbeşler” biçiminde adlandırıldığına dikkat çeker. Dolayısıyla
“torbeş” kelimesinin daha çok kültürel bir kalıp davranışın ifadesi olduğunu belirtir.
Abdülmecit Nuredin adlı araştırmacı ise “Türkbaşlar/Torbeşler Kimdir?” başlıklı
makalesinde konuya ilişkin olarak Torbeşlerin Kuman - Peçenek Türklerinin Make-
donya’daki izleri olduğuna işaret etmiştir.13
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1912’de Makedonya Osmanlı Devleti’nden ayrılınca, Vranofçalılar için de zor günler
başlar. Osmanlı’nın 1914’te girdiği I. Dünya Savaşında, 100 kadar gönüllü Vranofçalı
asker önce İstanbul’a gelir; oradan Yemen’e gönderilirlerse de bunların sadece 25’i
geri dönebilmiştir. Bir kısım Vranofçalı ise Mavrovo’da yol yapımı için
görevlendirildikleri sırada Goleşnisa (Bey Dağı)’da donarak ölürler.  Bu tarihlerde önce
Sırpların işgali olur ve 1915’te Vranofça’da bir katliam gerçekleşir. 1916’da ise Make-
donya’yı işgal eden Bulgarların ardından 1918’de yine Sırplar gelir. 1918'de yeni Yu-
goslavya kurulur. İlk yıllarda Türklere karşı pek düşmanlık görülmese de
Makedonya'da yapılan toprak reformunda Türklerin ellerindeki toprakları, çiftlikleri
alınarak Hıristiyan köylere dağıtılır. Türkler çaresiz kalınca göç başlar. 1921, 1925,
1929, 1931 ve 1938 yıllarında Vranofça parça parça Türkiye'ye göç etmeye başlar.
Ancak, II. Dünya Savaşı göçü durdurur.

Vranofça’dan Türkiye'ye göç ederek Karşıyaka Nergis semtine yerleşen Şimşek
ailesinin 95 yaşındaki en yaşlı üyesi Abdi Şimşek ile yaptığımız görüşmeden
edindiğimiz bilgiye göre Vranofçalıların Karşıyaka ve çevresine yerleşmesinin başlıca
nedeni Yusuf Uzunbayır adlı bir şahıstır. 1936 yılından itibaren İzmir-Karşıyaka'da
yerleşen bu şahsın Vranofça'ya iki kez turist olarak gittiği; zamanla gençlere ve yaşlılara
İzmir’e yerleşmelerini önerdiği belirtilmektedir.  

1950'den sonra bir diğer önemli göç hadisesi yaşanır. Bu göç sırasında vesikası (garanti
belgesi) gelen her Türk, konsolosluğa giderek muamelesini yapmaya başlar; kişi başına
12 bin Yugoslav dinarı verebilen de iki üç hafta içerisinde göç edebilirdi. O yıllarda
Vranofça’da yaygınlaşmaya başlayan pirinç ekiminden elde edilen gelir ile köylüler
göç için para toplardı. Menderes hükümetinin yaptığı göç anlaşması yürürlüğe girince
de kafileler halinde Köprülü ilçesine giderek kendilerini Yugoslavya vatandaşlığından
çıkardılar. Köylüler kimlikleri konusunda “Türk vatandaşı, Müslüman” veya “kökeni
Türk, dini İslâm” olarak nüfus müdürlükleri ve mülki amirliklere başvurdular. Vra-
nofçalı kafilelerden Nisan 1955’ten itibaren önce beş aile14 yola çıktı. Bu ailelerden
önce eşyaları trenle İstanbul’a gönderildi ve göçün ilk durağı Bursa ve Yalova oldu.
Bursa’dan sonra İzmir Çiğli semtine geçildi ve bu tarihlerden sonra 1956 yılının ilk ba-
harına kadar Vranofçalılar her hafta sırayla göçü sürdürdüler. Bu yıllar boyunca Çiğli
semtinin yanı sıra Şemikler, Yenimahalle, Nergiz, Demirköprü, Maltepe, Tuzlayolu
mahallelerine yerleştiler. 

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe ve 5 bin civarında nüfusa sahip olduğu belirtilen Vra-
nofça Köyü’nde, 1955’ten sonraki göçlerden geriye sadece 35 hane 160 kadar nüfus
kalır. Bu evlerde de Kosova’dan gelen Müslüman ailelerin yerleştiği; bu tarihlerden
sonra da köyün cami ve okul gibi binalarının bakımsız kaldığı bildirilmektedir.15

Türklerin 1955 - 1962 yılları arasında -Menderes döneminde- Türkiye’ye göç et-
meleriyle birlikte Vranofça’nın, zengin Arnavut ve Sırpların yazlık mekânı niteliğine
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büründüğü anlaşılmaktadır. Yugoslavya devrimine de tanık olan Vranofça, günü-
müzde köy okulunun otel olarak hizmet verdiği ve evlerin müze haline getirildiği tu-
ristik bir yapıya dönüşmüştür.16

Vranofçalı Türklerin bütün bu göçlerden sonra İzmir - Karşıyaka civarına yerleştikleri
görülmektedir. Buraya göçlerinden itibaren Vranofçalı kadınların İzmir’deki tütün
işletmelerinde, erkeklerin de İzmir limanı ve havaalanı inşaatlarında çalıştıkları ve za-
manla yerleşik düzene ulaştıkları anlaşılmaktadır. Bugün Vranofça'nın büyük bir kıs-
mının İzmir - Karşıyaka ve çevresine yerleştiği biliniyor. 1989 yılına ait bir araştırmaya
göre Vranofçalılar’ın yerleşim durumları şöyledir: 

MMaahhaallllee // YYeerr AAddıı HHaannee SSaayyııssıı NNüüffuuss

1. Demirköprü 302 1.555

2. Yeni Mahalle 517 2.475

3. Şemikler Yalı 66 435

4. Cumhuriyet Mahallesi 29 233

5. Karşıyaka Merkez 7 33

6. Çiğli Tuzla 131 702

7. Küçük Çiğli 135 626

8. Maltepe, Çiğli 254 1.216

9. Eski Foça 15 25

10. Tire 4 19

11. Seferihisar 2 9

12. Sinop 2 8
TTooppllaamm 11..550044 77..3333111177

1950 yılından sonraki göçlerle gelen Vranofçalıların 1990 yılında, İzmir dışındaki
illere göre dağılımları ise şöyledir: 

MMaahhaallllee // YYeerr AAddıı HHaannee SSaayyııssıı NNüüffuuss

İstanbul 2 6

Kırklareli 26 116

Bursa 7 37
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Ayrıca, 1991 yılında Üsküp’teki bir araştırmada Üsküp'e bağlı Koçana (Zornatsa)'dan
gelip İzmir Eşrefpaşa, Gültepe ve Karşıyaka'ya yerleşen bir çok aile tespit edilmiştir.
Yabalçişte Köyü ise Arnavut kökenli Müslüman’dır; bu halk 1955–61 yılları arasında
göç etmiş ve İstanbul Gaziosmanpaşa’da yerleşmişlerdir.18

Vranofça Köyü’nün düğün gelenekleri incelendiğinde “söz kesme, nişan, düğün, sün-
net” gibi ritüellerde İslâmi uygulamaların izlerine rastlanır. Vranofça'da sünnet düğün-
leri ise her istendiği zaman yapılmaz; sünnet düğünü yapacak aileler bir sene
öncesinden bu durumu ilân ederdi. Senede bir defa yapılan sünnetler ekseri Mayıs
ayının ikinci haftasında, Panayır zamanına denk getirilmeye çalışılırdı. Bu sünnet
düğünlerinde de köyün o dönemlerdeki imamı Hafız Mustafa Zandoski, köyün berberi
ve düğün sahipleri, Topila denen mevkide önce dua ederek ritüeli gerçekleştirirler,
ardından pehlivan güreşleri yapılırdı.19

Köprülü’ye bağlı Vranofça Köyü’nün kuruluşundan itibaren gerek dinsel gerekse ge-
leneksel uygulamaları araştırıldığında, köyün İslâmi gelenekler çevresinde ritüellerini,
bayramlarını gerçekleştirdiği görülür. Vranofça’da Anadolu’daki benzerleri gibi ra-
mazanlarda sahurda davulların çalındığı; köy tellallarının bulunduğu; iftarlarda ise
Merkez Camii'nin müezzini Musli Çavuş (Musli Zando) tarafından tüfek ile vaktin
bildirildiği anlatılır. Köylülerin daha sonra teravih için camiye gelmeleri; ardından da
cami altındaki bir odada müezzin ile sohbet etmeleri, ramazan fıkraları anlatmaları
ritüelin diğer bölümlerini oluşturmuştur. Bazı ramazan aylarında, köylülerin parasıyla
finanse edilerek köye  “Ramazan Hocası”nın getirildiği; bu hocanın sırasıyla bir gece
Büyük Cami’de bir gece Küçük Cami’nde namaz kıldırdığı belirtilmiştir. Bu hocalar
arasında “Halil Efendi, Hafız Mustafa, Mustafa Şabanoski” başlıcalarıydı. Bu uygula-
malardan Küçük Cami’dekilerde daha çok zamanın inanç önderlerinin genellikle
perşembe ve pazar akşamları “zikir” yaptıkları da kaynaklarda  yer almıştır.

Vranofça’da arife günlerinde de, Anadolu’daki örneklerinde olduğu gibi bayram hazır-
lığı olarak yemekler hazırlandığı; köylülerin komşularına giysi, ekmek, helva vb. gibi
hediyeler gönderdiği ve Vranofça’ya özgü olan “valangi” adlı yemeğin pişirildiği
görülürdü. Ramazan ve kurban bayramlarında, bayram namazının ardından kabristan
ziyaretleri yapılır ve sonra evlerde bayramlaşılırdı. Köyün inanç önderleri olan
dervişler dede’ye, derviş olmayanlar ise cami imamına bağlı olduklarından, imamın
evde beklemesi ve cemaatin bayramlaşmaya ona gitmesi gelenekti. Dervişler 30 - 40
kişi birden tarikat dedesine giderler, mürşit-i kâmil’in elini öperlerdi. Birkaç kişi de
ilâhiler okurdu. Kadınlar ise dedenin yani şeyh'in yanına gider, elini öper, bayramını
tebrik eder; derviş hanımlar erkeklere nazaran şeyh'e çok bağlı olur ve dedenin sözün-
den ayrılmazlardı.

Yukarıda bahsedilen geleneksel ve dinsel ritüellerden anlaşıldığına göre Vranofça
halkının kültürel geçmişinde dinî ve tasavvufî yaşam tarzı hemen her dönemde
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oldukça etkili olmuştur. Vranofça’nın Bulgar ve Sırp toplulukların hâkimiyeti altında
olduğu dönemlerde eğitim dilinin Sırpça olmasına rağmen Osmanlıca ve Arapça bilen-
lerin Kur’an-ı Kerim okudukları bilinmekte; 1934’ten itibaren de Vranofça’da açılan
medresede din adamlarının yetiştirildiği anlaşılmaktadır. “Dervişlik” esasına bağlı
inanç önderliği meselesi ise Vranofça tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanmak-
tadır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yörede “derviş, dede, molla, hacı, hafız, efendi”
gibi sıfatlarla anılan başlıca kişiler şunlardır: Molla Veli, Ramazan Dede, Hikmet Dede,
Rüfai Şeyhi Hacı Yunus, Müderris Molla Kerim (ölm. 1915), Molla Ömer, Elmas Dede
(Rüstemoski), Molla Süleyman (Şimşek), Hacı İbrahim (ölm. 1926), Hacı Ali Kasoski
(ölm. 1943), Hafız Mustafa Efendi (ölm. 1961), Süleyman Latif (ölm. 1963), Molla
Abbas. Ayrıca yörenin diğer ileri gelenleri arasında; Fetteh Osmanoski, Yusuf Çavuş,
Muslih Çavuş, Zeynil Sinan, Ömer Sinan, İbrahim Fazlo, Mehmet Ayaz, Hüseyin
Şakiroski, İsmail Zando, Şerifağa Sicimoski, Elmas Kaso, Süleyman Bekiroski ve Yusuf
Pehlivan sayılmaktadır. 

İnanç önderliği geleneğinin Üsküp’ten Vranofça’ya 1880 yılından itibaren Molla Veli
adıyla bilinen bir köy ağası tarafından geldiği belirtilir. Müderris Molla Kerim, Molla
Veli, Molla Ömer, Elmas Dede (Rüstemoski), Molla Süleyman (Zununoski) zincirinde
geliştiği belirtilen inanç önderliğinde “efendilik” makamının ilk temsilcisi olarak
“Elmas Dede”20 görülür. Ramazan gelenekleri bağlamında açıklanan cami toplan-
tılarında, Küçük Cami’deki sohbetleri yönettiği bildirilmektedir. Küçük Cami’ye giden
dervişlerin teravihten sonra zikir yaptıkları; caminin yan tarafında yapılan sohbet
toplantılarında çay ve şerbet içildiği ve bu toplantının sahura kadar devam ederek
ancak davulcunun sesiyle son bulduğu anlatılmaktadır.

Vranofça’da ramazan aylarında “pazar gününü pazartesi gününe” bağlayan geceler ile
“perşembe gününü cuma gününe” bağlayan geceler olmak üzere haftada iki kere
Prizren ve Köprülü’den gelen “Ramazan Hocaları” yönetiminde köyün iki caminde
dönüşümlü olarak teravih namazları kıldırıldığı ve “zikir” ritüelinin gerçekleştirildiği
belirtilmektedir. Bu zikir ritüeli sırasında bayılan kimselerin olduğu21; zikir bittikten
sonra da sahura kadar sürecek olan sohbetlere geçildiği belirtilir. Ramazan ayları
dışında da geleneksel ve dinsel sohbet toplantılarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu-
ralarda derviş olarak adlandırılan inanç önderlerince dinsel bilgilerin verilmesinin yanı
sıra ilâhilerin, bazen de şarkıların okunması; dinsel ve din dışı müzik uygulamalarının
iç içe geçtiğine işaret etmektedir. Bayramlarda ise toplu halde kılınan bayram na-
mazının ardından beraberce Efendi Baba'nın evinde (Mürşid-i Kâmil)'in elini öperek
bayramlaşırlardı. 

Vranofça Türkleri arasında dinsel öğretilerin bileşkesi “Melâmîlik” çerçevesinde oluş-
muştur. Bilindiği gibi ülkemizde Melâmîlik konusunda en detaylı çalışma Abdülbaki
Gölpınarlı tarafından yayınlanmış olan Melâmîlik ve Melâmîler adlı eserdir.22
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“Tasavvufa karşı çıkan bir tasavvuf tarikatı” olarak özetlenen Melâmîlik; herhangi bir
tören, kılık-kıyafet, toplantı mekânı vb. gibi unsurların olmadığı ve aranmadığı bir
yoldur. Bu yolda kişinin kendi kendini kınaması, iyi özelliklerini gizlemesi esastır.
Melâmilik kendini üstün görmek, böbürlenmek gibi kötü eğilimlerin yok edilerek
yaradana yaklaşmak yolunda bir iç disiplin kazanılması esasına dayanır. Kur’an-ı
Kerîm’de bu yolla ilişkilendirilen bir Sûre’de şöyle denmiştir:

“...İçinizden dinine uymayanlar çıkarsa onlara karşı öyle bir kavim getireceğim ki, in-
sanlara karşı alçakgönüllü ve kâfirlere karşı yüce olacaktır. Benim yolumda savaşacak
olan bu kavim kınayanın kınamasından korkmayacak.” 23

Melâmîlik yoluna girmek isteyen kimsenin, “mürşit” kabul edilen ve Melâmîlik yolun-
da “efendi” olarak tanımlanan inanç önderinin önünde oturması ve Hak’kı talep
etmesinin ardından kendisine “Hak’kı isteyen Hak’tan başka her şeyi gönlünden
çıkarır, sen de öyle yap” telkini yapılır. Yola giriş ritüeli bundan ibaret olup Melâmîlik
yolculuğunun “gönül bekleme” ve “muhabbette fenâ, sohbete devamda vefâ, mârifette
bekaa” süreci başlatılmış olur.24 Melâmîlikte kişinin her konumda ve durumda, sürekli
olarak Allah’ı anması, zikretmesi esastır. Allah her yerde ve her zamanda mevcut
olduğu için de zikredecek belli bir yer, zaman ve miktar yoktur. Yaradılmış her şeyin
birliğine olan inanç “vahdet-i vücud” kavramıyla ifadesini bulmuştur. Zikir yoluyla
bu birlik inancı sürekli olarak pekiştirilir. 

Özellikle Sünni Müslüman Türkler arasında oluşmuş ve edebiyat alanında da pek çok
mutasavvıf şairin bu öğretiden hareketle ürün verdiği bilinen Melâmîlik yolu başlıca
üç devrede ele alınmıştır:

1. İlk devre Melâmîleri – Melâmetîler (IX. YY)
2. İkinci devre Melâmîleri – Bayramîler – Melâmîyyei Bayrâmiyye (XII. YY) 
3. Üçüncü devre Melâmîleri – Melâmîyyei Nûriyye (XIX. YY)

Gölpınarlı’nın kitabında, ikinci devre Bayramî Melâmîliği’nin özellikle Balkan
coğrafyasında geliştiği ve yaygınlaştığına dikkat çekilmiş ve buna ilişkin bazı haritalar
da verilmiştir. Bu haritalarda Melâmîliğin Balkan coğrafyasında en yoğun olarak
görüldüğü yerler Üsküp, İştip, Tikveş, Ustrumca, Manastır, Prizren, Serez ve Selanik
olarak belirtilmiştir.25 Melâmîlik yolunun, Makedonya’nın tam ortasında yer alan
Üsküp şehri ve Köprülü civarını etkilemiş olması; Vranofça’nın da payına düşeni aldığı
gerçeğini coğrafik olarak doğrulamaktadır. 

19. yüzyıl başlarından itibaren Vranofça’da Melâmîlik öğretisinin ilk temsilcileri Elmas
Dede (Rüstemoski) ve Molla Süleyman (Şimşek) adlarıyla tanınmış şahsiyetlerdir.
Elmas Dede (Rüstemoski)’nin Köprülü’de Vardar Nehri üzerindeki değirmeni
çalıştıran, sekiz çocuklu bir aileye mensup olduğu bilinmektedir. Elmas Dede’nin köy-
deki Melâmîlerin “mürşid-i kâmili” sıfatıyla anılması, bu öğretinin önde gelenlerinden
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biri olduğunu gösterir. Molla Süleyman (Şimşek) ise Vranofçalı köylülerin yaşadığı
ağır ekonomik kriz döneminde, köylülerin ödeyemediği vergilerin tamamını
üstlenerek hepsini ödeyecek ve tekkesinde aşure kaynattırarak halka dağıtacak kadar
yüce gönüllü biri olarak tanınır. Bu nitelikleri nedeniyle de “Melâmîlerin mürşidi” sı-
fatını kazanmıştır. 

Vranofçalı Müslümanlardan olup göçler yoluyla Karşıyaka ve çevresinde yerleşmiş;
Melâmîlik ve tasavvuf  öğretilerini kendinden sonraki kuşaklara aktarabilen başlıca
şahsiyetlerden Hafız Mustafa Efendi, Vranofça’da yaşadığı dönemlerde Büyük Cami’de
imamlık görevinde bulundu. Nüfus memurluğu, resmi ve dini nikah kıyma gibi
görevlerde de bulunan Hafız, 1958 yılında Türkiye’ye göç etmesinden sonra Karşıyaka
Şemikler Camii’nde vaazlar vermiş olup 1961’de vefat etti. Molla Kerim ve Hacı Veli
Efendi  yanında Melâmîlik ve tasavvuf eğitimini alan Süleyman Latif 1935 yılında
“Efendi” sıfatıyla Vranofça ve civar köyleri irşad etti. 1963’te yaşadığı Çiğli’de vefat
etti. Molla Abbas adıyla bilinen Vranofçalı tüccar da Türkiye’ye göçünden itibaren
Şemikler’de yaşamış; ailesi ve çevresini tasavvufi bakımdan irşad ederek yaşamını
Karşıyaka Nergis’te tamamlamıştır.

Vranofçalılar, Makedonya’daki müzik, dans ve inanç pratiklerini, göç ettikleri İzmir’de
de sürdürmekte, özellikle ana dillerinde halk şarkılarını söyleyerek dil ve kültürlerine
ait birikimlerini kuşaktan kuşağa aktarmaktadırlar. Bu aktarım sürecinde “Vaska
İliyeva” gibi sanatçıların müziksel üretimlerinden kültürlerinin sürdürülmesi
konusunda destek aldıkları da gözlenmiştir. 

Vranofça’da “kadın dervişler”in de ayrı tekkelerinin olduğu ve cuma günleri tekkeye
gidip öğle namazı kılarak, ilâhiler okudukları bilinmektedir. Bazen de Melâmi kadın-
ların bu toplantılarını evlerde gerçekleştirdikleri kaydedilmiştir. Bazı evlerde ocak
odanın ortasında olur, ocakta odunlar yakılır ve kadın dervişler odunların ışığında
dini sohbet dinlerlerdi. Bununla birlikte özellikle Vronofçalı kadınlar perşembeyi
cumaya bağlayan gecelerde toplanarak “şeyh ana” yönetiminde Türkçe ilâhiler söyle-
yerek inanç pratiklerini sürdürürler. Bu inanç pratiklerinin gerçekleştirilmesi sırasında
seslendirdikleri ilâhilerin açıklamalarını Makedonca yaptıkları ve Melâmîlik yolunun
öğretileri çerçevesinde sohbetler gerçekleştirdikleri tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Melâmîlikte “Şeyh” aydınlatıcı, irşad edici bir rehber konumundadır. Bu kavram bazı
tarikatlarda bir takım insanüstü güçlerle ilişkilendirilerek açıklanırsa da, şeyhlik
kavramından “Melâmette kerâmet olmaz” anlayışıyla yolu öğrenmek isteyene sadece
inanç önderliği eden kimse anlaşılmalıdır. 

Melâmî müziği tanımlaması “tasavvuf müziği”26 türü kapsamında değerlendirilir. Özel-
likle ilâhilerin ön planda olduğu bu müzik örnekleri, Balkanlar’da, bu bildirinin ana
konusunu oluşturan Vranofça’da ve Vranofça’dan İzmir’e göç edenlerde günümüzde
de sürdürülmektedir. Melâmî öğretilerini içeren metinlerin ezgili olarak “ilâhi” türünde
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Vranofçalı kadınlar tarafından, Melâmîlik zikir ritüeli bağlamında seslendirilmesi,
kadın ve inanç pratikleri konusunda yeni bir bilgi alanı olması nedeniyle tarafımızdan
araştırılmaya değer bulunmuştur.

İlahîler dinî-tasavvufî konulu bestelenmiş şiirlerin genel adıdır. Tasavvuf müziğinin en
yaygın beste formu olarak ilâhiler hem câmi müziği hem de tekke müziği bağlamında
seslendirilir. Beste yapıları, melodik örgüleri ve icraları yönünden ilâhiler çoğunlukla
uzun soluklu olmamaları nedeniyle kolay anlaşılabilen ve akılda kalıcı eserlerdir. Söz-
leri genellikle, dinî-tasavvufî konuları içermektedir. Küçük bir beste şekli gibi
görünseler de, ilâhi ilhamları samimi ve kısa melodik cümlelere sığdırmak kolay
değildir. Tasavvufî sanat müziği türünde “Cumhur ilâhileri, Ramazan İlâhileri” gibi
şekilleri vardır.27

Türk Halk Müziğinde ise “ilâhi” olarak bilinen ezgiler tasavvufî halk müziği türünün
kapsamında ele alınır. İlâhiler sadece Alevî - Bektaşî çevrelerce değil, diğer bütün
tasavvuf  çevrelerince benimsenmiştir. İlâhiler, - Erzurumlu İbrahim Hakkı, Alvarlı
Mehmet Efendi, Ankaralı Hacı Bayram Veli - gibi yerel tasavvuf âşıklarının, şiirlerinin
ezgilendirildiği anonim halk müziği ürünleridir. İlâhilerde Allah sevgisi, dünyanın
geçici olduğu ve hakikatte ahiret hayatının dünyada düşünülmesi ve buna göre yaşan-
ması gibi konulara yönelik genel dinî-tasavvufî öğretiler, başta Hz. Muhammed olmak
üzere din büyüklerine sevgi gibi birçok tema yer alır. Diğer tasavvuf yollarında olduğu
gibi “şeriat-tarikat-marifet-hakikat” öğretisi Melâmi ilâhilerinde de yer almıştır. Gerek
Anadolu sahasında gerek Rumeli sahasının ilâhilerinde yerel ezgiler kullanılmıştır. Bu
bağlamda, Vranofçalı kadınların seslendirdikleri ilahilerde tamamen Rumeli yerel ağız,
söyleyiş üslup ve tavrı ile daha önce yaşadıkları Makedonya’daki müziksel özellikler
öne çıkar. Anadolu sahasında ilâhiler genellikle 2/4, 3/4, 4/4 gibi düz ritimlerle icra
edilirken, Trakya ve Rumeli’nde bu ritimlerden başka 5/8, 7/8, 8/8, 9/8 gibi aksak
tartımlar ve daha büyük tartımlarda örneklere de rastlanmaktadır. 

27.03.1987 yılında saat: 14.00 -16.00 arasında, bu ritüele ilişkin ilk duysal kayıtlar
gerçekleştirilmiştir. Karşıyakalı Melâmî kadınlardan zikir ritüeli sırasında yapılan
kayıtları incelediğimizde Melâmî kadınların ilâhilerinin daha çok Yunus Emre’nin şi-
irlerinin ezgilendirilmesinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber bazı ilâhi-
lerin son dörtlüklerinde mahlası belirtilmemekle birlikte çoğunun mahlası ya da
şairinin adı son dörtlükte geçmektedir. Bu anlamda Vranofçalı kadınların seslendirdik-
leri ilâhilerin, Türk halk şiiri bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu geleneğin
Balkanlara da yansıdığını söylemek yanlış olmaz. İlâhi metinlerindeki ağız ve söyleyiş
özelliği dikkatle dinlendiğinde Balkan Türklerinin söyleyişlerinde Türkçe kelimelerin
başındaki “h” sesinin düşmesi özelliği aynen bu ilâhilerde de görülür.28

Vranofçalı Melâmî kadınların seslendirdikleri ilâhilerin ezgileri diğer tasavvuf yol-
larında olduğu gibi (Bektaşîlik, Halvetîlik vb.) “kalıp ezgiler”dir. İlâhilerin şiir
metinlerinin tanınan birer ezgisi bulunmakla beraber aynı şiirin farklı ezgi kalıpları
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üzerine döşemek suretiyle de seslendirildiği görülür. İlâhiler tamamen insan sesiyle
(vocal) ve ritim çalgıları dâhil herhangi bir çalgı eşliği olmaksızın seslendirilir. Bununla
birlikte ilâhilerin hemen hemen tamamı ritimli yapıda olup serbest olarak
seslendirilmesi gelenek değildir. Kalıp ezgilerde duyulan başlıca makam ve çeşniler ise
“segâh, sabâ, çargâh, rast, hüseyni ve uşşak”tır. Bu makamlar ve çeşniler gerek Balkan
Türkleri arasında gerekse İzmir ve çevresindeki müzik kültürü bağlamında sıkça rast-
lanan müziksel bir özellik olarak karşımıza çıkar. Vranofçalı Melâmi kadınların ilâhi-
lerinde de görülen bu makam geleneği; Balkanlar ile Batı Anadolu arasındaki kültürel
ilişkiyi müzik açısından belirgin bir biçimde ifade eder. Bu müziksel ilişki dini /
tasavvufi örneklerin dışında da görülmekte olup Selanik, Kırcaali ve Üsküp merkezli
halk müziği ürünleri ile İzmir, Bursa ve İstanbul gibi yörelerden derlenen halk müziği
ürünlerinde bir ortak payda olarak gözlenmektedir.  

Vranofçalı Melâmî kadınların zikir toplantıları genel olarak üç bölümden oluşmak-
tadır:

1. Toplanma ve sohbet
2. İlâhilerin seslendirilmesi
3. Melâmî zikri 

Toplanma ve sohbet bölümünde farklı mahallerden gelen kadınlar -Melâmi ge-
leneğinde ihvan- şeyh ana yönetiminde günlük sohbete başlar. İhvanın gelişi tamam-
lanınca şeyh ananın açış konuşmasıyla beraber ikinci bölüm olan ilâhilerin
seslendirilmesine geçilir. Daha çok toplu halde zaman zaman da ferdi olarak ilâhiler
söylenir. Şeyh ana gerekli gördüğü yerlerde ilâhilerle ilgili olarak Melâmilik yoluyla il-
gili açıklamalarda, hatırlatmalarda bulunur. İlâhiler arasında zaman zaman İslâm ge-
leneği çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’den sureler ve ayetler ezgilendirilerek; “Hz.
Peygamber, ehl-i beyt, ashâb-ı kirâm” vb. şahsiyetler zikredilip dualar  okunur.29

7 Temmuz 2009 tarihinde Karşıyaka’da görüşme yaptığımız Vranofçalı Melâmîler’den
“Şeyhana” olarak bilinen bir kadın kaynak kişinin açıklamaları arasında öncelikle bu
topluluğun hiyerarşik olarak en üstünde yer alan “Efendi”lik makamı hakkında bilgiler
edinilmiştir:

“Efendi kelime manası hizmetçi, hizmet eden demektir. Hiçbir karşılık beklemeden,
Allah rızası için fisebillâh için hizmet eden kimseye efendi denir. Ayni zamanda Re-
sulûllâh efendimiz sallallahü ve sellem hiçbir karşılık beklemeden bu görevi yüklendi
ve biz de O’nun halifeliğini yapıyoruz. Herkes toplanıyor, görev verecek olan efendi
de tabi... Biz filancaya görev vermek için toplanmış bulunuyoruz, razı mısınız? diyor.
Evvelâ o toplumun rızası alınması gerekiyor. Yani bir yerde, cumhuriyet gibi oluyor
bu... Seçilme olmuş oluyor. Anadan, babadan evlâdiyelik değil. Meslekî Resûl deniliyor
buna Melâmilikte. Peygamber efendimiz kimseye görev bırakmadı. Aynen biz de
sürdürmeye çalışıyoruz.”  
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Yaptığımız görüşmede “Şeyhana”lık makamının belirlenmesinde bazen “Efendi”nin
eşi bazen de bağımsız bir kadın adayın demokratik bir seçimle; halkın rızası alınarak
seçildiği belirtilmiştir. Haftanın belli günleri bir araya toplanan Vranofçalı kadınlar; bir
taraftan Makedonca - Türkçe karışımı bir dili konuşarak Vranofça’daki geçmiş yaşan-
tılarını anmakta, diğer taraftan da topluca ilâhiler söyleyip geleneksel yiyecek - içecek-
lerini paylaşarak dinsel ve geleneksel pratiklerini sürdürmektedirler. Bu geleneksel
pratiklerin ve öğretilerin, yaşlı kadınlardan genç kadınlara hikâye edilerek; daha çok
da ritüel sırasında seslendirilen ilâhilerle aktarıldığı gözlenmektedir.     

Sonuç olarak “İzmirli Olmak” bağlamında, kentimizde pek çok geleneksel, dinsel ve
kültürel topluluğun varolduğu bir gerçektir.  Makedonya Vranofça’dan İzmir’e göç
ederek yerleşik düzene geçmiş olan bu kültürel topluluk, artık İzmirlidir. Bununla
beraber Vranofçalılar; kentli yaşam tarzına uyum göstermeleri; kentin sosyo-ekonomik
yaşamına katkıları, kendi aralarında ve çevreleriyle uygar, barışık ilişki biçimleriyle
İzmir için farklı bir renktir. Ayni zamanda kendi iç yaşantılarında, geride bıraktıkları
geleneksel yaşam biçimlerine ait kimi kültürel kodları taşıdıkları da gözlenmektedir.
Bu kültürel kodların taşınmasında ve sürdürülmesinde Vranofçalı göçmen kadınların
Melâmilik inanç pratiklerinin işlevinin büyük olduğu saptanmıştır. Bu saptama da
bizlere İzmir’de yaşayan farklı kültürel ve dinsel toplulukların inanç pratiklerinin o
kültürel topluluğun kendi yaşam tarzlarını sürdürmeleri kadar İzmir için de farklı
birer renk olduklarının en önemli  göstergesi olduğunu anlatmaktadır. 
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İİĞĞNNEE DDEELLİİĞĞİİNNDDEENN SSÜÜZZÜÜLLMMÜÜŞŞ BBİİRR ZZAANNAAAATTKKAARR::
PPİİYYEERR UUSSTTAA

Piyer  Usta… Barba Pierre…Pierre Murat… Onun günlük hayattaki isimlerini oluş-
turan bu farklı terkipler, İzmir’e has bir karakter halitası ile karşı karşıya olduğumuzu
ima eder. Yüksek bir hayata bağlılığı ve neşeyi olduğu kadar, sabırla çalışmayı ve ses-
sizce unutmayı da içerir bu karışım. Barba Pierre’i yakından tanıyan herkes “Gülümse-
menden daha sessiz bir deniz bulamadık”1 dizesinin onun için yazıldığını düşünür.
Onun bu sessiz “iç denizi”nin, büyük İzmir Körfezi ile nasıl buluştuğunu biraz olsun
sizlere anlatabilirsem, bir İzmirli ve Barba Pierre’in bir dostu olarak kendimi mutlu sa-
yacağım.

Az konuşur, çok iş yapar Pierre Murat. Zira dikiş dikmek sabır ister, göz nuru ister,
bir de tabii ki zeka ve yetenek ister. Zor iştir zenaatkar olmak. Onun zenaati de perde
ve döşemeciliktir. Sadece evlere değil, varlığıyla İzmir’e de renk katan, İzmir’in renk-
lerini de kendinde içkinleştiren biridir o. Kısacası; İzmir yangını olduğunda iki, şapka
giyildiğinde beş, İkinci Cihan Harbi patladığında on dokuz yaşında olan ve bu yıl 90.
yaşını süren Pierre Murat’ın yaşam öyküsü, 1920’den günümüze uzanan yakın tari-
himizi, hem de bir İzmir panoramasını izlemek gibidir. 

O doğduğunda henüz bir Osmanlı Devleti vardır ve bu, geçmişin pek de o kadar uzak
olmadığını kavramamıza yol açar. Anne tarafından İngiliz, baba tarafından da Ermeni
asıllı olan Pierre Murat2, kendisini hiçbir zaman “Levanten” olarak tanımlamaz, tıpkı
İzmir’de yaşayan diğer Latin Katolikler gibi o da bir Katolik’tir. Zira “Levanten”, daha
çok Batı Avrupalıların Levant’ta ticaretle uğraşan ve o bölgede yerleşmiş Latin Kato-
likleri -biraz da küçümseyerek- tanımlamakta kullandıkları bir kavram olarak
karşımıza çıkar. Gerçi bu kavram daha sonra sadece Latin Katolikleri değil, Hristiyan-
lığın farklı mezheplerini de içine alarak tarih içindeki yolculuğuna devam etmiş olsa
da3 bizim burada vurgulamak istediğimiz şey, kendileri için yapılmış bu tanımı pek
de benimsemedikleridir.

Pierre Murat hep Karşıyaka’da yaşamış biri olarak eğitimini de buradaki okullarda
sürdürür; önce Alaybey’deki (şimdiki Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu’nun bulunduğu
yerdeki) Soeur’ler okuluna, daha sonra da Kilise Sokağı’nda bulunan Frére’ler okuluna
gider.4

O yıllarda İzmir’in “modern” ve seçkin Müslüman ailelerinin de çocuklarını bu
okullara gönderdikleri biliniyor. Çoklukla, Fransız bir misyoner örgütü olan Fille de
Charité tarikatının açmış olduğu bu okullar, ilköğretimden liseye kadar çeşitli dere-
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celerde eğitim veren okullar olup, genelde kız
öğrencilere yönelik verdikleri eğitimle maruf-
tur.5 Ancak  Karşıyaka’daki Soeur’ler okulu ilk
okul çağındaki erkek öğrencileri de kabul eder.
Daha sonra ise çoğunlukla kızlar Dame de
Sion’a, erkekler ise ya Frére’ler mektebine ya da
St. Joseph’e gönderilir.1930’lu yıllarda ise
gayrimüslim olsun ya da olmasın ilkokul çağın-
daki bütün çocukların ilk önce Türk
okullarında eğitim görmesi şartı getirilecektir.

Sözü uzatmayalım, Frére’ler okulundaki eğitimi sırasında Pierre Murat da -tıpkı Frére
Felix gibi- bir frére olmaya karar verir.6

12-13 yaşlarındayken verdiği bu karar neticesinde, kendisi gibi
frére olmak isteyen diğer çocuklarla birlikte gemiyle Marsilya’ya
gönderilirler. Hayatında bir daha hiç göremeyeceği yerleri geze
geze, Atina’ya, Roma’ya uğrayarak Marsilya’ya varırlar, ancak kısa
bir süre sonra ailesinden ayrı kalmaya dayanamayarak geri dönmek
isteyince, kendi deyimiyle “hiçbir yere uğramadan İzmir’e postalar-
lar” Pierre Murat’ı. Bu aynı zamanda eğitim hayatının da sonu olur.

“…ben 14 yaşında okuldan çıktım… bir şekerci vardı… bir çocuk
vardı (işten) çıktı, ben girdim... bir sene çalıştım orada, iyiydi…
ondan sonra ağbimin yanına gittim, kunduracı… 15 oldum... orda
çalıştım biraz 17’ye yakındım… annem dedi şu çocuğa öğretsene
sanatı, babama… döşemecilik perdecilik… bir dükkan bulduk
İzmir’de… babamın daha evvel dükkanı yoktu… büyük makine
vardı, kamyon muşambaları dikiyordu… bayrak yapıyordu, perde
yapıyordu… sanatkardı ama… her neyse… tam babama gittim
38’de, harp patladı… döşeme möşeme, perde birden kesildi… ben
perde koltuk hiç yapmadım… bir sefer, şeritler var ya kenarında
onları yapıştırdım… bir de söktüm… o kadar babamdan
gördüğüm şey... hep kamyon muşambaları dikiyorduk… 39’da
harp patladı… 40,41,42’de babamla çalışıyordum… babam da
eski adamlardan.. keyfi… beş kuruş kazandı mı iki gün çalış-
mazdı… gidiyorum dükkana, (babam gelince sorardı) bir iş geldi
mi?… işte kaç para... üç lira beş lira… ha aldın mı parayı diyordu
bana… vermedi... ha vermedi… verdiği zaman da alıyordu, ben

gidiyorum diyordu… parayı aldı ya, tamam… sabah kahveye giderdi babam... tavla
oynardı, sonra işe giderdi… Bornova’ya işe gidiyordu, ama nasıl… o zaman otobüs
yok, trenle gideceksin… buradan [Karşıyaka’dan] Basmane’ye gideceksin… 10’daydı

Karfl›yaka Alaybey Sahili (1930’lar)

Pierre Murat ve
Frere Felix

Pierre Murat
Atina Akropolü’nde
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tren… saat üçte geri… ne kadar iş
yapıyordu bak… (sadece) dört saat iş…
(babamın adı) Jack Murat’dı.”7

O “Jack Murat” ki, zanaatkarlığı, 1930-
1934 arasında İzmir’e yaptığı ziyaret-
lerinden birinde Atatürk tarafından da
takdir edilmiştir. Konak Meydanı’na
adını veren ve halen İzmir Valiliği olan
Konak’ta düzenlenecek olan Hilal-i
Ahmer balosu için Vali Kazım Dirik,
odalardan birini Atatürk için hazırlattır-

maya karar verir. Sorup soruştururlar ve bu işi en iyi yapacak kişi olarak Jack Murat’ı
seçerler. O sıralar 13-14 yaşında olan Pierre Murat’ın anlattığına göre; ağbisi Anton da
babasına yardım eder ve bir kerevetin üstüne konan saman yastıklar, oradan buradan
ödünç alınan kilimler, tavan kenarlarına yeşilliklerden yapılan süslemeler ve bayrak-
larla döşeli bir “şark odası” hazırlanır. Balo gecesi Jack Murat değil ama ağbisi ve nişan-
lısı davete icabet edip baloya giderler. Nihayet “Gazi Paşa” gelir ve hazırlanan o odaya
alınır. Bir müddet sonra telaş içinde birisi koşarak Anton Murat’ın yanına gelip, Gazi
Paşa seni istiyor diye haber verir. Çünkü Atatürk beğenip beğenmediği muğlak olan
bir ifadeyle “kim yaptı burayı” diye sormuş ve yapan ustayı görmek istemiştir. Jack
Murat’ın orada olmadığı anlaşılınca da Anton’u bulup Gazi Paşa’nın karşısına getirirler
apar topar. Anton önce korkar epey, ama sonra iş anlaşılır. Gazi Paşa odanın dekoras-
yonuna hayran kalmıştır ve bunu yapan ustaya 20 lira daha verilmesini ister. Anton
da rahat bir nefes alır böylece. Vali Kazım Dirik ise o kadar sevinir ki, ertesi gün Jack
Murat’ı çağırıp o parayı verirken, bir o kadarını da kendi cebinden verecektir ödül
olarak.

İşte bu yıllarda Pierre Murat da babasının yanında çalışmaya başlar. Bu, aynı zamanda
İkinci Cihan Harbi’nin başladığı ve tüm şiddetiyle sürdüğü yıllardır. Askerlik çağı

gelmesine rağmen, nüfus cüzdanında yan-
lışlıkla iki sene küçük yazıldığı için askere
çağırılmamıştır daha. O yaşlarında futbol
en büyük merakıdır. Alaybey’deki ev-
lerinin arka tarafındaki tarlalarda top koş-
turan Pierre Murat, tam profesyonel
olacakken askere çağrılması üzerine bu
hayalinden vazgeçmek zorunda kalır. Ama
bir başka hayali gerçek olur; bir bisikleti
vardır artık;

Jack Murat Hisarönü'ndeki dükkânında

Pierre Murat (1938)
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“17 yaşımda mı neydim, babam da fuarda iş aldı, bez işi…ben de gittim yardıma
falan…bir baktım Alman pavyonunda 40 liraya bir kurs bisikleti…yarış bisikleti
yani..nasıl alıcam…40 lira, bir aylıktı (o zaman)…adam 40 lira, 35 lira alıyordu ki-
rasını veriyordu, çocukları okula gönderiyordu, yediriyordu, 40 liraydı…ulen alıcam
dedim…ama nasıl alıcem…başladım 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş kenara koyuyor-
dum…babam 25 kuruş veriyordu haftalık, bazı da vermiyordu, yok diyordu…sine-
maya veriyorduk, 10 kuruş muydu…bazı gitmiyordum sinemaya, kenara
koyuyordum…zar zor 40 lirayı topladım bir senede…ya 40 lira, 45 olduysa, gitti
benim bisiklet…gittim baktım 40 lira, gene 40 lira…hemen aldım…allaaaah dünyalar
benimdi…”

İzmir sokaklarında bisikletin ilk kez görüldüğü 1890’lar kadar olmasa da8, 1930’larda
da bisiklet bir “ayrıcalık”tır ona sahip olanlar açısından. Zira ulaşımın yetersiz olması,
bisikleti olanlara büyük bir manevra ve hareket alanı sağlamaktadır. Nitekim çocukluk
arkadaşı olan İvan ile birlikte, bir keresinde Manisa’ya, bir başka sefer Kemalpaşa’ya
ve Menemen’e kadar giden Pierre Murat için Konak’ta Hisar Camii’nin yakınında bu-
lunan dükkanlarına bisikletle gidip gelmek bu yüzden hem çok kolay, hem de ucuz
ve zevkli bir şeydir. Futbol oynamak ve bisiklete binmek haricinde denizle de içli
dışlıdır hep. Bir gün akıllarına bir “kik” yapmak gelir: 

“Tam harp patladı 39’da…Biz beş kişi para topladık bir kik yapalım…kik, biliyorsun
dört kişi kürekte, bir de arkada dümenci var…Edi’nin dayısı vardı, o bizim
ustabaşıydı…yapalım mı, yapalım..hadi yapalım…başladık bu sene, seneye yazın bite-
cek..şimdi başladık, kaç paran var senin..on kuruş, beş kuruş…ver..ne zaman para
topluyorduk, tahta aldık…başladık kesmeye tahtaları…ustabaşı Edi’nin dayısı..kaç
metre yaptık…dört buçuk, beş metre bir  kayık…tahtayı koyduk, beze geldi
sıra…para para para?...bezi de bulduk, bezi de yaptık…arada aylar geçiyor, yaz
geliyor..şimdi boya istiyor… boya uydurduk muydurduk…şimdi aramızda bak kim
var…ben varım, Türk…Valentino var, Türk..iki tane de Türk çocuk…bir tane Yunanlı
var aramızda..neyse yaz oldu…tam 1 Temmuz, bitirdik..harp patlamıştı ama…denize
koyalım..1 Temmuz günü, koyduk denize…kürekleri çekiyoruz filan…bir baktık İvan
geçti oradan…ya İvan çıkarsana bizim fotoğrafı dedim…çekeyim dedi
çocuk…akşamüstüydü…tam bunun karşısındaydı…böyle çekiyor çekiyor…öbür
tarafa geliyor (oturduğu ev Alaybey’de deniz kıyısında ve tam karşısını
gösteriyor)…Alaybey tersanesi daha çıkmadı (fotoğrafta), karşısı çıktı..bayraklı çıktı
arka planda…tabii kayık yürüyor ya…Turan çıktı..o zaman gazlar vardı (gaz tan-
kları)…biraz da bu taraf çıktı…pat diye polis geliyor, yakalıyo bizi filan…ne var?...fo-
toğraf çekiyorsunuz…aldı götürdüler..makinayı aldılar, İvan’ı, beni, hepimizi
götürdüler.. kimin bu fotoğraf makinası…benim…kim çekti…İvan…bu kim, şu kim
filan..onları bıraktılar…bizi aldılar içeri koydular, mahkemeye gidicez…ağbim geldi
falan…ertesi gün mahkemeye çıktık…bütün o (bırakılan) çocuklar da geldi…bütün
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o kayık çıkar çıkmaz dediler paramparça oldu…babası, çocuğun babası parçaladı…
bir sefer bindik!!!…bizim fotoğrafı gösteriyorlar bize mahkemede…tersane filan çık-
mış…gözümün önünde (hala) o kayık…mahkemeye çıktık…neden çektiniz diyor fo-
toğrafı, bak diyor arkadan ne çıktı…tabii arkadan ne çıkacak…bir mahkemede
kurtardık ama, benim fotoğraf makinası gitti, bizim kayık gitti..bir sefer
bindik…meğerse bir öğretmen vardı, kadın…biz burada denize giriyorduk ya, onun
evinin önünden…güneşleniyorduk falan..o ihbar etmiş, ecnebiler demiş fotoğraf
çıkarıyorlar..mahkemeye çıktık…senin tabiyetin ne, Türk..öbürü Valentino Türk…iki
de Türk..Müslüman Türk…bir Yunanlı çıktı..bir de Yugoslav, İvan (ecnebi
olarak)…ama tahkikat ettiler filan, bıraktılar bizi…ama bizim kayık gitti, fotoğraf
makinesı gitti…bir gece nezarette kaldık Kemeraltı Karakolunda… ödümüz koptu.”

Kendisini de “Türk” olarak ifade eden biri
için bir çeşit casuslukla suçlanmak hiç de
hoş bir duygu olmasa gerek. Ne var ki bu
“ayrıcalıklı “durumu, yani Hristiyan bir
Türk olması bir süre sonra yine karşısına
dikilir. İkinci Cihan Harbi’nin yokluk
günleridir ve babası üç ay önce vefat et-
miştir. 1920 doğumlu Pierre Murat da
tam bu sırada yani 1942 yılında silah al-
tına alınır ve üç buçuk sene boyunca değil
silahı eline almak, mermisini bile görme-
den terhis olup İzmir’e döner. Her ne

kadar bu iyi bir şey olarak addedilebilirse de, durum göründüğü kadar sevimli
değildir. Elleri hiç silah tutmaz ama bol bol kazma kürek sallar, zira gayrimüslim ol-
ması nedeniyle cephe gerisinde istihdam edilmek üzere önce Ankara’ya, ardında da
Akhisar’a “yol açma”ya gönderilecektir. Kendisi gibi elli küsur daha gayrimüslimin
toplandığı bu tabur, “Harb-i Umumi” yıllarında kurulan Amele Taburlarına ben-
zetilebilir.9 Ellerine silah verilirse devleti arkadan vuracakları paranoyasının halen ne
kadar güçlü olduğunun da bir göstergesidir bu. Ancak bu paranoya tek taraflı da
değildir; üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 1915 Ermeni Tehciri hafızalardan silin-
memiştir. Bir Ermeni Katolik olan Pierre Murat’ın da devletin kolluk güçlerine kayıtsız
şartsız güvenmesini gerektirecek parlak kanıtlar yoktur ortalıkta. Her ne kadar bu
karşılıklı paranoya Osmanlı’nın son yüzyılında geçirdiği travmalara bağlanabilirse de,
sonuçta, toplumun bu büyük “yarılma” karşısında zedelenen güvenlik duygusunu
tamir etmek Cumhuriyet’in zorlu görevlerinden biri olarak ortadadır. Yıllar boyu bir
arada yaşamış olan farklı kimliklere sahip bu insanlar için 1930’ların ve 1940’ların
dünyası ürkütücü olduğu kadar sürekli bir tedirginlik içinde yaşamak demektir;

Karşıyaka sahilinde kik ile dolaşanlar (1930'lar)



- 261 -

“Asker oldun ya, beni şeye gönderdiler Etimesut’a, hava mey-
danı…askerler o zaman (ya) hava meydanı yapıyordu, (ya) yol
açıyordu…çok asker var ya, oraya verdiler…bunlar da gayrimüs-
lim…beni hava meydanına gönderdiler…sonra baktılar senin
yerin değil burası..geri döndüm Akhisar’a…nafıa’ya..nafıaydı o
zaman…12 kişi bir çadırda… Sındırgı yolunu açıyorlardı..2-3
kilometrede bir grup var..orda herkes kalktı mı sabah, biliyor
yerini, başlıyor kazmaya…yolu açıyoruz..toprak geldi mi
güzel…12 kişi; dört kazmacı, dört kürekçi, dört arabacı…12 kişi
yapıyor, bir çadırda yatıyorduk biz…sabah kalkıyoruz herkes yol-
una gidiyor…bizim çadırlar sıradan böyle gidiyor…biz öbür

takıma varıcaz…(böylece) ta Sındırgı’ya kadar o yol açılcaktı….önce kazmacılar başlı-
yordu…ama haftalık şey veriyordu komutan, buraya kadar bitecek bu
hafta…bitirmedik mi Cumartesi-Pazar da gidiyorduk bitirmeye…ama toprak geldi
mi, pat pat pat bir iki metre kazıyoruz…bu sefer arabacılar geliyor…kürekçiler doldu-
ruyor, arabacılar gidiyor çukur yerlere dolduruyor…yani yolun düzünü bulmak
için…geldik kaya yerine…allaaaah dinamit patlatmak lazım bu sefer, kazma kürek
çalışmıyor…dinamit koyuyorduk, dinamitle patlatıyorduk… açıldı mı orası, devam…
o zaman bir çocuklar var, ev çocukları…bizim gibi değil, alıştık biz böyle şeylere…
bir de sıtma vardı… biz kazıyoruz kazıyoruz, arabacılara bakıyoruz  yoruldu, biz
yardım ediyorduk… (çünkü) kazmacı kazdı mı oturuyordu bekliyordu o topraklar
kalksın devam etsin… bakıyoruz yoruldu çocuk, kürekçiye veya şeye yardım ediyor-
duk… bitiricez ya da Cumartesi-Pazar kalıcaz orada…

(Tam o günlerde) Almanlar da Yunanistan’a girdi…bir gece
böyle borozan çalıyor, gece, karanlık..hadi kalkın diyor, iç-
tima, kazma kürek alın yürüyün… ne olacak dedik
şimdi…bir bakıyoruz etrafımıza yangın yok…aman dedik
bizi temizleyecekler şimdi…gayrimüslimiz ya..çıktık,
bütün tabur çıktı..iyi yürüyenler var, daha hafif yürüyenler
var…çıktık yürüyoruz, gece…yürüyoruz yürüyoruz sabah
oldu..taaa Manisa’nın dağları yanıyormuş, taa bilmem
nerde…ohhhh orada bir nefes aldık!!!…yani hakikaten iş
yangın…bizi bir yere götürmüyorlar…ama korku vardı
yahu…çünkü ayrıydık biz, biliyorsun Ermeniler Museviler
ayrı…bir hava alanına, bir de nafıaya veriyorlardı…yangına
vardık…yüz kişi gittiysek, 25’i geldi…yollarda kayboldu-

lar…arkadan gelenler oldu sonra…ama giderken de üzüm zamanıydı, bağlar mağlar
vardı…bir taraftan giriyoruz, üzüm kesip gidiyoruz…yiyelim bir şey ya…bir okul
vardı, orada yattık, sonra kumanya geldi, kamyonlar geldi…aldı bizi getirdi yine
Akhisar’a…ama ne nefes aldık biliyor musun!!!…sadece ben değil, bütün çocuklar…

Pierre Murat (1942)

Pierre Murat yol açmak için
gönderildiği Akhisar'da
(1942)
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sana yangın diyor, çıkıyorsun, sağa sola arkaya bakıyorsun, yangın yok... Almanlar
gelmiş, Yunanistan’a girmiş… dedik harbe giriyoruz, yahut bizi ayırıyorlar... orada
böyle bir sene (kaldım).

…ondan sonra komutanlığa indim Akhi-
sar’ın içinde, depocu oldum…rahat…bir
subayımız vardı İsmail, soyadını hatır-
lamıyorum…o da şeye meraklıydı, fut-
bola…bütün askerler oynuyor ya futbol
mutbol…o da seçiyordu böyle…12 kişi
yaptı mı, bu sefer Pazar günü çıkıyorduk
bir takıma gidiyorduk, onlarla futbol
oynuyorduk… illa kazanıcaz ama, meraklı
adam… bakıyordu kazandık, ooo uçu-
yordu bizim subay… kaybettik mi surat
asıyordu…epey sürdü, bir–bir buçuk sene

orada oturduk…depoda, gelirse iç çamaşırı filan veriyorlardı, ama o da belli değil…altı
ayda mı, bir sene de mi gelirse geliyor…eskileri topluyoruz biz, atıyoruz
depoya…asker geldi bi tanesi, pierre dedi bakayım bir…bak dedim depoya…ayağına
bakıyorum botlarına…iyisini bulursan al…çocuk giriyor içeri, arıyor tarıyor falan…bir
sap buluyor çekiyor, ayakkabını üstü geliyor..öbür taraftan bakıyor altı yok…aman
pierre abi benimkiler daha iyi diyor, basıp gidiyor…ama biz giderkene buradan
ayakkabı vermediler bize, çarık verdiler, terlik gibi…o çarıklar bir iki ayda gitti,
ayakkabısız kaldık…”

“…(ama) her sabah ekmeğimizi alıyorduk, tayın..yuvarlak böyle… yemeklerimiz
çıkıyordu, ama güzel ama çirkin, yemeğimiz vardı…buna şey edemem, yani askerlik
bitene kadar yemeğimiz ekmeğimiz geldi, sıkıntı askere çektirmediler…para mara
yok, anneden babadan para gelmiyor ki…orada 30 kuruş veriyorladı altı aylık olun-
caya kadar, altı aylık olduktan sonra 120 kuruş muydu neydi…ne alıceksin 120 ku-
ruşla… bu sefer bir çok asker de, bazıları bir yemek alıyor, yiyor…bazıları da ne
yapıyor, tayın geliyor şimdi..o zaman da insanlara çeyrek ekmek veriyorlar, karneyle
ekmek veriyorlar…bu sefer siviller geliyor, askerden soruyorlar ekmek var mı, ekmek
var mı…bir tayın aldığı zaman, yiyordu yiyordu, bir dilim bırakıyordu…gerçi onu da
yerdi ama, yemiyordu…bir dilim ordan bir dilim ordan haftada bir ekmek tam geli-
yordu..bunu sivillere satıyorduk…”

Yoklukla, çalışmayla geçen günlerin en zevkli anları ise Pierre Murat ile aynı taburda,
aynı kaderi paylaşan Dario Moreno’nun gitarını eline alıp şarkı söylediği anlardır.
Gerçi Dario Moreno henüz meşhur olmamıştır daha, ama onu ilk keşfeden kişi İsmail
isimli o subay olur. İşte o subay, akşam olup “kerahat vakti” gelince Moreno’nun
çaldığı gitar eşliğinde rakısını yudumlamaya başlar. Ama her seferinde içkinin dozu

Pierre Murat yol açmak için gönderildi€i
Akhisar'da (1942)
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kaçar, gündüzleri bir “melek” olan o adam gider, yerine en ufak şeye sinirlenen bir
adam gelir. “O zaman gözüne görünmezdik” diyen Pierre Murat, her şeye rağmen yine
de onun için “iyi adamdı” demekten kendini alamıyor bugün…

Sındırgı yolu bitince, bu sefer taburuyla birlikte ayakta
bile zor durabildikleri vagonlarla Ceyhan’a gönderilen
Pierre Murat orada bir süre taş ocaklarında çalışır. Ama
bu fazla uzun sürmeyecektir. Bir gün tabura, kendisine
bir emir eri arayan Bayburtlu bir subay gelir. Akhisar’da
olan karısını ve çocuklarını yanına getirtmek istemektedir
ve seçeceği emir erinin ilk görevi de bu olacaktır. Tek tek
herkesi inceler, sıra Pierre Murat’a gelince “sen fazla
yakışıklısın “diyerek onu dışarı çıkarır. Ancak ne olduysa
daha sonra fikrini değiştirip, Pierre Murat’ı emir eri olarak
seçecek ve ailesini getirmek üzere onu görevlendirecektir.
Ama “karımdan bir şikayet duyarsam bittin sen“ diye de
uyarır onu.  Emir eri olarak Mersin’de o subayın yanında

kalır. Askerlik bundan sonra daha kolay geçecektir Pierre Murat için. Savaş bitene
kadar bir daha eline kazma kürek almaz.

Ne var ki savaşın ve 3,5 yıl süren askerliğin bitmesi demek, aynı zamanda başka
kaygıların da başlaması demektir. Beş parasız İzmir’e döner. Babasının ölümünden
sonra kız kardeşi geçimlerini sağlamak için mürebbiyelik yapmaya başlamıştır.  Pierre
Murat da birkaç iş başvurusu yapar ama onlardan bir cevap alamaz. Tam o sıkıntılı
günlerde, daha önceleri babasını tanıyan birinden evin döşemelerini yapmak için bir
iş teklifi gelir. Ancak Pierre Murat babasından sadece kamyon muşambası dikmeyi
öğrenmiştir. Yine de işi geri çevirmez, sandalye ve koltukları sökerken onları nasıl
döşemesi gerektiğini öğrenir. Böylece yavaş yavaş müşteri toplamaya başlar, durumları
düzelmektedir. 1948 yılında, çocukluktan beri tanıdığı Otilya Copri ile evlenir. Çok

Pierre Murat ve arkadafllar›
(1942)

Pierre Murat ve döfledi€i
ilk koltuk (1947)

Pierre Murat annesi ve k›z kardafliyle birlikte 
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istemelerine rağmen hiç çocukları olmaz. Ama etraflarında daima çocuklar olur, nikah
fotoğraflarında bile…

1950’li yıllar, sıcak savaşın bittiği, ama bir başka ısıda savaşın
başladığı yıllardır. Pierre Murat da, “Piyer Usta” olmak yolunda
sağlam adımlarla ilerlemektedir. Marshall yardımının etkisiyle midir
bilinmez ama savaş öncesi kesilen işler yavaş yavaş açılmaya başlar.
Giraud’lardan Aliotti’lere kadar İzmir’in pek çok ünlü ailesinin ev-
lerini giydirir “Piyer Usta”. Bunların arasında Bornova’daki Paterson
Köşkü de vardır;

“1950’lerde ev duruyordu daha…kendileri de buradaydı…çocukları
vardı, çocukların kimsesi yoktu burada, hepsi Avrupa’da…onlar da
ölünce bu evi milli kütüphaneye verdiler…fakat milli kütüphane alın-
caya kadar, yaktılar maktılar falan, ev gitti, 1960’larda 1970’lerde
belki, dış duvarlar kaldı…ben gittiğimde o eve, girişi büyük bir demir

kapı bahçede…iki kapılı böyle…yanda da şey var, bakıcının evi…Mösyö Paterson
aldı (beni) getirdi eve..ama benim babam, o da çalıştı orada daha evvel…ordan tanı-
yordu beni..gittik, kapıyı açtı, girdi…epey bi 20-25 metre gittik…şahane bir
ev…geldik giriş şeyine..iki taraflı merdiven…böyle yuvarlak merdivenler..çıkıyor-
sun…bir balkona çıkıyorsun evin dışında…bu merdivenlerin tam başında -o zaman
hava gazı vardı- hava gazı lambaları vardı, onları yakıyorlardı…ondan sonra kapıya
geldik…büyük bir kapı ama, çiftli kapı…tahta oymalı, camlar vitraylı…tavanlar, dört
metre mi ne…kapı açılıyor, giriyorsun büyük bir hole…o zaman sobalar kaldı
gözümde…bu sobalar –ben uzun boylu değil miyim- sobanın üstünü göremiyo-
rum…çini, dört köşe…muazzam ama, şahane…çinisi de çok güzeldi..ondan sonra
bir kapı açılıyor..kapı da dörtlü bir kapı, dört bölümlü bir kapı…tabii bir tanesini
açtık girdik…büyük bir salon, ama muazzam bir salon…bir ev yap içinde, o kadar
büyük..ortasında da avizeler vardı, ama ne avizeler…camilerde olanlardan ve mum-
luydu..ondan sonra yine altılı bir kapı, yine büyük bir salon, bu dört köşe değildi,
yuvarlaktı…bu birinci salonda yanda bir merdiven var, yuvarlak böyle, yukarı çıkı-
yorsun..yukarıda yatak odaları…altı-yedi oda mı ne vardı…odalar 60 metre kare filan,
muazzam ama…şimdi aşağıya gelelim…hani çıktın ya merdivenlerden, o salon…yine
bir merdiven, zemine iniyorsun…altı var…altında, iniyorsun merdivenlerden
kütüphanesi var, büyük bir kütüphane..kütüphaneden sonra bilardo salonu ve tribün
de vardı, üç katlı…orada bilardo oynarlardı, herkes de seyrederdi…gidelim mut-
fağa…mutfakta bir ocak, görsen kocaman…yemek yapmak, köpeklerin yemekleri,
atların bilmem nesi falan….demirden böyle, dikdörtgen…orada pişiriyorlar, kendile-
rine köpeklere ve  bütün işçilere…işçiler;bir temizleyici vardı, bir kadın yatak odaları
temizlemek için, düzeltmek için…bir de bir kadın vardı, bunların şeylerini dikiyordu,
sökülmüş çorapları morapları, etekleri bilmem ne…bak kaç kişi… şimdi çıkalım

Pierre Murat ve
Otilya Copri
(Murat) (1948)
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dışarı…sonra geliriz yine..çıkalım dışarı şimdi…ordan 50 metre, elli metre yok, yirmi
metre filan uzakta, yarım yuvarlak bir yer…yine odalar var böyle…başta ahır vardı,
evvelden faytonlarla gidiyorlardı, atlar matlar…yanında seyisin odası…yanında
hizmetçiler, aşçılar hep orada kalırdı…bir çoğu da şeyden geliyordu, adalardan,
Sakız’dan…aşçının, o hizmetçinin, o temizleyicinin, o kadının hep böyle sıradan
odaları vardı…şahane…söylüyorum ben, gözümün önünde geliyor..bahçesi 30
dönümdü…ağaç dolu, koca ağaçlar…yollar, çitler..öyle yollardan geçiyorsun…yer
ufak taşlar, mozaik, siyah beyaz …o çitler böyle, tabii bahçıvan düzeltiyor…mutfağa
dönüyoruz..ortada büyük bir masa vardı..orda yemekler pişiyor…tavanları görsen,
belki dört metre vardı..kartonpiyer diyorsun şimdi, onları görecektin, işlemeli..o
avizelerin etrafı hep şeydi, kartonpiyer..ama öyle yuvarlak değil..işlenmiş, güzel…ince
iş…yemek odası, büyük salonun hani girişinin hemen yanında, büyük bir salon…or-
tada bir masa, 20 kişi oturur, uzun…etrafında da sandalyeler…ama asıl o alt kısım
güzeldi..kışın gitmiyorlardı aşağıya..yazın serindi…kütüphanenin olduğu yer…bütün
yaz orada geçiriyorlardı şeylerini, o kadar serindi…bornova’da (evlerin) duvarları çok
kalındı ve pencereler kanatlıydı… pencereleri hiç açmazlardı…serinlik kalsın (diye)
içeride…ama orası ne kadar serindi, ne güzeldi..deri koltuklar..ama en çok bilardo sa-
lonu…görmen lazımdı…ortada masa…(kütüphanede) bütün duvarları kitaptı…ben
gittiğimde çocukları büyüktü, kızları vardı, bir oğlu vardı evlenmemiş… eşi de
vardı..işte bunlar öldükten sonra şeye verdiler… kütüphaneye..ama görmek
lazımdı…yandı ya, restore ettiler şimdi ama üstü yok, üç katlı bir binaydı…
acıdım..ondan sonra, daha vermeden (milli kütüphaneye), oğlu vardı gidip geliyordu,
Nato komutanına verdiler… kiraladılar… o tuttu, perde yaptım ben ona da… bir gün
de bir balo verdi..şeye gittim, mahzene girdim…mahzenler de var orada, şarap
marap…orda mum bulmuş…avizelerin çanakları duruyordu.. tabii getirdiler, elek-
trik…general, tabii ben görmedim o zaman perdeleri yapıyordum,
anlatıyorlardı..mumları bulunca, bir balo ziyafeti verdi ve mumla donattı her tarafı,
mumla aydınlatmış, çok şahane olmuş… duvarları lambri… aynalar… tavana kadar
aynalar vardı.. yerler uzun tahta, cilalı…İzmir’de bu kadar evlere girdim, ama en güzeli
buydu.”10

Paterson Köşkü ve tavan süslemeleri



- 266 -

Muhtemelen İzmir’de Paterson Köş-
kü’nün orijinal halini görmüş olan
başka kimse de kalmamıştır. Daha sonra
Vahidettin’in torunu Hümeyra Özbaş’ın
sahibi olduğu İzmir’in ünlü Kısmet
Oteli’nin de uzun yıllar döşeme ve
perde işlerini yapan Pierre Murat hiç iş
ayırmaz. 1970’li yıllarda, o zamanlar bir
ay boyunca açık olan Fuar’ın yabancı
pavyonlarına tente yapar. Artık iki
dükkanı vardır, yanında 10-15 kişi

çalışır. Fuar zamanı geldi mi hem gece gündüz demeden
çalışırlar hem de epey eğlenirler. Hatta bir keresinde tam Bul-
gar pavyonunun tentelerini bitirmek üzereyken, işçilerden
birinin yukarıda dengesi bozulur ve ayağı kayınca kumaşın
baştan sona yırtılmasına neden olur. Ertesi gün fuar açılacaktır
ve Bulgar patron panik içindedir. Nasıl yapacağız derken,
Pierre Murat her zamanki soğukkanlılığıyla duruma pratik bir
çözüm bulur; tenteyi köşelerden bir miktar sökerler, kumaş
kendini salar ve yırtılan yerin altına yükseltilmiş bir kalas ko-
yarlar, eniştesi Eli’nin sırtına da el makinasını yüklerler. Maki-
nayla yırtık yer dikildikçe, kamburu çıkmış Eli adım adım
ilerler. Bulgar patron şaşkındır, kime anlatsa inanmayacakları
için hemen bu durumu fotoğraflar. Bu akıl almaz çözüm

üretme becerisinden mi, yoksa çok dürüst çalıştığı için mi, ya da her iki özelliği ne-
deniyle mi bilinmez Pierre Murat uzun yıllar Fuar’ın en çok aranan tentecisi olur. Ünü
yayıldıkça Amerikan Konsolosluğu da aralarında olmak üzere pek çok yabancı kişi ve
şirketle çalışır.

Bunca çalışkanlığına rağmen, eğlenmeyi de
ihmal etmez Pierre Murat. Yaz aylarında
onun yaptığı çadırlarla kah Çeşme’de kamp
kurulur, kah Aliağa’da. Akraba ve arkadaş-
lardan oluşan kalabalık bir grupla yapılan bu
kamplar esnasında Madam Otilya ile beraber
yaptıkları sabah keyfini işte böyle fotoğrafla-
mayı başarır arkadaşı İvan.

Pierre Murat ve Fuar'da tente zamanı

Amerika
Başkonsolosluğu'na
kesilen fatura (1979)

Pierre ve Otilya Murat
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Pierre Murat’dan bir yaş küçük olan İvan’la her zaman beraberdirler, özellikle de
Paskalya öncesi karnavallarının ayrılmaz ve hınzır ikilisidir onlar;

“İvan, arkadaşım, küçükten beri beraberdik…karnavallar yaptık…her karnavalda bir
giyim yapıyorduk…balerin, prenses, bilmem ne…herkes bir şey uyduruyordu giyi-
yordu…biz İvan’la ulen ne yapalım, ne yapalım…biz at yapalım dedik..aldık çıta-
lar…dört köşe çaktık, bir de kafasını yaptık, benim kafama giriyordu…ordan bir delik
açtık, ama at mı oldu, eşek mi oldu katır mı oldu, bir şey oldu…boyadık burnunu
murnunu..e şimdi ne yapıcaz… ben onu giyicem, o da (İvan) arkası olacak…bir de
kuyruk yaptık…ama ondan evvel bir şey yapalım…alalım bir pasta yuvarlak,
küçük…çikolatalı, ortası krema…bunu keselim dedik…soğan koyduk, biber koyduk,
sarımsak koyduk…ne bulduysak böyle acı şeyler, doldurduk böyle, kapattık…dört
tane, beş tane yaptık…bir kağıda da koyduk…şimdi İvan arkamda ya, onları tu-
tuyor…yürürken de sen birer birer arkadan at…sözde pisliyor at …benziyor ya
ona…bir arkadaşa bak dedik böyle bir şey yapıcaz, sakın sen yeme, dağıt herkese
yesin… tamam… atıyoruz, atıyoruz… ooo pasta masta…hart hurt yiyorlar…
(tükürüyorlar)…ama ne güldük, ne güldük..kaç kişi yedi biliyor musun..işte böyle
şeyler yapıyorduk…evde güzel oluyordu…20-30 kişi olurdu…benim ev
büyüktü…eski evlerde biliyorsun evvela uzun bir salon var…orada yapardık kar-
navalları...” 

80’lerin başına kadar süren bu karnavallar, arkadaş grubunun dağılması ve tabii en
önemlisi Madam Otilya’nın hastalanması nedeniyle son bulur. 1987 yılında onun
ölümüyle birlikte “Piyer Usta” da dükkanını kapatıp evine çekilir. Lakin müşterileri
peşini bırakmaz, o günden beri evi hem yaşadığı hem de çalıştığı bir mekandır. Ben-
zerine bir daha asla rastlayamayacağınız, olağanüstü renkleri olan bir kumaş denizi
gibidir o ev. Kendi “iç denizi” kadar renkli, imbatın zaman zaman poyraza çevirdiği
demlerdeki Körfez kadar da karışık…

Pierre Murat'ın Karnaval için yaptığı at Pierre Murat Karnaval'da arkadaşlarıyla birlikte (1950'ler)



- 268 -

Piyer Usta, ya da Barba Pierre
veyahut da Pierre Murat böyle
biridir işte. Bir zenaatkar olarak
çıraklıktan başlayıp ustalığa terfi
etmiş bir “alaylı”, onu yakından
tanıyanlar için iyi ve güvenilir bir
“dost”, İzmir için ise “hoş bir
sedadır” baki kalacak olan…
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NOTLAR
1 Cüneyt Taşbaşı, Alice Öldü, İzmir, 1991, s: 40.
2 Pierre Murat’ın babasının, 17. yüzyıl başlarında Celali isyanları ve I. Şah Abbas’ın baskısından kaçan ve Doğu

Anadolu, Nahçıvan ve Karabağ’dan İzmir’e gelmiş Ermeni ailelerinden birine mensup olması  muhtemeldir. (Bu
konuda bkz, Anahide Ter Minassian, “Ermeniler: Küçük Bir Cemaatin Dinamizmi”, İzmir Unutulmuş Bir Kent
mi? İzmir Unutulmuş Bir Kent mi? 1830-1930 Bir Osmanlı Limanından Hatıralar, İletişim Yayınları, İstanbul,
2008,s:92, ayrıca bkz; http://www.cercledulavant.net)

3 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz., Edhem Eldem, “Levanten Kelimesi Üzerine”, Avrupalı mı Levanten
mi?, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2006, ss:11-22.,Oliver Jens Schmitt, “Levantenler, Avrupalılar ve Kimlik Oyun-
ları”, İzmir Unutulmuş Bir Kent mi? 1830-1930 Bir Osmanlı Limanından Hatıralar, İletişim Yayınları, İstanbul,
2008, ss: 123-138.

4 Halk arasında “Soeur”ler okulu olarak anılan bu okulun St.Vincent, “Frére”ler okulu olarak anılan okulun da
St. Polycarp Okulu olması muhtemeldir.

5 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz., Pelin Böke, “Bir Okulun İzinde: Karşıyaka Notre Dame de Sion Mektebi”,
İzmir Kent Kültürü Dergisi, Sayı: 3, Mart 2001, ss:20-27.

6 Kendisiyle yaptığımız 22.12.1998 tarihli kayıt sırasında, Pierre Murat,frére olmanın papaz yani bir din adamı
değil, öğretmen olmak anlamına geldiğini, ancak frérelerin de tıpkı papazlar gibi evlenemediğini özellikle be-
lirtti.

7 Pierre Murat ile yapılan 22.12.1998 tarihli görüşme, Karşıyaka/İzmir.
8 Bisikletin İzmir’de kullanılmaya başlamasıyla ilgili bkz. Pelin Böke, “İzmirliler Yarışıyor”, Toplumsal Tarih, Ar-

alık 2005, sayı. 144, ss: 58-64.
9 Amele Taburları ile ilgili karşılaştırmalı okuma için bkz. Cengiz Mutlu, Birinci Dünya Savaşı’na Amele Taburları,

IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007. Ayşe Hür, “Pek Bilinmeyen Bir Dram: Amele Taburları”, Taraf
Gazetesi, 12 Ekim 2008. Rifat Bali, Yirmi Kur’a Nafia Askerleri, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul 2008. Rıfat Bali
bu kitabında şu bilgileri vermektedir: Yıl 1941, aylardan Nisan. II. Dünya Savaşı tüm dehşetiyle devam ediyor.
Savaşın Türkiye’ye sıçrayıp sıçramayacağı tartışılırken, hükümet askerlik görevini yapmış yapmamış, yaşları 20
ila 45 arasında değişen tüm gayrimüslimleri tekrar silah; daha doğru bir tabirle kazma kürek altına aldı. Nafıa
Askerleri ya da nam-ı diğer “Amele Taburları”…Üstlerinde asker üniformalarına benzemeyen kahverengi el-
biseler vardı. Görev yerleri Anadolu’nun ücra köşeleriydi.” 

10 Paterson Köşkü’ne ait fotoğraflar İnci Kuyulu’nun makalesinden alınmıştır. (Bkz. İnci Kuyulu, Bornova’da
Levanten Konutları, Avrupalı mı Levanten mi?, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss: 171-191.)
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EESSKKİİ İİZZMMİİRR’’DDEE AARRMMAAĞĞAANN KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ……

Yanlış bilinçlenme sonucu yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok ülkesinde geri
plana düşmüş olan Marcel Mauss’un “Armağan Kuramı”*, uzun bir aradan sonra, yavaş
yavaş yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Avrupalı birçok Ortaçağ ve İktisat tarih-
çisiyle Sitüasyonistler ve başka sosyologlar bu kuramla 1940’lardan bu yana yakından
ilgilenmişlerdir. Günümüzde, dünyanın beş kıtasında evrensel özellikler taşıyan Ar-
mağan Kuramıyla ilgilenen akademisyen sayısının hızla arttığı görülmektedir.

Mauss, çalışmasının evrensel boyutlarını (s. 236, 310, 311, 324, 339) açıkça dile ge-
tirmiş, ancak bu işi tarihçilerin yapmasının (s. 364) daha uygun olacağını söylemeyi
de unutmamıştır. Anadolu ve Osmanlı konusunda biz bu kuramdan büyük ölçüde
yararlandık. Bu metindeyse İzmir’de** bu kültür/zihniyetin varlığını tarihsel metinlere
dayanarak göstermeye çalışacağız. Bu çalışmanın yararlanacağı temel metin C. John
Cadoux’nun “İlkçağ’da İzmir” (çev. Bilge Umar, İletişim Yayınları, 2003, İstanbul)
başlıklı çalışması olacaktır. Bunun nedeni bu çalışmanın zaten eski İzmir üzerine
yazılmış hemen bütün metinlerin bir sentezi olmasıdır. Bu çalışmadaki belgelere dayalı
veriler, bize, eski İzmir’de Armağan Kültürünün varlığını gösterme konusunda yeterli
denilebilecek miktarda belgelenmiş veri sunmaktadır. 

Öte yandan eski İzmir’de Armağan Kültürünün varlığının tarihsel açıdan somut bir
şekilde ortaya konulması, daha önce Osmanlı ve Anadolu (hatta bütün Akdeniz)
toplumlarının aynı özellikler taşıyan toplumlar oldukları konusunda ileri sürmüş
olduğumuz görüşlerin de daha büyük bir inandırıcılığa sahip olmasına katkıda bulu-
nacaktır.

Armağan kültürünün belli başlı özellikleri arasında yer alan kan ve soy birliği, konuk
severlik, yerlileştirme (ya da İzmir bağlamında Helenleştirme) yöntemi, onur, şeref,
itibar, şatafat ve lükse olan düşkünlük, tanrılar ve ataların ruhlarının yaşayanlar üze-
rindeki gücü ve daha pek çok özellik eski çağlarda da İzmirlilerin gündelik yaşamlarını
belirlemiştir.

OO€€uuzz AADDAANNIIRR** 

** Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü
* Bu kuramsal çalışma Marcel Mauss’un “Sosyoloji ve Antropoloji” başlıklı metninin ikinci kısmını oluş-
turmaktadır ss. 201-375. Doğu Batı Yayınları 2005, Ankara. 
** Mauss: Yunan hukukunu ya da daha doğrusu, İyonyalılar’ın ve Dorlar’ın yaptığı büyük düzenlemeler-
den önce gelen hukuk sisteminin kalıntılarını yeterince incelemedik, bu nedenle, farklı Yunan toplum-
larının bu bağış kurallarını gerçekten bilip bilmediklerini söyleyemeyeceğiz. Çeşitli konularla ilgili olarak
bütün bir literatürü yeniden gözden geçirmek gerekirdi: Bağışlar, hediyeler, evlilikler, teminatlar…(M.M.
s. 324) demektedir.

2. Gün  
Bildiriler
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Aynı zamanda bir alan el/veren el kültürü olan armağan kültüründe üstün konumda
olmak hayati bir öneme sahiptir. Çünkü onur ve itibar bu toplumdaki en önemli
değerler arasındadır. Mauss bu konuda çeşitli kültürlerden örnekler vermektedir:

Bütün bu toplumlarda, insanlar bir şeyler vermek için âdeta birbirleriyle yarışırlar.
Kış aylarında yapılan törenler ve toplantılar haricinde bile, insanlar her an arkadaşlarını
davet etmeye, tanrılardan ve totemlerden gelen avlandıkları hayvanları ve topladıkları
yiyecekleri onlarla paylaşmaya; katıldıkları potlaçlardan elde ettikleri bütün şeyleri
onlara dağıtmaya; kendilerine sunulan her türlü hizmete, şeflerin, alt kademedekilerin
ve akrabaların sunduğu hizmetlere karşı hediyelerle minnettarlıklarını dile getirmeye
zorunlu hissederler kendilerini; bütün bunlar, en azından soylular için, kuralları
çiğneme ve mevkilerini kaybetme korkusuyla yapılır (M.M. s. 281-282).

Cömert olmak ve bağış yapmak zorunludur, çünkü Nemesis, yoksulların ve bazı in-
sanların aşırı mutluluğunun ve zenginliğinin öcünü alır, ki bu insanların bunlardan
kurtulması gerekir: Bu adalet ilkesi haline gelen eski bağış düşüncesidir; tanrılar ve
ruhlar, bu insanlara verilen ve gereksiz bir biçimde harcanan malların yoksullara ve
çocuklara verilmesini isterler (a.g.y., s. 234).

Bu alıntıdaki Nemesis İzmir’in yakından tanıdığı bir tanrıçadır. Tanrılar, Tanrıçalar
ya da tanrılaştırılan atalar ilkel toplumların en çok korktukları ya da çekindikleri var-
lıklardır zira onlara göre her şeyin sahibi onlardır bu yüzden her şeyi onlar verir, onlar
alır. Bu topluluklarda biriktirmek yasak olup, alınan her şey çoğuyla iade edilmek ya
da paylaşılmak durumundadır. Mitolojik Yunan Tanrıları yaşadıkları dönemlerde
büyük bir olasılıkla sahip oldukları düşünülen özel gizemli güçleri nedeniyle Tan-
rılaştırılmış insanlar ya da insan-Tanrılardır ki, aşağıda deprem gören İzmir’i yeniden
imar etmesi karşılığında İzmirliler Roma İmparatoru Hadrianus’u yaşarken Tanrı ilan
etme kararı aldıklarını göreceğiz. Dolayısıyla Tanrıça Nemesis’in de insani niteliklere
sahip olduğu ve onlar gibi düşünüp, davrandığına tanık olunmaktadır:

Ana Tanrıçaya daha az benzeyen, ama belki aslında onun tıpkı-ikincisi olan bir Tan-
rıça, Nemesis[Vicdan ve Öç Tanrıçası] idi. Bunun adı, insanların gönençte pek ileri
gitmesine Tanrıların duyduğu kıskançlığı yansıtır ya da daha genel olarak insanlara
yaptıklarının cezası olsun diye musallat edilen vicdan azabını ve insanların işlediği
suçlar yüzünden Tanrıların onlardan öç almasını ifade eder. Bu Tanrıçaya tapkının
en eski merkezleri, Attika Yarımadasındaki Rhamnos ile İzmir’di. Bu tapkının İzmir’e
has bir özelliği şuydu ki, bazen tek bir Nemesis ile karşılaşıyorsak da, çoğu kez iki tane
Nemesis’e tapılıyordu ve bunları İzmirliler, “Gecenin kızları” sayıyorlardı; bu Tan-
rıçalar sık sık, kentin koruyucu Tanrıçaları olarak boy göstermekteydi (C.J.C s. 286-
287).

Cadoux, Nemesis inancının Avrupa kökenli olduğunu ve İzmir’e Rhamnos üzerinden
geldiğinden söz edildiğini söylemektedir. Cömert olmayan, bağış yapmayanları ceza-
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landıran ve İzmir’in koruyucu tanrıçaları yer alan Nemesis’lerin buraya nedensiz ve
rastlantısal bir şekilde geldikleri söylenemez. Verme konumunda bulunanların ver-
mek, alma konumunda bulunanların almakla yükümlü olduğu toplumsal düzenlerden
örnekler veren Mauss şöyle demektedir: 

Bir şefin kişisel prestiji ve o şefin klanının prestiji, başka hiçbir yerde, Kızılderililer’de
olduğu gibi harcamaya ve kabul edilen hediyeleri faizli olarak gerivermeye bağlı
değildir… Kızılderililerde tüketim ve harcama sınırsızdır gerçekten. Bazı potlaçlarda
sahip olunan her şeyi harcamak ve hiçbir şey saklamamak gerekir. En zengin kim ve
kim en çok harcıyor şeklinde bir tür yarış söz konusudur âdeta. Rekâbet ve karşıtlık
ilkeleri her şeyin temelini oluşturur. Arkadaş gruplarında ve klanlarda, bireylerin poli-
tik konumları ve her türden mevkiler, kavgayla, talihle, miras yoluyla, ittifakla ve
evlilikle olduğu gibi “mülkiyet savaşıyla” da elde edilir (M.M. s. 270).

Anglo-Sakson ülkesinde olduğu gibi, yabanıl ve ileri derecede uygarlaşmış diğer birçok
çağdaş toplumda olduğu gibi, zenginlerin -isteyerek ya da zorunlu olarak- kendilerini
hemşehrilerinin veznedarları gibi düşünmeye başlamaları gerekiyor yeniden. Bizim
uygarlıklarımızın doğduğu antik uygarlıkların bazılarında yıldönümü kutlamaları,
bazılarında ise dini törenler, toplu yemekler, divan üyelerinin ve konsüllerin yaptıkları
zorunlu harcamalar olurdu (a.g.y s. 352).        

…bu bağışlar ve çılgınca yapılan bu tüketim, zenginliklerin böyle kaybedilmesi ve çıl-
gınca tüketilmesi, özellikle de potlacın söz konusu olduğu toplumlarda hiçbir şekilde
amaçsız değildir. Şefler ve onlara bağlı olan kişiler arasında, bu kişiler ile destekçileri
arasında, bu bağışlar üzerinden bir hiyerarşi oluşmaktadır. Vermek üstünlüğünü ilan
etmektir; daha büyük daha yüksek olmaktır (magister); karşılığını ya da aldığından
fazlasını vermeden kabul etmek, kendini bağımlı kılmaktır, başkalarının himayesine
girmek, uşak haline gelmek, küçülmek ve alt seviyelere düşmektir (minister) (a.g.y s.
360).

Eski İzmir’de de cömert olmak ve bağış yapmak üstün konumda olabilmek için
zorunlu bir koşul gibi görünmektedir. Örneğin:

…Asia ili Baş-Kamı olan Tralleis/Aydınlı Gaius Iulius Philippus… zengin, eli açık ve
genellikle âdildi o yüzden yüksek makamlara sık sık getirilmiştir (C.J.C, s. 455).

(Rufinus) …üzerinde hâlâ var olana eklenecek başka kamu görevi almak yüküm-
lülüğünden bağışık tutulması için onay istedi; bu, bir ayrıcalıktı ama belki de Rufinus,
kentlilerinin isteği üzerine Komutanlık görevini [üstlenenin büyük harcamalar yap-
masını gerektirdiği hâlde] giderden kaçınmaksızın üstlenmekle bu ayrıcalığın bedelini
ödemiş bulunuyordu. Kentin başvurusuna onay yanıtı, ortak İmparatorlar sıfatıyla
Severus ve Caracalla tarafından [birlikte imzalanarak] gönderildi ve sureti İzmir’de bir
taşa yazdırıldı (a.g.y., s. 372).
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Görüldüğü ve görüleceği üzere kent yönetimiyle ilgili çeşitli makamlara getirilmenin
koşulu eli açıklık, dürüst, namuslu olmaktır. Mauss’un ifade ettiği gibi toplum tarafın-
dan bir makama getirilmek aynı anda toplumsal, politik, ekonomik, ahlaki, dini,
kültürel/zihinsel, vs. bir sürecin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bir başka deyişle yö-
netici olmak yalnızca toplumsal ve politik olanla sınırlı değildir. Yöneticilik görevi
yaşamın tüm alanlarıyla ilgili olmayı zorunlu kılmaktadır. Cadoux, bize konuyla ilgili
başka ilginç örnekler sunmaktadır:

Halk yönetimi ilkesine ve bunun gerçek yaşamda şu ya da bu kapsamda uygulan-
masına rağmen, işlerin yürütülmesi geniş ölçüde magistra’ların Roma hukukunda:
yargısal yetkileri de bulunan yüksek yönetici] elindeydi. Bu kişiler sadece, göreceli
olarak daha zengin ve hali vakti yerinde sınıflar içinden çıkarılıyordu; kentlerin
çoğunda da, bunların, göreve getirildiklerinde kent haznedarına birer bedel ödemesi
adeti vardı (a.g.y., s. 244, ayrıca bak. s. 245, 323).   

(Stephanephoros’luk) … (başında çelenk taşıyanlık)… Bu görevli, Asia ilinde ve bazı
adalarda çok kez görülür, ama başka yerlerde bulunmamaktadır. Adı geçen makama
gelmek, besbelli biçimde, makam sahibini önemli ölçüde masrafa sokuyordu. Bir kez
bu kişi kurban törenleri yapan bir kam durumundaydı (bu yönden Roma’daki Flamen
Dialis’e, Atina’daki Arkhon Basileus’a benziyordu) ancak bir yandan da anlaşıldığına
göre sivil bir magistra idi (a.g.y.,  s. 254).

İmparator Hadrianus, söylev ustası Polemon’la birlikte İ.S. 123-124 yıllarında yaptığı
geziler sırasında İzmir’e de uğramıştır:

Helen kentlerinin birinden diğerine uğrayışlarında en belirleyici özellik, kendisi
bakımından, gösterdiği pek eli açık cömertlik [bol bol bağışta, ihsanda bulunması];
onların bakımından ise pek aşırı ölçüde övgüler düzülmesi ve yaranma çabasıydı…

İzmirliler [Halk Kurultayında yapılan oylama ile] Hadrianus’u “Olymposlu Zeus” ile
aynı tutarak ona tapmak kararını aldılar ve aynı zamanda ona “Kurtarıcı”, “Kentin Ku-
rucusu”, hatta “İnsan Soyunun Kurtarıcısı” unvanlarını verdiler [İ.S. 124] … Polemon,
Hadrianus’u, kente muazzam bağışlarda bulunmaya razı etti (bir gün 1.000.000
Drakhme, yani [1938’deki değeriyle] 38.000 İngiliz Lirası; sonra eklenenlerle birlikte
toplam 1.500.000 Drakhme, yani 57.000 İngiliz Lirası). Bu bağış esas itibariyle yeni
yapıların inşa edilmesine harcandı: Bir Hadrianus tapınağı, bir tahıl çarşısı, görkemli
bir gymnaseion, vb. Zengin kent vatandaşları ve kentli … kadınlar da buna katkıda
bulundu  (a.g.y.,  s. 332-333).

İ.Ö. 25/24’de…M. Tullius Cicero’nun Proconsul’luk dönemine ilişkin bir fıkra,
İzmir’in o zamanki seçkinliğini [sık sık şölenler verilen bir yer olduğunu] bir başka
biçimde ortaya koyuyor…(a.g.y., s. 300).
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Öte yandan atalar ve ataların ruhları ilkel toplumlarda her şeyin sahibi ve belirleyici-
sidir. Atalar genellikle öldükten sonra Tanrılaştırılan varlıklardır. Yukarıda İmparator
Hadrianus’un yaşarken nasıl Tanrılaştırıldığını görmüş bulunuyoruz. Burada deprem
görmüş bir kente büyük yatırımlar yapma karşılığında İmparatorun beklentisi sonsuza
dek anılma, kentin atası olma arzusuyla sınırlıdır. Bu örnekte maddi olanın karşılığının
zorunlu olarak maddi olmadığı görülmektedir ve bu istisnai bir durum değildir. Bu
arada tanrılar, atalar ve yaşayan kulları, torunları arasındaki ilişkiler konusunda Mauss
şunları söylemektedir:

İnsanlar arasındaki değiş-tokuş ilişkileri ile insanlar ve tanrılar arasındaki anlaşma ve
değiş tokuş ilişkileri Kurban teorisini bir yönüyle tamamen aydınlatmaktadır…

İnsanların anlaşma yaptığı ve kuşkusuz bunun için var olan ilk varlık gruplarından
biri, her şeyden ölülerin ruhları ve tanrılardı. Aslında dünyadaki şeylerin ve mülklerin
gerçek sahipleri bunlardır. Bunlarla değiş tokuş yapılması zorunlu; değiş-tokuş yapıl-
maması ise tehlikeliydi… Kurban vermenin amacı, zorunlu olarak geri verilmesi
gereken bir bağışta bulunmaktır kesinlikle…

İnsanlara ve tanrılara sunulan bağış ve armağanların amacı birbirleri arasında barışı
sağlamaktır. Böylelikle kötü ruhlar, daha genel olarak kötü etkiler savuşturulur…
(M.M. s. 230-231-232).

Potlaç, dini, mitolojik ve şamanistik nitelikler taşır, çünkü potlaçların yükümlülüğünü
üzerine alan şefler atalarını ve tanrıları temsil etmekte ve canlandırmaktadır, bunların
isimlerini taşımakta ve yaptıkları dansı yapmaktadır, ayrıca bu ataların ruhları da şef-
leri ele geçirir (a.g.y.,  s. 277).

Ataları ve Tanrılarıyla arası bozuk olan bir toplumun başının felaketler ve uğursuzluk-
lardan kurtulamayacağına inanılmaktadır. Cadoux, Mauss’un burada sunmuş olduğu
verilerle neredeyse birebir örtüşen şu bilgileri aktarmaktadır:

Görev zamanını ne yazık ki belirleyemediğimiz L. Antonius Albus’un Proconsul
olduğu dönemde Asia ilinin başına gelen deprem felaketini de olasılıkla bu zamana ta-
rihlemek gerekir [İ.S. 149]… Sarsıntıların sürüp gidedurması karşısında İzmir’de ve
Ephesos’ta kentliler dehşetli korkuya düştü; Klaros’taki gelecek bilici kama danıştılar;
hiç kimse evinin içinde durmaya cesaret edemiyordu; halk öbek öbek, sunaklara gidip
[kurban keserek, kendilerine acısın ve kendilerini korusun diye, tanrılara] yakarı-
yordu…

Tanrılardan [vahiy/esin yoluyla kendisine] gelen talimata uyarak, Ariteides, halk
önünde, Kurtarıcı Zeus’a bir öküz kurban etti…(C.J.C.  s. 344).

Aristeides, bir kamusal makamda görev almayı ısrarla reddetmişti; bunu kuşkusuz,
haklı olarak, sağlığının yerinde olmaması yüzünden yaptı; ama görev almanın yüküm-
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lülük olduğu durumlarda o yükümlülüklerden bağışıklı sağlamakta güçlükle karşılaştı.
İ.S. 150’de, yeni yıl içinde yapılacak ilk Halk Kurultayı İzmir’de toplandığında… ken-
disine anlatıldı ki, daha önce de vesile çıkınca yapıldığı üzere, onun sağlığına kavuş-
ması için kamu adına kurban kesme işlerine başlanmak üzeredir. Halk Kurultayı
toplantısına geldiğinde, patırtı şamata ile [alkışlanarak, kendisine yaşa diye bağırılarak]
karşılandı ve Asia İli Baş Kamı makamına atandı. Magistralar çevrede ayakta duruyor-
du ve alkışlayarak ona övgü sözleri söylüyor, görevi kabullenmesini rica ediyorlardı.
Daha önce görmüş bulunduğu düşlerde [Tanrılardan] öyle talimat almış bulunduğu
için, Halk Kurultayını, bu atama kararından dönmeye ikna etti (a.g.y.,  s. 345).

İlkel toplumlarda aşiret ya da kabile üyelerinin aynı inanca sahip olmaması
düşünülebilecek bir şey değildir. Çünkü böyle bir şeyin toplumun yok olmasına neden
olabileceğine inanılmaktadır. Bunun biraz daha gelişmiş biçimi sayılabilecek antik
dönem site yaşantısında da durumun çok farklı olmadığı görülmektedir. Çok Tanrılı
bir inanca sahip İzmirliler kentte yeni oluşmaya başlayan Hıristiyanlık inancının ve
doğal olarak Hıristiyanların tanrıların ve ataların öfkesine neden olduklarını ve bu
yüzden kente felaket ve uğursuzluk getirdiğine/getireceğine inanmaktadırlar.  

İ.S. 249 yılı yazının sonuna doğru… G. Messius Quintus Traianus Decius… Hıristiyan
inancını tümüyle yok etmek için ciddi girişimde bulundu… İ.S 248 kutlamalarında,
[Hıristiyanların varlığına kızan tanrıların gönderdiği belâlar sayılan] İskenderiye’deki
felâketli veba salgınında ve Goth istilalarının yol açtığı bunalımda patladı; bunların
hepsi, Decius’un [Hıristiyanlara karşı] giriştiği saldırıyı tam zamanında ayarlanmış kıl-
maya katkıda bulundu. İ.S. 249’un sonuna doğru Decius, devletin bütün uyruklarını
belirlenmiş bir günde tanrılara ve İmparatorun [koruyucu] Mutlu Bahtına kurban sun-
makla yükümlü tutan bir buyrultu çıkardı…

İşlerin genelde böyle bir durumda bulunduğu İzmir’de olan bitenlerle ilgili olarak
elimizde bulunan kayıtlarda pek güzel betimlenmiştir. Bu kayıtlar, o dönemde kendini
gösteren bir ekmek kıtlığını dolaylı ifadeler ve imâ yoluyla anlatan bölümler içeriyor-
lar; eğer imâ edildiği üzere, Pionios’un ve olasılıkla başkalarının da, “böyle belâları
Tanrının çoktanrıcılığa kızgınlığı yüzünden gönderdiği” yolunda yorum vermek
âdetinde bulundukları doğru ise, bu ekmek kıtlığı dahi Hıristiyanlara karşı [Tanrılar
bunların lâflarına kızıyor ve böyle belâları hep bunların yüzünden başımıza salıyorlar
diye] hınç duymasına neden olmuş bulunabilir (a.g.y., ss. 480-482).

Bu arada Hıristiyanlık dünyasının en önemli azizleri arasında yer alan ve yaşamının
neredeyse tamamını İzmir’de geçiren Polykarpos’un (muhtemelen Hıristiyan bir aile-
den gelmekle birlikte) potlaç kültürünün bütün değerlerine sahip olduğu görülmek-
tedir. Kendisini evlât edinen zengin kadın Kallisto ölürken bütün malını mülkünü
ona bırakır. Polykarpos bu serveti yoksullara, muhtaçlara ve dul kadınlara yardım
etmek amacıyla kullanır (a.g.y., s. 416-417).  



- 276 -

Öte yandan yakılarak şehit edildikten sonra Hıristiyanlar Polykarpos’un bedeninin
kutsal olduğu ve bu bedene dokunmanın belâları defedeceği yolundaki çok tanrılı
inanç düzenine özgü batıl inanç doğrultusunda bu bedeni almak istemişlerdir (a.g.y.,
s. 466). İzmirli Hıristiyan olan ve olmayan halk yığınları tarafından bir başka  saygın
Hıristiyan olan Pionios’un uyarıcı düşlere, Hıristiyanlık inancı içinde okuyup, üfle-
meyle belâ savılabileceğine ve diğer mucizevi olaylara inandığı söylenmektedir (a.g.y,
s. 478).

Armağan kültürüne özgü bir başka özelliğin yine İzmir’e özgü karşılığı sayılabilecek
bir örnek vardır. Mauss: 

“Hakaret Hükmü” eski potlaç hukukuyla ilgili son derece açık bir durumdur; bu
hukukun bir kalıntısıdır. Bir kişinin alacaklı diğer kişinin verecekli olması, üstün du-
rumda olan alacaklıya karşısındaki kişiye, kendisine borçlu olan kişiye hakaret etme
olanağı verir. Buradan dikkate değer bir ilişkiler serisi doğmaktadır (M.M. s. 311).

Son Pontos kralı [Roma yandaşı ve bağımlısı] III. Polemon’un torunu olan ve İzmir’de
yaşayan söylev ustası Antonius Polemon:

İzmir’de, zengin züppenin biri olan Varus’tan borç para almıştı; bu kişi kendisinin
söylev vermeleri sırasında borçlusunun orada bulunmasını [ve söylev hakkında değer-
lendirmeler yapmasını] borcun faiz ödemesi yerine geçer sayıyordu. Polemon, bu
söylevlerden kimini dinlemeye gitmeyince, kendisine karşı icra kovuşturulmasına giri-
şilmesinden kurtulmak için, [alacaklısının isteği üzerine] gitmek zorunda kalmıştı;
ama Varus’un sözü uzatan lâfazanlığına katlanamadığından, ayağa fırlamış, “Git
icradan bana çağrı göndert” diye bağırmıştı (C.J.C., s. 330).

Burada yine maddi bir şey olması gereken borç verme eyleminin, karşılığının nasıl
manevi bir şekilde ödetilebildiğine tanık olmaktayız. Bu örnek bir kez daha o
dönemdeki İzmir’e özgü toplumsal yaşam biçiminin Armağan Toplumlarında
görüldüğü üzere maddi/manevi ayrımından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.

“Kolektif Ben” duygusunun soy, kan birliği nedeniyle çok yoğun olduğu Armağan
Toplumlarında kolektif Ben’in bir parçası olan tek bir hemşerinin davranışları bütün
topluluğu yüceltebildiği gibi rezil de edebilmektedir.

İ.Ö. 12 yılındaki Olimpiyat oyunlarında, İzmir’in kentlilerinden birinin davranışı
yüzünden ne yazık ki kentin utanç verici bir hale düşmesine yol açıldı. Sosandros
oğlu Sosandros adlı İzmirli bir gencin, güreş karşılaşması için Damonikos oğlu, Polyk-
tor adlı bir Eleia’lının karşısına çıkması gerekiyordu.. Kendi oğlunun mutlaka kazan-
masını isteyen Damonikos, oğul Sosandros’un karşılaşmada yenilmeyi kabullenmesi
karşılığı olarak baba Sosandros’un para almasını sağladı. Sporculuğa hiç yakışmayan
bu düzen ortaya çıkarıldı…ve resmi hakemler, kabahatli babaların her ikisine ağır
para cezaları verdiler… (a.g.y.,  s. 305-306). 
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Bu veriler Armağan/Potlaç kültürünün binlerce yıl öncesinde İzmir’deki varlığı
hakkında kuşkuya hiçbir yer bırakmayacak kadar açıktır. Hatta tek tanrılı dinler (özel-
likle de Hıristiyanlık) aşamasına geçiş sırasında ve sonrasında bu kültür ve zihniyetin
bütün canlılığıyla sürüp gittiği söylenebilir. Bu arada Yahudiliğin aynı kültürün bütün
özelliklerini taşıdığı ve çok tanrılı Romalılar ya da diğerlerinin tepkisini Hıristiyan
topluluğu kadar çekmemiş olduğu görülmektedir. Bunun hiç kuşkusuz kimi nedenleri
olmalıdır.

Daha önce sözünü etmiş olduğumuz Pionios’un öl(dürül)meden önce Hıristiyan
kardeşlerine öğütler verdiği konuşmasının bir yerinde potlaç kültürünü tüm açıklığıyla
ifade eden şu sözcükleri sarf ettiği görülmektedir:

Aşağı konumda olana, yüksek konumdaki kişi emir verir (yoksa aşağı konumdaki kişi
yüksek konumdakine değil) (a.g.y., s. 500). 

Özetle İzmir’de Armağan/Potlaç kültürü üzerine çok daha geniş çaplı araştırma çalış-
malarına girişme zamanının gelmiş hatta geçmekte olduğu söylenebilir. Üzerinde yaşa-
makta olduğumuz topraklara özgü Armağan Kültürü versiyonunun belki de dünyanın
en zengin versiyonlarından biri olduğu söylenebilir. Zira üzerinde 40 kadar uygarlığın
yaşamış olduğu söylenen bu topraklarda, muhtemelen aynı kültür/zihniyeti paylaşan
bu toplumların yerel Armağan Kültürünün oluşmasına ve gelişmesine çok önemli
katkılarda bulunmuş oldukları söylenebilir. 

Tarihçi ve sosyal bilimcilerimizin bu kültür veya zihniyeti araştırma konusu haline
getirmeleriyle ilgili, uzun yıllar önce yapmış olduğumuz çağrıyı bir kez daha yineliyor
ve daha fazla zaman yitirmenin bu ülkeye kötülük yapmak olduğunu söylüyoruz. İn-
sanların içinde yaşadıkları toplum, tarih, kültür ve zihniyete yabancılaşma konusunda
güçlük çekmesinin sözünü ettiğimiz araştırma çalışmalarının başlamasını geciktiren en
önemli unsur olduğunu düşünmekle birlikte, bunun, aşılması olanaksız bir engel ol-
madığı söylenebilir.

Bitirirken, tarih ve sosyal bilimlerle haşır neşir olmuş/olan bir insan olarak özellikle
genç araştırmacıların dikkatini bu konuya çekmek  ve toplumun geleceğinin bu
kültür/zihniyetin çözülmesiyle yakından ilişkili olduğunu söylemek istiyorum.
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FFEELLSSEEFFEENNİİNN BBAAŞŞLLAANNGGIIÇÇLLAARRII VVEE EEGGEE

Ünlü Fransız felsefe tarihçisi Emile Brehier bir felsefe tarihi yazma fikrinin üç ana
genel soruya cevap vermesi gerektiğini söyler. Bunlardan biri felsefi düşüncenin diğer
insani faaliyet alanlarına ilişkin tarihlerden ayrı bir tarihin konusu olabilecek ölçüde
bağımsız bir varlığından söz edilip edilemeyeceği sorusudur. Başka bir ifade ile felsefi
düşünceler acaba ayrı bir araştırmanın konusunu teşkil edebilecek ölçüde diğer insani-
kültürel faaliyetlerden örneğin dinden, sanattan, siyasetten, bilimden bağımsız mıdırlar
veya öyle ele alınabilirler mi?

Bir felsefe tarihçinin felsefe tarihine ilişkin bir eser kaleme almaya başlamasından önce
kendisine sorması ve cevaplandırması gereken ikinci soru, yine Brehier’e göre şudur:
Acaba felsefede bir evrimden veya düzenli bir ilerlemeden söz edilebilir mi? Yoksa
felsefi düşünceler, kuramlar, öğretiler tarihte gelişigüzel veya yalnızca olası bir tarzda
birbirlerini takip mi etmektedirler? 

Nihayet son bir soru felsefenin başlangıçları hakkında belli bir görüşe sahip olmaktır.
Bir felsefe tarihçisi acaba felsefeyi Aristoteles’in ilk defa söylediği gibi İÖ. 6 yüzyılda
Batı Anadolu kıyılarının İyonya bölgesinde yer alan bir kıyı kenti olan Milet’te ortaya
çıkmış olan ve ilk temsilcisi olarak Thales’in adı zikredilen düşünce hareketiyle mi
başlatacaktır, yoksa onun kaynağını daha eski bir tarihe, daha başka bir uygarlığa,
örneğin Mısır veya Mezopotamya’ya, Hint ve Çin uygarlıklarına geri mi götürecektir?
Benim bu konuşmada ele almaya çalışacağım problem, bu üçüncü problemdir. 

Aslına bakarsak Nietzche’nin dediği gibi bir bakıma bütün başlangıç veya kaynak,
menşe’ problemleri metafiziktir. Böylece tarihte ilk kez sanatın veya dinin ne zaman,
nerede ortaya çıkmış olduğu sorusu cevaplandırılması hemen hemen imkansız olan
bir sorudur. Ama öte yandan başka bazı şeylerin örneğin bilimin, daha doğrusu özel
bilimlerin, örneğin astronominin, tıbbın, matematiğin, ilk şehirlerin, ilk devletlerin
nerede ve ne zaman ortaya çıktığı konusunda elimizde mevcut bazı verilere, bulgulara
dayanarak makul bazı görüşler, varsayımlar ileri sürme imkanına sahip olduğumuzu
biliyoruz. Nitekim bu ikincilerin tarihsel başlangıçlarıyla ilgili bazı görüşlerin veya
kuramların ortaya atılmış olduğunu da biliyoruz.

Bu verilere, bulgulara dayanarak yukarda sözünü ettiğimiz özel bilimlerin örneğin İÖ.
yaklaşık iki binlerden itibaren Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında ilk kez ortaya
çıktığını, onlarla ilgili ilk sistemli çalışmaların bu tarihten itibaren başladığı, ilk bu-
luşların bu dönemden itibaren elde edildiği makul bir şekilde savunulmaktadır. 

AAhhmmeett AARRSSLLAANN** 

** Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.

2. Gün  
Bildiriler
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Bununla birlikte bu uygarlıklarda ve sözünü ettiğimiz bu disiplinlerde gerçekleştirilen
bilimsel çalışmalar ve buluşlardan söz ederken bilim hakkında bugün onun hakkın-
daki anlayışımızdan biraz daha yumuşak ölçütler kullandığımızı veya kullanmamız
gerektiğini düşündüğümüzü gözden uzak tutmamamız da gerekir. Bir örnek vermem
gerekirse eğer matematikten veya onun İlk Çağda en mükemmel ölçüde işlenmiş bir
dalı olan geometriden genel bazı aksiyom, postula ve varsayımlardan, tanımlardan
hareketle tümüyle kanıtlanmış bir teoremler zincirinden oluşan saf akılsal hipotetik-
dedüktif bir yapıyı, sistemi anlıyorsak böyle bir geometrinin ortaya çıkması için İ.Ö.
3. yüzyılı, yani Euklides’in ünlü Unsurlar (Elemanlar) kitabını beklememiz gerekir.
Yine eğer astronomiden gök cisimlerinin, yani Ay’ın, Güneş’in, gezegenlerin, yıldızların
hareketleri, birbirlerine göre olan durum ve konumları hakkında uzun yüzyıllar
boyunca yapılmış gözlemlere (rasatlar) dayanarak biriktirilmiş cetvellerden daha fazla
bir şeyi, yani evrenin bütünü hakkında ortaya konmuş olan genel bir teoriyi, en azın-
dan örneğin ay ve güneş tutulmaları gibi bazı özel göksel olaylar hakkında verilen
kısmi, ama genel açıklamaları anlıyorsak böyle bir astronominin ortaya konması için
de en azından İÖ. 5 yüzyılın Yunanistan’ını, Pythagorasçıların çalışmalarını, Platon’un
okulunda ortaya çıkmış Eudoksos’u, onun ortak merkezli küreler sistemini, hatta eğer
ölçülerimizi biraz sıkı tutarsak zamanda daha ileri giderek ünlü Yunan gök bilgini
Batlamyus’u ve onun el-Mecisti’sini beklememiz gerekir. 

Bilimlerin başlangıçları ile ilgili bu durum felsefenin başlangıçları meselesi için de
geçerlidir. Yani bu meselenin de doğru bir biçimde ele alınması ve hakkaniyetli bir
biçimde cevaplandırılabilmesi için felsefenin kendisi, felsefi düşüncenin özellikleri,
felsefi bir kuramın, öğretinin mahiyeti hakkında belli bir görüşümüz, anlayışımız
olmak zorundadır. Felsefenin kendisi, felsefi düşüncenin özellikleri, felsefi bir kuramın
karakteristikleri hakkında iyi kötü sınırları belli bir anlayışa sahip olan biri ile, onu her-
hangi bir dünya görüşüne, genel bir tasavvura indirgemekle yetinen birinin onun tarih
içindeki başlangıçları sorusuna farklı cevaplar vermelerini beklememiz makul olacak-
tır. Birincinin belli ölçütlerden hareket ederek, belli bir takım belirlemeler getirerek
felsefenin kaynağını belli bir zaman ve yerde, belli bir filozof veya okulda, belli bir
kuram veya kuramlarda bulmak istemesine karşılık ikinci onu ister dinsel, ister mi-
tolojik herhangi bir türden genel dünya görüşüne sahip herhangi bir topluma geri
götürmekte bir mahzur görmeyecektir. Nitekim de öyle olmuştur ve tarih boyunca
felsefenin Yunan menşei tezinin karşısında buna benzer gerekçelerden hareketle onun
başlangıcını daha eski ve farklı uygarlıklara götürmek isteyen görüşler yer almıştır. 

Bugün dilimizde kullandığımız felsefe terimi bilindiği gibi aslında Arapça’dır. Bu terim
Yunanca’daki philosophia sözcüğünün Arapça’da biraz değişmiş şeklidir. Ortaçağ’da
Araplar daha doğrusu Müslüman dünyası bu terimi İS. 9 ve 10. yüzyıllarda dolaylı
veya doğrudan bir tarzda Yunanca’dan yapılan bilimsel-felsefi eserlerin çevirisi
aracılığıyla öğrenmiş veya üretmiştir. Öte yandan yine Ortaçağ’da İslam dünyasında
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felsefe veya daha genel olarak onun içine aldığı düşünülen bütün bilimler ‘dışardan
ithal edilmiş, yabancı bilimler’ olarak kabul edilmiştir (Acem İlimleri) . Bu arada felsefe
teriminin Batı dillerindeki karşılıkları ile ilgili olarak da benzeri bir durumun söz
konusu olduğunu biliyorsunuz. Bu dillerde de felsefeye işaret etmek için kullanılan
terimler (philosophie, philosophy, filosofia) yine Yunanca’dan gelmektedirler.  Böylece
terimin etimolojisinden hareketle yapacağımız basit bir soruşturma deyim yerindeyse
a priori olarak felsefenin ve felsefi denen insani kültürel faaliyet türünün Yunan
dünyasında başladığına işaret eder gibidir. Ancak şüphesiz etimolojik analiz başka
şeydir, tarihsel olgular başka şeydir. Bundan ötürü soruşturmamızı tarihsel ve olgusal
olarak biraz daha ileri götürelim.  

Felsefenin tarihsel olarak Yunan dünyasında İ.Ö. 6. yüzyılın başlarında İyonya diye ad-
landırılan bölgede yer alan Milet şehrinde ve Thales’le başladığını söyleyen ilk felsefe
tarihçisinin Aristoteles olduğunu söyledik. Aristoteles Metafizik adlı ünlü eserinin bi-
rinci, yani alpha kitabında ‘varlık olmak bakımından varlık ve ona bu bakımdan arız
alan ana nitelikleri’ ele alan bir disiplin olarak tanımladığı metafizik veya ontoloji
alanında kendisine kadar gelen dönem içinde Yunan düşünürlerinin hangi görüşleri
ortaya attığını anlatırken, yani bir çeşit felsefe tarihi, daha doğrusu kendisinin ‘ilk
felsefe’ diye adlandırdığı metafiziğin tarihini yaparken işe Thales’le başlar. Sokrates’e
kadar geçen dönemde yer alan ilk Yunan filozoflarını (Bu gruba bildiğiniz gibi Her-
akleitos, Harmenides, Empedokles, Anaksagoras, Demokritos gibi ünlü isimler de
dahildir) Doğa Filozofları (fizyologlar) olarak adlandırır ve onları, kendilerinden önce
gelen ve bu kez teologlar olarak adlandırdığı ikinci bir gruptan açık bir biçimde  ayırır. 

Aristoteles’in bu ikinci grupla kastettiği, Homeros, Hesiodos, Pherikides gibi şairler
veya mitoloji, kozmogoni yazarlarıdır. Aristoteles’e göre bunlar bilimi, yani felsefeyi
(çünkü Aristoteles bilimle felsefe arasında önemli bir ayrım yapmaz) efsane (mitos)
formu altında ifade eden kişilerdir. Buna karşılık başında Thales’in bulunduğu
düşünürler, yani fizyologlar, esas ilgileri Tanrıların doğuşu, birbirlerinden çıkışları,
şecereleri ve aralarındaki ilişkiler olan bu teologlardan farklı olarak ana düşünce konu-
ları olarak doğayı (physis) ele almışlar, onun ana maddesini, arkhesini (veya arkelerini)
araştırmışlar, bu ana maddeden geri kalan varlıkların nasıl çıktığını soruşturmuşlar
ve bu değişim veya oluşu idare eden yasayı veya yasaları ortaya koymaya çalışmışlardır.
Böylece özetle Aristoteles hem felsefeyi belli bir adamla (Thales’le) ve belli bir tarihte
(İ.Ö. 6. yüzyılın başlarında) ve belli bir yerde (Milet’te, Milet Okulunda)  başlatır, hem
de yukarda işaret ettiğim yönde felsefeyle ilgili belli bir ölçüt getirerek bu okula men-
sup insanları birer filozof, onların yaptığı işin de felsefe olduğunu belirtir. Çok genel
olarak söylersek bu ölçüte göre felsefe bilimdir, logos’tur mitos veya efsane değildir.
Konusu da genel olarak varlık veya varlıkların doğası ve bu doğanın içinde kendini
gösterdiği çeşitli biçimlerdir, Tanrılar ve onlar arasında ilişkilerin hikayesi (istorya)
değildir.
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Ancak felsefenin menşeinin Yunan dünyası olduğuna ilişkin bu görüşe daha İlk Çağ
dünyasında itiraz edenler olmuştur. Bu itirazı seslendiren ilk kişi İsa’dan önce yaklaşık
25- İsa’dan sonra 45 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yahudi Philon’dur.  Philon
Eski Ahit teolojisi ile Yunan felsefe geleneğini uzlaştırmaya çalışan bir filozof, daha
doğrusu teologdur. Ana tezi Yahudi kutsal metinleriyle Yunan felsefesinin bir ve aynı
hakikati ifade ettiğidir. Böylece Musa, Philon için, bir filozoftur ve başta Platon olmak
üzere bütün gerçek Yunan filozofları, bilerek veya bilmeyerek onun öğrencileri ol-
muşlardır. Tarihsel olarak Yahudiler Yunanlılardan daha önce geldiğine, özel olarak
Musa, Platon’dan önce yaşamış olduğuna göre bu görüşün doğal sonucu Yahudilerin
felsefe alanında Yunanlılardan önce ortaya çıkmış oldukları ve felsefeyi onların başlat-
mış olduğu görüşü olacaktır.

Philon’dan sonra bu görüş bir başka önemli geç antik dönem düşünürü tarafından
devam ettirilir. Bu kişi Pythagorasçılığın ciddi bir yeniden canlanması hareketi içinde
yer alan (Yeni-Pythagorasçılık diye adlandırılan hareket) iki önemli isimden biri olan
Numenius’tur (Diğeri Moderatus’tur). Numenius’un önemli yanlarından biri Platon
ve Pythagoras’ın felsefeleri içine Doğu uygarlıklarına mensup halkların, yani Hintlilerin
(Brahmanlar), İranlıların (Zerdüştçüler) ve Mısırlıların geleneksel hikmetini sokmak
istemesidir. Bu olayla birlikte felsefenin karşısına hikmetin, geleneksel hikmetin, ge-
leneksel Doğu hikmetinin konması ve felsefenin büyük ölçüde bu türden bir hikmet
olarak yorumlanması onun içine her türlü teosofinin, gnostikliğin, mistisizmin, kur-
tuluş öğretisinin, kısaca doğu dinlerinin girmesi imkanını doğuracaktır.  Böylece bu
tarihten itibaren İamblichos ve Proclos gibi filozofların temsil ettikleri geç dönem Yeni
Platonculuğunda, İslam dünyasında İhvan-ı Safa’da, Suhreverdi’nin kurucusu olduğu
İşrakilik akımında, G. Bruno gibi Rönesans düşünürlerinde, daha geç dönemde
Schelling gibi Alman romantik filozoflarında bu geleneğin varlığını sürdürdüğünü
görmekteyiz.

Numenius öte yandan Yahudiliğe, daha doğrusu Eski Ahit’teki öğretilere de büyük
ilgi gösterir. Böylece Numenius da Philon gibi dinle felsefe arasında bir uzlaştırma
yapmanın peşindedir. Bu bağlamda daha sonra çok ünlenecek olan bir söz söyler: Bu,
‘Platon’un Yunanca konuşan Musa olduğu’ sözüdür. Bu görüşün normal sonucunun
da yine Musa, tarihsel olarak Platon’dan önce geldiğine göre felsefenin başlangıçlarını
Yunan’dan daha eskiye götürmek olacağı açıktır.

Hıristiyanlığın ortaya çıktığı ve yayıldığı ilk yüzyıllarda kültürel bakımdan karşı karşıya
bulunduğu en önemli problem, klasik Yunan uygarlığı, özellikle onun en önemli bir
parçası olan pagan Yunan felsefesi karşısında nasıl bir tutum belirlemek gerektiği prob-
lemidir. İsa’nın doğumunu takip eden ilk üç yüzyılda bu konuda esas olarak bir-
birinden farklı iki tutum ortaya çıkmıştır ve bu her iki tutumun başlangıcı da Aziz
Paul’e geri gitmektedir. Paul, Yeni Ahit’in son derecede önemli bir kitabı olan Resul-
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lerin İşleri’nde yer alan bir pasaja göre, uzun gezileri esnasında Atina’ya uğradığında
içlerinde özellikle Epikuros ve Stoacı okullara mensup filozofların bulunduğu bir
gruba hitaben yaptığı ve Atinalılara Nutuk diye adlandırılan konuşmasında Hristiyan
öğretisinin Yunan aklını ve Yunan felsefesin reddetmediği yönünde bir görüş ileri
sürer. Ancak bu konuşma veya Paul’un böylece pagan Yunan felsefe okullarıyla Hris-
tiyanlık arasında bir uzlaştırma gerçekleştirmek yönündeki bu çabası pek olumlu bir
sonuç vermez. Çünkü Paul’u dinleyen insanlar arasında bir kişi hariç- ki bu kişi İS.
sonra 5. yüzyılın sonu, 6. yüzyılın başında kendisine Hıristiyanlığı Yeni Platonculukla
uzlaştırmaya çalışan bir dizi eserin izafe edileceği Dionizos Ariopagos’tur- kimse
Paul’un görüşlerinden etkilenmez. Muhtemelen Paul bunun üzerine Korintlilere Birin-
ci Mektup’unda bu kez tamamen ters bir tutum takınarak Hıristiyan vahyinin Yunan
felsefesine, Hıristiyan imanının Yunan aklına hiçbir ihtiyacının olmadığı, tersine onun
Yunan aklı karşısındaki durumunun bir delilik, bir saçmalık olarak nitelendirilebile-
ceğini söyler. Paul’un bu görüşüne göre İnsanı kurtaracak olan Hıristiyan imanıdır ve
sadece odur. Hıristiyan imanın değeri ve varlık nedeniyse özellikle bu noktada, yani
insan aklı tarafından anlaşılamaz veya hatta bir saçmalık, delilik olarak nitelendirilecek
olan bu özelliğinde yatmaktadır. 

Daha sonra gelen ilk Kilise Babalarının eserlerinde de Paul’un bu ikili tutumunun
izleri görülür. Onlardan bazıları, örneğin Tertulianus Paul’un farklı iki tutumundan ik-
incisini benimseyerek, ‘inanıyorum çünkü saçmadır’ veya ‘saçma olduğu için inanıy-
orum’ yönündeki ünlü görüşünü ortaya atar. Buna karşılık Justinus, Origenes ve daha
sonra Augustinus gibi başka bazı Kilise Babaları  ‘anlamak için inanıyorum veya an-
layabileceğime inanıyorum’ sözünde formülleşen diğer görüşü temsil ederler. Augusti-
nus’tan sonra mutlak olmamakla birlikte bu görüş Hıristiyan kilisesinin bir tür resmi
görüşü haline gelir. Ancak Pascal, Kierkegaard gibi diğer ünlü bazı filozoflar veya
Hıristiyan düşünürleri diğer görüşü savunmaya devam ederler. Pascal bu bağlamda
olmak üzere ünlü ‘kalbin öyle nedenleri vardır ki akıl onları kavrayamaz’ görüşünü or-
taya atar. 19. yüzyılın ünlü Danimarkalı Hıristiyan düşünürü Kierkegaard’ın da ‘inan-
mak, gözü kapalı olarak uçuruma atlamaktır’ sözünü de belki bilenleriniz vardır.

Yunan felsefesine veya aklına olumlu yaklaşan bu görüşün doğal bir yan ürünü veya
sonucu, ilk kez Philon tarafından ortaya atıldığını söylediğimiz Eski Ahit öğretisinin
Yunan felsefesinden önce geldiği, Platon gibi gerçek filozofların aslında Eski Ahit’te bu-
lunan görüşlerden yararlanmış oldukları, ancak onları tam olarak anlamadıkları için
yalan yanlış bir biçimde ortaya koydukları, Yunan filozoflarının Eski Ahit’ten aldıkları,
daha doğrusu çaldıkları ve tam olarak anlamaksızın ortaya attıkları görüşlerin aslının,
doğrusunun gerçekte Kitabı Mukaddes’in öğretisinde bulunduğu tezi olmuştur.
Böylece sonuç olarak sözünü ettiğimiz gruba dahil olan Kilise Babaları da felsefenin
başlangıcını Yunan’dan daha geriye götüren ve onun ortaya çıkışını Yunanlılara değil
Yahudi peygamberlerine, özellikle Musa’ya bağlayan görüşü benimsemişlerdir. 
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İlginç olan İslam dünyasında benzeri bir görüşün farklı gerekçelerden hareket etmekle
birlikte Farabi ve Sühreverdi gibi önde gelen bazı düşünürler tarafından savunulmuş
olmasıdır. Yukarda söylediğim gibi 9. ve 10.  yüzyıllarda esas olarak Yunan dünyasın-
dan veya Yunanca’dan yapılan çevirilerle Yunan felsefesi ve bilimi hakkında bilgi sahibi
olan ve onlar tarzında felsefe yapma geleneğinin, yani Yunan tarzı felsefe geleneğinin
ilk önemli temsilcisi olan Farabi Mutluluğun Kazanılması adında olgunluk dönemi
eseri olan yine ünlü kitabında felsefenin ortaya çıkışı ve daha sonra farklı topluluklar
tarafından ele alınıp işlenmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili benzeri bir tez ileri sürer.
Farabi’nin kendi sözlerini alıntılıyorum: ‘Söylendiğine göre bu ilim, yani felsefe, eski-
den Irak halkı olan Kaldeliler arasında mevcuttu. Onlardan Mısır halkına geçmiş,
oradan Yunanlılara intikal etmiş, Süryaniler ve daha sonra Araplara geçinceye kadar
onlarda kalmıştır”. Böylece Farabi de çok açık bir biçimde ifade etmemekle ve bundan
daha fazla bir bilgi vermemekle birlikte felsefenin ilk olarak Kaldelilerde, yani
Mezopotamya uygarlığında ortaya çıktığını, ondan Mısır uygarlığına geçtiğini, ancak
üçüncü bir dönemde Yunanlılara intikal ettiğini söylemektedir.

İslam dünyasında Farabi’den sonra bu kez Şihabüddin Suhreverdi’de de benzeri bir
görüşle karşılaşmaktayız. 1154 yılında doğmuş ve 1191 yılında Salahaddin Eyyubi’nin
emriyle idam edilmiş olan Suhreverdi İslam felsefesinde İşrakilik diye adlandırılan
önemli bir akımın kurucusudur. Bu akım İslam’da Yunan tarzı felsefe hareketi adıyla
işaret ettiğimiz ve içine Farabi, İbni Sina, İbni Rüşt gibi filozofları alan geleneksel
hareketin dışında kalır, hatta ona aykırı bir tutumu benimser. Bu bağlamda Suhreverdi
için ‘felsefi düşüncenin üç kaynağı vardır. Mısırlılar, Hintliler ve Çinliler ve eski, İslam
öncesi İranlılar. Böylece felsefe aslında Mısır’dan Enoch veya İdris olarak da ad-
landırılan filozof-peygamber Hermes Trismegistus’tan doğmuştur. Empedokles
Suriye’de, Pythagoras ise Mısır ve Mezopotamya’da eğitim görmüşlerdir. Bunlar,
Suhreverdi’ye göre,  Yunan felsefe geleneğindeki ‘ilahi, yani esas ilgisi Tanrı veya Tanrı
bilgisi olan felsefe’ geleneğinin kurucularıdırlar. Suhreverdi’ye göre Sokrates ve Eflatun
da bu ilahi felsefe geleneğinin etkisi altında kalmışlardır ve şüphesiz Aristoteles de
Platon’un öğrencisiydi’.

Sühreverdi’nin felsefe tarihiyle ilgili bu anlatımı görüldüğü gibi son derece karmaşık
ve aynı ölçüde de efsanevidir. Ama esas olan onun felsefeyi açık bir şekilde Yunan’dan
başlatmadığı, daha geriye tümüyle efsanevi kişilikler olan İdris Peygambere veya Her-
mes’e, böylece Mısırlılara, Hintlilere, Çinlilere götürdüğüdür. Öte yandan onun felsefe-
den anladığı şey de örneğin Aristoteles’in ondan anladığı şeyden, yani insan, toplum
ve doğanın bilgisini hedefleyen ve tümüyle mantıksal, nazari akıl yürütmelerden mey-
dana gelen teorik bir soruşturma ve bilgiden tamamen farklı olarak Tanrı’nın çok
büyük ölçüde sezgisel, mistik bilgisine dayanarak insanın evrendeki yerini, hayat ve
ölüm bilmecelerini çözmeyi ve ruhun Tanrı ile birleşmesini sağlayıncaya kadar yük-
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selmesi ve kurtulmasını amaçlayan bir etkinlik ve yaşama tarzı olduğudur. Suhreverdi
böylece o sırada doksografiler, Aristoteles ve Galenosçu gelenek aracılığıyla Müslüman
filozoflar tarafından bilinen İyonyalı Doğa Filozoflarını tümüyle görmezden gelir.
Yunan ’ilahi filozoflar’ından kastettiği de Empedokles’i de kendilerine dahil ettiği
Sokrates, Platon ve Yeni-Platonculardır. O, bu ilahi filozoflar arasında Aristoteles’in
adını anar, ama işraki felsefesinde veya daha doğru bir ifadeyle hikmetinde ona hemen
hemen hiçbir yer vermez. Sonuç olarak felsefeyi özü itibariyle bir teosofi olarak tanım-
ladığı Doğu hikmetine indirger ve onun köklerini ve vatanını Yunan’da değil, ondan
daha eski olan büyük Doğu uygarlıklarında Mısır’da, Hint’te, Çin’de, eski İran’da, özel-
likle Zerdüşt teolojisinde veya hikmetinde bulur. 

Felsefenin Doğu kaynağına ilişkin bu görüş Rönesans’da da bazı temsilcilerini bulur.
Yukarda işaret ettiğimiz gibi içlerinde G. Bruno gibi erken dönem modern Yeni Pla-
toncularının bulunduğu bir grup antik hikmet, Doğu hikmeti ve özellikle Mısırlıların
hikmetiyle yakından ilgilenirler,  klasik metinlerin mecazi veya hermenotik yorum-
larıyla, gizli bilimlerle ve onların pratik olarak uygulamasıyla meşgul olurlar. 

Gerçek veya bilimsel anlamda felsefe tarihçiliğinin başladığı 19. yüzyılda bu tez bir
kez daha, ancak biraz farklı bir açıdan, yani Yunan teolojisiyle Doğu teolojisi arasında
görülen bazı benzerliklerden hareketle bazıları tarafından savunulur. Röth ve Gladish
gibi Alman felsefe tarihçileri Yunan teolojisinin erken bir tarihten itibaren Doğu’nun
etkisine uğramış olduğunu ve bu etki aracılığıyla da Yunan felsefenin kendisinin
Doğu’nun etkisine maruz kaldığını ileri sürerler. 

Nihayet zamanımızda aynı tez daha geniş kapsamlı bir tarzda ele alınmakta ve
savunulmaktadır. Uzun zamandan beri Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları üzerine
yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen çok daha geniş bir bilgi yığını üzerine
dayanılarak özellikle Sumerlilerin sadece dinleri, mitolojileri, kozmogonileri, bilimsel
buluşları bakımından değil genel olarak hayat felsefeleri, dünya görüşleri, bunların
arkasında yatan temel değerleri, örneğin hukuk düzeni ve anlayışları bakımından önce
Yunan, daha sonra bugünkü uygarlığımızın temelinde bulundukları ileri sürülmekte-
dir. Bu genel görüşün özel bir sonucu dolayısıyla en azından endirekt olarak Yunan
felsefesinin başlangıçlarını da aslında daha eski uygarlıklarda özellikle Mezopotam-
ya’da aranmasının doğru olacağı görüşü olmaktadır.

Böylece felsefenin Yunan dışı, daha özel olarak İyonya dışı menşeine ilişkin bu görüş-
lerin esas olarak üç grupta toplandığını görmekteyiz. Yahudi Philon ve bazı Kilise Ba-
balarının temsil ettiği Eski Ahit, Yahudi peygamberleri, özel olarak Musa’nın bazı
görüşleriyle Platon veya Pythagoras gibi Yunan filozoflarının Tanrı, ruh, ruhun ölüm-
süzlüğü, gelecek hayat, Tanrı ile evren arasındaki ilişkiler üzerine öğretileri arasındaki
bazı benzerliklerden kalkarak bu görüşü savunanlar;  
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Numenius, Suhreverdi, G. Bruno gibi Yeni Pythagorasçı, Hermetik veya Zerdüştçü
veya Platoncu veya Yeni-Platoncu akımlardan hareket eden bazı düşünürler veya
yazarlar tarafından temsil edilen felsefe hakkında gereğinden fazla geniş bir anlayışı
savunan,  onu bir tür mistisizm, bir teosofi, bir gnostiklik, bir ilahi hikmet, bir gizli
bilim, bir batini, ezoterik bir kurtuluş öğretisi olarak görenler veya felsefenin bu şeyler-
den biri olduğunu veya ona benzediğini düşünenler.

Nihayet Yunanlıların sadece dinleri, mitolojileri, kozmogonileri, teolojileri, özel bilim-
sel buluşları bakımından değil genel olarak hayat felsefeleri, dünya görüşleri, dünyayı
algılama biçimleri, hukuk düzeni ve anlayışları bakımından eski kadim Doğu uygar-
lıklarına çok şey borçlu olduğunu kabul eden ve bundan hareketle en azından dolaylı
olarak Yunan felsefesinin başlangıçlarını da bu uygarlıklarda aranmasının doğru ola-
cağını ileri sürenler.

Bunlardan ilk grubun akademik olarak fazla ciddiye alınmasının doğru olmayacağı
aşikardır. Böylece zamanımızın izin verdiği ölçüde ikinci ve üçüncü grup üzerinde
duracağız. Önce üçüncü grup üzerinde bir şeyler söyleyelim. 

Sümerlilerin ve Mısırlıların çeşitli bakımlardan bugünkü uygarlığımızın, yani Batı uy-
garlığının temelinde bulunduklarına kimsenin itirazı yoktur. Onların oldukça işlenmiş
bir dünya görüşleri, hayat anlayışları, daha özel olarak bir mitolojileri, kozmogonileri,
teolojileri vb. olduğu da tartışma konusu değildir.  Yalnız onların tanıdığımız
biçimdeki genel ve kolektif dünya görüşlerine, hayat anlayışlarına, mitolojik-dinsel
dünya tasavvurlarına felsefe adının verilmesinin ne ölçüde uygun olduğu tartışmalıdır.
Felsefenin kendisinin ne olduğu onun en eski tartışmalı sorunlarından biri olmakla
birlikte onda Mısırlılar ve Mezopotamyalıların Tanrı, evren ve insan tasavvurlarında,
Upanişadlar veya Vedalar gibi en eski hint dinsel metinlerinde varlığını gördüğümüz
cinsten genel bir dünya görüşünü, mitolojik dinsel bir dünya tasavvurunu aşan bazı
unsurların ve özelliklerin olduğu ve olması gerektiği muhakkaktır. Ne Mısırlılarda ne
Mezopotamyalılarda kendisine filozof denen ve peygamberden, rahipten, mitologdan,
şairden, kahinden kendine özgü bazı özelliklerle ayrılan özel bir insan tipinin, bir
aydın türünün var olduğuna dair elimizde ciddi bir bilgi mevcut değildir. Thales veya
Herakleitos gibi ilk kez Yunan dünyasında ve İyonya’da ortaya çıkan bu insan,
toplumun kendisine sağladığı kolektif dünya görüşünü, mitolojik-dinsel tasavvurunu
şahsi bilgi, birikim ve düşünceleriyle eleştirip aşarak bireysel-kişisel çabası sonucunda
evren, Tanrı, insan, toplum vb. hakkında bütünlüğü olan, sistemli, tutarlı, akılsal bir
tasarım geliştiren insan olmuştur. Yunanlıların yukarda sözü edilen alanlarda kendi-
leriyle çağdaş veya daha eski olan uygarlıklardan çok sayıda şey almaları, onların bütün
bu alanlardaki bilgi, sezgi ve tecrübelerinden, tasavvurlarından, görüşlerinden yarar-
lanmış olmaları başka bir şeydir, yukarda sözünü ettiğimiz son derece önemli, ayırt
edici özellikleriyle benzerleri olan bu diğer aydın türlerinden ayrılmış oldukları, özel
bir insan, bir aydın türünü temsil ettikleri olgusu başka şeydir.
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Tarihte karşımıza ilk kez çıkan bu filozof-insan tipinin en çok benzeri veya ona en
yakın olanı, İyonya okuluna mensup ilk Yunan filozoflarıyla aynı dönemde, hatta
zaman bakımından biraz daha sonra İran, Hint ve Çin dünyasında ortaya çıkmış
oldukları bilinen Zerdüşt, Buda, Konfüçyüs gibi tarihi şahsiyetlerdir. Ancak kanaatime
göre bunların da yukarda belirttiğim anlamda birer filozof olarak nitelendirilmesi zor-
dur. Onlardan ilk ikisini bir filozof olmaktan çok bir din kurucusu, bir ahlak vaizi, ke-
limenin yaygın anlamında bir Doğu bilgesi olarak adlandırılmasının daha doğru
olduğunu düşünmekteyim (Nitekim Yunan dünyasında da bunlarla aynı önemde veya
değerde olmamak üzere filozofların dışında, aralarında kanun koyucu Solon’un da
bulunduğu kendilerine bilge denen bazı insanların var olduğu ve bunlara bazı özdeyiş-
ler izafe edildiği bilmekteyiz). Aynı şekilde Konfüçyüs’ün de daha ilk temsilcilerinde,
yani bir Anaksimandros, Herakleitos, Empedokles veya Demokritos’ta varlığını
gördüğümüz evrenin doğası, doğanın yapısı ve işleyişi, varlık ve oluş, bilginin kaynağı
ve özellikleri, Tanrı evren ilişkileri, insan ve toplum üzerine bireysel, sistemli, işlenmiş
görüşler ileri süren felsefi öğretiler geliştiren dar anlamda bir filozof olmaktan çok
doğru ve adil yönetim, önderlik ve devlet adamlığı,  toplumsal uyum, düzen, aile ve
cemaat değerleri gibi özü itibariyle ahlaki konular üzerinde duran ve bunlara ilişkin
iyi davranış kuralları, yaşam öğütleri veren bir ahlak bilgesi olarak adlandırılmasının
uygun olduğu görüşündeyim.

Felsefenin Yunan dünyasında, özel olarak onun İyonya denen İzmir’in de içinde bu-
lunduğu Güney Ege Bölgesi’nde yer alan kentlerinde neden ve nasıl ortaya çıktığı, or-
taya çıkmasını mümkün kılan veya teşvik eden şartların, unsurların neler olduğu
üzerinde çok tartışmalar yapılmış, birçok teori ileri sürülmüştür. 

Kısaca özetlersek içlerinde H. Taine, C. Werner ve T. Gomperz’in bulunduğu bazı ta-
rihçiler, özel olarak felsefe tarihçileri bu konuyla ilgili olarak Yunan coğrafyasının özel-
liklerinden, uygun toprak ve iklim şartlarından söz etmektedirler. 

Başka bazıları, örneğin 19. yüzyılın en önemli Yunan felsefe tarihçisi E. Zeller Yunan
dininin belli dogmaları olan bir teolojiye sahip olmaması, Yunanistan’da teşkilatlanmış
bir ruhban sınıfının olmamasını en önemli etken olarak görmektedir. Buna karşılık
‘Erken Dönem Yunan Felsefesi’ (Early Greek Philosophie)  adlı ünlü kitabında J. Bur-
net biraz farklı bir tez olarak İyonya’da felsefenin ortaya çıkışını teşkilatlanmış bir
rahipler sınıfının olmamasına bağlamaktan çok böyle bir sınıfın ortaya çıkmamasını
İyonya felsefesinin eleştirici ve aydınlanmacı etkisiyle açıklamaktadır.  

Bir başka önemli Alman kültür tarihçisi B. Snell ‘Aklın Keşfedilişi’ (The Discovery of
the Mind) adlı ünlü eserinde Yunan dininin kendisinde rasyonel düşünceyi olumlu
yönde etkileyen bazı unsurların varlığına dikkat çekmektedir. 
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Bir başka grup, ki bunların başında geçen yüzyılın ünlü Fransız felsefe tarihçisi, F.
Chatelet gelmektedir,  bu konuyla ilgili olarak Yunan dünyasının Doğu monarşi-
lerinden farklı olan siyasal yapısı, Yunan şehir devletlerinin özellikleri, onları
demokrasiye götüren süreç üzerinde ısrar etmektedir. 

İlk Yunan filozoflarının rasyonalizmini Küçük Asya’nın zengin Batı kentlerinde mey-
dana gelen teknik alandaki gelişmelerle açıklamak isteyenler de vardır. Örneğin ünlü
İngiliz bilim tarihçisi B. Farrington ‘Yunan Bilimi’ (Greek Science) adlı eserinde İyon-
yalıların felsefelerinin o zamana kadar kullanılan antropomorfik şemalar yerine evrenin
mekanist ve enstrümantalist bir yorumunu geçirmesiyle devrin toplumsal hayatında
tekniğin gitgide artan önemine işaret ettiğini ileri sürmektedir.

Bir başka Fransız felsefe tarihçisi olan P. M. Schuhl özellikle ekonomik ve toplumsal
hayatta meydana gelen değişmelerin, örneğin bu sıralarda paranın kullanılmaya başla-
masının, merkantilist bir ekonominin ortaya çıkışının, yeni bir sosyal sınıfın, yani tüc-
carların giderek ağırlık kazanmasının, nihayet burjuvazinin ilerici bir sınıf olarak
sahneye çıkmasının önemi üzerinde ısrar etmektedir.

Bilimsel tarihçiliğin geliştiği  son iki yüzyılda  bütün bu Batılı bilim ve felsefe tarihçileri,
ortaya çıkmasına neden olan faktörler ve şartların neler olduğu ve onlar  arasında
hangisine veya hangilerine daha fazla ağırlık tanınması gerektiği konusunda görüş
ayrılığı içinde olmakla birlikte, felsefenin Yunan, özel olarak İyonya menşei veya kay-
nağı üzerinde deyim yerindeyse tam bir görüş birliği içinde bulunmaktadırlar. 

Son olarak Yunan felsefesinin bütünü, özel olarak Sokrates öncesi Yunan felsefesinin
özellikleri üzerinde yapılan bazı tartışmalara da işaret edeyim. 19. yüzyılın ikinci
yarısından 20. yüzyılın ortalarına kadar hakim olan ve özel olarak İyonya dönemi
Yunan felsefesinin deneyci, pozitivist, natüralist-laik ve bu anlamda bilimsel olduğunu
iddia eden, bu dönem filozoflarının çağdaş anlamda ilk doğa bilginleri olduklarını
ileri süren örneğin bir Burnet ve Gomperz’in temsil ettikleri teze, geçen yüzyılın ikinci
çeyreğinden bu yana içlerinde yine örneğin ünlü Alman İlk Çağ felsefe tarihi uzmanı
W. Jaeger ve F. M. Cornford, J. P. Vernant’ın bulunduğu bir başka araştırmacılar grubu
tarafından bazı ciddi ve haklı itirazlar yöneltilmiştir. 

Bu ikinci grup, İyonya filozofları ile birlikte Yunan dünyasında dinsel kaygılardan
kesin bir biçimde uzaklaşmanın ortaya çıktığı ve dünyanın doğal-laik bir açıklamasının
verildiği görüşünü reddederek ilk Yunan filozoflarının hem filozof, hem de bir ölçüde
teolog olduklarını, çünkü bugün bizim için mevcut olan din, felsefe ve bilim ayrımının
onlarda var olmadığını, orijinalliklerini meydana getiren asıl şeyin onların geleneksel
dinin veya mitolojinin artık cevap vermediği dinsel taleplere deneysel ve akılsal malze-
meyi kullanmak suretiyle cevap vermeleri olduğunu söylemişlerdir.
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Bu tartışmayı geniş olarak ele alacak değilim. Ancak şu noktaya işaret etmek istiyorum
ki bu ikinci gruba mensup felsefe tarihçileri de bununla birlikte son tahlilde gerek
felsefenin tarihte ilk kez İyonya bölgesinde doğduğu, gerekse onun esas karakterini
akılcı ve doğacı özelliğinin teşkil ettiği, yani ilk defa onunla birlikte mitostan logosa,
mitolojiden felsefeye geçildiği görüşüne esas olarak katılmaktadırlar.  

Nitekim bu gruba mensup olan Cornford, İyonya felsefesinin özelliğini teşkil eden
esas şeyin onda efsanenin rasyonelleşmesi olduğunu söylemektedir. Aynı şekilde
Jaeger’e göre de Milet kozmogonisinin Hesiodos’unkine nisbetle teşkil ettiği ilerleme,
temele alınan unsurların mitolojik-antropomorfik niteliklerini kaybederek doğallaş-
malarında, genel olarak dünyanın doğallaşmasında yatmaktadır. Jaeger bir Burnet veya
Zeller’den, Gomperz’den farklı olarak ilk Yunan filozoflarının eski problemleri yeni bir
bilgi kaynağından, yani var olan şeylerin bütünü olan doğadan hareketle düşünme
yoluna girmiş olduklarını söylemektedir. Bir örnek vermek gerekirse, ona göre,
Thales, ‘Su, her şeyin kaynağı, arkhesidir’ dediğinde bu sözde Homeros’un ‘Okyanus,
her şeyin kaynağıdır’ sözüne göre hem devam eden, hem de yeni olan bir şey vardır.
Yeni olan şey, filozofun her şeyin sudan çıkmış olduğu görüşünde artık herhangi bir
alegorik veya mitik bir ifadenin olmamasıdır. Thalesin su dediği şey, artık bir tanrı olan
Okyanus değildir, deney dünyasında gözlemlenen, doğal bazı özelliklere sahip olan
doğal bir unsur olarak sudur.

Vernant da benzeri bir görüşü ileri sürmektedir. Milet felsefesini eski kozmogonilerden
ayıran esas farkın mitlerin rasyonelleşmesinde, doğa üstünün doğallaşmasında yattığını
söylemektedir. J. Barnes, Sokrates öncesi filozoflara ayırdığı ünlü (The Presocratic
Philosophers) kitabında aynı yönde ilerlemekte ve bu döneme ait filozofların felse-
felerinin akılcı özellikleri üzerinde ısrar etmektedir. Ona göre akılcı insanların doğa
üstünü reddetmeleri zorunlu değildir. İlk Yunan filozoflarında teoloji yerini bilime,
tanrılar doğa güçlerine terk etmiş değildir. Ama onda en önemli yenilik kanıtlanmamış
masallar, yani mitlerin, efsanelerin yerlerini kanıtlanmış kuramlara bırakmalarıdır.
Yine Barnes’a göre akılsal olanın her zaman doğru olması da gerekmez. Akla dayanan
inançlar da pekala yanlış olabilirler ve çoğu zaman da öyledirler. Nitekim Sokrates
öncesi felsefe dönemine ait birçok görüş gerçekte doğru değildir. Yine onların birçoğu
da iyi temellendirilmiş değildir. Ama gene de onlar önemli ölçüde akılsaldırlar, yani
kanıtlarla desteklenmişlerdir veya kanıtlara dayanmak iddiasındadırlar. Bu özellik-
leriyle de efsanelere, doğmalara, kolektif tasavvurlara dayanan görüşlerden farklıdırlar.
Böylece Sokrates öncesi dönem filozofları tarafından ileri sürülen kuramlar, müminin
inanması, dinsizin bilmemesi gereken önermeler olarak ortaya atılmamışlardır, tersine
akıl sahibi insanların ele alıp inceleyebilecekleri ve tartışabilecekleri akla dayanan ön-
ermeler, kanıtlama sonucu erişilen tezler olarak takdim edilmişlerdir.  Bunun son
derecede önemli bir ilerleme olduğu, çünkü dindarların doğmaları, sokaktaki insan-



- 289 -

ların inançları olmasına karşılık bazı insanların yani ancak filozofların düşünceleri
olabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak yukarda işaret edilen kanıtlardan hareket etmesi, kanıtlara dayanması,
kısaca kanıtlarla çalışması anlamında akılsal olması, bu akılsallığı büyük ölçüde
dünyayı doğal kavramlarla tasvir etmeye veya açıklamaya çalışan bir bakış açısına
dayandırması anlamında doğacı olması, nihayet böylece 19. yüzyıl Comte’cu pozi-
tivizmin veya 20. yüzyıl Yeni-pozitivizmin savunduğu anlamda pozitivist veya bilimci
olması değil,  ama insana veri olan şeyden, var olan nesnelerden ve o nesneleri anla-
mak üzere yine insanda var olan bir yetiden akıldan, düşünceden hareketle bazı tezler
ileri sürmesi bakımından ‘pozitif’ olması niteliğinden dolayı felsefenin veya felsefi
düşüncenin tarihte ilk kez Yunan dünyasında, Milet okulunda ortaya çıkmış olduğu
tezi hala en aklı başında bir tez olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İİZZMMİİRR KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜNN BBİİRR PPAARRÇÇAASSII OOLLAARRAAKK
İİZZMMİİRRLLİİ MMUUSSEEVVİİLLEERR

Bugün sizlere İzmir’in rengârenk mozaik yapısının bir kesitini, Yahudi Türklerinden,
onların tarih ve kültürlerinden bir sunum hazırladım. Türkiye’de Yahudi varlığı son
birkaç yüzyıllık bir olgu değildir. Tüm tek Tanrılı dinlerin temeli olan Tora, Nuh
Peygamberin ve onun çocuklarının hayatından başlayarak İbrahim, İshak, Yakup
Peygamberlerin Harran’daki yaşamlarından, yine Tora ve sonraki tarihçiler Anadolu’da
İyon, Pers, Selevki, Roma ve nihayet Bizans devirlerinde Yahudilerin varlığından
bahseder. Bu bilgiler arkeolojik bulgular ile kanıtlanır. Misal olarak, Milet’te M.Ö. 5.
yüzyıldan Prien’de M.Ö. 4. yüzyıldan ve Sart’taki 2. yüzyıldan kalma ve antik
dünyanın ayakta kalmış en büyük Sinagogu gösterilebilir. Anadolunun her bölgesinde
yaşamış olan Yahudiler hiçbir zaman bir devlet olmadılar ve olmak arzusuna da
girmediler. Anadolu Yahudilerine Romaniot denirdi. Sayıları yüz binleri aşardı.

Hıristiyanlığın kurucusu sayılan Aziz Pavlos (Şaul) da Tarsus’lu bir Yahudiydi. 8.
yüzyılda doğudan Karaylar gelip İstanbul’a yerleştiler. 14. yüzyıldan itaibaren, orta
Avrupa Yahudileri olan Aşkenazlar da, 20. yüzyıla kadar dalga dalga hem İzmir’e hem
İstanbul’a göç ettiler.

Türklerin gelişiyle önce Selçuklular sonra Orhan Bey, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet
ve nihayet 1492’de II. Beyazıt ile yeni bir tarih sayfası açıldı. İspanya’dan kovulan Se-
ferad Yahudilerinin 100-150 bin kadarı İstanbul, Edirne ve Selanik’e gelip yerleşti.
Bunlar, İspanya Yahudilerinin en dindar orta ve alt sınıfıydı. Yine de çok parlak bir
kültürle donatılmışlardı. Osmanlılarda kendilerine yeni bir vatan bulurken tüm bilgi
ve becerilerini burada da sergilediler. Ateşli silahlar, dokumacılık, tıp gibi sanatlarda
da ustaydılar. 1493’de matbaayı getirdiler. Zamanla başka şehirlere dağıldılar. Ro-
maniyotlarla karıştılar. Neticede ortada sadece Seferad adı kaldı ve Romaniyotlar tama-
men unutuldu. 

Gayrimüslim vatandaşlar zimmî sayılır ve haraç, cizye karşılığında askerlikten muaf,
can ve mal güvenliği garanti altında olurdu. Kanunlara itaat ettiği ve statüsünü bildiği
müddetçe birçok kısıtlamalar haricinde adli ve mali ve kurumsal özerkliğine sahipti.
Bu özerklik sayesinde İspanya’dan getirmiş oldukları kültürü özellikle Judeo Espanyol
lisanını Cumhuriyet devrine kadar korudular. 1727 yılına kadar Türkçe ve Arapça
basımı yasak olmasına karşın matbaa serbest ve hiç sansür olmadığı için Avrupa
Yahudileri bile kitaplarını Osmanlı’da bastırırdı. Osmanlı Yahudilerinin kimliklerini

SSaarraa PPAARRDDOO** 

** Araşıtrmacı-Yazar
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koruyabilmiş olmalarının en büyük etkenlerinden biri Osmanlı’nın kendisi ise, diğer
sebebi Tora’dır. Bir Yahudi doğduğu günden beri Tora ile yaşamaya başlar. Çünkü
Yahudi dini bir yaşam tarzıdır ve temeli ailedir. Ve aile sofra etrafında toplanır, yemek
bir ritüeldir. Her hafta Şabat’ın törenle aileyle ve her ay bir bayramın insanın her
evresinin coşkuyla kutlanması; temel dualarda mutlaka on erkek zorunluğu, özel
yemek tarzı olan kaşer (helal) uygulaması, her Yahudi cemaatinin örgütlenerek, ku-
rumlarla dindaşlarını sarması; Yahudi cemaatlerinin dini kimliklerini kaybetmeden
yaşamasını sağlamıştır.

İzmir Yahudilerinin tarihi hakkında çok eski bilgilere sahip değiliz ama burada Roma
devrinden beri var oldukları kanıtlanmıştır. Şöyle ki 1. yüzyılda Aziz Yahya’nın yazmış
olduğu Apokalips ve Pionius’un Aziz Polikarp’ın hayatını anlatan kitap, İzmir Yahudi-
lerinden bahseder. 2. yüzyıla ait bir yazıt, İzmir’de yaşayan ve sinagogların anası diye
bilinen Rufina adında bir kadından bahseder. İşte böylesine, ara ara bulunan kanıtlar,
bizi 16. yüzyıl ortalarına kadar getirir. İzmir’de bu tarihte sadece 2 bin kişi vardır. İlk
küçük Seferad grubu, bu tarihlerde İzmir’e varır. Yüzyılın sonlarına doğru, şehir önem
kazanmaya başlar. İpek yolunun son durağı artık burasıdır. Avrupa konsoloslukları,
Sakız’dan buraya taşınır. Ticaret onların elindedir. İzmir büyürken, civar kasabalardan,
Manisa, Tire, Turgutlu gibi Yahudilerin daha yoğun olduğu bölgelerden buraya gelir-
ler. 1605 yılında, İzmir Yahudileri cemaatleşir. Ardından, İstanbul, Selanik, Safed,
Avrupa ve adalardan çok sayıda insan gelir. İzmir’in nüfusu, 17. yüzyılda 80 bin,
Yahudi nüfusu 10 bin olur. Yahudiler, iç limana yakın, Havra Sokağı, Agora, Tilkilik
civarında ve daima Müslüman Türklerle bir arada yaşadı. Bu muhitte Rumlar ve Er-
meniler vardı. Başta, gelmiş oldukları yere göre gruplaştılar ve kendi Sinagoglarını
inşaa ettiler. Şunu iyi bilmek gerekir; Yahudiler İzmir’e 1492 de değil, 80-100 yıl sonra
geldiler. Yani ana göçün torunları, 17. yüzyıl Yahudi altın devri sayılır. Bu devirde
1492’den önce İspanya ve Portekiz’de mecburen Hıristiyan olmuş, fakat daha sonra
Yahudi dinine dönebilmek için oralardan Avrupanın değişik ülkelerine kaçmış aileler
geldi. Bunlara Marrano, Konverso, Kripto veya Anusim denirdi. Bu Sefaradlar, yüksek
eğitimli, zengin halktı ve Avrupada rönesansı yaşamışlardı. Livorno, Venedik, Amster-
dam, Viyana gibi şehirlerden ticaret yapmak için İzmir’e gelip yerleştiler. Ve İzmir
Yahudi tarihinde çok etkin bir rol oynadılar. Bu iki grup arasında sürekli fikir ayrılık-
ları olmuştur. Birçok lisan bilirler ve tercümanlık, aracılık, ticaret yaparlardı. İzmir
Yahudileri genellikle küçük esnaftı ve orta, alt tabakayı temsil ederdi.

17. yüzyılda sadece İzmir ve Osmanlı değil, tüm dünyayı saran Sabetay Sevi‘nin Mesih
hareketinden sonra, büyük travma yaşayan Yahudi cemaati, daha birçok etken de ek-
lenince, iki yüzyıl sürecek bir duraklama ve gerileme, içe kapanma sürecine girdi.
Halk çok fakir düştü ve eğitim düzeyi dibe vurdu. 19. yüzyılda açılan Alyans okulları,
Osmanlı yönetimindeki reformlar ve eski Konversoların itici gücüyle, 20. yüzyıla girer-
ken yepyeni Avrupai bir toplum oluşmaya başladı. Bu arada Karataş yolu açılınca bu
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yeni bölgeye taşınmaya başladılar. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında başta Güney
Amerika olmak üzere birkaç göç dalgası oldu. Balkan, I. Dünya, İstiklal Savaşlarında
Çanakkale’de Yahudiler de her Osmanlı vatandaşı gibi acı çekti. Binlerce çocuk yetim
kaldı. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak kurulduğunda Yahudi vatandaşlar
da bu ulus devletin eşit birer parçası oldular. Vatandaşlık gerekçelerini bilerek ve
uygulayarak ezelden beri olduğu gibi vatana sadakatle bağlı kaldılar. Yahudi Türkler
dini kimliklerini korurken kendilerini gerçek Türk olarak gören ve Türkiye’yi vatan
bilen bireylerdir. Yüzlerce yıllık dostluğun, komşuluğun, kader birliğinin ve kardeş-
liğin yarattığı; yemeğinden, giyimine lisanından müziğine, mimarisinden yaşam tarzına
uzanan muhteşem bir birliktelik, bir sentez sergiler. Benim bu sentezde en çok
sevdiğim bölüm, müzikle ilgili olanıdır: İspanya’da, Yahudi kabalacı Moşe Şemtov ile
Arap tasavvufçu Muhyiddin Arabi ile başlayan kaynaşma, 1492’de Sefaradların
Edirne’deki Sufi tarikatlarla devamı ve Maftirim sufi müziğinin doğuşu; Tamburi İshak
Efendi, Abraham Mandil, Yahudi Harun gibi....; mesihçilerin de sufi tarikatıyla bağ-
daşmaları ve büyük beş Kurdili Ahmet Efendi; Yahudi dini müziğin Türk Sanat Müzi-
ğinin etkisine girmesi ve çok şey alıp çok şey vermesi, dini metinleri Türk Klasik
Osmanlı repertuarına uyarlamaları (Kontrafakta; ve nihayet havralarda okunan du-
aların ve metinlerin tıpatıp Türk Klasik Müzik makamları olması ve her bayramın
kendi makamının olması) gibi.

Bugün İzmir Yahudi kültür
mirası, diğerleri gibi korun-
maya muhtaçtır. Sadece
1.500 kişi kalmış bu top-
lumun sırtında ağır bir yük
vardır. Bu değerler hepi-
mizin malıdır. 12 sinagog, 3
mezarlık, 1 hastane ve yaş-
lılar yurdunun bakımını
kendi olanaklarıyla ve ina-
nılmaz bir kararlılıkla gö-
nüllü olarak tüm cemaat
yürütmeye çalışıyor. Herşey
sevgili İzmirimiz için. 

1911’de Musevi Cemaati
tarafından yaptırılan
Eski Karataş Hastanesi Binası
(Fotoğraf Yusuf Tuvi) 
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Şaar Aşamayim Sinagogu’nda bulunan Hilal ve
Davut’un yıldızının birlikteliği Musevi
Cemaatinin Türk toplumuyla kaynaşmasının
ilginç bir örneğidir. (Fotoğraf: Yusuf  Tuvi)

Algazi Havrası  (1724). İzmir’de şu anda
kullanılan 7 adet ve  yıkık durumda 5 adet olmak
üzere toplam 12 Havra bulunmaktadır. 9 tanesi
Eski İzmir’in Havra Sokağı ve civarındadır.
Diğerlerinden 1 tanesi Alsancak, 2 tanesi
Asansör semtindedir. (Fotoğraf: Yusuf Tuvi)

Havra Sokağındaki La Sinyora-Giveret (Hanımefendi) Havrası (1660)
(Fotoğraf: Yusuf Tuvi)
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Yıkık veya kendi  kaderine bırakılmış havralardan 19. yüzyılda yapılmış
Bet-Hillel Havrası, diğer adıyla Hahambaşı Abraham Palaçi’nin Havrası.
(Fotoğraf: Yusuf Tuvi)

Mecidiye nişanıyla Hahambaşı
Abraham Palaçi, 1809-1899
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İzmir’in çekim merkezlerinden biri olan ve
1907 yılında Nesim Levi  tarafından yapılan
Asansör Kulesi

1882’de yaptırılan ve İzmir  Musevi Cemaati tarafından 2000
yılında Türk Sanat ve Halk Müziği Konservatuarı olarak
bağışlanan Karşıyaka’daki Mezaket Arabim Havrası  

3. Selim’in tambur hocası ve
Klasik Türk Musikisi
ustalarından Tamburi
İshak Efendi 18.yy



- 296 -

ZZeekkii AARRIIKKAANN** 

** Prof. Dr., Emekli Tarih Profesörü

11331166 ((11990000)) TTAARRİİHHLLİİ AASSKKEERRİİ BBEEDDEELL CCEETTVVEELLİİNNEE GGÖÖRREE
İİZZMMİİRR YYAAHHUUDDİİLLEERRİİ

KKaayynnaağğıımmıızz

İzmir Yahudilerinin XIX. Yüzyıl sonlarındaki durumunu esas alan bu bildiri özel bir
kaynağa dayanmaktadır. Bu bakımdan öncelikle bu kaynağımızın tanıtılması
gerekiyor. Bu kaynak bedel-i askeri defteridir. Ne demektir bedel-i askeri? En kısa bir
tanımla bedel-i askeri, cizyenin Tanzimat’tan sonraki adıdır1. Cizye Hıristiyanlar,
Yahudiler, Mecusiler, Samirelerin ödemesi gereken “kişi başına konulmuş” kişisel bir
vergidir. Bunu ödeyen gayrimüslim yükümlüler, İslam toplumu ile, yalnız inanç ve
ibadetlerinde hoşgörü değil, himaye istemek hakkını da elde etmiş olurlar. Kadınlar,
çocuklar, rahipler, fakirler, sakatlar, dilenciler bu vergiden bağışık tutulurlar. Ancak
rahiplerin hizmet ettikleri manastırlar zengin ise bu vergiyi ödemek zorundadırlar2.
Osmanlılara gelinceye kadar cizye, değişik zaman ve meclislerde farklı olarak tahsil
edilmiştir3.

Osmanlı İmparatorluğu’nda da cizye, gayrimüslim reayayı kapsamına alan temel bir
vergi olarak görülmektedir. Bu verginin önceleri edna, evsat, âlâ yani düşük, orta,
yüksek düzeyde gayrimüslim reayanın durumuna göre alındığını Osmanlı kaynakları
belirtmektedir. Bu derecelendirmenin parasal karşılığı 10, 20, 30 akça idi4. Ancak bu
cizyenin her yerde eşit olarak tahsil edildiği anlamına gelmez. Akçanın değeri
düştükçe, maliye işleri karışır ve zaman zaman çıkarılan fetvalara göre cizye toplanırdı.
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın sadaretinde (1689-1691) cizye vergisinin tahsilinde
köklü bir ıslahat yapıldı. Fazıl Mustafa Paşa, Rumeli’deki gayrimüslimlerin yer yer
ayaklanıp düşmana yardım etmelerinin nedenini, haklı olarak, vergilerin ağırlığına
bağladı5. Cizye vergisini yine âlâ, evsat ve edna olarak üç dereceye ayırdı. Osmanlı
ülkesinin her tarafında âlâdan 4, evsattan 2, ednadan da bir altın alınmak yasaya bağ-
landı6. Cizye vergisi hiçbir zaman tımar, zeamet ya da has sahiplerine bırakılmamış,
doğrudan doğruya hazine adına tahsil edilmiştir. Cizyedar denilen memur, cizyenin
toplanıp hazineye gönderilmesinden sorumluydu. Cizyedarlar, bu vergiyi toplarken
kendileri ve hayvanları için belirli ödenek alırlardı. Asıl cizyeye ek olarak alınan bu fa-
zlalıklar çeşitli yolsuzluklara kapı açıyor mübaşiriye, tahsildariye, kefilleme ve kolcu
adı altında bir takım haksız vergiler alınıyordu. II. Mahmut bu yolsuzlukları önlemek
için önemli kararlar aldıysa da bu konuda tam bir başarı sağlanamadı. II. Mahmut
döneminde yapılan ıslahatta 1834 yılında çıkarılan bir hatt-ı hümayun ile cizye yine
âlâ, edna, evsat olmak üzere üç bölüme ayrıldı. Edna bölümü 15, evsat 30, âlâ 60
kuruş cizye vermekle yükümlü idi7.

2. Gün  
Bildiriler
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Tanzimat Osmanlı İmparatorluğu’nda yasa önünde eşit bir toplum yaratmak istiyordu.
Fermanın getirdiği yenilikler arasında can, mal güvenliği ve vergi adaletinin sağlanması
da vardı. Ancak Müslüman-Hıristiyan tebaa arasında tam bir eşitliğin sağlanması da
pek kolay değildi8. Şer’i bir vergi olan cizye vergisinin bölümlere göre ayarlanması
bırakılarak patrikhane aracılığıyla düzenlenmesi ve toplanması yoluna gidildi. Fakat
istenen yarar sağlanamadığı için yine eski yöntemlere dönüldü9.

Ancak haksızlıkların önlenmesi için de kimi önlemler alındı. Ancak, Avrupa devletleri
bu verginin kaldırılması için Osmanlı İmparatorluğu üzerinde baskılarını giderek art-
tırıyorlardı. 

Nitekim Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında İngiltere ve Fransa’nın yoğun istekleri
üzerine cizye vergisi 28 Mart 1855 tarihli bir irade ile sessizce kaldırıldı. Alınan kararın
bir süre kamuoyundan gizlenmesi uygun görüldü10. Babıâli, Kırım Savaşı nedeniyle or-
taya çıkan asker boşluğunun gayrimüslim unsurlardan karşılanacağını cizyenin
kaldırılışına gerekçe olarak gösterdi. Anılan vergi 14 Mayıs 1855 tarihinde kaldırıldı.
Bundan sonra gayrimüslimlerin de Müslümanlar gibi askerlik hizmetine bağlı olacak-
ları açıklandı11. Böylece cizye kalkmış, yükümlü tebaanın Müslümanlar ile eşit olarak
askere alınmasına karar verilmiştir. 

Yüzyılların getirdiği uygulamalar, alışkanlıklar göz önüne alınırsa alınan kararın uygu-
lanmasının pek kolay olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Nitekim Meclis-i Tanzimat,
Müslüman olmayanların askerliğe hazır olmadıklarını bu yüzden bunlardan yalnız bir
kısmının fiilen orduya alınarak, diğerlerinden “iane-yi askeriye” adı altında bir bedel
alınması uygun gördü. Cizyeden sonra bedel-i askerinin aldığı ilk isim budur12.
Gayrimüslimlerin Müslümanlar gibi askerlik hizmetini yerine getirmeleri ya da bedel
vermeleri konusu Islahat Fermanı’nda yer aldı13. 

“…Verginin müsavatı tekâlif-i sairenin müsavatını mucip olduğu misüllü hukukça
olan müsavat dahi vezaifçe olan müsavatı müstelzim olduğundan Hıristiyan ve sair
tebaa-ı gayri Müslime dahi ahali İslam misüllü hisse-i askeriye itası hakkında muah-
haran verilen karara inkıyat mecburiyetinde bulunması ve bu hususta bedel vermek
veya nakden akçe itasıyla hizmet-i fiiliyeden muaf olmak usulünün icra olunması…”

Ne var ki kararın uygulanması hiç de kolay olmuyor, iş sürüncemede kalıyordu.
Cevdet Paşa’nın dediğine göre14:

“Kırım muhaberesinden beri tebe’a-i gayri müslimeden bâ-kura asker olmak meselesi
ara sıra mevzu-ı bahs olup ancak bunlardan müstakil alay ya tabur veyahut bölük mü
yapalım yoksa asakir-i islamiyye muhtelitten mi istihdam edelim ve bunları nasıl kul-
lanalım deyu düşünülüp bir karar verilemezdi…”

Bedel-i askeri vergisinin hesaplanması ayrıntılı teknik hesaplamaları gerektiriyordu.
Nitekim 1271 (1855) de yürürlükteki askeri teşkilata göre silah altında tutulacak kara
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ve deniz ordusunun sayısı 201.000 idi. Bu sayının her yıl hasta ve izinlilerle 50.000
nefer değiştirildi. Asker alınan yerlerde İslam ahalinin erkek nüfusu toplam 6.030.000
ve asker verecek gayrimüslim tebaanın erkek nüfusu da 3.000.000 idi. 50.000 sayı
esas alındığına göre her yıl 33.334 kişi Müslümanlardan 16.666 kişi de gayrimüslim-
lerden askere alınmaları gerekiyordu15. Ancak bir uyum sürecinin yaşanacağı kabul
edilerek derecelendirme yoluna gidildi. Başlangıçta 3.500 neferin silah altına alınması
geri kalan 13.166 nefer için de “iane-yi askeriye” olarak para tahsili yoluna gidildi.
13.166 neferin bedelinin tutarı olan 65.830.000 kuruşun hal ve kudretine göre tevzi
olunması kararlaştırıldı. Bu miktar bazı gerekçelerde 62 500 000 kuruşa indirildi.

Bedel-i askeri ilk zamanlarda vergilerle birlikte tahsil edilirdi. Sonradan kişilere tevzi
ve onlardan vergilerin toplanması cemaatlere bırakıldı. Bu vergi 25 Temmuz 1325
(1909) tarihinde kaldırıldı. 

Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra İzmir Yahudilerinin 1316 (1900) tarihli bedel-i
askeri defterini incelemeye çalışacağız. 

İİzzmmiirr YYaahhuuddiilleerrii

XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında İzmir, Türklerin, Rumların, Ermenilerin,
Yahudilerin, Levantelerin bir arada yaşadıkları bir kent olarak görülmektedir. Rauf
Beyru’nun vurguladığı gibi bütün bu cemaatler herhalde İzmir’de bir kültür sentezi
içinde bir arada yaşıyordu16. Yığınla seyyahın tanıklığı da bu görüşü doğrulamaktadır.
Ancak Musevilerin Rumlarla pek iyi geçinemedikleri anlaşılmaktadır. 

İzmir’deki Musevi topluluğu da örgütlenmiş bir cemaatti. Rauf Beyru İzmir’de Fran-
sızca olarak yayınlanan Journal de Smyrne gazetesindeki “La Colonic Guive de
Smyrne” başlıklı makaleye gönderme yapar17. 3 Kasım 1838 tarihli bu yazı, daha çok
cemaatin örgütlenmiş biçimi üzerinde durmaktadır: 

“İzmir’deki Musevi kolonisi bir yandan teokratik bir yönetim altında bulunurken, öte
yandan da yasa ve kurallarda yalnız sultana bağlı olan bir cumhuriyet sisteminin tüm
biçim ve öğeleri izlenebilmektedir” yargısına varılmaktadır. Makale, cemaatin arasın-
daki dayanışmanın türlü örneklerini verir. Yabancıların bu cemaatin işlerine karış-
masının olanaksızlığı üzerinde durur. Cemaatin mensupları varlıklarını ve yaşamlarını
yabancı gözlerden saklarlar. “Öyle ki, Musevilerin çarşılarda ya da sokaklardan
geçerken tanıma ve inceleme fırsatını bulamamışsanız, mezarlıklarına gidip mezar
taşlarını okumayı öğrenmekten başka çareniz kalmamış demektir. Orada, mermere
kazınmış uzun mezar taşı kitabelerinde, kim olduklarını ve göçmeden önce bu
dünyada neler yaptıklarını öğrenebilirsiniz”18.

Burada İzmir Musevilerinin tarihi üzerinde ayrıntılı olarak durmak ele alacağımız ko-
nunun sınırları dışında kalmaktadır. Bu alandaki çalışmalar bize yeterli bir fikir vere-
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bilir. Ancak konuyu kısaca genel çizgilerle belirtmek yoluna gideceğiz. İzmir’de Yahudi
yerleşmesi ne zaman başladı?. Kesin bir şey söylemek zor. 

Osmanlı kentleri ve kırsal kesimi için son derece sağlıklı veriler içeren Tapu-Tahrir
defterlerinde XV-XVI. yüzyıllarda İzmir’de Yahudi cemaatinin bulunmadığı görülür19.
Ancak Avram Galanti’ye göre Yahudilerin İzmir’e gelip yerleşmeleri çok eski tarihlere
dayanır. Büyük İskender’in buraya gelirken Filistin’den bir gurup Musevi’yi de buraya
getirdiği rivayetini aktarır. Elbette bu rivayetin hiçbir tarihsel dayanağı yoktur. Fakat
herhalde Roma döneminde İzmir’de bir Yahudi topluluğu vardı20. Galanti yine MS. 2
ya da 3. yüzyıllarda Musevilerin İzmir’de varlığından söz eder. Galanti, 1492’de İs-
panya’dan kovulan Yahudilerin İstanbul, Selanik, Avlonya ve adalara yerleştikleri halde
bunların İzmir’e geldikleri hakkında hiçbir kaydın bulunmadığına dikkat çeker21.
Bununla birlikte Galanti İzmir’de bulunan ETZ ha HAİM sinagog üzerinde durur. Bu
adı taşıyan sinagogların bütün Bizans çağına ait olduğunu belirtir22. XVI. yüzyılda
İzmir’de Yahudi varlığına işaret eden nadir belgelerden biri Maşatlık’ta bulunan 1565
tarihini taşıyan bir mezar taşıdır23. Fakat yine de İzmir’de bir Yahudi kolonisinden söz
etmenin olanaksızlığı üzerinde durulmaktadır24. Galanté, XVII. yüzyıl başlarında, 1605
tarihinden başlamak üzere, İzmir’de örgütlenmiş kalabalık bir Yahudi cemaatinin var-
lığından söz eder25.  İzmir Musevilerinin büyük çoğunluğunun İspanya’dan göçen
gruba mensup oldukları da gerçektir26. Prof. Kütükoğlu, XVI. yüzyılın ikinci yarısında
İzmir’in ekonomik gelişmesine bağlı olarak kentin nüfusunun arttığı üzerinde durur.
Gayrimüslim nüfusta da artış görülür. Bu artışın, adalardan yapılan göçlerle ilgili ola-
bileceğine işaret eder. Rumlarla aynı zamanda Sakız Yahudilerinden de İzmir’e gelenler
olmuştur27. İzmir’e bu yıllardaki Yahudi göçü bundan ibaret de kalmamıştır. Sadece
yakın komşusu Manisa ile Selanik’teki değil, Safe ve Halep gibi Yahudilerin de iktisadi
bakımdan gittikçe gelişme gösteren bu şehre göç ettikleri görülmektedir28. XVI.
yüzyılda Selanik’le İzmir arasındaki yoğun ekonomik ilişkileri de göz önünde bulun-
durmak gerekir. Manisa Yahudilerinin de büyük bir bölümünün İzmir’e göç ettiğini
Osmanlı Arşiv belgeleri ortaya koymaktadır29. 

Unutmamak gerekir ki XVI. yüzyılda Manisa, Tire, Kütahya vb. yerlerdeki Yahudi yer-
leşimi 1492 sürgünü ile ilgilidir. Sözgelimi 1531 tarihli tahrir defterlerinde Manisa’da
Yahudi topluluğu 88 hane ve 33 mücerred (bekar) nüfustan oluşuyordu30. Tire
Yahudileri üzerine bir eser hazırlayan A. Munis Armağan31, “Fatih döneminde “Küf-
faran” olarak verilen merkez hane sayısı “53”tür ki bu da yalnız Rumları değil, ola ki
Yahudileri de kapsayan hane sayısı olmalıdır” demektedir. Fakat buradaki küffaran
sözü Gebran olmalıdır ve bu da Hıristiyanları kapsar. Tapu defterlerinde Yahudiler ayrı
bir cemaat olarak yazılıyordu. 937/1530 tarihli tapu defteri özetinde Cemaat-i
Yahudiyan-ı Tire, 24 hane, 18 mücerret olarak gösterilmektedir32. 

XVII. yüzyılda İzmir önemli bir ticaret merkezi ve limanı haline geldi. Bu ticarette ve
Ege bölgesinin ekonomik yaşamında Yahudilerin de önemli bir rol oynadıkları
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görülmektedir33. Aynı yüzyılda Yahudiler yalnız İzmir’de değil İmparatorluğun Halep,
Kahire, Selanik, İstanbul gibi belli başlı ticaret merkezlerinde yaşıyor, komisyonculuk,
bankerlik, sarraflık, simsarlık gibi işlerle uğraşıyorlardı. Kimi zaman da doktorluk,
eczacılık ve tercümanlık yapıyorlardı34. 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan iki önemli gelişme Yahudi cemaatinin
geleceğini önemli ölçüde etkiledi. Bunlardan birincisi Sabatay Sevi olayıdır. 1626’da
İzmir’de aslı İspanyol olan bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sabatay
Sevi Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkmış (1648), yaşamı tehlikeye girince de İslamlığı
kabul etmiş bundan sonra da cemaatin içinde bir ayrışma söz konusu olmuştur35.
Böylece Türkiye’nin dağınık kentlerinde, özellikle Selanik’te Müslüman adı ve
kılığında yaşayan “gizli Müslüman-Musevi” cemaati ortaya çıkmıştır ki bu cemaatin
mensuplarına “dönme” denilmiştir36.

Hareket İzmir Yahudileri arasında türlü karışıklıklara yol açtı. İzmir Yahudileri
Sabataycılığa karşı en çok direnen topluluk oldu. Bundan ötürü Dönme olayının en
az yayıldığı yer İzmir olmuştur37. Başlangıçta verdiği umuttan sonra Sabataycılığın ye-
nilgisi İzmir Yahudi cemaatini derinden etkiledi ve gücü, donup kalmış bir dini öven
ve dini kültürel ve sosyal her gelişmeyi reddeden tutucu bir hahamlar yönetiminin
eline verdi38. Cemaatin Avrupa ile bağlarının bu dönemde gevşediği görülmektedir.
Yine Henri Nahum’un anlatımına göre39: 

“İzmir’in Yahudi Cemaati XVII. yüzyılın ortasında Sabetay Sevi’nin neden olduğu kriz-
le sertçe sarsılmıştır. Ama birkaç on yıl sonra, Kapitülasyonlar sayesinde Avrupalı kon-
solosların himayesinden yararlanan Livornolu tüccarların gelişiyle İzmir Yahudileri
belirli bir refaha kavuştu. Dolayısıyla Yahudi gerilemesi başka Osmanlı kentlerine
kıyasla İzmir’de daha geç oldu”. 

Diğer önemli bir olay da neredeyse İzmir’in tamamını yok eden 1688 depremidir. Bu
deprem kentin fiziksel dokusunu alt üst etmiş ve depremi izleyen yangın, belli etnik
grupların yerleşme alanlarını da değiştirmiştir40. Deprem sırasında İzmir’de bulunan
Avrupalı gezgin ve tüccarların anlatıları bu konudaki bilgimizi epeyce zenginleştirmek-
tedir41. Kentte 5.000 kişiden fazla insan ölmüştür ki bunlar arasında yabancılar da
bulunmaktadır. Bu depremde kentin 17 camisinden sadece üçü ayakta kalmış, Türk
mahalleleri tamamen ortadan silinmiş, Frenk ve Ermeni mahalleleri de yanmıştı.
Kentin iki büyük ve egemen yapısı 18. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür.
Liman Kalesi, Kadifekale birlikte İzmir’in tarihi düalitesinin simgesi olarak 19. yüzyıla
kadar yaşamıştır42. Sonuç olarak Evliya Çelebi’nin 1671’de gördüğü İzmir’den pek
eser kalmamıştı43. 

18. yüzyıldan itibaren sanat, ticaret, bankacılık alanları ve serbest mesleklerde, Rumlar
ve Ermeniler tarafından ikinci plana itilen Yahudiler, Osmanlı sosyo-ekonomik
yaşamında sahip oldukları ayrıcalıklı konumunu yitirmeye başladılar44. 19. yüzyılın



- 301 -

sonlarına doğru, artık karakteristik bir Yahudi banker, sarraf, kumaş tüccarı değil pe-
rakendeci, gezici, satıcı idi. Seyyar satıcılık tüm Osmanlı kentlerinde, eğitim düzeyleri
çok düşük olan Yahudilerin ulaşabilecekleri tek karlı işti45. Araştırmalarında bunun
türlü örneklerini veren Henri Nahum ve Siren Bora, Yahudiler arasında dilenciliğin de
çok yaygın bir meslek haline geldiğinden söz etmektedir46. Alliance Israelite, İzmir’deki
Yahudi cemaatinin sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını iyileştirmek için yoğun
bir çaba harcamıştır. 

CCeettvveelliinn DDeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii

Elimizdeki cetvel 1316 (1900) Şubatında Aydın Vilayet Matbaasında basılmış 268
sayfalık bir kitaptır. Yahudilerin toplu olarak yaşadıkları yedi mahallenin bedel-i askeri
vergisini ödemekle yükümlü olan bireyleri kapsamaktadır47. Bu mahalleler sonradan
aldıkları adlarla şöyleydi48. 

1- Hahambaşı: Güzelyurt 
2- Sonsino: Oruç İsa (Sakarya) 
3- Cavez; İsa Reis (Kurtuluş)49

4- Beni İsrail: İstiklal
5- Efrati: Güneş 
6- Hurşidiye50

7- Yeni Mahalle51

Görüldüğü gibi XX. yüzyıl başlarında Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları Karataş
Mahallesi yeni yerleşime açılmıştı52. O nedenle cetvelde bu mahallenin adı geçmemek-
tedir. 
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Cetvelin sonundaki icmale göre Yahudi cemaatinin toplam nüfusu 9 940 olarak veril-
mektedir. Bu defter gereğince bedel-i askeri ödemekle yükümlü nüfus 6 046’dır. Yıllık
vergi toplam da 368 420 kuruştur53.

MMeesslleekklleerriinn SSaayyııssaall DDöökküümmüü::

MMeesslleekklleerr

Acenta 0 0 0 1 0 0 0
Afyoncu 1 0 0 0 0 0 0
Akaret Simsarı 1 0 0 0 0 0 0
Akhisarda 0 1 0 0 0 0 0
Amele 0 0 0 1 0 0 0
Amerikada 0 0 2 1 0 0 0
Antikacı 0 0 0 1 0 0 0
Arabacı 1 0 0 0 0 0 3
Aşçı 2 1 1 3 0 0 0
Attar 2 2 6 10 2 0 0
Avrupa'da 2 0 2 2 3 0 0
Avukat 0 0 0 1 0 0 0
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Ayakçı 0 0 1 0 0 0 0
Ayak Simsarı 2 0 0 0 0 0 0
Badanacı 0 0 0 1 0 0 0
Bahçevan 10 2 2 1 0 0 3
Bağcıkçı 0 0 1 0 0 0 0
Bakırcı 7 4 4 2 6 0 2
Bakkal 17 8 6 15 7 4 4
Baladur 0 0 0 1 0 0 1
Balıkçı 2 0 0 1 1 0 0
Bankada 0 0 0 0 0 0 1
Banker 0 0 0 0 0 1 0
Basmacı 14 2 12 6 4 7 2
Bavulcu 2 0 1 0 0 0 0
Bayrakçı 0 1 0 0 0 0 0
Berber 1 0 0 0 0 0 0
Beyşehirli 0 1 0 0 0 0 0
Bila sanat 1 0 0 0 0 0 0
Biletçi 6 0 2 1 0 0 0
Billurcu 10 2 2 8 0 2 1
Birunabadda (Bornova) 0 0 0 3 0 0 0
Biruşalcı 0 0 0 1 0 0 0
Bitpazarlı 5 0 0 6 0 0 0
Bohçacı 0 0 4 5 0 0 1
Boşta 0 0 0 1 0 0 0
Boyacı 2 6 1 10 3 1 1
Börekçi 4 1 4 3 2 1 0
Bükücü 4 0 3 0 0 0 0
Camcı 4 3 3 3 4 3 0
Canfesci 2 0 2 0 0 0 0
Cevahirci 0 0 0 0 2 0 1
Çadırcı 0 0 1 1 0 0 0
Çalgıcı 4 6 5 3 5 1 3
Çekirdekçi 2 0 0 1 0 0 0
Çerçi 30 6 7 26 12 7 8
Cevizci 0 0 0 0 0 1 0
Çiçekçi 1 0 0 0 2 0 0
Çilingir 1 0 0 0 0 1 0
Çividci 0 0 1 0 0 0 0
Çömlekçi 1 0 0 0 0 0 1
Çuvalcı 33 13 18 13 10 11 7
Dava Vekili 0 0 0 1 0 0 0
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Defterci 2 0 0 0 0 0 0
Dellal 5 0 1 2 0 0 1
Demirci 2 0 1 1 0 3 0
Deraliyede 1 0 0 0 0 0 0
Derici 3 0 1 1 1 0 0
Dersaadette 1 0 0 0 0 0 0
Dışarda 1 1 3 0 0 0 0
Dülger 2 0 0 0 0 0 0
Dökmeci 0 1 0 1 1 0 0
Eczacı 4 0 0 1 0 0 0
Eczacı Çırağı 0 0 0 0 0 1 0
Enfiyeci 1 0 0 1 0 0 0
Eskici 35 3 5 1 2 7 4
Falcı 1 0 0 0 0 1 0
Fanilacı 7 2 6 6 2 2 0
Fenerci 0 0 0 0 0 1 0
Fesçi 1 4 3 4 2 2 0
Fırçacı 1 0 0 1 0 1 1
Fırıncı 4 0 3 10 2 3 0
Fileci 1 0 0 0 0 0 0
Filibeli 2 0 0 0 0 0 0
Fransız Muallimi 0 0 0 1 0 0 0
Frenk Terzisi 3 0 0 0 0 0 0
Foçalı 0 0 1 0 0 0 0
Gazcı 1 0 0 0 0 0 0
Gazeteci 0 0 0 2 0 0 0
Giridde 0 0 1 0 0 0 0
Girid Bankasında 0 0 0 1 0 0 0
Gümrükçü 3 0 0 1 0 0 0
Gündelikçi 0 0 1 1 0 0 0
Hamal 39 7 10 13 1 9 10
Hancı 0 0 0 0 1 0 0
Hanende 0 1 3 0 1 0 0
Hasırcı 0 0 0 2 0 1 0
Hastanede 0 0 0 1 0 0 0
Helvacı 2 0 0 4 0 0 0
Hırdavatçı 4 1 9 4 1 2 2
Hizmetkar 2 6 11 6 2 0 0
Hurdacı 0 0 2 0 0 0 0
Irgad 4 2 0 4 0 0 0
İbrişimci 7 2 1 1 1 0 0
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İncirci 0 0 0 1 0 0 0
İpekçi 1 0 0 0 0 0 0
İplikçi 2 1 2 1 0 0 0
İskemleci 16 3 2 6 3 6 5
İskenderiye'de 1 1 0 1 1 0 0
İskenderiyede Biletçi 1 0 0 0 0 0 0
İstanbullu 1 0 2 0 0 0 0
İşçi 0 0 0 2 1 0 0
Jandarma 0 0 0 1 0 0 0
Kahveci 17 4 5 9 3 2 3
Kalıpçı 2 0 0 0 0 0 1
Kaloşçu 1 0 0 0 0 0 0
Kanepeci 0 0 0 0 0 1 0
Karaburunlu 0 0 0 0 1 0 0
Kasab 8 6 0 4 3 6 3
Kasaba'da 1 0 0 0 0 0 0
Katip 8 0 2 3 1 0 0
Kavaf 4 0 2 2 1 0 1
Kavalada 0 0 1 0 0 0 0
Kaytancı 2 1 1 2 1 0 1
Kazmirci 0 0 1 0 0 0 0
Kazzaz 1 0 2 2 1 0 0
Kalıpçı 0 1 0 0 2 0 0
Kaloşçu 0 1 0 0 0 0 0
Kasabalı 0 0 0 1 0 0 0
Kebabçı 0 1 0 0 0 0 0
Ketenci 0 0 0 1 0 0 0
Kıbrısta 0 1 1 0 0 0 0
Kilimci hizmetkarı 0 0 1 0 0 0 0
Kitapçı 0 0 0 1 0 0 0
Koltukçu 5 1 2 0 0 1 0
Komisyoncu 11 1 0 1 3 0 1
Kovacı 2 0 1 0 0 0 0
Kömürcü 8 2 3 2 0 1 5
Kunduracı 43 14 15 40 14 17 8
Kudüste 0 0 1 0 0 0 0
Kutucu 2 0 0 0 0 1 0
Kuyumcu 7 2 4 1 3 1 0
Küfeci 1 0 0 4 0 0 0
Kürekçi 0 0 1 0 0 0 0
Limoncu 2 1 0 7 1 0 1
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Lokantacı 1 0 0 4 0 0 0
Lostracı 7 0 4 3 2 2 2
Mağazacı (Bayraklı Mğz) 2 0 0 0 0 0 0
Mahalleci 10 2 4 1 0 1 0
Makinacı 0 1 0 2 0 0 1
Manav 82 28 18 17 24 18 27
Manastırlı 0 0 0 0 0 0 1
Manifaturacı 5 2 4 8 5 3 1
Manisada 1 0 0 0 0 0 0
Marangoz 3 0 2 1 0 0 0
Marsilyada 1 0 0 0 0 0 0
Mecnun 0 0 0 1 0 0 0
Mektepte 0 0 0 2 1 0 0
Mektep Muallimi 2 1 5 2 0 0 0
Meyhaneci 2 1 0 4 1 3 0
Mezarcı 2 0 1 2 0 0 1
Mısırcı 1 1 2 3 3 1 1
Mısırda Terzi 0 0 0 1 0 0 0
Millet Çavuşu 1 0 0 1 1 0 0
Mintancı 1 0 0 0 0 0 0
Mobilyacı 1 0 0 0 0 0 0
Muhallebici 2 0 0 0 0 0 0
Muhammen 1 0 0 0 0 0 0
Muhtar 0 0 0 2 0 0 0
Mumcu 0 0 0 1 0 0 0
Muslukcu 1 0 0 0 0 0 0
Mücellid 1 0 0 0 0 0 0
Mülkçü 1 0 0 0 0 0 0
Nalıncı 14 0 4 6 0 2 0
Odacı 0 0 0 0 0 1 0
Pabuçcu 30 11 15 19 3 6 8
Paçavracı 47 11 4 15 4 7 16
Palamutçu 21 11 0 8 4 3 10
Pariste 6 1 5 0 0 0 0
Patuklacı 3 1 1 1 0 1 0
Pazarcı 1 0 0 0 0 0 0
Piyangocu 1 0 0 0 0 0 0
Poğaçacı 0 0 0 2 0 0 0
Polis 0 0 0 1 0 0 0
Postacı 0 0 0 2 0 0 0
Reji idaresinde 0 0 0 1 0 0 0
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Romanyada 0 0 1 0 0 0 0
Romanyalı 0 0 0 1 0 0 0
Saatçi 1 1 2 3 0 1 0
Sabuncu 7 0 1 2 0 0 0
Sarraf 8 0 8 14 5 1 1
Semerci 0 0 0 0 0 1 0
Sigaracı 1 1 0 1 0 0 0
Sigara Kağıtçı 0 0 0 1 0 0 0
Silmeci 0 0 0 1 0 0 0
Simci 0 0 0 1 0 0 0
Simsar 21 13 34 57 23 6 2
Simsar muallim 0 0 0 2 0 0 0
Su yolcu 0 1 0 1 0 0 0
Süpürgeci 4 0 0 0 0 1 0
Şalvarcı 0 0 3 0 0 0 0
Şapkacı 0 0 0 1 0 0 0
Şekerci 6 1 2 6 1 2 0
Şemsiyeci 4 0 0 0 0 0 0
Şerbetçi 3 0 0 3 0 0 0
Şeridci 2 1 2 0 0 0 0
Şişeci 2 0 1 8 1 0 2
Tacir 3 1 1 3 0 1 0
Tahsildar 0 0 0 1 0 0 0
Talaşçı 0 1 0 0 0 0 0
Tarakçı 0 0 0 1 0 0 0
Taşçı 1 0 0 0 0 0 0
Tenekeci 18 8 13 14 2 11 4
Terzi 23 18 18 48 0 9 4
Terzi Hizmetçisi 1 0 0 0 0 0 0
Tırmıkçı 0 1 0 1 0 0 0
Tirelci 4 1 0 0 0 0 0
Turşucu 0 0 0 1 0 0 0
Tüccar 12 0 1 16 2 0 3
Tüfenkçi 5 1 0 1 0 0 0
Tütüncü 2 0 2 1 1 2 1
Uncu 8 0 1 3 1 1 0
Urgancı 4 3 0 1 0 1 1
Urlada 0 0 0 2 0 0 0
Urlalı 0 0 0 1 0 0 0
Ütücü 6 1 0 0 1 0 0
Üzümcü 1 0 0 0 0 0 0
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Vapurcu 1 0 0 0 0 0 0
Varilci 0 0 0 0 0 3 0
Vefat 2 0 3 7 0 0 0
Yabakçı 4 1 2 3 0 1 0
Yafada 0 0 0 1 0 0 0
Yağcı 1 0 1 0 0 0 0
Yapağıcı 2 0 0 1 0 0 0
Yazıcı 1 0 0 1 0 1 0
Yemişçi 0 0 0 1 0 0 0
Yumurtacı 0 1 0 2 0 0 0

TTooppllaamm 886699 225566 336677 661177 220044 119999 117722

Bu cetvelde dikkati çeken birkaç ayrıntı üzerinde durmak gerekir. Meslekler hemen hemen
Yahudilerin diğer kentlerde yaptıkları işlerle özdeştir. İzmir’de bulunmayan yükümlülerin
nerede bulunduklarının belirtilmiş olması da önemlidir. Hatta yurt dışında bulundukları
yerler de işaret edilmiştir. Mahalleci, gezgin, eskici esnafı anlamına gelmekteydi (Bkz. Hulki
Aktuna, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, YKY, 2000, 202). Yabakçı, yün üretiminin belli
bir aşamasıyla ilgilenen meslek erbabı, patuklacı ise terlikçilikle uğraşan esnaftır. 

İİzzmmiirr’’iinn ÇÇeeşşiittllii TTaarriihhlleerriinnddee YYaahhuuddii NNüüffuussuu::

TTaarriihh KKaayynnaakk TTüürrkk RRuumm EErrmmeennii YYaahhuuddii AAvvrruuppaallıı YYeekküünn
1631 Tavernier 60000 15000 8000 7000 90000
1675 Spon 30000 10000 15000 55000
1678 Le Bruyn 80000
1702 Tournefort 15000 10000 200 1800 200 27200
1731 Tollot 50000 12000 70000 7000 76000
1739 Pockocke 84000 8000 2000 6000 100000
1776 Choiseul Gouffier 65000 21000 6000 10000 200 102200
1812 Tancoigne 60000 25000 10000 5000 6000 106000
1817 Iconomos 60000 150000
1836 Ch. Texier 75000 40000 10000 15000 10000 150000
1837 İzmir Gazetesi 58000 48000 6000 8000 10000 130000
1840 Joseph Bargigli 45000 55000 5000 13000 12000 130000
1854 Storari 132000
1857 Shepherd 85000 60000 10000 20000 5000 180000
1861 Impartial Gazetesi 42000 46500 7000 14000 14287 123787
1868 Eserin muharriri B. Slaars 40000 75000 12000 40000 20000 187000

Tablo I- Bonavantür F. Slars ve Ikonomos, İzmir Hakkında Tetkikat, İzmir ve Havalisi
Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Neşriyatı, Marifet Matbaası, İzmir, 1932, 332.
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İİzzmmiirr’’iinn ÇÇeeşşiittllii TTaarriihhlleerriinnddee YYaahhuuddii NNüüffuussuu::

YYııll İİssttaattiissttiiğğiinn KKaayynnaağğıı YYaahhuuddii NNüüffuussuu KKeenntt NNüüffuussuu

1835 Charles Texıer 15000 150000

1844 Quetin 15000 150000

1861 Comte De Chambord 15000 150000

1872 Charles De Sherzer 15000 150000

1891 V. Cuinet 16000 200000

1895 Aydın Vilayet Salnamesi 17943 217145

1900'ler Paul Lındau 16000 200000

1904 Allıance Bulletın 35000

1914 Charles De Vellay 15000 150000

1919 H. S. Solomonidi 30000 300000

1922 Anadolu'da Yunan Zulmü 20000

1927 T. C. Devlet Salnamesi 31486 165969

Tablo II- Siren Bora, İzmir Yahudileri Tarihi 1908- 1923, İstanbul, 1995, 30.
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İİzzmmiirr DDıışşıınnddaa BBuulluunnaann YYaahhuuddii NNüüffuussuu ((YYuurrtt DDıışşıı))

İİzzmmiirr DDıışşıınnddaa BBuulluunnaann YYaahhuuddii NNüüffuussuu ((YYuurrtt İİççii))
Avrupa’da

Akhisar’da

Urla’da

Birunabad’da (Bornova)

Dersaadet’te

Kasaba’da

Manisa’da

Am
erika’da

D
ışarda

G
irid’de

‹skenderiye’de
‹skenderiye’de Biletçi

Kavala’da
Kıbrıs’ta
Kudüs’te
M

arsilya’da
M

ısır’da Terzi
Paris’te
‹skenderiye’de Biletçi
‹skenderiye’de Biletçi
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EEssnnaaff vvee TTiiccaarreett HHaayyaatt››nnddaa ÖÖnnee ÇÇ››kkaann
BBeellllii BBaaflflll›› MMeesslleekkllee

Attar

Kahveci

Manav

Kasap

Ma€azac›
(Bayrakl› Ma€azas›nda)

Lostrac›

Kuyumcu

Kömürcü

Komsyoncu

Bakkal

Bohçac›

Boyac›

Çekirdekçi

Çerçi

Eskici

F›r›nc›

Hamal

H›rdavatç›

24;5%28;6%

109;22%

27;5%

70;14%

2;0%

51;10%

42;8%

21;4%

27;5%

22;4%

26;5%

2;0%

283;54%

37;7%

15;3%

123;24%

29;6%

3;1%

11;2%

76;15%
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‹‹mmaallaatt SSeekkttöörrüünnddee ÖÖnnee ÇÇ››kkaann
BBeellllii BBaaflflll›› MMeesslleekklleerr

Palamutçu

Paçavrac›

Koltukçu

Tacir

Terzi

Tüccar

Ütücü

Simsar

Sarraf

33

60

28
18

7

27

133

10;2%

131;21%

74;12%

44;7%

187;28%

10;2%

133;21%

39;6%
9;1%
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3

190
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Kundurac› Nal›nc› Pabuçcu Sabuncu fiekerci Tenekeci Uncu

109

10
21
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16
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‹‹mmaallaatt SSeekkttöörrüünnddee ÖÖnnee ÇÇ››kkaann
BBeellllii BBaaflflll›› MMeesslleekklleerr

DDii€€eerr MMeesslleekklleerr

29;57% Hizmetkar

21;41%

1;2%
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TTÜÜRRKK VVAATTAANNDDAAŞŞII YYAARRAATTMMAA SSÜÜRREECCİİNNDDEE
İİZZMMİİRRLLİİ MMUUSSEEVVİİLLEERR vvee TTÜÜRRKKÇÇEE KKOONNUUŞŞMMAA

Osmanlı Devleti’nin egemenliği altındaki toplulukları din ya da mezhep esasına göre
örgütleyerek yönetmesine “millet sistemi” denilmekteydi.1 Osmanlı’daki “millet”
kavramı bir dine veya mezhebe bağlı olanlar topluluğu anlamında olduğu için büyük
ölçüde İslam hukukunu temel alıyordu ve bu “millet sistemi” de farklı din ve mezhep-
teki tebaanın siyasal yönetsel ve yargısal ilişkilerini düzenleyen bir kurum olarak ortaya
çıkıyordu.2

Millet sisteminde gayrimüslimler Osmanlı döneminde “tebaa-yı gayrimüslime”, “ce-
maat-ı muhtelife”, veya “milel-i saire” olarak ‘öteki’ kavramıyla görülmüşlerdi. Çünkü
“millet sistemi” esas olarak İslam hukukuna dayanmaktaydı ve İslam hukukunda insan
toplulukları Müslüman ve gayrimüslim olarak ikiye ayrılmaktaydı. Her gayrimüslim
cemaatinin liderleri padişahla cemaatinin arasında resmi arabulucu rolündeydi. Ce-
maatler ise yeni ibadet yerlerinin yapılmasının izne tabi olması, kılık kıyafetlerinde
Müslümanlara benzememesi, ata binememeleri, kaldırımdan dahi yürüyememeleri
gibi yasaklar ile aslında tam bir “öteki” olarak görülmüşler ve Müslümanlardan aşağı
oldukları sürekli kendilerine hissettirilmiştir. 

Giysilerinden hukuklarına, mahallelerinden dillerine kadar Müslümanlardan farklı
görünmeleri, bu “ötekiliğin” derecesini iyice arttırmıştır. Cumhuriyet döneminde bunu
azaltmak için yapılan tüm çalışmalara rağmen Osmanlı’dan gelen tarihi “ötekilik” halk
arasında geçerliliğini az da olsa korumuştur. Bu nedenle bu önyargı, kendini 1934
Trakya olaylarında ve 6-7 Eylül olaylarında tüm açıklığıyla göstermiştir. 

Günümüzde gayrimüslimlere bakıştaki sorunlar aynı zamanda Osmanlı’dan
günümüze gelen bu “öteki” kavramından kaynaklanmaktadır. Osmanlı’da Müslüman
halk, kâğıt üzerinde ne kadar sosyal ve siyasi statü olarak gayrimüslimlere hâkim du-
rumda görünse de, iktisadi ve ticari açıdan gayrimüslimlerden oldukça geride kalmıştı.
Bu farklılığa bir de kapitülasyonların eklenmesi, aslında daha üst seviyede olması plan-
lanan Müslüman halkı gayrimüslimlere mahkûm duruma getirmişti. Birçok gayrimüs-
limin özellikle 18. yüzyıldan sonra yabancı statüsüne geçerek kapitülasyonlardan
yararlanması, gayrimüslimlere karşı “ötekilik” dışında ciddi bir kızgınlığa da neden
olacaktır.  

Bunun yanında I. Dünya Savaşı’nda Ermenilerin, Kurtuluş Savaşı’nda da Rumların
kendilerini ülkenin ortak özelliklerinin dışında görerek, büyük devletlerin amaçlarına
alet olmaları ve ülkenin parçalanmak istenmesine katkıda bulunmaları da bu kızgınlığı

MM.. EEmmiinn EELLMMAACCII** 

** Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
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artıracaktır. Bu iki cemaatin dışında kalmaya çalışan Musevilere ise devletin nezdinde
Türklüklerini ve vatanseverliklerini korumaya çalışmalarına rağmen, I. Dünya Savaşı
yıllarında büyük devletlerin planlarına bilerek veya bilmeyerek alet olan Ermeniler ve
Rumların kötü ünlerinden dolayı, Cumhuriyet döneminde en azından toplumun bir
kesiminde önyargıyla bakılmaya devam edilecektir.3 Osmanlı millet sisteminden kalma
alışkanlıklarıyla Musevi cemaatin de kendi içlerine kapanmaları bu süreçte etkili ola-
caktır.4

Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye’deki azınlıklar konusunda özellikle Ermeniler ve
Rumlar konusunda tartışma sorunluydu. Son dönemde bu iki unsurun dış güçlerin
oyunlarına alet olmalarına rağmen Musevilerde böyle bir sorun ortaya çıkmamıştır.
İsmet Bey de Lozan görüşmelerinde Musevi cemaatinin Türk hükümetine bağlılık
içinde olduğunu ve bu yönleriyle “Türk yurttaşlarıyla birlikte memleketin kalkınması
ve refahı için gürültü çıkarmadan işbirliği yapmaya ara vermeyeceklerini düşündürt-
mekteydi”.5 Bu düşünce yapısı Musevilere Cumhuriyet döneminde de büyük güven
duyulmasına neden olacaktır.

Geçmişte de Osmanlı Musevileri İmparatorluk içindeki diğer milletlere göre milliyetçi-
lik akımından daha az etkilenmiş olduklarından dolayı devlet içindeki nüfuzlarını
günden güne artırmıştı.6

Özellikle 19. yüzyıldan sonra Osmanlı ülkesinde Avrupa’da olduğu gibi merkezi
otoritenin yönetirken yanlarına çektikleri, kendilerine eklemlediği ve hizmet verdiği
azınlıklar içerisinde banker, tüccar, sanayici olan Yahudi seçkinler de bulunmaktaydı.
Bu Yahudi seçkinler saray ile kurdukları imtiyazlı ilişkiler sayesinde hem toplumsal
statülerini yükseltiyor hem de işlerini daha da zenginleştiriyorlardı.7 Rıfat Bali’nin
“Sarayın Yahudileri” olarak adlandırdığı Yahudi Cemaati, Osmanlı dönemindeki bu
ilişkilerini cumhuriyet döneminde de devam ettirmişlerdir.8

Yine Rıfat Bali’ye göre ülkenin kalburüstü ticaret ve sanayi eşrafından, hukukçu ve
doktor olan bu Yahudiler “…Ateşli birer Türk milliyetçisi ve vatanseveriydiler ve en
önemli özellikleri de kendi cemaatlerini dışarı açılmaya ve Türk toplumuyla bütün-
leşmeye zorlamaları, Türkçe’ye ve Türk kültürüne vakıf olmalarıdır.”9

UUlluussllaaşşmmaa vvee DDiill PPoolliittiikkaallaarrıı

Türkçe’ye ve Türk kültürüne vakıf olmaya çalışan Museviler örneğinde dil ile ulus-
laşma politikaları arasındaki önemli bağlantı kendini gösterecektir. Bu süreçte Atatürk
de 1930’lardan sonra Türk dili üzerinde başlayacak olan bu ulus devlet sürecinde dil
ile milli duygu arasındaki bağın farkındaydı. Bunu da Sadri Maksudi (Arsal)’nin
kitabına yazdığı metinde; dili ulusal kimlik oluşturmada başlıca etken olarak görerek
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göstermiştir.10 Bu amaçla da, daha başlangıçta Tevhid-i Tedrisat yasası ile temel eğitim
ve Türkçe zorunlu hale getirilmiştir.11

Nitekim 1928 yılından beri gazetelerde azınlıklar konusunda ilgilenilen tek konu dil
konusuydu. Ulus kimlik yaratma sürecinde özellikle dil birliğine büyük önem veril-
miştir. Dönemin birçok gazete yazarı, azınlıkların Türkçe konusunda geri kaldıklarına
dair yazılar yayınlamıştı.

Atatürk, ortak bir milli fikrin, ahlakın, duygunun, heyecanın ve geleneklerin, milletin
fertleri arasında ortaya çıkmasını ve kökleşmesini sağlayan ortak geçmişin, birlikte
yapılmış tarihin, vicdanları ve zihinleri doğrudan doğruya birleştiren ortak dilin milleti
oluşturan en önemli etkenler olduğunu belirtmiştir.12 Bu bağlamda milletin tanımını
da zengin bir hatıra mirasına sahip olan, beraber yaşamak konusunda ortak arzuda
samimi bulunan ve sahip olunan mirasın korunması ve devamı konusunda iradeleri
ortak olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyet olarak yapmıştır.13

Atatürk milliyetçiliğinin özü de ırkçılığa, ayrımcılığa dayanmayan, demokratik, laik,
ulus devlet modelidir. Atatürk’ün benimsediği ve yaşama geçirdiği bu ulus anlayışı,
ortak üst kimlik niteliğindedir. Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direk-
lerinden biri olarak geliştirdiği ulus projesi; farklı etnik kökenleri öne çıkaran bir
model değildir. Aksine, bütün etnik kökenleri ve kültürleri, “Türk ulusu” üst kimliği
altında toplayan ve ortak noktaları öne çıkaran birleştirici bir yaklaşımdır. Oysa
günümüzdeki Türkiyelilik üst kimliği altındaki anlayışın ayrıştırıcı bir kimlik
olduğunu görmemeye imkân yok.14

Bu bağlamda Atatürk’ün ulus devlet sürecindeki en önemli temeli Türkçe idi. Ortak
dil, devletler tarafından uluslaştırma aracı olarak kullanılmadığı ulusçuluk çağı
öncesinde bile topluluk bilinci oluşturulmasında kısmen etkiliydi.15 O dönemlerde
de ticaret nedeniyle gerçekleşen iletişimde farklı dil ile konuşanlar “öteki” kavramı ile
yabancılaştırılmıştır. 18. yüzyıldan sonra ulusal kimliklerin oluşmasında dil, ulusu
karakterize eden önemli bir unsur olmaya başladı. Artık “ortak bir dil” hem ulusun
varlığının hem de ulus birliğinin belirgin bir sembolü durumundaydı.

Biraz önce sözü edilen “millet sistemi” ve farklı dinden olan tebaa arasındaki ayrım-
lardan dolayı Türkçe, gayrimüslimler arasında yaygınlaşamamıştır. Ancak Tanzimat
sonrası özellikle gayri Türk Müslümanlar arasında egemen sınıf ile diyaloga girmek ve
sosyal statü kazanmak amacıyla Türkçe etkili olmaya başlayacaktır.16

Bu süreçte dil ile ulusal kimlik arasında yakın bir ilişki olduğunu ilk olarak yeni Os-
manlı kuşağı sürecinde Namık Kemal, ondan sonraki dönemde ise ilk olarak Türk
dili ile Türk kimliği arasındaki paralelliği Şemseddin Sami dile getirmiştir.17 Sami’ye
göre, dil ile ulusal aidiyet ilişkisi çok güçlüydü ve ona göre bir topluluk soy bakımın-
dan farklı bir etnisiteye mensup olsa bile birlikte yaşadığı daha geniş topluluğun dilini
öğrenmekle kolektif aidiyetini de değiştirmiş olmaktaydı. Nitekim bu yolla soy
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bakımından Türk olmayan birçok etnik grup, hızla Türkleşmekteydi.18 Ziya Gökalp
de aynı şekilde merkezi bir eğitim ve dil politikalarının zamanla gayri Türk unsurlara
da yaygınlaştırılması düşüncesindeydi.19 Ona göre Türklerle gayrimüslimler arasındaki
en önemli sorun kültürel farklılıklardı. Bu farklılıklardan dolayı bunlar, aynı toplum
içinde ama kültürel açıdan farklı iki adada yaşıyormuş gibiydiler.20

Genelde gayrimüslimler ama özelde ise Musevilerin eğitim dili konusunda geçmiş
dönemde farklı değişimler yaşanmıştı. 1794’de yayınlanan bir raporda belirtildiğinden
bu yana Alliance İsrailit örgütü Türkiye Yahudilerinin ana dili olan Ladino dilinin kul-
lanımına tamamen son vermek niyetindeydi.21 19. yüzyıl boyunca sürecek olan bu
süreçte Ladino “çöpe atılması gerekli bir dil”22 olarak görülecek ve bu mantık
makalemizin ilerleyen bölümlerinde de görüleceği gibi 1932’lerde bile devam edecek-
tir. 

Musevilerin Türkçe konuşma sürecinde gerilere gidecek olursak, Musevilerin
Türkçe’yi ana dil olarak benimsemesinin önerildiği 1840 yılındaki İstanbul haham-
başısı Moşe Fresko’nun bildirisi, bu konudaki ilk örnekti. Fresko “binaenalyeh bundan
sonra cümleniz evladınızı lisan-ı Türkide ulumu saireye talim etmeye teşebbüs ve
heves edin...”23 demişti 

Yine 1854 sonrası açılan tüm çağdaş Musevi okullarında da Türkçe öğretilmeye
başlanmıştı.24 Osmanlı yönetimi 1894 yılında bütün gayrimüslim okullarında Türkçe
olmasını kararlaştırmıştı.25 O dönemde bile Musevi aydınlar, Musevilerin Türkçe
konuşması konusunda var olan “isteksiz olunduğu” ön yargısını kırmak için dönemin
gazetelerinde yayınlar da yaptırmışlardı. 

Alliance İsrailit okullarının 1885 yılından itibaren üzerinde durduğu bir diğer konu
da Türkçe dersinin eğitimdeki yeriydi. İsrailit’in resmi görüşüne göre; “…yaşanılan
ülkenin dilinin bilmek özgürleşmeyi hak etmek açısından mutlak bir gereklilikti.
Türkçe öğrenmek Türkiye Yahudileri için ahlaki bir zorunluluk haline gelmişti. Dahası
Türkçe bilmek devlet memuriyetlerini Yahudilere açacak, onların toplumsal konum-
larını geliştirecekti.”26 Ancak yine Musevi cemaati içerisinde bu görüş karşısında olan-
lar da yok değildi. Uygarlaşmanın “tek uygarlık” olarak batı ve özelinde ise Fransa
uygarlığı ile mümkün olacağını düşünen kesimler nedeniyle İsrailit okullarında Fran-
sızca’nın egemenliği uzun süre devam edecektir. 

II. Meşrutiyet Döneminde de Türkçe konusunda gelişmeler yaşandı ve İttihat Terakki
hükümetleri uluslaşma sürecinin başlangıcı sayılacak bu dönemde bu konuda da
gerekli uygulamaları gerçekleştirmeye başladılar. Türkçe’nin yabancı şirketlerde kul-
lanımı ve okullarda Türkçe derslerinin verilmesi ve gibi uygulamalar bu alanda önemli
yer tutmaktaydı.27 Ayrıca bu dönemde Musevi okullarının programlarına mevcut Türk
Dili dersi dışında, Türkçe olarak Türkiye Tarihi ve Coğrafyası dersleri de konul-
muştu.28
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Bu süreçte 1915 yılında çıkartılan “Mekatib-i Hususiye Kanunu” ile29 cemaat
okullarına da Türkçe eğitim zorunluluğu getirilmiştir. 

1924 yılında Maarif Nezaretinin bütün Musevi okullarına ya Türkçeyi ya da Mu-
sevilerin ana dili olarak kabul edilen İbraniceyi öğretim dili olarak seçmeleri
konusunda bir genelge gönderir.30 Burada amaçlanan Türk Musevilerinin Fransız-
cadan uzaklaşmasıydı. Türkiye’deki Musevilerin karşılaştıkları zorluk, Rumlar ve Er-
menilerden farklı olarak ana dilleri olan İbraniceyi bilmiyor ve Fransızca veya
İspanyolca kökenli Ladino’yu tercih ediyor olmalarıydı. Bu noktada Türk Mu-
sevilerinin, kendilerini kovan İspanyolların dili olan İspanyolcayı veya İsrailit
okullarının onlara öğrettiği Fransızcayı konuşmaları Türk toplumu tarafından hoş
görülmüyordu.31 Bu nedenle amaç Türk Musevilerinin Türkçeyi seçerek Fransızcadan
uzaklaştırılması ve tabi ki uluslaştırılmasıydı.

26 Eylül 1925 tarihinde azınlık ve yabancı okullarına yönelik bir başka genelge ile
haftada beş saat Türkçe, Tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından
okutulması kararlaştırılmıştı.32  Bu süreçte Musevi cemaati ilköğretim dilini Türkçe
olarak kabul etmeye başladı. Musevi cemaat önderlerinin bu yeni durumun bir geçiş
dönemine yayılması isteği kabul görmüş33 ve sonuçta Musevi okulları 1929’a
gelindiğinde din eğitimine ayrılan birkaç saat dışında tam olarak devletin müfredatına
geçmiş ve “tamamen millileşmişti.”34 Latin harflerinin kabul edilmesi de Türkçenin
daha rahat öğrenilmesine katkı sağlayacaktır.35

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü de bütün Türk okullarının Musevi
çocuklarına açık olduğu beyanını vermişti.36

Önemli bir aşama ise, 1931 yılında Türk vatandaşı çocuklarının ilköğretimde yabancı
eğitim kurumlarına gitmesinin engellenmesi olacaktır.37 Türk vatandaşı çocuklar ancak
ilköğretim sonrası bu okullara devam edebileceklerdi. Bu noktada “Alliance kurum-
larının millileştirilmesi süreci, milli ve üniter bir ilköğretim sistemi oluşturulmasını
amaçlayan sürecin bir parçasıydı.”38

10 Nisan 1926 tarihinde TBMM’nin kabul ettiği yasa ile39 Türkiye’deki tüm ticari işlet-
melerin işlemlerini Türkçe yapması zorunluluğu getirilmesi ve sıkı olmasa da uygu-
lanmaya çalışılması da40 farklı alanda olmasına rağmen bu konudaki önemli
gelişmelerden idi.

Cumhuriyetin ilanı sonrası her ne kadar Lozan Antlaşması gereği azınlıklara bazı hak-
lar verilmişse de “…Cumhuriyet rejimi bu özel imtiyazların sürdürülmesini içine sindi-
rememişti, zira rejim eşitlik üzerine kurulmuş ve ‘millet’ düşüncesi reddedilmiş ve
topluma eşit yurttaşlar kavramı yerleştirilmeye çalışılıyordu.”41 Musevi vatandaşlar ise
rejimin eşitlik üzerine kurulmaya başlandığı ve hukuki olarak tüm ulusun eşitlendiği
Medeni Kanun sonrası 1 Ağustos 1926 tarihinde Lozan Antlaşması’ndaki azınlık hak-
larından feragat etmişlerdi.
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Medeni Kanun ile bütün dini toplulukları bir adli yapıda toparlayan yeni Ankara
hükümeti eski Osmanlı rejiminin cemaatler üzerinden yükselen toplumsal düzenini
değiştirmekteydi.42 Böylece Ankara yönetimi, Yahudiler de dâhil tüm gayrimüslimleri
kendi kontrolündeki seküler bir mevzuat içine alarak hukuki birliği sağlamıştır.43

İİzzmmiirrllii MMuusseevviilleerr vvee TTüürrkkççee

M.Ö. 586 yılında Yehuda Devleti’nin dağılması sonrası Fırat Nehri kıyılarına sürülen
Yahudilerin bir kısmı da İzmir’e yerleşmişlerdi.44 M.Ö. 325 yıllarında ise Büyük İsken-
der’in Kudüs bölgesini işgal etmesi sonucunda İzmir’e yeni bir göç dalgasıyla Museviler
gelmişti. 16. yüzyıl tahrir defterlerinde İzmir’deki vergi yükümlüleri listesinde bun-
lardan söz edilmese bile bazı gezginlerden İzmir kentinde Yahudi varlığının olduğunu
anlıyoruz. Ancak bunların geçici olduğu, bir resmi cemaat örgütlenmesinin ise ancak
1650 yılında oluşturulduğu da bilinmektedir.45

Bu nüfusun çoğunluğunu da 1492 yılında İspanya engizisyonunun baskılarından
kaçan Seferad Yahudileri oluşturmaktadır. İstatistiklere göre 19. yüzyılda 10 bin ve 20
bin arasındaki İzmir Musevileri, Karataş ve Juderia (Havra Sokağı ve İkiçeşmelik)
çevresi olmak üzere iki alanda toplanmıştı.46 Bunun dışında Karşıyaka, Bornova ve
İzmir rıhtımında yaşadıkları bilinmektedir. İzmir’deki Musevi cemaatinin nüfusunun
büyük bir bölümünü yoksul sınıf oluşturmaktaydı. Ayrıca karakteristik bir bankacı,
sarraf, tüccar sınıf yerine satıcı, perakendeci, tenekeci meslekleri bulunmaktaydı.47

İzmir’de basında yazı yazan Gad Franko, Avram Galanti, İzmir Musevi Mektebi
Müdürü Fresko, Hizkiye Franko, Ruben Katon gibi Yahudiler bulunmaktaydı.48

Mütareke döneminde Yunan hükümetinin İzmir’de Yahudi okullarında ücretsiz Yu-
nanca dersi verecek öğretmen gönderme ve Kral Konstantin’in İzmir’e gelişinde
Yahudilerin Yunanlılardan memnun olduğuna dair bir bildiri hazırlanması girişimi
gibi istekleri, İzmir Yahudi Cemaati tarafından kabul edilmemiştir.49 Son noktada da
Amiral Bristol’ün “İzmir Yunanlılara mı Türklere mi verilsin?” şeklindeki sorusuna
İzmir Yahudi Cemaati Başkanı Menaşe Efendi’nin “Museviler daima Türkler ile iyi
yaşamışlardır, İzmir’in Türk kalmasını isterler” yanıtını verdiği de bilinmektedir.50

1932 yılında tartışmalar ışığında İzmirli Musevilerin Türkçe konuşmak için oluştur-
dukları cemiyet ve düşüncelerini aktarmak bize Cumhuriyet Döneminde ulus devlet
ve dil birlikteliğinin temel taşlarını da verecektir. Öncelikle 1932 yılı devletin dini
uluslaştırmaya başladığı önemli bir yıldı. Özellikle hutbelerin, ezanın ve Kuran’ın
Türkçeleştirilmesi sürecinde dinin halk tarafından daha iyi anlaşılması ve din
sömürücülerinin elinden kurtarılması amaçlanmıştı.

Bundan önce ise 1932 yılına gelinceye kadarki sürece değinilmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz. Cumhuriyetin başlangıcından sonra İzmirli Museviler, kurulmakta olan yeni



- 323 -

ulus devlete göre kendilerini tanımlamak ve yeni oluşturulan her yeni ulus devlette
olduğu gibi köklerinin ve değerlerinin peşine düşmek zorunda bırakılır.51 Aslında
1925 yılından itibaren birçok aydın, gazete yazılarında azınlıkların Türkleştirilmesi
üzerine yazılar yazmaktaydı.52

İzmir’de ise 1925 yılında Türk Ocağı, kentteki yabancı dildeki tabelaları Türkçeye çe-
virmeye başlamış ve Türkçenin halk arasında yaygınlaştırılması için çeşitli kuruluşlar
ve cemiyetlerin de katkısıyla bir heyet oluşturmuştu. Hatta Türk Ocağı “bir milletin
ferdinden olabilmek için o milletin lisanını bilmek ve konuşmak şarttır” şeklindeki
parolalarla ile halk kursları açmıştı.53 Bu süreç İzmirli Musevileri yakından ilgilendi-
recektir. 1927 yılında ise İstanbul’daki bir karşılıksız aşk sonrası işlenen Eliza Niyego
cinayeti sonrası ise ortam fazlasıyla gerilmişti.54

Bu ortam içerisinde Darülfünun Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin 13 Ocak 1928
tarihinde düzenlediği yıllık kongresindeki bir kararla “Vatandaş Türkçe Konuş” slo-
ganıyla Türkçe konuşturma kampanyası başlayacaktır.55 Önce Talebe Cemiyeti
başkanı azınlıkların umumi yerlerde Türkçeden başka bir dil kullanmalarının yasak-
lanmasını istemiş, ardından Türk Ocaklarında yapılan bir toplantıda da bu gibi yerlere
Türkçe konuşulmasını tavsiye eden tabela ve flamaların asılması kararı alınmıştı. 

Bu kampanya sırasında İzmir’de de olaylar meydana gelmişti. İki Yahudi kadının ar-
alarında İspanyolca konuşması nedeniyle bazı gençlerin uyarısı nedeniyle tartışma
yaşanmıştı.56 İzmir’deki bazı gazetelerin İzmirli Musevileri korumalarına rağmen gelen
en önemli suçlama; “Yahudiler kaynaşmıyor, Türk toplumuyla kaynaşmak is-
temiyor.”57 idi. 

Bu süreçte 1928 yılında ilk olarak İstanbul’da Haydarpaşa Kadıköy Yahudi Cemaati
Başkanı Yeşua Elnekave, Yahudiler arasında Türkçenin yaygınlaştırılması için Türk
Dilini Yaygınlaştırma Komisyonu’nu kurmuştu.58 Elnekave amacını “Yahudilerin kalp-
lerine ve ruhlarına vatanımızın dilini nüfuz ettirmeye çalışmak” olarak açıklamıştı. 

İşte bu ortamda bazı Musevi aydınları Türkçe konusunda kendilerinin daha istekli ol-
maları gerektiğinde yazılar yazmaya başlamıştı. Bu sıkıntılı günlerde önce Avram
Galanti’nin “Türkler ve Yahudiler” kitabı yazılmış ve bu gergin ortam yatıştırılarak
Türkler ile Museviler arasında bir yumuşama sağlanmaya çalışılmıştı. Musevilere
Türkçe konuşmayı öneren Avram Galanti, birçok ülkedeki Musevilerden de örnekler
vererek onların da bulundukları ülkelerin dillerinin konuştuklarını belirtmiş ve aynı
örneğin Türkiye’de de olmasını savunmuştu. 

1893 yılında Bodrum’da doğan Avram Galanti, Türk Musevileri arasında önemli bir
yere sahip bir aydın idi. 1902 tarihinde bile, Alliance İsrailite okullarında Türkçeye
yeterince önem verilmediğini savunan Galanti, Türk toplumu ile bütünleşecek olan
Türk Musevilerinin yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmesi gerektiğine inanıyor ve bu
nedenle de okul yönetimi ile sürekli çatışma içerisinde bulunuyordu.59 Galanti
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“Türkiye Yahudileri Türk olmaya başlayarak dünyada bulunan diğer Yahudi cemaat-
lerinin izlerini takip edecek”60 görüşündeydi ve bulundukları ülkeye bağlılıklarını an-
latarak, Musevilerin Türkleşmesi sahasındaki faaliyetlerinden bahsetmiş ve onların
Türkçe konuşmasını önermişti.   

Galanti, Musevilerin Türkçe konuşabilmesi konusunda “Evde Türkçeden gayri
konuşulan dili o evden kovmak ve yerine Türkçeyi yerleştirmek için yetmiş iki yol
değil hatta on yol değil, tek bir yol vardır o da şudur. Kendisinde bütün öğretimin
Türkçe yapıldığı okul” diye asıl soruna değinmişti.61

1928 Mart ayında da Tekinalp, Ziya Gökalp’in tek dil, tek ülkü ve tek hars ilkelerini
ele alarak dini azınlıkların Türkleştirilmesi yollarını açıklamıştı.  Munis Cohen (Tek-
inalp) “Türkleştirme” adlı kitabında Musevilerin Türkleşmesini Musa’nın 10 emrine
benzetmişti.62

1. İsimlerini Türkleştir.
2. Türkçe konuş.
3. Havralarda duaların hiç olmazsa bir kısmını Türkçe oku.
4. Mekteplerini Türkleştir.
5. Çocuklarını memleket mekteplerine gönder.
6. Memleket işlerine karış.
7. Türklerle düşüp kal.
8. Cemaat ruhunu kökünden sök.
9. Milli İktisat sahasında vazife-i mahsusanı yap.
10. Hakkını bil. 

“Ziya Gökalp’in Türkçülüğü yıkıcı değil tam manası ile yapıcıdır daraltıcı değil
genişleticidir.”63 diyen Tekinalp’in önderliğinde başlayan bu süreçte yine onun ön-
derliğinde 1928 yılında kurulacak olan Milli Kültür Birliği gibi cemiyetlerle Türkçeyi
ve Türk kültürünü öğrenmek için gayret gösterilmeye başlandı.64 İstanbul’da kurulan
Türk Kültür Birliği’nin ardından Ankara Yahudileri tarafından Yahudileri Türkleştirme
Cemiyeti de kurulmuştu.65

Türkçenin genelleştirilmesi için İstanbul’da Bene Berit Cemiyeti Başkanı Hanri Soriano
da 1928 yılında “…Bu günlerde Türkçe öğrenmenin ve onu bütün işlemlerde kullan-
manın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu halka ve bunu anlamayanlara anlatmak ve
bu konu hakkında mezheptaşlarımızı yalnız ikna etmeye değil Türk ve Musevi un-
surların bağlantı kurmasına hizmet edecek olan bu zorunlu aracın elde edilmesine
yardım etmeye çalışmaktır.”66 demekteydi. 

Hukukçu Profesör Mişon Ventura da Türkiye’de antisiyonizmin olamayacağını belirt-
tikten sonra “Yahudiler görevlerini yerini getirmeli ve Türk kültürü ile kaynaşmalıydı”
düşüncesindeydi.67
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1930 belediye başkanlığı seçimleri de Musevilerin toplumdaki yeri konusunda yeni
durumlar ortaya çıkarmıştır. Seçimlerde Musevi cemaatinin Serbest Cumhuriyet
Fırkası’na oy vermeleri o dönem basınında birçok tartışmayı başlatmıştı. Çıkan gazete
yazılarında Türkiye’de yaşayan Musevilerin kendilerini Türk toplumundan tecrit et-
tikleri ve çok azının Türkçe konuştuğu belirtilmişti.68 Fırkanın listelerinde azınlık
adaylarının bulunması basında “öteki ” kavramlarıyla aktarılmaya başlanmıştı. Bu
seçimler Türkiye’yi sanki ikiye bölmüştü. O kadar ki; Serbest Cumhuriyet Fırkası,
gayri Türklerin partisi olarak görülmeye başlanmıştı. 

Musevi cemaati yönetiminin de seçimler sırasındaki tartışmalardan rahatsız olduğu
belliydi. Bu gergin tartışma ortamından çıkmak için Musevi locaları ve Türkiye’deki
Museviler adına bir heyet, seçimin başlamasından sonra 16 Ekim 1930 tarihinde
TBMM başkanı Kazım Özalp’i ziyaret etmişlerdi.69 Bu ziyaretlerinde Musevilerin
Cumhuriyete karşı vatanperverane duygular içinde olduğunu, Musevi okullarında
Türkçe derslerinin verildiğini, yeni kuşağın tam bir Türk vatandaşı olarak yetiştiklerini
belirtme gereğini duymuşlardır.

İşte böyle bir ortamda İzmir basınına yansıyan en önemli haber daha 1931 yılının
Şubat ayı sonlarında yabancı okullardaki Türk çocuklarının Türkçesinin zayıf olması
nedeniyle ilkokul öğretiminin Türk okullarında verileceğine dair duyulan haberdi.70

Mart ayında ise bazı satıcıların Alsancak ve Karataş mahallerinde Türk dilinden başka
dillerle bağırdığı anlaşıldığından İzmir Polis Müdürü Fevzi Bey’in bu konuda merkez
karakollara emir verdiği ve yakalanan bazı satıcıların da tutuklandığı belirtilmek-
teydi.71

Bu tarihler, Museviler üzerinde milli birlik baskısının olduğu günlerdi. Bu yazıların en
önemlilerinden birisinde Hizmet Gazetesi’nde beş gün arka arkaya yazacak olan
Hüseyin Hulki, esaslı bir dava olarak gördüğü Musevilerin dil ve kültür konusunu
gündemde tutmaya başlamıştı. Matbuat Kanunu nedeniyle gündeme gelen “Milli
vahdet” konusunda “Bir millete milli vahdet nasıl ifade edilir?”72 sorusunu sormuş ve
yanıt olarak da; 

Dil birliği
Hars birliği
His heyecan birliği
Zihniyet birliği
Menafi birliği
Gaye birliği önermişti. 

“Ortada bir Teşkilat-ı Esasiye vardır. Bu kanun Türk olmayan fakat Türk tabiiyetine
geçmiş vatandaşları Türk olarak kabul etmiştir. Bu gün Mehmet Ağa ile İbrahim dayı
ile Ahmet Efendi ve İsmail Bey’le Mişon Efendi, çekirdekçi Salamon arasında zerre
kadar fark yoktur.” diyen Hüseyin Hulki yazısında Musevilerin yıllardır rahat yaşadık-
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larını, savaş sonrası ise Türk olarak kabul edildiklerini, bu nedenle onların da birlik
içerisinde olmaları gerektiğini yazmıştı. Beş gün üst üste yayınlanan yazısının ikinci
bölümünde Musevilerin bu birliğe katılmakta hala geç kaldıklarını belirten Hulki,
daha önceki “Vatandaş Türkçe konuş” ihtarlarıyla Türk kültürünün Museviler üze-
rinde de etkili olmak istediğini ancak “onlar milli davanın bu tezahürüne karşı müsteh-
zi bir dudak büküşü ile cevap vermişlerdi.”73 şeklinde yazmıştır.

“Yeni Yahudi nesli ise... daha ileriye giderek ve adeta milli hissiyatı rencide etmekten
zevk alırcasına Yahudiceyi de atmış fakat bozuk bir şive ile bu defa Fransızca
görüşmeğe kalkışmışlardır. Kanunun bahşettiği Türklük yalnız bir firma, yalnız bir
unvan değildir. Onun manevi bir takım tezahüratı vardır ki işte biz bunu Yahudilerde
göremiyoruz. Madem ki Türktürler madem ki kısmen Yahudiceyi terk ediyorlar niçin
Fransızcayı Türkçeye tercih ediyorlar? İşte mantıki bir sual ki bütün Yahudi münevver-
leri bir araya gelseler tek bir kelime ile cevap veremezler. Bu sualin cevabını işte yine
biz veriyoruz. Çünkü Türk harsını temessül etmek istemiyorlar. Osmanlı idaresindeki
şerait altında yaşamak bir Yahudi zümresi, bir Yahudi zihniyeti yaşatmak istiyorlar… 

Bugün Türk Musevilerinin kısm-ı azamı Türkiye mevzubahis olunca Türkiye’nin idari
medeni, siyasi, umumi işleri görüşülünce zerre kadar alaka göstermedikleri halde
Amerika hakkında en basit bir hadise onları derhal mütehassıs, mütelezziz, mütecessis
kılıyor. Ekmeğini yedikleri refahını yaşadıkları hukukunu taşıdıkları bir millet ve
memlekete karşı bu ne yüksek alakadır. Artık onu karileri takdir etsinler. Hele Filistin
ahvalinden bahsedilince muhakkak ki bütün bir kütle sanki ani bir cereyana kapılmış
gibi bir hassasiyet dalgası haline gelir. Anlamıyoruz. Vatan Filistin midir Türkiye mi?”
diye soran Hüseyin Hulki ağır eleştirilerle doldurduğu yazısında Musevilerin Türk
okullara çocuklarını vermeyişini de “Yahudiliğin Türk harsına mağlup olacağını ve
bu çocukların yavaş yavaş Türkleşeceklerinden mi korkuyorlar?” cümlesine bağlayarak
bitirmekteydi. 

Üçüncü gün yazısında Hüseyin Hulki “…bu meyanda ayrı mektepler ayrı çocuk
yetiştirme tarzlarına da göz yumamayız. İnkılâp yapan Türk milleti bu inkılâbın istinat
ettiği cumhuriyet, mefkûrecilik, demokrasi gibi temeller üzerinde hakiki imanlı bir
gençlik istiyor. Öyle bir gençlik ki başka bir milletin harsi temayüllerinden
ruhiyetinden uzak olsun. Öyle bir gençlik ki yekpare bir kütle halinde vatanın bütün
mukaddesatını kucaklasın….öyle bir gençlik ki kısmen ne Filistin hayalini taşısın ne
de Amerika’nın servetine tapsın. Yalnız ve yalnız bu vatanın ve bu milletin kendi üze-
rindeki hakkına hürmet etsin….Yahudi vatandaşlara sorunuz siz nesiniz? Deyiniz size
verilecek cevap mutlaka Türküm kelimesinden ibaret olacaktır. Filhakika ceplerinde
Türkiye Cumhuriyeti hüviyet varakaları vardır. Filhakika onların da vicdaniyatı içti-
mai, beşeri, medeni hakları kâmilen bizim gibidir ve muhteremdir. 

Madem ki Türktürler.. Niçin Türkçe konuşmuyorlar?
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Madem ki Türktürler.. Niçin her Türk davasında bizimle yan yana bulunmuyorlar?

Madem ki Türktürler.. Niçin ayrı mektepler açıyorlar da bizim mekteplerimizden uzak
duruyorlar?

Madem ki Türktürler.. Niçin bizim harsımızı kabul etmeyip benimsemiyorlar?

Madem ki Türktürler.. İçtimai, insani yardımları niçin kendi aralarında kalıyor? Niçin
hiçbir Türkün elinden tutmuyorlar da fakir sandıklarının, fakir cemiyetlerinin
muavenetini kendi aralarında taksim ediyorlar?

Madem ki Türktürler.. Müesseselerinde niçin hiçbir Türk istihdam etmiyorlar da yal-
nız ve yalnız Yahudileri kullanıyorlar?

Madem ki Türktürler.. Niçin burada büyüyüp yetiştikten sonra kaile kafile hem de
servet kaçırarak Amerika’ya şuraya buraya dağılıyorlar?

Madem ki Türktürler... Hariçteki Yahudi teşkilatı Yahudi sermayedarları niçin onlara
el uzatıyorlar?”74 diyen Hulki, Musevileri biraz teşvik edecek, biraz onların gönlünü
hoş edecek ama biraz da eleştirecek ve cümlelerinin sonunda esas noktayı “evvela dil-
lerinden fedakârlık bekliyoruz” şekliyle açıklayacaktır.75 Yazar beşinci yazısında ise
Musevi kuruluşlarında Türklerin çalışmamasından söz etmiş ve bunun bir nevi
Türklere karşı boykot olduğunu belirterek Yahudilerin milli birliğe katılmalarını is-
temiştir.76

İşte bu şekildeki kamuoyu ortamında İzmir Musevilerinden önce bu dönemde Türkçe
konuşma konusunda ilk oluşum, 1931 yılı Nisan ayında Milaslı Musevilerden
gelmiştir. Milas Musevilerinden Yakup Kemal Bey’in Türkiye Musevi Gençliğine
başlığıyla gazetede yayınlattığı yazısında77, Milas’ta Musevi gençliği tarafından “Türkçe
Konuşturma Birliği” oluşturulduğu belirtilmişti. Bu birliğin amacının “Türklüğü be-
nimsemek, vatandaşları Ruhen ve fikren hakiki ve samimi Türk yapmak ve bunlar
arasında milli kaynaşmayı temin etmek ve bu gayeye vusul için Türk diliyle konuşmak
ve konuşturmak” olduğu da eklenmişti. 

Musevilerin 60-70 haneyi geçmediği Milas’ta on beş gencin oluşturduğu söylenen bu
birliğin düşüncesine göre “Musevilerin Türkleşmesi, vatandaşlar arasında milli kaynaş-
maların temini, Türk Dilini sevmek ve Türkçe konuşmakla kabil olabileceğini
düşünür, her zaman ve mekânda fırsat buldukça ortaya atmaktan geri durmazdı.”
Yakup Kemal yazısında Türkçe konusunda defalarca böyle bir birliği kurmak istedik-
lerini ancak başarılı olunamaz korkusuyla cesaret edemediklerini belirtmiştir. Ayrıca
eski dönemde Müslim-gayrimüslim olarak ayrıldıkları, hatta askere bile alınmadık-
larını da ekleyerek “eski zamanın bu tarz-ı idaresi, bu vatanda daima yabancı gibi
telâkki edilmekliğimize çok büyük bir amil olmuştu.” şeklinde düşüncesini belirti-
yordu. Yakup Kemal, onlar için lanetle anılması gereken İspanyolcanın gömlek
değiştirircesine birden atılmasının da zorluğuna değinip “artık unsurları ayıran İm-
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paratorluk devrinde bulunmadığımızı ve bu vatanda yaşayan bütün vatandaşların
mukadderatı bir olduğunu tanıyan ve vatandaşlara müsavi haklar bahşeden lâik bir
Cumhuriyet idaresi devrinde yaşadığımızı unutmamalıyız.” diyerek de artık İspan-
yolcayı konuşmayarak yavaş yavaş bunu bünyelerinden atmaları gerektiğini yazıyor ve
biran önce başlamalarını öneriyordu. 

İngiltere, Fransa, Almanya gibi diğer ülkelerdeki Musevilerden de örnek veren Yakup
Kemal, “Biz de Türkiye’de Türk olmalıyız. Bazı milli müessese ve teşekküllerde ırk
farkı yapıldığı görülüyorsa, kanaatimce bu, sırf dil ayrılığı sebebinden olacaktır. Bu
milli dili aramızda yerleştirmek için hüsnü niyetle çalışmağa başladığımız gün bu ırk
farkları zail olacağından emin olabiliriz. Zira dil, milliyet, Cumhuriyet ve her şeyin
anasıdır. Milliyet duyguları, vatan hisleri, kaynaşma ve mefkûre oradan doğar… Fakat
Türk kardeşlerimiz bu Cumhuriyet kubbesi altında bizi kendilerinden ayrı görmek
istemiyor. Bizi aralarında, vatanın ve Cumhuriyet idaresinin bütün işlerinde yan yana
hareket etmemizi görmek istiyorlar. Yabancı gibi kalmamızdan müteessir oluyor ve
bunda çok hassastırlar… Cumhuriyet idaresi bize karşı kollarını açacaktır ve
muavenetlerini hiçbir vakit deriğ etmeyecektir… Büyük bir bahisle başladığımız bu işi
başarabilmek için bütün gençliğin iştirak etmesini bekler ve bu uğurda çalışan ve
çalışacak olan bütün vatandaşlara muvaffakiyet temenni ederim.” diyerek bitiriyordu.

Milas’ta böyle bir birliğin kurulması önemliydi. Bu süreçte İzmir’de vali Kazım Dirik
de 1932 Ekim ayında resmi dairelerde ve yazılarda artık öz Türkçenin kullanılması
emrini vermişti. Hatta kendisi teftişlerde bulunup Arapça ve Farsça kelimeler yerine
Türkçe kullanılması uyarılarında da bulunuyordu.78

Milas’taki gelişme sonrası İzmir Musevileri için de nerdeyse bir buçuk yıl geçmiş olsa
da yeni bir dönemin başlangıcına sıra gelmişti artık. Verilen ilk haber, Halkın Sesi
Gazetesi’nde 23 Kasım 1932 tarihli idi. İzmirli Musevilerin oluşturduğu Bene Berit ve
Sulh Teavün Musevi Cemiyetleri yıllarca konuşulan İspanyolcayı bırakarak Türkçe
konuşmayı sağlayabilmek için aralarında bir antlaşma yapmışlar ve bir komisyon ya-
parak Musevileri arasında telkinatta bulunmaya karar vermişlerdi.79 Halkın Sesi gazete-
sine bu haberi bir Musevi yollamıştı ve yazısında “…Bu maksat için küçük yaşlardan
beri Türk harsını kabil etmiş tahsilini Türk mekteplerinde yapmış olan (ve bir Türk
gibi) okuryazar münevverlerden mürekkep teşekkül etmek suretiyle birinci adım
atılmıştır.” demekteydi.80

Anadolu’da çıkan bir gün sonraki bir yazıda “Ne hikmettir bilmem, her memlekette
Musevî’ler, o memleketin harsını, dilini kabul ettiği halde, senelerce Türkiye’de
yaşayan, Türk vatandaşı olan, Cumhuriyet Teşkilat-ı Esasiye kanununun madde-i
mahsusası mucibince ‘Türk’ olan, Türkiyeli Musevî’ler, hala İspanyolca konuşmak-
tadırlar.”81 denilmekteydi. Musevilerin kendilerini ‘boğalar’ gibi öldüren İspanyolların
dilini bir türlü bırakamadıkları vurgulanan yazıda “Çok şükür, Türkiye’nin bu isteği
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anlaşılabilmiştir. Bundan sonra Musevî’ler de Türkçe konuşacaklar. Pek tabii. Çünkü
Türk’türler. Türkçeden başka dille konuşmaları ayıptır.” denilirken aynı günlü
gazetenin bir başka haberinde de Halkın Sesi Gazetesi’nin bir gün önce verdiği haber
müjde olarak veriliyordu.82

“Şehrimizde bulunmakta olan münevver (Musevî) Türk gençleri aralarında bir
teşekkül vücuda girerek ve Musevî Türklerin İspanyolca konuşmaktan vazgeçmelerini,
kendi ana yurtlarının dili olan Türkçeyi kabul eylemelerini temin için faaliyete
geçmişlerdir.” İzmirli Musevilerin oluşturdukları bu oluşumda Bahriye Miralaylığından
emekli Doktor Viktor Galemidi Bey ile Bene Berit ve Sulh Teavün Musevî Cemiyeti
azaları da yer almaktaydı.83 Bu konu üzerinde ciddiyetle duran Anadolu Gazetesi
birkaç gün sonra ufak bir haberle Musevileri kutlayacaktır. “Musevi vatandaşlarımızın
İspanyolcayı terk ederek, Türkçe konuşmalarını temin için bir cemiyet teşekkül ettiğini
memnuniyetle haber kaydetmiştik. Bu teşekkül bizim kadar Musevi Türkleri de mem-
nun etmiştir. Vatandaşlarımız bilhassa münevver ve genç Musevi Türkleri bu
teşekkülün açtığı çığırda memnuniyetle yürümektedirler.”84

Cemiyetin oluşumu 24 Kasım’da verilmişti ancak neredeyse 10 gün sonra nihayet 5
Aralık’ta bu cemiyetin propaganda heyeti isim isim veriliyordu.85

Yusuf Sigura
Jiro ticarethanesi kâtiplerinden Alber Penso
Dr. Mizrahi
Borsa simsarı Avram Meseri
Osmanlı Bankası memurlarından İlyas Katalan
Eski telgraf müdürlerinden Davut Sarfati
Karataş Mektebi Müdürü Pontromoli Efendi.

Verilen habere göre bu propaganda heyeti Musevilerin Türkçe konuşması için propa-
ganda yapmakta ve her Musevi vatandaşa aşağıdaki taahhütname imzalatılmaktaydı.

“Türk harsını benimsemeye ve vatandaşlarım arasında milli kaynaşmayı temin etmeye
çalışacağımı, bu gayeye vusul için de her vakit Türk dili ile konuşacağımı ve bütün
tanıdıklarımı da Türkçe konuşmaya teşvik edeceğimi ve bu fikri her tarafta neşr-ü
tamime (temine86) gayret edeceğimi beyan eylerim.”

Oluşturulmuş olan Sulh ve Teavün Cemiyeti, Bene Berit Cemiyeti idare heyetlerinin
desteğiyle Museviler arasında Fransızca ve İbranice87 konuşulmasını engellemek
suretiyle Türkçenin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Ancak Valilik tarafından “Sulh ve
Teavün” ismi siyasi olarak görülerek bu isim yerine “Yardım ve Kardeşlik Cemiyeti”
kullanılması uygun görülmüştür.88 İzmir’deki Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet İdare
Heyeti Reisi Hacim Muhittin Bey’e giden Anadolu muhabiri bu konudaki görüşlerini
sormuştur. Hacim Muhittin Bey “…Gayet güzel bir neticedir. Zaten memleketimizdeki
Museviler hukuki ve kanuni noktadan Türk oldukları için Türkçe konuşmaları gayet
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tabiidir. Bugün Musevilerin konuştukları lisan İspanyolcadır. Yani kendi milli ve dini
lisanları değildir. Kendisini bilen ve yurdunun öz evladı olduğunu ispat etmek isteyen
Museviler de Türkçe konuşmalıdırlar. Bu işi ben daha evvel duydum. Karataş orta
mektep muallimlerinden Koryer (Koriyel) Efendi havrada dört-beş yüz kişi huzurunda
konferans vermiş ve çok iyi görülmüştür. Ben de fırka namına kendisine mektup
yazarak hareketini takdir ettim ve bu gibi teşebbüslerin devam etmesinin faydalı ola-
cağını bildirdim. Dünyanın her yerinde yabancı lisanlar konuşmak hoş görülmez ve
yurdun milli lisanı konuşulur. Hatta birçok memleketlerde mahalli lisanı konuş-
mayanlar ekmek dahi alamazlar. Tahkir edilirler. Hulasa, tekrar edeyim ki Musevi
vatandaşlarımızın bu hareketi çok yerindedir. Umarım ki çok samimi olması lazım
gelen bu hareket durmaz ve yakın bir istikbalde bütün arkadaşlarımız Türkçe
konuşurlar ve bizi incitmezler. Musevi vatandaşlarımızın Türkçe konuşmak üzere bir
cemiyet teşkil etmeleri çok yerinde bir harekettir. Bunun şimdiye kadar yapılması
lazım gelirdi. Nitekim birçok Musevi vatandaşlarımız da bunu itiraf etmektedirler.
Dün kendisiyle konuştuğum bir Musevi münevveri bize dedi ki: ‘bu işi şimdiye kadar
yapmamız lazım gelirdi. Fakat her nedense olmadı. Bütün Musevilerin bundan sonra
Türkçe konuşmaları için hepimizin elbirliğiyle çalışmamız lazımdır. Bu işi mutlaka
başarmamız lazımdır. Şimdiye kadar geç kaldık. Bunu bu sefer işin arkasını bırakma-
makla telafi edeceğiz..”89 şeklinde konuşmuştur.

İzmir Musevilerinin Türkçe konuşmak için oluşturdukları cemiyet İstanbul Musevileri
arasında da duyulmuş ve haberlere göre de memnuniyetle karşılanmış ve onlar da bir
cemiyet oluşturacaklarını belirtmişlerdir.90 Aynı şekilde İzmir’deki oluşum, bir buçuk
sene önce ilk olarak bir cemiyetin oluşturulduğu Milas Musevilerince de sevinçle
karşılanılmıştı. Artık “Türkçe Konuşturma Birliği” başkanı sıfatını kullanan Yakup
Kemal Bey, gönderdiği mektupta Milas’ta oluşturdukları bu cemiyet sayesinde
“şimdiye kadar bilhassa yeni nesli hazırlayan mektep talebesi üzerinde göze çarpacak
derecede memnuniyet bahş muvaffakıyetler temin ettiğini şehrimize ara sıra teşrif
buyuran ve maneviyatla alâkadar birçok zevat şahit olmuştur.” demekte ve “Bu defa
aynı gaye ve maksada vusul için İzmir’de Türk Musevi-i münevveranı tarafından Mu-
seviler arasında millî Türk dilimizi ana dili olarak tedricen yerleştirmek ve onları Türk
harsile yetiştirmek üzere Türkçe konuşmak ve konuşturmayı temin için bir cemiyet
teşkil edildiğini muhterem İzmir gazetelerinden memnuniyetle okuduk.

Birliğimizde derin bir alâka uyandıran bu millî ve vatanî teşekkülün Milas Musevilerine
nispeten İzmir gibi büyük ve münevver bir kütleden de doğması bizi tuttuğumuz
yolda daha fazla bir cesaretle yürümemiz için büyük ve faideli bir âmil oluşturmuş-
tur.

Bunun için bu teşekkülün muhterem müteşebbislerini öz yürekten tebrik ederken
omuzlarına yüklendikleri ağır, fakat hayırlı ve vatanî vazifelerinde muvaffakıyetlerini
temenni ederiz.”91 diyerek sevincini belirtmiştir.
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İzmirli Musevilerin Türkçe konuşma konusunda önemli bir aşama gerçekleştirdikleri
bir dönemde Anadolu Gazetesi’nde bir “Yahudi bir Türk gencinin” de bu konudaki
görüşleri yansıtılmıştı.92 Kendini “Yahudi bir Türk genci” olarak tanıtan Alber adlı bu
genç93 kendini bu hareket dışında tutuyordu çünkü kendisi beş altı yıl önce Türkçe
konuşmaya başlamıştı ve şu anki dindaşlarının kararını da geç kalınmış olarak niteli-
yordu. “...beni tanıyanlar iyi bilirler ki, ben bu kararı beş altı sene evvel kendi kendime
verdim ve o zamandan beri de tatbik ettim. Hem de çok büyük müşkülleri çiğneyerek
onlarla mücadele ederek, tatbik ettim. Fakat nihayet muvaffak oldum. Kanaatimce
Türkçe’yi iyi konuşmak için (Tecrübeme atfen söylüyorum) aşağıda yazılı üç esas şarta
riayet etmek kâfidir:

1- Bilâkaydüşart, lüzumu dahi olsa İspanyolca konuşmamalı.

2- Arkadaşlarınız herhalde Türkçeyi iyi konuşan, yani Müslüman Türklerden intihap
etmeli.

3- Bol bol Türkçe gazete ve kitap okumak, okurken her harfin, her kelimenin tam
sadasını vermek [ Yeni Türk harfleri sayesinde bu cihet kolaylıkla temin edilebilir.]

Bu iç şarta riayet ile az bir zaman içinde Türkçeyi iyi bir surette konuşmak mümkün
olur. Bu fırsattan istifade ederek dindaşlarımla gene dil hakkında biraz da hasbıhal
etmek istiyorum.

Biz, İspanyolcayı bundan dört beş yüz sene evvel İspanya’da öğrenmiştik. Tarihin
sahifelerini kana boyayan İspanya’daki mezalim, katliâmlar, hiçbir zaman unutulma-
yacak kadar feci ve dehşetlidir. Bizler, engizisyon işkenceleri üzerine oradan çekilmeğe
mecbur kalmıştık. Fakat işin en mühim noktası bundan sonra başlar.

Ecdadımız İspanya’da Hıristiyan dinini kabul etmedikleri için fırınlarda yakıldılar,
baba ve analarının gözleri önünde çocukları parçalandı. Akla, hayale gelmeyen bin
bir türlü işkenceli idam şekilleri tatbik olundu. Bunun üzerine büyüklerimizden biri,
(Ebediyen İspanya memleketine girilmemesi ve İspanyolca’nın konuşulmamasını)
tavsiye etti, hatta (Bu iki noktaya riayet etmeyen Musevi dindaşların, Allah’ın lanetine)
uğrayacağını söyledi.

Şimdi sorarım size:

Tarihte apaçık yazılan bu mezalimi göz önüne getirerek hâlâ İspanyolcada ısrar et-
menin bir kabahat olduğunu itiraf edemez miyiz?

Kaldı ki, dört yüz seneden beri Türkiye’de dini, iktisadi, medeni haklarda tam bir
serbesti gördük ve görmekteyiz. Bunun için Türkiye’de kaldık ve Türk vatandaşı
olduk, Türk olduk. Fakat Türkiye’de Türk olarak kaldığımız halde şimdiye kadar
Türkçeyi öğrenemedik. En mühim vazifemizi ifa etmedik. Bundan dolayı biz, kendi
kendimizi muaheze etmeliyiz.
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Çok uzaklara gitmeliyim. Komşu Yunanistan’daki dindaşlarımız orada bir Yunan’ın
haklarına sahip olmadığı halde bir Yunanlı kadar Yunanca konuşurlar. Fransa ve Al-
manya’da böyledir. Bütün dünyada böyledir. Yalnız bizde böyle değil.

Haydi dindaşlarım!

Gaybettiğimiz vakti kazanmak için çok gayret edelim. Mukaddes vazifeye dört elle
sarılalım. Hatamızı yakın bir zamanda öz dilimiz olan Türkçeyi iyi konuşmak
sayesinde tamir edelim.”

““MMuusseevviilleerr vvee TTüürrkkççee”” YYaazzıı DDiizziissii

Alber Alp’in bu mektubu gerçekten çok ilginçti ve kamuoyu artık bu konuda tam
olarak görevini yerine getirirken, İzmirli Museviler de üstlerine düşeni yapıyordu.
İzmirli Museviler bu kararı uygulamaya başlamışlar ve kendi aralarında propagandaya
koyulmuşlardı. Bu kararı Musevilere bildirmek için havralarda da konferanslar, vaazlar
ve nasihatler veriliyordu. Anadolu Gazetesi de uzun bir yayın dönemi sürecek olan
İzmirli Musevilerin bu konuda görüşlerini  “Museviler ve Türkçe” başlığı ile her gün
yayınlamaya başlamıştı. Köşenin ilk konuğu “Musevi Türklerin öz dilleri olması icap
eden Türkçe ile konuşmalarını senelerden beri tavsiye eden ve bu fikrin en hararetli
mürevviçlerinden biri olan Karataş Mektebi Müdürü Pontromoli Efendi idi”.94

Pontromoli Efendi öncelikle gazetelerin Musevilerin Türkçe konuşması için bir
cemiyet kurulduğu haberini “İzmir’de resmen böyle bir cemiyet teşkil olunmamıştır.
Esasen buna lüzum da yoktur.!” diyerek olayın resmi olmadığını vurgulamış ancak
dindaşlarının büyük bir samimiyet ile Türkçe konuşmaya karar verdiklerini ve bunu
da uygulamaya başladıklarını belirtmişti. Cumartesi akşamından beri ise sinagoglarda
bu konuyla ilgili Türkçe vaazlar verildiğini de ekleyen Pontromoli Efendi,  Bene Berit
ve Sulh Teavün Cemiyeti idare heyetinin de bu konuyu görüştüğünü ve ortak olarak
propaganda yaptıklarını anlatmış ve son olarak da “Bütün Musevi dinindeki Türk’lere,
Türkçe konuşacaklarına, Türk harsını benimseyeceklerine dair dünkü (Anadolu) da
bir sureti yazılı olan taahhüt varakalarını imzalatmağa” başladıklarını eklemiştir.  

Aslında Pontromolidi Efendi sinagoglardaki vaazlar konusunda çok geç kalındığını,
bunu da ilgililere “...Bütün yurttaşlarla duygularımız nasıl müşterek ise, dilimizin
müşterek olması lâzım geldiğini bunun, bizim için en esaslı vazife olduğunu söyledim.
Dil birliği için bir millet efradı arasında sevgi hislerini takviye eden en esaslı noktadır.
Propaganda kollarımız muhtelif yollar üzerinde yürüyerek gayeye biran evvel vasıl ol-
mağa çalışıyorlar. Diyebilirim ki yakın bir zamanda bu mukaddes gayeye muvaf-
fakiyetle varacağız.” şeklinde anlatmıştır.

Pontromolidi Efendi bu işle çok yıllar önce de ilgilenmişti. Kamil Paşa’nın İzmir valiliği
yıllarında Musevileri Türkçe konuşturmak için bir cemiyet teşkil etmek istediğini ve
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hükümetin ilgili dairesine müracaatta da bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ak-
tarmıştı. Bu nedenle Karataş Okulu müdürü olması sayesinde önündeki geniş alanda
hareket ettiğini ve sonunda “Faidesini şimdi görüyorum. Şimdi her genç dindaşım
Türk dilini, öz dili olarak kabul etmiştir. Türk harsını benimsemiştir. Türk dilini
konuşuyor. İhtiyarlara gelince, bittabi onlar hayatlarının sonuna kadar sûkût etmek
mecburiyetindedirler.” şeklinde düşüncelerini aktarmıştır. 

Türk isimleri konusunda ise “…dinimiz; isim bahsinde bizi hiçbir suretle takyit et-
miyor. Meselâ, Musevi dininde olanlar arasında Rober, Alber, Raul isimlerini taşıyanlar
vardır. Bu isimler her halde Musevi isimleri değillerdir. Fransız isimleridir. Bunu kul-
lanmakta serbest olan Musevi Türkler, hakiki Türk isimlerini kullanırlarsa daha iyi
hareket etmiş olurlar.” görüşündeydi.

Bir sonraki gün sıra Jiro Ticarethanesi memurlarından Alber Penso Efendi’de idi.95

Alber Penso daha önce Pontromolidi Efendi’nin resmen kabul etmediği komisyonu
“Malûmunuz olduğu üzere, Musevîleri Türkçe konuşturmak üzere bir komisyon teşkil
ettik. Komisyon, Beneberit ve Sulh Teavün Cemiyetlerinin müştereken intihap ettikleri
sekiz azadan müteşekkildir. Heyetimiz henüz bir içtima aktetmiştir. İlk içtimaımızda
propagandanın nasıl yapılacağını, arkadaşlar arasında vazifenin nasıl taksim edileceğini
konuştuk.” diye aktarmıştır. Alber Penso’nun üzerinde durduğu esas konu Musevi
kadınların yapacaklarıyla ilgiliydi. Nitekim özellikle kadınlar arasında propaganda
yapması için iyi Türkçe konuşan Musevi hanımlarından yeni bir heyetin kurulmasını
da önermiştir. Bunun nedenlerini de “Birçok münevver Musevî kadın ve kızları
arasında Fransızca konuşma hastalığı vardır” şeklinde açıklayan Penso bu kadınlar
heyetinin “Fransızca Konuşma Hastalığının” önüne geçeceğini ve Musevi hanımlarını
Türkçe konuşturmaya alıştıracağını belirtmiştir.

Aynı gazetede Musevilerden bir gencin Türkçe konuşma taahhütnamesini imzala-
masına rağmen bir sinemada İspanyolca konuşmasının haberi de verilmişti. Bu ne-
denle başlanan işin yarıda kalmaması için neler yapmak lâzım geldiği hakkındaki
soruya da “Biz bu işe büyük bir azimle başladık. Heyet işe başladıktan sonra Türkçe
konuşmaya başlayanlar yüzde yirmi beş derecesindedir. Eskiden beri Türkçe bilen ve
konuşanlar bu sayıdan hariçtir. Binaenaleyh bu işin yarıda kalmasına hiçbir sebep
yoktur. Sonuna kadar yürüyeceğiz.” yanıtını vermiştir. Türkçe isimler ile ilgili
görüşünü de bunun pek tabi olduğu, “Çünkü bugün dindaşlarımın ekserisi Alber, Vi-
tali Rober, Muis, Jakop isimleri taşımaktadırlar. Bu isimlerin hepsi Fransız isimleridir.
Mademki bunları kullanmakta mahzur görülmüyor neden hakiki Türk ismi kullanıl-
makta mahzur olsun” sözleriyle açıklamıştır.

Penso Efendi’nin “Esasen yeni nesil tamamen Türkleşmiştir. Bunu kemal-i iftiharla
söyleyebilirim. Eski nesile gelince onlar hayatlarının sonuna kadar susmak
mecburiyetindedirler.” sözleri ise cemaat arasında sorun yaratmış olmalı ki bir gün
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sonra bir düzeltme yapmıştır. “Bunda bir yanlışlık olmuştur. Eski nesil ile yeni nesil
arasında duygu ve arzu itibariyle hiçbir fark yoktur, onlarda samimiyetle gayretle
geldiler ve başlamış olan cereyana atılmışlardır ve bu sayede Türkçeleri gittikçe daha
ziyade kuvvetlenecek ve kolaylıkla, memnuniyet ve iftiharla konuşacaklardır. Bu ci-
hetin lütfen bu suretle muhterem gazetenizde takbihini temenni eder ve arzı ihtiram
eylerim efendim.”96

Penso Efendi’nin hanımlarla ilgili heyet kurulacağına dair düşüncelerine hemen yanıt
gelmişti. İzmir’de Kahraman Sokak, No: 65’de oturan Matilda Ayhan ismindeki Mu-
sevi bir kadın, kendisinin de kadınlardan bir heyet kurulması düşüncesinde olduğunu
ancak yalnız kalacağı korkusuyla bunu kimseye açamadığını belirtmişti. “Mademki
yüksek zekânız bunu da düşündü, öz Türkçemizi dindaşlarımız arasında neşrü tamim
için teşkil edilecek olan bu heyette mesainize candan iştirak ve bu hususta kemal-i
memnuniyetle vazife deruhte etmeyi bir borç telakki ettiğimi hürmetlerime terdifenle
arz ederim efendim.”97 diyerek katkıda bulunacağını belirtmiştir.

Düşüncelerini yansıtan bir başka kişi oluşturulan komisyondaki üyelerden Diş Dok-
toru Mizrahi Bey idi.98 Komisyondan haberler veren Mizrahi Bey; 6 Aralık akşamı
komisyonun toplandığını ve özellikle kadınların arasında propagandaya ve bu suretle
onların da Türkçe konuşmasına karar verdiklerini belirtir. Bu iş için de iyi Türkçe
konuşan Musevi kadınlardan Üçüncü Noter’de daktilo Mari Danon, komisyoncu Muiz
Navaro Efendi’nin kerimesi Sara, Dr. Galimidi Bey’in kerimesi Feride Hanımlar
seçilmişti.99

Mizrahi Bey bu konuda geç kalmış olmalarına rağmen azimli olduklarını hatta ken-
disinin Karataş Hastanesi idare heyetinde olmasından dolayı hastanenin yazışmasını
da Türkçe’ye çevirdiğini belirttikten sonra geç kalma nedenlerini de “Birincisi, evvelce
mekteplerde Türkçe dersleri yoktu. İkincisi, çocuklar alışmayınca yetişecek yeni nesil
bittabi iyi Türkçe görüşemezdi. Şimdi vaziyet değişmiştir. Maarif İdaresi isabetli bir
kararla Musevi Mektepleri’nin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında sırf Türkçe dersleri
okunmasını mecburi kıldı. Bu bizim cesaretimizi arttırdı.” olarak açıklamıştır. Mizrahi
Bey hala İspanyolca konuşanlarla ilgili de önlemler alındığını ve “umumi yerlerde kon-
troller bulunduracağız. Bu suretle, bu hadiselerin tekerrürüne meydan vermeyeceğiz.”
şeklinde konuşmuştur. İsimlerin Türkçeleşmesi konusunda ise “Bu tabiatıyla olacak-
lardır. Her yerde Museviler tabii oldukları milletlerin isimlerini taşırlar. Türkiye’de
niçin böyle olmasın?” yanıtını vermiştir.

Bir gün sonraki konuk, Karataş okulu öğretmenlerinden Musevi Türklerin Türkçe
konuşmalarına taraftar olan Kuriyel Efendi idi.100 Musevileri Türkçe konuşturmak için
oluşturulan heyete dâhil olmadığını belirtmesine rağmen Musevilerin Türkçe konuş-
malarıyla ilgili çok önceden ilgilendiğini ve “Ben, muallim olduğum gibi havralarda da
vaizlik yaparım. Çoktan beri vaizlerimde bu mevzu üzerinde işledim. Dindaşlarıma
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Türkçe konuşmaları lazım geldiğini esbabı mucibesile izah eyledim. Nihayet görüy-
orsunuz ki bu iş bugün muvaffakıyetli bir yol üzerinde devam etmektedir. C. H. F. Vi-
layet İdare Heyeti Reisi Hacim Muhiddin Beyefendi, benim havralardaki vaizlerimi
haber almışlar ve bir mektupla bu hareketimi takdir etmişlerdir. Hacim Beyefendi’nin
bu mektubu, yürüdüğüm yol üzerinde teşvikkâr mahiyeti ile bana kuvvet ve kudret
vermiştir.”  demiştir.

Kuriyel Efendi öğretmen olduğu için öğrencileri arasında da Türkçe konuşturduğunu
Maarif Vekâletinin de Türkçe konuşulması şeklindeki son kararının da işlerini kolay-
laştırdığını, çocuğun hem okulda hem evinde Türkçe konuşmasıyla yeni yetişmekte
olan neslin tamamen Türkçe konuşacağı görüşünde olduğunu eklemiştir. Türkçe isim-
ler konusunda da “pek tabiidir ki yakın bir zamanda Musevilerin de hakiki Türk isim-
lerini aldıklarını göreceğiz. Esasen taşıdığımız isimlerin kısm-ı azamı Musevi isimleri
değildir. Madem ki bunları kullanmakta hiçbir mahzur görmüyoruz. Hakiki bir Türk
ismi taşımamıza kim mani olabilir?” düşüncesindeydi.

Kuriyel Efendi hala bazı Musevilerin Türkçe konuşmaması konusunda ise “bunda en
büyük âmil mekteplerimiz olmuştur. Evvelce mekteplerimizde tedrisatın büyük bir
kısmı Fransızca yapılıyordu. Bittabi mektepte Fransızca gören küçük, evine gittiği
zaman ebeveyni ile Fransızca görüşüyordu. Zaten ebeveyni de Fransızca bildikleri için
çocuğun Fransızcayı biran evvel öğrenebilmesini temin için onlar da bu usulü takip
ediyorlardı. Fakat şimdi mekteplerde Fransızca yerine Türkçe kaim olmuştur. Binae-
naleyh bu tehlikeler de mevzuu bahis değildir.”

Kuriyel Efendi’nin hem bir ricası hem de bir önerisi vardı. “Biz, Müslüman Türklerden
büyük ricada bulunacağız. Bize bu yolda yardım etsinler. Musevileri arkadaşları arasına
alsınlar, onlarla görüşsünler, bir arada ufak piyesler oynasınlar, icap ederse ara sıra
büyük müsamereler tertip ettikleri zaman aralarına müstait (yetenekli) Musevi gençleri
de alsınlar. Size haber vereyim ki, İstanbul’da oynayan Dreyfüs piyesini İzmir’e getirt-
mek için muhaberedeyim. Şayet bir suretini celbe muvaffak olursam Müslüman ve
Musevi gençlerden mürekkep bir heyet tarafından oynatılması için teşebbüste bulu-
nacağım.”

Daha evvel gazetede oluşturulan kadınlar heyetine girmek istediğini söyleyen Matilda
Ayhan, bu konuda istediğini elde etmiş ve kadınlar heyetinin üyesi olarak gazeteye
mülakat vermiştir.101 2. Noterlik dairesinde daktiloda çalışan Matilda Ayhan,102 önce-
likle Anadolu Gazetesi’ne “bu mukaddes vazifemiz” dediği Türkçe konuşma
konusunda büyük yardımları dokunduğu için teşekkür ettikten sonra, bir gün önce
Musevî Hanımlar ile birlikte Karataş mektebinde toplandıklarını ve “vazifemizin kut-
siyeti büyüklerimiz tarafından izah edildi. Henüz aramızda vazife taksimi yapıl-
mamıştır. Haftaya toplanmak üzere içtimaa nihayet verdik. Haftaya cumaya kadar,
davet edilmeyen hanımları da çağırarak aramızda vazife taksim edeceğiz.” şeklinde
konuşmuştur.
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Bergama’da doğan ve oradaki Türk okullarında okuyan ve herkesin kendisini Ayhan
ismiyle tanıdığını belirten Matilda Ayhan heyetlerinin çalışma tarzı hakkında da bilgi
verir. “İlk işim, Musevî Hanımlarını Fransızca konuşmak hastalığından kurtarmak
olacaktır. Bu, pek kolay olmayacaktır. Fakat bir şeye azmedilince muvaffak olmamak
imkânsızdır. Esasen bazı Hanımlarımız Türkçe konuşmağa başladılar. Bu hareketin
şimdiye kadar yapılmaması büyük bir kabahattir. Fakat zararın neresinden dönülürse
kârdır, derler. Biz, kabahatimizi şimdi anladık ve şimdi çalışmalarımızla ve Türkçe
konuşmamızla kabahatimizi örtmeğe çalışacağız. Bu hareketin yarıda kalması imkân-
sızdır. Çünkü işe, dindaşlarım, büyük bir sebat ve azim ile atıldılar. Gayemize yakın
bir zamanda varacağız. Müsaadenizle küçük bir hadise anlatayım: memur olmaklığım
dolayısile daireye Musevî’ler gelir. Evvelce hep İspanyolca konuşuyorlardı. Şimdi ise,
geldikleri vakit hep Türkçe konuştuklarını görmekteyim. Bu vaziyet gösterir ki, din-
daşlarım büyük bir samimiyetle işe başlamışlardır.”

Matilde Ayhan’ın “bu milli gaye uğrundaki fedakarane hizmeti” Milas Yahudilerinin
arasında da ses getirmiştir. Çünkü Matilde Ayhan’ın annesi ve babası hala Milas’ta bu-
lunmaktaydı. “Burada mektebimizde bulunan küçük hemşiresi de aynı his ve duygu-
larla yetişmiş ve Türkçe konuşmakta birinciliği kazanmış talebelerdendir. Hemşire-
sinin bu vaziyeti, Matilde Ayhan Hanım’ın beyanatındaki sözlerinin doğruluğunu ve
samimiyetini isbat etmektedir.”103 Milas Musevi mektebinde daha önceleri tüm Al-
liance İsrailit okullarında olduğu gibi Türkçe, Fransızca, Yahudi İspanyolcası ve İbrani-
ce olmak üzere dört dil öğretildiği bilinmekteydi.104

Milas Yahudileri adına yazan Yakup Kemal kendilerinin de kadınlardan oluşan bir
heyet kuracaklarını, bu nedenle İzmir’deki girişimlerin “Milas’taki Türk Musevi hanım-
larının” üzerinde derin etkilerinin olduğunu ve Matilda Ayhan ile Feride Galimidi
hanımların “samimiyetle” giriştikleri bu konuda başarılı olmalarını dilediklerini
bildirmiştir.

“Bu genç kızlar, bu milli ve vatani gaye ve hedeflerine doğru yürürken tesadüf edecek-
leri tabii olan bütün manialara göğüs gererek kırılmaz ve bükülmez bir azim ve
metanetle ilerlemelerini tavsiye ederiz.

Bu suretle Musevi Türk kızlarının kuvvetli bir imanla giriştikleri mücadeleyi başar-
madan geri dönmeyeceklerini, emin bulunduğumuz Türk milli duygularımızdan
samimiyetle bekler ve şimdiden tebrik ederiz.”

Bir sonraki “Museviler ve Türkçe” köşesinin konuğu ise, kurulmuş olan cemiyetin
reisi olarak tanıtılan Dr. Viktor Galimidi Bey idi.105 İzmir’de Beneberit ve Kardeşlik ve
Yardım Cemiyetleri üyelerinin ortak kurdukları komisyonun fahri reisi olduğunu be-
lirten Galimidi Bey, bu komisyonun görevinin Musevi Türk ile Türkçe konuşmak
olduğunu ancak bunun bir gün bir ay bin sene sorunu değil daha geniş zamana yayıl-
ması gerektiğini belirtir.
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Bugüne kadar Türkçe konuşulmasının gecikmesinin sebebini de “eski Osmanlı idaresi”
olarak gösterir ve ekler:

“Biliyorsunuz ki, o zaman çocuklarımızı mektebe almazlardı. O zaman ekaliyet mek-
tepleri vardı. Bunlar da Türkçe tahsil mecburi değildi. Mektep olmayınca lisan öğren-
mek imkanı da olamaz. Buna rağmen içimizde öyleleri vardır ki, Türkçeyi bir
Müslüman Türk’ten daha iyi görüşürler. Musevi Türkler arasından yetişmiş şairler,
muharirler, avukatlar, doktorlar Türkçeyi çok iyi bilirler ve çok iyi konuşurlar. Os-
manlı idaresinin sakim zihniyeti yüzünden Türkiye’de (Alliance İsraelite) nam ile
birçok mektepler açılmıştı. Bu mekteplerde Fransızcaya, İspanyolcaya ve daha bazı
ecnebi lisanlarına ehemmiyet veriliyordu. Bittabi o zamanki nesil bu mekteplerde
yetişiyor ve evlerinde Türkçeden maada her lisanı konuşuyordu. Musevi Türklerden
kısm-ı azamının Türkçe bilmemelerinin en mühim sebebi budur. Şimdi vaziyet
tamamile değişmiştir. Maarif mektepleri her Türk’e açıktır. İlk tahsilini Türkçe öğren-
mektedir. Bu vaziyet karşısında gençler ve yetişecek yeni nesil tamamen Türkleşmiş
olacaktır. Bu hareketin yarıda kalması imkânı yoktur. Çünkü bu iş içi çalışan zevat tam
manas ile Türk zihniyetini taşıyan insanlardır. Muvaffakiyet muhakkaktır. Fakat önce-
den söylediğim gibi bu iş zamana mütevakkıftir.”

Türkçe isimler konusunun çok daha önce başladığını belirten Galimidi Bey “Meselâ,
benim kızımın ismi Feride’dir. Murat, Aziz, Cemal isimlerini taşıyan akrabalarım
vardır. Ben doktor olmasaydım, çoktan ismimi değiştirecek ve (Muzaffer) ismini ala-
caktım. Fakat biliyorsunuz ki, doktorların bir defa ismi çıktı mı değiştirilmesi imkansız
olur. Bu isim mes’elesine maalesef İzmir’de lâyik olduğu ehemmiyet verilmemektedir.
Fakat muhakkaktır ki, yakında bu mes’ele de haiz olduğu ehemmieti görecektir.”106

Gazetenin bir gün sonraki konuğu İspanyolca  Bilmeyen Musevi Kızı olarak tanıtılan
Musevi kadınları arasında propagandaya memur edilen ve cemiyetin başkanı olan Dr
Viktor Galimidi Bey’in kızı Feride Hanım idi.107

Kendisinin Karataş’taki Bene Berit cemiyeti tarafından davet edilmesi üzerine top-
landıklarını ve Musevi kadınların Türkçe konuşmalarını sağlamak için düşüncelerini
konuştuklarını ve bir hafta sonra tekrar toplanacaklarını söyleyen Feride Hanım ken-
disinin İspanyolcayı hiç bilmediğini belirtikten sonra “Babamdan tam bir Türk ter-
biyesi gördüm. Arkadaşlarım Müslüman kızlarıdır ve pek azdırlar. İmdi arkadaşlarım
da çoğalacak. Musevi kızları ile Türkçe görüşeceğim için onlarla da arkadaş olabile-
ceğim.” demiştir. Ayrıca Feride Hanım heyetin toplantısında bu işi başarabilmek için
akşamları dil kursları yapılmasını önereceğini de ekler. İşin başında olanların “hakiki
Türk zihniyeti taşıyan zevattan mürekkep” olmasından dolayı bu işin yarıda
kalmasının düşünülemeyeceğini belirtir ve Türkçe isimler konusunda da “işte ben
hakiki bir Türk ismi taşıyorum. İsmim doğduğum günden beri Feridedir. Bittabi din-
daşlarım da bunu kabul edeceklerdir. Çünkü hiçbir mahzur yoktur. Zaten ek-
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seriyetinin taşıdığı isim Fransız isimleridir. İçlerinde bazı İspanyolca isimler de vardır.
Fakat yakın bir âtide bunlar da hallolucaktır.” demiştir.

Musevi kadınlarını Türkçe görüştürmeye teşvik için seçilen hanımlar arasında bulunan
komisyoncu Muiz Navarro Bey’in kızı Sara Hanım ile de görüşülmüştür.108 Musevi
Türklerin Türkçe konuşmalarını sağlamak için oluşturulan komisyonun davetiyle
Cuma günü Karataş Okulu’ndaki toplantıya da katılan Sara Hanım “Burada büyükleri-
miz tarafından deruhte ettiğimiz vazifenin kudsiyeti hakkında bize izahat verildi. Takip
edeceğimiz mesai etrafında görüşmeler oldu. Mamafih henüz çalışma programı tespit
edilememiştir. Bu işle tavzif edilecek bazı hanımların isimleri tesbit edildi.
Önümüzdeki Cuma günü yapılacak toplantıya bu hanımlar da davet edildi. O gün
yapacağımız toplantıda ne surette çalışacağımıza dair bir program tesbit edeceğiz ve
aramızda vazifeleri taksim eyleyeceğiz.” demiş ve o da Feride Hanım gibi hanımlar
için gece dil kursları açılması teklifinde bulunacağını eklemiştir.

Kendi yaşamından da bahseden Sara Hanım “Adım tam bir Türk adıdır. Küçüklüğüm-
den beri tam bir Türk terbiyesi gördüm ve öyle büyüdüm. Bu cihetten memleketimizin
yüksek tabakasına mensup zevatın teveccühlerine mazhar oldum. Sakarya mekte-
binden mezunum. Öz dilimiz olan Türkçeyi konuşmak benim için yeni bir şey
değildir. Zaten bu husus ailemizin belli başlı prensiplerinden biridir. Musevî Türklerin
Türkçe görüşmeleri hakkında verilen karar beni çok memnun etti. İnşallah bu işimizde
bir an evvel muvaffak olacağız. Ben ve arkadaşlarım bunun için bütün mevcudiyeti-
mizle çalışacağız.” demiştir. 

Anadolu Gazetesi’nin yeni konuğu Amerikan Kız Koleji öğrencilerinden Suzan Avram
idi.109 Musevi kadınların Türkçe konuşmalarını sağlamak için oluşturulan heyetin de
üyesi olan Suzan Avram, ilköğretimini Karataş Okulunda yapmış ve Türkçeyi de kendi
deyişiyle çok az yanlışsız konuşabilmektedir. Bunun nedenini de ailesinden tam bir
Türk terbiyesi almasına bağlamaktadır. İlk toplantıda davet edilmeyen Musevi kadın-
ların bir diğer toplantıya çağrılacağı anlaşılmaktadır. Suzan Avram Hanım da okullarda
akşam kursları verilerek Musevilerin Türkçeyi daha çabuk öğrenecekleri kanaatin-
dedir.

Bu işi üzerine alanların tam bir Türk zihniyeti taşımasından dolayı başarıyla
sonuçlanacağını belirtikten sonra “Artık dindaşlarım anlamışlardır ki, Türkçe konuş-
mak kendileri için vatan ve hayat mes’elesidir. Bu teşekkülün faidesi bundan sonra
görülecektir. Çünkü yetişecek yeni nesil İspanyol’canın ne olduğunu bilmiyecektir.
Onlar tam bir Türk olarak yaşıyacaklardır. Şimdiki nesle gelince: onlar da işleri
başında ve evlerinde Türkçe konuşmağa çalışmaktadırlar.” demiştir.

Suzan Avram Türkçe isimler konusunda da “Benim ismim dünyaya geldiğim günden
beri (Sûzan)’dır ve hakiki bir Türk ismidir. Dindaşlarımın bu hususu da kabul ederek
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isimlerini Türkçe isimlerden koyacaklarında şüphe etmek istemiyorum. Fakat bence
bu iş, Türkçe öğrendikten sonra halledilecek bir meseledir.” görüşündeydi.

Suzan Avram (Abraham) 30 Kasım Cuma günü Karataş’taki Musevi ibadethanesinde
“Türkçe Konuşma ve Konuşturma Komisyonu” tarafından düzenlenen toplantıda, Dr.
Galimidi Bey tarafından yazılan önemli bir nutuk da okumuştu.110

Musevîleri Türk’çe konuşturmak için oluşturulan komisyonun umumi kâtibi olan Os-
manlı Bankası Senedat Şefi İlyas Katalan Bey de görüşlerini gazeteyle paylaşmıştı.111

İlyas Katalan Bey’e göre bu Türkçe konuşma işinin daha evvel olmamasının nedeni
olarak, “Ben kendi şahsıma en büyük maniî eski harflerde gördüm. Çünkü, eskiden
Türkçeyi öğrenmek için (Arabî), (Farisi) bilmek lâzımdı. Halbuki şimdi her şey
sadeleşmiştir. Bilhassa son dil kurultayının bize büyük yardımları dokunmuştur….
Bu işi biz evvelden düşündük ve tatbik mevkiine koyduk. Fakat büyüklerimizden
başka kimsenin bu işten haberi yoktu. Hatta matbuatın dahî. Vaktaki yukarda say-
dığım mâniler ortadan kalkınca cesaretimiz arttı, kendilerine müracaat ettiğimiz din-
daşlarımız bu işte bize memnuniyetle yardımda bulunacaklarını vaat ettiler ve bugün
faaliyette bulunan komisyonda bu şerait altında teşekkül etti.” demiştir. 

Katalan Bey bir ilginç soruna da değinmiş ve son toplantılarında Türkçeyi iyi konuşa-
mayan bir genç grubun bu nedenle sokaklarda alay edilmesinden korktuğunu, ken-
disinin ise bunun değil tam tersinin yani takdirle karşılanacaklarını söylediklerini
belirtir.112

Başlanılan işin yarım kalmayacağını belirten İlyas Katalan baştaki kişilerin Türk zih-
niyetinden bahsetmiş ve özellikle Musevî hanımlarını Fransızca konuşmak hastalığın-
dan kurtarmaya çalışacaklarını eklemiştir. Türkçe isimler konusunda ise; “bu, er geç
olacaktır. Adım, küçüklüğümden beri (İlyas)’tır. (Josef) diyeceğimize (Yusuf) desek
daha iyi değil mi? Esasen isim meselesinde dinimizce hiçbir mahzur yoktur” demiştir.

Musevileri Türkçe konuşturmak için oluşturulan komisyon ikinci cuma da toplantısını
yapmıştır. Toplantıya Dr. Viktor Galemidi ve Karataş Okulu Müdürü Pontromoli
Beyler başkanlık etmişlerdir. Davet edilen Musevî Hanımlarının hepsi de gelmiştir.
Verilen bilgilere göre müzakereler çok hareketli olmuştur. Sonuçta, toplantıda hazır
bulunan hanımların kendi semtlerinde propaganda yapmalarına karar verilmiş ve nasıl
çalışacakları kendilerine anlatılmıştır. Kurs meselesi de görüşüldükten sonra en
hareketli müzakereler, isimler üzerinde olmuştur. Neticede yeni doğacak çocuklara
hakiki Türk isimleri konması kabul edilmiş ve şimdiki neslin de mümkün olduğu
kadar isimlerini Türk isimleriyle değiştirmeleri uygun görülmüştür. Musevi hanımlar-
dan seçilen propaganda heyetleri de kendi mahallelerinde işe başlamışlardır.

Toplantıda verilen karar gereği cumartesi günü İzmir’deki tüm havralarda Türkçe nu-
tuklar söylenmiş ve tüm Musevilerin Türkçe konuşması için nasihatler verilmiş ve
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“Havralarda söz söyliyen hatipler bilhassa demişlerdir ki: Türk dili, öz dilimizdir.
Bunu kabul etmek lâzımdır ve bu her Musevi için mukaddes vatani bir vazifedir.”113

Aynı tarihli gazetede çıkan bir haberde ise Karataş Okulu Müdürünün akrabası olduğu
düşünülen Tilkilik Ergenekon Fikir Yurdundan Nesim Pontromoli isimli bir Musevi
gencinin mektubu vardı. Bu genç mektubunda bazı istisnalar dışında Türkçe konuş-
manın genele yayıldığını belirtse de özellikle kurslar konusuna değinmiş ve bazı
arkadaşlarının muhafazakârlıkta direnmesinden dolayı açılacak kurslarda sadece
Türkçe öğretilmesinin değil Türkçe konuşmanın önemi hakkında da bilgi verilmesini
istemekteydi ve bu kursların yine sadece kadınlara değil erkeklere de yayılmasını is-
temekteydi.114

Gazete anket dizisine hala devam etmekteydi ve sıra yine komisyonda üye olan Borsa
simsarlarından Avram Meseri’nin idi.115 Meseri Efendi bu konuda dindaşlarına biraz
süre verilmesinden yanaydı ve herkesin elinden geldiğince Türkçe konuşma
konusunda çalıştığını belirtmişti. Daha komisyon oluşturulmadan önce ileri gelenlerle
bu konuda karar verdiklerini ve sonunda bu konuda başarılı sonuç aldıklarını belirten
Avram Meseri, “Bizi düşündüren nokta da kadınlar mes’elesi idi. Buna da muvaffak
olduktan sonra Türk’çeyi yakın bir zamanda herkesin konuşacağı ve öz dil olarak
kabul edeceği şüphesizdir.  Aynı zamanda sinagoglarda (Havralarda) Türkçe olarak
konferanslar veriyoruz. Bu konferanslarda bilhassa Türkçenin bizim için ana dili olarak
kabul edilmesi lüzumunu ve İspanyolca’nın katiyyen konuşulmamasını söylüyoruz. Bu
işin yarıda kalması imkânsızdır. Bize bunu kuvvetle söylettiren saik, bu husustan
kendilerine müracaat ettiğimiz kimselerden aldığımız kat’i cevaplardır.” eklemesini
de yapmıştı.

Türkçe isimler konusunda Avram Meseri umutsuzdu. “Bunu bugünkü nesle kanaa-
timce tatbik edemeyeceğimizi zannediyorum. Çünkü bugün ticaret hayatında tanınmış
firmalar, müesseseler isimlerini değiştirmezler. Fakat yeni doğacak çocuklara hakiki
Türk adları konulacaktır. Bununla beraber, bugün henüz hayata atılmamış gençler de
isimlerini değiştirebilirler.

Eski ve yeni nesil arasındaki farka gelince: yeni nesil tamamen Türkleşmiş vaziyettedir.
Ortancalar ise ticaret sahasında bulunacakları için Türkçe’yi pek iyi konuşuyor. İhti-
yarlardan, Türkçe’yi bilenler Türkçe konuşuyorlar. Bilmeyenlerle az bilenler ise konuş-
muyorlar. Çünkü bunlar mektepte Türkçe ders görmemişlerdir. Bazıları da ecnebi
mekteplerde okumuşlardır.”

Anadolu Gazetesi’nde artık bu konu dikkatle izlenmeye başlanmıştır. Eczacı Kemal
Kamil de Musevilerin Türkçe konuşmaları üzerine köşesinde değinmişti.116 Kemal
Kamil Avusturya’daki Yahudilerden de örnek vererek oradakilerin de Almanca konuş-
tuğunu hatta Arabistan’ın çöllerinde bile Arapça konuşan (harsen hatta ırken Arap,
dinen Musevi) Yahudiler gördüğünü belirttikten sonra “Türkiye’de ise esefle söylemek
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lâzım gelirse Musevilerin Musevi mahallesi, Musevi dili, Musevi muaşereti, gibi
Türk’ten ayrı imiş gibi bir kitle olmaları hiç de muvafık değildi. Türk camiasına
karışmış, Türkçe’yi bir ana dili gibi kabul etmiş, Türk harsını hazmetmiş, Türk ede-
biyatı ile hemhal olmuş, Türk Darülfünunlarından mezun Musevi arkadaşlarımızı Mu-
sevi kitlesi içerisinde bir şaz (kural dışı) gibi görmek, ne kadar fena idi. Türk vatandaşı,
Türk harsını, Türk dilini kabul etmek mecburiyetindedir. Musevi vatandaşlarımız
Türkçe’yi umumileştirdikleri gün karşılarına çıkan Türk heceleriyle ve harflerinden
birisi pek inatçı olacak. G harfi bu muzip harf, Y gibi görünecek, olacak geldi derken
yeldi. Benden Musevi kardeşlerime nasihat: G harfini zorla G yapabilirken başını boş
bırakmaya gelmez. Derhal Y olur ha! Dikkat!” demiştir.

Gazetenin anketinde bir diğer kişi Musevi kadınlarını Türkçe konuşturma için oluş-
muş propaganda heyetinin üyelerinden Meri Danon Hanım idi.117 Meri Danon Hanım
toplantıda kendisi ve Sara Navarro Hanım’ın Musevi kadınlarını Türkçe konuşmaya
teşvik amacıyla Karantina semtinde görevli olduklarını ve hemen işe başladıklarını
belirtmişti. 

“Bu işin yarıda kalmasının imkânı yoktur. Çünkü bütün dindaşlarım, küçüğünden,
büyüğüne kadar hepimiz elbirliği ile çalışıyoruz. Meşhur darbımeseldir: ‘İstemek ya-
pabilmektir’ derler. Bu işin şimdiye kadar yapılmamış olmasının başlıca sebepleri, eski
harflerle, eski konuşma tarzıdır. Bu harfler ortadan kaldırılınca, aşılmaz bir duvar gibi
önümüzde dikili duran en büyük mani zail oldu. Dil kurultayının kararları da bizim
bu faaliyetimize büyük mikyasta yardımcıdır. Musevi’lerin Türk isimlerini kullan-
maları mes’elesine gelince, benim fikrimce, bu ancak yeni doğacak çocuklara tatbik
edilebilir. Sebebi, bugün, Avram, Yosef gibi isimlerle tanınmış olan zevatın isimlerini
kolayca değiştirip bunları tamim etmek imkansızdır.”

İzmirli Musevilerle yapılan anketin yayınlanması sırasında yayınlanan bir mektup
önemlidir. Mehmet Çiftçi oğlu adlı İzmir’deki bir genç, “Museviler artık Türkleşecekler
mi?” başlıklı mektubuna118, “Milliyetçi Türk çocuklarını muzdarip eden manzaralardan
birisi de vatanımızda yaşayan bazı anasırın dilimizi konuşmamalarıdır.” diye başlamış
ve Musevî vatandaşlar hakkında pek de hoşlarına gitmeyecek bazı yazılar hazırladığını
eklemişti.

Ancak “Tesadüfen şahidi olduğum bir vaka, kanaatimi değiştirecek, beni Musevîlerin
bu son hareketlerinde samimiyet aramaya mecbur etti. Geçen akşam,  bir masa
etrafında toplanmış birkaç Musevî gördüm. Önlerinde mavi kâğıtlar vardı. Hararetle
bir şeyler konuşuyorlardı.

Kulak verdim. Temiz bir Türkçe ile görüşmekte idiler. Hepsi de Türkleşmenin bir
vatan borcu olduğunu ve aralarında lisanımızın yayılıp kökleşmesi için daha ciddî
tedbirler alınmasını kararlaştırıyorlardı. Enteresan bulduğum mevzu ile onlara hisset-
tirmeden daha yakından alâkadar oldum. Muhit ve mahal kendilerine Türkçe konuş-
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maya mecbur etmeyecek kadar müsait idi ve beni de görmüyorlardı. Bu vaziyet uzun
sürdü. Bir kelime dahi İspanyol’ca konuşmadılar. Artık anladım ki Musevî’lerin bu
münevver grubu mücadelelerinde çok samimiydiler. Ve gayelerinde inanarak işe
sarılmışlardır.

Hüviyetlerini sordum. Musahabelerine karıştım. Başlarında Karataş mektebi müdürü
ve muallimleri bulunan yeni ahbaplarımı teşci ettim. Bazı Musevî’lerin şive farkları
sebebi ile istihzaya uğramaktan çekinerek Türkçe konuşmadıkları, yolundaki müta-
laalarını yersiz buldum ve bizim aradığımız şive değil dilimizi konuşmalarına kıymet
verdiğimizi söyleyerek ayrıldım. Şimdilik inandığımız samimiyetlerini eserleriyle
takviye etmelerini bekliyoruz.” demiştir.

Bu ortamda “Musevileri Türkçe Konuşturma Cemiyeti” bir diğer toplantısında çalışma
programına dâhil olmak üzere bir mecmua çıkarmaya karar vermiştir. Mecmuanın
birkaç güne kadar çıkacağı söylenmiştir.119 Aynı tarihlerde İzmir belediyesinden ilginç
bir karar gelir. Birkaç ay sonra Türkçeden başka dille bağırarak satıcılık yapan gezici
satıcıların şiddetle cezalandırılmaları konusunda belediye memurlarına emir verilir.120

Ancak daha sonra bazı seyyar satıcıların Karataş civarında hala İspanyolca bağırdık-
larını yazan Anadolu Gazetesi121, “Biz de bunu kulaklarımızla işittik. Yahudi vatan-
daşlarımız Türkçe konuşmak için harekete geçmişlerdi. Acaba o faaliyetlerin hepsi
boş mu idi? Her tarafta mükemmel surette İspanyolca konuşulmakta devam edildiği
gibi Yahudi satıcılarda mahalle aralarında açıktan açığa İspanyolca bağırmaktan çekin-
miyorlar. Halbuki seyyar satıcılar yalnız Türkçe bağıracaklardı. Belediyenin ehem-
miyetle dikkat nazarını çekeriz.” diyerek belediyeyi uyarıyordu. 

Bu dönem İzmir’de olanları daha iyi anlayabilmek için İzmir gazetelerine yansıyan
önemli olaylara yer vermek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi özellikle Türkçe
ibadet konusu ve Bursa’daki irtica olayının İzmir gazetelerinde geniş yer bulmasıydı.
Bunun sonucunda 12 Şubat 1933 tarihinde Adliye Bakanı Mahmut Esat’ın
Kokaryalı’da (Güzelyalı) saltanat devrinden kalma levhaların kaldırılması yönündeki
konuşması üzerine, kendisini dinleyen gençlerin toplanarak Kokaryalı vapur iske-
lesindeki Reşadiye yazılı levhayı indirmeleridir. Yerine bir yağlı boya ile yazdıkları
Cumhuriyet Yalısı levhasını asan İzmirli gençler tramvay ve otobüslerdeki Reşadiye
yazılarını da silmişlerdir.122

İstanbul’da Darülfünun öğrencilerinin 2 Mart 1933 tarihinde Halkevinde toplanarak
Beyoğlu’ndaki yabancı isimlerin Türkçeye çevrilmesi konusunda görüş birliğine var-
maları da İzmir basınında idi.123

Türk Ortodoks Kilisesinde ise 2 Nisan tarihindeki Pazar ayininde dini liderleri Papa
Eftim tarafından tüm Hıristiyan Ortodokslara Latince yerine Türkçe dua ve vaaz veril-
mesi kararı alınmış ve uygulamaya geçilmişti.124 Aynı şekilde İktisat vekilliğince ya-
bancı kuruluşların ülke içinde Türk kuruluşları ve devlet ile yapacakları yazışmalarını
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Türkçe yapma zorunluluğu getirdiği ve iki şirket komiserini de bu uygulamanın tatbiki
ile görevlendirdiği125 haberleri basına yansımış ve kuruluşlara da tebligat yapılmıştı.126

Ecnebi Şirketler Komiseri Naci Bey’in, İzmir’e yaptığı son bir teftişte bir kuruluşun
İstanbul’da 23 kuruluş ile sürekli Fransızca yazıştığı anlaşılmış ve bu kuruluş mahke-
meye verilmişti.127 Ayrıca İstanbul’daki Darülfünun öğrencilerinin, Darülfünun ve
liselerde “Öz Türkçe” konuşulması için yaptığı büyük miting de İzmir’i etkileyen
önemli haberler arasındaydı.128

Bu hukuki düzenleme aynı günlerde bu kez Türkiye’deki azınlık dini kuruluşları,
okulları ve hastanelerinin hukuki durumuna getirilen düzenlemelere de yansımıştı.129

Yine İzmir gazetelerine yansıyan bir diğer habere göre de Türkiye’de Ankara’dan kay-
naklanan bir okuma seferberliği başlamıştı. Okulların kapanmasından hemen sonra
tüm köyler ve aşiretlerin bulunduğu mahallerde birçok seyyar okutma sergisi açılacağı
ve özellikle ilkokul öğrencilerine ildeki öğretmenler tarafından okuma yazma öğretile-
ceği bildiriliyordu.130

Bu tarihler özellikle Almanya’da Hitler’in Yahudilere karşı ırkçı politikaların yoğun
olduğu günlerdi. O kadar ki İstanbul Yahudileri Hitlercilerin Almanya’daki Yahudilere
karşı şiddetli uygulamalarını protesto için 1 Nisan 1933 tarihinde Taksim’de Alman
konsolosluğu önünde bir gösteri yapmak istemişler ancak göstericilere izin verilmemiş
ve zabıtaca dağıtılmışlardı.131

Aynı zamanda İstanbul Yahudileri, Alman Okulu’nda okuyan Yahudi çocuklarının
derhal bu okulları terk etmeleri için okul önünde bildiri dağıtmışlardır. Alman Okulu
müdürü bu hadise üzerine Alman Elçiliği ve Maarif Vekâleti ile görüşmek için
Ankara’ya hareket etmiştir. İstanbul’daki Musevi hahamhanesi de 21 Eylül 1933 tari-
hinde Musevi tarihinin 5694. yılı nedeniyle Musevi vatandaşlarına bir beyanname
yayınlamış ve son noktayı koymuştu. “Unutmayınız ki, yaşadığınız toprak, öz
vatanınızdır. Öz diliniz, Türkçedir vatani borcumuzu her zaman ödemelidir.”132

1933 Ocak ayında Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin işbaşına gelmesiyle yürürlüğe
giren ırkçı yasalar nedeniyle Yahudi Almanlar dışlanmıştı. Yahudilere ait işyerlerinde
yapılan boykot ise Almanya’daki Yahudilerin kendilerini yeni bir yer aramalarına
neden olacaktır. İzmirli Musevilerin Türkçe konuşmayı başlattıkları bu dönemde
üniversitelerde artık birçok Yahudi asıllı Alman bilim adamı bulunmaktaydı.133 İzmir
gazetelerinde de tarih tekerrürden ibarettir şeklindeki yazılarda Yahudilerin yine daha
önce olduğu gibi Türkler tarafından kabul edilmesinin önemi üzerinde durulan ve bu
nedenle Yahudilerin artık Türkler gibi düşünmesini isteyen yazılar vardı.134

Daha da ileri gidilerek Almanya’daki ırkçı hareketlere karşılık olarak 30 Mart 1933 ta-
rihinde İstanbul’da Yahudi cemaatinin propagandası sonucunda İstanbul’daki Alman
malları ve kuruluşlarına karşı boykot başlatılmış ve bunu içeren ilanlar belli yerlerde
dağıtılmaya başlatılmıştı.135 Ancak Türk Musevilerinin Almanya’daki ırkdaşlarına gös-
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terdikleri dayanışma hissi bile bazı gazetelerde farklı gözde görülecektir. Hizmet
gazetesi başyazarı Zeynel Besim, “Almanya’daki hadiseler Alman olmayan bizim Mu-
sevileri de alakadar ediyor mu?”136 sorusunu sorduğu yazısında “Acaba dünya Yahudi-
liğini Boykotaja davet edenler havadan su dökecek kadar basit kafalı insanlar mıdır?
Bu davetin ifade ettiği manayı çok derin bulmaktayız. Başka milletler istedikleri gibi
düşünebilirler. Fakat her şeyden evvel bir (Milli vahdet) yaratmak mecburiyetinde bu-
lunan biz Türkler için bu davetin izahına çalışmak bir zarurettir. Umumi harp
senelerinde ve onu takip eden acı günlerde Türk’ten gayri anasırın ne demek olduğunu
çok iyi gören ve anlayan Türkler, milli vahdet bahsinde titiz davranırlarsa neden mazur
görülmesinler?

‘Biz Türk’üz, bu vatanın çocuklarıyız, vatanı ve milli hissiyatımızın da Müslüman Türk
Kardeşlerimizden farkımız yoktur, onlar Müslüman Türk iseler biz de Musevi
Türk’üz.’ diyen ve son zamanlarda Türkçe konuşmak için şöyle bir cereyan da
uyandıran Musevi Münevverlerin şu davet karşısında ne duyduklarını öğrenmek cid-
den meraka değer.” şeklinde yazarak görüşlerini belirtiyordu.

1932 yılı sonlarında bir komisyon olarak işe başlayan İzmirli Museviler, birkaç aylık
bir çalışma sonrasında, Ankara’da açılmış olan Türk Kültür Birliği gibi resmi bir ku-
ruluş olma yolunda 1933 Aralık ayında adım atarak resmi kurumlara başvur-
muşlardı.137 İzmirli Museviler tarafından oluşturulan bu komisyon sonuçta İzmir
Türklük Kültür Birliği adını almış ve 15 Mart 1934 tarihinde ise İzmir Türklük Birliği
senelik kongresini gerçekleştirmişti. Nizamnamesine göre birliğin gayesi “Museviler
arasında Türk dilini neşir ve tamim ve Türk milli kültürünü inkişaf ettirmek” olarak
belirtilmiştir.138 Kongreye Hahambaşı Melamet Efendi, Deutche Orient Bank Müdürü
Politi, avukat Albert Feridun, Osmanlı Bankası şeflerinden Katalan, Karataş Musevî
Mektebi Müdürü Pontromoli, tüccar Jak Atbağli, Taranto, Doktor İzrail beylerle daha
bir çok tüccar ve serbest meslek erbabı katılmıştı.

İlk söz alan birlik heyeti idare reisi Karataş Musevî Mektebi Müdürü Pontromoli Bey
bir sene zarfında yapılan işler ve bundan sonra yapılması gereken işlerden söz eden
bir konuşma yaptı ve konuşma aralarında sürekli alkış aldı. Pontromoli Bey konuş-
masında “Bugün hayatımızın en mesut, en bahtiyar günlerinden birini yaşıyoruz. Zira
bugün senelerden beri özlediğimiz, can ve gönülden dilediğimiz büyük ülkünün
tahakkukuna doğru ilk adımı atmış bulunuyoruz.

İstibdat devrinde birkaç defa teşebbüs ettiğimiz halde teşkiline muvaffak olmadığımız
bir cemiyet bu kez Cumhuriyet rejimi sayesinde resmen teşekkül ediyor; İzmir Türk-
lük Kültürü Birliği bugün ilk umumi toplantısını yapıyor. Bu bizim için büyük bir
bahtiyarlık değil midir? Birliğin teşekkülü ile öte’den beri düşündüklerimi, husulünü
biran evvel arzu ettiğimiz mefkûre kuvveden file çıkıyor demektir.” sözlerini sarfet-
miştir.
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Pontromoli Bey’den sonra, idare heyeti umumî kâtibi Osmanlı Bankası şeflerinden
İlyas Katalan Bey söz alarak idare heyetinin faaliyet raporunu okumuştur.

Katalan Bey’den sonra söz alan avukat Alber Feridun Bey, cemiyet hakkında bazı açık-
lamalarda bulunmuştur. Kongrede Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e, Başvekil İsmet,
Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa, Cumhuriyet Halk Fıkrası kâtibi Recep Beylere
kongrenin saygılarını arz eden telgraflar çekilmesine de karar verilmişti. Ayrıca İstan-
bul ve Ankara Türklük Kültür Birliklerine de birer selam telgrafı çekilmesi uygun
görülmüş ve sonrasında yeni idare heyetinin seçimi yapılmıştır. Buna göre; 

Pontromoli Bey 184, avukat Feridun Bey 148, İlyas Katalan Bey 152, Doktor İzrail
Bey 130, Diş Doktoru Davit Mizrahi Bey 125, Üzüm Simsarı Avram Meseri Bey 123,
Jozef İstrogo Bey 119, Davit Sarfati Bey 95 ve Yakup Ben Senyor Bey 94 oyla yeni
idare heyetine seçildiler.

Musevilerin Türkçe konuşma çabası 1950’lere kadar üzerinde sürekli durulan bir
konu olmaya devam etmiştir. Örneğin 1937 yılına gelindiğinde bile bazı belediyeler
genel yerlerde Türkçeden başka bir dil kullanılmasını yasak getirdiği zaman yine üze-
rinde en çok durulan kesim Museviler olmuştur. Ahmed Emin Yalman yazdığı önemli
bir gazete yazısında “dünyanın hiçbir memleketi yoktur ki orada yerleşen Museviler
memleketin dilini benimsemesinler ve ana dili haline koymasınlar. Çok gariptir,
bunun yegane istisnası Türkiye’dir. Yahudilere asırlardan beri dost ve efendi muame-
lesi eden ve ifrid cereyanlarının ilerlemesine imkan bırakmayan Türkiye. Burada Mu-
sevilerin İspanyolcayı veya Fransızcayı ana dil tanımaları ve bu lisanları umumi
yerlerde kullanmaları memlekete zorla yabancılık ilan etmekten başka mana ifade
etmez. Bu hakikati samimi bir surette kavrayan ve çırpınan Musevi vatandaşlarımız
eksik değildir”139 demiştir. Musevi Cemaati Başkanı Marsel Franko “hastalığı ustalıkla
tayin eden” Yalman’a “intibak mümkündür” yanıtını vermiş ve “içimizde yurda olan
bağlılıklarını münakaşa mevzuu yapmayı zillet telakki edenler ve bu yoldaki iddiaları
derin bir kalp acısıyla karşılayanlar tasavvur edildiğinden daha çoktur. Manen sürgün-
lük hissine kapılarak sessiz sedasız ruhları aralayan bu yurttaşlar yarım vatandaşlıktan,
misafirlikten, kanun-u medeni Türklüğünden manevi yurttaşlığa ulaşmayı rejimin
normal bir tecellisi olarak beklemekte haklıdırlar.”140 demişti. Yahudi Türkü kelimesini
kullanan ve kendini Hahamhane Laik Meclisi ve Musevi Cemaati Başkanı olarak tanı-
tan Franko, intibak etme nedenlerini de gençlerin kaynaşması, mektep kışla ve spor
konuları olarak görmüş ve “yarın öbür gün bu memleketin idaresini eline alacak nesil
bugün Yahudi yurttaşından ayrı yetişiyor ve terbiye görüyor. Yarın birbirine kardeş ve
arkadaş muamelesi değil ecnebi muamelesi yapmaları muhtemel ve tabiidir.… Milli
ülküden uzak tutulan Yahudi Türkü kendine suni idealler aramaya mahkum ediliyor.
Milli birlik noktasından bu temayülün vahim neticeleri izahtan müstağnidir.” şeklinde
yorumunu da yapmıştı.
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LLEEVVAANNTTEENNLLEERRİİNN İİZZMMİİRR’’İİNN TTAARRİİHHİİNNEE VVEE
KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNEE KKAATTKKIILLAARRII

Sunumuma İzmirli yazar Willy Sperco’nun bir sözü ile başlamak isterim: 

“Eve dönüş ne güzel! İster Afrika isterse Avrupa sahillerinden gelinsin, İzmir uzaktan
görününce insan kendini mutlu bir ortamda hissediyor. Çünkü ne de olsa özünde
hep İzmirliyiz…”.

Bilindiği gibi Batı’dan, yani Avrupa’dan gelip Doğu’da (Levant) birkaç nesil yerleşen
Hıristiyanlara Levanten denirdi. Bunlar genellikle Latin yani Katoliklerdi. Sonradan
Protestan gibi mezheplerden olanlar da Levantenler arasında yer aldılar. Çoğu Bizans
asıllı olan ve Fener Patrikhanesi’ne bağlı olan Hıristiyan Ortodokslar, Osmanlı milliyet
anlayışı çerçevesinde Doğulular tarafından Rum ve Avrupalılar tarafından Grek olarak
adlandırılmışlardı. Zamanla Ortodoks Bulgar, Katolik Ermeni, Protestan millet ayrım-
ları da oldu ise, incelemelerde klasik Osmanlı millet ayrımına (Rum, Ermeni, Musevi)
sadık kalınmıştır. Ancak her ne kadar kiliseler mezheplerin birbirleriyle karışmalarına
karşı idilerse de, çok kez Levantenler Osmanlı Hıristiyan milletleriyle özellikle nüfus
bakımından çoğunlukta olan Rumlarla evlilikler yapmışlardır. 

Levantenler, dinlerini, adetlerini ve bir yerde Avrupa ile benimsedikleri, bağlantılarını,
muhafaza ederek kendilerini yaşadıkları ülkeye, Doğu’ya önyargısız bağlamışlar, kim-
liklerine bir yurt, toprak sevgisini ve bir Doğu felsefesini ilave etmişlerdir.

Fazla entegre olamazlardı çünkü hala o zamanın dünyasında din bir kimlik idi, Os-
manlı İmparatorluğu, milliyet kimliğinin önem kazandığı Fransız Devrimi’nden ve
Tanzimat Reformu’ndan sonra dahi dine bağlı millet ayrımına devam etmiştir. Bazı
gayretlere rağmen Amerika modeli gibi bir entegrasyon olamamıştır. Yabancı ve azın-
lıklara kucak açan Osmanlı yönetimi, bir taraftan eşit haklar tanıyarak entegrasyona
gitmemiş; diğer taraftan ise kapitülasyonlar gibi ayrıcalıklar tanıyarak genelde sosyal
adaletli, dengeli bir toplum politikası yürütememiştir. Tabii bunda iç ve dış etkilerin
rolü büyük olmuştur.

Din ayrımının dar sınırlarını aştığımız zaman, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan
insanların köklerini, kafalarındaki düşüncelerini, felsefelerini, sevgilerini, bağlılıklarını
ve katkılarını daha iyi anlamak mümkündür. 

Levantenlerin İzmir tarihine ve kültürüne katkılarına gelince, öncelikle şunu unut-
mamak gerekir: Levanten genelde Türkiye’de doğan ve Türkiye’de yaşayanlara de-
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niliyor, yani Batı’dan gelenlerin ikinci nesli. Biz bu konuda Türkiye’de ve yabancı
ülkelerdeki birçok Türk, Levanten, Yunanlı, Ermeni, Musevi kökenli arkadaşlarla
araştırmalarımızı çok kültürlü bir miras olarak www.levantineheritage.com adlı bir
sitede topluyoruz. Ben de bir mütevazı katkı yaparak en başta İzmir’in bir liman kenti
olarak önemini ve eski Karşıyaka’yı, Buca’yı, Bornova’yı, Bayraklı’yı ve yakında sitede
yer alacak olan Seydiköy’ü yazdım. Gelecek yıl İzmir’de bir sempozyum planlıyoruz
ve hepinizin yardımına ihtiyacımız var.

İzmir her zaman coğrafi konumu ile stratejik ve ticari olarak önemli bir kent olmuştur. 

M.Ö. 200 yılında Roma için İzmir Asya fethi için bir giriş kapısıydı. İzmir “Pax Ro-
mana” (Roma Barışı) yaşadığı bu dönemlerde (189-133) Romalı tüccarlara (Merca-
tores) iş adamları (Negociatores) Romalı valiler, askeri yetkililer muhteşem villalarda
bir Roma kolonisi yaratıyorlardı. 

Attalidler Bergama’yı Roma’ya hediye ediyorlar (M.Ö.133), Bergama Asya Kralları’nın
varisleri ile Roma asil sınıfı arasında evliliklerde “Levanten” olarak adlandırılabilecek
bir simbioz kimliği yaratıyorlar. 

Bundan sonra da İzmir limanının tarihini takip edersek XIV-XV. asırlardan beri
Venediklileri, Cenevizleri İzmir bölgesinde görüyoruz.        

XVI. asırda İzmir Limanı önem kazanmaya başlıyor ve XVII. asırda Osmanlılar İzmir
Limanı’nda büyük iyileşmeler yaparak Batı Anadolu’nun merkezi limanı durumuna ge-
tiriyor. Sakız (Chios) önem kaybediyor, konsolosluklar kuruluyor ve Slaars’a göre
Hollandalı tacirler 1660 civarında İzmir’e yerleşiyorlar, onları da İngilizler, Fransızlar
ve öbür Avrupalılar takip ediyor. Kapitülasyon denen ticari anlaşmalardan faydala-
narak, deniz ticaretinde ithalat – ihracat yaparak lider durumda olan Chioslular ve
öbür İzmirlilerle beraber İzmir Limanının ticarette gelişmesinde büyük rol oynuyorlar.
Bazıları armatör veya gemi kiraladıkları da görülüyor. Bugünkü İzmir’in gururu Arkas
gibi. Bu konuda yine Willy Sperco’yu dinleyelim, Turcs d’Hier et d’Aujourdhui
kitabından: 

“Birçok etniye ve birçok kültüre sahip olan liman kenti İzmir’de her ne kadar cemaatler
ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlarsa da, her gün iş ilişkileri olmuştur.”

“Üretici Türk Ali Ağa, Osmanlı Musevi Mr. Cohen vasıtası ile İngiliz bir ihracatçısı
olan Mr. Whitemore’a buğday ve üzüm satmaktadır. Bu ürünler de İtalyan Sperco’nun
acentesi olduğu Hollanda gemilerine Maltalı Sior Mifsod tarafından yüklenmektedir.
Sigortacı Serafin Ermenidir ve bu operasyona krediyi temin eden banker Rum’dur.” 
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Batılılar henüz kendilerine Levanten demiyor. Frenk olarak tanınıyorlar. Osmanlılar
da bu yarı Batılı yarı Doğulu görünen insanlara “tatlı su frenki” demeye başlıyorlar.
Ancak resmi beyanlarda yabancı tebaalarıyla tanınıyorlar.

Venedik kökenli ve Nemçe (Avusturya) tabiiyetinde olan büyükbabamın büyükbabası
Emanuel Baltazzi’ye 1850 yılında II. Mahmut fermanıyla bir yabancıya verilen ilk mülk
edinme izninde şöyle bir cümle var:

“kendisi her ne kadar görünürlerde ecnebi tebaalı ise kalben Devlet-i Aliyenin sadık
bir kişisi olduğundan bahise padişah efendimizin müsaadesi ve sayelerinde bir ev yap-
tırmak için Beyoğlu caddesinde bu arsanın üzerinde ferah olunmasına…”

Herhalde benzer lütuflar, onurlar, nişanlar Alleon’la beraber Osmanlı’da ilk banka ku-
rucuları olan Baltazzileri o kadar sevindirmiştir ki ta 1746 yılında İzmir’e ilk ayak
bastıkları andan Osmanlı’nın sonuna kadar yanında olmuşlar, borç vermişler, kredi
temin etmişlerdir. Ancak buraya ailemi anlatmaya gelmedim, yalnız İzmir liman
ekonomisini de ilgilendiren bir hususu belirteyim: Osmanlı parası yabancı paraya
karşı değer kaybediyordu, bir kur sorunu vardı. Bundan İzmirli tüccarlar da çok
şikayetçiydiler. Bunu da dengelemek için Bab-ı Ali, Galata bankerlerinden Baltazzi ve
Alleonlarla 1843 yılında her iki yılda bir yenilenen gizli bir kambiyo/sabit kur anlaş-
ması yaptı. İlk bankayı -İstanbul Bankası- resmi olarak 1849 yılında kuran Baltazziler
ve Alleonlar kuru istenen seviyede £ 1 = 110 krş. 1854 yılına kadar tutmayı başardılar. 

Levanten terimine Batılı gezginlerin XIX. yüzyıl yazılarında sık sık rastlanmaya baş-
landı. 1895 tarihli Salnamede İzmir’de nüfus 218.942, yabancılar 51.247’dir. Levan-
tenleri İzmir’deki ticaretin bütün türlerinde görüyoruz. Zengin bölgenin üzümü,
pamuğu, inciri, afyonu ve buğdayını ihraç ediyorlar. Halıyı, ipeği de. Batıdan lüks
mamulleri, kumaş, kahve, şeker ithal ediyorlar. Bir poliçe sistemi ile kredi temin edi-
yorlar. 

Sigorta şirketleri, temsilcilikleri kuruyorlar (İzmir’de 1890 yılında 44 sigorta şirketi
vardı), banker oluyorlar, yabancı gemi kargo ve yolcu acenteliği yapıyorlar, körfezde
gemi işletiyorlar (Jolly – Curmoly Şti.). Gemileri sonradan Hamidiye Şirketi tarafından
satın alınacaktır.
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PASSENGER LINES EX / TO IZMIR FROM EUROPE

Passenger Line Flag Izmir Agents Source

Austrian Lloyd (until 1919) Austrian Angelo Camporini Indicateur Commercial 1898-993

Lloyd Triestino (as from 1919) Italian Pier Dorsharmet Commercial Guide 1920

Navigazione Generale Italiana Italian Maraccini & Missir Indicateur Commercial 1898-99
(Soc. Florio & Rubattino)

Deutsche Levante Line German Paul Milberg Indicateur Commercial 1898-99

A.C. de Freitas German W.F. Van Der Zee Indicateur Commercial 1898-99

Fraissinet and Co. French F.P. Missir Indicateur Commercial 1898-99

Messageries Maritime French C.H. Salzani Indicateur Commercial 1898-99

Royal Netherlands Co. Holland W.F. Van Der Zee Indicateur Commercial 1898-99

Hadji Davut Farkouh Pass. Line 
(Syrian origin well-known Ottoman George Davut Farkouh Indicateur Commercial 1898-99
shipowner)

Khediveh Egyptian Line Egypt Efraim Cohen Indicateur Commercial 1898-99

Russian Navigation Russian Constantin Spandony Indicateur Commercial 1898-99

Pan Hellenic Company Greek Athenogenis Indicateur Commercial 1898-99

Pantaleon Oriental Navigation Greek Demostene Pantaleon Indicateur Commercial 1898-99

Stamatiadi Company Greek

Anatolia Company Greek Beginning XX Century - SmirniTa

Service Maritime Roumain Romanian Nea Publ. 2002, Ref: A.M.A.E.

Bulgarian Maritime Bulgarian

Maden işletiyorlar (Whitall, Abbott, Charnaud, Patterson, La Fontaine etc). İzmir Li-
manı önem kazanınca onlar daha da zenginleşiyor, aralarında menfaat ve mevki
evlilikleri yapıyorlar, büyük aile ticarethaneleri (Whittallar için 205 komisyoncu
çalıyor), büyük hanları, güzel evleri, Kordon’da, Karşıyaka’da köşkleri, Bornova, Buca
ve Seydiköy’de malikaneleri oluyor. 

Padişahları, ünlü Prens ve gezginleri konuk ediyorlar. İzmir Aydın demiryolu (1860),
İzmir Turgutlu demiryolu (1866), tramvay şirketlerinde, yeni rıhtım inşaatında ve şir-
ketlerde (1867-1875) hissedar ve yönetici mevkilerinde aktif rol alıyorlar. İzmir’deki
belediyenin kuruluşuna (1867), gayrimenkul ve vergi tespiti resmi komisyonlarına
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da katılıyorlar. Ayrıca Punta mahallesinin kurulmasında önemli rol oynuyorlar. 1867
yasası ile toprak sahibi olmak kolaylaşınca büyük çiftlik sahibi oluyorlar. Miyankökü
mahsulün büyük kısmı Bucalı Forbes’in elindedir. Ailem Aliağa ve Ayvalık çiftlik-
lerinde iskeleler yaptırarak adalarla bir ticari deniz trafiğinin gelişmesinde gayret gös-
terdi.

Sanayi de ilk un değirmenleri arasında Braggiotti, Faypees ve Williamson’u görü-
yoruz.

• Sanayide bazı ilkler: 

1863 Gout – Aldrich – Rees Pamuk Çırçır Fabrikaları

1876 Eugene Procal – Dr Ferika İplik Fabrikası

1889 Foscolo – Olivier ve daha sonra Mıssır Buz Fabrikaları

1891 Whittall Palamut Özü Fabrikası 
(ucuz ayakkabı yapımı)

1893 Cousinery – Pittaco Modern İplik Fabrikası

1895 Verberke – Guiffray Mensucat Fabrikası

• Daha yakın dönemde; 

1905 Giraudlar - İzmir Yün Mensucat 

1910 Giraudlar - İzmir Pamuk Mensucat

• Makine – Dökümhane – Demir Fabrikaları

En büyüğü ve en eskisi olan, 1854 Rum Issigonise ait fabrikaya rakip Rankin,
Clarke, Rice Brothers fabrikaları.

• 1913 helva, tahin, sabun, yağ Lipovatz eniştemin fabrikası.

• Daha sonra Micalef – Ragusin ve şimdi Micalef – Arkas Kristal Zeytinyağ Fabrikaları,
Ragusinler şimdi otomotivde. 

• Bira imalatında Prokop ailesi.

• 1862 Londra Uluslararası Sergi’de İzmir tarım ve incir çeşitleri için P. Giudici ve
sanayi bitkileri için Sidney Maltass madalya almışlardır. 1898-99 ticaret rehberlerinde
çoğunun reklamlarını görüyoruz.

• Eski ailelerden Paggy’ler ta 1822 yılından beri ithalat-ihracata devam ediyorlar.
Corsiniler ticaret ve matbaada, Triches, Micalef, Vidori, Abajoli yine matbaada. Şimdi
otomotivde olan eski tütüncü Alibertiler.
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• Halı imalatına ve ihracatına ilgi büyüktü. 1907 yılında büyük şirketler birleşerek
the Orient Carpet Manufacturers kuruyorlar. Orada De Andria, Baker, Habif & Polako,
Sydney La Fontaine, Spartalı, Syres & Co, Aliotti ve Giraud’ları görüyoruz.  Geçenlerde
çıkan Antony Wynn’in yazdığı Three Camels to Smyrna adlı bir kitap bu şirketin
serüvenini anlatıyor.  

• Deportu de halı imalatında önemli bir isim. 

• Otelcilikte Kramer’in Kramer oteli, Fragiacomo’nun Hotel de la Ville (1871) ve
Mille’nin de otelleri vardı, Hotel Mille (1880).

• Kuyumculukta (hala günümüzde) Sponza (1909), Borg, Mulino, Mille. 

• Daha yakın zamanda Paradiso, Fırın, Consolo, pastaneleri ünlü idi. 

• Şimdi de Elvio Paradiso’yu tekstil ihracatında görüyoruz. 

• Özellikle Alsancak’ta çok Levanten usta (boyacı, tamirci) vardı ve Karşıyaka’da kar-
tonpiyer ve perdede Pier Murat ünlü idi.

• Çiçekçilikte Schlosser. 

• Doktorlar (hatırladığım kadarıyla) Chassaud, Dr Aliberti, Eczacı Aperghi, Icard 

• Avukatlar: De Jaba, Denis Canale, Giovanof. 

• Levantenler arasında çok Konsolos ve Konsolos tercümanı (Drogman) görüyoruz.

Konsolos Van Lennepler, Keunler, (bir Keun Romanya Konsolosu oldu – Kor-
don’da çok güzel bir bina), De Hochepied, Wilkinson, Werry, Verbeke, Cortazzi,
Offley, Dorsharmet (aynı zamanda şarap üreticisi), Zalloni, Devries, Morier,
Cramer, Gallia, ve şimdi de 1700lerde Hollanda’dan gelen Hollanda ile deniz
ticaretinde önemli rol oynayan sonra denizcilikte yılların vergi rekortmeni olan
Dutilhlerden Karel Dutilh (Hollanda), Willy Buttigieg (İngiltere), De Sainval (Lük-
semburg). 

KKüüllttüürr vvee SSaannaatt

Tiyatro için Çınar Atay İzmir’in İzmir’i kitabında “tiyatro olarak en tipik örneği
İzmir’de İtalyanlar vermiştir. İtalyan rıhtımı civarında bir bahçe içinde yazın açık hava
operaları canlanırdı. Yine bir İtalyan Cammarano bir tiyatro yaptırıyor, mimari Barbi-
eri’dir. Levanten sayılacak mimar Mongeri Osmanlı Bankasını, Fransız Perré – Saat
Kulesi – St Helen Kilisesini. Pisani, Hortense Gout, Edizel iyi bir ressam idiler. Yakın
dönemimizde Maria Rita Epik’in müzikte çalışmaları ile övünüyoruz. 

Sinemada da Kramer kardeşler Kordondaki Pathe Sineması ile (1909) ve Beyler Sokak-
taki Osmanlı Sineması’nın (1910) sahibi idiler. Film ithalat ve ihracatta Depollo ile
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Dalmas’ı görüyoruz ve Pietro Depollo 1926 yılına kadar Palas (Tayare) Sineması’nı
işletiyordu. 

Yazar ve gazeteciler: kendisi de çok önemli bir yazar olan Livio Mıssır de Lusignan
güzel bir liste yaptı, Cadoux, Willy Sperco ve kendisini yeni keşfettiğimiz Lorel Edizel’i
ilave ettiğimizde 17 rakamını tamamlıyoruz (Genealogy - Soy Araştırmaları hatıraları
yazan Edmund Giraud, Whittall, Rees, Van Lennep ile bu rakam otuza erişebilir). 

Arkeolog olarak, büyük dedem Demostene Baltazzi ve George Weber. 

SSppoorr

Sporda atçılık, atletizm, bisiklet ve özellikle futbolda, Levantenler ve özellikle İngilizler
çok başarılı idiler. Türkiye’de ilk futbol maçı Levantenler ile İngiliz denizciler arasında
oldu. Yıl 1890. Bournabat Klubü’nün futbol takımı 1906 yılında Atina Olimpiyat-
ları’nda 2. oldu. 1. Danimarka idi. 

Bornova eski Belediye Başkanı ailesinden Pekinlerden temin ettiğim Niko Kararas ünlü
Bornova kitabında şöyle diyor:

“Bournabat Klubü’nün oyuncularının ismini yazmam İzmir’in Atletizm tarihine karşı
bir borç addediyor. Çünkü bunlar yalnız bölgeye değil bütün Doğu Avrupa için gerçek
sportmen kişilikleri ile ve yüksek teknik kabiliyetleri ile bir örnektiler.”

Ve isimleri veriyor:

“Jim Giraud, Charlton Whittall, Edward Charnaud, Donald Whittall, Herbert Whittall,
Havecok Joly, Godfrey Whittall, Raymond Giraud, Noel Giraud, Walter Whittall, Cecil
Lafontaine, Tony Matheis.”

Gençliğimde Jim Giraud ve Erik Lochnerle tenis oynayabilme sevincine kavuştum.
Altay’da Jo ve Edwin Clarke’leri benim nesiller hatırlıyor. Hayır işlerinde de epey
faaldiler. Hastane, kiliselere, okullara yardım yaparlardı. 1860 İzmir yangınında, 1881
Chios depreminde yardımlarının kayıtlarını bulabiliyoruz. Şimdi de Maria Corsini’yi
herkes tanıyor. Noel Micaleff Meryem Ana Derneği Başkanı. Micaleff, Gallia (Eski Oto-
mobilcilik ve Ege Bank) Ricichi gibiler Buca’daki eski Manol Otel’i restore ettirerek
Yaşlılar Evi’ni kurdular.

Bana biraz zaman daha verirseniz görsel olarak da gördüğünüz Buca-Bornova
yazılarımdan alıntılar yaparak, orada oturan Türk, Rum, Ermeni, Levanten, Musevi
nüfusundan, 1922 yılına kadar ve 1922 yılından sonraki dönemlerden bahsediyorum.
Bana Karşıyaka için yardımcı olan Yaşar Aksoy, Buca için Tayfur Göçmenoğlu, Bor-
nova için Hasan Arıcan ve Bayraklı için yazılarından faydalandığım Adil Akçamlı ve
Seydiköy için Gaziemir Belediyesi ve Engin-Ercan Çokbankır’a teşekkür etmek isti-
yorum. 
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Musevileri sevgili dostum Pardo anlattığı için fazla bir şey ilave etmek istemiyorum.
Zaten 1889-1899 ticaret rehberindeki reklamlardan da onları görüyoruz. Deniz
ticaretinde (Bornova’da Sidi büyük bir aile idi), benim hatırladığım Buca’dan Golberg.
Rumlar özellikle Chioslular (ki orada hem Bizans hem de İtalyan özellikle Genova
kökenliler var) deniz ticaretinde yıllarca lider idiler. Ve ticaretin bütün kollarında,
büyük alışveriş dükkanlarında (Xenopoulos), cafe/restaurant, otelcilikle, tiyatro/sine-
mada da Rumları görüyoruz.

Bornova’da da büyük Ermeni ailelerden Savalan, Ekizler, Bardesbanian’ı ve büyük
manifaturacı Gasparian ve İplikçiyan’ı görüyoruz. Abdulmecid’i konuk eden Pa-
pasian’ın büyük çiftlikleri vardı ve bankacı büyük aileler ve darphaneyi yönetenler
Tingirian ile akraba idi. Bornova, Buca, Seydiköy’de büyük Rum ailelerinin ma-
likaneleri vardı. Burada Rumlar nüfus bakımından çoğunluktaydılar. Ermenileri ilk
kağıt (1847) ve basma fabrikalarında, Rumları buharlı un değirmenlerinde, fab-
rikalarda, tabakhanelerde ve sanayinin bir çok sektöründe faal idiler.

Mimarlar da Rum Vafiadis, Latri, Petrocochino
Halk müziğinde Kadi ve Rebetiko sanatkarları
Yazarlarda Nobel’i alan Seferis, Solomonidis, Prokopiou, Niko Kararas vs. 
Gazete sahibi olarak Schilizzi, Sechiari, Rodes, Iperidis ve daha birçokları
Heykeltıraş Ermeni Papasian, Doktor Rum Masgara 

Tabiî ki eski büyük Türk aileleri de unutmamak gerekir, bu konuda Bornova’yı
tamamlamak için Sayın Hasan Arıcan’ın yeni kitabını bekliyorum. 

Asırlarca aile dostumuz olan eski ailelerden Karaosmanoğulları, Buca’da Evliyazedeleri,
Alparslanları, Karşıyaka’da Sanverleri, Birselleri ve gençliğimde her gün kulüpte rast-
ladığım Bakioğlu, Şerif Remzileri hatırlıyorum.

Sunumumu Prokopiu Seriani’sinden bir nükteli kısa yazı ile bitirmek istiyorum. O
zaman yeni keşiflerde halkın esprili reaksiyonunu gösteriyor. Tren yeni bir icad idi,
Buca-Alsancak arası.

Düdük çalarak gidiyor 
Trendir bu 
Yolun yakınında, çok yakınında gidiyor
Punta’dan 6 mildir Buca
Trenle şimdi yarım saat 
İngiliz treni, süslü ve asil 
Pek kararsız görünüyor inişte
Ve trende yeni evli bir erkek
Amane söylüyor – kayınvalidemi
Bucada trene koydum 
Ve eyvah Puntada canlı 
Buldum karşımda

Her gün şirketin şefi
Mr. Purser yaşlı olmasına rağmen
Uzun beyaz sakalı ile
Bütün bu mesafeyi yaya yürüyor
Rayların teftişini yapıyor  
Ve tembeller söyleniyor
Bak şu İngiliz deliliğine
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KKeemmaall AARRII** 

** Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk ‹lkelerive ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü.

İİZZMMİİRR’’DDEE DDEENNİİZZCCİİLLİİKK::  İİZZMMİİRR BBAAHHRRİİYYEE BBİİRRLLİİĞĞİİ

İzmir, İstanbul’un yanı sıra eskiden beri Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden
birisi olageldi. Şiirlerde, anılarda, destanlarda hep denizin güzel kızı İzmir vardı. Yeni
Türkiye’nin ta binlerce yıldan bu yana deniz kültürü ve birikimini devraldığı en önemli
kentlerden birisi olmuştu. İç Kale ve Yeni Kale, geçmiş yüzyıllar ile yeni dönemleri bir-
birine bağlıyor gibiydi. Sayısız uygarlık, İzmir’i ve İzmir’in Körfezi’ni elde etmek için
uğraştı durdu. Yıllar içinde hep “Doğunun Parisi” olarak adlandırılan bu kent, eski
yüzyıllardan geleceğe uzanan Ege’nin ve Anadolu’nun aydınlık yüzü gibiydi. Tarihsel
birikimi, kültürel zenginliği ve canlılığının yanı sıra kültüründe ve kimliğinde taşıdığı
ve kaynaştığı denizcilik yönü de, bu kenti başka kentlerin yanında hep ayrı ve ayrı-
calıklı kıldı. Dönem dönem Kuşadası’yla, Çeşme’yle deniz ticareti ve gemicilik yönüyle
yarışmış olan kent, gün geldi Port Sait’le, Marsilya’yla, hatta Hint Okyanusu’ndaki
uzak limanlarla yarıştı. Hindistan’dan, Çin’den, Atlantik ötesinden, Amerika kıtasın-
dan kına, ipek, çay, tütün, kahve gibi daha nice ürünlerini Anadolu’nun içlerine, Ka-
radeniz kıyılarına İzmir Limanı aktarırken, İzmir’in inciri, üzümü, tahıl ürünleri, leziz
yemişleri yine bu limandan uzak yerlere kalkan gemilere özene bezene balyalar içinde
sarıldı durdu. Limana yönelen yalnız kadırgalar, kalyonlar, yelkenliler ve buharlı
gemiler değildi; çıngıraklarıyla develer, ayakları tozlu uzun sıralar halinde İzmir’e gelir,
dar sokaklardan geçerek, İzmir Rıhtımı’nda yüklerini boşaltmak ya da sarmak için
beklerlerdi. Doğu ülkelerinin softunu, yününü, balmumunu, ipeğini, halısını, ba-
haratını iç limana yanaşan yelkenli gemilerle batıya, batıdan ve öteki taraflardan gelen
dokumaları, iplikleri, boyaları, kahveyi, şekeri de İzmir’e getiriyordu. İzmir’in aydınlık
yüzü ve canlılığı, Türkiye’yi de besliyordu. Kent, Akdeniz dünyasına, Avrupa’ya ve
giderek de Atlantik ötesine Türkiye’nin açıldığı bir kapı gibiydi. Anadolu’nun ve hatta
eski dönemlerden bu yana, Anadolu ötesindeki coğrafyaların, örneğin; İran’ın zengin-
liklerini başka ihraç merkezleri de olmakla birlikte, uzunca zaman hep bu kent
dışarıya ulaştırdı. Deniz, gelen ve giden deniz araçlarıyla, denize ulaşan kara ve
demiryollarının taşıdığı yüklerle devamlı hareketliydi. Kağnılar, deve kervanları,
merkepler; giderek de yorgun vagonlar, Anadolu’nun ürettiklerini limana yığıyorlardı.
Kent, yığılan malların ticaretini yapan yabancıların, Türk ve Türk olmayan Osmanlı
yurttaşlarının ve özellikle de Levantenlerin hareketli koşuşturmaları içinde rengârenk
bir görüntü içindeydi.  Bu, anlık bir görüntü de değildi: Ara ara, bu renkler ve koşuş-
turan gölgeler değişiyor; ancak bu canlılık, dirilik ve koşturmaca hep yaşanıyordu.

2. Gün  
Bildiriler
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Kente yük taşıyan ve kentten yük götüren deniz acenteleri yeni Türkiye kurulana dek
yabancıların tekelindeydi. Liman etkinlikleri de büyük ölçüde yabancılar tarafından
gerçekleştiriliyordu. Yalnız, İzmir geleneksel yönünü hep korudu. 

İzmir’in klasik dönemlerden bu yana bir limanı hep vardı. 19. yüzyılın sonlarında
modern bir liman yapma düşüncesi oluştu. Bunun için kıyı şeridinin girintili çıkıntılı
bölümlerinin düzeltilmesi, bir kordonun oluşturulması, ardından da liman inşaatının
ve dalgakıranların yapılması gerekiyordu. Osmanlı Devleti böyle bir liman yapma
düşüncesine, bu inşaata liman ve kanal yapımıyla adı ünlenmiş olan Dussaudlar’ın
devreye girmesiyle iyice yanaşmış oldu. Bu İngiliz firmasıyla yapılan görüşmeler ve
pazarlıklar sonunda, liman inşaatı ihalesi Dussaud Kardeşler’e verildi. Ana sözleşmeye
ek olarak yapılan diğer sözleşmelerden itibaren inşaata hızla başlandı. Sonuçta, 1876
yılında inşaat tamamlanarak, hizmete girdi.1

Kumpanyanın idare meclisinin yapısı, o dönemde İzmir’de ekonomik etkinliklerde
bulunan girişimci çevrenin kozmopolit yapısını yansıtıyordu.2 Yığınla engelleme ça-
balarına, direnişlere karşın, büyük güçlüklere göğüs gerdikten sonra, İzmir Rıhtımlar
Kumpanyası’nın ödeme güçlüğü karşısında, Dussaudlar, bu kumpanyanın imtiyaz
sahipliğini de almayı başardı.3

Hizmete girdiği andan sonra da inşaatın kalan kısımları sürüyordu. Bazı inşaat ve dal-
gakıranlar; ancak 1880 yılı Martı’nda bitirilebildi.4 Rıhtım, güneybatıda Konak’tan
başlıyor, ardından Kuzeydoğu’da buruna kadar gidiyordu. Uzunluğu yaklaşık 4 km.
idi. Dalgakıran, şehir halkının en sevdiği imgelerden biri oldu. İzmir’i resmeden kart-
postallarda İzmir Rıhtımı’nın yer alması, sanki olmazsa olmazlardandı. Böylece, rıhtım,
İzmir’de modernleşmenin bir ikonu olmuştu. Artık, o kentin modernleşme sancıları
içinde en başta gelen aktördü. Kenti hızla modernleşmeye açmıştı. Sağlıktan ticarete,
dev adımlarla ilerlemeye adaydı. Dussaudlar, zenginliği ve kozmopolit nüfusu her
geçen gün artan bu kentte, ister istemez sürekli daha çok hissedilecek bir yenilenme
çağını, böylece, başlatmışlardı.5 Bu yeni düzenlemelerle birlikte, geniş çaplı bir inşaat
operasyonu da gerçekleşmişti. Kıyı, denize doğru ilerlemiş; denizden önemli oranda
yeni araziler kazanılmıştı. Bu araziler üzerine yeni mahalleler inşa edildi. Yeni bir
kentsel alan yaratılıyor; bu yaratılan alan üzerinde, limanı çevreleyen yeni bir yaşam
ortamı kuruluyordu. Bu yeni ortam İzmir’in en seçkin kesimlerini, Batılılık gibi bir
şemsiye altında birbirine kaynaştıran bir işlev içindeydi. Rumlar, Levantenler, Erme-
niler ve Yahudiler buraya yerleşip iş güç kuruyorlardı. Bunların bir kısmı ticaretle
uğraşıyordu. Ticaretleri İzmir ölçekli olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin diğer yerleşim
yörelerine de ulaşıyor; ancak bir yanı mutlaka Batıya ve Avrupa’ya dayanıyordu.
Ticaretle birlikte, Avrupa ile İzmir odaklı olarak Osmanlı ülkesi bir kültür alışverişine
de yoğun olarak yönelmişti. Yapılan ticaret, yalnız mal ve paranın değiş tokuşu değildi;
aynı zamanda alışkanlıklardan yaşam biçimine, oturup kalkmadan kullanılan sözcük-
lere, eğlence anlayışından yemek kültürüne dek pek çok şeyi değiştiriyordu. Bu etki,
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kesimden kesime, bir din grubundan başka bir din grubuna ya da bir milliyetten başka
bir milliyete farklılıklar gösteriyordu. Bölge; kültürlerin kaynaşma, uyuşma ve uzlaşma
süreçlerinin arenasına dönmüştü. Burada, yalnız ticaret ehli oturmuyordu; din ehli,
gündelik yaşamın ritmini oluşturan kişiler ve mekânlar bölgeye zenginlik katıyordu.
Oturanların bir kısmı da doğal olarak memurdu. Müslüman cemaate ait kişilerin de
burada oturmalarına hiçbir engel yoktu; ancak, Türkler genellikle ticaretle uğraşmı-
yorlar, memurluğu en önemli uğraş türü olarak algılıyorlardı. Yüksek bürokrasiden
kişiler, mağaza, banka ve diğer ekonomik işletmelerde çalışan Türk-Müslüman,
gayrimüslim ve Avrupalı kişiler, yeni bir kültür ortamında kaynaşıyorlardı. İzmir Ti-
yatrosu, Kraemer Oteli ya da teraslı kahveler gibi, alafranga bir yaşamı kendi
bünyesinde barındırmaya başlamıştı. Kapalı limanın çevresinde türlü türlü mekânlar
vardı; pek çok önemli sokak; kafeler, kulüpler, lokantalar, eğlence mekânları ve sine-
malarla doluydu. Rıhtım aynı zamanda bankaların, ardından da tütün rejisinin ya da
Duyun-u Umumiye gibi Batı ekonomisinin imparatorluk üzerindeki hâkimiyetini
sağlayan kurumların toplandığı yerlerdendi. Bundan başka, ulaşımda bölge kent içi,
kent dışı ve uluslararası ulaşımın ana bağlantılarından ve kesişme odaklarından biri
olmuştu.6

Limanın ve rıhtımın yapılmasıyla birlikte, ekonomi canlandı. İthalat ve ihracat rakam-
ları hızla yükseldi. Limanın tamamlanıp işletmeye açılmasıyla, İzmir Limanı’na gelip
giden gemi sayısında büyük artışlar oldu. Artık, bu artış hem sayıda hem de ağırlık ve
taşınan yükteydi. Örneğin; 1863 yılında 443.340 tonluk, 1.295 gemi gelmişti. Bu sayı
1895 yılına gelindiğinde, 1.814.486 tona ve 2.495 gemiye çıkmıştı. 30 yıllık süre
içinde, İzmir Limanı’na gelen gemi sayısındaki artış yüzde 95 oranındaydı; ancak tonaj
bunu katlarca aştı ve  yüzde 304’lere çıktı.7

1199.. YYüüzzyyııll İİzzmmiirr TTiiccaarreettii8

YYııllllaarr İİtthhaallaatt ((FFFF)) İİhhrraaccaatt ((FFFF))

1839 17.029.000 35.856.000

1850 31.031.000 36.227.000

1860 59.663.000 46.159.000

1872 86.846.000 121.671.000

1878 103.497.000 88.514.910

1891 71.000.000 94.000.000

Bunun nedeni, gemicilik sektöründe gözlemlenen gelişmelerdi. 19. yüzyılın orta-
larında İzmir’e gelen gemilerin büyük çoğunluğu yelkenli gemilerdi; fakat yüzyılın
sonlarına doğru yelkenli gemilerin sayısında azalma oluyor, bunların yerine buharlı
gemiler İzmir Limanı’nı ziyaret ediyordu. Gelen gemilerin önemli kısmı, ticari değeri
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olan yük taşıyorlardı. Bu gemiler; tahıl, yemiş ve geleneksel nitelikli el emeği ürünlerin
yanı sıra fabrika ürünleri ve sanayi ham maddeleri de almaya başlamıştı. Kömür önem
kazanmıştı; kömürün trenlerde ve vapurlarda ağırlıklı olarak kullanılabilmesi için ilk
başlarda Avrupa’dan, ardından da Karabük ve Zonguldak taraflarından gemilerle ge-
tirilmeye başlandı. Aynı şekilde, işlenmemiş ürün olarak pamuk önem kazandı; çünkü
batıdaki dokuma sanayini besleyen en önemli hammaddelerden biriydi. Bu oranlar,
ağırlıklı olarak, körfez dışı mesafelerde yapılan deniz taşımacılığıyla ilgiliydi; ancak
buna paralel olarak gelişen bir de körfez-içi deniz taşımacılığı vardı. İzmir ve çevresin-
deki yerleşim birimlerinde nüfus artıyordu. Karayolları yeterince gelişkin değildi.9

Kıyı şeridinde rıhtımlar bu açıdan önemliydi. Bu rıhtımlar yalnız, kıyı şeridinde yer
alan yerleşim birimleri için önemli değildi. Bunların yanı sıra, yetersiz karayollarıyla
rıhtımlara bağlanan iç yerleşim birimleri açısından da önemliydi. Bu da yalnız va-
purların kıyıya yanaşması ve yolcusunu, yükünü boşaltmasıyla sınırlı değildi. Bunu
tamamlayan başka aktörler de vardı: Demiryolları, karayolları, deve kervanları,
mekkâre ve katır kolları, tramvaylar ve küçük deniz taşıtları gibi… Taşımacılık çok
yönlü ve boyutluydu. Bu hareketliliğin kalbi, kuşkusuz, İzmir Körfezi ve oradaki deniz
ulaştırması ve ticaretiydi. Bu nedenle, pek çok yerli ve yabancı girişimci, İzmir Kör-
fezi’nde vapur işletme imtiyazı almak için girişimde bulundu.10 Körfez dışındaki nok-
talardan İzmir şehrine düzenli sefer yapan gemilerin, belli başlı acentaları ise
şunlardı:11 İdare-i Mahsusa, Avusturya Loid, Hacı Davud Ferkuh, Yunan Pandelion,
İzalya Kumpanyası, Rus Kumpanyası, Belçika Kumpanyası, Nemçe Kumpanyası,
Yunan Destoni Yanolano Kumpanyası, Fransız Mesajeri Maritim Kumpanyası, Gürcü
Kumpanyası, Şirket-i Hayriye-i Hamidiye, Yunan İstamatyadi Kumpanyası, Hıdiviye
Kumpanyası, Levant Alman Kumpanyası, Yunan Panelenik Kumpanyası, Romanya ve
Bulgar Kumpanyaları…

Tarih durmuyor, akıyordu. Bu akış, çok şeyi biçimlendirdiği gibi, İzmir Limanı’nı da
biçimlendirmekteydi:

9 Eylül 1922 tarihine gelindiğinde ise; İzmir, üç yıllık Yunan işgalinden kurtuldu.
Kentte büyük bir nüfus boşalması yaşandı. Limanın çevresindeki pek çok ticarethane,
mağaza ve depo, büyük İzmir yangını sırasında yanmış, liman büyük bir ekonomik
darbe almıştı. Zaten işgal yıllarında limanın ticaret hacmi iyice daralmıştı. Liman küller
içindeydi. Limanı çevreleyen yerleşim alanları neredeyse bütünüyle yanmış, yangının
alevleri, limanı çepeçevre sarmıştı. 1922 yılında kent nüfusu artık, 120.000’e
düşmüştü.12 Kentte hala, en önemli ulaşım alanı denizlerdi. 

Cumhuriyet döneminde Türkiye hızlı bir millileştirme çabası içine girdi. Bu kapsam
içinde yer alan en önemli işletmelerden biri de İzmir Limanı’ydı. Savaştan hemen
sonra, İzmir’in tanınmış tücccarlarından Uşakizade Muammer Bey, İzmir Körfezi’nde
vapur işletmeciliğinin bir kısmının tekelini satın aldı. Verilen imtiyazla, Çeşme’den
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Foça’ya dek kıyı boyunca yük ve insan taşımacılığı imtiyazı elde etmişti. Zunada, Mor-
doğan, Karaburun iskeleleri inşa edilmişti.

Bu büyük iş başarıldığında, modern İzmir Limanı çoktan işletmeye açılmış; Akdeniz’in
diğer liman kentlerinden ya da Akdeniz dışı dünyadan kalkan büyük tonajlı gemiler,
kentin zenginleşmesi, modernleşmesi ve dünya ile bütünleşmesi yönünde üzerlerine
düşeni yapmaya başlamışlardı; oysa bu olay, İzmir Körfezi ve Limanı’nın binlerce yıllık
tarihi içinde belki de üzerinde durulmaya değer son halkalarından yalnızca biriydi.
Foça’dan başlayan, güneye doğru uzanan, İzmir Limanı’nı içine alan ve Karaburun’a
kadar uzanan kıyı şeridi içinde, binlerce yıllık tarihsel süreç içinde yaşanmış pek çok
olay vardı. Kültürler, ırklar, savaşlar, antlaşmalar, uygarlık anıtları, sürgünler ve büyük
göçler bu kıyı şeridinin binlerce yıllık tarihi içinde hep görülen, ancak her biri pek çok
diğer olayla kıyaslandığında yalnızca bir ayrıntı olarak algılanabilen olaylara mekân
oluşturuyordu. Bu mekânların son yüzyılda en önde geleni, hiç kuşkusuz, İzmir’di.
Modernleşme süreci içinde de İzmir’e modernleşmeyi olanaklı kılacak zenginlikleri,
kültürü ve diğer etkenleri, kente aktaran kentin tarihiyle bütünleşmiş olan limandı.
Körfez, nasıl ki İzmir’i var eden bir doğal zenginlikse, liman da insan eliyle yapılan ve
kente o zenginliği aktaran en önemli yapıydı. Gemiler, yüzyıllar boyunca hep başka
yerlerden gelip kente yeni kültürel öğeler aktarmış; yine bu kez, kentten aldığı başka
kültürel öğeleri yükleyerek, başka coğrafyalara taşımıştı. Yüzyıllar içinde değer-
lendirildiğinde, onca zorluğuna ve tehlikelerine karşın, yine de deniz ulaşımı en çok
rağbet edilen ve olanaklar sunan işleve sahipti. Örneğin; Anadolu karasının İç Ege
Bölgesi’nde bulunan herhangi bir kasaba, bir nefeslik ötede olmasına karşın İzmir’e ne
kadar uzaksa, deniz ulaşımının sunduğu olanaklar nedeniyle, ister yelkenli, ister
buharlı gemiler döneminde olsun, binlerce millik ötedeki Marsilya, Trieste ya da Port
Said gibi Akdeniz liman kentleri o denli yakındı. Ankara’da ya da Konya’da üretilen
buğday İzmir’e taşınamıyordu; ancak Marsilya’dan kalkan bir gemi, Avrupa’nın en
gözde ürünlerini kolayca İzmir Limanı’na yığıyordu. Uzaklık ve yakınlık kavramı bu
olgu etrafında, fizik kitaplarında kalmış gibiydi; çünkü coğrafyanın mantığı, en azın-
dan, bu açıdan farklı işliyordu. 

İzmir, iyi bir limana sahip olmaktan gelen üstünlüğünü hep kendi kimliğinde taşıdı.
İzmir’e gelen gezginler, kentin bu kimliğine sık sık vurgu yapıyorlardı. Dağlarla çevrili
dar körfezi, onu çok iyi korunmuş bir koy haline getiriyordu. Güçlü rüzgârlar olmadığı
zamanlar, deniz dümdüzdü. Bu özelliği, gemilerin orada kaygı duymadan kala-
bilmelerini sağlıyordu; oysa başka yerlerde gemiler bu keyfi kolay kolay süremiyor-
lardı. Örneğin, Çanakkale Boğazı’ndaki akıntılar ve ters rüzgârlar nedeniyle İstanbul
Limanı aylar boyunca büyük tonajlı gemilere kapanabiliyordu. İzmir Körfezi’nin
kendine sığınan gemilere cömertçe sunduğu bu imkânlar, kolay kolay başka limanların
sağlayacağı bir şey değildi. Yine, İzmir güneydeydi ve kışın, limanı buzlarla hiç kapan-
mıyordu.13
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Yıllar İçinde İzmir Limanı’na Gelen Gemiler14

YIL Giren B Y Buharlı Yelkenli Toplam Buharlı Yelkenli B Tonaj Y Tonaj
Gemi Tonaj Tonaj Tonaj Oranı Oranı Oranı

1830 1.125 93.814

1835 1.255 119.000

1840 969 107.596

1846 2.958 140.942

1864 1.222 404.807

1865 1.543 496.601

1870 1.380 629.930

1875 1.217 775.445

1880 1.533 996.885

1885 1.723 1.270 453 1.158.688 76.582 1.235.270 % 73.71 %26.29 %93.80 %6.20

1890 1.608 1.278 330 1.352.801 51.956 1.404.757 %79.48 %20.52 %96.30 %3.70

1895 2.495 1.769 726 1.732.983 81.503 1.814.486 %70.90 %29.10 %95.51 %4.49

1900 5.252 1.508 3.744 1.456.271 109.898 1.566.169 %28.71 %71.29 %92.98 %7.02

1905 5.746 2.357 3.389 2.250.237 89.788 2.340.025 %41.02 %58.98 %96.16 %3.84

1910 6.665 2.661 4.004 2.410.333 67.400 2.447.733 %39.92 %60.08 %97.28 %2.72

1912 5.035 2.448 2.587 2.210.049 43.998 2.254.047 %48.62 %51.38 %98.05 %1.95

İzmir Limanı, Ege Bölgesi’ni ekonomik olarak besleyen en önemli ticari kuruluştu.
Türkiye’nin en önemli ekonomik koşullarına sahip olan bir kentin, can damarıydı.
Batı Anadolu hinterlandı için pek önemli bir liman kenti olan İzmir, özellikle bütün
havza ekonomisi üzerine etki ediyordu. 19. yüzyılın son çeyreğinde işletmeye açılan
liman, kendine bağlı olan demiryolları ve diğer yol bağlantıları ile hem mal girişi hem
de mal çıkışıyla, yalnız, ekonomik değer olarak değil; kültür olarak da bu bölgeyi
beslemişti. Savaş, bütün yıkıcı etkileriyle kendini bu önemli ticari merkezde göster-
mişti. Savaş sonrasında bütün Batı Anadolu büyük bir harabeye dönüşmüştü. Nüfus
azalmış, sermaye eksilmiş; göçlerle bütün ekonomik değerler alt üst olmuş, bölge
büyük bir ekonomik ve toplumsal kargaşanın içine düşmüştü. Üretim araç gereç-
lerinde büyük bir düşüş vardı. Ekonomik değer üretecek işletmeler, tarım arazileri ve
üretici kesim, savaştan büyük zararlar görmüşlerdi. Üretim araç gereçlerinin yanı sıra,
ekonominin işleyen sistemi de alt üst olmuş; bir ekonomik teşkilat ortada kalmamış;
ekonomiye dinamizm veren aktörler, ülke dışına çıkmış ya da eski güçlerini yitir-
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mişlerdi. Bu koşullar içinde ülke, büyük bir bunalımla pençeleşiyordu. Can çekişen
ekonomik yapı, Türkiye’ye yeni göçlerle birlikte bölgede yaşanan nüfus yerleşimleriyle
yeniden umutlar yeşertmeye başlamıştı. Eski dönemlerde olduğu gibi, yeni dönemde
de yalnız, İzmir’in değil; bütün bölgenin ekonomisinde en önemli merkez, İzmir Li-
manı’ydı. Bu ekonomik değeri yüksek işletme, yalnız İzmir kentinde değil; bütün
bölgede görülen koşulların belirmesinde ve bu bölgedeki ekonomik havzanın üzerinde
etkiliydi. İzmir, başka kentlerle karşılaştırıldığında, tek başına bir yaşama kentiydi.
Kent kendi kendini yaşatırken, limandan besleniyor; liman üzerinden nefes alıyor ve
nefes veriyordu. 

Bunun yanı sıra, çevredeki yerleşimler de İzmir üzerinden dünyaya açılıyorlardı. Li-
mana gelen gemiler, Türkiye’den mal götürüyor, Türkiye’ye mal getiriyorlardı. Liman;
önce İzmir’in, giderek de İzmir’in çevresindeki diğer kentlerin ve Türkiye’nin en
önemli kapılarından biriydi. Yarım yüzyıl boyunca bu işlevi edinmiş; kentin modern-
leşmesi ve toplumsal ve kültürel yapısının belirmesinde, liman en önemli katkıyı
sağlamıştı. Dolayısıyla, İzmir Limanı bölgeye açılan ve bölgeyi dışa bağlayan en önemli
kapıydı.15

11992255 yyııllıınnddaa İİzzmmiirr ÇÇeevvrreessiinnddee
ÜÜrreettiilleenn HHaallıı MMiikkttaarrıı16

Bütün kentler gibi, İzmir kentinin de çevresinde bir
üretim ortamı vardı. Çevresindeki geniş bir alana
yayılan üretim etkinliği, kuşkusuz ekonomik gücü
oranında besleniyordu. Bu güçten beslenebildiği
ölçüde kent büyüyüp gelişebilirdi. Bu açıdan, İzmir
Limanı, onun için bir nimet gibiydi. Kent olma
özelliği ile ekonomik anlam kazanıyordu. Bu
görevini ne kadar başarılı biçimde yerine getirirse,
kuşkusuz, o ölçüde hem kendine hem de çevresin-
deki diğer beldelere ekonomik değer sunabilirdi.
Dolayısıyla, yalnız kendinin değil; hem bölgenin
hem de daha geniş ölçekte Türkiye’nin başarılı ola-
bilmesi için, bu liman kentinin de bir ekonomik

atılım yaparak başarılı olması gerekliydi. İzmir yitirirse, Türkiye ve bölge yitirir; İzmir
kazanırsa, Türkiye kazanırdı. Bu, elbette, her yerleşim yeri ve ekonominin parçası
olan her ortam için geçerliydi; ancak daha çok, Türkiye için anlam kazanan bir ol-
guydu. İzmir Limanı’nın, Cumhuriyet Türkiyesi’nin yeni düzenlemeleri içinde kar
elde eden bir işletme olarak yükselmesi Türkiye’ye bir katkıydı; bunun tersi olarak,
ekonomik düzeyinden geri gitmesi, Türkiye’nin birtakım ekonomik hastalıklarla karşı
karşıya gelmesi anlamına gelirdi; ancak Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir, savaş öncesi
ekonomik düzey ve verimliliğinin çok gerisinde bulunuyordu.17

Uşak 125.000

Isparta 130.000

Burdur 50.000

Gördes 300.000

Simav 35.000

Demirci 81.000

Kula 50.000

Kütahya 48.000
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İzmir Limanı, kentin kurtuluşunda büyük
bir ekonomik darbe almıştı. Limanı
besleyen üretim merkezleri büyük ölçüde
tahrip edilmişti. Yol ağları yıkıma
uğramış; aynı biçimde limanın sahip
olduğu alt yapı büyük ölçüde çökmüş;
işgal döneminde yabancı güçlerin yöne-
tim ve denetiminde liman, ekonomik
işlevinden oldukça uzaklaşmıştı. Yeni
döneme bu önemli ticari oluşum, eksiklik
ve yoksunluklarla giriyordu. Onu canlı
kılan, ona yaşam gücü aktaran, onu
besleyen bütün kanalların açılması,
ekonominin dirilmesi, sermayenin
yeniden bu ortama akması gerekiyordu.19

İzmir Limanı’nı Batı Anadolu’ya iki
önemli demiryolu bağlıyordu. Kuzey ve
güney vadilerinden gelen iki demiryolu
hattı, İzmir kentinin kuzeyinden kıyıya
indiği halde; İzmir Limanı’na yanaşan
gemiler, kent önünde var olan ve bütün
havzanın ekonomik etkinliğini özgürce
bu koşulları pekiyi olmayan limana ak-
tarıyorlardı. Demiryollarıyla iki büyük va-
diden akıp gelen ürünler, sonradan
dışarıdan içeriye aktarılacak bütün ithal ürünleri; oldukça karışık bir taşıma şebekesin-
den geçerek, sonuçta İzmir hinterlandındaki ekonomik yapı üzerinde oldukça etkili
olan limanla bir şekilde yazgılarını bütünleştirmişlerdi. Aydın ve Kasaba demiryol-
larının taşıdığı ürünlerden incir, üzüm, palamut, zeytinyağı v.b.’leri vagonlardan
çıkarıldıktan sonra İzmir’de sayıları 1925’te 3.000 kadar olan arabalara yükleniyor,
kent içindeki depolara taşınıyor, orada hamallar tarafından bu arabalardan indirili-
yordu. Bu işlemden sonra komisyoncular devreye giriyordu. Onlar aracılığıyla satılıp
konuldukları depolardan alınıp başka depolara taşınıyordu. Bu kez, malın gittiği yer
işleme depolarıydı. Malı satın alan dış satımcı, mala kendi istediği özelliği vermek için
bir ara uğraşının içine giriyordu. Bu elden geçirme sürecinden sonra ürün hamallar ve
arabalar aracılığıyla mavnalara götürülüyordu. Bin bir zahmetle açıkta bekleyen gemiye
yanaştırılan ürün, bu kez mavnalardan alınıyor, sepet sepet, çuval çuval, sandık sandık
gemilere yükleniyordu. Bu süreçlerin her birinde aralıksız olarak para da devredeydi.
Bütün bu işler para ile yapılıyor, ekonominin küçüklü büyüklü aktörleri para ile bu
süreci işletiyorlardı. Mal el değiştirdikçe, malın katma değeri de büyüyor; piyasa

HHuubbuubbaatt CCeettvveellii18

ÜÜrrüünn 11992288––11992299 11992299––11993300
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Yulaf 138.871 131.852

Afyon 289.564 189.969
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1924 10.781 1.972.921

1925 12.801 2.820.167

1926 11.082 2.623.030

1927 10.947 2.532.157
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koşulları bu devinim, karmaşa, katma değerlerle artan fiyatların bileşkesinde beliri-
yordu. Her bir mesleki grubun kendine özgü örgütleri vardı. Arabacılar, hamallar,
mavnacılar kendilerine özgü belirgin dernekler, yardım sandıkları ya da cemiyetler
kurmuşlar, mesleki dayanışmaya yönelmişlerdi.21

İzmir Limanı, yalnız depoların, işletme binalarının ve yolların ortasında değil; bütün
bu süreçlerin odağında ruh buluyor ve dilleniyordu. Limanın yapısı, nitelik ve nicelik
özellikleri bu etkenlerin ortasında biçimleniyordu.

Demiryolları Punto’da toplanırdı. Denize doğru yapılmış bir iskele, Punto’dan itibaren,
denize doğru uzanır; denize ulaşır ve körfezi kucaklardı. Körfezde kaynayan deniz
taşıtları ve gemiler, limana ve karaya bereket taşırlardı. Bu iskele çevresinde yapılacak
işletmeler üzerinden içeri girip çıkacak eşya ve ticari yük oldukça kolay ve ucuz sayıla-
bilecek bir ücretle taşınabiliyordu. Aydın Demiryolu Yönetimi, daha teknik ve fenni
bir işletmecilik yapacağına inanıyor, bu yolda önerilerde bulunuyordu; ancak türlü
olanaksızlıklar nedeniyle bu önerilere pek ilgi duyulmuyordu.22

İzmir kentinde, liman etrafındaki emlakların da oldukça önemli bir parasal değeri
vardı. Zaman zaman liman hizmetlerini Punto iskelesine taşıma önerileri olmuştu;
ancak, çevrede bulunan emlak sahipleri, emlaklarının ederinin düşeceğinden kor-
karak, buna karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle; özellikle, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce,
ne zaman liman hizmetlerini Punto’ya taşıma önerileri sunulmuşsa, derhal buna karşı
çıkışlar olmuştu. Karşı çıkışlar, ulusçu bir söyleme oturtuluyor ve bunu isteyenlerin,
bölgede Türklerin emlak yönünden bulundukları düzeyi geriye çekme amaçlı, kasıtlı
bir harekete yöneldikleri savı ortaya atılıyordu. Sözde, Türklerin ve Müslümanların
emlaklarının değeri düşürülerek, İzmir’deki Türk ve Müslüman nüfusun etkisi kırıl-
mak isteniyordu. Bu tür propagandalar her dönemde, karşılıklı savlar biçiminde,
neredeyse her kesimde görülüyordu. Bir dönem geliyor Türkler böyle savlar atarlarken
başka bir dönem geliyor, bu kez aynı savı başka bir etnik kimlik atabiliyordu. Kentin
yeniden yapılanmasında, geçmiş dönemlerde gerçekçilikten çok, kişisel, sınıfsal ya da
etnik koşul ve öncelikler belirleyici olabiliyordu. Bu koşullarda Türkler ve Müslüman-
larla ilişkilendirilen söylem, başka bir noktada başka bir milliyete ya da cemaate dönük
bir duruş içinde dillendirilebiliyordu. Bu emlak sahipleri kendi etkilerini kullanarak,
bu çarkın sürmesini savunuyorlar; böylece, sanki derebeylik dönemlerinden kalma
bir etkiyle, güçlerini sürdürmek çabasında bulunuyorlardı. Bu toplumsal hastalığın
önüne bir türlü geçilememişti. Limanda gerekli düzenlemeler, yenileştirmeler ve yeni
yapılaşmalar gerçekleştirilemiyordu. Oysaki savaş sonrasında, artık, koşullar değişti-
rilmişti. İzmir neredeyse bütünüyle bir harabe halindeydi. Türklere ait olmayan taşınır
ve taşınmaz mallar ve emlak ise neredeyse bütünüyle yanmıştı. Şimdi, koşullar bu
noktaya gelmişken, artık, eski savları sürdürmenin de anlamı yoktu.23
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Denizcilik, yalnız limanlardan, limanlar çevresindeki teknik donanımdan, gelip giden
gemilerden oluşmuyordu. Bunun yanı sıra yaygın bir mesleki gruplardan oluşan ağa
da gereksinim vardı. İzmir İktisat Kongresi önemli ilkeler ortaya koymuş, Türkiye’de
bu yönde bir mesleki hareketlilik de başlamıştı. Bu derneklerden biri de İzmir Bahriye
Birliği’ydi. Birlik, ilk olarak 1913 yılında kurulmuştu. Anlaşılan o ki, savaş yıllarında
etkinliğini kesmek zorunda kalmış; ardından 1923 yılında yeniden kurulma yoluna
gitmişti. Birlik kurulurken bir de nizamname oluşturmuştu. Bu nizamnamede, kuruluş
gerekçesi, idari yapısı ve yönetim biçimi ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştu. Gerek
yönetim kuruluna gerekse işleyiş biçimine bakıldığında, hala Türkiye’de bu tarihlerde
yabancı kumpanyaların ve deniz işletmelerinin tam bir egemenlik kurulduğu açık
biçimde görülüyordu. Kurucular birliğin kurulması için ön görüşme yapmış, yasal
gerekliliklerini yerine getirmiş ve ardından da İzmir Vilayeti’ne bir kuruluş dilekçesi
vermişlerdi. Dilekçenin verildiği tarih, 27 Ekim 1923’tü. Bu tarih, genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilanından iki gün öncesine denk geliyordu. Bu dilekçe İzmir Vali-
liği’nce uygun görülmüş ve ardından birliğin kurulmasına ilişkin bir ilmuhaber hazır-
lanmıştı. İzmir Valisi Aziz imzasını taşıyan ilmühabere göre, İzmir’de artık bir İzmir
Bahriye Birliği kurulmuştu. Birlik reisi, Haşim Ramiz Bey’di. Valilik yaptığı incelemede,
birlik kuruluşunu cemiyetler yasasına uygun bulmuştu. Birliğin yönetim kurulu ise;
Jerom Posiç, Leones Giriz, Handrikis Van der Zee, Elgardi Rone, Rişar Oliviye, Henri
İsperko, Hebert Vitol efendilerden oluşuyordu. Bu kişilerle ilgili polis müdüriyeti in-
celeme yapmış ve birliğin cemiyetler kanununa uygun olarak kurulduğu böylelikle
anlaşılmıştı. Hacim Ramiz Bey, Türkiye Seyri Sefain İdaresi Acenteliği yapıyordu. İkin-
ci başkan ise Jerome Pussich’ti. Bu kişi, Laster Zilberman Limitedin müdürlüğünü
yapmaktaydı. Genel sekreterliğini de Leonce Guys yapmaktaydı. Bu kişi de Mes-
sageries Maritimez ve Fraisinet mulqahşayanın acenteliğini yapıyordu. Veznedarı
Richard Kohen’di. Bu kişi de Khedivial Mail Line’nin acenteliğini yapmaktaydı. Birliğin
müşavirleri de o dönemin en büyük kumpanyalarından birisi olan Loid Triestino
Acentelerinden Rene ELgardi; Albert Mıssır, Charles Maltas, Hendrick Van der Zee’ydi.
Albert Mıssır Societa İtaliana di Servizi Maritimi ve Societa di Navigazione acenteliğini
yapmaktaydı. Charls Maltas ise, Ellerman Lines Ltd.İn acentesiydi. Bunun yanı sıra
aynı kişi General Steam Navigation Co.ld. ve Deutsche Levante Linie’nin acentesiydi.
Hendrick van der Zee ise, Furness Withy Co.ld’nin, Compagnie Royale Deerlandaise
de Navigation a vapeur ile Deutsche Levante Linie’nin acenteliğini gerçekleştiriyordu. 

İzmir Bahriye Birliği’nin nizamnamesi 18 Ekim 1924 tarihli genel kurul toplantısında
kabul edilmişti. Buna göre; önce İzmir’de bir Bahriye Birliği’nin kurulmuş olduğu be-
lirtiliyordu.

Amacı: Birliğin amacı, İzmir’de seyri sefaini ilgilendiren sorunların tümünü çözmek,
düzenlemek ve gemi sahiplerinin ve mümessillerinin ortak haklarını tüccar zümresi
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arasında korumaktı. Bunlar arasında çıkacak anlaşmazlığı başarılı biçimde sulh yoluyla
çözmek de birliğin amaçlarından oluşmaktaydı.

Buna göre, İzmir Limanı ve çevresine uğrayan ya da adı geçen mıntıkada seyreden
gemilerin şirketleri temsilcileriyle, bütün gemi donanımcıları birliğin etkin üyeleri
olarak kabul ediliyorlardı. Birliğe kimlerin kabul edileceğine yönetim kurulu karar
veriyordu. Birliğe kabul biçimleri yönetim kurulu tarafından kararlaştırılmakta ve bir-
liğe üye olabilmek için yirmi yaşından küçük olmamak gerekmekteydi. Birliğin bir
yönetim kurulu vardı. Bu, birlik genel kurulunda bir yıl süreyle seçiliyordu. Yönetim
kurulu azalarının yeniden seçilmesi mümkündü. Bütün üyelerin katılımıyla
toplanacak birlik genel kurulu her yıl aralık ayında toplanıyordu. Genel kurul sayısının
yarısından bir fazlası olmadıkça toplanması mümkün olmuyordu. Bunun için ikinci
bir çağrıya gerek vardı. Bu kez toplantıya gelen azalardan nispi çoğunluk aranmak-
taydı. Heyet yönetim üyeleri gizli oy ile ve mevcut üyelerin oy çokluğuyla seçilecek-
lerdi.  Yönetim kurulundan birinin ölüm, istifa ya da kaybolması durumunda yönetim
kurulu genel kurulun toplanmasına gerek kalmadan, geçici olarak birini seçebiliyordu.
Yönetim kurulu seçimi izleyen sürede derhal kendi aralarında gizli ey ve mutlak
çoğunluk suretiyle bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir kâtibi umumi ve bir de
veznedar seçecekti. Aşkan yönetim kurulu resmen ayda bir kez ve gerek gördükçe
her kez içtima edebiliyordu. Bundan başka heyet-i idare azasından üçünün isteği üz-
erine yönetim kurulu olağanüstü olarak toplanmaya, davet etmeye zorunlu olacaktı.
Birlik işlemleri ve görevleri yıllık olarak verilen nakit aidatlardan sağlanacaktı. Bu
hisselerin oranı yıllık yirmi dört altından fazla olmamak üzere yönetim kurulu tarafın-
dan sağlanacaktı. Birlik nakit, mal ve emvalinin yönetimi, yönetim kuruluna ait olup,
bu heyet yönetim biçimine uygun olarak her yıl genel kurula bir raporla yapılanları
sunacaktı. 

Yönetim Kurulu Üyeleri de şunlardı: Hacim Ramiz Bey (Seyri Sefain), MM.T.Bowen
Rees, (Agence maritime d. Orient) Mr. E. Guiffray (Counard Seampship Co.Ltd.;
M.M.Olivier, W.F.Van der Zee, Mr. Pussich Jerome.MM.Dabcoviçh, MM. Efraim
Cohen’s Sons, Algardi Rene, MM. F.Danon, MM.H. Sperco, Mr. Guys Leonce, MM.De
Andria et A. Missir, MM. H.Sperco, , MM. De Andria, A. Missir, C. Whittall, Bowen
Rees... di.

Bu kişiler, Seyri Sefain, America Levant Line Ltd., Maritime d’Orient, Counard Steamp-
ship Co. Ltd. Deutsche Levante Linie, Deutsche Orient Linie, Egypt Levant Line Ltd.
Ellerman Lines Ltd., Furness Vithy Co.Ltd.; General Steam Navigation Co.Ltd., Chadi-
vial Mail Line, Lloyd Triestino, Lloyd Maritttimo İtaliano, Llyod Royal Belge, Mes-
sageries Maritimes, Puglia Socuate di Navigazione a Vapore, Royale Neerlandaise de
Navigation a Vapeur, Sociate İtaliana di Servizi Maritimi, The Moss Steampship
Co.Ltd., The Svedish Orient Line firmaları temsilcileriydi. 
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İİZZMMİİRR KKÖÖRRFFEEZZİİ  İİSSKKEELLEELLEERRİİ VVEE 
DDEENNİİZZ UULLAAŞŞIIMMIINNIINN DDÜÜNNÜÜ  BBUUGGÜÜNNÜÜ

GGiirriişş

Bir liman kenti olan İzmir, bazı Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi yapıları hariç
tutulursa bugün hala kimlikli yapılara gereksinim duymaktadır. Günümüzde kentte
mimari açıdan iyi denebilecek, ziyaretçiler tarafından fotoğraflanabilecek türde yapılar
yoktur. İskeleler ise suyun üzerine çıkan, dört tarafından etrafı algılanabilir yapılardır,
bu nedenle daha çarpıcı bir mimariye sahip olmaları gerektiği ortadadır. Bu açıdan
bakıldığında İzmir’in iskelelerinin mimari özelliklerinin çok olumlu olduğu söylene-
mez. Bu yazı İzmir’deki iskelelerin tarih içerisindeki gelişimini irdeleyecek ve
günümüzdeki durumunu değerlendirecektir.

TTaarriihh İİççeerriissiinnddee İİzzmmiirr LLiimmaannıı

Kentlerin kurulmasında ve büyümelerinde ulaşımın rolü büyüktür. Yerleşim birim-
lerini birbirine bağlayan çeşitli yollar ve ulaşım araçları uygarlık ölçütü sayılmaktadır.

İzmir dünyanın en eski liman şehirlerinden birisidir. Kent liman etrafında ve coğrafi
özelliği gereği körfez çevresinde genişlemiştir. Deniz ulaşımı konusunda Türkiye’de İs-
tanbul’dan sonra gelen ikinci kıyı şehridir. İzmir tarih boyunca liman kenti olmanın
avantajlarını yaşamış, ticaret konusunda da önemini her dönemde korumuştur. Uzak
Doğu ülkelerinden, Irak, İran Suriye gibi komşu Orta Doğu ülkelerinden gelen mal-
ların Avrupa kentlerine sevkiyatının yapıldığı yer İzmir’di. 18. yüzyılda İzmir’de ticaret
Müslüman olmayan tüccarların elinde bulunduğundan, 18. yüzyılda Frenkler ve 19.
yüzyıl başlarından itibaren İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ve Rumların
vazgeçemedikleri bir kent haline gelmişti.

18. yüzyıl başlarında ve ortalarında gayrimüslim tüccarlar, ticareti İzmir sahili boyunca
sahibi oldukları deniz kenarındaki evlerinin önündeki ahşap iskelelerden sürdürmek-
teydiler. 19. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına kadar da bu tacirler mallarının kente
giriş çıkışlarını bu iskelelerden sağlamaktaydılar. İzmir’e uzun süre bir kordon yolu
yapılmamasının sebebi ticaretle uğraşan ve kendi evlerinin önündeki iskelelerden
ticaret yapan bu kişilerin ayrıcalığı ellerinden kaçırmak istememeleridir. 19. yüzyıl
ortalarına kadar, limanı olmayan ticaret kenti İzmir’e gelen büyük gemiler kıyıdan
açıkta demirlemekte; yükler sandallarla ve şatlarla gemilerden kıyıya, kıyıdan gemilere
naklonulmaktaydı. Bu hem zor bir işti hem de malların gümrüklenmesi açısından da
sorun yaratmakta ve Osmanlı maliyesi ciddi zararlara uğramaktaydı.

** Yrd. Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü.

MMeelliikkee ÖÖZZSSOOYY** 

2. Gün  
Bildiriler
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İzmir limanının ahşaptan yapılmış ve yıpranmış antik liman ve rıhtımının yenilenmesi
1860’lı yıllardan itibaren düşünülmeye başlanmıştır. İzmir’in dış dünyaya esas açılımı
1867'de Fransız Guiffray şirketi tarafından başlatılan İzmir Liman inşaatı ile olmuştur.
1875 yılında Sultan Aziz tarafından, İzmir Limanı'nın inşa ve işletme ayrıcalığı Fransız
şirketi M. Gifre' ye verilmiştir. Yapılan anlaşmanın iki amacı vardı. 1- Rıhtım yapımı
2- Rıhtım boyunca tramvay hattı döşenmesi. Gifre Şirketi 1877-1919 yılları arasında,
Liman işletme görevini de yürütmüştür. Anlaşmaya göre rıhtım çalışmaları Konak’ta
bulunan Sarı Kışladan başlayarak Aydın Garına kadar uzanacaktı. Tesisler 30 yıl sonra
Osmanlı İmparatorluğu’na devredilecekti.

Şekil-1: Sarıkışla ve liman .
Şekildeki gravür rıhtım için
dolgu çalışmaları yapılırken
çizilmiş. U formundaki
yapı ‘Sarı Kışla’dır. Sarı
renkle boyalı olduğu için
bu adla anılmıştır. Kışlanın
hemen arkasında dolduru-
lan bölüm yer almaktadır.
Sarı Kışla'nın sağ arka
yönündeki büyük yapı
Hükümet Konağı’dır. Daha
ilerilerde ise o zamanlar
oldukça derin bir girinti
olan "Bornova Körfezi" adlı
bölüm görülmektedir.

İİzzmmiirr’’ddee KKöörrffeezz TTaaşşıımmaaccııllıığğıı

Batı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olan İzmir, Sanayi Devrimi ile birlikte
ekonomik açıdan güçlendi. Kentin görünümü değişerek modern bir hal almaya
başladı. 1880 yılında İngiliz, Rus ya da Yunan bandıralı birçok köhne teknenin hiçbir
denetim olmadan körfezde kendi istekleri doğrultusunda sefer yapmaları, hem İstan-
bul hem de vilayet yönetimlerinde “Körfezdeki deniz ulaşımının bir imtiyaza bağlan-
masının şart olduğu” görüşünü kuvvetlendirdi. Çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyan
gemilerle yapılan İzmir Körfezi’ndeki vapur işletmeciliği 1882’de yalnızca Osmanlı
bayraklı gemilerle yapılabileceği kararı ile yeni bir aşamaya girdi. Bu işi almaya istekli
iş adamları art arda talepte bulundu. İzmir Körfezi’nde vapur işletme ayrıcalığı 1883
yılında, aralarında Uşakîzade Sadık Bey’in de bulunduğu İzmirli iş adamı Yahya Hayati
Efendi’ye (Sonraları “Paşa” olarak anılır) verildi. Şehirde iç körfez, dış körfez yolcu
taşımacılığı yapabilmek için, başta Yahya Hayati Paşa olmak üzere, Türk ve Ermeni
hissedarlar tarafından Şirketi Hamidiye adıyla bir şirket kuruldu. Şirketin kurucu-
larından Yahya Hayati Paşa, o dönemde İzmir’in en önemli kişilerindendi. 15 Ağustos
1883’te İzmir Hamidiye Vapur Şirketi adıyla bir kumpanya kurarak, 1884 yılı Şubat
ayından itibaren körfezde yolcu taşımacılığına başladı.
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Değişen ekonomik yapı ile birlikte 19. yüzyılın ortalarından itibaren İzmir Körfezi’nde
buharlı gemi işletmeciliği yapılmaya başlandı Birkaç yıl içinde gerek gemilerde kul-
lanılan buhar teknolojisinin, gerekse şehrin hemen tüm kıyılarında yerleşmenin
gelişme gösterir olması, İzmir Körfezinde deniz ulaşımını kârlı bir iş haline getirdi.

Şirket iç körfezde Alaybey, Karşıyaka, Osmanzade, Bostanlı, Bayraklı, Konak, Karataş,
Karantina iskelelerine düzenli seferler yapacaktı. Dış körfezde ise Abdullah Ağa Çiftliği
(Narlıdere), Kilizman, Urla, Karaburun ve Foça’ya vapur işletecek, körfez dışında
Çeşme Ilıcası, Midilli, Ayvalık, Dikili ve Kuşadası'na seferler düzenleyecekti. Bu
dönemde vapurların yanaştığı bütün iskeleler ahşaptan inşa edilmişti.

Körfez vapurları çok sağlıklı olmamakla birlikte, İzmir halkının ulaşım sorununu
büyük ölçüde çözmüştü. Özellikle Karşıyaka ile Güzelyalı tarafında yaşayan İzmirliler
vapurlardan yoğun biçimde yararlanmaktaydılar. Nitekim 1915 yılına ait sayısal veri-
lere göre; İzmir-Karşıyaka arasında günde 20-27 sefer, İzmir-Kokaryalı (Bostanlı)
arasında ise 15-25 sefer yapılmaktaydı.

Denizci, Kaptan ve Araştırmacı
Eser Tutel’e göre ise, 1908
yılında İzmir Hamidiye Vapur
Şirketi'nin yönetimi değişmiş,
Belçikalı bir işletmeci grubu, şir-
ketin hisselerine sahip olmuş ve
şirketin de adını İzmir Körfezi
Osmanlı Vapurları Şirketi’ne
dönüştürmüştü. Şirketin imtiyaz
süresi 1916 yılında sona ermiş,
ancak Karşıyaka ve Göztepe'de
oturan halkın mağdur olmaması
için valilik şirketle geçici bir an-
laşma yapmıştı. İşgal yıllarında
İzmirli girişimcilerden Guifray,
Whittal, Rees ve Paterson İzmir
Körfezi'nde vapur işletmek için
bir şirket kurarak, işletme iznini
almıştır. İzmir'in kurtuluşunun
ardından sonra ise yeni yöne-
tim, 1923 yılında İzmir Körfe-
zi'nde vapur işletme imtiyazını
Uşakizade Muammer Bey’e ver-
miştir.Şekil-2: İzmir Körfezi Haritası ve Körfez Taşımacılığı
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1925 yılından sonra körfezde taşımacılık ortaklığı kamu ağırlıklı olan İzmir Liman ve
Körfez İşleri şirketine devredilmiş, sonrasında Denizcilik İşletmeleri ulaşım konusunu
üzerine almış ve 1999'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrine kadar bu görevini
yürütmüştür.

KKaarrşşııyyaakkaa vvee KKaarrşşııyyaakkaa VVaappuurr İİsskkeelleessii

Karşıyaka diye adlandırılan semt Beylikler devrinde Çakabey döneminde ve daha
sonra da Aydınoğulları Umur Bey dönemindeki İzmir savaşlarında Karşıyaka karşı
sahil isimleriyle adlandırılmıştır. 

1865’de İzmirli üç İngiliz tüccar İzmir Valiliğine başvurarak limana rıhtım yapımını
üstlenmek istemiştir. Valilik, Osmanlı padişahının iznini almıştır. Osmanlı Devleti ile
İzmir Rıhtım Şirketi yetkilileri tarafından karşılıklı olarak imzalanan “İmtiyaz Şart-
namesi”nin 19. maddesine göre İzmir rıhtımını yapan şirket, söz konusu yapım için
gerekli gördüğü ağaç, taş, tuğla, toprak ve diğer malzemeyi devlet arazisinden bedelsiz
olarak alacaktır. Yapım için gerekli olan malzemeleri çıkarmak için şirket Karşıyaka’ya
bir iskele yapacak, bu iskeleyi işin sonunda devlete bağışlayacaktı. Bu madde gereği
rıhtım için gerekli tüm dolgu malzemesi Karşıyaka’dan getirildi. Bu malzemenin yanı
sıra yine rıhtım inşaatında kullanılan ahşap kazıklar için gerekli ağaçlar da Yamanlar
ormanlarından elde edilerek Karşıyaka iskelesinde bekleyen teknelerle karşı kıyıya
aktarıldı. Günümüzdeki Kemalpaşa caddesinin tam karşısındaki noktaya yapılmış olan
iskele, Karşıyaka’ya bildiğimiz anlamda yapılan en eski iskeledir. Belli tonaja kadar
her tür teknenin bağlanabileceği boyutlarda olan iskeleden, yıllarca taşınan malzeme
ile İzmir rıhtımı tamamlanmış ve günümüzün İzmir Kordonu varlığını bir anlamda
Karşıyaka’nın taşından toprağından sağlamıştır.

19. yüzyılın ikinci yarısı başında İzmir Körfezi’nin güney yönündeki kıyı şeridi bugüne
oranla oldukça içerideydi. O dönemlerde deniz, Hisar Camii önündeki “Saman İske-
lesi” dediğimiz bölgeye kadar gelmekteydi ve bölgeye “Kale içi” adı verilmekteydi.
Saman İskelesi’ne çok sayıda kayık ya da yelkenli bağlanmakta Karşıyaka’ya ulaşım da
bu kayıklarla yapılmaktaydı. Birkaç yıl içinde şehrin hemen tüm kıyılarında yerleş-
menin gelişme gösterir olması, İzmir Körfezi’nde deniz ulaşımını kârlı bir iş haline
getirdi. 1865 yılında yapımı tamamlanan tren yolu da Karşıyaka'nın hızla gelişmesine
katkıda bulunmuştur. 1884'te kurulan Hamidiye Vapur Şirketi'nin Karşıyaka'daki
ahşap iskeleye vapur seferleri yapmaya başlaması, gelişmeyi daha da hızlandırmıştır.
1874'te Karşıyaka’da Levantenlerin mülkiyetindeki sahildeki evler daha çok yazlık
sayfiye olarak kullanılıp, pazar günleri Kordonboyu çok kalabalık ve şenlikli olmak-
taydı. Papa scala veya Papas Köyü olarak isimlendirilen Bostanlı ise Menemen'in
karpuz ve kavununun boşaltıldığı, gemilere yüklendiği bir iskele idi. Bostan tarlaları
nedeniyle Türkler bu şirin semte Bostanlı demişlerdir. Bostanlı'da yüzyılın başında
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bostanlardan toplanan kavun ve karpuzlar at arabalarıyla Bostanlı İskelesi'ne getirilir
takalara yüklenerek başka yerlere sevk edilirdi. 1891 Aydın Vilayet Salnamesi'ne göre
Karşıyaka’da 832 ev ve 1080 kişilik bir nüfus vardır. Karşıyaka’nın atardamarı olan
Rıhtım yolu (1888 sonlarında yapımına başlanan) Vapur iskelesinin sağındaki deniz
banyosundan başlayarak solundaki Papaskala’ya kadar uzanırdı. Rıhtım yolu topraktı
ve yazın deniz suyu ile sulanırdı. Yemyeşil bahçeler içinde denizi seyreden çok sayıda
yalının dizili olduğu bu yolun genişliği 20 metre civarında olup atlı tramvayın rayları
bu yolu ikiye bölerdi.

Daha önce sözünü ettiğimiz ve tamamen ahşap olan Karşıyaka İskelesi, daha sonraları
körfezde yolcu vapurları çalıştırılmaya başladığında, eklenen ahşap bir salonla yolcu
iskelesi haline dönüştürülmüştür. Bu iskele 1906 yılında havagazı ile aydınlatılmaya
başlanmış iki yıl sonraki bir ayaklanmada yakılarak, sonradan yeniden inşa edilircesine
onarımdan geçmiştir. 

1910’lu yılların Karşıyaka’sında -Bayraklı hariç- biri Donanmacı mahallesi (şimdiki
Karşıyaka İskelesi’nin yeri) sahilinde, diğeri ise Papaz’da iki iskele daha olduğu bilin-
mektedir. Karşıyaka İskelesinin tarihi içinde yaşadığı önemli bir olay vardır. 15 Mayıs
1919 günü, işgal başladığı zaman, körfeze giren Yunan savaş gemilerini seyretmek ve
alkışlamak için binlerce Rum ve diğer bir kısım azınlık İzmirliler Kordon’a yığılır. Şe-
hirdeki ikinci büyük grup karşılayıcı ise Karşıyaka’dadır. Çünkü İzmirli Rumların
yoğun olarak bulundukları yerlerin başında Karşıyaka gelmektedir. Günümüzde
Karşıyaka çarşısının girişinde hemen solda yer alan “06 Pasta Fırını” binası, o günlerde
de fırındır ve sahibi Etniki Eteryacı bir Rum’dur. Bu adamın önderliğindeki Rumlar
daha günün ilk ışıklarıyla birlikte Karşıyaka yalısında toplanmaya başlar ve iskeleye
de çıkarlar. Ancak çürümeye başlamış zayıf ayakları üstüne o kadar çok insan yığılan
iskele o ağırlığa dayanamaz ve birden çöker. Bu olayda yüzden fazla Rum yaşamını yi-
tirir. Dolayısıyla bir anlamda “Rumları İzmir’de denize ilk kez Karşıyaka iskelesi
döker”.  

Ahşap iskelenin mimari ya-
pısı gayet basit bir  dikdört-
gen prizma ile  iki yanında
simetrik konumlanmış kü-
bik kulübeciklerden oluş-
maktadır. Büyük dikdört-
genden oluşan ana yolcu
bekleme mekanına bağlı
olan bu iki küçük birimin
bilet gişesi ya da idareci biri-
mi olabileceği düşünülmek-

Şekil-3: Karşıyaka’nın ilk ahşap iskelesi (1884)
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tedir. Her bir birimin üstü kırma çatı olup yapı tek katlıdır, böylelikle o dönem
çevresinde yer alan tek ya da çift katlı yapılarla uyumludur.

1926 yılına gelindiğinde Karşıyaka İskelesi’nden körfezdeki hemen tüm iskelelere ak-
tarmasız doğrudan sefer yapıldığı görülür. Bu yıl içinde, iş yerlerindeki öğle paydosu
nedeniyle bile Karşıyaka’ya vapur gidip gelmektedir. Aynı yıl Karşıyaka-Reşadiye
(Güzelyalı) hattında da düzenli ve aktarmasız vapur seferleri başlar. Bu iskelenin
geçirdiği sayısız küçük onarımdan sonra kullanılmayacak hale geldiği görülünce,
Liman ve Körfez İnhisarı Anonim Şirketi yeni bir iskele yaptırtmaya karar verir. Kör-
fezdeki vapur seferlerinin de işletmecisi olan bu şirket 1934 yılında hazırlattığı projeyi
kısa zamanda gerçekleştirir. Otuz bin liraya mal olan bu iskele İzmir Körfezi’ndeki ilk
betonarme iskeledir.  

Şekil 4-5:
Betonarme
Karşıyaka Vapur
İskelesi (1934-
1950’li yıllar)

1930’larda Türk mimarların uluslararası üslup doğrultusunda yaklaşık on yıl süreyle
betonarmeye dayalı yeni Batıcılık örnekleri verdikleri görülmektedir. Karşıyaka İskelesi
de yalın dikdörtgen prizma formu, dört cephesinde dönen ritmik dizili pencere açık-
lıkları ile dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Dikdörtgen form ikinci katta
idari birim olabileceğini düşündüğümüz bir yükselti ile bozulmakta ve statik kütle
bir ölçüde hareket yani dinamizm kazanmaktadır.

İzmir’in 1960’lı yıllardan itibaren diğer illerden göç almaya başlamasıyla artan nüfus
yapısı Karşıyaka İskelesi’nin de kapasitesini arttırma ihtiyacını doğurmuştur. Mimari
açıdan incelendiğinde 1930’larda yapılan betonarme iskeleye göre daha geniş bir alanı
kaplayan dikdörtgen prizma şeklindeki kitle, geniş pencere açıklıkları ile, daha şeffaf
bir görünüm sunmaktadır.

Şekil 6-7: 1990
yılında hizmete
giren yeni
Karşıyaka Vapur
İskelesi, ön ve
arka görünüşü.
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1990’larda inşa edilen iskele yapısı günümüzde de varlığını sürdürmekte olup iki
katlıdır. Zemin kat yolcu bekleme salonu, bilet gişeleri ve idari birimleri içinde
barındırırken, üst kat, mağaza ya da banka olarak kullanılmaktadır. Deniz yönünden
bakıldığında üç cephesi birbirinin hemen hemen aynı olan yapının, dikdörtgen ana
kitlesinin köşeleri zeminden çatıya kadar dolu bırakılmıştır. Zemin kat üzerindeki
konsol çıkmalar yukarıdan ve aşağıdan diyagonal kırılarak çıkmanın orta ve geniş olan
kısmı yatay pencere bandıyla çevrelenerek kitleye bir anlamda hafiflik ve şeffaflık katıl-
mak istenmiştir. 

Şekil-8-9: İlk ahşap Bostanlı İskelesi (Papa Scala) ile arabalı vapur da yanaşabilen ve
1996’da hizmete giren yeni Bostanlı İskelesi

PPaassaappoorrtt İİsskkeelleessii

Yapımına 1867 yılında başlanan rıhtım ve mendireğin 1886 yılında tamamlanmasıyla
iç kısımların önüne bir set çekilmişti. Punta’ya kadar denize yedi sokak açılıyordu.
Belirli bir düzen içinde döşenen ve ‘dalle’ adı verilen rıhtım taşları Napoli’den getirilmiş
olup Kordon boyunca, tramvay raylarının geçişi düşünülerek döşenmişti. Böylelikle
rıhtım, mendireğe yanaşan yolcu ve yük gemileri, atlı tramvaylar ile Birinci Kordon,
İzmir’in en hareketli caddesi konumunu almıştı.

Daha önceleri açığa demirleyen gemilerde bulunan yolcular, sandal ve kayıkla kıyıya
çıkarak pasaport kontrolünden geçmezlerdi. Bunun sonucunda şehirde çeşitli asayiş
bozuklukları ve bir kontrolsüzlük hüküm sürmekteydi. Binanın yapımı ve kontrol-
lerinin başlaması bu gidişe bir son verdi. Pasaport binasının içinde liman idare binaları,
Osmanlı Telgraf Bürosu, Liman Başkanlığı, Sağlık Büroları, Karantina Yönetimi, Fener
İşletmeleri bulunmaktaydı. 1841’de başlayan Osmanlı Posta Hizmetleri, 1843’te İzmir
fiubesi’nin açılmasıyla sürdü. İzmir Şehri’nin Osmanlı ülkesindeki birinci derecede
ticaret iskelesi olduğundan buraya telgraf hattının şart olduğu bildirilmişti. Pasaport
binasına kurulan bu telgrafhane, İzmirli tüccarların birbiriyle olan iletişimini süratle
sağlıyordu.
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Şekil-10: Pasaport Binası Şekil-11: Pasaport ve Liman İdaresi binaları 

13 Eylül 1922'de kentte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Birinci Kordon
Caddesi üzerindeki tüm binalara yayılırken, Pasaport Binası da bu yangından büyük
ölçüde etkilenmiş, bina kalıntıları uzun süre kaldırılmamış ve bir enkaz yığını olarak
durmuştur.

Şekil-12:  Büyük Yangın sonrası
Pasaport İskelesi (1922)

Şekil-13: Mendireğin sonundaki yapı
kente denizden gelenlerin sağlık
kontrolünden geçirildiği yapı, karaya
yakın olan Pasaport olarak bilinen
yolcu bekleme salonudur.

1926 yılında Kazım Dirik’in vali olması ile birlikte yıkıntı halinde olan iskele "Birinci
Ulusal Mimarlık Akımı" adı verilen tarzda yeniden inşa edilmiştir.  Osmanlı ve Selçuk
mimarlığından esinlenen I. Milli Mimari akımının sivri kemerleri, geniş saçaklı çatıları,
Selçuklu tarzı kornişleri ile Milli Mimarlık akımının tipik öğelerini bulundurmaktadır.
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2000”li yıllara gelindiğinde kentsel tasarım ölçeğinde yapılan Kordon Yolu ve
Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri esnasında Pasaport İskelesinin fiziksel ve psikolo-
jik sıkıntılarının giderilmesi gündeme gelerek iskelenin kente daha yakışır bir konuma
getirilmesi amaçlanmıştır. Tasarım aşamasında tarihi iki yapı arasında 150 yıla varan
bir süredir yer alan yüksek dalgakıran duvarının kaldırılarak Mendirek ve Kordonboyu
arasında görsel bütünlüğü sağlayacak şekilde şeffaf elemanların kullanılması, kul-
lanılan çelik ve cam malzemeyle yeni yapı ile tescilli yapılar arasında kontrast bir etki
elde edilerek, bu etki deniz mavisine yakın bir rengin seçilmesiyle kuvvetlendirilerek
tarihi Gümrük Binası ile Karantina Binalarının daha ön plana çıkartılması amaçlan-
mıştır. İskelenin inşaatı sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü’nce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanan tarihi
Gümrük Binası ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce projelendirilen Karantina Binası
da basit bakım ve onarım kapsamında çatı onarımı ve dış cephe boya işlerinin yapıl-
masıyla daha da ön plana çıkmış böylece Pasaport İskelesi bir bütün olarak ele alın-
mıştır. Daha önceden üstü açık olan bekleme bölümünün olumsuz hava koşullarının
engellenmesi ve yapılan yeni bekleme salonunun bütünlüğünün sağlanması için tek
eğimli yekpare ve hafif bir çatı yapılmıştır. Şeffaflığı elde etmekteki kaygı nedeniyle
oldukça yalın, modüler çelik konstrüksiyonla tasarlanmış yapı mendirek ile kordon
arasındaki görselliği yakalaması, reflekte camlarla suyun yansımalarını iki eski yapı
arasına alması ve oluşturduğu hoş kontrast ile başarılı bir çalışmadır. 2003 yılında
tamamlanan projenin mimarı Deniz Dayangaç’tır.

KKoonnaakk VVaappuurr İİsskkeelleessii

18. yüzyıl başında Osmanlı Devleti’nin modernleşme hareketleri çerçevesinde, Konak
Meydanı’nda yeni ordu için Kışla-i Hümayun (Sarı Kışla)  inşa edilmiştir. 1867’de
meydanın sınırları Neo-klasik üsluptaki yeni Hükümet Konağı ile Sarı Kışla arasındaki
bölgede tanımlanmıştır. Böylelikle meydan, hem politik hem de askeri güvenlik
mekanizmalarından oluşan bir kimlik üstlenmiştir. 1905’te, Batılılaşma hareketleri ile
birlikte, kentin çağdaş bir görünüme kavuşması istenmiş; Sarı Kışla meydandan taşı-
narak, kışla alanının bir millet bahçesi olarak tiyatro, kütüphane gibi rekreatif işlevlerle
kimlik kazanması amaçlanmıştır. Bu imajın oluşturulması için 1913 yılında mekânı
sınırlandıran ve ölçeği belirleyen kışla duvarları kaldırılarak Hükümet binasının
bahçesi ile birleştirilmiştir. Bu dönemde, Basmane Garı’ndan Hükümet Konağı’na
kadar uzanan bir bulvar açılmış ve bu aks ile meydanın yeni eksenleri güçlendirilmiş,
kentin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayan bir düğüm noktası oluşturulmuştur.
1930’lu yıllar Saat Kulesi çevresinden Güzelyalı hattına elektrikli tramvay sistemi
uygulamasıyla yaya ve taşıtların ortak kullanımına açılan meydan, ilk kez trafik ile
yüz yüze gelmeye başlamıştır. 1930’larda Konak’ta ahşap vapur iskelesinin kurul-
masıyla taşımacılığın bir başka eksene daha açılması, 1937 yılında da tramvayların
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yerini otobüslerin alması ile Birinci Kordon aksına seferler başlatılması, Konak Mey-
danını üç eksende ulaşıma hizmet eden bir geçiş alanı haline getirmiştir. 

Eski ahşap iskele 1938 yılında yıkılarak yerine ilk betonarme iskele yapılmıştır.

1960’larda ve 1970’li yılların başında Sarı Kışla binası, depolar ve Eski Fransız Güm-
rüğü gibi Saat Kulesi’ni çevreleyen birçok mimari öğenin yıkılması ve Hükümet Kona-
ğı’nın da kısmen yanmasıyla alanının doğu yüzü tamamen kaybolmuş ve meydan
mekân sınırlayıcı özelliğini kaybetmiştir.

1970’lerde Konak Meydanı ve
çevresi yeni yapılaşmalara sahne
olmuştur. 1970’lerin sonunda yo-
ğunlaşan taşıt trafiği nedeniyle,
Konak Meydanına deniz tarafından
yaya ulaşımını sağlamak için bir
üstgeçit yapılmıştır. 2003 yılına
kadar tamamlanan projede önce-
likle meydanı ölçeklendirebilmek
ve uç noktalar arası yaya ulaşımını
etkin hale getirebilmek için alt ve
üst geçitler aracılığıyla iki belirgin
yaya aksı oluşturulmuştur. Bunlar-
dan birincisi, araç trafiğinin alt-
geçitten yapılması ile meydanın
sürekliliği korunarak, tarihî Ke-
meraltı bölgesindeki yaya akışı,
Konak İskelesi’nin bulunduğu kıyı
hattına bağlanmıştır. İkincisi ise,
meydanın bitişine doğru (kuzeyde)
tarihi Konak-Pier Alışveriş Merkezi
yanından kıyıya paralel giden mey-
danın eski yaya aksını birleştirmek
için konumlandırılan yaya üst geçi-
didir. Bu üst geçidin oluşturduğu
yeni yaya aksı ile Konak-Pier,
Cumhuriyet Meydanı arasındaki
sahil şeridi de Konak Meydanı’na
bağlanabilmiştir. Bu yaya geçit-
leriyle, yayanın sürekliliği, dolayı-
sıyla meydanın deniz ile yeniden

Şekil 14-15-16: 1930’lar Konak vapur iskelesinden
görünüşler
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buluşması sağlanmıştır. Konak Vapur İskelesi ile Pier arasındaki kıyı bandının çevre
düzenlemesi de  bu alanların kullanımını artırmıştır.

19. yüzyılın başlarından itibaren bir kamusal merkez olarak ortaya çıkan Konak Mey-
danı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bu özelliğini korumuştur. Son İskele 1984 yılında
yapılmıştır ve projesi Selamettin Şerifoğluna aittir. Yapının plan şeması irdelendiğinde
zemin katta Konak Meydanı’nın yoğun yolcu trafiğini  karşılayan geniş bir giriş
mekanı,onları dağılım ve bekleme salonuna yönlendiren lineer bir aks, nihayetinde de
üç çıkışlı ve haç biçimini anımsatan bir salon vardır. Üst katta ise yolcu salonunun üze-
rinde deniz manzaralı bir restoran ve mutfağı,  kafeterya ve idari birimlerden oluştuğu
görülmektedir.

Yapının ikinci boyutta yani plan şemasında verdiği yalın, okunabilir ince ve zarif etkiyi
üçüncü boyuta taşıyamamıştır. Kitlesel olarak bakıldığında orta mekanın adeta büyük
bir baca şeklinde yükseltilmiş çatısı, çıkış akslarının üstlerindeki çıkmalar, bu çık-
maların çatı örtüsündeki faklı malzemeyle yapılan kaplamalar, yapıya adeta kollarını
açmış büyük bir kuş görünümü kazandırmaktadır. Oysa su üzerinde daha hafif, daha
uçucu daha şeffaf bir yapının İzmir’in zarafetiyle daha uyumlu olabileceği açıktır.

AAllssaannccaakk VVaappuurr İİsskkeelleessii

Körfez vapurlarının Cum-
huriyet döneminde uğrak
yerlerinden birisi de 1927
yılında hizmete giren Al-
sancak Vapur İskelesi’dir.
Pasaportla Punta arasın-
daki uzun Kordonboyu
üzerinde yer alır. Ahşap
olan bu iskele Karşıyaka
ve Konak’ın ahşap iskele-
siyle benzer özellikleri
göstermektedir.

Şekil 17-18: İlk Ahşap
Alsancak Vapur İskelesi
(1927)
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Ahşap iskelenin yıkılmasından sonra inşa edilen ikinci betonarme iskele, 1980’ler de
haklı olarak İzmirli mimarlar tarafından oldukça olumsuz eleştiriler almış bir yapıdır.
Deniz üzerinde içerisinde kısa süreli kalınacak yapının içe dönük sağır duvarlarla
çevrilmesinin anlamı yoktur. Oysa bu yapının cephesinin yarıdan fazlası kapalı
yapılarak, pencere açıklıkları da köşe yuvarlatmalarıyla estetikten uzak bir görüntü
vermiştir. Binaların ortasında ve çatıda yapılan yükseltiye fener denir ve genellikle ışık
almak için kullanılır. Deniz üzerinde dört bir yanı açık olan yapıyı cephelerde örterek
ve çatıda fener yaparak ışık almak istemek yanlış; yanlış olduğu kadar da tuhaftır.
Fener kütlesi ile ana binanın kütlesi de  oran olarak uyumsuz olmuştur.                                                                                  

Yeni Alsancak İskelesi 2003 yılında mimar Ahmet Eyüce tarafından projelendirilmiş
bir yapıdır. Kare formunda minimalist bir yaklaşımla ele alınmış olan yapı, oldukça
şeffaf, zarif ve basit bir görüntü sergilemektedir. Plan şemasında kitlenin simetrisi tu-
valetlerle bozulmuş olsa da, üçüncü boyutta bakıldığında asimetrik görüntü rahatsızlık
vermemektedir. Ana kitleyi dört tarafından sarmalayan geniş saçaklar dört adet kolonla
taşıtılmış olup ana kitle çatıda yukarıya fırlatılarak kütlesel vurgu elde edilmeye
çalışılmıştır.

SSoonnuuççŞekil 19: Alsancak Vapur İskelesi, Plan, Çatı
Planı ve Kesiti

Şekil 20: Alsancak İskelesi’nin batıdan ve
kuzey batıdan görünüş
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İzmir’in tarih içerisinde gösterdiği gelişim deniz ulaşımını bir yerde zorunlu kılmıştır.
Demiryolu ve tramvayla yapılan taşımacılık kente gelene kadar semtler arasında yol
bulunmadığından, kıyılar arası ulaşım sandallar vasıtasıyla yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Örneğin Konak’tan Bornova’ya gidebilmek için sandallarla önce Bayraklı’ya
oradan da yük hayvanları vasıtasıyla Bornova’ya gidilebildiği söylenmektedir. Demir-
yolunun kente gelmesiyle birlikte bölgeler ve semtler gelişmiş, bununla birlikte mimari
yapılar da süratle artmıştır.

İskeleler su üzerinde etrafları tamamen boş, sağında ve solunda herhangi bir yapılaşma
bulunmadığından tamamen bağımsız ve özgür yapılardır. Bu yapılara deniz üzerinde
karşıdan bakıldığında sadece arka siluet onlar için bağlayıcı bir etken oluşturur.
Dolayısıyla, tasarımcılar tamamen çevreden kopuk olmasalar da, bir meydan ortasına
heykel yapıyormuşçasına özgür ve aynı zamanda sorumludurlar. Etraflarındaki boşluk
dolayısıyla ikisini de bir bakışta algılamak kolaydır, bu nedenle de dikkat çekicidirler.
Heykellerin meydanlara kattıkları kimliği iskeleler de kentlerine katarlar. İlk bakışta
algılanır olan her objeyi, ya da yapıyı beğenilir kılmak tasarımcıların ve mimarların
omuzlarındaki en büyük sorumluluktur. Bu tür yapılar kentlerin akıllarda yer etme-
sine, hatırlanır olmalarına ve sıklıkla anılmalarına da neden olmaktadırlar. Sydney
Opera Binası, Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi gibi deniz içi ya da deniz kenarı
yapıları, o kentlerin zihinlerde yerleşmesine yardımcı olan yapılardır. İskeleler onlar
kadar büyük olmasa da, belki başka fonksiyonlarla da desteklenerek biraz daha büyük
ölçekte ve bir heykelmişçessine tasarlanarak kentlere bir armağan olarak sunulabilirler.
Tarih boyunca güzelliğiyle kitaplara konu olmuş İzmir’in bu tür kimlikli yapılara
gereksinimi olduğu açıktır ve bu yapılar projelendirilirken ulusal proje yarışmaları
açılarak tasarım değeri güçlü yapılar kente kazandırılmalıdır.
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EESSKKİİ YYAAZZAARRLLAARRIINN GGÖÖZZÜÜNNDDEE İİZZMMİİRR

Bildirimizde eski yazarlar derken, Cumhuriyet öncesinde yaşamış İzmirli veya İzmir’de
bulunmuş Türk yazarlarını kastediyoruz. Bu konuyu ele almaktaki amacımız, eski
yazarların İzmir’i nasıl gördüklerini tespit etmek ve bunu yaparken de eski yazarlarla
günümüz yazarlarının İzmir’le ilgili görüşlerindeki farkı, başka bir deyişle de
Cumhuriyet öncesi İzmir’i ile Cumhuriyet sonrası İzmir’i arasındaki farkı bir ölçüde
ortaya koyabilmektir. 

Bugün çoğumuz tarafından yüzü batıya dönük, modern, çağdaş ve medenî bir şehir
olarak kabul edilen ve diğer Anadolu şehirlerinden bu açılardan daha ileri olduğu ileri
sürülen İzmir’i eski şair ve yazarlar nasıl görüyorlardı? Bu konu gerçekten ilgi çekici
bir konudur. 

Cumhuriyet öncesinde İzmir’de bulunan veya İzmirli olan yazarlar bu şehir için bize
belge değerinde bazı gözlem ve değerlendirmeler bırakmışlardır. Bu yazarlardan şair-
ler, genellikle duygusal bir şekilde hayran oldukları İzmir’i överken, diğer yazarlar
eleştirici bir tutum içindedirler.

1860’lı ve 70’li yıllarda İzmir’de bulunan ve Müftü Mehmet Sait, Mansurîzade Hüseyin
Esat ve Tokadîzade Mehmet Nuri gibi İzmirli şairlerle sık sık şiir atışmaları yapan Gi-
ritli İbrahim Rahmi Efendi (1839-1894), gönülden bağlandığı İzmir’i, dünyada benzeri
olmayan eşsiz güzellikte bir şehir olarak görür ve bunu bir kıtasında şöyle ifade eder:1

Yoktur küre-i arzda İzmir gibi bir şehir
Dursun ebedî dâire-i savn-ı Samed’de
Dil-besteyim o şehre ezelden beri hattâ
Rahmî ile İzmir müsâvîdir adedde

Bununla birlikte diğer şair ve yazarların, özellikle romancıların İzmir hakkındaki
kanaatleri bu kadar olumlu değildir. Bu konuda birçok örnek vermek mümkündür.
II. Meşrutiyet’ten sonra yazıya başlamakla birlikte Cumhuriyet döneminde yazdığı
popüler romanlarıyla ün kazanan Aka Gündüz, 1904’te Mekteb-i Harbiye’den genç bir
teğmen olarak çıkıp İzmir’e tayin edilen Ömer Seyfettin’i uğurlarken İzmir hakkında
oldukça şaşırtıcı bir değerlendirme yapar: “İzmir aslında insanın gözünde büyür,
münevveri en az yer İzmir’dir”2. 

Bu muhtemelen İzmir’in İstanbul’la kıyaslanmasından kaynaklanan sübjektif ve aşırı
bir hükümdür. Ancak İzmirli yazarlar da kendi memleketlerini anlatırken -bu ölçüde
olmamakla birlikte- olumsuz eleştirilerde bulunmuşlardır. 

** Prof. Dr., Do€u Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.

ÖÖ.. FFaarruukk HHUUYYUUGGÜÜZZEELL** 

3. Gün  
Bildiriler
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İzmir’in ilk gazetelerinden Hizmet’te imzasız olarak yayımlanan “İzmir’in Hali ve İs-
tikbali”3 başlıklı kapsamlı bir makalede –ki bu yazı, muhtemelen ilk Jön Türklerden
Tevfik Nevzad’a aittir- İzmir, bir bütün olarak şehircilik açısından ele alınır ve çok
olumsuz bir resim çizilir. Ticarî açıdan oldukça gelişmiş bir liman şehri olan İzmir;
Bursa, Konya ve kısmen Ankara, Adana ve Halep’in ve Akdeniz adalarının ithalat-ihra-
cat merkezidir. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan sonra ikinci sırada
gelen bir şehridir. Ama bu avantajına rağmen İzmir, şehircilik açısından çok geridedir.
Denizden bakıldığında Avrupa şehirleri gibi görünen şehir, içerilere gidildikçe çirkin-
leşir ve “sahil-i garbîsi delâletiyle düzgünle kendisine bir hüsn-i kâzip vermiş doksan
yaşında bir kadın”a benzer. Bir Avrupa şehrinden çok farklı olarak İzmir’de ne ticaret
için gerekli merkezler, ne elverişli yol ve meydanlar, ne gezinti ve dinlenme yerleri, ne
de tiyatro, müze ve kütüphaneler vardır. 

Şehrin en işlek cadde ve sokakları çok dar, dolambaçlı ve pislik içindedir. Bu cadde
ve sokakların iki yanında sağlıksız bir şekilde yapılmış evler ve ticarethaneler sıralanır.
Özellikle fakir Yahudilerin yaşadığı “Yahudhane” denen evlerin bulunduğu sokaklar
kolera ve veba gibi bulaşıcı hastalıkların kolaylıkla yayılabileceği, büyük yangınlara
zemin oluşturan mekanlardır. Sonuç olarak İzmir, uzaktan güzel görünmesine rağmen
içerilere gidildikçe çirkinleşen Avrupalı olmaktan çok uzak bir şehir manzarası gös-
terir.

Bu yüzden geçmiş nesilleri suçlayan yazar, bu durumu düzeltmedikleri takdirde gele-
cek nesillerin de kendilerini suçlayacağına inanır. 

Ünlü hiciv şairimiz Eşref de bu dar sokaklardan şikâyetçidir: Bu konudaki bir kıtasında
Gâvur İzmir’in sokaklarında bırakın bir arabanın rahat geçmesini, iki eşeğin bile yan
yana yürüyemediğini söyler. Bu yüzden sokakta yürüyen insanlar duvara yaslanıp
geçen eşeklere selâm durmak zorunda kalırlar. Şiirdeki “geçen eşekler” sözüyle şairin
imalı bir şekilde mevki sahiplerine büyük bir taş attığını da söyleyebiliriz.4

Gâvur İzmir’de sokaklar dardır
Bir selâm tavrı ile cân koruruz
Şöyle dursun develerle araba
Yolda eşşeklere biz has dururuz

Türk romanının büyük ustası Halit Ziya Uşaklıgil ise İzmirli olması dolayısıyla burayı
çok iyi tanıyan ve şehir hakkında en çok düşünüp yazmış olan yazarlar arasındadır.
O, bize gerek hatıra yazılarında gerekse makalelerinde İzmir’deki sosyal hayata dair
belge değerinde birçok anlamlı ve canlı tasvir bırakmıştır. Ancak İzmir’i çok sevmekle
birlikte o da Cumhuriyet öncesi İzmir’i hakkında oldukça olumsuz gözlem ve değer-
lendirmelere sahiptir. 
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Halit Ziya’nın hatıralarında ve yazılarında önemle üzerinde durduğu üç konu, İzmir’in
Türk unsurunun ekonomik geriliği, eğitimdeki yetersizliği ve cehalet veya taassu-
budur. Bu hususlara diğer yazarlar da yer yer değinmişlerdir.

Bir tüccar ailesinden gelen ve babasının halı mağazasında bir süre çalışan yazara büyük
acı veren şeylerden birisi, İzmir’de Türklerin ticaret ve iş hayatında Levantenlerden ve
azınlık mensuplarından çok geride olmasıdır. Onun gözlemlerine göre, İzmir hinter-
landında üretilen ve satılmak üzere Yemiş Çarşısı ve Gümrük’e getirilen ürünler bu-
rada nereden geldiği belli olmayan yabancı kişiler ile Rum, Ermeni ve daha çok da
Musevi tüccarlar tarafından satın alınıp ihraç edilir. Bu ticaret dünyası içinde çok az
sayıda Türk mağazaları veya iş adamları vardır, ancak bu iş adamları ihracatçı olmayıp,
yalnızca ihracatçı tüccarlara aracılık eden kişilerdir. Bu acıklı ticaret dünyasının kur-
banları üreticiler, kazananları yabancılar ve azınlık mensupları, seyircileri de
Türklerdir. Bu alemin en zeki, en aktif, en kuvvetli unsurları ise Musevilerdir5. Onun
ifadesiyle söylersek6: 

Arpa, buğday, nohut, darı, susam, bilhassa incir, üzüm ve palamut, sumak, afyon
akın akın gelir, bu efendilerin depolarında yahut beklemeye mütehammil olmayan-
lar Yemiş Çarşısı mağazalarının önünde sokakta teraküm ederdi. O zaman ihracat
tacirleri üşüşürler, fiyat verirler, mal tartılır ve satılırdı.

Fiyat, vezin v.s. bütün müstahsilin vasıtaya karşı olan emniyetine ve bunun in-
safına, namusuna mevdu idi.

Bu tesbiti yapan Halit Ziya, Cumhuriyet öncesi ile sonrası dönemleri karşılaştırarak bu
iki devir arasında Cumhuriyet dönemi lehine büyük bir fark bulunduğunu söyler ve
bize bir hayat hakkı veren eğitim kurumlarının Cumhuriyette kurulduğuna işaret ede-
rek genç nesillerin bunun kıymetini bilmelerini ister7.

Halit Ziya’nın İzmir’in Türk unsurunun ekonomik zayıflığı üzerinde ısrarla duran bu
ifadelerinin yanı sıra ünlü hiciv şairimiz Eşref’in de şiirlerinde İzmir civarındaki köy-
lerin ekonomik durumunu ele aldığını bu konuda uzun bir şiir yazdığını biliyoruz.
Onun 1900 Kasımında Ahenk Gazetesi’nde yayımlanan “Köy Bakkalları”8 başlıklı şiiri
İzmir veya daha genel olarak Ege köylüsünün Rum bakkallar tarafından nasıl
sömürüldüğünü, köylülerin ürettiği ürünlerin ve hatta tarlaların nasıl ucuza ellerinden
alındığını anlatır. Şiirde köylülerin cahilliği, bilinçsizliği ve teknolojinin nimetlerinin
farkında olmaması üzerinde duran şair, köylülere bir çeşit köy kooperatifi kurmalarını,
bu yolla sömürüden kendilerini kurtarmalarını ve cahillikten kurtulmak için de mut-
laka çocuklarını okula göndermelerini öğütler. 

Esasen İzmir Rüşdiyesinden ve Ermeni katolik rahiplerin idaresindeki Mekitarist Mek-
tebinden yetişen Halit Ziya’nın İzmir’in eğitim kurumları hakkında oldukça dikkate
değer gözlemleri vardır. 1878’de İstanbul’dan İzmir’e gelip de o zamanlar İzmir’in
modern anlamda en yüksek eğitim kurumu olan Yahudi Mahallesine yakın Sadullah
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Efendi Sokağı’ndaki Rüşdiye Mektebi’ne kaydedildiği zaman bu orta okulu, azınlık-
ların ve Levantenlerin okullarıyla kıyaslar ve aradaki büyük farktan derin bir üzüntü
duyar. 

Her sınıfı bir hocanın okuttuğu en fazla yüz mevcutlu, her yıl ancak 8-10 öğrencinin
mezun olabildiği İzmir Rüşdiyesi’ne karşılık, Rum ve Ermenilerin birçok eğitim ku-
rumundan başka lise seviyesinde eğitim veren büyük ve mükemmel mektepleri vardır
ve bu mektepler sadece erkeklere mahsus değildir, yani ayrıca kızlar için açılmış liseler
de vardır. Araç-gereç bakımından çok iyi durumda olan bu okulların öğretmen
kadrosu da çok kalitelidir. Rumların Aya Fotini okulu Rumluk âleminde adeta bir
üniversite gibi kabul edilir ve bu mekteple övünülür. Ermenilerin Debbağhane Çayı
civarındaki kız lisesi de eğitim seviyesi yüksek, çok iyi bir okuldur.

İzmir Rüşdiyesi’nin tam karşısındaki Musevilerin Alyans İsrailit Okulu da rüşdiyeden
hem bina hem de öğrenci ve öğretmen sayısı bakımından üstün durumdadır.

Protestanların ve özellikle İzmir’de önemli bir varlığa sahip olan Katoliklerin okulları
ise azınlık okullarına nispetle çok daha büyük ve eğitim seviyeleri de daha yüksektir.
Frerler Mektebi’nin yanı sıra ondan daha yüksek bir eğitim kurumu olan Lazaristlerin
Propoganda Mektebi vardır. Levantenlerin bu erkek mekteplerine denk sayılabilecek
kız okulları da vardır. Bunların başlıcaları da Sion ve Diyakones rahibelerinin idaresi
altındadır.

Halit Ziya, Rum, Ermeni ve Musevilerle Levantenlere ait okullardan çok iyi bir eğitim
alarak çıkan gençlerin İzmir’in iş ve ticaret hayatına nasıl rakipsiz şekilde hakim olduk-
larına ve bu dünyanın etrafında çelik bir ağ örerek başkalarının girmelerini nasıl en-
gellediklerine yakından şahit olur. Pratik hayata yarayışlı bilgilerle, matematik, iktisat
ve ticaret bilgileriyle yetişen bu gençler birkaç lisan konuşup yazarlar. Onların
bilmedikleri tek dil Türkçedir, bunun sebebi de karşılarında iş yapabilecek Türk iş
adamı veya tüccarların olmamasıdır.9

Yazar kendi okuduğu dört senelik İzmir Rüşdiyesinin eğitim seviyesi hakkında da
önemli bilgiler verir. Bu okuldaki en önemli ders Arapçadır. Bunun dışında biraz
Farsça, biraz Türkçe, biraz da Osmanlı tarihi, coğrafya ve matematik öğretilir. Ancak
bu bilgiler meslekî ve sosyal hayatta fazla bir işe yaramaz; çünkü Arapça ve Farsça
derslerinden edinilen dil bilgisiyle ne bu dillerde konuşmak ne de bir metni anlamak
mümkündür. Eğitim yöntemleri çok eski zamanlardan kalma, çağ dışı yöntemlerdir10.

Hizmet’te 1890’da çıkan imzasız, muhtemelen Tevfik Nevzad’a ait bir makalede11 de
bu eğitim konusunda ilgi çekici tespitler vardır. Bu yazı İzmir, Manisa, Aydın, Muğla
ve Denizli’yi kapsayan Aydın vilâyetini eğitim açısından diğer vilâyetlerle karşılaştırır.
Aydın vilâyeti, eğitim açısından diğer vilâyetlerden oldukça ilerdedir, ama yine de
vilâyet bu alanda henüz emekleme aşamasındadır; çünkü vilâyette iptidaî mektepleri
yetersizdir, rüşdiye mektepleri azdır. Koskoca vilâyetin sadece İzmir ilinde bir idadî
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mektebi açılabilmiş; Aydın ve Manisa’da ise idadî açma girişimleri başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Makalenin sonunda vilâyetteki Hıristiyan unsurların Türklerden
eğitim açısından çok ileri olmalarından gıpta ile söz edilir ve şunlar söylenir: 

(Hristiyan) Vatandaşlar ancak kendileri çalışmakta oldukları halde bizi hallerini
tasvirde güçlük çekeceğimiz derecede geçmiştirler.

Lisan-ı mader-zadları Türkçe olan Ermeniler, Rumlar tebdil-i lisan edecek dere-
celere varmış iken biz hâlâ kendi lisanımızı öğrenemedik. 

Hristiyanlar erkeklere mahsus mektepleri ikmal ederek muntazam, mükemmel
inas mektepleri açmış iken biz koca İzmir’de hâlâ bir inas rüşdiyesi vücuda ge-
tiremedik.

Yazarların ekonomi ve eğitim konusuna bakışlarını bu şekilde ortaya koyduktan sonra
halkın cehaleti konusuna gelirsek, bu konuda da Halit Ziya’nın gerek hatıralarında
gerekse makalelerinde dikkate değer gözlemlerde bulunduğunu görürüz. Başka bir
deyişle yazar, İzmir’deki Müslüman Türk unsurunun dinî taassubu, cahilliği ve dışa
kapalılığı üzerinde önemle durur. Mekitarist Mektebinde okurken Müslüman halkın
veya Türk unsurunun kendisine karşı aldığı tavır bu durumun bilincine varmasını
sağlamıştır. Onun bir H›ristiyan okulunda (papaz mektebinde) okuması, okulda oy-
nanan piyeslerde aldığı rollerde şapka giymesi, koltuğunun altında Frenkçe kitaplarla
ortalıkta dolaşması dedikodu konusu olmuş, dedesine şikâyet için heyetler gitmiştir.
Özellikle okulda fesini çıkarmak mecburiyetinde kalan Halit Ziya’nın bu hareketi mu-
taassıp çevreleri çok öfkelendirmiş ve bu, bir küfür gibi kabul edilmiştir. Yine bir gün
yazarımızın bir mecliste sohbet sırasında Hz. Muhammet’le ilgili bir soruya verdiği
cevap çarpıtılarak hakkında tutanak tutulup kadıya şikâyet edilmiş, bu davadan
güçlükle kurtulabilmiştir. Bu davranışları ve biraz da başarılarının kıskanılması
dolayısıyla Halit Ziya, İzmir’de yaşadığı sırada sık sık dinsizlik îma ve ithamına maruz
kalır. Onun daha uzun süren İstanbul hayatı sırasında bu gibi ithamlarla hiç karşılaş-
maması dikkat çekicidir. Bu olaylar 1880’li ve 90’lı yıllarda İzmir’in Müslüman Türk
ortamının H›ristiyan dünya veya batılı dünya karşısında bugünkünden çok farklı şek-
ilde oldukça keskin bir şekilde önyargılı, yeniliğe ve yeni fikirlere tamamen kapalı bir
tutum içinde olduğunu göstermektedir. Yazarın, vali Neşet Paşa’nın Hükûmet Kona-
ğı’nda 1880’li yıllarda verdiği bir baloya katılışını anlattığı sırada “İzmir’in henüz teced-
düt efkârıyla istinas peyda ettiğine hükm olunamayan efkâr-ı umumiyesi” demesi bu
gerçeği açıkça ifade eder.12

Şair Eşref’in bazı kıtaları da onun II. Meşrutiyet devrinde İzmir’de zeybeklik ve efelik
gibi bazı çağ dışı yaşayış ve adetlerin hâlâ sürüp gitmesinden ne kadar rahatsız
olduğunu gösterir. Ancak bu kıtalarda halk söz konusu yaşayış şekillerini kaldırmak
isteyen taraf olarak görünür. Halkın seçtiği milletvekilleri ise tam tersine bu adetleri
daha da canlandırmak peşindedir. 1908’de millet meclisine seçilen milletvekilleri İs-
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tanbul’a yanlarında bir zeybek grubuyla giderler. Halk bunları görünce başkente bir
eşkıya reisi gelmiş sanır. Bazı İzmir milletvekilleri bu geleneği kaldırmayı değil, can-
landırmayı hayal ederler. Şairin bu kıtaları, “Eşref’in Meclis-i Mebusanı yahut Mahsul-
i Hayali” şiirinde şu şekilde yer alır:13

Bahtiyâr en sonra İzmir’den giden meb'ûslar
Her biri yollarda bin yûhâ ile alkışlanır
Önde meb'ûs, arkada zeybekleri gördükçe nâs
Pây-ı tahta bir reîs-i eşkıyâ gelmiş sanır 

Çok bile böyle müvekkiller için böyle vekîl
Müddeîyi dinlemez, o kendi hulyâsındadır
Milletin kaldırmak arzu ettiği zeybekliğin
Birtakım meb'ûslar ihyâsı sevdâsındadır

Eski yazarların İzmir’e bakışı konusunda ele alacağımız son şahsiyet, bu şehre bir
sürgün olarak gelen ve hayatının sonuna kadar burada yaşayan ünlü Türkçülerden ve
fikir adamlarından Necip Türkçü’dür. Türkçü Necip, 1899’da geldiği İzmir’i diğer
yazarlardan farklı olarak olumlu bir şekilde görür. O, burada Türklük ve Türkçe
sevgisi bakımından oldukça uyanık bir ortam bulur ve bundan dolayı da 1900-1901
yıllarında bir Türkçülük hareketi başlatır. Sultan Abdülhamid’in sıkı istibdat idaresi
yüzünden bu hareket daha ziyade bir “Türkçe yazmak çığırı” şeklinde, yani dilde
Türkçülük hareketi olarak cereyan eder. Yazar, “İzmir’de Türklük ve Türk Dili
Hareketi Tarihi” başlıklı hatıralarında İzmir’i milliyet ve millî dil meselesinde oldukça
duyarlı ve bilinçli bir çevre olarak anlatır. Bu tasvir aynı zamanda İzmir’in demografik
ve zihnî yapısıyla ilgili o zamana kadar yapılmış en başarılı gözlemlerden birisi sayıla-
bilir:14

“İzmir şehri, öteden beri bilindiği üzere Türk soyuyla birlikte ayrı dinlerde, ayrı ırk-
ların, cemaatlerin yaşayıp kıpırdaştığı; coğrafî ve ticarî mevkii yüzünden de Avru-
palı, fakat türlü türlü din ve milliyette tüccarın uğradığı ve eğlendiği bir yer
olmuştur. Kendilerine göre kıyafetleri olan civardaki göçebe veya yerleşmiş halis
Türkler alış verişleri veya işleri için her gün şehirden eksik olmazlar. Bunların
konuşmaları, şehir ahalisinin konuşmasından kulağa biraz daha başka gelir.

İzmir’in evvelce az miktarda olan Türk ahalisine hemen bir asır içinde Mora’dan
veya Rumeli’den gene birçok Türk muhacir kafileleri gelip karışmıştır. Bu muhacir-
ler Osmanlı Devleti’yle diğer devletler arasında, son zamanlarda bir hayli sebepler-
den ve başlıca milliyet hırsı ve prensipleri namına kopan kavgalardan ve
mağlubiyetlerimizden dolayı memleketlerini bırakıp savuşmaya mecbur ol-
muşlardır. Memleketlerinden bu kopuşma ve acıklı bir yolda uzaklaşma sebeplerini
unutuveremezler, sonradan bilişip tanıştıkları kimselere anlatırlar.
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İzmir’deki ayrı ve türlü ırklara mensup olan kimselerin soy sevgisinin ve bu sevgi
icabıyla kendi soyları için yararlılık ve hizmetlerinin yüksek derecesi artık zamanla
oldukça uyanmış olan Türklerin gözüne çarpmaktan ve onları ister istemez
düşündürmekten geri kalamazdı.

Bir taraftan merkezde soy fikir ve sevgisine malik ve okumuş kimselerden yahut
dolayısıyla Avrupalılardan Osmanlılık veya Türklük namı altında milliyet fikri
sızıntıları veya akıntıları, uyanık muhitlere sayısı ve başlangıcı doğruca kestirilemez
senelerden beri yayılıp durmaktaydı. Bunlar da zihinler üzerinde şuurlu, sürekli
veya şuursuz bir tesir yapmaktan hâlî kalmıyordu. Şu suretle İzmir’in Türk muhiti
mevkiiyle, unsurların tesiriyle, mazisiyle artık milliyet meselesine, Türklük ve Türk
diline dair yazılacaklara oldukça hassas olmuştu. Bu gibi meselelerin ortaya kon-
masını bayağı bekliyormuş, umuyormuş gibiydi ve böyle olduğu da sezilmekteydi.”

Bütün bu gözlem ve tasvirlerden çıkan bir sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; İzmirli
veya İzmir hakkında yazan yazarların bir ikisi dışında çoğunun, Cumhuriyet öncesi
İzmirini anlatırken şehri, Cumhuriyet sonrası İzmiriyle veya batılı şehirlerle kıyasladık-
larını ve bundan dolayı da çoğunlukla da eski İzmir’in olumsuz yönlerini öne çıkardık-
larını söyleyebiliriz. Bunlar şüphesiz ki daha ziyade İzmir sevgisinden kaynaklanan
ve İzmir’i daha ileride görmek isteyen iyi niyetli eleştirilerdir. Söz konusu eleştiriler,
bize Cumhuriyet sonrası İzmirinde yapılan çalışmaların, yani ekonomi, eğitim hayatı
ve halkın aydınlanması yolundaki çabaların eskiye kıyasla ne kadar büyük bir ilerleme
yarattığını da anlatmaktadır. Elbetteki bu sonuç Cumhuriyet döneminin idealleriyle
yakından ilişkilidir, yani daha açık bir ifadeyle bu, büyük ölçüde Atatürk ilke ve inkı-
lâpları sayesinde gerçekleşen bir sonuçtur.
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GGiirriişş

15 Temmuz 1937’de İzmir Konak’ta ünlü Arap Fırını yakınlarında şimdilerde olmayan
bir kira evinde doğdum. Kendimi ve çevremi tanımaya başladığım 1942 yılında Ali
Ağa Camisi’nin önünden geçen 845 sokak ikinci çıkmaz 34 nolu evde oturuyorduk.
1942 yılını çok iyi hatırlamamın nedeni rahmetli annemle ilgili anılarımdır. Annem,
evimizin önünde bulunan sekiye oturur, büyük bir keyifle sigarasını içerdi. Arada bir,
içtiği Hanımeli sigarasını yakınımızda bulunan Tatar bakkaldan ben alırdım. 25 Kasım
1942’de kardeşim Erol’un doğumunu, arkadan annemin rahatsızlandığını ve bütün ça-
balara rağmen 1943 yılı baharında kurtulamayarak vefat ettiğini çok iyi anımsarım.

Bir iki anıtsal bina dışında geriye bir şey kalmayan eski İzmir’i çok iyi tanımamda,
babamın hemen Kemeraltı girişinde bulunan Hacı Ali Paşa Oteli ve Kıraathanesi’nin
kâtibi olması önemli bir rol oynadı. 1945 yılı ortalarına kadar sık sık gittiğim Konak
ve Kemeraltı’ya 1946 yılından itibaren başka semtler katıldı. Geçim şartları nedeniyle
yazları ve bazen okul zamanı akşamları çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalışım benim
çevremi çok genişletti. 1950 yılına geldiğimiz zaman şimdiki Ekrem Hayri Üstündağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, o günlerdeki adıyla Memleket Hastanesi,
Bahri Baba Parkı, şimdilerde Etnografya Müzesi ve Kültür Müdürlüğü olarak kul-
lanılan Piçhane, günümüzün Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi olan Halk Evi, şimdi
yerinde yeller esen İsmet Parkı da denilen İsmet Gazinosu, görkemli Sarı Kışla ve
hapishane kompleksi, o yıllarda bizlere her yaşta kapılarını açan Milli Kütüphane,
Gary Tobacco Company binası, Beyler Hamamı’yla, Anadolu Gazetesi’yle, doktor-
larıyla Beyler sokakları, Kemeraltı, Başdurak ve Kestelli Yokuşu en önce tanıdığım yer-
ler oldu ki, buraları benim birinci bölgemdi. İkinci bölgemi Mezarlıkbaşı - Tilkilik,
Namazgâh İki Çeşmelik Yokuşu, Tan Sineması’ndan biraz yukarı çıkıp sağa kıvrılınca
başlayan Uzun Yol, Çukur Hamam ve Damlacık oluşturuyordu. Üçüncü bölgem de
Konak – Heykel arasındaki Kordonboyuydu. Ben bu İzmir’i unutamadım, kentsel
dönüşüm adı altında ondan koparılan her değerin yasını tuttum. Plânsız, programsız,
tarihe saygısız, İzmir’in kentsel kimliğini dönüşüm adı altında beton yığınlarına
döndürenleri, sadece rant peşinde koşanları yalnız benim kuşağım değil, gelecek
kuşaklar da bağışlamayacaktır.

** Emekli Tarih Ö€retim Görevlisi.

AAyyddoo€€aann DDEEMM‹‹RR** 

3. Gün  
Bildiriler
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884455 SSOOKKAAKK VVEE İİKKİİNNCCİİ ÇÇIIKKMMAAZZ

Biz bu sokağı her zaman Ali Camii olarak dillendirdik. Burada 2-3 katlı, cumbalı,
avlulu, çoğunda küçük de olsa bir iki ağacı olan bahçeli evler vardı. Cami önünden
geçen 845 sokak,  elektrikle, iki çıkmaz sokak ise hava gazı ile aydınlanırdı. Havanın
kararmasına yakın mahallemize gelen fenerci, bir anahtarla gazı açar, ucunda küçük
bir yanıcı bulunan uzun sopasıyla feneri yakar, sabahın erken saatinde de gazı keserdi.
Çıkmaz sokaklardaki evlerde 1940’lı yılların aşağı yukarı sonlarına kadar elektrik ol-
mamakla beraber, Halkapınar suyu devamlı akardı. Herkes evlerinin önünü
süpürdüğü için sokağımız tertemizdi. Haftanın bir kaç günü eşekleriyle gelen
çöpçüler, tenekelerde biriktirilen çöpleri alır giderlerdi. Yazları çok bol tüketilen
karpuz ve kavun kabukları çöpe atılmaz, “karpuz kabuğu var mı yok mu” diye bağıran
adamlara verilirdi.

Mahallemizin sakinleri arasında, mühendis, hanım öğretmen, emekli ilkokul müdürü,
kabzımal, otel kâtibi, saatçi (satıcı),  demirci, mobilyacı ve caminin küçük lojmanında
oturan imamı vs. vardı. Pek çok ev, kalabalık nüfuslarıyla geleneksel büyük aileleri
barındırırdı. Anneannem, dedem, iki dayım, iki teyzem, dört kardeş, çoğu kere bizde
kalan babamın ikizi amcam, annem, babam toplam on üç nüfusla galiba rekor
bizdeydi.

O zamanki deyişle aile reisleri erkenden işe giderler, geç vakit evlerine dönerlerdi.
Sokak, gündüzleri kadınlara ve çocuklara kalırdı. Evimizde karyola yalnız ebeveyn
odasında olduğu için, sabahları ilk iş, iki oda ve bir sofada kurulan yer yataklarını
kaldırıp yüklüğe yerleştirmekti. Arkadan zemin katta bulunan büyük odanın uzun
sedirlerinin üzerlerine el iş örtülü saman yastıkları konurdu. 1940’lı yılların sonlarına
kadar sokağımızdaki evler gaz lambası ve yağ kandilleriyle aydınlatıldı. Savaş yıllarında
büyük bir gaz sıkıntısı vardı.  Her eve sadece aydınlatma için sınırlı miktarda gaz yağı
verilirdi. Böyle zamanlarda 8 mumluk gaz lambası konsolun üstünde süs olarak durur,
5 mumluk lamba ve hatta yağ kandili yakılırdı. Sabahın en önemli işlerinden biri lam-
bayı hohlayarak bir bezle parlatmaktı. Eğer okula gitmiyorsam bu iş benim görevimdi.
Evin ısınması, yemek pişirilmesi, çamaşır yıkanması ve banyo suyu için mangal ve
maltız kullanılırdı. Bunlar için gerekli odun kömürü de aileler için ömür törpüsüydü.
Kömür bazen karaborsaya düşer, bulunduğunda da tozlu ve kalitesiz çıkardı. Sabahları
öncelikle maltız yakılır, yemek pişirilirdi. 1950 yılına doğru maltızın yerini alan Op-
timus Primus marka pompalı gaz ocağı bizim mutfaklarda devrim sayılır. 

Yazın mahallemizde hummalı bir faaliyet göze çarpardı. Kasalarla gelen domatesler-
den, salça yapılırken, kurutulmak için bamya, biber ve patlıcan hazırlanırdı. Kış hazır-
lığı içinde önemli işlerden biri de tarhana yapımıydı. Tarhana otunun kokusu günlerce
evlerden çıkmazdı. Tarhana topakları beyaz örtülere serpilir, mutlaka evde kurutu-
lurdu. Tarhana topakları kuruyunca elde ovulur, irmik kıvamına gelince bez torbalar



- 398 -

içine konurdu. Tarhanadan sonra mutlaka makarna ve kuskus yapılır, rutubetsiz bir
yerde saklanmalarına özen gösterilirdi. 

Savaş yıllarında bazı gıda maddeleri karneye bağlanırken bazıları da karaborsaya
düşerdi. Kolayca ulaşılamayan gıda maddelerinden biri de şekerdi, olsa bile çok pa-
halıydı. Bir kilo şekerin 5 lira olduğu şikâyet yollu devamlı tekrar edilirdi. O yıllarda
şeker ihtiyacı, genellikle üzüm hoşafı, pekmez, çeşitli meyve pestilleri ve yine üzüm-
den yapılan gün balı ile karşılanırdı. Özellikle kış gecelerinde mahallemizde tahin-
pekmez satıcıları eksik olmazdı. Tahin-pekmezcilerin arkasından, yanık sesleriyle
“ekşi-tatlı boza” diye bağıran satıcılar gelirdi. Savaştan sonra tedrici de olsa şeker fiyat-
ları düşmeye başlayınca yaz hazırlıkları listesine reçel yapımı da girdi.

1950’li yıllara kadar yemek, yere serilen örtünün üzerine konan sofrada yenirdi.
Sofranın etrafına dizüstü veya tek ayak üzerine oturulur, ortaya konan büyük tabaktaki
yemek hep birden kaşıklanırdı. Savaş yıllarında ekmek de karneyle satıldığı için,
ekmek israfına kesinlikle izin verilmezdi. Değil bir dilim ekmek bir fırda bile ziyan
edilmez, örtüye dökülen kırıntılar toplanıp yenirdi. Sofrada, en çok ekmeğe saygı
duyulması konusunda küçük hikâyeler anlatılırdı. Bu nedenle uzun yıllar boyunca
nadir de olsa sokakta bir ekmek parçası görsek, yerden alır, öper, başımızın üstüne
götürür, yakınımızda bulunan bir duvar oyuğuna veya bir ağaç kovuğuna koyardık.
Somun veya harcı denilen yuvarlak ekmekler buğday arpa, yulaf, çavdar ve bir söy-
lentiye göre de süpürge tohumu içerdiği için kahverengiye yakındı. 1950 seçimlerinde
Demokratların en çok istismar ettikleri konuların başında şeker ve bu harcı ekmekler
geliyordu. Şimdi düşünüyorum da İsmet Paşa’ya çok haksızlık yapılmış. Savaş yıl-
larıydı, Avrupa’da kentlerin üzerlerine binlerce ton bomba atılıyordu. Türkiye ağır
baskı altındaydı, anlayış gösterilmesi lâzımdı. Şimdi, İsmet Paşa’nın bizlere yedirdiği
söylenen harcı türü ekmekler, süpermarketlerin başköşesinde has ekmeklerin dört
fiyatına satılmaktadır. Savaşın sonlarına doğru bazı fırınlara has ekmek (francala)
çıkarma izni verildi. Bu fırınlardan biri de Başdurak’da, Kestelli yokuşunun başındaki
fırındı. Önünden geçerken ekmekler albenileriyle, kokularıyla iştahımızı kabartırdı.

O yıllarda buzdolabı vardı, fakat bizim sokak sakinlerinin henüz hayallerinde bile
yoktu. Eğer yemek ertesi güne kalmışsa ilk iş onu kaynatmak olurdu. Zamanla evlere
ipe bağlanmış küçük buz kalıpları gelirdi. Bizim evde buz, daha çok limonatada,
ayranda ve babamla eniştemin rakı bardaklarında kullanılırdı. Su, serinletici özelliği
olduğu için testiye konur, ağzı da kokusu sinsin diye taze çam kozalağı ile kapatılırdı.
Su içtiğimiz maşrapanın yerini çok uzun yıllar sonra cam bardaklar aldı. Camın
kıymetini şu örnekle belirtmek isterim: Cam şişeler kesinlikle çöpe atılmazdı. Her
türlü şişe satın alınırdı. En ilginci de arada bir mahallemize gelen bir adam, ince meşin
gibi ipi şişeye bir defa dolar, ipin bir ucunu sokak kapısına, diğer ucunu beline tut-
turur ve şişeyi ileri geri çekerek aynı yerden sürtünmeyi gerçekleştirirdi. Belli bir süre
sonra şişe suya sokulur sokulmaz çat diye ikiye ayrılırdı. Usta bundan sonra bardak
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olacak kısmın çapaklarını temizler, zımparalar işini tamamlardı. Bu şekilde elde edilen
su bardakları evlerde uzun müddet kullanıldı. 

Büyüklerimizin yemekten sonra en büyük keyfi kahve içmekti. Cezvenin mangala
sürülüşü, kahvenin karıştırılması, köpüklenmesi, köpüklerin fincanlara taksim
edilmesi, kaynayan kahvenin fincanlara dökülmesi törensel bir görünüm kazanırdı.
Sanırım, komşuların birbirinden en rahat istedikleri şey, bir bardak şeker ve bir fincan
çekilmiş kahveydi. O zamanlar çiğ kahve çekirdekleri dolap denilen özel bir tavada
kavrulur, el değirmeninde öğütülürdü. Ve bir gün geldi, kahvenin de keyfi kaçtı. Mis
gibi kokan kahve de karneye bağlandı ve karaborsaya düştü. Binbir güçlükle temin
edilebilen bir miktar kahvenin içine kavrulmuş nohut kondu. O da olmadı, sırf no-
huttan kahve yapılıp içildi. 

Kış gelmeden önce ve kış boyunca yün örmek hanımların en önemli uğraşısıydı. Savaş
yıllarında şimdilerde olduğu gibi yumak - yumak yün bulmak imkânsızdı. Ben bazı
evlerde elde yün eğrildiğini, bunların kazanlarda boyanıp kazak yapıldığını bilirim.
Eğer çarşıdan yün alınabilmişse, annelerin yardımına çocuklar koşar, çocukların iki
kolu arasına yerleştirilen çileler yumak haline getirilirdi. Şimdilerde örgü işleri, bir
ihtiyacın ucuza karşılanması yanında daha değişik bir şeyler giyinmek için yapılmak-
tadır. Hâlbuki o yıllarda çocukları da büyükleri de korumanın tek yolu yün kazaklar,
ceketler, pantolonlar ve çoraplar örmekten geçiyordu. Hiç unutmam, ilkokulda el işi
dersinde haftalarca çorap tamiri ve örgü örme dersleri görmüştük. Öyle ki, çorabın
topuk tamiri için özel yapılmış yumurta tabir edilen beyzi parlak taşlarımız bile vardı.

Doğru dürüst kumaş bulmak da zordu. Yünlü kumaş, hatta iç çamaşırı ve okul önlük-
lerinin yapıldığı Amerikan bezi bile vesikaya tabiydi. Bunların da en güzel tanığı o yıl-
larda kullandığımız nüfus cüzdanlarıdır. Amerikan bezlerini ağartmak için önce kireç
kaymağı suyuna yatırılır veya çamaşır sodasıyla kaynatılır, önlük yapılacak olanlar
siyaha boyanırdı. Ceketler ters yüz edilir, çift yaka ile alınan gömleklere gerektiğinde
üçüncü bir yaka daha diktirilirdi. Kışın dahi çocukların çoğuna kısa pantolon, uzun
siyah çorap giydirilirdi. Çoraplar da defalarca yamanır, artık dikiş tutmayınca altlarına
taban geçirilirdi. Hanımların muslin ve 1950’li yıllara doğru moda olmaya başlayan
naylon çorapları da kaçtığı zaman Beyler sokağındaki çorap çekenlere götürülürdü.
Hanımlar gündelik hayatlarında, yazın japone kollu basma, kışın uzun kollu pazen el-
biseler giyerler, bir mantoyu 10-15 yıl giymekle öğünürlerdi. Savaştan sonra kumaş
alım satımı serbest kalınca mahallemize bir seyyar kumaş satıcısı gelmeye başladı.
Genç bir Yahudi yüklendiği koca bohçasıyla bizim evin önüne gelir, sekide her türden
kumaşını sergilerdi. Sokağın bütün hanımları sıkı pazarlıklarla, haftalık çok küçük
taksitlerle aldıkları kumaşlarla evlerine dönerdi. Bu girişimci Yahudi, uzun müddet
mahalleye geldikten sonra kayboldu. Mimar Kemalettin’de küçük bir manifatura
dükkânı açtığını ve eski müşterilerini buraya çektiğini duyardım. Alınan kumaşların
dikimi için terzi aranmaz, terzi ayağınıza gelirdi. Gündelikçi tabir edilen terzi hanım,
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el makinesiyle gelir, yemek molası hariç evdeki hanımların da yardımıyla 2-3 elbise
dikerdi. Galiba annelerimizin ve hatta evliliğimizin ilk yıllarında bizlerin en çok sıkıntı
çektiğimiz iş ütü yapmaktı. Kömürü yak, ütüye koy, sıcaklığını ayarlamak için uğraş,
kolalanmış gömleğin sararmamasına dikkat et… eziyetti. Çamaşır yıkanması daha da
eziyetti. Çamaşır sodası veya küllü su, Öküz Baş marka çivit, sabun ve içinde bir in-
sanın yıkanabileceği kadar büyük bir bakır leğen ve kazan çamaşır gününün olmazsa
olmazlarıydı. Beyaz çamaşırlar mutlaka kaynatılır ve saatlerce elde ovulur, çitilenirdi.
Modern yaşamın bütün nimetlerinden yararlanma imkânı elde eden rahmetli anama
o günleri hatırlattığımda, çektiklerinden şikâyet etmez, “oğlum o günlerde yokluk
vardı, hayat zordu amma komşuluk vardı, dostluk vardı, arkadaşlık vardı” diyerek
yaşadığı günün duygusuzluğuna isyan eder, sonra da “şimdikiler de haklı, baksana
bizim zamanımızda böyle miydi? Evlerin kapısı, sabah kapanıyor, akşam açılıyor,
herkes işinde gücünde, çalışmayan kadın mı kaldı?” diyerek teselli arardı.  

Büyük, küçük, çoğunluğun ayakkabıları, daha sağlam ve o yıllarda daha ucuz olduğu
için ısmarlama yaptırılır, eskiyinceye kadar birkaç defa pençeye giderdi. Kadın ve
erkek ayakkabılarının burun ve topuklarına demir, çocuk ayakkabılarına ayrıca kabara
çakılırdı. Hazır ayakkabıyla Namık Kemal Lisesine başladığım 1950’li yılların başında
tanıştım. Ayakkabılarımız uzun yıllar boyunca Anafartalar Caddesi’nin kuyumcular
bölümünde bulunan ve bir Yahudi tarafından işletilen Birlik Kundura Mağazası’ndan
alınırdı. Benim de yakın zamanlara kadar ayakkabılarımı aldığım bu mağaza, kalitesin-
den ödün vermediği için Kemeraltı’nı işgal eden ucuzcu ayakkabıcılarla daha fazla
rekabet edemeyerek, bu yaz kepenklerini kapatmak zorunda kaldı.

Annelerimizin en büyük dertleri, şüphesiz bit ve tahtakurusuna karşı vermek zorunda
kaldıkları amansız mücadeledir. Çamaşırlarımızın dikiş kıvrımlarına saklanan beyaz
renkli vücut biti ile öbüründen daha küçük ve koyu renkli saç bitinin girmediği ev
yoktu. Erkek çocukların yıllar boyu saçlarını uzatma şansları olmadı. Kız çocukların
saçları da pek enselerinden aşağı inmezdi. Bit ile top yekûn mücadele edildiğini hatır-
lıyorum. Savaş yıllarında bir ara Sarı Kışlaya sığmayan askerlerden mahallemizdeki
Ali Ağa Camiine yerleştirilenlerin bitlerden arınması için etüv arabası gelirdi. Çamaşır-
lar bu arabada buhardan geçerdi. Mahalleli de bir bohçaya koydukları çamaşırlarını
etüv arabasında bitlerden temizlemeye çalışırdı. Dumlupınar ilkokulunda uzun yıllar
her sabah ilk işimiz, başkasını görmemek için kafamızı alnımızdan sıraya dayardık.
Sevgili öğretmenimiz, eşsiz insan Fatma Olalı (Uzel) elindeki ince bir çubukla
saçlarımıza ve yaka kıvrımlarımıza bakardı. Ayak seslerinden, bazı arkadaşlarımızın
temizlenmek için eve gönderildiklerini anlardık.

Yaz günleri çıkmaz sokaktaki evlerin kapıları genelde açık olurdu. Bu sayede, komşu-
lar kapı önlerinde birbirleriyle ayaküstü görüşme imkânı yaratırlardı. Akşam yemeğin-
den sonra herkes kapısının önüne çıkar tatlı tatlı sohbetler yaparlardı. Kış gecelerinde
sık sık bir evde mangal etrafında toplanan komşular, pür dikkat anlatılan masalları
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dinlerdi. Anneannem ve özellikle herkesin sevgilisi Ayşe Hanım teyze, masallarıyla
herkesi büyülerdi. Bu masallarda şeytanlar, devler, gulyabaniler, insan kaçıran ayılar
daima başroldeydi. Bizler yani çocuklar korkumuzdan tir tir titrerdik. Çoğu kere yat-
tığımda bu yaratıklar rüyama girmesin diye gözümü kapatmamaya çalışırdım. Geceleri
gördüğüm kâbuslar nedeniyle kan ter içinde uyanır veya uyandırılırdım. O gün bugün
korku filmlerinden uzak durmaya çalışırım. Bu kâbuslara konakta gördüğüm bir man-
zara da eklenmekte gecikmedi. Yedi yaşlarında kadardım, yanılmıyorsam babamla be-
raber Hacı Ali Paşa Oteli’ne gidiyorduk, Konak Meydanı’na geldiğimiz zaman yerimde
donup kaldığımı hatırlıyorum. Darağacında bir adam sallanıyordu.  Babam elimden
kavradığı gibi Kemeraltı’na yöneldi. Bu insanlık dışı cezanın Türk Ceza Hukukundan
kaldırılmasının beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam.

Erkeklerin nadir de olsa katıldıkları sohbetlerde savaştan, siyasetten ve hayat pa-
halılığından başka bir şey konuşulmazdı. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan hayatını
güçlükle kurtarmış dedem, marangozluk yapan amcam, arkadaşım Ajlan’ın babası
mobilyacı Cemal Bey amca, arkadaşım Nihat’ın babası Selim Bey amca hepsi birer
uzman edasıyla savaşın gidişatını tartışırlardı. Eğer o yılların gazetelerine göz atarsanız,
onların neden savaş üzerinde bu kadar çok durduklarını daha iyi anlarsınız. 

Savaşın çocuklar için en ilginç tarafı karartma günleriydi. Çıkmaz sokağımızdaki hava
gazı feneri ve 845 sokaktaki iki elektrik ampulü mavi renkle kamufle edilmiş, bütün
evlerin pencereleri kalın perdelerle kaplanmıştı. Gece bekçisi en küçük ışık sızması
olsa kapıyı çalar uyarırdı. Karartmaya uymayanlara para cezası verildiğini duyardık.
Yaz günü kapının önündeki sekide otururken hepimizin gözü gökyüzündeydi.
Gökyüzünü birbirini keserek tarayan ışıldakların Alman uçaklarını aradığı söylenirdi.
Almanya’ya krom ihracının durdurulması (Nisan 1944), bu ülkeyle ilişkinin kesilmesi
(Temmuz sonu 1944), Türkiye’yi savaşın eşiğine getirmişti. Almanlar o sırada hâlâ
Bulgaristan, Yunanistan ve Ege adalarında bulunuyorlardı. Her an bir Alman saldırısı
bekleniyordu. O günlerde pek çok ailenin İzmir’den ayrıldığı bilinmektedir.  Bir
paniğe sebep olmamak için bu konudaki gazete haberleri iç sayfadan basite in-
dirgenerek verilmiştir. Bir gece mahşeri bir kalabalığın olduğu Alsancak Garı’nda De-
nizli’ye giden tren yolcuları arasında anneannemin başkanlığında evimizin çocukları
ve gençlerinden oluşan altı kişilik bir gurup da vardı. Böceli istasyonunda karşılanı-
şımız, eşek sırtında Honaz’ın Emir Azizli köyüne gidişimiz, orada içine mısır unu kon-
muş taze şipitlerle kaşıksız yemek yiyişimiz unutulacak gibi değildir. Elektriği olmayan
köyde akan suyun döndürdüğü dolaptan bir dinamo vasıtasıyla elde edilen elektrikle
çalışan bir radyo vardı. Öğlen ajansını dinlemek için bütün köylüler bahçeye çıkarılan
radyo başında toplanırlardı. Hem doğudan hem batı cephesinden ağır darbeler yiyen
Almanya’nın Türkiye’yle uğraşacak hali olmadığı anlaşılınca bir ay kadar sonra İzmir’e
geri dönmüştük. 1945 yılı baharında da bir gün babamın yanına gittiğimde Kemer-
altı’nın hali görülmeye değerdi. Her tarafta bayraklar asılmış, bütün esnaf dükkân-
larının önünde sevinç içindeydiler. Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuştu.   
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Sokağımızın sakin ve monoton geçen günleri Ramazan ayıyla beraber hareketlenirdi.
Ramazan ayında hemen herkes oruç tutardı. Mahalleli Ali Ağa Camiini baştan aşağı
temizleyip orayı da Ramazan’a hazırlardı. Müezzin Hafız Ahmet Efendi’nin insanın
içine nüfuz eden sesiyle “Tanrı uludur, tanrı uludur, tanrıdan başka yoktur tapacak”
diyerek başladığı Türkçe ezana Kadifekale’den atılan top sesi karışırdı. Yıllar sonra
müezzinimizi sorduğumda 1950’li yılların başında (24 Mart 1951) İzmir Fuarı’nda
açılan radyo evinde neyzenlik yaptığını öğrenmiştim. Demek ki o güzel sesin altında
engin bir müzik kültürü varmış. Teravih namazı kadın, çoluk çocuk kalabalık bir ce-
maatle kılınır, gece davul ve mani sesleriyle sahura kalkılırdı. Arife günü herkes evini
ve evinin önünü pırıl-pırıl yapardı. Bayram, babalarımızın namaz dönüşüyle başlar,
evdeki bayramlaşmayı ziyaretler takip ederdi. Her bayram, bekçi, çöpçü, davulcu,
postacı, mutlaka gelir ve harçlıklarını alırlardı. Çocuklar, ancak komşuluk ilişkisi olan
evlere el öpmeye giderlerdi. Kendileri eve alınır, hatırları sorulur ve mendil içine kon-
muş harçlıkları verilirdi. Bizlerde topladığımız paraları bayram yerinde, bazen büyük-
lerimizin refakatinde fuarda oyuncaklarda ve abur cubur yiyerek tüketir, çoğu kere de
midemizi bozup yataklara düşerdik. 

Yetişkinlerin ve çocukların monoton günlerini değiştiren en önemli eğlence sinemaydı.
Elhamra sineması sokağımıza en fazla beş dakikalık mesafedeydi. On-onbeş dakikada
Tan, Asri, Yeni ve Lâle Sinemalarına ulaşılırdı. Elhamra sineması salonuyla bir sanat
galerisini andırırdı. Onun sanatsal atmosferine seyirciler de uyar, sinemaya en şık
kıyafetleriyle giderlerdi. Sadettin Kaynak’ı arabesk müziğin öncüsü yapan Arab filmleri
yanında kovboy, tarzan, kurgu bilim ve komedi filmleri revaçtaydı. Biz çocukların en
rahat gittikleri sinema Tan’dı. Kapıda bir çığırtkan “salon balkon ayakta, hususide yer
var” diye bas-bas bağırırdı. Kızılderililere karşı mavi üniformalı Amerikan süvarileri
savaş alanına girerken sinema alkıştan yıkılırdı. II. Dünya ve Kore Savaşları yanında
Amerika’nın savaş sonrası Türkiye’ye destek vermesi, Marşal yardımı, bu hayranlığın
nedeni olmalıdır. İzmir Fuarı, yıllarca Amerika- Rusya rekabetine tanıklık etti. 1950’li
yılların başlarında, Amerikan pavyonunda bir plâk dağıtıldı. Teyzemin evinde bulunan
ve Türkiye’ye yeni-yeni girmeye başlayan bir pikapta dinlediğim plâğın müziği ve sö-
zleri son derece etkiliydi. Müzik, o yılların modası olan tango formatında bestelen-
mişti: “Amerika. Amerika, Türkler dünya durdukça hep beraberdir seninle hürriyet
savaşında.” Bu amansız propagandalardan kurtulup devletlerin gerçek niyetlerini
kavrayıncaya kadar –kendim için söylüyorum- epey bir zaman geçmesi gerekti (Tarih
ve Nazım Hikmet okumak, Viyetnam’da Amerika’nın çirkin yüzünü görmek gibi). 

O yıllarda bizim mahallenin en gözde piknik alanı Şirinyer’de koşu alanında bulunan
koruluktu. Yerlere kilimler serilir, ağaçlara ipler atılır, güle oynaya bir gün geçirilirdi.
Benim en çok hoşuma giden atların koşu pistini çevreleyen tahta çitlere yaklaşıp
yarışları seyretmekti. Daha sonraları bu piknik alanlarına Küçük Yamanlar ve özellikle
1950’yılların başında İnciraltı katıldı. Ulaşımı körfez vapurları sayesinde çok kolay
olan İnciraltı sahilleri ve plajları o kadar ünlendi ki, Şirinyer unutuldu, gitti.
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Arada bir bizim de götürüldüğümüz bir eğlence mekânı mahallemize çok yakın olan
İsmet Gazino ve Parkı, bugünkü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ile Resim ve
Heykel Galerisinin olduğu yerdeydi. Buraya yazları gidilir, gazino kısmında değil,
kafesli çitlerle ayrılmış çayhane kısmında oturulurdu. Genelde buraya erkenden
gelinir, gazinoya yakın bir masa tutularak konser dinlenmeye çalışılırdı.

Yalnız bizim sokağın değil, bütün kentin sabırsızlıkla beklediği İzmir Fuarı’nda 20
Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında büyük küçük herkesi memnun eden etkinlikler
sergilenirdi. Fuara gidileceği gün, heyecan gündüzden başlar, herkes en güzel giysi-
leriyle yola dökülürdü. Fuarın bence en renkli günü 9 Eylül’de yaşanırdı. Çevre köy
ve kasabalardan gelip gündüz kurtuluş törenlerine katılan yerel giysili köylüler, fuarda
hoş bir görüntü yaratırlardı.  

Büyüklerin yanında, çocukların da kendine özgü bir dünyaları vardı. Ali Ağa Camii
ve çevresindeki bütün sokaklar bizimdi. Daha çok cami ile ikinci çıkmaz arasında
toplanılır, orada oynanılırdı. Yazın en çok sevdiğimiz yer, her ne kadar arada bir Hafız
Ahmet Efendi söylense de kovalasa da şimdiki halinden daha büyük, avlusu ortasında
dut, girişin solunda domuz eriği, haziresinde ulu selvi ve çok ekşi nar ağaçları olan
camimizdi. Hazirenin güneyindeki istinat duvarının doğu köşesinde, bizim mağara
dediğimiz dehliz, heyecan ve cesaret sınama yeriydi. Korkak damgası yememek için
dehlizin sonuna kadar gidilmeli ve oradaki küçük bir hücremsi yerde biriken sarı ren-
kli yağlı çamurdan, bir başka deyişle kil denilen topraktan bir miktar alınıp gelin-
meliydi. Ellerimizde çıra veya mum mağaraya girilir, zemindeki yer yer su sızdıran ve
birikintilere neden olan künklere dikkat edilerek sona ulaşılır ve sarı topraktan alı-
narak cesaretimiz kanıtlanırdı. Sonraları edindiğim bilgilerin ışığında hücremsi diye
nitelediğim yerin bir maksem, yani su dağıtım merkezi, dehlizin de camiye ve çevreye
su getiren bir tünel olduğunu düşünüyorum. Aralarında korkmadan oynadığımız
mezar taşlarının İzmir’in önde gelen ailelerine ait olduğunu, tarihi bir belge niteliği
taşıdığını bilemezdik. Benim bu konuda ilk aydınlanmam 1957 yılına rastlar. Çok
verimli bir çağında kaybettiğimiz değerli Hocam Cengiz Orhonlu’yla beraber araştır-
maya gittiğimiz Karaca Ahmet Mezarlığında tarih fışkırdığını görmüştüm. Yıllar önce,
kitabe dersleri uygulaması çerçevesinde Ali Ağa Camii haziresine götürdüğüm öğren-
cilerimi bir zamanlar etrafında koşuşup durduğumuz bir taşın önünde topladım ve
hep beraber okuyalım dedim. Öğrencilerim, 1878 yılında vefat eden Manisalı merhum
Hüseyin kızı Cemile Hanım’ın feryat namesi ile karşı karşıya kaldılar. Cemile Hanım,
“domatesin 10, etin 60, ekmeğin, kömürün 20 para olduğunu, aş olarak bamyadan
başka bir şey görmediğini, bu haline de şükredip, onüç yıldan beri dört çocukla kocası
acımasız Urlalı Mustafa Efendi’ye sabırla tahammül etmekten belinin büküldüğünü,
ayak başparmağında mercimek tanesi büyüklüğünde bir şişle 30 yaşında ölüm şarabını
içtiğini yana yakıla anlatmakta, kardeşinden ve taşına ibretle bakılmasını istedik-
lerinden bir Fatiha” beklemekteydi. 
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Erkek çocuklar arasında bugün de olduğu gibi en çok futbol oynanırdı. Genellikle,
bezlerden yapılmış topların peşinde koşar, çift kale oynardık. Bunun yanında çelik-
çomak, bir tenekeye taş atılarak oynanan muçu, üçtaş, beştaş, dokuztaş, çember çe-
virme, topaç, birdirbir, uzuneşek, çatal-matal kaç çatal, saklambaç, camdan, metalden
ve killi topraktan yapılmış meşe oyunları çok yaygındı. Camdan olana cambalik veya
gazoz, madenden olanına bilye, topraktan olanına diringa dediğimiz meşelerle, appa
ve gırgit oynanırdı. Appa’da esas olan, bir daire içindeki, meşeleri dışarı çıkarmak,
gırgitte ise bir duvar dibine açılan çukura belli bir mesafeden diringaları tek veya çift
olarak sokmaktı. Sokaklardan topladığımız karton sigara paketleri, karamelalardan
çıkan devlet başkanı resimleri ve ülke bayrakları da biriktirir, bunları, aşık atarak bir-
birimizin elinden almaya çalışırdık.

Bahri Baba Parkı, tam anlamıyla enerjimizi boşalttığımız yerdi. Salıncak, elimizle
döndürdüğümüz dönme dolap, bir hayli yüksek kaydırak ve tahtıravalli yanında uzun
bir barfiks bizi saatlerce oyalayabilirdi. Bazen parkın sınırları aşılır, deniz kenarına
İsmet Parkı’na inilirdi. Burada tahta bir iskelenin ayaklarından midye toplayıp, onları
paslı bir teneke parçası üzerinde pişirmeye kalkışıp da eve gecikince, bu sefer bir öğün
hafifletilmiş yemek yememe cezasına çarptırılırdık. Hafifletilmiş diyorum, bu gibi du-
rumlarda Müzeyyen Hanım teyzemiz, Şayeste Hanım teyzemiz, Şükran Hanım
teyzemiz kapı arkasından elimize birer dilim salçalı ekmek tutuşturur, bir daha böyle
kabahat yapmamamız için sıkı tenbih ederlerdi.

Mahallemizde çok saydığımız ağabeylerimiz ve ablalarımız vardı. Ablalarımız içinde
bir kişi hariç ilkokuldan sonra okuyanı hatırlamıyorum.  Erkeklerden okuyanlar vardı.
Büyük dayım İnönü Lisesini, küçük dayım Mithat Paşa Erkek Sanat Okulu’nu
bitirdiler. Kâzım Erkuş ağabeyimiz (abimiz), dayılarım yuvadan uçtuktan sonra en
büyük danışmanımızdı. Derslerde başı sıkışan kapısını çalar, anlamadığı yerleri so-
rardı. Kâzım Abimiz de ablasının (Prof. Dr. Nuran Hariri) peşinden İstanbul Üniver-
sitesi Tıp Fakültesine gitti. Yazları mahallemize geldiği zaman yine bizlerle ilgilenir,
okuyacağımız kitapları belirlerdi. Hiç unutmam, 1952 yılında orta üçe geçmiş Milli
Kütüphanede Pardayanlar’ı okuyordum. Kâzım abi bu durumdan hiç hoşnut
kalmadığını açık bir dille ifade etmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum
bölümünün saygın bir öğretim üyesi olan Prof. Dr. Kâzım Erkuş (emekli), uzun yıllar
sonra da ağabeyliğini yapmaya devam etti.    

Mahallemizin kızları genellikle kendi aralarında ip atlarlar, seksek oynarlar ve danseke-
danseke kadi- kadi ol, matmazel Güler arkanı dön diyerek dönüp dururlardı. Bazen
kızlarla beraber ip atlar ve seksek oynardık. Yağ satarım, yakan top ve saklambaç
oyunları genelde beraber oynanırdı. Sokağımızda, kendilerini mahalleliden tecrit etmiş
hali vakti yerinde bir ailenin biz akran iki kızı, sokağı ancak anne ve babalarıyla bir
yere giderken görürlerdi. Okuyorlar mıydı?, nerede okuyorlardı, bunları hiç birimiz
öğrenemedik.
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Bizim çocuk dünyamızın unutulmayacak anısı 1945 yılında İzmir’de yaşanmış bir
kıştır. Hâlâ, İzmir, İzmir olalı böyle bir kış yaşamamıştır diye düşünüyorum. En azın-
dan, yetmiş yıldır böyle bir kışın görülmediğini sanıyorum. Bir sabah gözümüzü açıp
pencereden baktığımızda inanılmaz görüntüler vardı. Pencereler, kapı eşikleri kar
içindeydi (31 Ocak 1945).  Hiç unutamadığım iki şey var o günden: Birincisi elektrik
tellerinin aşağı yukarı 10 cm çapında karla kaplanmış ve aşağı doğru sarkmış hal-
leriydi. İzmir’de bugüne kadar böyle bir manzara oluşmadı. İkincisi Ali Ağa Camii’nde
kalan askerlerin yaptıkları devasa kardan adamdı. Bu kardan adam bir iki gün bizim
en büyük eğlencemiz olmuştu. İzmir perişan olmuş, biz her şeyden habersiz, karların
içinde yuvarlanıp durmuştuk. Bir de hiç unutmam, pekmezle yapılmış kar helvası
yemiştik, üç ayaklı bakır mangalın etrafında.

Sizlerle küçük bir kısmını paylaşmaya çalıştığım 1940’lı yıllara ilişkin bu anılarımı, 845
sokağın ve ikinci çıkmazın o güzel insanlarına ithaf ediyor, saygılar sunuyorum.
(Arşivlerinden yararlandığım İzmir Milli Kütüphanesi, Ahmet Piriştina Arşivi Müzesi,
İzmir Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ederim.)

Bahri Baba Parkı, Halkevi ve İsmet Gazinosu (İZTO Arşivi)
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1940’lı yılların sonuna doğru şehir merkezi (İZTO Arşivi) 

Pimapen’e yenik, tarihi Arap Fırını (Fotoğraf: A. Demir)

Aliağa Camii: “Camide halı kilim yıkamak yasaktır” (Fotoğraf: A. Demir)
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Damlacık yokuşunun girişi (Fotoğraf: A. Demir)

Damlacık: Değişmeyen yalnızca yatır (Fotoğraf: A. Demir)

İkinci Çıkmaz Sokak (sarı ok) ve Masalcı Başı Ayşe Hanım  teyzenin Evi (kırmızı ok)
(Fotoğraf: A. Demir)
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Kimliğini yitirmiş Tilkilik Yolu (Fotoğraf: A. Demir)

Asri Sineması’nın yıkıntılarından çıkan tarih (Fotoğraf: A. Demir)

İkiçeşmelik-Agora girişinde bir başka kentsel dönüşüm (Fotoğraf: A. Demir)
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Piçhane (Fotoğraf: A. Demir)

İkiçeşmelik: Zamana direnen bisküvi fırını: PAYKOÇ (Fotoğraf: A. Demir)

845 Sokak: Konak’ın merkezinde bir mezbele (Fotoğraf: A. Demir)                       
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845 Sokağın hastane kuzeyinden girişinde
restore edilen bir ev (Fotoğraf: A. Demir) 

Miras nedeniyle ikiye bölünmüş Saatçilerin
evi (Fotoğraf: A. Demir)

Ali Ağa Camii Haziresi’ne bakan Frenk
Gümrüğü Hamalbaşısı Hüseyin Ağa’nın

evi (Fotoğraf: A. Demir)

Çıkmaz sokağın yarısında kalmış, zamanın
güzel evlerinden biri (Fotoğraf: A. Demir)
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1950’li yılların başında İnciraltı (İZTO Arşivi)

Ali Ağa Camii Haziresi (Fotoğraf: A. Demir)

Haziredeki su dehlizi girişi ve Çilekeş Cemile Hanım’ın mezarı
(Fotoğraflar: A. Demir)
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İİZZMMİİRRLLİİ RREEBBEETTİİKKOO’’NNUUNN SSEERRÜÜVVEENNİİ

((AAnnttiikk ÇÇaağğddaann GGüünnüümmüüzzee))

GGİİRRİİŞŞ

Geleneksel müzik ve Doğu Akdeniz ezgilerinin sentezi ile kentteki yeraltı yaşamını ve
toplumun çok bilinmeyen özelliklerini anlatan şarkı sözleri rebetikoyu diğer müzik-
lerden ayırır.

Rebetiko sözcüğünün kökeni, Türkçe ve Farsça’daki Rubai’den kaynaklanır. Rubai iki
beyitlik koşuk, dörtlük anlamına gelir. Ömer Hayyam’ın “Rubaiyat’ında” olduğu gibi.
Sonuç olarak rebetiko, iki beyitlik koşuk (dörtlük) anlamına gelen bir şarkı türüdür.
Kosta Kortidis’e göre;

“1890-1920 yılları Anadolu Osmanlı insanlarının yarattığı ve en büyük kültür
köprüsünü oluşturan bu müzik, farklı milletleri bağlayıcı gücü ile de dikkat çekmek-
tedir” (2003:12).

Gail Holst, rebetikonun Doğu Akdeniz bölgesine özgü olduğunu ve sözcüğün müzikal
terminolojisinin Türkçe olduğunu savunmaktadır. (Bkz:Holst 1989:81)

Kulağa hoş gelme adına esneklik, doğaçlama rebetikoların özelliğidir. Belirli bir eğitim-
den geçmemiş kişilerce söylenegelen ilkel ama halkın duygularını dile getiren, yalın
bir ezgi. Adı bilinmeyen bestecisinin, çalanların ve söyleyenlerin yaşamından kay-
naklanan rebetikoların, bir tür undergraund benzeri yeraltı evlerinin şarkısı olduğu da
vurgulanıyor; rebetikolar zaman zaman yasa dışı sayılıp, yasaklanan yapıdadırlar. Re-
betikolar, izmir’in “Amane Kahvelerinde” çalınıp söylenmektedirler. Kosmas Politis,
Amane Kahvelerinin atmosferini Yitik Kentin Kırk Yılı adlı kitabında anlatmaktadır.
Politis’in kahramanlarından Sior Zaharias’ın kahvehanelerde ve meyhanelerde uduyla
Bizans parçalarını meraklı dinleyicilerine çaldığından söz etmektedir. Bu parçalar ale-
lade amane parçaları değildir. Yazar amaneleri, “aman” sözü bolca türkü ve devrin
arabeski olarak yorumlanmaktadır. Amaneler daha çok ilahileri andıran uzun havalı
ama birden canlanarak insanı yerinden oynatan müzik olarak tanımlanır. 1922 yılında
İzmir’den ayrılmak zorunda kalan Rumlar bu müziği Pire’nin Rebetikocularına
ulaştırırlar. Ama salt birleşme 1936 yılında “Metaxas Diktası” döneminde gerçekleşir.
O zamana dek Rebetiko okul olarak gelişir. Bunlardan birincisi olan “Toundas” İzmir
kökenli bir müzisyen olan “Rosa Eskanazy” tarafından geliştirilir. İzmir ile Pire arasın-
daki köprünün temelleri “Vasilis Tsitsanis” aracılığı ile atılır.

** Prof. Dr. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı

Bildiriler

BBeerrrraakk TTAARRAANNÇÇ** 
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19. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda İzmir’de Rum ailesinin evinde bir partiye davet
edilmiş olan bir yazar, anlatımında bir düzine kadar güzel hanımın müzik eşliğinde
yarım daire şeklinde eski bir dans gösterisi yaptıklarını, bunların başında ve hepsinden
de daha güzel olan bir hanımın ise elinde mendiliyle dansı yönettiğini” açıklar (Beyru
2000: 117).

Rebetiko çağdaş halk müziğinin bir çeşiti olarak da betimlenebilir. Rebetiko kendisin-
den önce gelen müzikleri miras olarak alabilmiştir. Bu müzikler şunlardır:

Bizans döneminden 1821 yılındaki Yunan Devrimine dek gelişen Yunan tarım toplu-
luğunun etkin olduğu “Yunan Halk Müziği” Yunan devletinin kurularak büyük şe-
hirlerin oluşturulmasıyla müzikal yönden gerilemelere uğrar. Mübadele döneminde
Orta Avrupa’dan limanlara gelenlerin etkileriyle, Arap müziği Anadolu’dan Yu-
nanistan’a gidenleri, Yunanistan’ın müziklerini ve rebetikoları etkiler, Ortodoks
kiliselerinin ilahileri (Bizans ilahileri) Adalar tarafından taşınan Eptenissa serenadları
rebetikonun ana hatlarının oluşmasını belirlerken, İzmir şarkı geleneği rebetikonun
sınırlarını büyük ölçekli olarak çizer.

Menelaos Paledimopoulos’a göre: “rebetiko halk müziğinden doğmuştur. Halk müzi-
ğinden popüler müziğe uzanma, geçişi sağlamıştır. Rebetiko Yunan müziği için çok
büyük bir adımdır. Ona göre önce antik müzik, daha sonra Bizans müziği ve ardından
Yunan müziği vardır. Dördüncü büyük adım olarak rebetiko bulunmaktadır” (3 Aralık
2004).

Rebetikolar, İzmir’de Türk Halk Müziği’nde olduğu kadar, Batı müziğinden etk-
ilenerek daha sonraları çok sesli yapılarına ulaşmışlardır. Rebetiko müziğine, buzuki,
bağlama, gitar, keman, ud ve santurun yanında, def, dümbelek, zil gibi çalgılar da
eşlik eder. Rebetiko geleneği taksimi de içinde barındırır ve taksim buzuki ile
seslendirilir. Rebetiko o anda uydurulan sözlerin ezgide ve şarkı sözlerinde önemli
olduğu sözlü gelenekten kaynağını almaktadır. Şarkılar her zaman müzisyenin
yeteneğini gösterdiği çalgısal bir girişle (Taksim) başlamıştır. Bu taksimler başlayacak
olan şarkının atmosferini hazırlamakta ve yirmi dakikaya kadar sürmektedir. Şarkıcı
genelde (girişteki ezgiye) benzer bir ezgiyle o anda sözleri uydurur, dinleyici gurubun-
daki insanlardan bahseder ve halkı ilgilendiren güncel olaylara gönderme yapar.

Lakis Halkias, espirili bir aşk şarkısı olan rebetikolardan biri için şöyle bir açıklama  ge-
tirir.  Sevgili der ki Sokrateas gibi bir yöntemin ve Paris’in Heleni Turuva’dan kaçırdığı
zamanki gibi cesaretin olmalıydı ama olmadı. Fakat o olmadı ve hatta bunun doğru
olmasını diledi. O aşkını aşkının onu sevdiği kadar (onun kadar) sevmedi, fakat ona
çoğu kere zor şeyler sordu. Onun için Xerxes’i getirdi. (Halkias 2002:219).

Bu sözler İzmirli Homeros’un İlyada Destanı/na göndermeler içermektedir. Rebetiko-
larda ezgiye eşlik etmek amacıyla tennenni tenene gibi katma sözlerle çalgısal yapı
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sözel olarak desteklenebilir. Türk Halk Müziği’nde türkülerde çok kullanılan aman of
gibi katma sözler aman merhamet et anlamına gelmekle birlikte bazen de katma (ek-
leme) söz olarak kullanılmaktadır (Günümüzde Türk pop müziğinde de katma sözler
kullanılır). Katma sözler İzmir’li Homeros’un İlyada ve Odessa’sını da da kullanılmak-
tadır. Katma sözler, sözlerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılırdı. Böylece ezgisel
anlatım güçlendirilir, sözlerin ezgisel bütünlük içinde algılanması sağlanırdı. Bazen
de müziğin akıcılığının olması gerektiği fakat sözün bittiği (yeterli olmadığı) durum-
larda bu ekleme sözlere yer verilir. Böylece müziğin ezgisel olan akılda kalıcı boyutu
ön plana çıkarılır. Bu da rebetiko müziği ile Antik Yunan’ın bağını ortaya koyar. Bu
bağlantıyı Avrupalı gezginler de Türkiye’ye yapmış oldukları ziyaret süresinde kura-
bilmişlerdir.

Özellikle kentteki birlikte eğlenme geleneği başlangıçta ayrı ayrı olsa da zaman içinde
balolarla birlikte bir araya gelmeler söz konusu olmuştur. Charles Robert Cockerell
1811 yılında yaptığı gezide bir karnavalı şöyle betimler:

“Bir Frenk evinden diğerine giderken, kötü yapılmış da olsa yüzlerdeki maskeleri izle-
mek, tam bir neşe kaynağıydı. Karnavalın  son günlerinde alay gösterileri yapıldı: bun-
dan daha saçma bir şey olamazdı. Üzerinde bir sürü musluk olan bir fıçının üstünde
oturtulmuş şarap tanrısı Baküs, fıçı döndürüldükçe çevredekilere şarap dağıtıyordu ve
fıçıyı taşıyan arabanın etrafında, deve tüyü renginde solmuş yaprak ve çiçek desenleri
bulunan elbiseleriyle sefil bir gurup insan dans edip, düdük çalıyorlardı. Arkadan
gelen arabada “Baküs’ün Hastalığı ve Ölümü” canlandırılıyordu; Baküs, yatağında
uzanmış yatarken, arabayı, Baküs’e tapınanlardan, rahiplerden, doktorlardan ve dev
boyutlardaki şifacılardan oluşan bir alay takip ediyordu. Ciddi ve ağırbaşlı gün
ışığında, böyle bir görüntü karşısında eğlenebilmek için İngilizlerin her zaman sahip
oldukları bir çeşit kaygısızlık gerekiyor, ki her halde bizde bu kaygısızlık olduğu için
olsa gerek epey eğlendik. (Pınar 2001: 109).

Richard Robert Madden 1825 yılında İzmir’de gittiği bir eğlencede Antik dönem
danslarıyla o günkü İzmir’de oynanan oyunlar arasındaki benzerliklere bir kez daha
dikkat çekmekteydi.

“Eski danslardan birinin yapıldığı bir eğlenceye gittim; Dansın tavır ve hareketleri
daha sonra satın aldığım antik vazoda tasfir edilen dans figürleriyle benzerlik gösteri-
yordu. 10 kadar güzel bayan dansın labirentlerinde şehvetli bir şekilde salınıyorlardı.
Olağanüstü güzellikte bir tanesi elindeki işlemeli mendili sallayarak diğerlerini idare
ediyordu. Kadınlar çok değişik şekillerde bir araya geliyorlardı. Müzisyenler ve oy-
nayanlar dahil her şey tam bir karışıklılık içinde görünürken müzisyenlerin ve
şarkıcıların yumuşak heyecan dolu girişleriyle oynamakta olanlar bir anda önceleri
yarım daireyi tekrar oluşturuyorlar ve sanki bu birbirlerini yorgun düşürmemek için
uğraşıyorlarmış gibi izlenim uyandırana kadar devam ediyordu” (Pınar 2001:130).
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Otto Fridrichs von Richter Temmuz 1815’de karşılaştığı bir eğlencedeki oyundan
şöyle bahseder:

“Bir akşam eğlenceye gitmeye karar vermiştik; (…) Ben ilk defa (Romeka) onu o gece
dans ederken seyrettim. İnsanlar önce el ele tutuşarak halka oluşturuyorlar ve dans et-
meye başlıyorlar daha sonra da çift olarak dans ediyorlardı. (…) Dansta yapılan figür-
ler, Homeros’un Aşil’in kalkanı tasvirindeki figürlere tıpa tıp benziyordu; Belki de üç
bin yıl önce de aynı yerde aynı dans edilmekteydi”  (Pınar 2001:114).

Bu oyun Anadolu’da kasap havası olarak isimlendirilen Hasapikoyu  betimlemektedir.

M.Stephan Schulz’un 1752-1758 yılları arasındaki kaldığı İzmir’de bir paskalya
töreniyle ilgili aktardığı anılarında İzmir’de yaşayan Rumların dans edebilmeleri için
500 kuruş ödediklerini ve eğlence birkaç gün uzarsa hergün için bu miktarda ödeme
yaptıklarından söz eder ve anlatıma şöyle devam eder:

“23 Nisan günü öğleden sonra rıhtıma gittik ve Rum gençleri arasında yapılan yarışları
izledik (dün ve bu gün) sokaklar eğlenen ve dans eden Rum gençleriyle doluydu; (…)
Gençler böyle bir eğlencede el ele tutuşarak ya yan yana ya da arka arkaya sıralanıyor-
lar kötü bir davul eşliğinde dans ediyor bir yandan da kulakları tırmalayan şarkılar
söylüyorlar” (Pınar 2001:75).

Bu gözlemde anlatılan eğlencenin dans şeklinin ve tavrın Antik Yunan Dionysos şen-
liklerine benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu Hıristiyanlığın Anadolu’da nasıl bir
ortak kültür oluşturduğunun göstergesidir.

Statahis Oulkeroğlu, rebetikonun oryantalist bir tavır gösterdiğini vurgulamaktadır
(Atina: 1 Aralık 2004).

RReebbeettiikkoonnuunn DDooğğdduuğğuu SSüürreeççttee İİzzmmiirr’’iinn SSoossyyoo--KKüüllttüürreell YYaappııssıı

Bu dönemde Osmanlı’nın Türk, Yunan, Ermeni, Yahudi unsurlarıyla birlikte yaşamaya
başlayan Avrupalı tüccarlar bu kentin her anlamda yapısal özelliklerini belirlemeye
başlamışlardı ve aralarındaki kültürel etkileşim Avrupalıların beğenileri doğrultusunda
gelişmekteydi. İzmir’e yerleşen bu Avrupalılara (İngiliz, Fransız, Hollandalı, İtalyan,
Maltalı) kendi ülkelerindeki soydaşları onları aşağılamak ve hor görmek adına Levan-
ten diyorlardı.** Burada yaşayan Avrupalılar da bu adlandırmayı iki yönden kabul et-
mişlerdi. Buradaki bir İngiliz şirketinin adı “Levant Company” idi ve çalışanları bu
isimle çağrılıyordu. Öte yandan da kültürleri adına öteki olmayı ve bu adı kabul et-
mişlerdi.

** “Bazıları Onlara Levantan Diyor” isimli belgesel filmin özgün müziğini bestelemek için, ön araştırma 
yaparken, İzmir’deki Rebetiko müziğinin, bu kentte olan Levanten kültüründen etkilenmiş 
olduğunu gözlemledim.
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17. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz deniz ticaretinde önemli bir yeri olan İzmir’de
Osmanlı’daki Türk, Yunan, Ermeni, Yahudi kültürel kaynaşmasına batılıların deyi-
miyle Laventenler yani Avrupalı tüccarlar da katılmış oldu.

“İzmir gibi yarım milyon nüfusa sahip bir şehirde doğru dürüst bir tiyatro olmamasını
utanılacak bir şey olarak değerlendirmek sanırım İzmir için haksızlık olur. İzmir’de ti-
yatro izleyecek insan sayısı, nüfusu göz önüne alınacak olursa bir Avrupa şehrinden
çok daha az; çünkü, yarım milyon nüfusun üç yüz binini oluşturan Müslüman kesimin
tiyatro izlemek gibi bir eğilimi zaten yok. İzmir’de yaşayan ve Osmanlı vatandaşı olan
Rum, Ermeni ve Yahudi nüfusun çoğunu çalışan kesim oluşturuyor ve yoksullar;
ayrıca bu kesimin bir müzik talebi de zaten yok. Tiyatroya ilgi duyabilecek geriye
kalan nüfus da bu önemli ticaret merkezinde ancak küçük bir Alman kasabasının nü-
fusu kadar kalıyor, yani 20 000 civarında. Fakat nüfusun bu kadar az olmasına rağmen
gerek İzmir’de gerek İstanbul’da biraz olsun müzik bilgisi olan bu müzik severlere
gereği gibi müzik sunulur. Bundan, bugünkü Yunanlılar ve Ermenilerin müzik
yetenekleri olmadığı sonucunu çıkarıyorum. Gerçi zengin Rum ve Ermeni aileleri ev-
lerinde birer piyano bulunduruyor ve çocuklarının müzik uğraşından övgü ile söz
ediyorlar ama bu şirin amatör çocukların da kayda değer bir performans gösterdikleri
söylenemez. Elbette istisnalar var ama genel olarak Doğu’da geçer bir müzik sevgisin-
den bahsetmek çok zor” (Pınar 2001:331-336).

Paul Von Lindau 1898 Mayısındaki İzmir gezisi sırasında akşamları gittiği salonlarda
istinasız hepsinde müzik olduğundan söz eder.

“Hem de oldukça iyi bir müzik. Elbette Batının ve Doğunun salonlarında sık rastlanan
Moritz Moskowski’nin iyi bestelerini İzmir’de dinlemek fırsatı buldum (…) Her yerde
dinlediği “Seranade” olmasa da bir “Zur Gitarreyi hatta Caprice Espagnol’ü” güler
yüzlü bir Ermeni bayandan ustaca ve zevkle yorumlarken dinledim. Fakat bir
“Branms’da” buralara kadar gelmişti gereken ilgiyi ve saygıyı görüyordu.” (A.g.k
2001:315).

Laventenlerin başşehri İzmir olmasına karşın İstanbul’da kendilerini yavaş yavaş
göstermeye başlayan Laventenlere Türkler ve Rumlar sürekli olarak müzik konusunda
kültürel bir atışma tavrını geliştirirler.

Bilindiği gibi Boğaziçi en güzel köşklere ve yabancı elçiliklerin yalıları ile doluydu.
Avrupalılar bu yalılarda alışmış oldukları hayatlarını sürdürür, balolar düzenler,
ülkelerinden getirttikleri orkestralara kendi müzikleini icra ettirirlerdi. Bu durum
XVIII. yüzyılda daha belirgin bir duruma gelmişti. Elisabeth Graven şöyle anlatıyor: 

“Gönderilmiş olan orkestra İtalyan ve Alman musikisinin en güzel parçalarını başarı
ile çalıyorlar. Rumlar da kayık gezintilerinde bir Lira (Kemençe), bir keman, bir yada
iki gitara (Lavta) alıyorlar ve bu sazlarla korkunç bir gürültü çıkarıyorlar, şarkı söylü-
yorlar. Pencerelerimizden taşan klarinet sesi onları çekiyor, fakar birkaç dakika din-
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ledikten sonra kafa silkerek beğenmiyorlar; sanki bizi yuhaya tutar gibi gürültülü, feci
ahenklerine başlıyorlar ve bizim musikimizin kendilerinkinden çok daha aşağı
olduğunu göstermek için yalının önünden uzaklaşıyorlar…”

Buna karşılık Lady Montagu Türk müziğinden beğeniyle söz eder ve bu müziği anla-
madığı için daha fazla konuşmak istemediğini ifade eder (Özalp tarihsiz:158-159).

İzmir Laventenlerin müzik beğenilerini her yerde ve her zaman dışavurumlarından
dolayı hem rembetikoların hem de ballosların müzikalitesine etkilenmelerde bulun-
muştur.

Sir Charles Fellows’un 1838’deki anılarında İzmir’e geldiği zaman körfezde demirlen-
miş olan İngiliz donanmasından duyulan bahriyeli müziklerinden söz eder. “God Save
the Queen” ve “Home Sweet Home” marşlarından söz ediyordu (Bkz Pınar 2001:191).
Bu da bize 19. yüzyıldaki marş geleneğinin oluşum sürecindeki etkileşimi gösterir.

Adolphus Slade 1835 anılarında İzmir’de bulunan Yunan gazinoları ile Frenk gazino-
larını karşılaştırmıştır. Ona göre Frenk gazinoları edebi mekanlardı. Kitap ve gazeteler
ortadaydı. Yunan gazinolarındaysa oyun kağıtları ve tütün yerin belirleyicisiydi. Yunan
gazinosunda danslı balolar düzenlenirdi. Bir odada balo yapılırken diğer odada kumar
oynanırdı.

Kontes Pauline Nostıtz 1835’deki İzmir gezisi sırasında Büyük Paradiso’da İngiliz kon-
solosluğunun yaptığı bir davetten söz eder. Büyük Paradiso o dönemin en önemli eğ-
lence yerlerinden birisidir. Bu Levanten eğlencesinde şarkılar ve danslardan söz
edilmektedir. Bu davette Afgan prensleri olan iki kardeş Uhlihan ve Seliman kardeşler
Müslüman olarak yer alıyorlardı. Uhlihan erkeklerle sohbet ediyor ve müzik dinlemeyi
tercih ediyordu. Seliman ise çalan müziğe ayak uydurmaya çalışıyor çevresinde dans
eden kadınlara kapılmamak için kendisini engelliyordu. Müslümanlığa göre yalnızca
kadınlar ve köleler dans edebilirdi (Bkz: Pınar 2001:156).

Bu yansımalar yalnızca müzikte değil, dil ve tavırda da görülür. Örneğin;

Rum kadınların yüzü açık olduğu halde Türk kadınların yüzleri açık değildi. Buna
karşın dil konusunda İzmir’de Türkçe, İtalyanca, Rumca kullanımı farklıydı. Şöyle ki:
Türkçede emredildiği, Rumcada rica edildiği, İtalyancada yardım istendiğini söylemek
olanaklıydı.

Öte yandan Levantenler zaman içinde Rumlarla evlilikler yaparak kan bağını da oluş-
turmaya başlarlar. Fakat bu süreçte Ermeniler Levantenlere mesafeli bir duruş sergile-
mekteydiler, hem Rumlar hem Ermeniler Levantenlerle ticaret ilişkisinde bulunsalar
da Ermenilerin Bizans’tan o güne dek Rumlara olan mesafesi söz konusudur.
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“XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Rum tüccarlar, öteki gayri Müslim gurupları da
geride bırakarak imparatorluğun batı ticaretinde söz sahibi oldular” (Kasaba 1993:30).

Rumlar, Yahudiler, Ermeniler, hatta bazı Avrupalılar perakende satışla uğraşırlar ve
çarşıda küçük dükkanları tutarlardı. (Şenocak:27)

Rumların uzmanlığı duvarcılık, şarapçılık, ayakkabı tamirciliği ve küçük dükkan işlet-
meciliğiydi. (Bkz: 1993: 89-90)

Diğer iş kolları olarak Rumlar saman, kireç ve evde eğrilmiş yün gibi günlük ihtiyaç
maddelerinin üretiminde de uzmanlaşmıştı. Alt kesimdeki Rumlar kentlerde, hancı ve
meyhaneci, kabereci, sinemacı vb. gibi hizmet sektörüne giren işlerde önemli rol
oynuyorlardı. Ama daha varlıklı ve imkanı olanların avukatlık ya da doktorluk gibi iş-
leri seçtikleri de görüldü.”(Bkz Şenocak 2003)

Bu mesafe müziğe de yansımıştır. Ermeniler rebetiko oluşurken bu müziğe kendi
müziklerinden bir şey yansıtmışlardır. Öte yandan Ermeniler farklı ulusların
provakasyonlarına kadar Osmanlılıklarını korumuşlardır. Rumlar Avrupa’ya ve
kültürüne bir kayış çabasında olsalarda Ermeniler Türk kimliği altında bu kayışa karşı
bir tavırda sergilemişlerdir. Özellikle bu duruş tiyatro ve operet geleneğinde kendisini
ortaya koyar yine bu gezginlerin anılarından birinde bu durum anlatılır:

İzmir, aynı düzeyde birkaç tiyatroya daha sahip; açık hava tiyatrolarıysa yılın en güzel
mevsimlerinde bile- havanın kötü olmasına bağlı olarak- perdelerini açıyor. Bu tiyat-
rolarda bazen Ermeni sanatçılardan –Türkçe olarak- Alman veya Fransız operetlerini
”Türk Opereti” adı altında izleyebilirsiniz. İzmir halkının estetik düzeyini geliştirmeye
yönelik gösterilerse genellikle sihirbazlar, hokkabazlar, mıknatıscılar ve palyacolar
tarafından üstleniliyor. En çok müşteriye sahip –fakat buna rağmen belli düzeyi aşa-
mayan- “Cafe Chantants” da ise her biri diğerinden sıkıcı ve kötü “uluslar arası
sanatçılar”ı dinlemek mümkün. Bir-iki saat içinde başta Almanca, Fransızca, İngilizce,
İtalyanca, Yunanca ve Ermenice olmak üzere yaklaşık on ilde program yapılıyor.
Türkleri ve Yahudileri bu mekanlarda görmek pek mümkün değil; onlar daha çok
Hacivat-Karagöz izlemeyi tercih ediyorlar (Pınar 2001:317).

Özellikle sefarat Yahudilerinin ve Aşkenazların klarineti bu rebetiko müziği içinde yer
almayı başarmıştır. Çingenelerde hem düzümlerle (ritimlerle) hem de sözlerdeki açık
saçıklığın ve mizahın oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Hiç şüphesiz Ermenilerin
tarihin ilk zamanlarından beri Anadolu’da içinde bulunduğu toplumla zor kaynaşan
ve muhafazakar duruş sergileyen bir yapıları söz konusuydu.

Fakat bu dönem ayrışma sürecinin de yoğunlaştığı bir döneme denk gelmekteydi.
Özellikle Yunanistan’da kurulan krallık İzmir’e doğru bir Yunanlılaştırma politikasını
da başlatmıştı ve o zamana dek Türkçe olan din kitapları bu dönemde kendi dillerinde
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basılmaya başlamıştı. Rauf Beyru 1835 yılına ait bir gezi notunu şöyle aktarıyor :“Frenk
Gazinosuna, normalde Türkler, Ermeniler ve Museviler gibi Rumları da kabul etmez-
ler.” (2000 121). Bu durum bize Avrupa’nın Türk, Ermeni ve Musevileri Anadolulu
olarak öteki konumunda görürken aynı sosyal statüde gördüğünü açıklar. Başlangıç-
taki bu ayrım 1900’lerin başlarına doğru giderek yok olmuş ama 1922 mübadelesiyle
büyük kopuşlar yaşanmıştır. Günümüzde İzmir’de yaşayan pek çok aile kendilerini
“kültürel kaza” olarak betimlemekte ve bugün bu adlandırmayı kabul etmemekte ve
kendilerini Hıristiyan Türk olarak görmektedirler. Aslında bu kültürel oluşum zaman
içinde kültürel bir kaynaşmayı sağlamış ve bazılarının dediği gibi ünlü Türk tatlısı
aşureye dönüşülmüştür.

Ayrışma sürecinde ise, müzikteki protest yapıyı Anadolu Rumları için belirlerken
Türkler de gölge oyununun içine çeşitli etnik kökenli fertleri oyunun içine sok-
muşlardır. Ayrıca rebetiko müziği de Karagöz-Hacivat gölge oyununda yerini almıştı.

Osmanlı’da Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik ideolojisi gelişir. Daha önce Os-
manlı İmparatorluğu’nda pek çok milliyet vardır. Karagöz ve Hacivat’ta Çelebi ve
Zenne tipleri dışında tüm karakterler etnik kökenlerin temsilcisi konumundadırlar.
Rum, Yahudi, Ermeni, Arnavut, Laz, Arap, Acem, Çingene, Zenci Bacı ve Türkler’den
Zeybek, Muhacir, Baba Himmet tipleri vb. Karagöz Hacivat Osmanlı’nın genel
yapısının görsel ve işitsel gösterisidir. Bu gölge oyunundaki tüm karakterler kendi
etnik köklerini vurgulayabilmek amacıyla kendi (etnik) müzikleri ile temsil edilirler.
Sonuçta bir gölge oyunu içinde toplumsal yapının kodlarını içeren pek çok kültürel
öğe ile seyircinin karşılaşması mümkündür. Bu oyunda şaman kültüründen etkilen-
melerin yanında, Bizans kültüründen yansımalar iç içedir.

Rebetikolarda Türk müziği etkileri görülebildiği gibi bazı Türk  operetlerinde de re-
betikoların etkileri bulunur. Cemal Reşit Rey’in Lüküs Hayat Opereti’ndeki şarkıların
bazılarında rebetiko etkilerinden söz edebiliriz. Örneğin; Ah berelim vah berelim’de
olduğu gibi veya Memiş’in Şarkısında olduğu gibi. Aynı etkiler Muhlis Sabahattin’in
Ayşe Opereti’nde Ayşe’nin Şarkısında da görülür. Yine aynı bestecinin, Ödemiş’in
bağları isimli operet şarkısında rebetiko etkileri gözlemlenir.

İİzzmmiirrllii RReebbeettiikkooccuullaarr

İzmir ve Anadolu pek çok rebetiko müzikçisi için bir şekilde önemli olmuştur. Şöyle
ki; Panoyis Toundas, İzmir doğumludur. Mübadeleyle Yunanistan’a gider. Vangelis
Papazoğlu (1896-1942) İzmir doğumlu olup mübadeleyle Yunanistan’a gider ve ikinci
evliliğini de 1927 yılında İzmirli şarkıcı Angela Maronitis ile yapar. 

Markos Vanvakaris (1905-1956) Sirosta doğar, fakir bir ailenin çocuğu olduğu için
değişik işlerle uğraşır. 1925 yılında ordudan terhis olmadan kısa bir süre Anadolu’dan
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göç eden bir buzuki sanatçısıyla tanışır, ondan pek çok İzmir şarkıları öğrenir ve kendi
besteleriyle birlikte onları yorumlar.

Ayrıca Yorgos Kavouras (1909-1943) Anadolu kökenli bir ailenin ferdidir. Giovan
Tsaous (Yannis Eitziridis), (1893-1943) Kastamonu doğumludur. Sultan Abdül-
hamit’in önünde bağlama çaldığı söylenir. Bağlama çalımı konusunda yetkindir. 

Roza Eskinazi Türkçe, Ermenice ve Yunanca Rebetikolar söylüyor. 1910’dan itibaren
Ermeni bir toplulukla birlikte Pire’de tiyatro ve tavernalarda şarkılar söylüyor. Grup-
taki iki arkadaşı Saramus ve Zabel’dir. Pire’ye ailesinden kaçarak gitmiştir. Sefarat bir
Yahudi’dir. Ermenice rebetikolar söylediği için Rembetiko filmindeki Roza Ermeni
olarak gösterilmektedir.

Roza Eskenazi (1900-1980) İstanbul’da doğup 1920’de Selanik’e taşınır. Halk türkü-
leri Anadolu şarkıları ve rebetikolarıyla tanınır. Kostas Skarvalis (1880-1942) İstanbul
doğumludur. 1915-1922 yılları arasında Atina’ya gitmiştir. Pek çok şarkısı bulunan
sanatçı Yunanca yazmayı bilmemekte ve bu durumda şarkı sözleri için sorun olmak-
tadır. Kendi sözlerini başkalarına yazdırmıştır.

İİzzmmiirr GGeelleenneeğğiinnddee RReebbeettiikkooyyuu EEttkkiilleeyyeenn
OOssmmaannllıı KKüüllttüürrüünnüünn YYaappııllaarrıı

Rebetikoların konuları direkt olarak divan şiiri konularından da etkilenmiştir. Ayrıca
Rebetiko ezgi yönünden de Türk müziği ile etkileşim halindedir.

Rubailer, Taksimler, Kar-ı Natıklar, Gazeller, Koşmalar, Ağıtlar, Tekerlemeler, Maniler,
rebetikonun oluşmasına kaynaklık etmiştir. Halk edebiyatındaki maniyi anımsatan
rubailerin dört dizesi birbiriyle uyaklı olursa bunlar “rubai musarra” veya “terane”
denir. Rebetiko müziğinde de dört dizesi birbirine uyaklı örnekler fazlaca bulunmak-
tadır. Rubailerde Tasavvuf ve felsefe konularından, dünya görüşlerine, hicivlerden,
nüktelere kadar pek çok konu anlamlandırılmıştır. Hayyam’ın rubailerinde dünyanın
güzelliklerinden yararlanmanın yolları ve dünyanın geçiciliği işlenir. Rebetikoların
konuları arasında da bu yaklaşımları gözlemleyebiliriz. Rubailerde ilk iki dize fikrin
hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar. Re-
betikolarda da sözel anlatımda aynı yapıyla karşılaşırız.

RReebbeettiikkoo KKoonnuullaarrıınnıınn ÇÇeeşşiittlliilliikk GGöösstteerrmmeessii

Rebetiko konularının çok çeşitlilik göstermesi Akdenizli kadının çok yönlü yapısından
kaynaklanır şöyle ki: Akdeniz kadınında Analık Kibele, kadınlık Afrodit kültürünün
içselleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Rebetikolar önemsiz suçluların, balıkçıların,
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uyuşturucu düşkünlerinin ve fahişelerin toplandıkları salaş meyhanelerin bir özelliği
olarak algılanır. Bu bağlamda Rebetiko şarkılarının konularını yitik seviler, toplum
katlarına ihanetler, geçeklerden kaçış, acılar, kaygılar, özlemler ve cezaevleri yaşamı
oluşturur. Yaşananlar rebetikoların temalarını da etkiler ve onlar aşk, ayrılık, yeraltı
dünyası, hoşnutsuz olanların ve protestlerin mutsuzlukları, haşhaş, hapishane, iş, yok-
sulluk, ölüm, hastalıkla ilgili, anne, göç, taverna şarkıları olarak dile getirilirler. Re-
betiko doğaçlama bir müzik olduğu için, konuları da çok değişik boyutlarda işlenir.
Rebetiko acıların ve ezilmişliğin müziği olarak ideolojik olduğu gibi haşhaş içinde ola-
bilmektedir. Aşk için olduğu gibi ayrılık için de olabilmektedir. Anne sevgisi konu-
larını işlediği gibi erotik konuları da işleyebilmektedir. Gerçekçi duyguları işlediği gibi
hayal ve oryantal konuları da işleyebilmektedir. Kısaca (Rebetiko) diyalektiğin müzi-
ğidir. Rebetikonun konularına bazı örnekler verebiliriz.

RReebbeettiikkooddaakkii İİzzmmiirrllii vvee AAnnaaddoolluulluu TTaarrttıımmllaarr

Zeybekisos (Zeybek Havası)

9/4’lük veya 9/8’lik tartımda bireysel olarak kapalı mekanlarda oynatılan bir oyun ol-
makla birlikte, Türk Zeybek oyunlarındaki figürleri ve ezgisel yapıları da içinde
barındırır.

Hassapikos (Kasap Havası)

İstanbul’un Arnavut kasaplarının ikili veya üçlü gruplar halinde oynadıkları 2/4’lük
oyundur. Türk halk oyunlarından halayı andıran oynanış özelliklerini taşır.

Çiftetelli

4/4’lük tartımda ve iki telli çalgıyla çalınarak oynanır. Konya’daki oturak alemlerindeki
oyunlara benzer oynanış özelliği gösterir. Bu oyun çiftetelli adını Anadolu’nun eski
saz örneklerinden olan cura bağlama büyüklüğündeki çalgıdan alır. Bu çalgı iki telli
olduğu için kendisine çiftetelli denir. Çiftetelli çalgısının, Orta Asya Türk kültürünün
uzantısı olan iki telli çalgıyı kullanma alışkanlığının sonucu olarak günümüze
ulaştığını söyleyebiliriz.

“Binlerce yıl evvelden kalma iki telli unsurlar, çok az da olsa Anadolu’da bu gün hala
yaşatılmaktadır” (Bkz: http//www.turkular.com/bağlama/tarihi).

Zeybekikonun darp (vuruş) olarak Türk Halk Müziği’nde karşılığı yoktur.

Eski zeybekiko darp (vuruş) olarak Geleneksel Türk MüziğiIndeki 9/8’lik aksak usulün
velveleli vuruşu ile benzerlik gösterir. Her ikisinde de üçlü sondadır (Üçlünün sonda
olması ile Türk Halk Müziği, zeybek A tipine de benzerlik gösterir). Fakat eski zey-
bekikoda notalar arasındaki bağlar değerlendirmeye alınırsa duyum böyle olmuyor.
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Abdaliko Geleneksel Türk Müziği’ndeki 9/8’lik oynak usulü ile benzerlik gösterir her
iki uygulamada da üçlü başta yer alır. Ayrıca Abdaliko üçlünün başta olması ile Türk
halk müziğindeki zeybek D tipine de benzerlik gösterir. Fakat Abdalikoda notalar
arasındaki bağlar değerlendirmeye alınırsa duyum böyle olmuyor. Yunan karşılaması
darp (vuruş) olarak Türk Halk Müziği’ndeki 9/8’lik Trakya karşılaması ile benzerdir.
Ayrıca Türk Halk Müziği zeybek A tipine de benzerlik gösterir. Hasapiko darp (vuruş)
olarak Türk Halk Müziği’ndeki kasap havasının darbı (vuruşu) ile ve Nim Sofyan
usulünün velveleli şekli ile benzerlik gösterir. Çiftetelli darp (vuruş) olarak Türk halk
müziğindeki çiftetellinin darbı (vuruşu) ile ve Düyek usulü ile benzerlik gösterir. Sirto
Türk Müziği’nde sirtolar genellikle Nim Sofyan usulünde çalınmaktadır. İzmir döne-
minde ve rebetikonun yeraltına inmesiyle oluşan klasik dönemde rebetikolarda sözel
konu önemliydi. Bir rebetiko bestecisinin besteleyeceği konuya dikkat etmesi de
kaçınılmazdı. Örneğin: Aşk konulu bir rebetiko ile hoşnutsuzluk ve protest tavırlı re-
betikoların ezgileri ve yapıları birbirlerinden çok farklıdır. Bu fark iki konunun temsil
kodlarının farklı olmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu durumda re-
betiko bestecisi seçtiği konunun dokusundaki kodlara gönderme yapabileceği yönde
müzikle söylem dili oluşturarak, tüm kodlara göndermelerde bulunarak ezgiler
bestelemek durumundaydı. Rebetikonun birbirinden farklı konularını müzikle an-
latabilmek, müziğin tüm kültürel temsil olanaklarını olumlu yönde kullanabilmekle
mümkündür. Bu yüzden İzmir’den göçle Yunanistan’a giden rebetikocularla birlikte
Yunanistan’da kanun, ud gibi Türk müziği sazları rebetiko müziğine Yunanistan’da
girebilmiştir.

Rebetikonun İzmir döneminde, 1922 yılı öncesinde Yunanistan ile Anadolu’da (İzmir
ve İstanbu’da) Yunan burjuvalarının önem verdiği müzikli Amane kafeleri oluştu. Bu
kafelerde çalınan müzikler sanatsal bakımdan zayıftır. Rebetikolar pek çok konuları
içerirler. Fakat rebetikolarda kullanılan sözler bu müziği oluşturan rebetislerin kültürel
birikimleriyle sınırlıdır. Rebetisler büyük kent olgusuyla ortaya çıktılar. Büyük kent
olgusuyla birlikte İzmir tarzı rebetikolar, belirli bir makamda ses veya çalgıyla uzun
doğaçlamaların yapılmış olması; solo olarak çalan çalgının ezgisine sekizli ses aralığı
ile ikinci bir çalgının eşlik etmesi; solist olarak şehvetli kadın sesinin tercih ediliyor ol-
ması; çalgı olarak keman, lut, ud, santur, bazen de akordeon kullanılması bakımından
farklılaşır. 4/4’lük tartımda çiftetelli tarzında rebetikolar bu dönemde sevilirlerdi.

İzmirli Rumların şarkılarına Simirnika adı da verilmektedir. Rebetikonun İzmir döne-
minde bu müziği dinlemeye gelen Türk müşterileri memnun edebilmek amacıyla,
Rumca sözlerle bilinen rebetikoya Türkçe sözler yazma geleneği ortaya çıkar. Bu du-
rumda hem Rumca hem Türkçe sözlerle söylenen aynı rebetiko ezgileri de gündeme
gelir. Ayrıca bazen yeniden yazılan Türkçe sözlerden bazıları dinleyiciler tarafından tu-
tulur bazıları ise tutulmaz. Bu durumda Türkçe tutulan sözler rebetikoda Türkçe
olarak okunurken Rumca sözler olduğu gibi kalır. Böylece hem Rumca hem Türkçe
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sözlerle söylenilen rebetikolar da ortaya çıkar. Kosta Kirtidis: “Tis ksentiyas o ponos
bir İzmir şarkısıdır. Acıyı… Belki de en acıyı anlatan bir şarkı. Bu şarkı tam bir rebetiko
örneğidir ve öz rebetiko bir parça zamanla makber olarak söylenen Türkçe bir şarkı
olarak değişti der (Bkz:2003:41). Rebetikonun Yunanistan’ın ulusal müziği haline
gelmesi, rebetikonun geliştiği klasik dönemden farklı olarak bu müziğe verilen yer ve
değer, rebetikonun İzmir dönemine göre çok daha fazladır. Bu dönemde izleyiciler için
pek çok noktaya dikkat etmek gerekir. Örneğin: sahnede renkler ve renklerin semiyo-
lojik değerleri, ışık ve ışık oyunları, sahne düzeni rebetiko sanatçılarının sahnede yer-
leşim planları ve giyecekleri kıyafetler vs. 

Rebetikonun yeraltı sendromundan kurtularak Yunanistan’ın ulusal müziği haline
geldiği popüler dönemde rebetiko müziğinde en önemli sorun “Lied motif” dediğimiz
ana ezginin çeşitli boyutlarda temsil yeteneğini barındıran bir yapıda bestelenebilme-
siydi. Temanın işlenmesi ve geliştirilmesi ise bestecinin yaratıcılık gücüne doğru oran-
tılı olarak gelişim gösteriyordu.

Müzik alanındaki yeraltıcılık kültürel birikim, duygu, akıl, eğitim ile yeni ve bilin-
meyeni ortaya çıkarmak veya daha önce bilineni değişik yaklaşımlarla yeniden yo-
rumlayarak, farklı olanı bularak, bunu değişik perspektiflerle değerlendirerek
sunabilmektir. 

SSOONNUUÇÇ

Rebetiko müziğinde yaratıcılık, bilgi, akıl, duygu, yetenek ve hayal gücünün en iyi
şekilde kullanılması ile oluşur. Bilgiyi, eğitim ve çevresel faktörler sağlar. Hayal gücü
bireylerin yapısına göre değişim gösterir ve belirli standardı yoktur. Duygu, hayal
gücünün temsil yeteneğine dönüşebilmesi ile ortaya çıkar. Genel olarak bilgi, akıl,
duygu ve hayal gücünün bireyden bireye değişim göstermesi bile, aynı ekolden olan
bireyler arasında yaratıcılık açısından farklılıkların oluşmasını sağlar. İşte bu yüzden
rebetiko yorumcularının arasında okuyuş (uslup ve tavır) özellikleri bakımından fark-
lılıklar oluşmuştur. Rebetiko yorumculuğunda yaratıcılık daha önce denenmemiş olanı
ortaya koyabilmek olarak özetlenebilir. Sözel ve ezgisel yaratıcılık için de aynı şey
geçerlidir.

Rebetikolar Akdeniz coğrafyasının bir müziği olarak ortaya çıkar. Biz bu müziği Türk-
Yunan bağlamında kesin kurallarla sınırlandıramayız fakat bu müzik, doğuş, gelişim,
çalgılama, ritm, sözel ve mekansal özellikler bakımdan  İzmirli bir kültürel duruş ve
tavır sergilemektedir.
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GGİİRRİİŞŞ

“Kent, tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel katmanların tarihsel
süreklilik içinde üst üste yığılması sonucu oluşan fiziksel, mekansal ve sosyal bir or-
tamdır” (Birol, 2007). Kentin zamansallık boyutu vardır ve var olmak için sürekliliğe
ihtiyaç duyar. Kent kimliğini ise, o kente ait olan “şey”ler bütünü oluşturur. Tıpkı
kentin kendisi gibi, kimliğin oluşumu da sürekliliğe dayanır ve kendinden önceki
gelişmelerden bağımsız düşünülemez.

Yapılı çevre, kent kimliğini oluşturan önemli unsurlardan biridir. Çünkü mekan yarat-
mak, mekana anlam yüklemenin her zaman en güçlü yolu olmuştur (Birol, 2007).
Süreklilik gösteren sosyal ve kültürel katmanlaşmanın mekansal karşılığı da bir
süreklilik içerir.

İzmir kenti özelinde, ‘Frenk Sokağı’ olarak tanımladığımız alanın sahip olduğu işlevsel
ve kültürel sürekliliğin mekânsal karşılığı, 1922 yangını ve sonrasında gerçekleştirilen
imar çalışmaları ile kesintiye uğramıştır. Bu çalışma, kentte zaman duygusunun ve
belleğin korunması fikrinden yola çıkarak, tanımlanan alandaki mekansal sürekliliği
yeniden yaratma denemesidir. 1905 tarihli Goad Planı esas alınarak, ‘Frenk Sokağı’
üzerinde günümüze ulaşan ya da şu an var olmayan ama yeri tespit edilebilen mimari
ögeler belirlenmeye ve belirlenen izler doğrultusunda da, işlevi “hatırlatmak” olan bir
sergi aksı önerisi oluşturulmaya çalışılacaktır.

İİZZMMİİRR KKEENNTTİİ

Anadolu’da kentler genellikle uzun bir tarihsel süreç boyunca var olmuş, farklı uygar-
lıkların hakimiyetine girmiş ve onlar tarafından biçimlendirilmiştir. Bu genellemenin
dışında olmayan İzmir kenti de, M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik dönemde kurulmuş,
sırasıyla Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı–Türk egemenliğinde kesintisiz iskan
edilmiştir (Karabağ, 2008). Kente gelen her yeni toplum kendisinden önce var olan
kültürden etkilenerek kent mekanını biçimlendirmiş ve bugünkü kentin oluşumuna
katkıda bulunmuştur.

3. Gün  
Bildiriler
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Kentin mekansal yapısı, tarihsel katmanlaşmanın yanı sıra doğal felaketler, yangınlar,
imar ve bayındırlık etkinlikleri gibi nedenlerle de değişmiş ve yenilenmiştir. Özellikle
Cumhuriyet sonrası dönemde oluşan kentleşme ihtiyacı sonucu yapılan imar uygula-
maları geleneksel çevreyi süratle dönüştürmüş ve bugünkü kent dokusunu oluştur-
muştur.

İİZZMMİİRR’’DDEE TTİİCCAARREETT

Roma Devri’ndeki önemini Bizans egemenliğinde yitiren İzmir, 1426 sonrası Osmanlı
hakimiyetine geçmiş ve bir süre daha küçük kıyı kenti kimliğini korumuştur. 16.
yüzyıla gelindiğinde ise, Kıbrıs ve Sakız’ın Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle, o
güne kadar havzanın ticaret merkezi olan Halep güvensiz bir ortama dönüşmüş ve
İran’daki ipek tüccarları yeni bir merkez arayışına girmişlerdir. İzmir güvenli bir körfez
içinde yer alması, vergi koşullarının uygun olması vb. özellikleriyle öne çıkmış ve 16.
yüzyıl sonlarında kentin ticari bakımdan yükselişi başlamıştır (Pınar, 2001; aktaran
Karabağ, 2008). 20. yüzyıla kadar olan süreçte deprem ve yangınlar gibi bir çok olum-
suzlukla karşılaşmasına rağmen, kent ticari bakımdan yükselişini devam ettirmiş ve
19. yüzyılda en parlak zamanlarını yaşamıştır. Ticaretin bu denli gelişmesi, kentte
farklı kültürlerin uzun süre bir arada yaşamasının temel nedeni olmuştur. Bu dönemde
Baran’a  göre, İzmir’de çeşitli dinden ve milletten olan bu insanları bir arada çalışmaya
iten en önemli şey ticarettir.

Kentin ticaret merkezi 17. yüzyılda iç liman ve çevresini saran rıhtım ile liman kalesi
civarında konumlanmaktadır. Bu dönemde kent içinde Anafartalar Caddesi ve Frenk
Sokağı olmak üzere iki önemli ticaret aksı oluşmuştur. 18. yüzyılın ikinci yarısında ise
iç limanın tamamen dolması ve üzerinin yapılaşmasıyla eski rıhtım olan Anafartalar
Caddesi, iki tarafında çarşı sokakları uzanan bir yol haline gelmiş, Frenk Sokağı ise
kentin kuzeye doğru gelişmesi nedeniyle biraz daha kuzeye uzamıştır (Karabağ, 2008).

19. yüzyıla gelindiğinde, yeni bir ticaret hayatının geliştiği kentte iş merkezi, Konak
Meydanı’ndan başlayarak kuzeye doğru uzanmaktadır. Bu döneme kadar yavaş yavaş
olan ve bu dönemde hızlanan gelişmelerle kent merkezinde bir farklılaşma ortaya çık-
mış, geçen dönemlerde tek bir bütün içinde yer alan perakende satış, az ve fazla satın
alma gücü olanlara hizmet edecek şekilde ikiye ayrılmış, düşük satın alma gücüne
hizmet edenler Anafartalar Caddesi dolaylarında kalmış, yeni ve daha pahalı mallar
satan mağazalar ise Frenk Çarşısı’nda yoğunlaşmıştır (Kıray, 1998). 1922 yangına
kadar kent, ticari özelliklerini ve onun getirdiği mekansal yapılaşmayı korumuştur.
Yangın sonrası dönemde ise özellikle Frenk Sokağı çevresindeki eski mekansal
dokusunu kaybetmesinin yanında ticari işlevini kısa sürede yeniden kazanmıştır.
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FFRREENNKK’’EE DDAAİİRR İİLLKK İİZZLLEERR

Frenk sözcüğü, Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “Anglosakson, Cermen veya Lâtin
ırklarının birinden olan kimse” anlamındadır. Beyru, kentte gelişleri 15. yüzyıl
başlarına dayanan ve bazen “Frenk”, bazen de “Levanten” adı altında genelleştirilen bir
gruptan bahseder. Frenkleri ya da Levantenleri ithal edilmiş, buraya taşınmış ırkların
bir birikimi olarak görenler de vardır (Kenin Bey,1886; aktaran R. Beyru). Gerçekten
de Osmanlı döneminde Avrupa kökenli yabancıların tümü bu ad altında tanımlan-
maktadır. Kesin tanımı konusunda fikir birliği olmamakla birlikte, Avrupalı bir aileden
gelmiş ve bu ülkeye yerleşmiş kişilerin tümüne Levanten dendiğini kabul ediyoruz.
Buna karşılık Frenk, bazı tanımlamalara göre, yabancı unsurların tümüne verilmiş bir
addır (Beyru, 2000).

Umar’a göre, Osmanlı’da Rumlar, Ermeniler, Yahudiler dışında Batı kökenli gayrimüs-
limler Frenk olarak adlandırılırdı. İzmir’de 13. yüzyıl sonlarından itibaren de, bu kişi-
lerin yaşadıkları şimdiki Mimar Kemalettin Caddesi ile Alsancak arasındaki yer Frenk
Mahallesi adıyla anılırdı.

Frenk Mahallesi diye tanımladığımız alanın temelleri Bizans döneminde atılmıştır.
Kuban’a göre, 13. yüzyılda kente yerleşme ve ticaret yapma ayrıcalığı elde eden Latin-
ler liman dolaylarına ve sonradan Frenk Mahallesi olacak kısma yerleşmişler, kenti
ticaret ve kültür merkezi durumuna getirmişlerdir. 15 ve 16. yüzyıllarda da kentin
geçen yüzyıllarda oluşan yerleşim düzeni değişmemiş, Latinler liman çevresinde otur-
maya ve ticaret yapmaya, Türkler ise kentin yukarı kesimlerinde yaşamaya devam et-
mişlerdir.

PPAARRLLAAYYAANN YYIILLDDIIZZ ‘‘FFRREENNKK SSOOKKAAĞĞII’’

17. yüzyılda, Thevenot
(1655-1656 yıllarında),
bütün Anadolu ve Hıris-
tiyan dünyasının ticare-
tinin bu şehirde yapıldı-
ğını, Evliya Çelebi (1670-
1671 yıllarında) kentte 18
yabancı devlet temsilciliği
bulunduğunu belirtmekte-
dir. Yabancı devlet temsil-
ciliği sayısının bu kadar
artması, kentin dış ticaret-

Kentin denizden görünüşü (http//www.wow.turkiye.com)
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teki rolünün belirginleştiğine işaret etmektedir (Karabağ, 2008). Artan ticaretin daha
düzenli yapılabilmesi amacıyla, 1674 yılında Fazıl Ahmet Paşa kentte büyük bir imar
hareketi başlatmıştır. Vezirhan, bedesten, hamam, Kemer Deresi üzerine su kemeri
ve köprüler inşa edilmiştir (Kuban, 2001).

17. yüzyıla ait Frenk Sokağı’nın olası güzergâhı
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Bu dönemde iç limanın daralıp sığlaşmasıyla liman fonksiyonlarının taşındığı kuzey
sahilinde oluşan Frenk Sokağı, Liman Kalesi’nden başlayarak Büyük ve Küçük
Vezirhan’ın önünden geçmekte, Aya Photini Kilisesi ve bir girinti yaparak St. Polycarp
Kilisesi’nin önlerine gelmektedir (Karabağ, 2008). Thevenot (1655-1656 yıllarında),
kıyı boyunca gümrük binaları, konsolosluklar ve Frenk tüccarların evlerinin konum-
landığını, bu yapıların arkasında limana açılan kapıların bulunduğunu, Evliya Çelebi
(1670-1671 yıllarında), kentin kuzeyinde ikamet eden gayrimüslimlerin evlerine
teknelerle gidip geldiklerini belirtmektedir.

Slaars’ın (2001) Fransız Konsolosluğu arşivinden aktardığına göre, 1688 yılında mey-
dana gelen depremde şehirdeki evlerin dörtte üçü yıkılmış, depremden sonra çıkan
yangının etkisiyle Frenk Mahallesi tümüyle yok olmuştur. Bu büyük felaketin ardın-
dan kent fizyonomisi büyük ölçüde değişmiş, burada yaşamakta olan yabancıların bir
kısmı ülkeyi terk etmiş ve kent nüfusunda bir azalma olmuştur (Karabağ, 2008).
Ancak kent, ticari konumu ve coğrafi üstünlükleri sayesinde kısa sürede yeniden
toparlanmıştır.

Kentte artan ticari yoğunluk, 18. yüzyıl sonunda iç limanın tamamen doldurulmasına
sebep olmuş, bu tarihten başlayarak 1872 yılına kadar İzmir rıhtımsız kalmıştır.
Bunun yanı sıra, 17. yüzyılda kıyı hattını oluşturan Frenk Caddesi’nin deniz tarafına
kısmi dolgular yapılarak kıyı çizgisi değiştirilmeye başlamıştır. Aynı dönemde Frenk

Yapılan dolgularla kıyıdan uzaklaşan ve rıhtım  özelliğini yitiren İngiliz Konsolosluğu’nun
sokak cephesi, YEĞİN Uğur, Evvel Zaman İçinde İzmir, D Yayıncılık, İstanbul, 2009.

(Uğur Göktaş’ın Koleksiyonundan)
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Caddesi’nin deniz tarafında, İngiliz kuruluşlarının yerleştiği İngiliz Rıhtımı oluşmuştur
(Atay, 1998). Burası günümüz Efes Oteli’nin bulunduğu alana denk gelmektedir. Bu
dönemde kentin çeşitli mahalleleri arasındaki görünüş ve yaşayış farkları, gezginlerin
dikkatini çekmekte, kentin en güzel ve düzenli caddesinin sahil boyunca uzanan
Frenk Caddesi olduğunu, gemilerin buradaki rıhtımı bulunmayan evlerin önüne kadar
geldiğini belirtmektedirler (Tournefort, 2005; Pococke, 2001; Dallaway, 2001; aktaran
Karabağ, 2008).

1778’de yaşanan deprem ve ardından Frenk Mahallesinde çıkan yangın yüzyıl içinde
kentte yaşanan ikinci büyük felaket olmuş, Fransa, İngiltere, Venedik, Napoli, Ragosa
konsoloslukları, Avrupa Gümrüğü, çeşitli Fransız ve Rum tacirlerin mağazaları ve
birçok han yapısı yanmıştır (Karabağ, 2008). İzmir bu felaketin yaralarını da kısa
sürede sarmış ve ticari alanda yükselişini devam ettirmiştir. 18. yüzyılın ikinci
yarısında iç limanın tamamen dolması ve üzerinin yapılaşmasıyla Frenk Sokağı, biraz
daha kuzeye uzanmış, Boyacı Deresi’nin denize döküldüğü yere ulaşmıştır. Bu sokak
günümüz kentinde Halit Ziya Bulvarı, Büyük Efes Oteli’nin bulunduğu alan ve 1377
Sokak’ın batısından geçerek 1383 Sokak’ın izini takip etmekte ve Bella Vista’ya bağlan-
maktadır (Karabağ, 2008).

İngiliz Konsolosluğu, YEĞİN Uğur, Evvel Zaman İçinde İzmir, D Yayıncılık, İstanbul, 2009
(Uğur Göktaş’ın Koleksiyonundan)
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18. yüzyıla ait Frenk Sokağı’nın olası güzergahı
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19. yüzyılın ilk yarısında  İzmir bir önceki yüzyıldaki genel görünümünü ve karak-
terini korumaktadır. Bu dönemde konsolosluk yapıları ve diğer önemli kuruluşlar
kıyıda yer almakta, kendilerine ait özel iskeleleri bulunmaktadır. Frenk Mahallesi’nde
deniz cephesi boyunca rıhtım olarak nitelendirilebilecek tek açıklık İngiliz Rıhtımı’dır.
Bu dönemin önemli gelişmelerden bir tanesi yapımına 1856’da başlanan ve 1858’de
kullanıma açılan Aydın-İzmir demiryoludur. 19. yüzyılda gerçekleştirilen imar çalış-
maları arasında liman ve rıhtım inşası kentin mekansal yapısını büyük ölçüde değiştir-
miş, bu projeyle kentin deniz cephesi tamamıyla yenilenmiştir. 1876’da rıhtım ve
dalgakıran, 1880’de de yeni gümrük binası tamamlanmıştır (Karabağ, 2008). 

Tüm bu imar faaliyetleri rıhtımı cazibe merkezi haline getirmiş, yapılan dolgularla
Frenk Mahallesi kıyıdan 200 metre içeride kalmıştır. 19. yüzyılda, tüm bu imar
faaliyetlerinin yanında, yaşanan yangın ve depremler, tekrar tekrar şehrin görüntüsünü
değiştirmiştir. 1834, 1841 ve 1844 yılında büyük yangınlar, 1883 yılında da büyük
bir deprem olmuştur (Kuban, 2001). Özellikle 1834 yangını Frenk mahalleleri ve
çarşının bir kısmının tahrip olmasına sebep olmuştur (Atay, 1998).

Frenk Sokağı’na ait görünüşler
YEĞİN Uğur, Evvel Zaman İçinde İzmir, D Yayıncılık, İstanbul, 2009.

(Uğur Göktaş’ın Koleksiyonundan)
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Yabancılara 1836 da ticaret yapma, 1856 da mülk edinme hakkı tanınması İzmir’e
büyük sermaye akışına neden olmuş, yabancıların buraya yerleşerek ticari faaliyetlerini
buradan yürütmelerine olanak sağlamıştır (Atay, 1998).

Bu yeni ticaret anlayışıyla, batıdan gelen malların satıldığı çarşı haline gelen Frenk
Sokağı’na ait ayrıntılı bilgiyi Goad’ın sigorta şirketi için hazırladığı 1905 tarihli hari-
tasından edinebilmekteyiz. Bu plana göre yoğun ticaret işlevinin Büyük Vezir Han’ın
önünden Mahmudiye Caddesi ile başladığı, St Photini Meydanı’nda bir kıvrım yapıp
buradan  Sultaniye Caddesi olarak Fasula Meydanı’na kadar devam ettiği görülmek-
tedir. Fasula Meydanı buraya alışverişe gelenler için bineklerini bağladıkları bir
başlangıç noktasıdır. Fasula Meydanı’ndan sonra konut kullanımı yoğunlaşan ve Teşri-
fiye adını alan sokak Belle Vue’den sonra Mesudiye adını alır. Frenk Sokağı üzerinde,
üç kata kadar yükselen yapılar, ticaret ve konut işlevini bir arada barındırır. Günümüz
Kıbrıs Şehitleri Caddesi, eski Frenk Caddesi’nin 1922 yangınından kurtulan son
bölümünü oluşturmaktadır (Cadoux, 2003).

Mahmudiye Caddesi’ni geçtikten sonra (ki, ileride Sultaniye Caddesi olarak isim-
lendirilecek ve halk arasında Frank Sokak adını alacak olan bu kesimde depo kul-
lanımları yer almaz), kıyıya, denize inen yollara paralel, dar ve uzun kullanma alanları
üzerinde büro tipi kullanımlar en yoğun aktiviteydiler. Alanın bir diğer özelliği de
cam işi ve imalatı yapan bir çok kullanışın konumlanmış olmasıdır. Barbaressi Han
yanında Santa Maria Kilisesi bu alandadır. Bir uçta benzer aktiviteler ile Coya Han
uzanmaktadır ve buradaki ticaret ihtisaslaşmış durumdadır. Anadolu’nun ve hatta
doğunun en iyi halılarını burada bulmak mümkündür.

Goad Planı (1905); ATAY, Ç., Osmanlı’dan Cumhuriyete İzmir Planları,
Ajans Türk Basın ve Basım A.Ş., Ankara, 1998.



- 434 -

Buradaki işyerlerinin genellikli görevi üreticiden alınan malı bir üst seviyeden tüccara
aktarmaktı (Atay 1998). Ayrıca bu prestij bölgesinde, güç göstermek isteyen pek çok
kuruluş da yer almıştı. Bunlar arasında Yunan Konsolosluğu, Midilli ve Atina Bankaları
ilk görünenlerdi. Avrupa’nın büyük mağazalarının İzmir şubeleri de burada yer al-
maktaydı. Bunlara örnek olarak; Ordosti Back, ou Louvre, au Paradis des Dammes,
Bon Marché ve Samatiraine belirtilebilir (Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir s. 29-30).

19. yüzyıla ait Frenk Sokağı’nın olası güzergahı
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11992222 YYAANNGGIINNII VVEE CCUUMMHHUURRİİYYEETT DDÖÖNNEEMMİİ

19. yüzyılda üst seviyeye ulaşan ticaret dönemi, üç yıl süren işgalin ardından 1922’de
çıkan yangınla sona ermiştir. Yangın, yılların oluşturduğu Levanten kültürünün ve
ticaretinin izlerini bir anda yok etmiştir. Frenk Mahallesi’ni baştan başa ateşe veren
yangın dört beş yerde büyük patlamalarla başlamıştı. Aya Katarina, Aya Trikona, Aya
Nikola, Aya Dimitri, Kurtkaya, Hacı Franko Mahallelerini kül ettikten sonra Yeni Ma-
halle’yi, ünlü eğlence sitesi Meyhane Boğazı’nı, Mustafa Bey, Plavmino, Aya Vukla
semtlerini sarmış ve ateş Birinci Kordon’a ulaşmıştı. İzmir Tiyatrosu, Kramer Plas,
Sporting Klüp, Posidon, Haylayf  gibi eğlence merkezleri İzmir Palas, İngiliz ve İtalyan
Konsoloslukları, Aya Fotini Kilisesi, büyük mağazalar, birçok okul ve kütüphane,
Tütün Rejisi, Pasaport Dairesi, yabancı bankalar ve kuyumcuların bulunduğu
Kunuriyo, Marsala Sokağı, Frenk Sokağı, Fransızların bulunduğu St. George Sokağı’n-
dan geriye kalan moloz yığınlarından başka bir şey değildi (Yaşar Aksoy, Bir Kent Bir
İnsan İzmir’in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı’nın Yaşamı ve Anıları, İstanbul 1986
s.186,187,188, Tülay Baran 1923-1938 Yılları Arasında İzmir’in İmarı’ndan alıntıdır).

Frenk ve Rum Mahallelerinin büyük bir bölümü, Ermeni Mahallesinin tamamı birkaç
gün içinde tamamen yok olmuştur. Bu felaket bir kültürün kaybolması ve yeni bir
dönemin başlaması açısından dönüm noktası niteliğindedir. Levant ticaretinin odak
noktası olan bu kısım artık modern kentin merkezi olmak üzere şehir plancılarının
çalışma alanıdır.

Henry Prost’un danışmanlığında Rene ve Raymond Danger kardeşler kentin sadece
yanan kısımlarını içeren ilk planlarını 1925 yılında belediyeye teslim etmişler ve kent
hızla imar edilmeye başlanmıştır (Bilsel, 1999). Kentin bugünkü ana strüktürü bu
planla şekillenmiştir. Kültürpark, Basmane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve bu mey-

1922 yangını sonrası kent görünüşü
http//www.wow.turkiye.com

Yangın sonrası düzenlenen Cumhuriyet Meydanı
http//www.wow.turkiye.com   



- 436 -

danlardan dağılan ışınsal caddeler, klasik Fransız şehirciliği anlayışı içinde tasarlan-
mıştır (Karabağ, 2008). Danger-Prost planının üzerine 1948’de Le Corbusier tarafin-
dan nazım planı, 1951’de Aru, Canpolat ve Özdeş grubunun imar planı, 1959 yılında
Bodmer’in revizyonu, 1973 yılında İzmir Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu planı,
1989 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmir Büyükşehir Bütünü
Nazım Plan Revizyonu ve 2007’de İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı olmak üzere
planlama süreçleri geçirmiş ve bugünkü halini almıştır.

SSOONNUUÇÇ VVEE PPRROOJJEE ÖÖNNEERRİİSSİİ

“Kent, doğa ile uygarlık dünyasının bir türevidir. Uygarlık tarihinin gelişimine koşut
olarak tekrar tekrar biçimlenmektedir. Diğer bir deyişle kent, değişen oyuncular ve on-
ların değişen rolleri ile başlayıp biten iç içe geçmiş çok çeşitli öykülerin sahnesi olmak-
tadır” (Çağlar, Aksu, Uludağ, 2006).

Bu noktadan hareketle İzmir kenti özelinde “Frenk Sokağı” olarak tanımladığımız alan
“değişen oyuncular ve onların değişen rolleri ile başlayıp biten iç içe geçmiş çok çeşitli
öykülerin sahnesi” olarak ele alındı. Bu kavramsal yaklaşımı somutlaştırabilmek için
öncelikle, 1905 yılına ait Goad Planında “Frenk Sokağı” üzerinde yer alan ve
günümüze referans olabilecek binalar belirlendi (Hisar Camii, Kızlarağası Hanı,
Çakaloğlu Hanı, İzmir Ticaret Lisesi, Fransız Hastanesi...). Belirlenen referanslar kul-
lanılarak günümüz imar durumu ile Goad Planı üst üste çakıştırıldı. Şu an varolmayan
binaların ve Frenk Sokağı’nın yaklaşık izleri bu plan üzerine işaretlendi. Bu yapılar
sırası ile sokağın başlangıcı olarak kabul edilen Büyük Vezirhan, Küçük Vezirhan,
Evangelique Okulu, Aya Photini Kilisesi, St. Polycarp Kilisesi, St. Maria Kilisesi, Fran-
sız Okulu ve İngiliz Konsolosluğu’dur.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda önerilen “Sergi Aksı” projesi, 1922 yangını ile büyük
kısmı hasar gören ve özellikle de yoğun ticaret yapılan kısmı tamamen yok olan “Frenk
Sokağı”na ait izlerin günümüz kenti üzerinden okunmasıdır. Aks, sokağın devam eden
izinden ve bu iz üzerinde belirlenen üç ana sergiden oluşmaktadır.

Sergi aksının başlangıcı, Büyük Vezirhan’ın bu noktanın doğusunda kaldığı tahmin
edilerek, Halit Ziya Bulvarı ile Mimar Kemalettin Caddesi’nin kesiştiği alan olarak be-
lirlenmiştir. Bu kısımda, dönemin ticaret anlayışını, limanı, hanları ve tüccarları ak-
taran görseller sergilenmektedir. İlk sergi alanından sonra yerde iz olarak devam eden
aks, Aya Photini Kilisesi’nin bugünkü yeri olan Kayahan İş Merkezi’nin cephesinde
otuz üç metre yükselmektedir. Bu yükselme ile batılı gezginlerin rivayet ettiği dönemin
en yüksek yapısı olarak bilinen Aya Photini Kilisesi’nin çan kulesi soyutlanmaktadır.
Aks buradan sırasıyla Evangelique Okulu (yan cephesi Gazi Bulvarı’na bakan ve Halit
Ziya Bulvarı ile Necati Bey Bulvarı arasında kalan alan), St. Polycarp Kilisesi ve St.
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Maria Kilisesi’nin önünden geçerek ikinci ve ana sergi alanı olan Lazarist Okulu’na
(İzmir Ticaret Lisesi) ulaşmaktadır. Bu alanda ise dönemin Frenk hayatının anlatıldığı
görseller sergilenmekte ve algıyı pekiştirecek simülasyon ve ses efektleri kullanılmak-
tadır. Aks, bu serginin ardından İngiliz Konsolosluğuna (Ş. Nevres Bulvarı ile 1377
Sokak’ın kesişiminden başlayıp Cumhuriyet Bulvarı’na doğru uzanan alan) ve son-
rasında Fasula Meydanı’na (1375, 1377, 1378 sokakları arasında kalan alan) ulaş-
maktadır. Fasula Meydanı’nından sonra üçüncü sergi alanı olan Alsancak Devlet
Hastanesi önü ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile sonlanmaktadır. Üçüncü serginin, Al-
sancak Devlet Hastanesi’nin önünde yer alan ilk kısmında İzmir Yangınları Sergisi,
yoğun bir kullanıma sahip olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan ikinci kısmında
ise kentin güncel konularına ait sergiler yer almaktadır.

Sonuç olarak, bugün, kentlinin rolünü bir an için unutup aynı sahnede geçmişte oy-
nanan rolleri seyretmesinin ilginç bir deneyim olacağı düşünülmüş ve “hatırlatmak”
amaçlı bir sergi aksı önerilmiştir. Bu sergi aksı, tarihsel katmanlar arası kopuşu
eleştirirken, aynı zamanda bu kopuşu gidermeyi amaçlar ve bu sayede kent, geçmişe
ait ipuçlarını bugünkü kullanıcısına iletir.

EEKK –– 11  TTAANNIIMMLLAANNAANN AAKKSS ÜÜZZEERRİİNNDDEE BBEELLİİRRLLEENNEENN MMİİMMAARRİİ ÖÖGGEELLEERR
HHİİSSAARR CCAAMMİİİİ (1813,1881,1927, 1980 - ...)

Hisar Camii, İzmir camilerinin en büyüğü ve en eskilerinden biridir. Kemeraltı 899
sokakta yer alan camii adını, iç limanın ağzında bulunan ve günümüze ulaşmamış
Hisar’dan alır. Kuzey, güney ve batı yönlerinde çerçevelenmiş dar bir avlunun içinde
yer alan yapı, enine dikdörtgen planlı bir harimden oluşmaktadır. Caminin inşa
kitabesi olmamasına karşın 1597-98 tarihinde Aydınoğulları’ndan Özdemiroğlu
Yakup Bey tarafından inşa ettirildiği iddia edilmektedir. Bina 1813, 1881, 1927, 1980
yıllarında onarım görmüştür. (1)

Goad Plan› (1905)
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KKIIZZLLAARRAAĞĞAASSII HHAANNII (1744 - ...)

Yapı, Kemeraltı’nda Halim Ağa Çarşısı
olarak tanımlanan bölgede yer almaktadır.
Yapımı hakkında kesin bilgiler olmamakla
birlikte, yaptıran kişinin Kızlarağası Hacı
Beşir Ağa olduğu bilinmektedir. Liman
Kalesi’nin hemen arkasında 1744 yılında
inşaasına başlanır ve 1745 yılında tamam-
lanır.

Doğu cephesi Hisar Camii avlusu ile bitişik-
tir. Güneyden 906 Sokak, kuzeyden Bakır
Bedesteni ve batıdan 871 sokakla çevrilidir.

“Han, hemen her uzun mesafe hanında
olduğu gibi iki katlı idi. Üst katta galeriye
açılan odalarda yatmak isteyenler konaklar,
zemin katta ise üst kısmın sade yaşamının
tam tersi görülürdü. Yükleriyle develer,
tüccarlar ile hizmetkarların kalabileceği
odalar, malların boşaltıldığı ve pazarlandığı
dükkanlar ile pazarlık yapan insanlar bu-
lunurdu.” Bu gün turistik çarşı olarak
hizmet veren bina, 1993’de restore edilerek
günümüzdeki halini almıştır. (2)

ÇÇAAKKAALLOOĞĞLLUU HHAANNII
((11880055 -- ......))

Eskiden Kasab-Hızır
Mahallesi; bugün ise
Halim Ağa Çarşısı ola-
rak bilinen bölgede
895 ile 861 sokaklar
arasındadır. Ortada bir
koridor ve bu korido-
run iki yanına sıralan-
mış odaların yer aldığı
kuzey-güney yönünde

uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır. Hana, kuzey ve güney cephelerine açılan iki
kapı ile girilmektedir.(3)

Goad Plan› (1905)

Goad Plan› (1905)
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VVEEZZİİRRHHAANN ((BBÜÜYYÜÜKK))
((11667755 –– 11992222))

Han, İzmir'de Selvili Han'ın kuzeyi ile Girit
Hanı'nın doğusunda kalan, bugünkü Mimar
Kemalettin Caddesi ile 1326 ve 1330 sokak-
ların kesiştiği bölgede yer almaktaydı. IV.
Mehmet dönemi sad-razamlarından Köprülü
Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın
emriyle, yapının 1675 yılında inşa edilmeye
başlandığı ve 1677 yılında Vezir Kara Mustafa
Paşa tarafından bitirildiği anlaşılmaktadır.

“Silahtar Tarihi'nde henüz inşaatı tamamlan-
mamış eski bir bina olarak tanımlanan Fazıl Ahmet Paşa'nın yaptırttığı Vezir Hanlarına
ait ve H. 1141 Muharrem/M. 1728 Ağustos ayına ait hanlardaki dükkanları, kiracıları,
kira bedellerini ve diğer gelirleri gösteren bir vakfiye defterine göre, Han iki katlıydı.
Üst katta 33'ü küçük, 47 oda, alt katta ise 44 mahzen bulunmaktadır. Alt katta ayrıca
küçük büro işlevi gördüğü tahmin edilen 7 daire bulunmaktadır.”(4)

VVEEZZİİRRHHAANN ((KKÜÜÇÇÜÜKK)) ((11667755 –– 11992222))

“Küçük Vezir Hanı, eskiden Küpecioğlu Hanı'nın kuzeyinde, Mahmudiye Caddesi
üstünde, bugün ise tahminen Halit Ziya Bulvarı ile 1332 Sokak’ın kesiştiği bölgede yer
almaktaydı. Büyük Vezir Hanı’nın 1675 yılında yapılmaya başlandığı, 1677 yılında
Vezir Mustafa Paşa tarafından bitirildiği ve bu yapılara ait vakfiyenin H. 1089/M. 1679
yılına ait olmasından Küçük Vezir Hanı’nın 1675 ile 1678 yılları arasında inşa ettiril-
miş olduğu kabul edilebilir.”

Küçük Han'da, üst katta 19 oda, alt katta ise 20 mahzen olmak üzere 39 dükkan bu-
lunmaktadır. Duvarları taş ve tuğla dizili olarak inşaa edilen, üzeri beşik tonozlarla
örtülü merdivenli bir girişten çıkılırdı. (5)

EEVVAANNGGEELLIIQQUUEE OOKKUULLUU ((11774433 –– 11992222))

“Yanan birçok okul ve kilise arasında Rumları 30.000 kitaplık bir kütüphaneye sahip
olan ‘Ecole Evangelique’leri de vardır. 1743’te kurulan bu okulda ayrıca çok kıymetli
200 kadar el yazması da vardı.” (6)

Goad Plan› (1905)
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SSTT.. PPHHOOTTİİNNİİ KKİİLLİİSSEESSİİ ((11779933--11992222))

Günümüzde yaklaşık olarak Halit Ziya Bulvarı, 1337 Sokak ve Gazi Bulvarı arasında
kalan alanda yer almaktaydı. 1922 yangını ile yok olan bina, kullanıldığı dönem
boyunca, 33 metre yükseklikteki çan kulesi ile kentin en yüksek yapısı konumunda
olmuştur. 19. yüzyılda bina, Evangelique Okulu ve müştemilat binaları ile bir komp-
leks oluşturmaktadır.(7)

SSTT.. PPOOLLİİCCAARRPP KKİİLLİİSSEESSİİ ((11663300,, 11777755,, 11889922 -- ......))

Günümüzde Pasaport’ta Necatibey Bulvarı’nda 22 numarada konumlanan yapı, üç
nefli ve dikdörtgen planlı bazilika şeklindedir. İzmir’in en eski dinsel yapılarından
biri olan kilise, 69-155 yılları arasında yaşamış, sonradan aziz ilan edilmiş İzmir Pisko-
posu St. Policarp’a ithaf edilmiştir. Yapı, 1630 yılında Osmanlı İmparatoru Kanuni
Sultan Süleyman’ın özel izni ile inşa edilmiş, 1680, 1775, 1892-98 yıllarında onarım
görmüştür. (8)

Goad Plan› (1905)

Goad Plan› (1905)
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SSTT.. MMAARRİİAA KKİİLLİİSSEESSİİ ((11668899,, 11889900 -- ......))

Pasaport bölgesinde Halit Ziya Bulvarı üzerinde 67 numarada yer alan kilise, 1689’da
ibadete açılmıştır. 1889’da harap olan bina, 1890’da yeniden inşa edilmiştir. Bina,
doğu-batı yönünde uzanan tek nefli bazilika plan şemasına sahiptir. (9)

LLAAZZAARRİİSSTT RRAAHHİİPPLLEERR OOKKUULLUU ((İİZZMMİİRR TTİİCCAARREETT LLİİSSEESSİİ))

Günümüzde ‘İzmir Ticaret Lisesi’ olarak kullanılan yapı, Akdeniz Caddesi üzerinde
konumlanmaktadır. Binanın inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1854
yılında Fransız Serkekör Papaz Okulu binasından, Fransız ticaret mektebine
dönüştürülmüştür. 1909 yılında Fransız Rum Ticaret Lisesi adını alan okul, 1935
yılından sonra İzmir Lisan ve Ticaret Mektebi olarak eğitim vermeye devam etmiştir.(10)

Goad Plan› (1905)

Goad Plan› (1905)
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İİNNGGİİLLİİZZ KKOONNSSOOLLOOSSLLUUĞĞUU –– İİNNGGİİLLİİZZ RRIIHHTTIIMMII

1625 yılında İzmir’deki İngiliz Kraliyet Kilisesi, küçük bir yapı idi ve deniz kenarında
kurulmuştu, arkasından Frenk Sokağı geçiyordu. Zaman içinde yapılan dolgularla
rıhtımın denizle olan bağlantısı kesildi. Günümüzde yaklaşık olarak Şair Nevres Bul-
varı ve 1375 Sokak arasında, bugünkü Efes Oteli yakınlarında konumlanmaktaydı. (11)

FFAASSUULLAA MMEEYYDDAANNII

Yaklaşık olarak Amerikan Hastanesi’nin önlerini ve Atatürk Lisesi’nin bahçesinin bir
kısmını kaplar, 1375 ve 1378 Sokak arası alana denk gelmektedir. 19. yüzyılda, Fasula
Meydanı buraya alışverişe gelenler için bineklerini bağladıkları bir başlangıç noktası
olmuştur.

Goad Plan› (1905)

Goad Plan› (1905)
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FFRRAANNSSIIZZ HHAASSTTAANNEESSİİ ((11776633,,11990077-- ......))

Alsancak semtinde Ali Çetinkaya Bulvarı
26 numarada yer alan hastane yapısı,
1763 yılında inşaa edilmiş ve 1907
yılında Raymond C. Pere tarafından
onarılmıştır. Fransız Bahriyesi için kıyıda
inşaa edilen yapı, zaman içinde burada
bir meydan oluşmasına sebep olmuş,
ardından rıhtım inşaası için yapılan dolgu
ile iyice iç kısımlarda kalmıştır.(12)

BBEELLLLAA VVİİSSTTAA MMEEYYDDAANNII

Meydan, günümüzde, yaklaşık olarak Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Devlet Has-
tanesi arasında olan kısımda konumlanmaktadır.

Goad Plan› (1905)

Goad Plan› (1905)
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20. yüzyılın başlarında, Fransız Hastanesi’nin önünde ve kıyıda yer alan, Bella Vista
Meydanı, Frenk Sokağı’nın ticaret yoğun yapısından, konut yoğun alana geçisi
sağlayan ara bölge konumundaydı. (13, 14)

EEKK –– 22  ÖÖNNEERRİİLLEENN PPRROOJJEEYYEE AAİİTT HHAARRİİTTAA VVEE GGÖÖRRSSEELLLLEERR 

HHaarriittaa 11 (Goad Planı üzerinde belirlenen aks ve binalar)

HHaarriittaa 22 (Bölgeye ait güncel plan ile Goad Planı’nın çakıştırılması)
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HHaarriittaa 33 (Proje önerisi olan Sergi Aksı)
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GGöörrsseell 11

GGöörrsseell 22
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GGöörrsseell 44
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3. Gün  
Bildiriler

HHüüssnnüü EERRKKAANN**

** Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

BBİİLLGGİİ ÇÇAAĞĞII VVEE İİZZMMİİRR::

UUyyggaarrllııkkllaarr KKaavvşşaağğıı YYeenniilliikkççii DDüünnyyaa KKeennttii İİzzmmiirr

11.. TTaarriihhttee UUyyggaarrllııkkllaarr KKaavvşşaağğıı:: İİzzmmiirr

İnsanlar gibi kentler de doğar, büyür, yaşlanırlar… Fakat insandan bir farkla, ölmeden
yenilenebilirler. Kentler, Zümrüdü Anka (Phoenix) kuşu gibi küllerinden değil ama
“kültürel birikimlerinden” yeniden doğarlar. Hele de tarihin derinliklerinde uygarlık-
ların kavşağı olmuş derin kültürel miraslar taşıyan İzmir gibi kentler; her an yeni bir
arayış ve yeni bir ruh ve yeni bir şahlanışla yeniden yapılanıp başkalaşıp yeniden doğa-
bilirler. Çünkü kentler, yaşayan varlıklardır. Yaşayan kentler, kendini yenilemesini
bilen; yeni kentsel paradigmalarla metamorfoz süreçlerinden geçerek kendini yeni bir
spektruma taşıyan dinamik sosyal olgulardır.

İlk kurulduğunda bir İyonya kenti olan İzmir (Symirna), diğer İyonya kentleri olan
Efes, Milet, Erythrai, Foça ve Somos ile birlikte uygarlıklara merkez olmuştur.

Mezopotamya ve Mısır’ın mitolojik düşüncesi yerine, aklı (Logos) ikame eden Miletli
Doğa Filozofları, Mitos’dan Logos’a geçişle bugünkü çağdaş uygarlığın ilk düşünsel
temellerini bu coğrafyada atmışlardır. 

M.Ö. 650’lerden sonra Akdeniz ve Karadeniz’e koloniler kurarak parlak devirler
yaşamışlardır. M.Ö. 1. yüzyılda başlayan Roma döneminde de yeniden parlak bir devir
geçirmişlerdir. Ayrıca, Osmanlı’nın batıya verdiği imtiyazla yeniden canlanmış ve Os-
manlı’nın en önemli ticaret kenti olmuştur. 

İzmir, dışa açıldığında gelişmiş; içe kapandığında duraklamıştır. Ticaret ve dışa açılım
İzmir’i ve bölge ekonomisini büyütmüş; içe kapanınca duraklatmıştır. 

Küresel konum olarak, uygarlıklar kavşağında “doğunun batısı ve batının doğusu”
olan İzmir; Perslerden Atinalılara, Makedonlardan, Roma ve Bizans’a kadar; uygarlık-
ların yaşam alanı oldu. Arapların, Selçukluların, Haçlıların ve Cenevizlilerin fetih ve
ilgi alanı oldu. Osmanlılarda ise, Türklerin, Musevilerin ve Ortodoksların birlikte
yaşadığı çok kültürlü canlı bir kent oldu. Çok kültürlülük ve dışa açıklık tarih boyunca
İzmir’in genetik kodlarına sindi. Özetle uzun tarihi geçmişi içinde İzmir’i benzersiz
kılan 3 unsur,

• Dünya topoğrafyasındaki konumu
• Çok kültürlülük içinde uygarlıkların kavşağı olma ve
• Dış dünyaya açıklığı oldu.
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İzmir, eşsiz coğrafyası ve topoğrafik konumuyla üç kıtanın birleşim noktasıdır. Bu ne-
denle, hem küresel topografya kavşağında, hem de insanlık tarihinin uygarlıklar
kavşağında eşsiz bir konuma sahip bir kenttir.

Aynı zamanda bu uygarlıkların bağlantı noktası olarak, hem bir buluşma ve kaynaşma
yeri, hem de aynı zamanda onlara açılma yeridir. Kent, Osmanlı’nın son dönemlerinde
bile bu özelliklerini başarı ile koruyup sürdürdü. 

22.. İİççee KKaappaannaann İİzzmmiirr

İzmir’in zayıfladığı dönemler dışa kapanıp, dış bağlantılarının zayıfladığı dönemlerdir.
Kurtuluş Savaşı ertesinde, kentin Rum nüfusunun kaybı yanında, Yunanistan ile
yaşananlar ve adaların İkinci Dünya Harbi ertesinde Yunanistan’a devredilmesi,
İzmir’in Ege ve Akdeniz hinterlandının kapanmasına yol açtı. İzmir’in dışa açıklığını
belirleyen deniz hinterlandı kentten koptu; sadece Anadolu hinterlandı arkasında
kaldı. Bu durum, kentte hep sürükleyici olan ticareti zayıflatırken, tarımsal boyut öne
çıktı. 

Bir yandan Levanten ailelerin süreç içinde azalması diğer yandan Musevi nüfusun
önemli bir kesiminin İsrail’e göçmesi, kentin ekonomik ve kültürel zenginliğinin
zaman içinde zayıflamasına yol açtı.

Cumhuriyetimizin ithal ikameci sanayileşme sevdası, yaşanan tüm bu zafiyetlere rağ-
men İzmir’den ateşlendi ve ivme kazandı. Geçmişin birikimleri ve çok kültürlülüğü
sanayileşmede de İzmir’i öne çıkardı.

Ancak son 30 yılda daha çok içe kapanarak, gerçek vizyonunu kaybeden İzmir,
üstlendiği misyonu da kaybederken; kurduğu sanayi ve önemli şirketlerin, ya kapan-
masına ya da merkezlerinin İstanbul’a taşınmasına sahne oldu. 

İzmir bugün kent olarak denizden kopuktur. Hatta bugün körfez İzmir’e; İzmir kör-
feze küs gibi birbirine bakıyor. Kim bilir, belki de yakın geçmişe kadar kendini bu
denli kirletmemize alınmıştır. Bu yüzden körfez ve İzmir, birbiriyle içli dışlı bir etki-
leşim içinde değil. Oysa ki körfezin canlılığı İzmir’in canlılığı olmalıdır. Boş bir körfez
değil, harıl harıl işleyen bir körfez olmalıdır. İzmir, denizin ve körfezin zenginliğinden
daha çok yararlanmalıdır. 

İzmir’in uygarlıkları birleştirme ve buluşturma işlevi ile onlarla bağlantı kurma işlevi;
deniz hinterlandının kaybı yanında; İzmir’in kendine yeni vizyon ve misyon oluştu-
ramayışı nedeniyle ciddi biçimde erozyona uğradı.

Bu durum kentin eski işlevinin önemli ölçüde zayıflamasına yol açarken, sadece
yetiştirdiği nitelikli ve eğitimli nüfus değil; sayısız şirketleri de ya göç etti veya ka-
pandı.
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İzmir, Türkiye’nin ithal ikameci döneminde “Fuar Kenti” olmasıyla yetinirken; yerli
sanayinin panayır yeri olmaya yöneldi. Son yıllardaki konferanslarında “fuar” kenti
olmaya, “fuar ve kongreler” kenti olma işlevi yüklenmek istendi. Ancak bunların
gerektirdiği; 

• Altyapısal ön koşulların,
• Üretime yönelik dinamik bir ekonomik aktivitenin ve 
• Vizyoner politika ve girişimlerin yokluğu

İzmir’in ekonomik konumunu zayıflatmasını durdurmadı. 

“Akdeniz’in İncisi” veya “Liman Kenti İzmir” logoları, slogan düzeyinde kalan geçmişin
özlemlerini yansıtan öykünmeler olarak kaldı.

Son 30 yılını enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık içinde geçiren Türkiye de köklü bir
vizyon kaybı yaşadı. Atatürk’ün belirlediği “çağdaş uygarlığın üstüne çıkma” vizyo-
nunun içi bugün nasıl boşaldı ise, benzer biçimde İzmir de vizyonunu kaybetti. 

Gerek ülkede öne çıkan kayıt dışı ekonominin nimetleri, gerekse vizyonsuz iktidar-
ların siyasi tercihleri, uygarlıkların merkezi olan İzmir’i değil, başka yerleri tercih etti
ve oralarda kökleşti.

33.. UUyyggaarrllıığğıınn YYeennii DDöönneemmeeccii:: SSaannaayyii TToopplluummuunnddaann BBiillggii TToopplluummuunnaa 

Tüm dünya gibi yarının “Yeni İzmir’i” de yönünü ve rotasını yeniden çizmelidir. Zira
sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm süreci içinde bugün yeniden yapılanan
uygarlık, yeni ve kalıcı bir dönemece girmiş bulunuyor.

Bugün yaşanan küresel kriz bile sanayi toplumunun, kapalı ve iki kutuplu küresel
yapısından, bilgi çağının çok kutuplu küresel ekonomisine geçişin getirdiği köklü bir
yeniden dönüşüm ve yeniden yapılanma krizidir. İzmir ancak küresel düzeyde
yaşanan bu yeni yapılanmaya ayak uydurarak kendini yenileyebilir. 

Günümüz İzmirinin hak ettiği bir noktaya gelmesi, tarihin ve coğrafyanın ona yük-
lediği işlev, birikim ve sorumluluğu yeniden canlandırarak, kendine yeni bir vizyon,
misyon ve gelecek çizmesiyle mümkündür.

Belirlenecek vizyon ve misyon; geçmişin birikim ve kültürel renklerini taşımakla bir-
likte, geleceğin sorumluluk ve işlevlerine odaklanmak zorundadır. Kısacası İzmir,
yeniden “Uygarlıklar Kavşağı, Yenilikçi Dünya Kenti İzmir” olmayı hedeflemek zorun-
dadır. 

Bugünün çağdaş uygarlığı; sanayi toplumunu geride bırakmış olan Bilgi Çağı Uygar-
lığıdır. Bilgi çağının temelindeki temel teknolojik paradigma Kuantum düşüncesidir.
Ülkemizde hala geçerli dünya görüşü, yönü ve rotası geriye yönelik olan geleneksel
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paradigmaya dayanmaktadır. Ayrıca çağdaş uygarlığın artık aşmış olduğu sanayi
toplumunun makine modeline göre şekillenen mekanik paradigmaya dayalı durağan,
noktasal, bireysel ve boyutsuz toplum, kültür, ekonomi ve demokrasi anlayışları da
gerilerde kalmıştır.

Bilgi çağının kuantum paradigması; atom altındaki, atomu oluşturan çok sayıdaki
parçacıklar arasındaki interaktif çoklu etkileşimlerin yarattığı dinamik sistem ve
süreçlere dayalıdır. Yeni toplumsal ve örgütsel yapılanma, yeni kültür ve demokrasi;
yeni iş, üretim ve hizmet anlayışı, yeni bir mantık ve süreçler içinde şekillenmektedir. 

İş, üretim, çalışma, örgütlenme gibi tüm toplumsal süreçler; noktadan ağ sistemi
içinde işleyen süreçlere; bireycilikten ekip çalışmasına ve makinenin enerjisinden
insan beyinlerinin birlikteliğinin ve işbirliğinin beraber yarattığı sinerjiye, yani
yaratıcıcılığa yönelmiştir. Artık, küreye kapalı insan, kent, bölge ve toplumların, küre-
sel arenada etkin ve etkili olma şansı yoktur.

Bilgi çağının, bilimsel bilgi bazlı yenilik üretme süreci, kapalı yapılarla bağdaşmaz.
Bilgi, etkilediği sistemleri; çeşitlilik, açıklık ve dinamizme sürükler. Bugünkü çağdaş
uygarlığın bilimsel bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik temel paradigması, kuantum
düşüncesine dayanıyor. Atom altının ve DNA şifrelerinin çözümünü sağlayan kuan-
tum düşüncesi, görünmez doğanın gizlerini çözerek iletişim, telsiz telefon, uydu, lazer
ve benzeri teknolojilerden nano teknolojilere uzanan yeni bir teknolojik uygarlık alanı
yarattı.

Bu teknolojilerin yaşantımızda yoğun kullanımı, bir yandan bilgi toplumunu şekil-
lendirirken, diğer yandan yaşadığımız kürede, her an olup biteni izleyebildiğimiz bir
köye dönüştürdü. Yaşadığımız küre, bu günlerde (2009), sanayi toplumundan bilgi
toplumuna dönüşümdeki uyumsuzluğun yarattığı küresel krizle meşgul olmaktadır.
Yaşanan küresel kriz, dünya ekonomisi için bir yeniden yapılanma sürecidir. Bu sürece
öncüler olarak katılan ABD ve Japonya, kapitalist toplumdan bilgi toplumuna
dönüşümün uyum sancılarını en yoğun yaşayan iki ülkedir.

Bu arada İrlanda, Finlandiya ve İngiltere, bilgi toplumuna başarılı geçiş sağlayan
ülkeler oldu. Güney Kore, Hindistan ve Çin ise yeni ve güçlü atılım örnekleridir.
Yeniden yapılanan küresel düzende, küresel ekonominin ağırlık merkezi artık Asya’ya
kayıyor.

Bilgi çağındaki toplumsal olgular ve yapılanmalar, ağ sistemleri ve ağ bütününde şekil-
lenen süreçler şeklinde işliyor. Bu süreçler içinde katılım, işbirliği, çoğulculuk; sinerji
yaratmak öncelikli işlevler oluyor. Bu süreçler içinde süreklilik kazanan buluş, yenilik
ve değişimler dinamik bir işleyiş yaratıyor. Bu işleyiş ve akışın aktörleri, eğitimli ve
nitelikli beyinler; yani bilimsel entelektüel sermaye olmaktadır. 
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Bilgi ekonomisinin işleyişi, başarıya odaklanmış insan ve örgütlerin verimlilik sağlayan,
yeniliklere dayalı rekabet yarışı içinde gerçekleşiyor. Ancak, yenilikçiliğe dayalı rekabet
yarışının mantığı, rakibi yok etmeye değil; sürekli kendini aşarak rakipsiz kalmaya
yönelik olurken; alanında “en iyi” “en mükemmel olmaya” odaklanıyor.

Bu durum; toplumda, bir yandan girişimciden devlete, sivil toplum örgütlerinden
yerel yönetimlere, üniversitelerden uzman kuruluşlara kadar tüm kurum ve aktörlerin
yeni dünya görüşü ve mantık içinde yenilenmesini gerektiriyor. 

Diğer yandan bu yenilenme; bireyden, şirkete veya örgüte; örgütten kuruma, kurum-
lardan kentlere, kentlerden bölgeye, bölgeden ulusa ve küresel düzeye uzanan sürekli
dinamik ve yenilikçi yapılanmalar ve örgütlenmeleri devreye sokuyor. 

İşte böylesi bir dünyada İzmir, geçmişteki vizyon ve misyonu yeniden hatırlayıp; gele-
ceğin uygarlığı içinde, küresel boyutta dinamik biçimde var olmak zorundadır. İzmir
böylesi yeni bir rüyayı geçmişte birkaç kez yaşadığı gibi, İzmir’in günümüzde de bunu
yeniden yaratmaya cesaret etmesi için tüm koşulların bunu zorladığını unutmamak
gerekiyor.

44.. UUyyggaarrllııkkllaarr KKaavvşşaağğıı YYeenniilliikkççii DDüünnyyaa KKeennttii İİzzmmiirr’’iinn,, VViizzyyoonnuu,, MMiissyyoonnuu vvee DDeeğğeerrlleerrii

İzmir’in yeni baştan güçlü bir çıkış yaşaması;

• Bulunduğu üç kıta arasında ve Akdeniz’deki topoğrafik konumuyla Ege’deki merkezi
pozisyonunu,
• Uygarlıkların kavşak yeri olarak tarihi ve kültürel birikimini ve
• Günümüz uygarlığının gelişme dinamiği olan en yeni teknolojilere dayalı yenilikçi
bir sanayi ve kent yapısına kavuşmasına yönelik unsurları yeniden birlikte canlandıra-
bilmesine bağlıdır.

Bu üç unsurdan ilk ikisi İzmir’in diğer kent veya bölgelere göre statik avantajlardır.
Bunlar İzmir’in her zaman için sahip olduğu doğal ve tarihi altyapısı ile yakından il-
gilidir. İzmir, geçmişteki parlak çıkışlarını, bunları etkin biçimde değerlendirebildiği
dönemlerde yakalamıştır. Ancak bu statik unsurlar bilgi çağının dinamiğini yakalamak
için ne yazık ki artık yeterli değildir.

Oysa ki bunlara eklenecek üçüncü boyut ile İzmir, kalıcı ve sürekli ve sürdürülebilir
dinamik çıkışını yakalayabilecektir. Bununla birlikte ilk iki unsur, üçüncü boyutun
devreye sokulabilmesi için çok güçlü bir çıkış ve başlangıç avantajı yaratmaktadır.
Ayrıca yenilikçi dinamik boyutun devreye girmesi ile üç boyutun birlikte yarattığı si-
nerji, İzmir’in; benzersiz, rakipsiz ve kendine özgü farklılıklarıyla yeniden doğuşunu
sağlayacaktır. Söz konusu üç boyutu birlikte devreye sokmadan İzmir’in güçlü bir
sıçrama yapması beklenemez.
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İzmir, tarihin ve topoğrafyanın sunduğu benzersiz avantajlarına ek olarak, yalnız ve
yalnız günümüz bilgi çağının yenilikçi gelişme dinamiğini yaratacak bir gelişme ve
sanayileşme sürecine girmesi durumunda, hem bölge ve ülkede, hem de küresel are-
nada benzersiz bir çıkış yakalayabilecektir.

Zira günümüzde kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin dinamik ve kalıcı rekabet avantaj-
ları yalnızca sürdürülebilir yenilikçiliğe dayalı bir stratejiden geçmektedir. Yenilikleri
üreten sürekli yenileyen ve küresel bağlantılarla yeni rekabet avantajı yakalayan kent-
lerin kalıcı ve sürekli gelişmesi mümkündür. Böylesi bir gelişmenin başlangıç unsurları
olan kültürel ve kurumsal altyapı ile sosyal, örgütsel sermaye ve altyapısını geliştirme
koşulları açısından İzmir oldukça şanslıdır. Ancak bunun sürükleyici aktörleri olan, 

• Yenilikçi girişimcilik,
• Ar-Ge personeli yetiştiren kurum ve üniversitelerin,
• Merkezi ve yerel yönetim birimlerinin, 
• Sivil toplum kuruluşları ve
• Vatandaş katılımının yenilenmiş bir anlayış ve zihniyet içinde konuyu sahiplenmesi
gereklidir. 

Bunun için İzmir’in Vizyonu iddialı bir biçimde belirlenmelidir. Parlak bir gelecek
arayan İzmir’in dinamik vizyonu’nun;

• Uygarlıklar, Kültürler ve Kıtalar Kavşağı,
• Bilgi ve Yenilik Üretimiyle Küresel Rekabetin Parlayan Yıldızı, 
• Yenilikçi Dünya Kenti, “İZMİR’’ olarak belirlenmesi gerektir.

Bu vizyona uygun misyon ise; tarihte yüklendiği işlevlerden kaynaklanarak;

• Farklı uygarlık ve kültürlerin ortak mirasçısı olarak “ortak insanlık değerleri” içinde, 
• Bilgi çağı teknolojilerinin yaratıcılığına dayalı yenilikçilikle bütünleşmiş “ekonomik
zenginliği”, kent, bölge ve ülke insanları ile tüm insanlığa sunmak olmalıdır.

Değinilen vizyon ve misyon içinde “İzmirli olmak”, şu insani ve toplumsal değerlerde
birleşmeyi gerektirir:

• Çağdaş olmak, 
• Yenilikçi olmak,
• Özgürlükçü ve demokrat olmak,
• İşbirliği ve sinerjiye odaklanmak,
• Uzlaşmacı ve barışçı olmak,
• Hoşgörülü olmak,
• Farklılıkları çatışmaya değil, uzlaşma içinde zenginliğe dönüştürmek,
•İlişki ve bağımlılığı değil, başarı ve liyakatı üstün tutmak,
•Etkinlik ve verimlilik değerlerini sahiplenmek.
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Görüldüğü gibi, bilgi toplumuna koşut olarak belirlenen vizyon, misyon ve değerler
kentsel ve bölgesel gelişmenin içeriğini köklü biçimde değiştirmeye adaydır.

55.. KKeennttsseell vvee BBööllggeesseell GGeelliişşmmeenniinn YYeennii İİççeerriiğğii

Bilgi ekonomisinde, bilgi teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı, rekabet ve
kalite anlayışını değiştirdi. Bu yeni kültür ortamında şirketlerin başarılı olması, yenilik
ve buluşların sürekli kılınmasına bağlıdır. Bugün doğa ve çevreyi tüketip kirletmeden,
onun yenilenmesine imkan veren teknolojiler birlikte sürekli yenilik, buluş ve
yaratıcılığın ekonomik gelişmede öne çıkmasına yol açtı.

Böylece insan, bölge ve ülkelerin refahının iyileştirilmesi, hem çevre dostu bilim ile
teknoloji alanındaki yenilik ve buluşlarla, hem de bilim ve teknolojinin yaşamın her
alanında yaygın kullanımının getirdiği yenilik süreçleriyle gerçekleşiyor. Ekonomik
refahın sağlıklı bir ortamda geliştirilmesi amacı; hız, verimlilik, rekabet ve kaliteyi bir-
likte ekonomik sürece taşıyan teknolojik yenilikleri öne çıkarıyor.

Doğa, evren ve topluma uygulanabilir bilimsel bilgi olarak gündeme gelen teknolojik
yenilik ve buluşlar; ekonomik refah artışı, büyüme, kalkınma ve gelişmenin temelini
oluşturuyor. Gerek firmaların küresel arenada varlığını sürdürmesi; gerekse insan,
kent, bölge, ülke ve küresel refahın sağlıklı gelişmesi, yenilikçi gelişmenin sürekliliğine
bağlı bulunuyor.

Yaşanabilir bir çevrede, çevre ile uyumlu sürekli yeniliklerle büyümeyi hızlandırmak,
bugün için kuantum teknolojilerine dayalı yeniliklerin sürekli hale getirilmesiyle
mümkün oluyor. Bu gelişme yarın için nano-teknolojilere yönelmeyi şimdiden hız-
landırmış bulunuyor. 

Bu amaçla, bilgi toplumu yönünde büyüme stratejisi belirleyen ülkeler geleceğin
teknolojilerini üretecek Ar-Ge merkezlerini, yenilik merkezi, teknopark veya tekno-
kent olarak uygulamaya koyuyor. 

Bugün bu alana önem veren ülkeler, geliştirdikleri yenilik ve buluşlarla, patent
sayılarıyla yarışır duruma geldiler. Bilgi ve teknoloji üretmek bütün ülkelerde önem
kazandı. Özellikle nitelikli işgücü ile üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde
yürütülen Ar-Ge faaliyetleri devreye girdi. Yenilik ve yaratıcılık için uygun ortamlar
oluşturmak, taraflar arasında işbirliği içinde bu yenilikleri yaşama geçirmek, yeni
sanayileşme ve kalkınma yaklaşımının önceliği oldu.

Bir ülke ekonomisinde bilimsel üretim, elde edilen patent sayısı ve bilimsel yayınla
ölçülüyor. Ülkemizde buluş ve patent için yıllık başvuru sayısı, gelişmiş ülkelerdeki
birkaç günlük başvuruya ancak eşit oluyor. OECD 2002 verilerine göre ülkemizde
bir milyon nüfus başına yılda 0,1 patent düşerken, bu rakam İsviçre’de 126, Fin-
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landiya’da 114 ve Japonya’da 104’tür. Bu açıdan Türkiye, 32 ülke içinde 31. sırada
yani sondan ikinci geliyor. 

Kısacası, kalkınma, büyüme ve gelişmenin stratejik değişkeni yenilikler olduğu için,
yenilikleri sürekli ve sürdürülebilir kılacak bir gelişme ve sanayileşme stratejilerini,
planlayıp uygulamak günümüzde tüm ülkelerin acil sorunu olmaya başladı.

Bilgi çağının küresel yapılanmasında yer almak isteyen ülkeler için, sürdürülebilir ye-
niliklere dayalı bir kalkınma ve gelişme sürecini yaşama geçirme kaçınılmaz oldu.
Ancak bu sayede sürekli ve sürdürülebilir yeniliklerle küresel rekabette en iyi olma
hedefinin gerekleri yerine getirilebilmektedir. 

Yenilikçi gelişme ile küresel rekabet dinamizmini ve sürekliliğini yaratacak temel güç;

• Ekonominin Ar-Ge potansiyelini geliştirecek yeni yapılanmalar, 
• Bunu sürükleyecek yenilikçi girişimciler, 
• Toplumsal katılım, 
• Kentsel potansiyellerin değerlendirilmesi,
• Buna uygun nitelikli teşvik sisteminin geliştirilmesi ve
• Bunları yaratacak eğitim–öğrenim ve Ar-Ge personelinin yetiştirilmesinden geçmek-
tedir. 

Bilgi ekonomisinin dinamik mantığı, ekonomik olayların yeni sistemler ve süreçler
içinde ele alınmasını gerektiriyor. Örneğin ulusal yenilik ağları, ağ kentler ve ağ
kentlere dayalı gelişme koridorları şeklindeki yaklaşımlar önem kazanıyor.

Ekonomik alanın stratejik öncelikleri, uluslararası rekabette üstünlük sağlayacak;
sürdürülebilir etkinlik, verimlilik, yenilikçilik ve yaratıcılığın altyapısını oluşturan
ulusal ve kentsel alt yapı ağlarının oluşturulmasıyla ortaya çıkıyor.

Ayrıca kentsel ağlar içinde, Ar-Ge’lerin ağırlık kazandığı bir kurumsal-örgütsel
yapılanma gerekli oluyor. Ulusal ve kentsel altyapı ağları; sadece mal ve hizmetler ile
işgücü ve sermayenin değil; özellikle bilginin de etkin biçimde dolaşım, paylaşım ve
işbirliği içinde olduğu bir yapılanmayı sağlıyor.

Bu yapılanmada;

• Verimlilik ve kalitede öne çıkmak,
• Bilgi ve yenilik üretimiyle küresel rekabet yeteneğini sürekli yenilemek,
• Ar-Ge ve yenilik üretimiyle teknolojik sıçramayı sağlamak,
• Katma değeri yüksek ürünlerde uzmanlaşmak,
• Uzmanlığa dayalı teknoparkların etkinlik kazanmasıyla, kentsel ekonomik gelişme
ve refah artışının hızlanması,
• Bilgi bazlı kentsel ekonomik ve toplumsal gelişmenin, dinamik, sağlıklı, çevreye du-
yarlı sanayilerle yürütülmesi öncelikli tercihler oluyor.
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Bilgi çağında kentsel, bölgesel ve ulusal gelişme için sürdürülebilir yenilikçi gelişmenin
alt sistem ve stratejik unsurları ile bu sürecin stratejik yönetimine ilişkin unsurlar
aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Yapacağım açıklamaları bu şemadan izlemek
mümkündür.

İzmir’in de, şimdiden sahip olduğu tarihi birikim ve doğal altyapı avantajlarına, bilgi
çağının getirdiği bilişim teknolojilerine dayalı yenilikçi kentsel gelişme boyutunu bi-
linçli politikalarla eklemesi zorunlu gözüküyor.

66.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee PPoolliittiikk ÖÖnncceelliikklleerr

Bilgi toplumunun gerçekleşebilmesi için benimsenecek bilgi bazlı yenilikçi gelişme
stratejisinin yaşama geçmesi güçlü bir politik irade ve politik istek oluşturmayı gerek-
tirir. Demokrasilerde, siyasi iktidarlarca bir hedefin benimsenmesinin ötesinde, bu
yöndeki politik iradenin güçlü bir merkezi ve yerel politika olarak kurumlaşması
gerekir.

Ayrıca bilgi toplumu bağımsız bireyciliğe değil, ağda bütünleşen yapılanmaya ve ekip
çalışmasına dayalı sinerji yaratmaya odaklandığı için, katılımcı demokrasi olarak ku-
rumlaşma ve sahiplenme gerekir.
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Kentteki tüm aktör ve tarafların; iş dünyası, üniversiteler, yerel ve merkezi birimler ile
sivil toplum örgütleri ve vatandaşların, aktif ve dinamik olarak, proje bazında katılım-
ları gerekir. Dolayısıyla belirlenen ana vizyonun, gerek kamusal birimlerce, gerekse
sivil toplum örgütlerince, güçlü biçimde benimsenip katkı ve desteğinin alınması
sağlanmalıdır.

Başka bir deyimle, oluşturulan ana vizyon, misyon ve temel değerlerle bunların gerçek-
leşmesine yönelik temel ve stratejik projeler konusunda ortak istek ve destek sağlan-
ması önemlidir.

İzmir bağlamında, belediye yöneticilerinden oda yöneticilerine, üniversite yönetim-
lerinden kamusal birim ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanan kurumsal yapılarda,
her düzeydeki sorumlularla vatandaşların; kentin vizyon, misyon ve ortak değerlerini
benimsemesi ve ortak istek olarak içselleştirmesi gerekir.

Bunun için seminer, konferans, toplantılar ile eğitici ve tanıtıcı yayınlarla, ortak anlayış
ve ortak kent kültürünü oluşturacak bir “ortak politik irade” arayışına girmeleri
gerekir. 

Bu konuda, merkezi yönetim birimleri, belediyeler, odalar ve üniversitelerin, geleceğe
yönelik köklü bir kentsel sıçrama için “ortak politik irade” oluşturmadaki sorumluluk-
ları önceliklidir. 

Bilgi çağının, katılımcı demokrasi anlayışında, politik irade oluşumu yalnızca merkezi
hükümetten beklenemez. Yerel ve kentsel kalkınma, tabandan başlayan bir süreç
olduğu için, bu yöndeki politik iradenin tabanda oluşturulması ve gerektiği yerde te-
pedeki politik iradeyi de yönlendirmesi gerekir. 

Oysa ki Türkiye’de bu yönde henüz etkin bir “politik irade” oluşmadığı gibi, İzmir’de
de bu yönde bir “ortak istek oluşumu” henüz yaşanmamıştır. Geçmişte EGEV’in bu
yöndeki çalışmalarına rağmen bir başarı sağlanamadığı gibi, İZKA’da henüz, yerel
kurum ve birimleri yenilikçi kentsel kalkınma yönünde harekete geçirmede başarılı
olamamış ve kent boyutunda geçerli ortak istek oluşumu sağlanamamıştır.

Kentsel gelişme için, merkezi ve yerel birimlerin yenilikçi kentsel kalkınma stratejisi
içindeki sorumlulukları; kentin doğal ve maddi altyapısından, kurumsal, örgütsel ve
sosyal altyapı donanımlarının planlanıp sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesine kadar
çok yönlü politikalar oluşturmayı kapsamak durumundadır.

Kentin sağlıklı yerleşim ve kuruluş yeri plan ve politikaları ile kentsel yenilenme süreç-
leri, yenilikçi kentsel ağların oluşumunu destekler biçimde planlanıp yaşama geçiril-
melidir. Yenilikçi gelişme vizyonunun oturacağı tabanın, politik irade dışındaki diğer
iki önemli unsuru, teknolojik ve ekonomik alanlarda oluşturulacak yapılanmalardır.
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77.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee TTeekknnoolloojjiikk ÖÖnncceelliikklleerr

Bilgi bazlı yenilikçi gelişmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmak, teknolojik yeniliklerin
sürdürülebilirliğine bağlıdır. Yeniliklerin üretimi, bilgi çağında bilimsel araştırma ve
geliştirme ile mümkündür. Bu amaçla bilimsel araştırma kurumlarının, başta üniver-
siteler olmak üzere, Ar-Ge ve teknopark gibi kurumlaşmaların ekonomik yapılanmaya
bağlı olarak, kent ve bölge bazında, yaygın biçimde kurulup etkin biçimde çalışmasını
ve kurumlaşmalarını sağlamak gerekir. 

Bu arada yenilikçi gelişmeler için uygun ortam ve uzmanlığa dayalı teknoparkların
yaratılarak, yenilikçi stratejiye derinlik kazandırılması zorunludur. Ar-Ge’nin ve yeni-
liklerin sürekliliği için, bu alandaki çabaları, entelektüel sermayeyi geliştirici, Ar-Ge
personeli yetiştirici girişimlerin aktif olarak sürekli desteklenmesi sağlanmalıdır.
Kentte, güçlü bir teknolojik üretim kapasitesi yaratacak ortam ve kurumlarla, nitelikli
insan gücünün yaratılması birlikte ve birbirini destekler biçimde gerekleştirilmelidir. 

Bu yöndeki girişimlerin gerçekleşmesi ve toplumdan destek bulabilmesi için, bizim
gibi geleneksel düşünce kalıplarının hala yoğun biçimde geçerli olduğu ortamlarda,
bilgi çağının düşünsel ve teknolojik temellerinin oturduğu mantık, felsefe ve
yapılanma sistemlerinin, toplumun zihniyet ve düşünce yapısına kalıcı olarak yansıtıcı
politikalarla desteklenmesi gerekir. 

Kentsel bazda ortak kültürel değerlere dayalı toplumsal istek oluşturmak yanında,
kentteki teknolojik kapasiteyi güçlendirici, tekno-politik bir bilinç yaratmak önem
kazanmaktadır. Bu olgu, kent genelinde yenilikçi gelişmeyi destekleyecek bir kültür
ve zihniyet yenilenmesi anlamına gelmektedir. Zira zihniyet değişimi ile kuantum
düşünce sistemine dayalı bilgi çağının toplum, evren ve bilim anlayışlarının genel
kültür olarak yaşama taşınması zorunlu bir ön koşuldur. Çünkü buradan kay-
naklanacak tutum ve davranışlar gelişme sürecinin bütün unsurlarına; kurumlaşma ve
işleyiş süreçlerine yansıyacaktır.

Teknolojik alanın önemli hedeflerinin basında yenilikçilik ve buluşçuluk sürecinin
kurumsallaştırılması gelirken, Ar-Ge ve üniversitelerin bu yönde yeniden örgütlenip
kurumlaştırılması yanında, teknoparkların ve arayüz kurumların oluşturulması da
kaçınılmazdır.

Teknoparklar için, kentin ve bölgedeki kentsel ağlarda var olan, Ar-Ge ve entelektüel
sermaye potansiyellerinin öncelikli olarak geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Kentsel
gelişmenin derinlik kazanması, bu alandaki potansiyellere ve bunların gelişme di-
namiğine bağlıdır. Kentsel teknoparkların uzmanlığa dayalı olarak yönlendirilmesinin,
yerli ve yabancı yatırımcı ile teknoloji ve nitelikli işgücü çekmek açısından cazibe
yaratıcı olduğu unutulmamalıdır. 
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Üniversite ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için, yeni sosyal sermaye
oluşturucu yeni yapı, örgüt ve kurumlara ihtiyaç vardır. Üniversitelerin bu yönde,
sanayiye yönelik yeni arayüz oluşturucu organlar ihdas etmesi yanında, sanayi ve sek-
törlerin de, üniversite ve Ar-Ge ilişki-iletişim birimleri oluşturması gereklidir. Bu ilişki
ağları, teknopark ortamlarında, interaktif etkileşim içinde ve proje bazında işbirliği
içine sokulmalıdır. 

Yenilikçi gelişme için, yenilikçi girişimcilik ile yenilik ve buluşçuluğun ortak çalışma
ve işbirliğinin altyapısı olan örgütsel sosyal sermaye ortamlarında buluşturulmaya
ihtiyacı vardır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde oluşturulan teknopark örgütlenmesine
rağmen, İzmir’de uzmanlığa dayalı, tüm üniversitelerin ve Ar-Ge kurumları ile giri-
şimcilerin ortak ve kapsamlı katılımına dayalı bir kurumlaşma sağlanamamıştır. Mev-
cut kurum, kısmi, noktasal-yerel ve kısıtlı kalmıştır. Yenilik üretiminin arz ve talebini
ortaya çıkaracak ne bir piyasa ortamı, ne de uzmanlıkları içeren bir yatırım ve işbirliği
ortamı yaratılamamıştır. Hatta bu ortamları yaratıcı örgütsel, kurumsal sosyal sermaye
ile ortak dili oluşturacak kültürel ortam için etkin bir sosyal sermaye ortamını oluş-
turma yönünde çalışmalar yapılmamaktadır.

88.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee EEkkoonnoommiikk ÖÖnncceelliikklleerr

Bilgi çağının yenilikçi gelişme stratejisi öncelikle ekonomik alanın kendisinin
konusudur. Böyle bir stratejinin oluşturulup kurumlaştırılması ekonomi yönetimi ve
ekonomiden sorumlu karar birimlerini ilgilendirir. Ancak, bu stratejinin toplumda
ortak istek oluşturarak yürütülmesi, merkezi ve yerel siyasi güç odaklarının bunu
içselleştirip, uygulamada öncelikli görev olarak görmeleri ile mümkündür.

Diğer yandan bu stratejinin yenilik boyutu teknolojik alanla yoğun işbirliğini gerek-
tirir. Zira teknopark ve Ar-Ge kurumlarının bir ayağı, teknolojik alanda, diğer ayağı
ekonomik alandadır. Bu nedenle bu iki alanın yoğun ilişkisini geliştirip, aradaki sıkı
bağlantının sağlanması, politik güç odağının bunları öncelikli görev olarak sahiplen-
mesi, desteklemesi ve teşvik etmesiyle mümkündür. 

Ayrıca bu stratejinin başarılı şekilde yaşama geçirilebilmesi için; ekonomik alanda
ulusal ve kentsel düzeyde getirilmesi gereken uyumlu politikalar ile bunların gerçek-
leştirilmesine yönelik kurumlaşmalara ihtiyaç vardır:

• Etkin bir ulusal politika içine oturtulmuş kentsel ve bölgesel gelişme politikaları
oluşturulmalıdır.
• Aktif bir kentsel yapılanma ve yenilenme politikası oluşturulmalıdır.
• Kentsel altyapı ve kentsel planlama politikaları ile yerleşim ve kuruluş yeri poli-
tikaları kararlılık içinde oluşturulup uygulamaya aktarılmalıdır. Ayrıca,
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• Kente özgü sektörel önceliklere dayalı sanayileşme, ticaret ve hizmet sektörlerine
ilişkin stratejiler,
• Kentsel işgücü piyasası ve istihdam stratejisi,
• Küresel bağlantılı rekabet ve kalite geliştirici politikalar,
• Kentsel yenilik, Ar-Ge ve teknopark politikaları, buluşçuluğu ön planda tutan ileri
teknolojik, katma değer yaratma potansiyeli yüksek sektörlere öncelik verecek biçimde
yönlendirilmelidir.
• Kentsel uzmanlık önceliklerini gözeten bir eğitim ve üniversite politikası oluşturul-
malıdır.

İzmir’de bu alanlardaki uygulamaların son derecede yetersiz olduğunu açıkça görmek-
teyiz.

99.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee SSoossyyaall ÖÖnncceelliikklleerr

Yenilikçi gelişmenin sağlıklı biçimde yaratılıp sürdürülmesi, sosyal ve kültürel alan-
daki kurumlaşmalarla gerçekleşir. Ekonomik ve teknolojik alandaki yapılanmaların
temelinde sosyal ve kültürel donanımların oluşturduğu ortamlar bulunur.

Bu nedenle kentsel gelişmenin sosyal öncelikleri, kentsel gelişmenin insan sermayesi
ve bunların oluşturduğu sosyal örgütlenmeyle ilgilidir. Çalışma sürecindeki insanın
başarısı, çalışma ortamı olarak içinde bulunduğu sosyal örgütlenme ile yakından ilgi-
lidir.

Bireycilik düşüncesinden sinerjik ilişkilere geçiş, ekonomik gelişmenin koşullarıyla
uyumlu sosyal sermaye ve örgütlenme olgusunun önemini öne çıkardı. Bilgi çağında
ekip çalışması biçiminde örgütlenme ve işbirliği sosyal sinerji yaratmanın ekonomik
gelişmedeki rolünü belirlemektedir. 

Bilginin paylaşılmasını sağlayacak sosyal ortam ve örgütlenmelerin yarattığı sinerji,
yenilikçiliğin kaynağı durumuna gelmektedir. Ayrıca insanların “rekabet üstü” olma
hedefi ve ömür boyu öğrenme süreçleri ile kendini gerçekleştirme ve kendini aşma
gayreti sinerjik ortam ve örgütlenmelerde etkisini daha net bir biçimde ortaya koymak-
tadır.

Yenilikçiliğin sürekliliği, toplumda sürekli değişimi; Schumpeter’in deyimiyle “yaratıcı
yıkım sürecini” devreye sokar. Eski, sürekli yıkılırken yenilenme süreklilik kazanır. Ye-
nilikçi değişimler toplumda belirsizliği arttırır. Ayrıca yıkılan eskiden açığa çıkan in-
sanları yeniden, yeni süreçlere dahil etmek gerekmektedir. Bu olgu bilgi çağında
güvenlik ve sosyal güvenlik sorununu gündeme taşır. Sanayi toplumu, “herkese iş”
amaçlarken bilgi toplumu “herkese sosyal güvenlik” sağlama amacını kurumlaştırmak
zorundadır. Bilgi toplumunda performans ve katkıya dayalı ücretlendirme “başarı ve
liyakat odaklı” olarak insanları değerlendirmeye ve istihdama öncelik verir. 
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İzmir’de sinerji yaratıcı işbirliği ortamının yaratılmasına yönelik sosyal örgütlenmenin
yetersizliği oldukça dikkat çekicidir. Bu yönde belediyeler ile odaların özel programlar
geliştirmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kentteki işgücü piyasası, kentsel ekonomik
ve teknolojik gelişmedeki yetersizliğe koşut olarak, başarısız bir görünüm sergilemek-
tedir. Kentte eğitilen nitelikli nüfus, kentte istihdam edilemediği için daha dinamik
gelişme gösteren kentlere göç etmektedir. Bu nedenle sosyal sinerjik örgütlenmede
İzmir’in yapacağı önemli görevler bulunmaktadır.

1100.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee KKüüllttüürreell ÖÖnncceelliikklleerr

Bilgi çağı ve yenilikçi gelişme anlayışı yeni kültürel değerlere dayanır. Bilgi çağında bi-
reycilik yerine, katılımcı, paylaşımcı ve işbirliği değerleri öne çıkar. Bunların gerçek-
leştirilmesi ise, daha önce gündeme getirilen vizyon, misyon ve kentin kültürel
karakterini yansıtan kentsel değerlerin, paylaşılan ortak değerler olarak işlerlik
kazandırılmasını gerektirir. Özellikle geleceğe yönelik atılımlarda ortak amaç, hedef
ve ortak geleceğin yaratılması yönündeki ortak dil, davranış ve tutumların gerçek-
leştirilmesi önemlidir.

Ayrıca, ömür boyu eğitim ve öğrenimin bu sürece hizmet edecek bir içerikle yapı-
landırılması gerekir. Ancak oluşturulan ortak kentsel değer, dil ve ortak amaçlar içinde
kent insanının, toplumsal (sosyal) sorumluluk içinde davranması mümkündür. 

İzmir’de de bu yöndeki uygulamaları yaygınlaştırmak açısından özellikle belediyeler
ile sivil toplum örgütlerine görev ve sorumluluk düşmektedir.

1111.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee KKüürreesseell ÖÖnncceelliikklleerr

Günümüzde, öncelikle internet ve iletişim ağları olmak üzere bilgi teknolojilerindeki
gelişmeler, kapalı ulusal sistemleri, küresel açık sistemlere dönüştürdü. Artık toplum-
sal gelişmeler kadar, bölgesel ve kentsel gelişmeler de, kendi içindeki işleyiş ve di-
namikleri kadar; küresel bağlantıların yol açtığı karşılıklı etkileşime açık hale geldi.

Kentsel dinamikler, artık önemli ölçüde küresel rekabete interaktif bir katılımla belir-
lenir duruma geldi. Kentlerin ekonomik başarısı, büyük ölçüde küresel bağlantılarla
orantılı olarak belirlenmektedir. Zira dışa kapalı bir kentin hinterlandı sadece yakın
çevresi olurken, dışa açılmış bir kentin hinterlandının tüm küreye kadar genişleye-
bilme şansı vardır.

İzmir, daha önce belirtildiği gibi, dışa açıklığını önemli ölçüde kaybettiği için, bir
sıçrama yapamayıp durağanlaşma sürecine girmiştir.
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Ancak İzmir, yeniden dışa açılırken, 19. yüzyıl sonlarındaki gibi tarımsal ürünlerle
değil, bu kez bilgi teknolojilerinin önem kazandığı ileri teknolojilere dayalı, yenilikçi
bir içerikle, küresel sürece açılan bir sanayi yapılanmasını merkezi unsur olarak alan
bir kentsel gelişmeyi/kalkınmayı hedeflemelidir.

Küreye açık bir toplumsal gelişmede, yerel, ulusal ve küresel ilişkiler arasında pozitif
veya negatif etkileşimlerin her birinin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu etki-
leşim sürecinde, bir ağacın kökleri-gövdesi, dal ve yapraklarının ayrı işlevlerinin bir
birini bütünleştirip beslediği gibi, yerel-kentsel-bölgesel-ulusal ve küresel ilişkilerin,
pozitif sinerji içinde bütünleştirici bir işleyişe sahip olması, uygulanacak kentsel ve
ulusal politikalara bağlı bulunmaktadır.

1122.. KKeennttsseell GGeelliişşmmeeddee AAlltt SSiisstteemmlleerriinn BBiirrlliikktteelliiğğii

Değinilen alt alanlarda ortaya çıkan sistemleşme, yapılaşma ve süreçler birbiriyle
yoğun ve karşılıklı etkileşim ilişkisi içindedir. Bunlar arasında uyum, pozitif sinerji
yaratıp olumlu çıktılar verirken, bunlar arasındaki uyumsuzluk ve yetersizlikler negatif
sinerji yaratarak kentsel bütünün gelişme etkinliğini azaltır. Hatta negatif sinerjinin
yoğunluğu, kentsel sistem bütününün çözülme sürecine girmesine de yol açabilir. 

Kentsel bütündeki bu işleyişi, insan ve canlının bünyesinin işleyişine benzetebiliriz.
Bir insan bünyesinde de çok sayıda alt sistem vardır: sinir sistemi, dolaşım sistemi,
sindirim sistemi, solunum sistemi gibi. Aynı zamanda insan bünyesi belli bir yapılan-
maya sahiptir: iskelet yapısı, kas yapısı ve benzeri. İnsan varlık ve faaliyetleri bu sistem
ve yapılar içinde ve dış dünya ile etkileşim içinde gerçekleştiren işleyiş ve süreçlere
sahiptir: davranışlar, karar süreci, psikolojik tavırları ve benzeri. Bütün bunların bir-
likte işleyişinde bir bütünsellik olduğu gibi, hiçbir alt sistem diğerinin işlevini üstlen-
mez. Örneğin beyin ve sinir sisteminin işlevini, mide ve sindirim sistemi üstlenmez.
Kentsel bütünde de ekonomik alanın işlevini, siyaset üstlenemez; üstlenmemeli.
Üstlenirse ekonomiklik ve verimlilik yerine politik tercihler devreye gireceği için bizim
geçmişteki KİT’ler veya Sovyet sistemindeki gibi firmalar işlevsiz hale gelir. 

1133.. YYeenniilliikkççii GGeelliişşmmee SSttrraatteejjiissiinniinn SSttrraatteejjiikk YYöönneettiimmii

Bilgi çağında ekonomik gelişme yerel, bölgesel ve ulusal potansiyelleri bütüncül bir
yaklaşım içinde ele alarak stratejik değişken ve unsurları öne çıkardığı gibi, bunların
zaman süreci içinde stratejik yönetimini de öngörür.

Bu yaklaşımda bilim bazlı yeniliklerin, yerel ve ulusal gelişmede olduğu kadar küresel
rekabette de belirleyici olması nedeniyle, yeniliklerin sürekli ve sürdürülebilir kılan bir
ortam ve süreç oluşturulmalıdır. 
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Ayrıca bu sürecin stratejik yönetimi zorunludur. Yenilikçi gelişme için uygun ortamın
sürekli etkin olması ve sürecin gerektirdiği özel uzmanlık bilgileriyle, bunları
destekleyen sistem bütününün, ana vizyon yönünde sürekli beslenmesi ve desteklen-
mesi gerekir.

Sürecin stratejik yönetiminde, süreç için ortaya çıkan birikim ve öğrenme süreçleri,
anında yeniden sürece dahil edilerek, çoklu etkileşime dayalı, bütünün dinamik ve
etkin yönetimi sağlanır.

Stratejik planlamada, geleneksel planlamadaki gibi dönem başı planlayıp, dönemin
sonu beklenmez. Aksine dönem içinde, sürekli aktif ve dinamik olarak, kazanılan yeni
motivasyonlarla geleceğe doğru durmadan anında ileri doğru, katılan yeni unsurlarla
sürekli beslenen, desteklenen ve ilerleyen bir süreç söz konusudur.

Sistemin kendi içindeki karşılıklı etkileşimin yarattığı dinamik yanında, küresel ilişki
ve bağlantılardan yansıyan uyarı ve sinyallerin hızlı algılanması ile stratejik yönetim
sürecinde değerlendirilmesi gerekir. Burada süreç içinde etkin görev alan kurum ve in-
sanlar başarılarından ve başarısızlıklarından sürekli öğrenerek, bu öğrenme bilgilerini
yine sürece katmaktadırlar.

Türkiye ve İzmir, böylesine bir stratejiye henüz sahip olmadığı gibi, bugünkü haliyle
henüz hazır da gözükmüyor. Ancak böylesi bir sürece girmek, çağın teknolojik ve bi-
limsel gelişmeleri karşısında kaçınılmaz gözüküyor. 

1144.. İİZZ--KKAA’’nnıınn BBööllggeesseell GGeelliişşmmee PPllaannıı

İZ-KA, İzmir Gelişme Planı’nı bu günlerde kamuoyuna açıklayacak. Daha sunuşta,
“Bu plan, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Stratejik planı değil; İzmir’in gelişim senaryo-
larının yer aldığı İzmir Bölge Planıdır” derken, sadece İZ-KA yerine İzmir’e vurgu yap-
ması doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, bilgi çağının dinamik yaklaşımından çok,
geleneksel statik planlamanın etkisinde kaldığı görülmektedir. Bu plan yakından in-
celendiğinde İzmir’e yeni bir ufuk ve yeni bir paradigmal kayma getirmiyor.

Bilgi çağının getirdiği çoğu kavramlar metne dahil edilmekle birlikte İzmir’i yeni bir
spektruma taşıyan bir içerikten çok, mevcut rotasında giderken karşılaştığı eksiklikleri
gidermeye yönelik geleneksel bir yaklaşım sergilemektedir.

Nitekim vizyon olarak, “Koruyarak gelişen, üreterek büyüyen yenilikçi İzmir” tümcesi
belirlenmiştir. Her şeyden önce, “planlı bir gelişme” korumayı; “büyüme” üretmeyi
zaten içerir. Bu nedenle söz konusu vizyon tanımlaması yeni bilgi ve yeni bir gelecek
ideali üretmeyen totolojik bir klişedir. Bu vizyonda tek doğru olan “yenilikçilik” sıfatı
olup, onun da içerik ve arka planı, bu hedefi dolduracak biçimde oluşturulmamıştır.
Zira bu planda belirlenen sektörler;
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• İleri teknolojiye dayalı sanayi,
• Yenilenebilir enerji,
• Lojistik,
• Turizm,
• Tarım ve Tarıma Dayalı sanayi (Gıda ve İçecek, Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi)
olarak belirlenmiştir.

Bu sektörler ağırlıklı olarak, zaten var olan sanayilerin iyileştirilmesiyle sınırlıdır. Ye-
nilenebilir enerji, zaten var olan rüzgar ve termal doğal altyapı ve sanayi dallarının,
güncel sıkıntı ve sorunlarının giderilmesine odaklanmaktadır. İleri teknolojiye dayalı
sanayi derken, 

• Geleceğin teknolojileri ve bu teknolojileri üretecek kurumlar olan yeni teknopark ve
enstitüler gündemde yoktur. 
• Bilgi toplumuna göre geride kalan sanayi toplumunun “organize sanayi” kurumlaş-
ması model alınmaktadır. 
• Üniversitelerimiz Ar-Ge merkezleri olmaktan henüz uzaktır.
• Varolan enstitülerin yenilik üretebilecek kurumsal yapılara dönüştürülmesi üzerinde
durulmuyor. 
• Kentin teknolojik kapasitesinin yükseltilmesi üzerinde durulmuyor. 
• Yenilikçi girişimcilik gündemde yok.
• Yeni fikir üretecek ortam ve eğitim süreçleri için gerekli yönlendirme gündemde
yok.

• Bu koşullarda Üniversite–sanayi işbirliği büyük ölçüde havada kalmaktadır. Yenilikçi
gelişme için, 7 Üniversitenin varlığından çok, bunların yenilik ve teknoloji üretme
potansiyeli önemli olup, üniversiteleri bu alanlara yönlendirecek projelere ihtiyaç
vardır. 
• Bugünkü haliyle üniversitelerimizde nitelikli insan yetiştirilmesi geri planda kalırken,
kitlesel eğitim öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, temel amaçlar olarak;

• Yenilikçilik, verimlilik ve kapasite artışı ile işletmelerde rekabet edebilirlik ilin-
tilendirilmiştir. Halbuki bu konu çok boyutlu bir içerik ötesinde çevresel faktörlerin
yarattığı ortam bütünü içinde ele alınmalıdır. M. Porter (1990) bu konuyu “Elmas
Modeli” içinde, kapsamlı ve farklı boyutlarıyla dinamik bir model çerçevesinde açık-
lanmıştır.

• Doğal Kaynaklar ile kaynakların korunması ve etkin kullanımıyla bir yandan istih-
dam ve sosyal bütünleşme, diğer yandan sürdürülebilir çevre eksenlerindeki sorun-
ların çözümü ile ilintilendirilmiştir. Varolan kaynakların korunması ve etkin kullanımı,
dinamik bir gelişme için yetmez. Bunun yerine var olan kaynakların sürekli ve
sürdürülebilir olması, özellikle yeniliklerin sürdürülebilir olması gerekir.
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• Yaşam kalitesinin arttırılması, alt ve üstyapıdaki güçlenmeye bağlanırken; Tinber-
genci ve Marksçı altyapı kavramının karıştırıldığı görülmektedir.

Söz konusu tematik alanlar ile yukarda değinilen sektörlerin oluşturacağı bir etkileşim
matrisi yaratılmak istenmiştir.

Bu şekliyle plan, içe dönük bir sanayileşme modeli benimsemiştir. Halbuki benim
yukarda belirttiğim gibi İzmir ancak yeniden uygarlıkların kesiştiği bir küresel kent
olma hedefi içinde kendisi için yeni bir spektrum yaratarak ve küresel ilgi ve yatırım-
ların çekilebileceği bir vizyon ile yola çıkmalıdır. Ayrıca böylesi bir vizyonun ve bunun
getireceği çok kültürlülük misyonu içinde güçlü bir atılım hedeflenmelidir. İzmir,
küresel arenada ismi geçtiğinde yaratabileceği bir imaja odaklanmalıdır. Daha önce
belirttiğim gibi bu imaj, tarihsel birikim ve küresel konumu üzerine oturabilir. Bu ne-
denle uygarlıklar kavşağı olmayı, geleceğin yaratılmasını sağlayacak uzmanlığa
teknolojilerle bağdaştırmalıdır.

Örneğin, Erkan ve diğerlerinin (2007) yaptığı çalışmada Ege Bölgesi için 8 yeni sektör
ve 7 yeni Ar-Ge kurumu önerilmiştir. Yeni sektörler olarak, petrokimya, sağlık hizmet-
leri, gemi ve yat sanayi tarım makineleri, mekatronik/elektronik, biyoteknoloji ve gen
teknolojileri, nanoteknoloji ve malzeme teknolojileri önerilmektedir. Bunların gele-
ceğin sektörleri olarak öne çıkması için, Nano Teknoloji Araştırma Parkı, Enerji ve
Çevre Teknolojileri Parkı, Genom ve Sağlık Teknolojileri Ar-Ge Parkı, Yazılım ve
Tasarım Teknolojileri Bilişim Parkı, Targe Park ve Petrokimya Merkezli Kimya Sanayi
Parkı burada önerilen Ar-Ge merkezleridir. Bunlardan bölge ve küresel rekabet için en
avantajlılarının seçilip, küreye hitap edebilecek düzeyde düşünülmesi gerekiyor.
Kısacası, İzmir’in geleceğinin planlanması özellikle küresel dünya kenti olabilmesi için
stratejik olan belli birkaç sektörün Ar-Ge parkları ile birlikte düşünülmesi ve sadece
Türkiye’de değil dünyada en iyi olmaya odaklanması gerekir.
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Bildiriler

BBüülleenntt KKIIRRAANN**

** Öğr. Gör., Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı.

İİZZMMİİRR’’DDEE KKEENNTT KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜNN BBİİRR PPAARRÇÇAASSII OOLLAARRAAKK
EECCZZAACCIILLAARR VVEE EECCZZAAHHAANNEELLEERRİİNN YYEERRLLEEŞŞİİMM AALLAANNLLAARRII

Eczaneler ve eczacılık hizmetleri bir şehrin gelişmişlik düzeyinin, toplumun sağlık,
sosyal ve kültürel yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Topluma her açıdan ayna tutar-
lar. Bir şehrin tarihini incelerken tüm öğeleriyle birlikte, bu bakımdan eczacılık tari-
hinin de birlikte incelenmesi bizim diğer alanlarda da daha doğru değerlendirmeler
yapmamıza olanak tanır.

İzmirlileri ve İzmirliliği tarihi, coğrafi, iktisadi, kültürel ve psiko-sosyal bir çerçevede
ortaya koymak bağlamında, 170 yıllık tarihiyle eczacılık meslek örgütlerinin tarih-
çesinin de bir bütünlük içinde incelenmesi pek çok konuya ışık tutacaktır.

Örneğin, Osmanlı döneminde İzmir tarihi incelendiğinde eczacıların birkaç istisna
tamamının gayrimüslim azınlıklardan oluştuğu, eczanelerin yerleşim yeri olarak
çoğunlukla liman ve çevre bölgelerde yoğunlaştığı, hekimlerin de eczanelerde hasta
muayene ettiği ve çoğunun gayrimüslim olduğu görülmektedir.

İzmir’de 1894 yılında 43, 1895 yılında 45 ve 1900 yılında ise 42 eczane mevcuttur.
1900’de 43 diplomalı eczacının bulunduğu İzmir’de tek bir Türk eczacısı yoktur. Bu
tarihte eczacıların hepsi, Rum, Ermeni, Musevi ve Fransız, İtalyan, İngiliz uyrukların-
daki Levantenlerdi.

MMiilllliiyyeettii 11889944 YYııllıı 11889955 YYııllıı 11990000 YYııllıı OOrrttaallaammaa OOrraann  %%

Ermeni 2 2 4 6,1

Musevi 2 2 4 6,1

Rum 29 29 27 65,

Levanten 10 12 7 22,4
TTooppllaamm 4433 4455 4422 110000

Tablo-1: İzmir’de Bulunan Eczane Sahiplerinin Milliyet Dağılımları

Sağlık uğraşları ve eczacılık bakımından ülkemizin İstanbul’dan sonraki en önemli
liman kenti olan İzmir’in eczacılık tarihi, İzmirli kent profilinin çıkartılması, İzmir
halkının kentsel yerleşimi bağlamında eczanelerin ve eczacıların dağılımının incelen-
mesi kent tarihini irdelerken bizlere yeni ipuçları ve farklı perspektifler göstermekte-
dir.
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1878 yılına ait genel bir turizm rehberi olan Handbook For Travellers in Turkey in
Asia adlı eserin İzmir Kent Rehberi bölümündeki adreslerin incelenmesi sonucu;
İzmir’deki büyük eczanelerin Frenk Caddesi boyunca yoğunlaştıkları görülmektedir.
Rehberde adı geçen Belle Vista ve Fasula sokakları da gerçekte Frenk Mahallesi’nin
uzantılarıdır. Irgat Pazarı civarında ise (Irgat Pazarı bugün Kemeraltı Caddesi’nden
ayrılan Havra Sokağı’nın İkiçeşmelik Caddesi’ne yakın olan kısımlarına yer almak-
taydı) muhtemelen Türk ve Musevi mahallelerine hizmet veren ayrı bir eczaneler
grubu ortaya çıkmıştır. Eczanelerin dağılımına bakıldığında bir başka yoğunlaşmanın
da Konak çevresinde olduğu anlaşılmaktadır.

Konak bölgesindeki yoğunlaşmanın ise bir yandan çarşıya, öte yandan Osmanlı
Guraba Hastahanesi’ne yakın olmak amacını taşıdığı düşünülmektedir.

YYeerrlleeşşiimm YYeerrii EEcczzaannee SSaayyııssıı

Frenk Caddesi (Rue Frangue) 6

Irgat Pazarı 5

Hükümet Caddesi (Rue de Konak) 3

Bela Vista Caddesi (Rue Bela Vue) 2

Fasula Sokak (Rue Fassoula) 2

Tilkilik Caddesi 2

Kızlar (Hacı Satmu) Sokak (Rue Hadjistam) 2
TTooppllaamm 2222

Tablo-2: 1900 Yılında İzmir’de Bulunan Eczanelerin Kent İçi Dağılımları

1900 yılları başında İzmir’de bulunan 42 eczanenin 22 tanesi (yüzde 52,3) Frenk Ma-
hallesi ve Irgat Pazarı civarında yer alırken, bugün Frenk Caddesi ve civarında
eczaneler halen önemini korumakla birlikte genel eczane sayısı içindeki ağırlığını yi-
tirmiştir.

Bugün, Alsancak bölgesinde 80 eczane, yine Hükümet Caddesi şimdiki Konak böl-
gesinde 22 eczane ve Irgat Pazarı bölgesi, İkiçeşmelik, Tilkilik civarını ve Basmane
bölgesini içine alan bölgede 21 olmak üzere toplam 123 eczane bulunmaktadır.

Bu verilere göre bugün anılan bölgede eczane sayısının toplam eczane sayısına oranı
ancak yüzde 7,2 civarında kalmaktadır. Yine 1890–1990 yıllarında, İzmir’in nüfusu
500.000 civarında olup 12.000 kişiye bir eczane düşmekteydi. Bugün,15.09.2009
tarihli İzmir Eczacı Odası kayıtlarına göre İzmir’de 50 farklı nöbet bölgesinde 1.702
eczane bulunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılı nüfus verilerine
göre İzmir’in nüfusu 3 milyon 795 bin 978 kişi olup İzmir’de 2.230 kişiye bir eczane
düşmektedir. Bu oran ile İzmir Türkiye’de nüfusa göre en fazla eczanesi bulunan illerin
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başında gelmektedir. İzmir’de 1900–2009 yılları arasındaki 109 yıllık sürede nüfus 7,9
kat artarken, eczane sayısı ise 40,5 kat artış göstermiştir.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl başlarında İzmir’de eczanelerin spesiyalite satma ve
ilaç hazırlama dışında, dönemin bir özelliği hekim adreslerinin halka duyurulmasıydı.
Bununla birlikte bazı eczanelerde ayrıca hekimlerin hasta muayene ettikleri bir
muayene odası da bulunduğu haftanın belli günlerinde hekimlerin eczaneye gelerek
muayene ettikleri de dönemin Hizmet, Ahenk gibi çeşitli gazete ilanlarında ve değişik
kaynaklarda ifade edilmektedir. 

1900 yılında çıkan kent rehberinde yer alan bir doktor ve bir eczaneye ait ilanlarda
bu hususların duyurusunun yapıldığı da görülmektedir. Buna bir örnek ilan şöyledir; 

LE PROGRES ECZANESİ-George Kivernides, Tilkilik Caddesi, Hatuniye Camii karşısı:
“...Müşterilerimizin dikkatini ve bilgilerini, özellikle, Dr. N. Kristoyanaki ve Dr. Leon
Fraggi’nin eczanemizin özel bir odasında, hastalarının, muayene ve konsültasyonlarını
yapmakta olduklarına çekmek isteriz”. Burada adı geçen Dr. Leon Fraggi’nin aynı re-
hberde çıkan ilanı ise şöyledir; DR. Leon FRAGGİ-Basmahane Caddesi No:72. “Çocuk
ve sinir hastaları uzmanı öğlenden sonraları saat 2-4 arasında hastalarını kabul eder.
Ayrıca, öğlenden önce 10-12 ve öğlenden sonra 4-6 arasında da Tilkilik Sokağı, Hatu-
niye Camii karşısında bulunan Georgiades Kivernitis Eczanesi’nde konsultasyon için
hastalarını beklemektedir”. Doktorların hastalarını, eczanelerde kabul ve muayene et-
meleri, yalnızca özel bir anlaşma ya da karşılıklı bir yardımlaşma ve yararlanma
çerçevesinde kalmayıp, adeta standartlaşmış bir uygulama niteliği kazanmış ve kamu
hizmetlerinin düzenine de yansımıştır. Yine bu ilanlarda bazı belediye hekimlerinin
fakir çocuklarını ücretsiz muayene, aşılama ve tedavi yaptıklarına dair duyurulara da
rastlanılmaktadır.

20. yüzyıl başlarına kadar devam eden eczanelerin bir nevi doktorlara muayenehane
hizmeti verdikleri, Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın anıların da belirtilmektedir.
Muayenehaneler genellikle eczanenin üst katında bulunurdu. Her doktorun eczane
içinde bir de posta kutusu olur, eczanede bulunmadıkları zaman hastalar, hekimlere
not yazıp bırakabilirlerdi. Eczaneler kentin ileri gelenlerin buluştukları memleket
meselelerini tartıştıkları adeta bir kültür evi görevi de görmekteydiler. Dönemin gazete
ilanlarında bazı eczanelerde tıbbi laboratuvar tetkiklerinin de yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bugün ise İzmir’de sayıları 1.702’i bulan eczaneler halka en yakın birinci basamak
sağlık birimleri olup gelişen teknolojiyle hazır sınaî ürün haline gelen ilaçları hastalara
ulaştırma ve hastalara ilaçların zarar vermesini engelleyip onlardan en üst düzeyde
yararlanmalarını sağlayacak ilaç danışmalığı rolünü üstlenmişlerdir.
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SSOONNUUÇÇ

İzmir’de 1900–2009 yılları arasındaki 109 yıllık sürede nüfus 7,9 kat artarken, eczane
sayısı ise 40,5 kat artış göstermiştir. 1900 yılları başında İzmir’de bulunan 42 ecza-
nenin 22 tanesi (yüzde 52,3) Frenk Mahallesi ve Irgat Pazarı civarında yer alırken
bugün, Frenk Caddesi ve civarında eczaneler halen önemini korumakla birlikte genel
eczane sayısı içindeki ağırlığını yitirmiştir. Bugün, Alsancak bölgesinde 80 eczane,
yine Hükümet Caddesi şimdiki Konak bölgesinde 22 eczane ve Irgat Pazarı Bölgesi,
İkiçeşmelik, Tilkilik civarını ve Basmane bölgesini içine alan bölgede 21 olmak üzere
toplam 123 eczane bulunmaktadır.

Eczaneler geçmişte olduğu gibi halka en yakın sağlık birimi, eczacı en yakın sağlık
elemanı olma hüviyetini korumakta ve kent tarihin gelişiminin önemli ve vazgeçilmez
bir öğesi olmayı süründürmektedir.
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JJiinneett SSiiddii SSAARRFFAATT‹‹**

** Araflt›rmac› - Yazar

SSEEFFAARRAADD MMUUTTFFAAĞĞII

Dünyanın değişik coğrafyalarında her toplum yüzyıllara dayanan yemek kültürlerini
ve ritüellerini geliştirir. Yaşanılan ortamın kliması, toprak yapısı, birbirleri ile olan
savaşları, barışları, göçleri sonucunda farklı yemek kültürleri ortaya çıkmaktadır.

‘’Yeme kültürünün bir sanat haline getirilmesi toplumların çağlar boyunca geçtiği yol-
lardan topladığı çiçeklerdir, bu çiçeklerin adı ise yemeklerdir” demiştir Dr. Alparslan
Bilen.

İşte İzmir Sefarad mutfağı kültürü bunun en güzel örneklerden birini teşkil etmekte-
dir. Bu mutfak, kökleri İberik yarımadaya dayanan, 1000 yıl gibi bir süre güneyde
Arap, kuzeyde Hıristiyanlarla beraber yaşamış olan Yahudi toplumunun,1492 yılında
İspanya’da meydana gelen ‘’engizisyon hareketi’’dolayısıyla ülkeyi terk etmek zorunda
bırakılmalarıyla başlamıştır. Gemilerle Akdenize ve Kuzey Afrika kıyılarına doğru yol
almışlardır. II. Beyazıt zamanında Osmanlı İmparatorluğu kollarını açarak bu zengin-
liği, bu kültürü büyük bir gururla hegemonyasına almıştır ve şöyle demiştir: ’’Nasıl
olur da bir hükümdar kendi krallığını böyle fakirleştirir ve başka bir İmparatorluğu
zenginleştirebilir?”

İşte Sefarad mutfağı hafif Arap etkisiyle yoğrulmuş olarak gelip Akdeniz ve Balkanlar-
dan geçip adaların etkisiyle Osmanlı saray mutfağının ışığıyla bugüne dek gelmiştir.
Önceleri bu Yahudiler Selanik, Rodos ve Korfu adalarına yerleşmişlerdir. Sonraları İs-
tanbul’a ve daha sonra İzmir çevresine (Turgutlu, Manisa, Tire, Bayındır ve Milas gibi)
yerleşmişlerdir.

Antik Kastilya İspanyolcasının yani ‘’Ladino’’ dilinin hala İzmir’de konuşulup, yemek-
lerin çoğunun hala isimlerinin orijinal olarak değişmeden ladino olarak kullanılması
bu mirasın devamına işaret etmektedir. Örneğin Empanadas: balıklı boğaca; Ajada:
sarımsaklı mayonez; Almendras: bademler demektir. Portakal kabuğu rendesi ve kul-
lanımı tipik İberya Yarımadası özelliğidir.

Türkçe, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Arapça dillerinin farklılığından dolayı aynı
yemekler farklı adlandırılırlar. Örneğin, Türkçe ‘börek’, İtalyanca ‘burrich’, Ladinoda
‘burikitas’ ya da ‘borekas’ ve Arapçada ‘sambousak’ tır.                                 

Tabii ki yapılışlarında ve kullanılan yağ ve peynir tiplerinde farklar bulunur. Burada
İzmirimize özel meşhur ‘burikitas de handrajo’dan bahsetmemiz gereklidir. Çünkü
hem çok sevilen hem de çok yerel tatların (patlıcan, domates, soğan ve tulum peyniri)
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kullanıldığı bir çeşittir. Patlıcan ve soğanlar rendelenir ve ayçiçek yağında domates
rendesi de eklenerek güzelce pişirilir. Suyunu çekince soğumaya bırakılır. Daha sonra
tulum peyniri rendesi de karıştılır. Böylece ‘handrajo’lu iç malzemesi hazırlanmış olur.
Önceden yoğrulmuş hamurun tek tek açılıp bu içle sarılmasıyla hazırlanır ve önceden
ısıtılmış fırında pişirilir. 

Burada mutfağımızın ana hatlarına geçmen önce sizlere “3 büyük B” den bahset-
meliyim: BOYOZ, BOREKAS VE BULEMAS.

BOYOS kelimesi İspanyolca ‘bollo’ kelimesinden gelir. Aslen şişkin ekmek demektir.
Sefaradların buraya getirip hediye ettiği en çok sevilen İzmir lezzetlerinden biridir.

BULEMAS ise içi ıspanak veya peynirle doldurularak burma şeklinde sarılan böreklere
verilen addır. En popüler ve davetlerin, kutlamaların, kahvaltı toplantılarının olmazsa
olmazlardandırlar ve tabii yanında ‘ouevos haminados’, yani soğan ve yağ ile uzun
süre kahverengi oluncaya kadar kısık ateşte kaynatılan yumurtalar… Bu iki lezzetin
beraberce yenmesi çok adettendir. Mutfağımızın ana hatlarına gelince:

AA)) PPiişşiirrmmee yyöönntteemmlleerrii::

Kızartma oturtma ile yapılanlar: Tomat reynado, makaron reynado, kopetas de
ispinaka, kopetas de prassa, medyas de berencena, medyas de kalavasa (adalar etki-
siyle) günümüze gelmiş lezzetlerdir. Meoyo con patatas da (patatesli beyin kızartması)
çok yenilen bir yemektir.

BB)) AAnnaa mmaallzzeemmeelleerr::

Ayçiçeği yağı, yumurta ve bayat ekmek ve tulum peyniri (ya da kelle peyniri); otlardan
maydanoz, marul, limon ve sirke ile salça en çok kullanılanlardandır.

Garbanzos kon espinaka (ıspanaklı nohut), avikas son espinaka (ıspanaklı kuru fasul-
ye) ve ahogadas (patlıcanlı nohut) pilavla yenen, en çok yapılan yemeklerdendir. Se-
farad mutfağında bazı yemekler pilavsız düşünülemez. Hatta “Pilavsız kuru fasulye
çalgısız düğüne benzer” diye bir deyim bile vardır. Pilav Osmanlı saray mutfağının en
meşhur yemeklerindendir. Yahudi halkının saray yıllarında etkin bir rol oynayıp saray
mutfağıyla iç içe olmasına işaret eder.

Bodiko ve süt kuzu eti en tercih edilen etlerdir. Burada ‘kaşerut’ kurallarına değinmek
gerekli. Toradaki inanış, “oğlağı annesinin sütünde pişirmeyeceksin” der. Yani etle,
süt aynı yemekte yenmez demektir. Ayrıca hayvanı kesen kişinin belli bir eğitimden
geçmiş olup hayvana minimum acı çektirmesi amaçlanır. Sadece geviş getiren, yarık
toynaklı ve avlanmamış hayvanlar ile pullu ve yüzgeçli balıklar yenebilir. 

İspanya’dan getirdiğimiz Fritada çok önemli bir yemektir. Aslen sebzeli bir omlettir,
kızartılmaz, sadece ocakta altı pişirilip sıcak fırında pişmeye devam eder. Un yerine
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bayat ekmek içi kullanılır. Mücverden farkı da buradadır. Pırasalısı, ıspanaklısı, kabak-
lısı, yazın ise domateslisi çok sevilir. Halk arasında acı tere denen kerdemelisi de çok
tutulur. 

Tatlılarda ise en çok tarçın, bal ve badem kullanılır. Araplarda sumak, kakule, salep
kullanılırken burada susam ve tarçından başka portakal kabuğu çok sık kullanılır;
tamamen İspanyol köklerden dolayı. Balkanlarda ve Türkiye’de gülsuyu çok sevilirken
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki Sefaradlar portakal çiçeği suyu kullanılmak-
taymış. Tabii sakızı da (mastik) unutmamak lazım. Adalardan, Selanik’ten gelen
sevilen bir tat olmuştur. Sefaradlar, şarope denen macun yapımında ya limon ya fıstık
ya sakız kullanırlar. Beyaz bir tatlı olduğundan hep güzel, hayırlı olayların kutla-
malarında ya da bayramlarda suyla ikram edilmesi adettendir.

Baklava ve kadayıf en sevilen tatlılardır. Fakat baklava beyazlatılmış badem ile hazır-
lanır ve nişan, özel hazırlanan kutlama kahvaltılarında ve bazı bayramlarda yapılır.
Beyaz badem iyice öğütür; ince yufkayla pişirilir ve şurubu dökülür. Tam bir İzmir Se-
faradları tatlısıdır. Mustaçudo, bıyık anlamına gelir, fakat küçük cevizli toplardan
yapılır. Çok sevilen ve kahveyle ikramı makbul olan yapılması kolay bir tatlımızdır.
Travadikos yani kalbura basma. Osmanlı Türk mutfağından etkilenmiş bir tatlımızdır.
Görüldüğü gibi, badem ve ceviz tatlıların baş malzemesidir. Fakat hep beyaz olarak
kullanılan bademin yeri biraz daha üstündür çünkü Mogado (badem ezmesi),
marunçino (badem kurabiyesi) ve baklavanın baş malzemesidir.

Sadece İzmir’de geleneksel olarak düğünlerde hazırlanan kezada tepsisi çok özeldir.
Beyazlığı, saflığı sembolize eden badem ezmesine şekil verilerek hazırlanır. Usta eller
sayesinde iki kuş bir yuva ve yumurtalar hazırlanır. Tepsiye bu figürler yerleştirilir;
kuşlar hayatını birleştiren bu sevgilileri, yuva ise evliliği, küçük yumurtalarsa bereketi
ve gelecek nesilleri temsil eder. Beyaz badem şekerleri serpilerek bu tepsi süslenir.
Gelinin ve damadın başının üzerinden geçirilerek ailenin bir büyüğü tarafından kırılıp
onlara yedirilir. Bu çok sevilen anlamlı bir gelenektir. Sonra da herkes bu tatlıdan bir
parça koparıp bu iyi dileklere ortak olur. İşte İzmirimize ait en sevilen ritüelin
başkahramanı mogado yani badem ezmesidir. Kitabımıza kapak olarak kullandığımız
resimdeki kezada tepsisi Sayın Suna Gönülşen tarafından özenle hazırlanmıştır. 5 kg.
badem ve 3 kg. şeker kullanılmıştır.

Bu arada Avrupa’da marzipan diye bilinen bu badem ezmesi karışımının orijinal olarak
Toledo, İspanyadan çıktığı tahmin edilmektedir. Fakat Arapların mı Yahudilerin mi
güney Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya getirdiği bilinmemektedir. Sefaradların ve tüm
dünyanın en sevdiği lezzetlerden biri olmuştur. Düğünler, Roşaşana, Pesah ve Purim
bayramlar ve kutlamalarda yenir.
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VVAAZZGGEEÇÇİİLLMMEEYYEENN TTAATTLLAARR::

Sonbaharda yapılan tatlı ‘Bimbriyo’ yani ayva püresi veya peltesi, kolay gibi görünse
de biraz tecrübe ister. Arroz kon leçe: Pirinçli sütlaç ya da zerde gibidir diyebiliriz. Sık
sık buzdolabında üstü tarçınla süslenmiş ve genelde ait olduğu kişinin baş harfi
yazılmış olarak bulundurulması İzmir’e özgü bir geleneğimizdir.

İşte bu anılar ve bu tatlarla bugüne geldik. Altı arkadaş bu bilgileri ve yemekleri Nedim
Atilla’nın bize cesaret vermesiyle toparlayıp kitap haline getirdik. Bu birikimleri imbat
kokulu güzel İzmirimize bir miras bırakmak istedik. Asıl amacımız çocuklarımıza ve
gelecek nesiller bu lezzetleri ve yaşanmışlıkları anlatabilmekti. Tatlar ve lezzetler hiç
unutulmadığı gibi güzel anıları da çağrıştırır. Bu yüzden mutfak bir kültürdür yeme
yemek bir sanattır; beslenmeyi sanat haline getirmek ise bir uygarlıktır diyebiliriz.

Ne mutlu bize ve İzmirimize ki böyle bir zenginliği, kültürü yaşatabilmişiz.
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AAlleexx BBAALLTTAAZZZZ‹‹**

** Araflt›rmac› - Yazar

Sunumuma Levanten büyükannelerin, annelerin yemek tariflerini araştıran gönüllü bir
Levanten bayanlar grubunun hazırladığı Levanten Yemek Kültürü kitabı için benden
yazmamı talep ettikleri önsöz ile başlayacağım:

Bu topraklarda yaşayan insanların ne kadar konuksever oldukları tarihi bir gerçektir.
Bu konukseverlik çerçevesinde bugünkü turizmimizin gelişmesine; mükemmel
kalitesi, çeşit ve bolluğu ile Türk ve uluslararası mutfağımızın büyük katkısı olmuş-
tur.

XIX. asırda İzmir'e gelen Avrupalı gezgin, diplomat ve tüccarlar, Levanten evlerinde
yemeğe davet edildikleri zaman, gördükleri hüsnü kabulden o kadar fazla etkilenir-
lerdi ki, bekar kızların bulundukları evlere gidenler, “acaba kızlarını bizimle
evlendirmek istiyorlar da ondan mı bu kadar mükemmel sofralar kuruluyor” diye yan-
lış bir düşünceye kapılırlardı. Doğu ve batı çizgileri taşıyan bir tarzda dekore edilmiş
geniş yemek salonlarında (Salle a Manger) çeşit çeşit mezeler, özel hamur işleri, çor-
balar, sebzeler, sorbeler, et, tavuk ve balık yemekleri, tatlılar, kekler, meyveler rakı ve
şarap eşliğinde ikram edilir, kahve faslı ise konyak ve purolar ile birlikte oturma sa-
lonunda devam ederdi. Hanım ev sahibi de bir fırsat bulup kendi yaptığı ev reçel-
lerinden muhakkak tattırmak isterdi.

Bu hüsnü kabul, bir ağırlanış biçimi, bu ziyafetler öyle bir aşamaya gelmişti ki İzmir'e
has Yunanca (Smirneika) lugatına Latin-Fransız kökenli "Ceremonie" (Türkçesi:
Merasim)'den üretilen yeni bir kelime kazandırdı: "Tsirimonia".

Komşular aralarında konuşurken derlerdi ki, “Mme T... konuklarını büyük bir tsiri-
monia ile karşıladı”. Konukseverlik sarayvari bir asalete kavuşturulmuştu.

Levanten büyükannelerin, annelerin yemek tariflerini araştıran gönüllü bir bayanlar
grubu buldukları yemek tarifi defterlerini yakında bir kitapta sunacaklar. Orada Türk,
Yunan, İtalyan, Fransız, İngiliz ve uluslararası mutfaklardan çok ilginç örnekler yer ala-
caktır. Onlara şükran borçluyuz.

Bu yemek tariflerinde çoğu zaman kullanılan lisan, eski Levantenlerin konuşma dil-
lerinden olan İzmir Yunancasıdır (Smirneika). Levantenler İzmir Yunancası
konuşurlardı, ancak çoğu bu dili yazıp okuyamazdı. Onun için Yunancayı latin karak-
terler ile yazarlardı. Bu tarz yazı ilk olarak Chioslu Katolikler tarafından kullanıldığı
için “Fragiohiotika” adını almıştı.

Levantenler bu tariflere göre yemek pişirirken kendi yaratıcılıklarını, fantezilerini de
katarlardı. Zaten ölçülerinde büyük bir esneklik vardı ve bazen tarifteki malzeme yeri-
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ne başka bir malzeme kullanırlardı ve bu şekilde hazırlanan bir yemeğe konuklar “bu-
rada sizin özel bir katkınız var” diyerek lezzetine ve ev sahibine övgüde bulunurlardı.

Çocukluğumdan hatırlıyorum. Villalarda olsun, Sakız tipi cumbalı evlerde olsun, mut-
faklar bugünkülerden büyüktü ve birçok malzeme, alet vardı. Benim ilgimi en çok
çeken kurabiyeler ve kuru pastalar için olan şekil kalıpları idi. Kuzu, yıldız, ay, kalp
vs. gibi. Mutfaklar madamların hakimiyetindeydi. Aşçılar, hizmetçiler de olsa onların
sözü geçerdi. Büyük davetler, bayramlar için yemekler devasa tepsiler içinde bugünkü
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde faaliyette bulunan Paradiso Fırını'na getirilirdi ve Con-
solo's Pastahanesi'nden pasta, tatlı alınırdı. 

Babam çoğu İzmirli gibi av meraklısıydı. Hafta sonları av dönüşünde mutfaktan an-
nemin sesi gelirdi “yine bu hayvancıklara kıydın, iyi ki biricik oğlumuzun (ben) bu av
hastalığı yok”. Ancak yine de gelen o çullukları, keklikleri, tavşanları ustalıkla pişirtirdi
ve o eşsiz kırmızı şaraplı tavşan yahnisini yerken hepimiz babamı affeder, annemize
teşekkür ederdik. 

Yazımı bitirirken, bağlarla çevrili
İzmir'de antik zamanlardan beri
çok iyi şarap üretildiğini hatırlat-
mak istiyorum. Resimde de görü-
leceği gibi 1898-99 İzmir Ticaret
Rehberi'nde Bornova şarapları
üreten Levanten Dorsharmet'lerin
reklamı vardı. İzmir'de yaşayan
Valleri ailesine akraba olan ve
1870'li yıllarda Portekiz Konso-
losu olarak da görev yapmış
Dorsharmetlerin Bornova’da bü-
yük bağları vardı.

O çocuk aklımla, annemle tey-
zemin ve de yemeklerinin son-
suza kadar yaşayacaklarına inanı-
yordum.  Şimdi annemin sucuka-
kileri ve şeker lokumlarını, teyze-
min sebzeli köftelerini çok özlü-
yorum. Ancak yine de çok
şanslıyım, kayınvalidem Emine
Hanım'ın özel enginar yemeği ile
yaprak sarması beni yine çocuk
gibi sevindirebiliyor.
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Bu önsözde belirttiğim konular haricinde şunları ilave etmek istiyorum: 

Rauf Beyru’nun değerli “19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam” kitabının 104. sahifesinde, ya-
bancı gezginlerin İzmir’deki yemek kültürleri hakkındaki gözlemlerinden bahsediyor.
Gezginler yazılarında….: 

“İzmir’de yaşayan çeşitli toplumların, bazı yönlerden birbirlerinden ayrılmalarına
karşın, uzun süre bir arada yaşama ve biraz da karma evlilikleri sonucu, birçok yönden
de ortak bir takım alışkanlık ve adetler elde ettikleri anlatılmaktadır. Örneğin, bir mi-
safirin gittiği evde ağırlanış biçimi, İzmir’de, bu ortak adetlerden biri haline gelmiştir
ve hemen hemen farksız olarak bütün topluluklar için geçerlidir.” 

Yine 19. yüzyılın ortalarında kente gelmiş olan bir gezginin Amerikan Konsolusuna
yaptığı ziyaret sırasında da bu ikram biçimi dikkat çekmektedir. Ziyaret şöyle anlatıl-
maktadır: 

Konsolos Mr. Offley, bizi kabul etti ve evine götürdü. İçeri girdikten az sonra, yerel
adetlere uygun olarak, Türk kahvesiyle şekerleme getirildi. Daha sonra da, hizmetçi
kız, küçük gümüş kaseler içinde iki çeşit reçelle, kaşıkları ve içi su dolu bardakları bir
tepsi içinde getirdi. Adet, bir kaşık dolusu reçelin kaselerin birinden alınması ve
arkasından bir yudum su içilmesi biçimindeydi. Daha sonra yine kahveler ikram
edildi. 

Kuşkusuz yemek davetlerinde, menünün, biraz da ev sakinlerinin zevkine bağlı olarak
kişiden kişiye ya da milletten millete değişebildiği de olmuştur. Kimi davetlerde tama-
men oryantal yemek tarzının benimsendiği görülürken, kiminde de, Batı mutfağının
özelliklerine rastlamak mümkündür. 19.yüzyılın ikinci yarısının ortalarında bir
gezginin Kramerlere yaptığı ziyarette, yemeklerin, normal ordövr tabaklarının ardın-
dan mayonezli bir balık fileto, zeytinyağlı enginar, kremalı bir pasta ve çekirdeksiz
üzüm ile fırınlanmış incir tatlısından ve bunlarla birlikte ikram edilen Kıbrıs şarabın-
dan oluştuğu belirtilmiştir. 

Ancak, daha kısa ziyaretlerde yapılan ve genelde reçel, kahve ve şekerlemelerden
oluşan ikramların toplumdan topluma pek değişmediği anlaşılmaktadır. Gerçekten
de bu ikram tarzının Türk evlerinde, Rum ya da Ermeni ve Musevi evlerinde olduğu
gibi, kente yerleşmiş olan Levanten evlerinde de aynen uyguladığını görmekteyiz. 

1839 yılında İzmir’e gelmiş Tancoigne isminde Fransız bir gezgin şöyle diyor: “Yakın
Doğu’nun hiçbir yerinde sofranın bu derece seçkin, zengin ve bol olduğu
görülmemiştir.”

1850 yılında Sultan Abdülmecid’i Bornova’daki evimizde konuk ederken, padişaha
altın bir tepsi içinde malikanenin altın anahtarı sunulmuştu. Bildiğim kadarıyla,
dedelerim altından yapılmış yemek takımları kullanıyordu.  



- 480 -

Batı’da da dillere destan olan Osmanlı Sarayı ihtişamı tabiî ki konuk karşılama ve
yemek kültürüne de yansımıştır. Vakit kalırsa Osmanlı Sultan sofralarından da bah-
setmek isterim. 1863 yılında Abdülaziz Bornova’da Whittall evinde konuk iken
hurma, fıstık ve krem ile yapılmış bir tatlıyı çok beğenmişti. 

Aynı padişah Buca’da bizim evde konuk olurken, akşam bahçede büyük bir ziyafet
verildiği biliniyor ancak menü hakkında bir bilgim yok.
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Bu ziyafetlerde muhakkak Osmanlı sofralarında gözlenen bir çeşit bolluğu olmuştur.
Engin Akın ve Mırsını Lambraki’nin Türk – Yunan Mutfağı kitabında yazdıkları gibi
XIX. yüzyılda Türkiye’ye gelen İngiliz Julia Pardoe’nun çok isabetli bir gözlemi ol-
muştur.

Oburluk diye bir şey yoktur. Osmanlılar yaşamak için yerler; yemek için yaşamazlar.
Yemeklerinin çok çeşitli olması bazı kişilerin sevmedikleri olursa “ötekilerden yiye-
bilmeleri kaygısını taşır”. Bunu da bence bizim üstün konukseverlik kültürümüze
borçluyuz. İzmir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Seydiköy (Gaziemir) köşk ve ma-
likanelerinde büyük düğünler yapılıyordu, ziyafetler veriliyordu.  Ve çok ünlü prens,
asil, diplomat, gezgin yazarlar konuk edilmişti. 
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Seydiköy’de 1912 yılında Foscolo Malikanesi’nde (3,000 dönüm) Avusturya filosuna
bir ziyafet verildi ve cateringi İzmir’in Cafe Costi’si ile High Life temin etmişti. 

İzmirli dostumuz Livio Mıssır de Lussignan “Vie Latine de L’Empire Ottoman”da (Os-
manlı Dönemi İmparatorluğu’nda Latin Hayatı) İzmir’de yemek kültürünün bir
bayram niteliğini kazandığını yazıyor ve saat 17:00de alınan çaydan, daha geç saatte
rakı ve çipuro ile ikram edilen zengin mezelerden taramadan, kaşkaval ve tulum
peynirden, bourekakia, siyah-yeşil zeytinlerden sonra ana yemekteki erişte, tarhana
çorbalarından, İtalyan üsulü kaynatılmış taze sebzeler, binbir çeşit fasulyeden, börülce,
çalı, ayşekadın, yeşil, esmer, kırmızı mercimeklerden ve sarmalardan bahsediyor. Dini
bayramların özel yemek ve tatlılarını da hatırlatıyor. Noel/yılbaşı, hindi, yılbaşı çöreği,
vasilopites, Paskalya’da kuzu, kırmızıya boyanan yumurtalar... Bayramların binbir
çeşit kuru pastalarından (kulurakia) tatlılarından bahsedince finikiye denen un ve
susam yağı ile hazırlanmış üstlerine bal serpilmiş cevizli oval bir çeşit kalbura basma
için acaba bu Finikelerin bir icadı mıdır diye soruyor. Bilemeyeceğim ama bildiğim
kadarıyla annem finikiada bir usta idi. 

Livio Mıssır ünlü Latin ailelerin sofralarının (trapezi ton frangon) zengin olduğu ve
bazen de fazla israfa kaçtıklarını, İzmirli Rumların da ifade ettiğini belirtiyor. 

Bornovalı Prokopio’nun yazdığı Iliade kadar şairane “Seriani Stin Palia Smirni” (Eski
İzmir’de Bir Gezi) eserinde şöyle mısralar var:
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Dost evlere girdim reçel ikram ettiler
Vişne, turunç, ayva, pelte, üzüm, incir
Ve damağa yapışan beyaz sakız

Başka bir bölümde, herhalde daha mütevazi bir evde: 

Safiyane bir tsirimonia (hüsnükabul – ağırlama)
İle evlerine kabul ettiler
Bana gelinlik çarşaflarını serdiler
Kahvelerini ikram ettiler
Bir klübede bile, misafirlikte
Kahve tertemiz ocakta devamlı dolup taşmaktadır
Bana İzmir’in polpetesi, sucukakiası (köfte türleri), 
Fide (şehriye) ve acempilav, dolmades me yaprakia
Ve çok sovanlı, dafne ile süslü
Stifadoyu (papaz yahnisi) unutmadım 
Yaşlanmış şarap ikram ettiler
Dümbelek ve zilleri çaldılar
Dans ettiler, ateş ettiler

Çarşılarımız da bu çeşitli bolluğa ve güzelliğe ayak uydurur gibiydiler. Yine Prokopi-
o’yu dinleyelim: 

İncir çarşısı gezmeye değer
Orada incir tüccarlarını görürsünüz
Belge ve imza olmadan
Birbirlerinin ellerini sıkarak iş bitiriyorlar
En büyüğü iyi bir İzmirli
Ermeni Aram Abarçuniyan
Bereket ve sevinç veriyor bize Sultana (üzüm)
İzmir’in gururu, fakirin anası,
Yemişçiler çarşısına, kokona (havalı kadın)
Güzel kokulardan mestoluyor
Ve güzelliği daha da tatlılaşıyor 

Daha evvel söylediğim gibi Batıda da dillere destan olan Osmanlı Sarayı ihtişamı tabiî
ki İzmir’in yemek kültürüne de yansımıştır. En eski yazılı tanıklık 1533 yılında saraya
gelen Avusturya elçisi Cornelius de Scheppe’indir. Önce ekşi ve tatlıların ikram edildiği
bu yemekte tavuk ve pilav makbul tabaklar arasındadır ve içecek yemekten sonra
gelir. 1600’lerde Venedik balyosu, Divan yemeklerde çeşitli biçimlerde pişirilmiş.
Koyun, tavuk, güvercin, kaz, kuzu, piliç etleri ve pirinç ya da kuru bakla çorbasından
söz eder. 
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Elçi kabullerinde yemekler zengin ve tabaklar gümüştür. Bir Venedik elçisi Divanda
verilen yemekte birbirinin ardına 25 tabak yemek sunulduğunu aktarır. 

Stefanos Yerasimos “Sultan Sofraları” kitabında şöyle bir sonuç çıkarır: 

“Önemli kişilerin sofra düzeninde yemekler ardı ardına geliyor, birisi tadıldıktan sonra
alınıp arkadan diğeri geliyor. Böylece herhalde hem bir bestede olduğu gibi bir ahenk,
bir tat silsilesi izleniyor, hem de davetlerinin görgüsü deneniyor, çünkü sıradan birisi
ilk yemeklere yüklenerek tıkanacak, ziyafetin arkasını getiremeyecektir. Aksine daha
alt düzeyde olan kişilere sunulan ziyafette tüm yemekler birden ortaya konuyor”. 

Bu bana 5 yıldızlı otellerimizin ve birçok davetlerdeki zengin büfelerinden bazı davet-
lilerin aşırı derecede doldurdukları tabaklarını görünce iştahımın nasıl kapandığını
hatırlatıyor. 

Kanuni döneminde sofralar daha da zenginleşiyor, XVIII. asırda bugün Osmanlı mut-
fağı adı altında tanımladığımız bir mutfak kültürü gelişir. Deniz aşırı ülkelerden gelen
domates, patates ve yeşil biber gibi malzemelere zenginleşir XIX. yüzyıldan başlayarak
batı etkilerine açılır. II. Meşrutiyetten sonra da “umumi sofra” adabı da yerleşir.
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GGİİRRİİTT TTOOPPRRAAĞĞIINNII HHAATTIIRRLLAATTAANN OOTT YYEEMMEEKKLLEERRİİ

Girit mutfağını ve Giritlilerin yeme içme alışkanlıklarını diğer Anadolu mutfaklarından
farklı kılan en temel özellik, yabani otlardan yapılan çok çeşitli yemeklerin varlığıdır.
Büyük mübadele sonrasında Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilen Giritli Müslü-
man halkın bundan böyle yaşayacakları topraklarda yeni ve güçlü bir kimlik oluştur-
malarında, mutfak kültürleri büyük rol oynamış, en önemli farklılaşmayı da yabani
otların yoğun tüketimi ortaya koymuştur.

Uygarlığının en belirgin temelleri Minoslular tarafından atılan Girit Adası, Romalılar-
dan Araplara, Bizans’tan Venedik ve Osmanlılara dek birçok farklı idarenin egemenliği
altına girmiş ve âdetleri farklı olan halkların yüzlerce yıl boyunca önemli yerleşim
merkezlerinden biri olmuştur. Araplardan, Venediklilere, Rumlardan, Musevilere ve
Türklere kadar bu çok farklı kültürler, ana vatanlarından getirdikleri yemek alışkan-
lıklarını Girit’teki malzemelerle yeniden biçimlendirmişler, kendilerinden önce adaya
yerleşmiş kültürlerden etkilenirken, onları yer yer değiştirmiş, yer yer zenginleştirmiş
ve kendine özgü bir “Girit mutfağı” meydana getirmişlerdir. Girit mutfağı, günümüzde
benzersiz beslenme tarzı nedeniyle ilgi toplamakta ve özellikle sağlık alanında her
geçen gün yeni araştırmalara kaynaklık etmektedir. 

Girit mutfağını biçimlendiren en önemli etmenlerden biri, kuşkusuz bizzat Girit
Adası’nın kendisidir. 5.5 milyon yıldır var olan bu ada, Akdeniz’de doğudan batıya
uzanan bir hatta yer alırken, Akdeniz ve Kuzey Afrika iklim özelliklerini gösterir ve
kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Tarım dışında, çok gelişmiş olan zeytinciliğin
yanı sıra, dağlık yapısının elverdiği ölçüde sakinlerine sayısız yabani ot seçeneği sunar
ki, bu otlar ziraatlarının yapılmasına gerek kalmadan doğal ortamlarından toplanabilen
otlardır. Ayrıca yine coğrafyasının sunduğu olanaklarla deniz ürünleri ve küçükbaş
hayvanlar Girit mutfağının belli başlı bileşenlerindendir. Besin değerleri ve sağlık üze-
rine yararları açısından oldukça değerli olan yabani otların, Girit tarzı beslenmenin en
önemli unsuru olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Tüm bunlar belki de
dünyada benzeri olmayan bir yemek kültürünün gelişmesine, yüzyıllarca ada sakin-
lerinin sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürmelerine ve bu yüzden Girit mutfağının
ününün yayılmasına katkı sağlamıştır.

Farklı etnik köken ve dinden gelen ada sakinleri, yabani ot gibi ortak bir malzemede
rahatlıkla buluşmuş ve onlarla çok lezzetli yemekler yaratmışlardır. Otlardan, kâh çiğ
olarak ya da haşlanarak salata yapılır, kâh zeytinyağlı ya da etli yemekler; veya bazı

3. Gün  
Bildiriler
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otlar böreklere iç olarak katılır... Nasıl olursa olsun, neredeyse hemen her mevsim
Giritlilerin sofralarında mutlaka yabani otlardan yapılmış bir yemek bulunur.

Giritli Türkler topraklarından kopartılırlarken beraberlerinde yeme içme alışkanlık-
larını da taşımışlar ve Girit mutfağının en sadık sürdürücüleri olmuşlardır. 1923
yılında imzalanan Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye arasında
gerçekleştirilen zorunlu nüfus mübadelesi ile Anadolu topraklarına yerleşen Giritli
Türklerin yaşadığı trajedinin değişik boyutlarının ortaya konulabilmesi için yapılması
zorunlu çalışmalara maalesef çok geç başlanmıştır. Bırakın Giritli Türklerin yeme içme
alışkanlıklarını sürdürme uğruna yaşadıklarını ve yerli halkın mutfak kültürlerine et-
kilerini, mübadele ile ilgili en temel araştırma ve çalışmalara bile ancak doksanlı yıl-
larda başlanabilmiştir. 85 yıl önce Anadolu’ya gelen birinci kuşak Giritlilerin
yeme-içme alışkanlıklarında göze çarpan farklılıklar, yıllar içerisinde Girit mutfağını
yakından tanımayanlarca “otları çok ve ayrım göstermeksizin tükettikleri” yargısına in-
dirgenmiştir. Giritlilerin çok ot tüketmesi konusunda her vesile ile anlatılan meşhur
inek ve Giritli hikayesi1, Giritlilerin ot yemeklerine düşkünlüklerini ortaya koymaya
çalışırken, sanki seçicilikten uzak bir şekilde her gördükleri otu oburca tükettikleri gibi
bir yanlış gözlemi ve bence hafif bir küçümsemeyi de içerir. 

Evet, Giritlilerin mutfağı farklıdır; deniz ürünlerini çok tüketmekten, yemeklerde şarap
içmeye, tutku derecesinde yabani ot sevgisine, Müslüman toplumuna çok yabancı
gelen salyangoz yemeye kadar içinde çok sayıda farklılık barındırır2. Ancak, Türkçe
bilmeyen “yarım gâvur” mübadiller, hem de Müslüman mahallesinde salyangoz pişiren
Giritliler, bu yeme içme kültürlerinden bir kimlik yaratmayı başarabilmişlerdir ki, bu
durum diğer bölgelerden gelen mübadiller ile karşılaştırıldığında başlı başına bir
araştırma konusudur.  

Topraklarından kendi iradeleri dışında kopmak zorunda kalan Giritli Türkler, yaşadık-
ları büyük travmanın etkisini azaltmak istercesine devam ettirdikleri yemek alışkan-
lıkları ile Anadolu mutfağının zenginleşmesine şüphesiz önemli katkılarda
bulunmuşlardır. Anadolu insanının da yemek olarak tükettiği otlar, azımsanmayacak
çeşitliliktedir. Aslında Giritlilerin bu konudaki farklılığı, ot yemeklerine daha fazla
düşkün olmaları bir yana, otları tüketme biçimlerinden ileri gelmektedir. Girit mut-
fağını, yabani otların tüketim sıklığı ile anlatmaya çalışmak yetersiz bir yaklaşımdır.
Asıl önemli olan kendilerine özgü pişirme teknikleri, tüketim şekilleri ve yabani otlara
sofrada verilen değerdir. Anadolu’da yabani ot tüketimi, bir iki ot istisna olmak üzere,
genel olarak kırsala aittir; bu otların kullanımına mütevazı sofralarda rastlanır; örneğin,
çoğu zaman konuğa ikram edilecek değerde görülmez; oysa parayla satın alınmadan
da sofraya getirilebilecek bu otlar, Girit mutfağında baş köşede yer alır.

Mübadele sonrası özellikle Ayvalık, Cunda, İzmir ve çevresine yerleşen Giritliler, iklim
ve floranın Girit Adası’na benzerliğinden dolayı ihtiyaç duydukları otları bulmakta
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daha şanslı olduklarından yemek kültürlerini rahatlıkla devam ettirebilmişlerdir. Aynı
durum, diğer bölgelere, örneğin İstanbul’a yerleşenler için maalesef pek söz konusu
olamamıştır. Bu da, bazı yemek alışkanlıklarının terk edilmesine, kuşaklar arasında ak-
tarımında bazı tariflerin unutulmasına yol açmıştır. Giritli ailelerin sofralarında yer
verdikleri ot çeşitleri, Girit’te kentten kente bile farklılıklar gösterir: Hanyalıların bilip
yaptığı bir ot yemeği, örneğin Resmo’da ya da Kandiye’de bilinmeyebilir. Zamanla
yerli halkla yapılan evlilikler sonucunda damak tadı ve alışkanlıklar da değişmiş, aile
içinde bazı yemeklerin sıkça yapılmasına, bazılarının ise unutulmasına yol açmıştır.
Temelde tüketim şekilleri benzeşse de her Giritli ailenin özellikle severek ve sıklıkla
pişirdiği ot yemekleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Yabani ot bilgileri çok gelişmiş olan Giritliler, Anadolu’ya yerleştikten sonra değişik ot-
ları da dağarcıklarına katmışlardır. Bugün Giritlilerin az da olsa sofralarında yer verdik-
leri ısırgan otu, buna en güzel örnektir3. 

Giritliler yabani otları, çiğ olarak veya haşladıktan sonra zeytinyağı ve limon ekleyip
salatasını yaparak, kuzu etiyle ya da etsiz yemek ve börek içi olarak tüketirler. Anadolu
geleneğinde otlar daha çok kavrularak tüketilirken, Giritliler sıklıkla haşlama tekniğini
kullanırlar ya da kuzu eti ile pişirirler. Yemeği yapılırken otlar tencereye mutlaka çiğ-
den konur4. Birkaçı istisna olmak üzere, otları kavurarak pişirmezler ve piştikten sonra
özellikle salatalarda otların renginin ve şeklinin bozulmasını sevmezler. Otları orijinal
görünümleri pek bozulmayacak şekilde büyükçe doğranmış olarak pişirir ve haş-
landıktan sonra hafif diri kalmalarını tercih ederler. Girit mutfağında ince ince doğran-
mış ot yemeğine ya da salatasına hiç rastlanmaz. Örneğin turpotu veya radika salatası
yapılırken otlar duruma göre en fazla ikiye ya da üçe bölünür. Otun taze yeşil rengini
piştikten sonra da koruması, Girit mutfağının en vazgeçilmez değerlerindendir. Rengi
kararmış bir ot salatası ya da yemeği, kelimenin tam anlamıyla felakettir, evin hanımı
için utanç kaynağıdır5. Taze yeşil rengi korumak için salatası yapılacak otlar, tencereye
su kaynadıktan sonra atılır ve tencerenin ağzı açık olarak haşlanır. Otlar sapları pişene
kadar tutulur, pişer pişmez süzülerek servis tabağına alınır; zira saplardan daha çabuk
pişen yaprakların şekillerinin bozulması ve özellikle de erimesi arzu edilmez. Ot
yemeklerine, ıspanak da dahil olmak üzere, asla salça konulmaz ve bazı örnekler
dışında (semizotu, bazı istifno ve çipohorta tarifleri) domates de konulmaz. Salça ve
domatesin, otların rengini karartması istenmez. Ayrıca yemeklerde tatları karıştırmayı
da pek sevmezler. Bu nedenle karışık ot hariç, yemekler ve salatalar az bileşenli ve
yalındır. Gerek yemeklerde, gerekse salatalarda baharat, bir iki yemek dışında
neredeyse hiç kullanılmaz.  

Bir ot yemeğini ya da en basitinden salatasını ilk kez pişirmek isteyenlere, Ege
pazarlarında mevsimine göre bazı otları bulabileceklerini hatırlatalım. Her otun ayık-
lanması, yıkanması, kısacası pişirilmek için hazırlanması çok da zahmetli değildir. Ot-
ları tanımak, otları satan köylülerin yardımıyla hiç de zor olmayacaktır. Bir sebzenin
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tazeliğini ve körpeliğini anlayabilen gözler, otların da iyisini ayırt etmekte gecikmeye-
ceklerdir. Ancak İzmir gibi talebin büyük olduğu yerlerin ot ihtiyacını karşılamak
üzere bazı otların ziraatı yapıldığından, yabani ile ekme otu birbirinden ayırmak biraz
zaman alabilir. Kuşkusuz her otun doğada kendiliğinden yetişeni makbuldür. Aradaki
lezzet farkı, kesinlikle çok belirgindir. 

Çocukluğumda İzmir’de sokak aralarında “turpotu, radika” diye bağırarak gezen
“otçu” kadınlardan annemin sık sık alışveriş yaptığını hatırlıyorum. Zira haftada bir
gün pazardan birer pişirimlik alınan otlar bize yetmez, birkaç gün bile buzdolabında
bekletilmeleri arzu edilmez; mümkünse alındıkları gün tüketilirlerdi. Buzdolabına gir-
miş ot pörsüyebilir, renk değiştirtebilir, lezzetini ve besin değerini kaybedebilirdi.
Çocukluğumda otların çoğaldığı ve çeşitlendiği aylarda pazarlar da bir başkaydı.
Bugün ne yazık ki, pazarlara eskisi kadar çok ot gelmiyor ve arzu edilen otu bulmak
da her zaman pek mümkün olmuyor. Tabii kırlara çıkıp kendi otunuzu kendiniz
toplamanız da diğer bir seçenek…

Haşlanarak salatası yapılan otların başında turpotu ve radika gelir ve Girit’in hangi
bölgesinden olurlarsa olsunlar tüm Giritlilerin tartışmasız en yaygın tükettikleri ot-
lardandır. Bunların yanı sıra cibez, hardal, helvacık, koyu yeşil küçük Girit kabakları
ile birlikte haşlanarak salatası yapılan istifnoyu sayabiliriz. Bu salatalar bol limon ve
zeytinyağı ile servis yapılır. Limon ve zeytinyağı, salata sofraya getirilirken konmalıdır,
aksi takdirde haşlarken o kadar özen gösterdiğiniz otun rengi kararır. Daha önce de
belirttiğim gibi, Girit haşlama ot salatalarında arzu edilen en önemli özellik, parlak
yeşil renkte olmalarıdır. Giritlilerin haşlama ot salatalarını ılık olarak sofraya ge-
tirmeleri de, dikkati çeken bir başka tüketim şeklidir. Bu nedenle bazen otlar sofraya
oturmazdan kısa süre önce haşlanır ve ılık tüketilirler. Aynı şekilde Giritliler,
zeytinyağlı ot ya da sebze yemeklerini soğuk değil, sıcak tüketmeyi severler. Bir lokan-
tada buzdolabından çıkartılan ot haşlamasına itiraz edilmeyebilir ama evde hazırlanan
iyi bir Girit sofrasında otlar dolaptan çıkmamalıdır.

Girit mutfağının en tipik ve önemli ot yemeklerinden biri de çipohortadır. Mevsimine
göre bulunabilen yabani otların bazı eklemelerle bir arada pişirildiği çipohorta ya da
kipohorta (kipos: bahçe, horta: yenilen yabani ot) zeytinyağlı karışık bir ot yemeğidir.
Köylülerin yine mevsimine göre sattığı karışık otlar ayrıca kavrularak da tüketilebilir-
ler. 

Çipohortayı yapmak için, pazarda köylülerce hazırlanmış karışık otlardan alıp, içine
arzuya göre eklemeler yapmak mümkündür. Örneğin, Hanya usulü çipohortanın
malzemeleri: arapsaçı, ebegümeci, yabani semizotu, kabak çiçeği, dağ pırasası (yabani
pırasa), gelincik, ıspanak (kökleri kırmızı ve küçük olan dağ ıspanağı), vlita (tilki
kuyruğu), maydanoz, dereotu, Girit kabağı, taze soğan, domates ve 1-2 adet orta boy
patatesten oluşmaktadır.
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Bu tarif için köylüler tarafından satılan karışık otun içerisine mutlaka dışarıdan bazı
eklemeler yapmak gerekmektedir. Örneğin kabak çiçeği, semizotu, yarım kilo karışık
ot için bir demet maydanoz, bir demet dereotu, taze soğanı az ise taze soğan ya da kuru
soğan, arzu edilirse ısırgan otu, arapsaçı ve yabani pırasa, bir küçük kabak eklenir. Bu
karışıma özellikle semizotu çok yakışır. Çipohorta pişirilirken bütün malzemeler çiğ-
den konur. Tencereye konan zeytinyağına doğranan soğan ve domatesler üzerine otlar
ve en üstede dörde bölünen patatesler eklenir. Tuz ve zeytinyağı eklenerek pişirilir. Su
konulmaz. 

Kış aylarında yapılan çipohortaya ise, mevsimi olmadığından domates, kabak, semiz-
otu ve patates konulmaz. Karışımda genelde ebegümeci, ısırganotu, gelincik, arapsaçı,
yabani pırasa bulunur.

Çipohorta bazen kaliçunya6 adı verilen böreklerde iç olarak da kullanılmaktadır. Girit
mutfağında yabani otların diğer bir kullanım alanı da börek içleridir. Ispanak, pazı,
gelincik bazen de ısırgan otu börek içi olarak en yaygın kullanılan otlardır.

Girit mutfağının önemli özelliklerinden birisi de yabani otların kuzu eti ile pişirilme-
sidir. Kuzu etli arapsaçı ve şevketibostan, en sevilen etli yemeklerdendir. Bugün Girit’te
yapılan kuzu etli radika yemeği, ilginçtir ki Giritli Türkler arasında bilinmez. Turpotu,
helvacık, hardal gibi otların ise etli ya da etsiz yemeği yapılmaz, haşlanıp salata olarak
tüketilirler. 

Anadolu’da Girit mutfağının bu ısrarlı sürdürücülerinin bir özelliklerinin altını çizerek
yazımı bitirmek istiyorum. Aslında esnek ve yeniliklere açık insanlar olan Giritliler,
yemekleri söz konusu olduğunda kurallara son derece bağlı ve tutucu davranırlar.
Onları mevcut bir tarifi değiştirmeye, ufak bir ekleme ya da çıkarma yapmaya ikna
etmek mümkün değildir. Geldikleri topraklara ve geride bıraktıkları hayatlarına ait
anılarını adeta yemeklerinde muhafaza eden Giritlilerin yemek adetlerine yer yer aşırı
bulduğum bağlılıkları, zorla koparıldıkları topraklarına duydukları özlemden ileri
gelir sanki. Ben ailemde de diğer birçok Giritli ailede de gözlediğim yemeğe ve mutfağa
düşkünlüğün, bu konudaki titizliğin ve kuralcılığın kökeninde hep bu duygunun yat-
tığını düşünürüm.

İnsanoğlunun doğayı kullanmasının en rafine örneklerinden biri olan Girit mutfağı en
bozulmamış hali ile ne mutlu ki bugün Anadolu topraklarında özellikle de İzmir mut-
fağında Giritli Türkler tarafından devam ettirilmektedir. Giritliler büyük bir titizlikle
sürdürdükleri yemek alışkanlıkları ile 85 yıldır, Anadolu’da Girit tipi beslenme tarzının
benimsenmesine de katkıda bulunmaktadırlar.
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NOTLAR

1 Bir gün tarlaya bir Giritli ve bir inek girerler. Tarla sahibinin oğlu babasına koşup “Baba tarlaya bir inek ve bir
Giritli girdi. Ne yapayım?” diye sorar. Babası da, “İneğe dokunma Giritliyi çıkar, o hiçbir şey bırakmaz” diye
cevap verir. 

2 İlk kuşak mübadiller, ikinci kuşağın biraz da çekinerek ifade ettiği gibi gizli gizli toplayarak da olsa salyangoz
pişirmeye devam etmişlerdir. Bu alışkanlık bazı evlerde hala devam ettirilse de biz üçüncü kuşaklara kadar
maalesef yaygınlaşamamıştır. 

3 Isırganotu, Giritlilerce yerlilerin otu olarak kabul edilir. Giritli bir dostumuzun büyük babaannesi ilk geldikleri
zaman pazarda ısırganotu satıldığını görünce çok şaşırarak, “Bunlar bizden de beter, bunu bile yiyorlar” demiş. 

4 Yemeği pişirilecek otlar önceden haşlanmaz. Soğanı, etli ise eti kavrulduktan sonra otlar çiğden konur.

5 Anneannem Leman Hanım’a bir komşunun getirdiği, yanlış haşlama yüzünden rengi kararmış bir ot salatasını
ya da aşırı derecede kavrulmuş ve kavrulmaktan da rengi koyulaşmış bir ot yemeğini tattırmak asla mümkün
olamazdı. Böyle bir yemekle karşılaştığında, başını edalı bir şekilde çevirir ve “pişirirken bozulup, bulamaç
haline gelmiş yemek” anlamına gelen hahlabuçez derdi. 

6 Kaliçunya, un, tuz, su, zeytinyağı ve karbonat (Girit’te yapılan tarifte karbonat yerine geleneksel içki çikudya
konulmaktadır) ile yapılan bir çeşit börektir. Peynirli, taze lorlu, otlu ve karışık otlusu yapılan tuzlu ya da tatlı
olabilen kaliçunyalar fırında ya da yağda kızartılarak pişirilir.
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3. Gün  

İİZZMMİİRR  MMUUTTFFAAĞĞII

Bilinen tarihi son kayıtlarla 8 bin 500  yıl öncesine giden İzmir, coğrafi yapısı gereği,
bereketli  tarım arazilerine sahip  şanslı bir kenttir. Kentin kültürel  yapısı, üç önemli
özelliğine  bağlanmaktadır.

- Birbirini izleyen farklı  medeniyetlerin tarih içinde oluşturduğu kesintisiz ve uzun
bir kültür.

- Hem uzak hem de yakın tarihte birçok medeniyetlerin, bir çok dini ve etnik
topluluğun eş zamanlı olarak bir arada ve karşılıklı etkileşerek yaşaması.

- Kara ve deniz yollarının birleştiği bir nokta olmasından dolayı, dünya ile sürekli
irtibat halinde bulunması.

İzmir bu kültürel birikimin bir getirisi olarak, sözünü ettiğimiz kültürel çeşitliliği ben-
zerlerinden çok daha kolektif bir yaşam tarzının içinde birleştirebilmiştir.

Prof. Dr. Dimitri Kitsikis, Ege Bölgesi’ndeki İzmir, İstanbul, Selanik üçgenini İmpara-
torluğun altın üçgeni olarak tanımlar.

Akdeniz mutfağının bütün hünerlerine, kendine özgü zenginliklerini de katmış olan
İzmir yeryüzünün en zengin üç mutfağından biri olan Osmanlı mutfağının da altın üç-
genini oluşturur.

Yılın büyük bir bölümünde havanın güneşli oluşu ve ılıman hava koşulları, İzmir mut-
fağını olduğu kadar, İzmir insanını da etkiler. Burada insanlar ister sokakta karşılaştığı
bir tanıdık olsun, isterse tanımadığı satıcı olsun, ayaküstü sohbetlere her zaman vakit
ayırmaya hazırdır. Hoşgörülü ve yeniliğe açık İzmirliler gönüllerinden yaşam ve insan
sevgisini eksiltmediklerinden, tabiidir ki yiyip içmekten çok keyif alırlar. Her şeyden
önce İzmir mutfağı tipik Akdenizlidir. Yani sebzenin, otun ve balığın bol olduğu,
sağlık açısından altın değeri taşıyan zeytinyağı egemenliğinde bir mutfaktır. Bundan
dolayıdır ki İzmir mutfağında 2 bin 500 yıldır zeytinyağı kullanılmaktadır. Bunun en
önemli kanıtı Klasomenai kentinde bulunan ve dünyadaki  zeytinyağı fabrikalarının
en eski örneği olan “Zeytinyağı işliği”dir.

Alçak gönüllü İzmirli ev hanımları evlerinde geleneksel yemekleri annelerinden, kay-
nanalarından öğrendikleri gibi pişirmeye devam ederler. Uygarlık tarihi içinde birçok
millet gelmiş Ege’de barınmıştır. Her gelen kendi geleneklerini ve göreneklerini buraya
taşımıştır. Ortaya yukarıda da bahsettiğimiz gibi olağanüstü zengin bir kültür hazinesi
çıkmıştır.

** Araflt›rmac› - Yazar

Bildiriler

LLeevveenntt AALLPPAATT**
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Ege yemek kültürünün derinliklerine inmeye kalktığımızda, kusursuz bir mutfak sen-
tezi ile karşılaşıyoruz. Yemek kültürü Batı Anadolu’da hala kültür anıtlarını izlediğimiz
site devletlerine de çağın dünyasına örnek oluşturuyordu. Ege’nin zeytinyağı, antik
çağda, bugünün petrolü kadar değerliydi. Nitekim Efes antik şehri, görkemini bütün
dünyaya ihraç ettiği zeytinyağına borçluydu.

Ege halkı tarihin en eski dönemlerinden beri zengin deniz ürünlerini mutfaklarında
en iyi şekilde değerlendirmeyi de bilmiştir. İzmir mutfağının kuşkusuz en üstün yan-
larından biri doğanın çeşitli taze otlarını  mutfakta değerlendirmesi. Radika, turp otu,
hardal filizi, sarmaşık, ısırgan, şevketi bostan, ebegümeci, gelincik, arapsaçı kuzuku-
lağı, yabani kuşkonmaz, sirken, körmen gibi otları sofralarından hiç eksiltmemeleridir.
Yöre halkı bu otları tanır ve çoğu kez kendileri toplarlar.

İzmirli incire ”yemiş” adını verir. Onu genellikle başka bölgelere gönderir ya da ku-
rutup dünyaya satar. Kendisi İzmir’e has “bardacık”ı tüketir. Bol ürettikleri çekirdeksiz
üzümü de taze veya kurutarak başka bölgelere gönderir veya dünyaya satar. İzmir’de
lor peyniri, tulum peyniri, yoğurt, çökelek ve keçi sütünden yapılmış peynirlerde
değişik yemeklerde bol bol kullanılır. Dolmalar pirinçle yapılır, keşkek, patlıcan
böreği, mercimekli bükme, çeşitli yahniler, gözleme özel gün ve yemeklerin başında
gelir. Etli yemekler, sebzeler, pilav, dolmalar tamamen zeytinyağlı olarak pişirilir.
Salata ve haşlanmış otlar üzerine zeytinyağı ve limon konulur. Kahvaltıda genellikle
zeytin ve zeytinyağı bulunur.

Ege mitolojide en güzel tanrıçaların en yakışıklı ve kudretli tanrıların memleketidir.
İzmir insanının ilham verdiği bu sağlıklı ve düzgün görünüm ve düzgün kemik yapısı
hiç kuşkusuz, Ege güneşinden olduğu kadar, Ege insanının bu toprağın ve denizin
ürünleri ile beslenmesinden kaynaklanıyor. İzmir mutfağındaki bugünkü çeşitlilik,
mübadele ve göç yolu ile gelen ve İzmir’e yerleşen halkların etkisiyle oluşmuştur.
Dolayısıyla İzmir’de Girit, Arnavut, Boşnak, Batı Trakya, Musevi, İç Ege  yemekleri
dahil pek çok örnek mevcuttur.

Denizle iç içe yaşayan İzmirlilerin sofrasından deniz ürünleri hiç eksik olmaz. İzmir’in
ve Akdeniz’in kendine özgü balıkları inanılmaz lezzetler sunar. İzmir’in pek ünlü
çipurası (3’ü 1 kg. gelen) iyi hazırlandığı zaman mükemmel bir tat oluşturmaktadır.
İzmir dolaylarında yakalanan kaya barbunlarının tavasının ve ızgarasının güzelliği bir
başkadır. Ayrıca suyunda pişirilmiş bir trança şişin tadına doyulmaz. Kalamarın da
en güzeli İzmir’de yapılır.

Lokantalarda deniz ürünleri ile hazırlanan yemekler ve mezeler nerde ise balığa yer
bırakmayacak kadar çeşitli hazırlanır. Kalamar ve midyeden başka ahtapot salatası,
karidesin ızgarası, salatası, tavası, güveci, bazı lokantaların özel soslarla hazırladıkları
deniz ürünleri, balık köftesi, karışık güveç, sakızlı ahtapot, kalamar dolma, ısırgan
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otlu karides, asma yaprağında sardalya, ahtapot ızgara, balık pastırma, kabak çiçeği
dolması, kuru domates, sütlü balık, portakallı kidonya salatası, mürekkebinde sübye
tadılması gerekli lezzetlerdir. Bundan başka her mevsim tazesini bulabileceğiniz
çipura, levrek, sinarit, trança, mercan, iskorpit gibi Ege balıkları yalnızca ızgara olarak
değil başka usullerde de pişirilerek sunuluyor (tuzda, buğulama, pilaki, kağıtta gibi).

İzmir’de “fast foot” deyince öncelikle süt kuzu kokoreç gelir, taze kara fırın ekmeği
arasına dilimler halinde konan, karabiber, kimyon, pul biber ve tuz ilavesi ile nefis bir
öğün oluşturur. Çeşme’de sabahları yenen taze ekmek arası saçta ciğer muhteşemdir.
Gevrek, özel bir hamurdan yapılan kumru, ayrı bir hamurdan yapılan boyozun
şöhreti, İzmir’le sınırlı kalmış yiyeceklerdir. Gevrek genellikle sabah kahvaltılarında
tulum peyniri ve çay ile tüketilir. Boyoz fırında pişirilmiş katı yumurta ile çok güzel
olur. Kumru ise, ister arasına tulum peyniri, domates ve yeşil biber ilavesi ile, ister
mangalda sucuk, salam, kaşar ve domates ile yenir. İzmir’de özellikle Çeşme ve Urla
iskelesinde en pratik ve lezzetli karın doyurmanın bir yolu da katmerciye gitmektir.
İncecik açılan hamur içine arzuya göre peynir, patates veya kıyma konur ve katlanıp
yağda kızartılarak servis edilir. İzmir’in çöp şişini de unutmamak lazım, küçük kargı
şişlere dizilen etlerle çok güzel öğlen ve akşam yemekleri oluşturur.  Ege Bölgesi’ndeki
köfte kültürüne de değinmeden geçemeyiz. Manisa köftesi, Ödemiş köftesi, Turgutlu
köftesi, Tire köftesi, Salihli odun köftesi hepsi ayrı ayrı  çok özel ve lezzetlidir. Hepsi
sadece bu işi yapan köfteci dükkanlarında yapılıp sunulur. Bozdoğan, Aydın, Nazilli,
Karacacu’da yapılan bölgeye özel pideler turunç eşliğinde yenir, üzerine de tahanlı
pide ikramı ile sonlandırılır.

Ege mutfak kültüründe etli tencere yemeklerinin yeri bir başkadır. Kuzu etli enginar,
kuzu etli şevketi bostan ve arap saçı, sucukaki köfte, elbasan tava, marullu kuzu incik,
kuzu etli kestirmeli kereviz, ekmek dolması, paşa böreği, enginar dolma, kestaneli la-
hana sarma. Ayrıca kerevizli kefal, midyeli pilav  hala evlerimizde zeytinyağı ile yapılan
mükemmel lezzetlerdir.

Tatlı konusunda İzmir’de değişik lezzetler hala geçerlidir. Meşhur İzmir lokması,
tadına doyum olmayan sakızlı dondurma ve sakızlı muhallebi bazı ustalar tarafından
hala mükemmel olarak yapılır. Urla’da ve Çeşme’de yaygın olarak şekerli katmer
yanında çay ile tek başına sabah kahvaltısı oluşturur. Ayrıca kurban bayramlarında
yapılan ve ılık olarak sunulan gerdan tatlısı da  ayrı bir lezzet oluşturur.

Bu bilgilerin ışığında  Ege diyet piramidini şöyle oluşturabiliriz. En altta ekmek, unlu
mamuller (makarna, bulgur gibi ürünler), bunun üzerinde ise baklagiller, daha sonra
ise taze sebzeler, otlar ve meyveler geliyor ki burada bahsi geçen sebzeler zeytinyağı
ile tüketiliyor. Daha sonra beyaz et, yumurta, süt ve son basamakta ise kırmızı et bu-
lunmaktadır.
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Bu kadar geniş ve sağlıklı bir beslenme yelpazesi içinde İzmir ve Ege mutfağına gerekli
ilginin gösterilmediğini düşünüyorum. Çünkü etrafımıza baktığımızda bu kültürü
yaşatacak olan esnafın ve lokantaların çok az olduğunun görmekteyiz. Bizlerin
İzmirliler  olarak bu kültürümüzü hem dünyaya tanıtmak hem de yaymak için elimiz-
den gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir.

Bunun için bu tip lokanta ve restoranlara giderek, tavsiye ederek güçlenmelerini  ve
değişik çeşitler üretmelerini sağlamalıyız. En az haftada bir gün tencere yemeği yapan
lokanta ve restoranlarda yemek yiyerek destek vermeliyiz.

Böyle sağlıklı, lezzetli ve güzel bir mutfak kültürüne sahip olan biz İzmirliler ne kadar
övünsek azdır, ama övünmek yeterli değil; onu ticari anlamda ayakta tutmamız ve
geliştirmemiz gerekiyor.
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POSTER SUNUMLARI

PPOOSSTTEERR SSUUNNUUMM  // BBüülleenntt KKIIRRAANN

İzmir’de Kent Kültürünün Bir Parçası Olarak
Eczacılar ve Eczahanelerin Yerleşim Alanları
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