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TÜKETĐM ÇAĞI: SOSYAL, KÜLTÜREL VE MEKANSAL FARKLILAŞMALAR
NĐŞANTAŞI, ABDĐ ĐPEKÇĐ CADDESĐ ÖRNEĞĐ
ÖZET
Bu tez çalışmasında, günümüzde sıkça karşılaşılan tüketim ve kültür kavramlarının
biraraya geliş tarzları incelenmiş, bunların kentsel mekanlarda karşımıza nasıl çıktığı
ve kentlilerin yaşam tarzlarını, sosyal ilişkilerini nasıl etkilediği tartışılmış, bireylerin
kentle kurduğu yeni ilişkilerin izi sürülmüştür. Zamanı boş olarak geçirebilme
anlayışının ortaya çıkışıyla beraber iyice körüklenen tüketim olgusu, özellikle büyük
şehirlerde yaşayan bireylerin bir hayat tarzı olarak sürekli tüketmeye başladığı bir
kültür haline gelmiştir.
Kentsel mekanlar, insanların sosyalleştiği, çalıştığı, iş anlaşmalarını yaptığı,
lafladığı, birbirini gözleyip, kendini gösterdiği bir dizi aktivite alanı haline gelmiştir.
Özellikle giyim kuşam, yeme-içme, eğlenme ve alışveriş alışkanlıklarının
farklılaşmasıyla bu mekanlarda da değişimler yaşanmıştır.
Uluslararası öneme sahip bir kent olan Đstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan,
özellikle son yıllarda dünyaca ünlü moda markalarının konumlanmaya başladığı,
orta ve üst gelir düzeyine sahip bireylerin özelikle ilgi gösterdiği önemli bir cadde
haline dönüşen Abdi Đpekçi Caddesi’ne odaklanarak bu ilişkiler anlaşılmaya
çalışılmıştır.
Bu amaçla tezin ikinci bölümünde, tüketimin sosyal, kültürel ve mekansal yönleri ve
dönüşümleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 1980’lerle başlayan değişim,
1990 sonları ve 2000’li yıllarda hangi yönde devam ettiği, Nişantaşı semti daha
detaylı araştırılarak anlatılmak istenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, Abdi
Đpekçi Caddesi’nin bu değişimlerden nasıl etkilendiğine odaklanarak, geçmişi ve
bugünkü durumu tartışılmıstır. Beşinci ve son bölüm, Abdi Đpekçi Caddesi’ne
bakılarak, sosyal yapının değişimiyle, günümüz kentlerinin nasıl dönüştüğünün
tartışıldığı sonuç bölümüne ayrılmıştır.
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CONSUMPTION
AGE:
SOCIAL,
CULTURAL
AND
DIFFERENTIATIONS: NISANTASI, ABDI IPEKCI STREET CASE

SPATIAL

In this study, how the terms consumption and culture, which are frequently
encountered nowadays, come together in style is analyzed, how we cross path with
them in urban spaces, and how they effect living styles of the city dwellers and their
social relationships is discussed, and the indivicuals new relationship with the city is
trailed. Consumption phenomenon, greatly encouraged with the arise of spending
leisure time conception, has become a culture which is constantly expended as a life
style by individual’s who live in big cities.
Urban spaces have become activity areas where people socialize, work, make work
deals, chat, watch each other and show themselves. Especially with the
differentiation of clothing, eating, entertainment and shopping spaces, urban spaces
have gone through changes also.
These relations are tried to be understood by focusing on Abdi Đpekçi Street in the
Nişantaşı district, located in Đstanbul, the city with an international magnitude, where
internationally famous fashion brands has been started to locate especially in
recent years, and middle and upper economical class people have been interested
in.
For this purpose, social, cultural and locational directions and conversions are
explicated in the second chapter of the thesis. In third chapter, Nişantaşı district is
studied more detailed to explain the changes in Turkey which started in 1980s, and
continued in which direction at the end of 1990s and 2000s. In the fourth chapter of
the research, by focusing on how Abdi Đpekçi Street has been effected by these
changes, the past and the present situation of the street is discussed. The fifth and
the last chapter is reserved for the discussion of contemporary cities’ conversion
with the changes in social structure by looking into Abdi Đpekçi Street.
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1. GĐRĐŞ
Günümüzde, yaşama biçimleri, insan ilişkileri ve önceliklerin değişmesiyle beraber
tüketim biçimleri de değişmiştir. Alışveriş, eğlence, seyahat gibi etkinlikler gündelik
hayatta önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Bazı kentsel mekanlar bu tüketim
alışkanlıklarına göre şekillendirilmekte, böylece toplumu tüketime teşvik etmektedir.
Bunun sonucunda günümüzün bazı kentleri, tüketimin sahnelendiği mekanlara
dönüşmüştür.
Bu tez çalışmasında, bilgi teknolojilerinin gelişimi ile görüntülerin hızla dünyayı
dolaşıp tekrar ve tekrar üretildiği günümüz dünyasında, tüketimin bireylerin
yaşamında önemli hale gelmesi; bunun hayat tarzları, sosyal ilişkiler üzerindeki
etkileri ve kentsel mekanlara yansımaları tartışılmaktadır.
Türkiye’de bazı kentlerin çeşitli bölgelerinde rant sağlamak nedeniyle, turizm
endüstrisine büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu amaçla medeni bir görünüm
kazandırılmak istenen bölgeler üzerinde bazı dönüşüm projeleri uygulanmaya
başlamıştır. Mardin, Bursa, Antalya, Đzmir gibi kentlerdeki dönüşüm projelerinin
yanısıra, Đstanbul’da da bu yönde çalışmaların yapıldığı bölgeler mevcuttur. Bunlara
örnek olarak, Tarihi Yarımada’da Cağaloğlu-Sultanahmet; Beyoğlu çevresinde
Talimhane, Galata, Cihangir gibi bir dönem çöküntü bölgesi ya da ticarethane olan
yerlerin bugün çeşitli işlevler kazandırılarak dönüştürülmesi gösterilebilir. Bu
bölgelerin

yanında

Şişli

Belediye’sinin

de

öncülük

etmesiyle

gerçekleşen,

Cumhuriyet-Halaskargazi Caddeleri ve çevresi, Teşvikiye-Nişantaşı ve çevresi
Kentsel Tasarım Projeleri mevcuttur.
Yaşanılan bu tüketim çağında, boş zaman etkinliklerine verilen önem artmıştır. Buna
bağlı olarak gelişen boş zaman etkinlikleri, kentlilerin yaşamını kaplamıştır. Gündelik
hayatta çalışma zamanı dışında kalan zaman, maddi olanakların elverdiği ölçüde,
alışveriş yapıp yiyip içilerek geçirilen bir etkinlikler dizisi olmuştur. Bunların yanısıra,
iteknolojinin gelişimiyle internet ya da elektrik bağlantısı olan her yer iş yerine
dönüşebilmekte, çalışmak için bir iş yeri ortamı zorunlu olmaktan çıkmaktadır. Bu
bağlamda,

evler,

uçaklar,

hatta

kafe

ve

restoranlar

bile

işyeri

olarak

kullanılabilmektedir. Böylece kent daha etkin bir şekilde, 24 saat kullanılmaktadır.
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Bu çağda, tüketilen diğer nesnelerde olduğu gibi, zamanın tüketilmesinde de
toplumsal eşitlik yoktur. Toplumda sınıf farklılıkları oluşup, bunlar tüketim tarzlarıyla
vurgulandıkça, kent de tüketim etkinlikleri alanı haline gelmiştir. Bu vurguda özellikle
kitle iletişim araçlarının önemli bir etkisi görülmektedir. Yazılı ve sözlü basın, yemek,
eğlenmek, giyinmek konusunda reklama varan yazılar ve programlar yayınlamakta;
toplumu bu yönde güdülemektedir. “Đçeride en sevdiğim yerlerden biri olan pazarda
B. muhteşem bir yer, ister orada ye, ister kilo ile al eve götür, kendin pişir. Hemen
karşısında G. Kasap var.” (Topal, 2010).
Yapılan haberlerde, bu mekanların iç tasarımları anlatılmakta, buraları tercih eden
bireyler tariflenmektedir. Mekanları meydana getiren tüm nesneler ve içlerindeki
insanlar, resmin bütününü oluşturan parçalar olarak sunulmaktadır. “Abdi Đpekçi’nin
diğer bir şık restoranı ise B. Bar’ın üzerindeki B. Ağaç gövdesi şeklindeki kolonlar,
yuvarlak hatlı içki ve salata barı feng shui kurallarına göre tasarlanmış“ (Erdemli,
2004).
Bu değişimlerin Đstanbul’da da oluşturduğu durum farklı değildir. Özellikle alışveriş
merkezlerinin sayısının hızla arttığı gözlenmektedir. Günümüzde Đstanbul’da 84 tane
alışveriş merkezi varken, bir sene içinde yeni yapılacaklarla beraber bu sayı 100’e
ulaşacak (Keskin, 2010). Đçlerinde eğlence, yemek alanları, sinema salonları
bulunduran bu alışveriş merkezlerinin de, 1980’lerde yapılan ilk örneklerine göre
değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. 1980’lerde yapılan ilk alışveriş merkezlerinin,
içine tamamen kapalı ve tek bloklu yapılar olduğu görülmektedir. Günümüzde bazı
alışveriş merkezlerine, iş yerleri, konut gibi programlar da eklenmekte; sadece tek
bloklu değil parçalı yapılardan da oluştuğu görülmektedir. Bireylerin başkalarını
izleme ve kendilerini gösterme isteklerinin yaşam bulduğu önemli kentsel alanlar
olan

günümüz alışveriş merkezlerinde, kapalı alanlarının yanısıra, açık hava

dolaşım alanları ve meydanlar da bulunmaktadır. Đstanbul Sarıyer’de yapılan bir
alışveriş merkezinin açık mekanlarından arabayla geçilebilmekte, lüks araç sahipleri
buralarda bulunan kafelerde oturanlara kendilerini gösterilebilmektedir. Bu alandaki
park yerlerine en lüks araçların park edildiği gözlenmektedir. Basının oluşturduğu
baskıyla da, kendini göstermenin abartılı bir şekilde ön plana çıktığı dikkat
çekmektedir.
“Evlerinden getirdikleri poşetlerle alışverişten dönüyormuş gibi yapan ve fotoğraf çektiren
sosyetik güzeller varmış. Alışveriş falan ortada yok!” (Topal, 2010).

Öte yandan, Đstanbul’da şehir dışında da pek çok yeni alışveriş merkezi, yapı market
ve “outlet store” açılmaktadır. Bunlara bağlı olarak, yol ağları karmaşıklaşarak
büyümekte; arabaların çoğalması, yoğun trafik ve otopark sorunlarını beraberinde
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getirmektedir. Kent, çok merkezli bir şekilde, yeni mahalle ya da sitelerin birbirine
eklemlenmesiyle, şehir dışına doğru büyümektedir. Şehirde rant sağlamak amacıyla
yapılan bu alışveriş merkezleri, altyapısı tamamlanmayan bir büyümeye neden
olmaktadır.
Dünyanın diğer önemli kentlerinde de görülen bir diğer oluşum olan dükkanların ve
yemek

alanlarının

oluşturulmaya

bir

araya

çalışılmaktadır.

geldiği
Bu

caddelerin

sebeple,

benzerleri

çeşitli

bölgeler

Đstanbul’da
araç

da

trafiğine

kapatılmakta, bu bölgelerde çeşitli kafe, restoran, gece kulübü ve çeşitli alışveriş
alanları açılmaktadır. Meydan ve parklarda kafeler, çeşitli satış alanları ve sergilerle
donatılmaktadır.
Tüketim amaçlı dönüştürülen bu kentsel alanlara büyük yatırımlar yapılmaktadır;
fakat gerçekleştirilen projeler, kapsamlı çalışmaya dayanmamakta, kısa sürelerde
uygulanmaktadır. Ulaşımın hala büyük bir sorun olduğu Đstanbul’da, özellikle
alışveriş caddeleri için gerekli otopark alanlarının da olmadığı görülmektedir. Çöp
toplama sisteminin de oluşturulamadığı bu alanlarda, sunulan steril görünüme tezat
olarak; kaldırımlara, bina önlerine konan çöp torbalarına ya da çöp kamyonlarına
rastlanmaktadır. Böylece bu dönüşüm çalışmalarının sonuçları tüm kentliyi
etkilemektedir.
Büyükşehirlerde bu alışveriş alanlarına önemli yatırımlar yapılırken, kentin her
noktası

bu

yatırımlardan

yararlanamamaktadır.

Dönüştürülen

bir

bölgenin

kaldırımları ve yolları buna göre yeniden yapılmışken, yan sokakta bozuk
kaldırımlar, kazılmış ve kapanmamış yollar; lüks bir mahallenin yanında gecekondu
bölgesi görülmektedir.
Bunlara ek olarak, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Akaretler gibi alanlarda lüks tüketim
abartılarak vurgulanmaktadır. Basında da bu yönde yayınlanan haberler, bu
oluşumu desteklemektedir.
“Cıvıl cıvıl gençlik en marka ‘shopping’, en kaliteli ‘feeding’... Canlı ve her ‘sound`dan müzik...
Abdi Đpekçi`deydi...” (Muhtar, 2006).

Dünya şehri olarak satılmaya çalışılan Đstanbul’a yabancı tüketicileri, dünya
sosyetesini çekme çabası oluşmuştur. Bu bağlamda, Đstanbul’da özellikle alışveriş
merkezlerinde pek çok Arap turist görmek mümkündür.
”Zengin Arap turist Đstanbul'da alışveriş merkezlerini ihya etti” (Erdoğan, 2008).

Tez kapsamında, gündelik hayatın tüketim alışkanlıklarına göre örgütlenmesine
bağlı olarak kentsel mekanlarda meydana gelen değişim; kentsel ve sosyal alanda
geçirdiği gelişim göz önüne alınarak Nişantaşı semti üzerinden incelenmiştir.
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Nişantaşı, kurulduğu dönemden bugüne Đstanbul’un seçkin bir semt olarak kabul
edilmektedir. Đlk kurulduğu yıllarda yerleşim alanıyken, Đstanbul’un ilk pasajlarının da
burada açıldığı lüks tüketim alanı olarak gelişimini sürdürmüştür. Tarihsel gelişimine
bakıldığında, ticarethanelerin, alışveriş ve eğlence alanlarının sayısındaki artışa
rağmen, yerleşim alanı olmaya da devam etmiştir.
Semt, Şişli Belediyesi’nin 1999 yılında başlatıp öncülük ettiği, Teşvikiye - Nişantaşı
Kentsel Tasarım Projesi’yle bir dönüşüm sürecine girmiştir. Semtte bununan Abdi
Đpekçi Caddesi, kentsel dönüşüm programına dahil olmuş, seçkin cafe, restoran,
sergi ve butikleri ön plana çıkmıştır. Yaklaşık 10 yıllık bir sürede dünyaca ünlü büyük
markaların mağaza açmasıyla dünyanın en pahalı caddelerinden biri olarak alışveriş
turizminin de canlandığı bir Cadde haline gelmiştir. Tez kapsamında, sahip olduğu
bu potansiyelle, yansıttığı güncel tüketim kültürü ve yaşam tarzı tartışılmıştır.
1930’lu yıllarda apartmanlaşması hızlanan, 1970 ve 1980’li yıllarda ticaret adamı ve
sanayicilerin yaşamayı tercih ettiği semtte, bugün Nişantaşı’nın bir açık hava
alışveriş merkezine benzediği gözlemlenir. Artık sadece semtliye değil, tüm kente
hitap etmektedir. Semt, lüks ürünler satan dünyaca ünlü mağazaların Abdi Đpekçi
Cadesi’ne ilgi göstermesiyle beraber, alışveriş turizminin de yapıldığı bir etkinlikler
alanı olmuştur. Cadde, küresel ve yerel imgelerle dolan, kendini bunlarla ifade eden
bir tüketim yeridir artık. Örneğin bir emar merkezi, adresini belirtmek için dünyaca
bilinen markaları referans noktaları olarak kullanmaktadır (Şekil 1.1)

Şekil 1.1 : Bir adres krokisi (A. Emar Görüntüleme Merkezi, 2010)
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Cadde, alışverişin yanısıra, gece hayatı, dışarıda yemek yemek, iş çıkışında vakit
geçirmek gibi boş zaman tüketiminin de gerçekleştirildiği bir yer haline gelmiştir.
Pahalı bir yaşamı olduğu söylenebilecek olan Cadde üzerindeki etkinliklere, özellikle
iş, sanat ve sosyete dünyasının şöhretli kişilerinin katıldığı söylenebilir. Bu sebeple
de gazete ve dergilerde Cadde’yle ilgili haberlere sıkça rastlanmaktadır.
Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Abdi Đpekçi Caddesi’nin, “prestijli” bir bölge
olması ve kentin uluslararası tanınan bir Cadde niteliği kazanması istenmiştir
(aktaran Bakcı, 2007). Bu çalışmaların bir anlamda başarılı olduğu; Cadde’nin
Paris'in Champs Elysees Caddesi, New York’un Fifth Avenue’si, Hong Kong'un ünlü
Causeway Bay Caddesi gibi dünyada ünlü caddelerle aynı listeye girerek, dünyanın
en pahalı caddeleri sıralamasında ilk 50’nin içinde yer almasından anlaşılmaktadır
(Url-2).
Bu gelişmelerin yanında, Abdi Đpekçi Caddesi’nde bir başka etkinlik dizileri yılbaşı
şenlikleri, yaya sergileri, vitrin tasarım yarışmaları, yılbaşı ağacı tasarım çalışmaları
düzenlenmektedir. Sanatın kentsel mekanla ve tüm kentliyle buluştuğu bu tür
etkinliklere Batı’daki kentlerde sıkça rastlanmaktadır.
Tüm bu dönüşümlerin yanında, kentin yeni ışıltılı görüntüsünün içinde barındırdığı
farklılıklar,

sadece

mekansal

olarak

değil,

toplumsal

olarak

da

varlığını

hissettirmektedir.
“Mağazalardan çıkan insanların gözlerinin içi, tıpkı dükkanların ışıkları gibi parlıyor. Çoğunluk
kadın. En güzel kadınlar, en seçkin insanlar Nişantaşı’ndaki Abdi Đpekçi Caddesi’ndeler.
Çünkü bu cadde ABD’de Madison Avenue, Đtalya’da Via Condotti, Fransa’da Champs –
Elysees’den farksız. Onlar kendi ülkelerinde, Nişantaşı ise Türkiye’de modanın, alışverişin,
markaların kalbi” (Arna, 2000).

Abdi Đpekçi Caddesi, kentsel mekan olarak dünyadaki diğer önemli ve markalaşmış
caddelerle yarışan lüks tüketim mekanı olup, turistik olarak da ilgi çekerek
yabancıların uğrak yeri olmayı başarmıştır. Fakat tüm bu şatafatın içinde, bir
mağazanın önünde bir ayakkabı boyacısıyla karşılaşılabilir ya da bir kağıt toplayıcısı
günün en işlek saatinde çöpleri karıştırıyor olabilir. Binlerce Türk Lirası değerindeki
çantaların satıldığı bir mağazanın kapısında dilenen çocuklara ya da fal bakmak
isteyen çingenelere rastlamak mümkündür (Şekil 1.2 ve 1.3).
“Bir akşam vakti. Đş çıkışı... Nişantaşı parıldayan dükkanlarla kaynıyor. Adım başında ya
sokak çocukları dileniyor ya da sokak çocuklarına yardım için kart satan gençler. Zengin ve
seçkin insanların muhiti ya Nişantaşı; hepsi buradalar” (Arna, 2000).
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Şekil 1.2 : Fal bakmak isteyen çingeneler, Foto: C. Gezer

Şekil 1.3 : Kağıt toplayanlar, Mart 2010 Foto: C. Gezer

Tez kapsamında yürütülen tartışma iki ana başlık altında toplanabilir. Birincisi,
kültürün tüketimle içice girdiği günümüzde, insanların kendilerini tüketimle ifade
etmeleri, tükettikleri nesnelerde kendilerini bulmaları, sosyal yaşamın buna göre
dönüşmesi ve buna bağlı olarak kentsel mekanların da bu ihtiyaçları karşılayak
şekilde değişmeye başlamasıdır. Đkincisi, imgelerin dünyayı hızla dolaşabilmesi ve
buna bağlı olarak tekrar tekrar üretilip tüketilebilmesiyle, kentlerde bazı unsurların
imge haline gelerek tüketim nesnesine dönüşmesidir.
Çalışmanın kapsamında, tüketimin yol açtığı sosyal, kültürel ve mekansal
farklılaşmalar araştırılmış, Nişantaşı ve Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde yoğunlaşılarak
bu faklılaşmaların izi sürülmüştür. Đkinci bölüm olan literatür araştırması bölümünde,
tüketim kültürüyle ne anlatılmak istendiği üzerinde durulmuş; bunun oluşturduğu
sosyal farklılaşmalar ve bu yeni toplumsal ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan kentsel
mekanlar tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 1980 sonrası küresel
sermayenin etkisiyle yaşanan değişimler, Nişantaşı ve Abdi Đpekçi Caddesi’nin
tarihsel süreçteki gelişimi ve Nişantaşı semtinin güncel yaşantısının kentsel alana
yansımaları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, Abdi Đpekçi Caddesi’nin fiziksel ve
sosyal dönüşümü, bunların oluşturduğu bazı sorunlar tartışmaya açılacaktır.
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1.1 Yöntem
Türkiye’de özellikle Çalışmanın literatür bölümünde, tüketim kültürünün günümüz
kentleri üzerindeki etkisini anlayabilmek amacıyla, neden olduğu sosyal değişim
araştırılmıştır. Tüketimin ekonomik anlamı dışında, toplumsal alandaki etkileri
araştırılmış; beraberinde getirdiği savunulan eşitlik kavramı tartışılarak meydana
gelen toplumsal farklılıklara değinilmiştir. Bu bağlamda değişen toplumsal yapı,
ihtiyaçlar ve yaşam tarzlarına bağlı olarak dönüşen kentsel mekanlara değinilmiştir.
Özellikle yemek, içmek, eğlenmek gibi boş zaman etkinliklerinin gündelik hayattaki
yeri ve bunların ortaya çıkardığı mekanlar üzerinde durulmuştur. Bunun yanısıra,
tüketimin sergilendiği bir diğer alan olan vitrinler, kentliyle kurduğu ilişki açısından
tartışmaya açılmıştır.
Tüketim kültürüyle şekillenen kentsel mekanları örnekleyebilmek için, Türkiye’de
özellikle 1980’li yıllarla başlayan ekonomik ve toplumsal değişimin gündelik yaşamı
ne yönde dönüştürdüğü gazete, dergi ve kitaplardan araştırılmıştır. Özellikle
Nişantaşı semtine ağırlık verilen araştırmada, günümüzde değişen gündelik yaşam
alışkanlıkları incelenmiştir.
Nişantaşı semti ve Abdi Đpekçi Caddesi’nin fiziksel gelişiminin anlaşılması için, bir
sigorta şirketi için 1922-1945 yılları arasında Jaques Pervititch tarafından hazırlanan
haritalar, Fransız ve Alman plancılar tarafından 1913-1914 yıllarında hazırlanan
Alman Mavileri, 2000 yılına ait belediye çizimleri ve güncel işyeri adres krokilerinden
faydalanılmıştır. Dergi, gazete ve romanlardan tarama yapılarak, bölgenin tarihsel
süreçteki sosyal gelişimi incelenmiştir. Yazılı kaynak ve videolar taranmış ve bazı
yapıların geçmiş görüntüleri elde edilmiştir. Bu yapıların günümüzde geçirdiği
dönüşümler belgelenmiştir.
Abdi Đpekçi Caddesi’nde bununan binaların tüm katlarının işlevleri reklam tabelası,
kapı zili, internet adresleri araştırılarak ve ve bina görevlilerinden alınan bilgilerle
çıkarılmıştır. Mevcut yapılar işyeri ya da konut olmalarına göre sınıflandırılan sayıları
ve işyerlerinin faaliyet tipleri Şişli Belediyesi Bilgi Đşlem Merkezi’nden elde edilmiştir.
(Bu bilgiler Şişli Belediyesi ruhsat kayıtlarından çıkarılmakla beraber kesin sayılar
olmadığı

kabul

edilmiştir.

Yapıların

kullanım

özellikleri

günden

güne

değişebilmektedir. Bu veriler, sadece dönemsel karşılaştırmalar yapabilmek için
kullanılmıştır.)

Cadde

boyunca

fotoğraflar

çekilerek,

mevcut

cephe

yapısı

oluşturulmuştur. Yapıların kamuya açık olarak kullanılan işyerlerinin -restoran, cafe,
eğlence mekanları, mağazalar, sanat galerileri gibi- faaliyet listesi oluşturulmuştur.
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Cadde’nin kullanım yoğunluğu, bireylerin davranışları, kültürel yapısı ve barındırdığı
çeşitli karşıtlıkları belirlemek amacıyla fotoğraflama yöntemi kullanılmıştır. Buna
göre, haftaiçi ve haftasonu olmak üzere, sabah 09:00-12:00, öğlen 12:00-17:00 ve
akşam 17:00-24:00 saatleri arasında fotoğraflar çekilmiştir. Her zaman aralığı için 5
gün çalışılmıştır.
Yerel yönetim ve bazı sermaye gruplarının desteğiyle bölgeye kentsel dönüşüm
programlarının uygulandığı bilinmektedir. Şişli Belediyesi Kentsel Tasarım Ofisi ve
Basın Ofisi ile görüşmeler yapılmış, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
Ayrıca, Abdi Đpekçi Caddesi üzerindeki bir sergi salonunun sahibi, bir işyerinin
yöneticisi, bir butik sahibi ve bir tur rehberiyle görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmelerin bütününe ekte yer verilmiştir. Yapılan bu araştırmalar ışığında,
Nişantaşı Abdi Đpekçi Caddesi’nin günümüz tüketim kültürüne bağlı olarak, bir açık
hava alışveriş ve boş zaman etkinlikleri merkezine dönüşümü ve bunun getirdiği
bazı sorunlar tartışmaya açılmıştır.
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2. TÜKETĐM ÇAĞI
Kuramsal tartışmanın yapıldığı bu bölümde, tüketim kültürüyle ne anlatılmak
istendiği, günümüzde tüketim kültürünün sosyal yaşamı ne yönde etkilediği, kent
mekanlarının bu duruma göre nasıl düzenlendiği ele alınmaktadır.
2.1 Tüketim Kültürü
Bu bölümde, tüketimin kelime anlamı ve kültür olarak ele alınmaya başmalasının
sebepleri ele anlınmaktadır. Zaman kavramında oluşan farklılaşmayla beraber,
imgelerin artan önemi ve moda kavramı üzerinde durulmaktadır. Kapitalist sistemle
beraber mevcut düzende kıtlık yerine geçen bolluk kavramının toplumda
oluşturduğu savurganlık, lüks tüketim arzusu ve hayat tarzları üzerinde yapılan
vurgudan bahsedilmektedir.
Tüketim en temel anlamıyla, üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması,
üretimin karşıtıdır (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, 2010). Tüketim kültürü
ise, güncel toplum yaşantısında ürünlerin tuttuğu merkezi yerin vurgulanmasıdır
(Featherstone, 1991/2005). Featherstone’un (1991/2005) vurgusu iki noktada
yoğunlaşmaktadır: Birincisi maddi ürünlerin sağladıkları fayda dışında “iletişim aracı”
olarak da kullanılması, ikincisi arz, talep, sermaye birikimi, rekabet ve tekelleşme
gibi piyasa ilkelerinin hayat tarzları, kültürel ürünler ve meta alanı içinde var olması.
Kapitalist ortamda, metanın kitlesel olarak üretilebilmesi, malların doğal kullanımının
değiş tokuş yöntemiyle elde edilebilmesine sebep olmuştur. Böylece meta bir
gösterge haline gelmiştir. Bu yüzden, tüketim denince, maddi fayda olarak tüketim
ya da kullanım değerinin tüketimi değil, göstergelerin tüketimi anlaşılmalıdır (aktaran
Featherstone, 1991/2005, s.143).
Tülin Vural (2005), 20. yy.’dan itibaren, üretimde yaşanan değişimlerin, tüketim
örgütlenmelerini de etkilediğini belirtmektedir. Üretimin sistemli ve soyut hale
gelişiyle beraber tüketimde de, kredi kartlarının kullanımı ve internet üzerinden
alışveriş gibi soyutlaşmalar görülmeye başlanmıştır. Vural (2005), tüketim
sözcüğünün kullanımındaki değişimin tüm dünyada etkili olduğunu ve bunun sadece
ekonomik alanda kalmayıp, sosyal hayatı da değiştirdiğini savunmaktadır. Üretimin
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büyük ölçekli olması, tüketme ihtiyacının da sürekli bir hale gelmesini gerektirmiştir
(aktaran Vural, 2005, s.35).
Urry

(1995/1999),

günümüzde

insanların

doğasında

çarpıcı

dönüşümlerin

yaşandığını belirtmekte, mimari, sanat, kültür veya genel tanım olarak toplumda
yaşanan bu değişimleri “postmodernlik”e doğru olan yönelime bağlamaktadır. Bunun
yanısıra Urry, 1980’lerde başlayan bir diğer toplumsal dönüşümden bahsetmektedir.
O’na göre, bu, ekonomik ve politik yaşamın çeşitli dönüşümlerinin, kültürden daha
çok tartışıldığı bir dönemdir. Bu yeni toplum tipi için ise farklı türden bireylerin gerekli
olduğu veya yaratıldığını düşünülmektedir. Çağdaş Batı Kapitalizmi’nin ihtiyaç
duyduğu insan artık “Protestan etiği” taşıyan, çalışmayı dinsel bir görev olarak gören
insan değil, aksine çalışmayıp boş zamandan zevk alan, gelecek için biriktirmeyip
harcayan, kimliğini çalışmaktan çok tüketmekte bulan “hedonist”ler, yani hazcılardır
(aktaran Urry, 1995/1999, s.287).
Günümüzde,

bireylerin

yaşamında

üretimden

çok

tüketim

yer

kaplamaya

başlamıştır. Alışveriş, eğlence, seyahat gibi boş zaman etkinlikleri, gündelik hayatı
şekillendiren faaliyetler haline gelmiştir.
Đçinde bulunduğumuz çağda, kitle iletişim araçlarının, coğrafi olarak uzak olan
ürkütücü trajik olayları, bireylerin hayatlarına sokmasıyla, geleceğe ilişkin bir panik
oluşmuş ve geleceğin şimdinin içinde eridiği anlık zamana doğru bir arayış
gelişmiştir. Geleceğe güvenin azalmasıyla, bireyler kendi takvimlerine göre
sorumluluk almaya başlamış, hazlar ertelenemez olmuş, zaman planlamada büyük
bir çeşitlilik arayışı oluşmuştur. (Urry, 1995/1999). Bu arayış yüzünden, “modalarda,
ürünlerde, emek süreçlerinde, fikirlerde ve imajlarda uçuculuk ve kısa ömürlülüğün
hakim olduğu bir ‘kullan-at toplumunda’, ürünler ve imajlar giderek daha çok
kullanılıp atılmaktadır... Ürünlerin elde edilebilmesi, insanların yeni tarz ve modaları
tüketmek için başka bir yere gitmeyi beklemek zorunda kalmayacakları ölçüde
olağanüstü artmıştır.” (aktaran Urry, 1995/1999, s.294). Baudrillard (1970/2008)
“kullan-at toplumu”nu nesneler çağı olarak tanımlamıştır. Geçmiş uygarlıkların
tümünde, dayanıklı nesneler, araçlar veya binalar insandan daha uzun yaşamışken,
günümüzde onların doğup, gelişip, ölmesini insanlar izlemektedir. Buna ek olarak,
günümüzde tüketilen her şeyin, kullanım değeri ve süresine göre değil, moda
biçiminde örgütlenen geçersizleştirmeye dayandığını belirtmektedir.
Lefebvre (1968, s.122-3), kültürün bile tüketim maddesi haline dönüştüğü güncel
yaşamda, toplumun özgürmüş gibi davranan, ama sadece hazır nesneleri tüketen,
aslında göründüğü kadar özgür bireyler olmadıklarını savunmaktadır. Yapıtlar,
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üsluplar, hatta kent bile, şenlik havasına bürünen tüketici etkinliğe sunulmaktadır.
Bunun sonucunda her nesne, duyumsanabilir ve imgesel olmak üzere ikili kimliğe
bürünmektedir. Her tüketim nesnesinin tüketimin göstergesi haline gelmesiyle
beraber, tüketici de bu göstergelerle beslenmeye başlamaktadır: zenginliğin,
mutluluğun, aşkın göstergeleri.
Tüketim kültürünün içinde barındırdığı en temel özelliğin, kapitalizmin vaat ettiği
kıtlıkla baş edebilme durumunun ortaya çıkardığı bolluk kavramının olduğu göze
çarpmaktadır (Featherstone, 1991/2005). Baudrillard (1970/2008), birikme, çokluk
kavramlarının en betimleyici özellikler olduğunu şu şekilde anlatmaktadır:
“Konservelerin, giysilerin, besin maddelerinin ve hazır giyim eşyalarının aşırı fazlalığıyla büyük
mağazalar, bolluğun ilk görünümü ve düzenli yeri gibi. Ama tıka basa dolu, şıkır şıkır
vitrinleri..., şarküteri tablalarıyla sahneledikleri tüm yiyecek ve giyecek şenliğiyle caddeler
insanın ağzını sulandıran bir büyü sunar. Birikmede ürünlerin toplamından daha fazla bir şey
vardır: artık değerin apaçık ortadalığı, kıtlığın kesin ve büyülü yadsınması, bolluk ülkesinin
anaç ve şatafatlı kendini beğenmişliği” (s.17).

Baudrillard’a (1970/2008) göre, bu bolluk kavramında, herkes için yeteri kadar değil,
gereğinden fazla olması umudu vardır. Đşte bu bolluk, satın alma, sahip olma
çılgınlığı doğurur, çünkü toplumların olduğu gibi bireylerin de sadece var olmayıp,
yaşadıklarını hissettiren aşırı tüketimdir. Sahip olunan her şey aslında, hiç bir şey
yapmadan geçirilebilecek fazladan zaman demektir (aktaran Baudrillard, 1970/2008,
s.42). Hayatta kalmak için gerekli olanın ötesindeki her üretim ve harcama
savurganlık olarak tanımlanırsa, zengin toplumların bolluğunun savurganlıkla ilişkili
olduğu söylenebilir. Bu bolluk toplumunda, savurganlık kıtlığa meydan okur ve
çelişkili olarak bolluk anlamına gelir. Tüketim, üretimle yok etme arasında olan
süreçtir. Bu nedenle tüketilen nesneler üretim sürecinde yer alırlar ve böylece
bollukları aslında çelişkili olarak kıtlığı temsil eder. Stoklama isteği, bu kaygının
göstergesidir (Baudrillard, 1970/2008).
Artık Avrupa’da örnek olarak nitelendirilen yaşamlar, ünlü sinema, spor yıldızları,
prensler olmuş, bu kişiler tüketim kahramanları olarak adlandırılmıştır. Aşırı tüketim
ve ölçüsüz harcamaları medya tarafından vurgulanmıştır. Lüks savurganlık, kitle
iletişim araçlarıyla kültürel anlamda ön plana çıkmıştır (Baudrillard, 1970/2008).
Georg Simmel (1903), kentin büyüklüğüne bağlı olarak bireyselleşmenin arttığını
savunmaktadır. Bunun nedenlerinden biri olarak da, büyük kentlerde, bireylerin
birbirleriyle temaslarının seyrek ve kısa olmasını gösterir. Böylece kendini ifade
edebilmek, başkalarının ilgisini üzerine çekebilmek adına farklılaşmaya yönelip,
çarpıcı şekilde karakteristik görünmeye çalıştığını belirtmektedir (aktaran Vural,
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2005, s. 39). Harvey (1997), bu durumu, moda, gösterge, semboller ya da bireysel
ilginçlikler yoluyla yapmacık bireysellik oluşturmak olarak tanımlamaktadır (aktaran
Vural, 2005, s. 39). Lefebvre (aktaran Vural, 2005, s.47), bireylerin arzuladıkları ben
olma yolunda yolunda, mutluluğa ulaşmak için en akılcı yol olarak, tüketimin
gösterildiğini savunmaktadır. Tüketimi destekleyen bu sunumda, reklamlar,
pazarlama taktikleri ve kitle iletişim endüstrisi büyük rol oynamaktadır.
Kitle iletişim araçlarının yarattığı imge ve bilgi çokluğu, gerçeklik duygusunu tehdit
eder. Bu gösterge ve imajların fazlalığı, gerçek ve hayali dünya arasındaki farkın
kaybolduğu bir simülasyon dünyası oluşturur. Gerçekliğin kaybolması, gerçeğe
duyulan bir nostalji yaratır. Gerçeğin estetikleştirilmesinin sürekli yeni moda, yeni
üslup arayışına sebep olmasıyla hayat tarzlarına gösterilen ilgi artar. Hayat
tarzlarına artan ilgi; tüketim mallarının tasarlanması, satın alınması ve teşhir
edilmesi sonucunu doğurmuştur. “Tüketim kültürünün yeni kahramanları bir hayat
tarzını üzerinde düşünmeksizin... hayat tarzını bir hayat projesi haline getirir; bir
hayat tarzı çerçevesinde biraraya getirdikleri ürünlerin, giysilerin, pratiklerin,
tecrübelerin, görünüşlerin ve bedensel özelliklerin tikelliğinde kendi bireyselliklerini
ve üslup arayışlarını teşhir ederler.” (Featherstone. 1991/2005, s.144-145).
Featherstone’a (1991/2005) göre, günümüz dünyası, yaşanacak tek hayat
olduğunun, bu hayattan zevk almak, yaşamak için çaba harcanması gerektiğinin
bilincinde olan, ilişki ve tecrübelerinde yeni modanın peşinde koşup, macera ve
riskten korkmayan bireylerden oluşmaktadır.
Özellikle kitle iletişim araçlarının bu değişim üzerine etkisi dikkat çekmektedir.
Günümüzde, yazılı veya sözlü basında, bireylerin özel hayatlarını irdeleyen pek çok
habere rastlanmaktadır. Bu haberlerde, iş adamları, sporcular, mankenler ya da bir
şekilde toplum tarafından tanınan kişilerin, nereden alışveriş yapıp, nerede yemek
yedikleri anlatılmaktadır. Bu kişiler özel yaşamları olması gereken konularla ön
plana çıkarak, toplumun örnek aldığı kişiler haline gelmektedir.
Lefebvre (1968), gündelik tüketimin ikili görünümünden bahsetmektedir. O’na göre,
tüketim, bir gereksinimin tatmini olması nedeniyle kısa ya da uzun vadede
doygunluk vermesine karşın, tüketilen şeyin boşluk olmasından ötürü, tüketimden
sonra arzunun yeniden ortaya çıkmasıyla tatminsizliği doğurmaktadır. Tüketimin bir
yanı, nesnelerin seçilip sıralanmasıyla bir kişilik vermektedir. Diğer yandan
amaçsızca biriken nesnelerin içinde kaybolmasıyla gerçeklik ortadan kalkmaktadır.
Lefebvre (1968), tüketim toplumunun hem bolluk, hem de yoksunluk toplumu
olduğunu söylemektedir. Bir yanı savurganlığa, diğer yanıysa tutumluluğa ve içe
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kapanmaya yönelen bu toplumda her terim, karşıtını da içinde barındırmaktadır
(Lefebvre, 1968/2007, s.157-8).
2.1.1 Sosyal ilişkiler ve sosyal farklılaşmalar
Baudrillad (1970/2008), tüketim kazasına uğramış insanı, Melanezyalı yerlilere
benzetmektedir. Gökyüzünde süzülen uçakları çok beğenen yerliler, bu uçakların
kendi topraklarına inmesini sağlayabilmek için, bu uçakların yerde de benzer şeylere
sahip olanların topraklarına indiklerine inandıkları için, bi uçak simulakrı inşa edip,
bir parça toprağı ışıklandırıp, uçakların inmesini beklerler. “Tüketim kazazedesi de,
simulakr nesnelerden ve mutluluğun karakteristik göstergelerinden oluşan tüm bir
aygıtı işlerliğe sokar ve ardından (bir ahlakçının umutsuzca diyeceği tarzda)
mutluluğun konmasını bekler.” (Baudrillard, 1970/2008, s.23). O’na göre, tüketim
toplumunun en salt göstergesi mutluluktur. Ve bu mutluluk kurtuluşla eşdeğerdedir.
19. yy. Devletleri ve sanayi devriminden beri eşitliğin üstlendiği politik ve sosyolojik
güç Mutluluk’a geçmiştir. Bu evrensel eşitlik teminatı tezi, insanlar, malların ve
nesnelerin kullanım değeri önünde eşit olduğu için, tüm insanların ihtiyaç ve tatmin
ilkeleri önünde eşit olduğunu savunur. Fakat malların değişim değeri önünde
eşitsizlik ve bölünmüşlük vardır. Malların üretim ve pazarlama süreçlerindeki
tasarıma bağlı olarak kullanılan simgeciliğin yanında, hayat tarzı farklılıklarını
vurgulayarak toplumsal ilişkilere sınır çekmesi amacıyla da simgesel çağrışımlar
kullanılmaktadır (aktaran Featherstone, 1991/2005, s.41-42).
Bireyin, kendisini tükettiği nesnelerle ifade ettiği günümüzde, toplumsal farklılıkların
oluşması kaçınılmazdır. Özellikle belirli bir yaşam tarzını geliştirebilmek için, seçilen
giyim tarzı, oturulan ev, içindeki eşyalar, işyeri, araba gibi nesneler önemli hale
gelmiştir. Bireylerin oluşturdukları bu tüketim kalıplarının üzerinde duruldukça, daha
fazla dikkat çekmekte ve sosyal ya da ekonomik farklılıklarını vurgulamaktadır.
Featherstone

(1991/2005),

tüketim

kültürünün

kapitalist

meta

üretiminin

genişlemesinden kaynaklandığını ifade eder. Bu kapitalist meta üretimi, maddi
kültürün, alışveriş alanları, tüketim malları ve alanları olarak birikmesine sebep
olmuştur.

Kimileri

tarafından,

bunun

eşitlik

ve

bireysel

özgürlük

getirdiği

savunulmuştur. Tüm tarzların tüm insanlar tarafından evrensel olarak ulaşılabilirliğini
belirten reklamlarla desteklenen, hayat tarzlarının hızla çoğalmasının, tüketiciler
arasında bir eşitlik getirdiği öne sürülmektedir. Fakat bu durum aslında, tüketicinin
piyasa karşısında eşit kaynaklara sahip olmadığını maskelemektedir (Warde, 1994).
Baudrillard (1970/2008), bireylerin nesneleri veya malları tüketme biçiminin ve
tercihinin toplumda edinmek istedikleri yere bağlı olduğunu savunmaktadır. Bu
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görüşe

göre

nesnelerin,

tekrarlanmalarıyla,

sayılarıyla,

moda

oyunuyla,

lüzumsuzluklarıyla, biçimlerinin aşırı fazlalığıyla, basit işlev sınırını aşan her şeyle
temsil ettiği; bazılarına sadece doğumla verilen, diğerlerinin ise tersine yazgıları
yüzünden hiçbir zaman ulaşamayacakları Tanrı lütfu olan bir statünün sembolüdür.
Doğuştan gelen bu statü kavramına karşılık, başarılmış işlerle kurtuluş olan nesneler
yoluyla kurtuluş da bir sınıf mantığını oluşturur. Alt ve orta sınıflarda rastlanan bu
Tanrı lütfunu edinebilmek için, nesne yoluyla ve tüketim yoluyla kanıtlamadır. Fakat
bu toplumsal öz, üst sınıfın ayrıcalığıdır (Baudrillard, 1970/2008).
Bourdieu (1984, s.128-9), malların ve nesnelerin tüketimlerinin, maddi ve kültürel
sermayeye bağlı olarak gerçekleştiğinin altını çizer. Her değişik kültür ve sermaye
grubunun tüketim arzu ve şekilleri farklıdır. Kültürel mallardaki bu beğeni, sınıfsal
damga işlevi görmektedir. O’na göre, sanayici ve işverenler gibi yüksek maddi
sermayeye sahip olanlar iş yemeklerinden, ithal arabalardan, ev satın almaktan
hoşlanırken, yükseköğrenim hocaları, sanat üreticileri gibi yüksek kültürel sermaye
sahipleri yabancı dil öğrenmekten, ev kiralamaktan, satranç oynamaktan; vasıfsız,
yarı vasıflı ya da vasıflı işçiler gibi hem kültürel hem iktisadi sermayesi düşük olanlar
ise futbol, patates, sıradan kırmızı şaraptan hoşlanırlar. Featherstone (1991/2005,
s.149) bu sınıflandırmanın bağlantısal dinamikleri sakladığını savunur. O’na göre,
aşağı gruplarda olanların, üst grupların zevklerini ele geçirmesi ya da kopyalaması,
yüksek gruptakilerin özgün mesafeyi korumak için yeni zevkler aramalarına neden
olmaktadır. Örneğin, görece ucuz şampanyaların büyük mağazalarda satılışı,
yüksek

grupları,

ender

bulunan

eski

şampanyalar

içmeye

yöneltmektedir

(Featherstone, 1991/2005, s.149).
Tüketilen nesneler, sınıf farklılıklarını vurgulamakta, toplumda sahip olunan yeri
korumak için yeniden düzenlenmektedirler. Günümüzde, markalar ön plana çıkmış;
bunlar belirli toplumsal gruplar tarafından kimliklerini vurgulamak için kullanılmaya
başlanmıştır. Bunun yanı sıra, toplumsal sınıfların birbirine benzemeye çalışmasına
bağlı olarak, günümüzde her ürünün ya da markanın taklidine ve daha ucuzuna
rastlamak da mümkün hale gelmiş, kimi zaman gerçek veya sahte ayırt edilemez
olmuştur.
Statü ve konum, mallara ya da nesnelere değil, göstergelere yani farklara dayanır.
Fazladan lüks, kendisinin tersine dönüşen gösteriş artışı ya da incelikli bir fark
aramaya; tüketimi reddetmeye dönüşebilir. Orta sınıflar, saklamadan tüketme
eğilimdeyken, üst sınıflar gösteriş yapmadan tüketerek kendi farklılıklarını
vurgulanabilmektedir. Nesneler, toplumsal fark oluşturmak amacıyla kullanıldığı için,
gerçek anlamlarını yitirirler. Tüketim tercihleri, diğerleriyle avantajlı ilişkiler kurmayı
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temsil eder. Đnsani anlamlarını yitiren bu kültürel nesnelere sahip olanların, belirli bir
tutumu sürdürebilmek istemesiyle, bu nesneler fetiş haline dönüşür. (Baudrillard,
1970/2008, s.108).
Tüketim kültrünün oluşturduğu toplumsal farklılıkların yanında, moda oyunlarıyla,
toplumsal rekabet oluşturur. Bireyin tüketim toplumunun tam üyesi olabilmesi için,
tüm yeniliklerden haberdar olması, aydan aya, yıldan yıla değişen modaya göre
kendini yeniden dönüştürmesi gerekir. Modanın ciddi bir baskı yapısı vardır,
yaptırımı ise toplumsal dışlanma veya başarıdır (Baudrillard, 1970/2008, s.123).
Sosyal kontrol, yeni üretilen ihtiyaçlarla bağlantılı hale gelmiştir; bireyin ait olduğu
toplulukla bağlantı yapısı değişmiştir. Buna göre, kendine özgü bir birey olmak
reklamlar tarafından özendirilmektedir. Giyilen giysi tipleri, yenen yemek çesitleri,
kişinin toplumsal statüsünün sembolü olmuştur (aktaran Vural, 2005, s.48).
2.2 Tüketim ve Mekansal Boyut
Bir önceki bölümde, günümüz yaşantısında, tüketimin toplumsal hayata nasıl girdiği,
sosyal ilişkileri nasıl etkilediği hakkındaki görüşlere değinilmiştir. Bu toplumsal
değişimlerin yanı sıra, kentsel mekanlarda da dönüşümler yaşanmıştır. Bu
değişimler, yeni sosyal anlayışların ihtiyacı olan mekanları yaratma isteğinin bir
sonucu olmakla beraber, yeni toplumsal isteklerin de sebepleri olmaktadır.
Tüketim devriminin başlamasıyla ilgili farklı görüşler vardır. McKendrick (1982),
nesnelerin modaya bağlı olarak değişim ömrünün, kullanım değerinden daha önemli
olmasını, 18. yy. Đngiltere’sine dayandığını söyler. Đnsanların zevk, arzu ve
tercihlerinin değişimiyle beraber üretimde değişime neden olan endüstri devrimiyle
ilişkilidir. Braudel ise, endüstri devriminden önce, 17. yy.’ın Fransız çarşı, karnaval
ve festivallerinin tüketimin odak noktası olmasıyla başladığını ileri sürer. Porter ise,
16. yy. Đngilteresi’nin büyük şehirlerinde ufak ölçekte tüketim nesnelerinin üretildiğini
belirtmektedir (aktaran Miles ve Miles, 2004, s.25). Miles ve Miles (2004), tüketim
devrimini ne oluşturuyor olursa olsun, tüketici ahlakının ürünü ve hızlandırıcısının
temelde kentler olduğunu ileri sürmektedir. O’na göre, tüketim, ekonomik olduğu
kadar kültürel de bir süreç olarak, kentlerin tarihi yapılanmasında birincil etmeni
temsil etmektedir.
Harvey (1990/2006), modernist yönelişin, ideolojik, ekonomik, pratik ve teknik
nedenlerle, kent yaşamında sembolik sermayenin önemini bastırmak için özel bir
çaba harcadığını ileri sürer. Bu bastırılmış duygu, piyasayı daha da çeşitlendirmiş
kentsel çevre ve mimari üslup yönünde harekete geçirmek konusunda etkili
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olmuştur. Harvey’e göre, pek çok postmodernistin tatmin etmek istediği duygu
budur. Böylece, statü sembolünün elde edilmesiyle her türden toplumsal farkları
ifade etmek, kentsel yaşamın temel yönlerinden biri haline gelmiştir (Harvey,
1990/2006). Miles ve Miles da (2004), kenti sadece tüketim tarafından yol gösterilen
bir tiyatro olarak görür. Bu yeni düzen içinde bastırılan insani dürtüler tüketimle
açıklanmaktadır.
Belirli bir tarih, gelenek, ve sanatı içinde barındıran modern öncesi kent de, yüksek
modernist mimarinin egemenliği altındaki katı işlevsel iktisadi kent de yerini, kültür,
üslup ve dekorasyona geri dönüşün simgesi olan postmodernist kente bırakmıştır.
Fakat bu tarihsel geri dönüş, geleneksel kültür duygusundan koparılmış, simüle
edilmiş, tekrar tekrar kopyalanıp yeniden üsluplaştırılan bir geri dönüştür. Bu yüzden
postmodern kent imgelerden oluşur. Ayrıca bu kent, hem kültürel hem genel
tüketimin merkezi olma konumundadır (Featherstone, 1991/2005). “Sözcükler,
resimler, heykeller ve neonlar bir arada harmanlanır ve modernizmin katılığına zıt
hedonistik bir tüketim kültürü manzarası üretmek üzere simgeselcilik yeniden
gündeme getirilir. Pop sanatın kitle tüketiminin kültürel nesneleri parodik tarzda
kopyalaması,

kent

manzarasını

ve

kültür

endüstrilerini

besler.”

(aktaran

Featherstone, 1991/2005, s.165)
Tüketim, günümüz kentlerinin kurtarıcısı olarak görülmekte ve kentin farklı
katmanlarda tüketilmesi söz konusu olmaktadır. Kentin çekirdeğinde, en azından
yüzeysel olarak, tüketicilerin arzu ve ihtiyaçları vardır. Kent, bireylere, herkesin
istediğini

yapabileceği

ve

amaçlayabileceği

bir

kültürel

demokrasi

olarak

sunulmaktadır. Tüketimin doğallaşması, günümüz kentlerinin tüketim toplumunu
mazur görmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat tüketim seçimleri, her zaman kent
yaşamının her tüketicisi için aynı ölçüde ulaşılabilir değildir. Artık bu modern kentin
durumunun sorumlusu mimarlar değil, işadamlarıdır ve onlar kenti istedikleri biçimde
kurmaktadırlar (Miles ve Miles, 2004).
Sharon Zukin (1991/2005) ise, günümüz kentinin iki karmaşık mekansal yapısını
vurguluyor. O’na göre kent, hem küresel ve ekonomik etkilerin yerelleştirilmesi, hem
de dünya kapitalist düzenindeki düğüm noktası olarak iki farklı mekansal yapıyı
temsil eder. Kent alanı, bireylerin algılama, etkileşim, esenlik, umutsuzluk, aitlik ve
yabancılaşma gibi duygularına biçim verir. Bu noktada tehlikeli olan, kentin
ekonomik varlığının sosyal anlamının önüne geçmesidir (Zukin, 1991). Kentin
geleceği, bunu gerçekleştirebilecek gücü olan bireylerin oluşturduğu toplum
tarafından tüketilmekten başka çaresi olmayan bir tüketim geleceği yönünde
gelişmektedir (Zukin, 1991).
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Tüketim kalıpları, sahip olduğu kültürel ve ekonomik sermaye nedeniyle, kentlerde
gelişmektedir. Bu nedenle, tüketim kültürünün getirdiği sosyal eşitsizliğin kentsel
mekanlara da yansıdığı görülmektedir. Büyük sermaye gruplarının isteklerine göre
biçimlenen kentlerde toplum da buna göre yönlendirilmektedir. Günümüz kentlerinin
donanımı ve işlevi tüketimle ilişkili hale getirilmiş; kimi kentsel alanlar da buna bağlı
olarak yeniden tasarlanmıştır. Bunun sonucu olarak, çeşitli caddeler araç trafiğine
kapatılmakta; meydanlara, parklara kafeler yapılmakta, alışveriş merkezlerinin sayısı
artmaktadır.
Tüketilen kent, genellikle daimi oturanlarının ihtiyaçlarına öncelik vermemektedir. Bu
kent için gerekli olan, fazla harcama yapan kısa dönemlik kullanıcı olan nüfustur.
Böylece

kentler,

birbiriyle

yarışacak

derecede

turizme

önem

vermeye

başlamaktadır. Bunun sonucunda, şehir, en azından burada yaşayan ve kısa süreli
olarak gelen bireyler işin yeterli yaşam yeri sağlayabilmek için tüketilmektedir (Miles
ve Miles, 2004).
Urry (1995/1999), bir bölgenin yerel kültür ve tarihinin kullanıma açılmasını, küresel
anlamda gelişen ekonomi ve toplumda, yerel ekonomik ve toplumsal kalkınma
kaynağı haline dönüşmesini açıklayanın, yerel ve küresel süreçlerin karşılıklı
karmaşık bağlantıları olduğunu ileri sürer. O’na göre, bu yerel ve küresel süreçler
birbirinden koparılamaz. Urry (1995/1999), küreselleşmenin etkisiyle beraber,
yerelliğin ayırt edici önemli bir özellik olmaya başladığını ileri sürer. Bunun nedenleri
olarak vurguladığı etkiler, büyük şirketlerin işlerini farklı toplumlardaki emek pazarları
içine yerleştirmesi, “mahalle”nin öneminin artması, yerel üslupların ortaya çıkmasıyla
beraber yere ait simgelerin kalıcı öneme sahip olması, fiziksel çevrenin yanında
kültürel çevrenin de yerel çalışmalarla korunmaya başlamasıdır. Bu küreselleşme
etkileriyle beraber içinde bulunulan çağ, yerin kimliğinin de aşındığı bir çağdır (Urry,
1995/1999).
Miles ve Miles (2004) ise, ekonomik potansiyelleri ve kültürel özellikleri pazarlanarak
tüketilen kentlerin ekonomik karlarının beraberinde kayıp da getirdiğini öne sürer.
Tüketim kültürünün homojenlik yerine heterojenliğe teşvik etmesi, kentlerin
aynılaşmasına neden olur. Kentler aynılaşıp, aynı restoranlar, aynı mağazalar, aynı
sanat galerilerine sahip oldukça, bu duruma çelişkili olarak, kendine özgü bir kimliği
daha çok arzu etmeye başlamaktadır (aktaran Miles ve Miles, 2004, s.171). Fakat
tüketilen

kentlerin

anlamı,

sadece

göründükleri

hallerinde

değil,

modaya

uyumlarında da anlaşılmaktadır. Zukin (1995) de, bütün kentlerdeki görsel temsilin
ortak biçimlerinin, kültürel aktivite ve popülist imajları, festivaller, spor stadyumları ve
alışveriş merkezlerinde, birbirine bağladığını öne sürmektedir. Artık kentlerin ticari
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kültürü, şehir merkezinin burjuva kültürüyle ya da sanat müzeleri ve kamusal
binaların soylu kültürüyle ilişkili değildir. Bunlar yerine, kentin ticari kültürü, kültürel
tüketimin gezgin toplumunun dikkatini çekmeyi amaçlayan “eğlence sektörü”ne
dönüşmüştür (Zukin, 1995, s.19). Featherstone (1991/2005) postmodern kentin
turist bakışının nesnesi olmasıyla beraber, tüketim, oyun ve eğlence merkezi haline
geldiğini belirtmektedir.
Zeki Coşkun (2008), küreselleşmeyle beraber, eşyaların yanında, mekanların da
dünyanın her yerinde aynı olmaya başladığını belirtmiştir:
”Küreselleşme sürecinde markalarla birlikte her türden eşya da daimi “sınırötesi harekât”
halindedir. Küresel ölçekli kafe-restaurant zincirlerinden birinin hissemize; şehrimize,
semtimize, bütçemize düşen halkalarından birine oturduğumuzda, yediğimiz-içtiğimiz
görüntüde “zenginleşmiş-çeşitlenmiş”tir: Ha New York’tasınız, ha Londra’da, ha Đstanbul’da.
Sadece yediğiniz-içtiğiniz değil aynı zamanda konakladığınız “mekân” da mimarisi, dekoru,
tasarımı, eşyasıyla aynı ve “özel”dir!”

Günümüzde küreselleşmenin etkileriyle beraber, kentler birbirine benzemeye
başlamıştır. Kent merkezleri, turistik amaçlara hizmet eden etkinliklerle donatılmıştır.
Küresel ve yerel markaların bulunduğu alışveriş caddeleri üzerinde yiyecek alanları
ve kafeler konumlandırılmıştır. Bir uçuş görevlisi (kişisel görüşme, 17 Mart 2010)
“Barcelona şehrinin Las Ramblas Caddesi’ni, Đstanbul’un Đstiklal Caddesi” olarak
tariflemiştir. Pek çok kentte rastlanan benzer caddelerin, artık turistlerin ilgisini ne
kadar çektiği ise belirsizdir.
Urry (1995/1999), müzik, sinema, televizyon, yayıncılık, boş zaman ve turizmi de
içine alan kültür endüstrilerinin, bir yere ait olduğu varsayılan tarih ve kültürün
yeniden sunumuyla ilgili olduğunu söylemektedir. Ayrıca, bir yerin, turist, yatırımcı ve
onların çalışanlarını cezbetmek için, bu tarih ve kültürü yeniden sunmaya çalıştığını,
bu amaçla stratejiler geliştirdiğini savunmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda
yerel yönetimler ve yatırımcıların, turizm ve boş zamanla ilgili kültürel yatırımların
daha az maliyetli olmasından ötürü, bu konulara yöneldiğini belirtmektedir.
Küreselleşmenin yaşandığı yerlerde, kimlik kendi yerel özellikleriyle de bağlantılı
olarak, turistlerin isteklerine göre biçimlendirilmektedir. Turistler, bu yerleri, artık o
yörenin insanlarının kendilerini evinde hissedemeyeceği kadar doldurmakta ve
sonra da çekip gitmektedir. Bir anlamda, ziyaretçiler orada yaşayanlar kadar gerçek
yöre insanları haline gelmektedir (Urry, 1995/1999).
Urry (1995/1999), turizmi, kitlesel hareketlilik biçimleri olarak tanımlayarak, bunun
ziyaretçi çekmek için yarışan yerler üzerindeki sonuçlarından bahsetmektedir. Bu
sonuçlardan biri olarak, bu tür yerlerde “Avrupalı” olma imajının, tarih ve kültür

18

yerine geçerek, yerel kimliklerin turistler için paketlendiği kent-devletlerin oluşmasını
göstermektedir. Bu yer imajının oluşabilmesi için, çeşitli kültürel ve başka
festivallerin olması, açık hava restoran ve kafe sayılarının artması ve Avrupalı
tanımının kullanılması gerekmektedir. Urry, buradaki ikileme dikkat çekerek, yerlerin
turistik açıdan ilgi çekebilmeleri için, ayırt edici bazı yerel özelliklerinin mutlaka
olması

gerektiğini

belirtmektedir.

En

dezavantajlı

yerlerin

bile

miras

simulakrumundan harekete geçilerek dikkat çekebileceğini vurgulamaktadır (aktaran
Urry, 1995/1999, s.232). Bazı yerlerin sadece ünlü olduğu için tercih edilip
tüketildiğini

belirtirken,

tüketilmeyeceğini

görsel

anlamda

savunmaktadır.

Buna

fark
ek

edilmeyen

olarak,

bazı

koruma

yerlerin

altına

de

alınarak

korunabileceği ümit edilen bazı yerler de, ziyaretçilerin istilasına uğrayacak kadar
ilgisini çekmesiyle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, çevrelerin sahip oldukları fiziksel ve
inşa edilmiş görünümlerinin, belirli bir tarihsel dönem ile tutarlı olması da görsel
olarak tüketilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Urry, 1995/1999). Sonuç olarak,
Urry, bu kitlesel hareketliliği, seyahati, böyle bir Avrupalı kimliğin ortaya çıkıp
çıkmayacağını belirleyen temel etmen olarak görür ve yerel kimliklerin ön plana
çıkmasında önemli bir sebep olduğunun üzerinde durur.
Lefebvre (1968/2007, s.123), bu durumu büyük bir gereksinim ve tatminsizlikle
açıklamaktadır. O’na göre, kent merkezlerini tüketenler, çevre kentlerde oturanlar,
yabancılar, banliyöde oturanlar ve turistlerdir.
2.2.1 Boş zaman etkinlikleri
Featherstone (1995), günlük pratiklerin, tüketim kültürünün boş zaman bağlamı
içinde yer almasının üzerinde durmaktadır. Bu anlamda, sıkça bahsedilen yerler,
konulu parklar, turistik bölgeler, alışveriş merkezleri, güncel müzeler, soylulaştırılmış
şehir merkezleridir. Böylece, boş zaman etkinliklerine verilen önem ve buna bağlı
olarak bu mekanların sayılarının artışı, tüketim çağının en belirgin özelliklerinden
sayılabilmektedir.
Lefebvre (1968/2007, s.138), boş zamanı işin karşıtı olarak tanımlar. Baudrilard’a
(1970/2008) göre de, bu boş zaman etkinliklerini belirleyen nokta “çalışma zamanı
olmaması”dır. Çalışma zamanı dışında kalan bu zamanı ise, sürekli gösterişi ve ilan
edilmesi tanımlamaktadır. Featherstone (1991/2005) boş zaman etkinliklerinin,
toplumsal sınıfın en üst katmanındakilere ait bir ayrıcalık olduğunu savunur. Bu
etkinliklere, ancak kültürel ve simgesel sermaye yatırımı olan toplumun üst
katmanları zaman ayırabilmektedir.
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Baudrillard (1970/2008), “boş zaman”ın kullanımında demokrasi ve fırsat eşitliği
olmaması nedeniyle, bunun da bir statü sembolü olabileceğini savunmaktadır. Boş
zamanın ritmi, niteliği ve özellikleri, bir sınıftan diğerine, bir bireyden ötekine, ayırt
edici bir özellik olabilmektedir. O’na göre, her insan doğası gereği eşit ve özünde
özgür olduğundan, doğaya döndüğünde (Yunan Adaları’nda veya denizin altında
olduğunda) birbiriyle eşittir. Fakat zaman, kimseye devredilemez bir boyut olarak
herkesin özel mülkiyeti haline gelmektedir. Böylece, boş zaman kavramı da
nesneleşerek tüketilen bir nesneye dönüşmektedir.
Baudrillard (1970/2008), boş zamanı, üretim gücünden alınan ve hatta çalınan süre
olarak görmektedir, böylece boş zamanın satın alınabilen bir nesne olduğunu
savunmaktadır. Đki dakikalık sessiz kalması için müzik kutusuna para atılması gibi,
boş zamanın da para demek olduğunu belirtmektedir. Baudrillard (1970/2008), tatil
gibi boş zamanı da, üretim, tüketim sisteminde “kazanılan zaman” olarak
görmektedir. Bu nedenle, boş zaman etkinlikleri ve tatillerin, çalışma alanında
olduğu gibi hırslarla dolu olduğunu, bronzlaşma, müze ziyaretleri gibi etkinliklerin,
görev gibi yapıldığını öne sürmektedir. O’na göre, güncel toplumsal anlayışta,
kurtuluş ve zevk, “dinlenme”de, yani boş zaman etkinliklerinde bulunur (Baudrillard,
1970/2008).
Yararlı hiç bir şey yapmama durumu olan boş zaman etkinlikleri, demokratik
toplumlarda bir seçkinlik ve kültürel ayrıcalık oluşturmaktadır. Buna tepki olarak,
çalışmanın değer kazandığı durumlar da vardır. Buna örnek olarak, bazı
yöneticilerin aşırı çalışarak yapmacık kölelik yapması gösterilebilir (Baudrillard,
1970/2008). Eğlence, üretici olmayan boş zaman olarak tanımlansa da, aslında
zaman “boş” değil, harcanmıştır. Ayrıca, toplumsal bir statü anlamı olduğu için, saf
kayıp olarak harcanmaz. O’na göre, tatiller ve harcanan boş zamanla, bireyler,
zenginlik ve zaman fazlalığını kanıtlamak istemektedir.
Günümüzde, boş zaman etkinlikleri, gündelik hayatın içinde önemli bir yer
kaplamaktadır. Alışveriş, gezi, tatil, yemek, içmek, eğlenmek, içki içmek gibi
etkinlikler bireylerin kimliklerini tanımlamakta, tarzlarının oluşumunda önemli ölçüde
etkili olmaktadır. Bu etkinlikleri, bazıları çalışma zamanı dışında kalan zaman olarak
değerlendirmektedir. Buna rağmen, zamanın esnek olarak kullanılması nedeniyle,
bu etkinliklerin çalışma zamanıyla bir arada yürütüldüğü de görülmektedir.
Teknolojik olanaklar sayesinde bir kafede otururken çalışmak mümkün hale
gelmiştir. Kimi iş toplantıları da restoranlarda yapılmaktadır.
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2.2.1.1 Alışveriş çılgınlığı
Daha önceki bölümlerde, tüketim kültürünün, bireylere sahte benlikler oluşturarak,
ideal benliklerini kurma yolunda kışkırttığı anlatılmıştır. Özellikle kitle iletişim araçları,
medya ve reklamlar yoluyla, bireylere fark edilebilmenin önemi aktarılmış ve hayat
tarzları ön plana çıkmaya başlamıştır. Baudrillard (aktaran vural, 2005, s.49),
insanların

tükettikleri

nesneler

veya

hizmetler

aracılığıyla

kimliklerini

oluşturabildiklerini vurgulamaktadır. Giyim, parfüm, otomobil gibi sahip olunan
nesnelerin yanında, gidilen kafe, bar, restoranlar da bu kişiliğin oluşmasında etkilidir.
Bu yüzden bireyler, bitmek bilmeyen bir alışveriş çılgınlığı ile kendi kimliklerini
yeniden inşa etmektedirler.
1980’li yıllarda, popülist eğilimlerin ortaya çıkmasıyla beraber, “alışveriş, insanların
savurganlık ve lüksü çağrıştırmak ya da uzak, egzotik yerlerin çağrışımlarını
toplamak için tasarlanmış görülmeye değer hayalin ve geçmişteki duygusal
uyumlara duyulan, nostaljinin arasından gezinen izleyiciler haline geldikleri bir boş
zaman kültür faaliyetidir. Kısacası, alışveriş bir tecrübe haline gelmek zorundadır.”
(Featherstone, 1991/2005, s.170)
20. yy’ın tüketim kültürüne en iyi cevap veren icatlarından biri olarak alışveriş
merkezleri

gösterilebilir.

Özellikle

1970

ve

80’li

yıllarda

iç

mekanların

tasarlanmasında postmodern eğilimlerin yaygınlaşmasıyla beraber, bu alışveriş
merkezleri yeniden düzenlenmeye başlanmıştır (Featherstone, 1991/2005, s.170).
Bu alışveriş merkezleri, içlerinde bireylerin eğlenceden giyime, yiyeceğe kadar tüm
ihtiyaçlarını karşılayan, dış dünyaya tamamen kapalı bir şekilde büyülü bir hayat
kurgulayan “satış makineleri” olarak tasarlanmaktadır. Bu makinelerin tasarımında,
ziyaretçilerini sürekli daha çok tüketmeye yönlendirerek bu tüketimi örgütlendirmesi
amaçlanmaktadır. Alışveriş merkezlerindeki hiçbir dış etkenin tüketicinin alışveriş
konsantrasyonunu

bozmasına

izin

verilmemektedir.

(aktaran

Vural,

2005,

s.140,146).
“Alışveriş merkezi, katılımcılara ‘pazarlık ve güç kazanma alanı’ sunmaktadır.”
(aktaran Durakbaşa, Cindoğlu, 2003, s.93) “Bu yeni kent mekanlarında alışveriş
yapmak, kadınlar için satın almayı, görmeyi, dolaşmayı ve yemeyi içeren toplam bir
deneyim oluşturuyor. Burası, kişinin kolektif hayal gücünü geliştireceği bir mekan.
Alışveriş merkezi sadece ürün ve hizmetlerin tüketimini sağlamakla kalmıyor, kişinin
alışveriş yaptığı, daha iyi yaşam tarzları üzerine hayaller kurduğu ve bu hayalleri
beslediği bir mekan oluyor.” (Cindoğlu ve Durakbaşa, 2003, s.93).
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Italo Calvino (2008/1999), Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler adlı romanında,
toplumunun çalışma zamanı dışındaki vaktini alışveriş merkezlerinde tüketerek
harcamasını alaycı bir dille ifade etmektedir:
“Akşam saat altıda, kent tüketicilerin eline düşüyordu. Gün boyunca, üretken insanların
başlıca uğraşı üretmekti: Tüketim malları üretiyorlardı. Belirli bir saatte, sanki düğmeye
basılmış gibi üretimi bırakıyor, dışarı fırlıyorlardı! Tüketmeye veriyorlardı kendilerini. Her gün
sallanan kırmızı sucuklar, tavana yükselen porselen tabak kuleleri, tavuskuşu kuruğu gibi
kıvrımlar yaparak açılan kumaş topları ışıklı vitrinlerin ardına yığılıp boy gösterir göstermez
tüketici kalabalığı sergiyi bozmaya, kemirmeye, ellemeye, yağmalamaya geliyordu. Bütün
kaldırımlarda, revaklarda kesintisiz bir akıntı yılan gibi kıvrılıyor, herkesin birbirinin
kaburgalarına sanki düzenli bir piston gibi vurduğu dirseklerle devinerek, mağazalarin camlı
kapılarından içeriye bütün tezgahların çevresine uzanıyordu. Tüketin! Malları elliyor, yerlerine
bırakıyor, tekrar alıyor, elleriyle çekiyorlardı, tüketin! Renkli sicim çileleri topaç gibi dönüyor,
çiçekli kağıt tabakaları kanat çırpar gibi havalanıyor, alınanları her biri fiyonk düğümlü küçük
paketler ve küçük paketler, paketler ve paketler, büyük paketler halinde sarmalıyorlardı. Büyük
paketler, paketler, küçük paketler, çantalar, küçük çantalar kasanın çevresinde sıkışıp
çevriniyorlardı, eller çantaların içinde para çantalarını, parmaklar para çantalarının içinde
bozukluk arıyordu ve altta bilinmeyen ayaklar ormanı ile palto etekleri arasında, artık
ellerinden tutulmayan çocuklar kaybolup ağlıyorlardı” (Calvino, 2008/1999 s.82-3).

Calvino (2008/1999), tüketmeye duyulan gereksinimin, maddi anlamda yetersizlik
olduğu durumda bile sürdüğünü ve seyirlik bir tüketime dönüştüğünü anlatmaktadır.
Alışveriş yapılmasa bile, yaptığını düşünerek geçirilen on beş dakikanın bile büyük
bir haz verdiğini söylemektedir. Tüketimden duyulan bu sahte tatminin bireyleri
oyaladığını düşündürmektedir. Tüketimin göstergeye dönüşüp, sahte ihtiyaçlarla
toplumsal kontrol mekanizması oluşturduğunu şu şekilde ifade etmektedir:
“Bu akşamlardan birinde Marcovaldo ailesini dolaşmaya çıkardı. Parasız olduğu için, dolaşma
başkalarının alışverişlerine bakmak anlamına geliyordu;... Ama yine de süpermarkette dolaşıp
etrafa bakmak güzeldi... Ne var ki, başkalarının arabası doluyken boş arabayla dolaşmanın da
bir sınırı vardı:... bir raftan bir kutu hurma alıp arabaya koydu. Yalnızca hurmayı on dakika
süreyle dolaştırma zevkini tatmak, herkes gibi alışveriş yapıyor görünmek, sonra da onu aldığı
yere bırakmak istiyordu. Bu kutunun yanına bir de kırmızı şişeli acı sos, bir küçük kahve, bir
de mavi paketli makarna. Marcovaldo, dikkatli davranırsa, en azından on beş dakika mal
seçme keyfi tadacağına inanıyordu, hem de bir kuruş bile harcamadan” (Calvino, 2008/1999,
s.83-84).

Oktay’a (2002, s.251) göre, eğlence merkezi olarak da tasarlanan alışveriş
merkezleri, rengarenk vitrinleri, yiyecek alanları ve oyun alanlarıyla, her yaş ve
sınıftan insanı bir araya getirerek eşitlenmiş gibi hissettirmektedir. Sunulan mallar ve
hizmetler satın alınmasa da seyredilmektedir.
Bunlarla birlikte, Lefebvre (1968/2007, s.87-8,109), üretim-tüketim-üretim olarak
kapalı devre hale gelen gündelik hayatın ağırlığını kadınların taşıdığının üzerinde
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durmaktadır. O’na göre, kadınlar gündelik hayatın hem öznesidirler, hem de
gündelik hayatın kurbanı oldukları için nesnesidirler, çünkü hem metadırlar, hem de
reklamlarda kullanılan çıplak beden ve gülümsemeleriyle bu metanın simgesidirler.
Bu robotlaşmanın, özellikle kadınların üzerinde etkili olmasının sebebini, kadınların
moda, ev içi düzenlemesi gibi çeşitli öğeleri bir araya getirerek yeni kişilikler
oluşturmaya önem vermelerine bağlamaktadır; fakat, kadınların bu rahatlık ve konfor
için

yaptıkları

alışverişlerin

onları

mutlu

etmediğini,

sonunda

sıkıldıklarını

savunmaktadır.
Günümüzde kadınlar her ne kadar iş hayatı ve toplumsal gelişmelerde rol oynamaya
başlamış olsa da, henüz erkekler kadar etkili olmadıkları söylenebilir. Kadınların
hala çocuk ve ev bakımı sorumluluğunu üstlendiği, bunun sonucunda kent
mekanlarında, alışveriş alanlarında, sokakta daha fazla vakit geçirdiği görülmektedir.
Lefebvre (1968/2007, s.186), tüketimin toplumsal olarak örgütlenmesinde, kadınların
kullanılmasına ek olarak gençlerin de önemli bir rol oynadığını savunmaktadır.
Gençlere dayatılarak bir moda uydurulduğunu ve bununla gençlerin tüketime
sürüklenmesinin hedeflendiğini belirtmektedir. Çeşitli ticari özelliklerle donatılıp
oluşturulan markalarla “blue jean”lerin simgelediği giysilerin üretim ve tüketimi,
gençlere yönelik modanın yaratılmasıyla sağlanmaktadır.
Moda, geçici olana yön vermekte ve kendi saflığını da bu geçiciliğin hızında
yaratmaktadır. Ve bu moda faaliyetini örgütleyen, yazılı olan şey, moda dergisi ve bu
faaliyeti bir öze bağlayan kurumdur (Lefebvre, 1968/2007, s.179). Lefebvre’ye göre,
modanın gerçek olması için, bunların gerçekten giyilmesi gerekmez, önemli olan,
bunların yazılı olduğu dergilerin gerçek kadınlar tarafından okunması, gerçek terzi,
mağaza ve fiyatların birileri tarafından izleniyor olmasıdır. Lefebvre’nin burada
önemle üzerinde durduğu nokta, basının modayı yönettiği, hatta modanın moda
dergileriyle birlikte doğduğu ve kadınları bu modayı izlemek, yaymak ve ondan
yararlanmak üzere kullandığıdır. Bugünün modasını yaratanlar, yarının modasını da
şimdiden hazırlarlar. Böylece bugün satın alınan giysilerin, aynı akşam modası
geçmektedir. Bunun yanı sıra, modanın dışında kalan bireyler için, moda bir
ölümsüzlük değeri taşır, dün ne giyildiğini anlayamadıkları gibi yarın neyin moda
olacağını bilemezler (Lefebvre, 1968/2007, s.183). Lefebvre, modanın uyarlamaya
önem vermediğini belirtmektedir, O’na göre, moda toplumsal etkinlikler ve bedeni
ihmal etmektedir; tek hedefi ise, nesnelerin çeşitlenip değişerek eskiyip, kullanımdan
düşmesidir (Lefebvre, 1968/2007, s.181). Böylece tüketim, modaların değişmesiyle
beraber, sürekli kendini yenilemekte; bireyler, bu değişimleri takip edebilmek,
modanın dışında kalmamak amacıyla sahip oldukları nesnelerden daha eskimeden
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vazgeçip, yenilerini edinmektedirler. Moda, tüketimi tetiklemekte; ev eşyaları,
giysiler, aksesuarlar, arabalar, evler satın alınmasa bile, bunların teşhir edildiği
dergiler, gazeteler tüketilmektedir.
2.2.1.2 Yeme, içme ve eğlenme alışkanlığı
Sanat müzeleri ve butiklerin yanı sıra kentsel tüketim alanları olan restoranlar da, iş
hayatıyla ilgili fikirlerin değiş tokuşunun yapıldığı yeni bir toplumsal alan haline
gelmektedir (Zukin, 1995, s.13). Kültürel sermayede, restoranlar, şirket sahipleri,
kültür endüstrisi yöneticileri ve sanatçılar için buluşma yeri olmaktadır. Zukin’e göre,
bu kentsel tüketim alanları, bir şirketin yemek salonu kadar özel olmasa da, iş elitleri
arasındaki etkileşimi arttırmaktadır. Restoranlar bu anlamda, işadamları arasında,
en son haberlerin duyulup, yeniliklerin tartışıldığı ve anlaşmaların yapıldığı mekanlar
haline gelmiştir (Zukin, 1995, s.155). Buna ek olarak, eski işadamı derneklerinden
daha demokratik ve ulaşılabilir mekanlardır. Bu mekanlar kente sınırlandırılmış da
olsa bir pencere açmaktadır. Ayrıca magazin dergilerinde ve gazetelerin tüketici
köşelerinde bu restoranlar hakkında haber yapılmakta, böylece sıradan insanlara
elitlerin kültürel tüketimleri gösterilmektedir. Medya yoluyla topluma aktarılan elitlerin
kültürel tercihleri, sıradan insanların kent hakkında bildiği pek

çok

şeyi

değiştirmektedir (Zukin, 1995, s.13).
Günümüzde, seçkin bir restoranda veya önemli bir kişiyle ya da iyi donatılmış bir
masada görünmek, hem kentte hem de sektörde güç ve statünün göstergeleri olarak
kabul edilmektedir (Zukin, 1995, s.155). Artık bireyler, sadece bir araya gelip vakit
geçirmek ya da sadece eğlenmek, yemek yemek için değil, kendilerini göstermek,
bir sınıfa dahil olmak, bir hayat biçimini tamamlamak için de çeşitli mekanları tercih
etmektedirler. Hatta sadece bulundukları mekandakileri görmek ve burada
görünmek için değil, magazin yoluyla tüm okuyuculara kendilerini göstermek için de
kentin gözde restoran, bar ve benzeri tüketim alanlarına gelmektedirler.
Hayat tarzları, medya yoluyla oluşturulmakta ve vurgulanmaktadır. Topluma nerede
yemek yenebileceği, giysilerin nereden alınabileceği, hangi gece kulübüne
gidilebileceği hakkında bilgi veren dergilerin ve internet sitelerinin sayısı oldukça
fazladır. Bireyler de kendilerini bu kalıplara göre donatarak, bunlara uygun hareket
etmektedir. Aslında bu dergilerdeki yazılar, tanımlı bazı zevklere göre oluşturulmuş,
çeşitli markaların reklamlarına bağlı olarak biçimlenmişlerdir. Böylece bir çeşit
toplumsal baskı oluşturularak, bireylerin kendi özgür kararlarına göre hareketleri
kısıtlandırılmaktadır. Buna bağlı olarak bireyler, belirli bir hayat tarzının temsilcisi
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olduğuna inandırılan markalardan giyinmekte, bu mekanları tercih etmekte, o müziği
dinlemektedir.
Zukin (1995, s.155), yeni restoranların tasarımlarının belirlenmesinde, yönetici ve
garsonlarının da tarzlarından etkilendiğini savunmaktadır. Yeni nesil restoranlarda,
servis elemanları arka planda kalmamakta, sembollerin üretim, dolaşım ve
tüketimine katkıda bulunmaktadırlar. Kentteki elitlerin, ünlülerin veya sanayicilerin
ilgisini çekmeyi başaran restoranlar ün kazanmaktadır. Ayrıca restoran tasarımları
kentin görsel üslubuna katkıda bulunmakta; menüleriyle yerel ve küresel kültürü
sentezlemektedir. Mimarlar, iç mimarlar, restoran endüstrisiyle ilgili dergiler, yerel
üsluplara eklenen küresel özellikleri vurgulamaktadırlar. Zukin (1995, s.156), bu
sebeplerden dolayı, restoranları sembolik ekonominin yaratılmasına hizmet eden
tiyatro ve performans alanları olarak görmektedir.
Her bireyin hayatına kolaylıkla giren medyanın, toplum üzerinde önemli bir etkisi
vardır. Kolay ulaşılabilirliğiyle de önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Medya,
sahip olduğu bu güçle, toplumdaki “görme ve görünme” isteğini pekiştirmektedir.
Bireylerin kendilerini en çok gösterebilecekleri ortak tüketim alanları, sözlü ve yazılı
basın yoluyla topluma tanıtılmaktadır.
2.2.2 Vitrinler
Baudrillard (1970/2008, s.214), vitrinlerin ne özel ne de kamusal alan olduklarını
belirtmektedir; bu alanlar ne iç, ne de dıştır. Vitrinler camlarıyla, metanın şeffaf
olmayan statü ve mesafesini korurken, aynı zamanda sokakla olan şeffaf bağlantısı
nedeniyle toplumsal ilişkiyi de sağlamaktadır.
Đşte kamusal alan olan sokaklara, caddelere, mağazalardan, galerilerden açılan bu
pencereler, oradan geçen bireylerin isteseler de istemeseler de görüşlerinin bir
parçası olmaktadır. Vitrinler, bina ve sokaklar arasında bir ara yüz oluşturmaktadır
ve bu ara yüzler, markaların, belli statü gruplarının kontrolü atındadır. Oktay’ın
(2002, s.30) kamusal olarak nitelendirdiği vitrinler, “demokratikleştirilmiş eşitsizlik”in
simgesidir:
“Rengarenk, geceleri ışıklar içindeki vitrin, en temel haz alma araçlarından biridir. Piyasanın
kendini görünmez kıldığı yerdir. Ama şunu da eklemek gerekir...: Vitrin, Jameson’un
‘bütünleşmiş bir süreç’ olarak nitelediği piyasanın yasallaştırılmasını ve meşrulaştırılmasını
sağlayan medyanın parçasıdır. Medya nasıl ‘tüketiciye içeriği ve sınıflandırılması üzerine
hiçbir seçim hakkına sahip olamadığı, ancak seçiminin daha sonra özgür seçim biçiminde
vaftiz edildiği serbest programlar’ sunuyorsa, vitrin de aynı işlevi yerine getirir” (s.30).
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Vitrinler, mağazalarda satılan ürünlerin teşhir edildiği, reklamlarının yapıldığı
yerlerdir. Fakat Baudrillard (1970/2008, s.214), vitrin kurmayla reklam arasındaki
farkın üstünde durmaktadır. O’na göre, reklamda bilgi salt ve basitken, vitrinler
nesne ve ürünleri görkemli bir şekilde sahneleyip, kutsayıcı bir gösterişle
sunmaktadırlar.

Vitrinler,

seyredene

sunulan

simgesel

bir

armağandır

ve

mağazadaki gerçek ekonomik alışverişe verilen bir davettir. Đzleyici bireyle vitrin
arasındaki bu ilişki sadece bu ikisi arasında kalan iletişim olmaktan çıkmakta,
vitrinleri tüm izleyenlere gönderilen göstergeler sisteminin aracılığıyla tüm bireylerin
kendi aralarında kurduğu iletişim olmaktadır. Bu sebeple, Baudrillard, tüm vitrinler,
ışıklı reklam tabelaları ve reklam panolarının, yönlendirilmiş yansıtmayla, toplumu
terbiye etmek için birer araç olduklarını savunmaktadır. Büyük mağazalar, toplumun
birliğini pekiştirip, kentsel yargılamanın zirvesini oluşturmaktadır (Baudrillard,
1970/2008, s.214).
Günümüzde,

uluslararası

markalar,

standart

tasarımlarını

tüm

dünyada

uygulamakta; aynı mağazayı, vitrini, ürünleri sunmaktadır. Bu anlamda, uluslararası
alanda terbiye edilmekte olan tüketicilerin varlığından söz edilebilir.
Lefebvre’ye göre (1968/2007, s.104-120), vitrinler, gerçek olanın, yani üretim
ilişkilerinin üstünü örtüp, niteliklerini değiştirerek başka bir bağlama oturtan, malların
tüketimini kışkırtan reklamla benzeşmektedir. Reklamlar tüketici “ben”in bir
tasarımını sunmakta; tüketme ediminin üstüne eklenen şiiri ve retoriği içermektedir.
O’na göre, vitrinler ve haute-couture defileler de nesneler üzerine bir söylem olarak
algılanmalıdır.
Sibel Arna (2000), vitrinde sergilenenlerin bireylerde sahte bir gerçeklik duygusu
oluşturarak hiç ihtiyaçları olmayan şeyleri bile almalarına neden olabileceğini
anlatmaktadır:
“’Đyi’ olmanın ilk gerektirdiği şey vitrinler. Vitrinler mıknatıs, müşteri ‘metal’ misali. Vitrin
sergilemensinin temel amacı, insanda gereksinim uyandırmaktır. Bu gereksinimlerin çoğu
belki ‘gerçek’ değildir. Sergilemek, serbest Pazar ekonomisinde ortaya çıkan bir kavram.
Amaç, ayakkabıyı ‘kışkırtıcı’ bir biçimde sergilemek ve satmak. Evet ‘kışkırtıcı’. Çünkü başarılı
bir sergileme kışkırtıcı olmalıdır. Cüzdanınızda ne kadar paranızın olduğuna baktıracak, kredi
kartı limitlerini zorlayacak kadar kışkırtıcı” (s.2).

Günümüz toplumunda, her şeyin şeffaflaşarak, vitrin haline geldiği söylenebilir.
Salecl (2008, s.305-7), günümüzde, restoranlarda iş sürecinin teşhir edilerek,
bulaşık yıkayıp, yemek hazırlayan işçilerin gözler önüne serildiğini söylemektedir.
Çağdaş mimaride her şeyi teşhir etme düşüncesiyle rastlanan açık havalandırma
boruları, çıplak tuğlalar gibi işçiler de dekoratif sanat öğeleri gibi vitrinlerde
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gösterilmektedir. Bu çalışanlar, dekorun bir parçasıymış gibi yansıtılmaktadır.
Baudrillard’ın (1970/2008, s.214) üstünde durduğu gibi vitrinlerin sahip olduğu
kutsayıcı gösteriş, vitrinde sergilenenlerin, bu durumdan hoşnut olmayan düşük
ücretli işçiler olduğu maskelemektedir. Günümüz toplumunda önem kazanan
görünme ve göstermeyi, bugünün toplumunda küresel sermayenin yönettiğini
savunmaktadır (Salecl, 2008, s.305-7). Ayşe Durakbaşa ve Dilek Cindoğlu (2003,
s.94),

kadınların

alışveriş

merkezlerinde

dolaşırken

sahnede

olduklarını

düşündükleri için de vitrin bakmaya zaman harcadıklarını söylemektedirler.
Günümüz toplumunun tüketim toplumuna doğru dönüşümü, bireylerin kendilerini
gösterme, kanıtlama arzularını artırmıştır. Tüketim, gösterilerek yapıldığı ölçüde
değerlenip anlam kazanmaktadır. Buna bağlı olarak, kentin her yerinde karşılaşılan
tüketimin göstergeleri artmıştır. Bu bağlamda özellikle vitrinler ve reklam tabelaları,
kamusal alanları görsel ve fiziksel olarak işgal etmektedir. Vitrinler, tüketimin
sahnesi olarak, içinde malların yanında insanların da sergilendiği alanlardır.
Bireylerin vitrinlere bakarken ayna gibi yansıtan camlarından kendilerini de seyretme
olanağı

doğmaktadır.

Böylece,

tüketirken

seyredebilirken,

tüketim

de

izlenebilmektedir.
Günümüzde üretim teknolojilerinin gelişimi, tüketimi de etkilemiş; günümüz
toplumunu tüketim toplumuna doğru dönüştürmede etkili olmuştur. Nesnelerin
tüketilmesinde modanın etkisiyle, gelip geçicilik oluşmuş, bu da tüketimi sürekli hale
getirmektedir. Bu bağlamda, kimi kentsel alanlar da bu tüketimi vurgular şekilde
yeniden biçimlenmektedir. Bu nedenle, kentlerdeki alışveriş merkezi, kafe, restoran
ve gece kulüplerinin sayısı artmakta, turizm bölgeleri oluşmaktadır.
Bu tüketim kavramının medya tarafından da vurgulanması, haya tarzlarının
öneminin artmasına neden olmuştur. Günümüzde bireylerin, kullandıkları nesneler,
oturdukları ev,

gittikleri

restoranlar

ya

da

gezdikleri

semtlerle kimliklerini

oluşturdukları görülmektedir. Medyanın da giyim kuşam, yeme, içme ve eğlenme
konularında yaptığı baskın haberler, toplumdaki görme ve görünme arzusunu
artırmıştır. Bu yaşam tarzları, sınıf farklılıklarını da vurgular şekilde gelişmektedir.
Bu bağlamda kentlerdeki meydan, park gibi kamusal alanların da tüketim işlevli
donatıldığı, bu alanlara çay bahçesi, satış alanları gibi etkinliklerin konulduğu
görülmektedir. Bunun yanısıra, vitrinler, sokağa taşan restoranlar, reklam panoları
da kamusal alanları işgal eden oluşumlardır. Bu sebeplerle, kentsel mekanlar
tüketimin yaşam bulduğu alanlara dönüşerek, toplum da bu yönde gelişmeye devam
etmektedir.
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3. TÜRKĐYE’DE DEĞĐŞEN GÜNDELĐK YAŞAM VE AÇIK HAVA ALIŞVERĐŞ
MERKEZĐ OLARAK NĐŞANTAŞI
3.1 1980’ler Sonrası Türkiye’de Değişen Gündelik Yaşam
Çağlar

Keyder

(2006,

s.21-2),

milliyetçi

projenin

artık

devam

devam

ettirilemeyeceğinn ortaya çıkması ve yönetimi ele geçiren askeri idarenin bütün
değerleri ayaklar altına alan tavrı nedeniyle 1980 yılının Türkiye için bir dönüm
noktası olduğunu savunmaktadır. Bu yıldan sonra uygulanan politikalar, devlet
sektörünü küçültüp, Türkiye ekonomisini kapitalizmin mantığı içine yerleştirmeyi
hedeflemiştir.
Nurdan Gürbilek (1992), 1980’lerin ortasında Türkiye’de, baskı döneminden çıkmış
izlenimi uyadıracak yaygınlıkta, söz, imge ve görüntü patlaması yaşandığını
belirtmektedir. Fakat bu dönemde Türkiye’de, kültürel bir bölünme de sözkonusu
olmuştur. Kendini taşra ve yoksulluktan uzak tutmak isteyen bir Türkiye için,
reklamların sunduğu seçkin imgeler, vitrinlerin bolluğu herkes için geçerli
olabilecekmiş izlenimi uyandırmıştır. Diğer yanda ise, imkansızlık ve yasaklarla
yaşayan bir ülke vardır. O’na göre, 1980’ler, varlık ve imkanların dünyasıyla, yokluk
ve imkansızlığın dünyasını birbirine temas etmeyecek bir şekilde ayırmıştır.
Gürbilek, 1980’ler sonrasında Türkiye’de sınıflar arası farklılıkların arttığını ve
birbirlerinden daha çok uzaklaştıklarını belirtmiştir.
Güven Đncirlioğlu (2000, s.106), 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de örgütlü tüketim
mekanlarının yaygınlaştığına dikkat çekmektedir. Fakat bu tüketim alışkanlıklarının
değişimi birden bire olmaz, bakkal pazaryerini, market bakkalı, alışveriş merkezleri
geleneksel çarşıyı bir anda tasfiye etmez. 1990’lı yıllarda yapılan bir araştırmaya
göre, gelir düzeyi yükseldikçe pazar ve bakkal kullanımlarının oranı düşmekte,
market kullanım oranı yükselmektedir. 1980 öncesinde, geliri düşük olanlar, giyim
eşyası gibi gündelik kullanım alışverişini düğün ya da dini bayram gibi özel günlere
denk getirmekteyken, tüketim toplumuna doğru değiştirlen toplumda, geliri yüksek
olandan başlamak üzere toplumda gündelik kullanım malzemesi için haftalık
alışveriş biçimi yaygınlaşmaktadır.
Rıfat N. Bali (2002, s.27), serbest piyasa dönemiyle beraber, 1970’li yıllarda,
Amerikan pazarlarında kaçak satılan her türlü gıda maddesi, alkollü içki, sigara,
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çikolata gibi tüketim ürünlerine, 1980’lerde vitrinlerde rastlamanın mümkün olmaya
başladığını söylemektedir.
Mustafa Sönmez (1996, s.49-50), Türkiye’nin küreselleşen dünyaya üretici olarak
değil, tüketen olarak girdiğini belirtmekte; ülkenin tarımı gerileyen, sanayi dışında
tüketim malları odaklı üretim yapan, rant ağırlıklı spekülatif faaliyetlerin önem
kazandığı bir dönemden geçtğini söylemektedir.
Türkiye’de 1980’ler sonrasında ani bir değişim yaşamaya başlamıştır. 80 öncesi
durum kıtlık olarak tariflenirse, sonrasına ise bolluk dönemi denebilir. Fakat bu ani
küresel sermayeye geçiş dönemi, Türkiye’de sindirilmeden yaşandığı için, pek çok
sonucu da beraberinde getirmiştir. Türk insanı bu dönemde, birden istediği kadar
tüketme ve görünme özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu da toplumsal farklılıkların
görünür bir biçimde artmasına, bir takım yeni zenginlerin oluşmasına ve görgüsüz
bir gösteriş merakına neden olmuştur. Yaşanan bu toplumsal değişimlerin, kentsel
mekanların da buna göre düzenlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Yeni
koşullara uygun olarak geliştirilen kentsel alanlar tüketim amaçlı işlevlendirilmeye
başlamıştır. Buna bağlı olarak kamusal alan olan meydanlar, parklar, tarihi
bölgelerde çay bahçesi ve satış birimleri açılmış, alışveriş merkezlerinin sayısı
artmış, bazı caddeler de alışveriş caddesi olarak yeniden tasarlanmıştır.
Bu dönemle beraber, sosyal ve ekonomik anlamda yaşanan bu değişimlere bağlı
olarak sanat anlayışında da bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Beral Madra (1992,
s.53), kırsal kesimden göç edenlerin önce tamamlanmamış modern mimari,
ardından temeli belli olmayan post-modern

mimariyle karşılaştığını; buna bağlı

olarak da aynı başlıklar altında tanımlanan her türlü sanat ve tamamlanmamış
modern “yüksek sanat”la karşılaştığını belirtmektedir. Bu noktada, uyum sağlama
sürecine tasarımlı ya da tasarımsız mimari ve tüketim malları doyurucu yanıt
verirken, yeni bir algılama süreci gerektiren çağdaş sanatın bu kitle için anlamının
belirsizliğinden söz etmektedir:
“Bugün (80’li yılları da geçtikten sonra), bir yandan tamamlanmamış modernin temsilcileri olan
Đstanbul seçkinlerinin ‘modern’i, post-modernle aynı anda yaşamak gibi bir karmaşayı
aşmalarını, kitlenin dalga dalga bu kentleşme sürecini geçirdikten ve sermaye birikimine sahip
olup seçkinleştikten sonra, kültür ayinlerine katılmak ya da onları desteklemek istemesini ya
da söz konusu ‘yeni organları’ geliştirmesini beklemek zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır,
sanatçı. Birinci kuşak kentleşmiş kırsal kesim insanları doğal seçimlerini yaparak ya da daha
doğrusu hiç bir seçim yapmayarak, önüne ne çıkarsa, algıladığı kadarını kullanıp, yozlaşmış
ve yabancılaşmış bir geleneksel sanat –tamamlanmamış bir yüksek sanat- çığ gibi büyüyen
tüketim ve medya kitsch’inin karışımından oluşan bir kültürü benimsemiştir” (s.53).
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3.1.1 Küreselleşme ve Đstanbul
Türkiye’de 1980 sonrası yaşanan değişimlerle beraber, Ankara’nın başkent
olmasından sonra değerini kaybeden Đstanbul, tekrar dikkat çekmeye başlamıştır.
Dünya tarihinde binlerce yıldır önemli bir yere sahip olan kentin, küreselleşme
sürecinde dünyaya pazarlanmasının daha kolay olacağı kesindir. Bu amaçla
Đstanbul’da yapılan çalışmalar, bir yanda çağdas Batılı kentleri anımsatan bir kent
oluşturmuşken, diğer yanda yoksullukla savaşan bir köy-kent görünümündedir.
Çağlar Keyder (2004, s.101-2), 1970’lerden itibaren ulusal devletlerin gücünü
yitirdiğine, ekonomilerin kaderini sermayenin belirlediğine dikkat çekmektedir. O’na
göre, küreselleşme kültür ve politikanın dışında asıl ekonomide geçerlidir. Bu yeni
düzene göre, sermayeye gerekli hizmetleri veren şehirler öne çıkmaktadır. Küresel
sermaye dünyada istediği yerde yatırım yapmakta, beğenmediği yerde durağanlığa
ve dışlanmaya sebep olmaktadır. Bu sebeple Keyder (2004, s.110), Đstanbul’u
küreselleştirmek için yapılacak yatırımların, zaten kıt olan kaynakları eşitlik, adalet
ve temel hizmetlerin sağlanmasına aykırı şekilde kullanmak gibi görünse de,
Türkiye’nin geleceğini ve gelişimini yakından ilgilendireceğini söylemektedir.
1980 sonrasında yapılan çalışmalarla, bundan önceki ulusal kalkınmacılık
döneminde unutulmaya yüz tutan Đstanbul, bölgesel rolünü yeniden kazanmaya
başlamıştır. Keyder (2006, s.26), dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın
uyguladığı projelerle, 1980’li yılların Đstanbul’da doğurduğu politik sonuçları şu
sekilde anlatmaktadır:
“Otuz yıldan uzun bir süredir rafa kaldırılmış bir dizi kentsel yenileme projesi uygulamaya
konuldu: kent merkezinde ondokuzuncu yüzyıldan kalma bir dizi mahallede geniş ölçekli
yıkımlara girişildi; yüzyıllardır merkeze yerleşmiş bulunan küçük imalat kuruluşları yerlerinden
atıldı. Haliç ve Boğaz kıyılarına sahil yolları yapıldı. Đstanbul süratle kültürel tüketime göre
biçimlenmiş bir kent haline geliyordu: anıtsal yapılarını ve şehrin tarihini canlandıran restore
edilmiş mahallelerini içeren sınırları tanımlanmış turizm bölgesini, yeni yapılmış olan
otellerden hareketle ziyaret etmek kolaylaşmıştı. Modern, teknolojik donanıma sahip, küresel
işlevler gözönüne alınarak tasarlanmış ofis binalarının yoğunlaştığı uluslararsılaşmış bir ticari
bölge beliriyordu silüet olarak. 1980’li yıllar boyunca Đstanbul, Türkiye’nin dünya sahnesine
çıkışıyla tanımlanan sürecin, vitrini ve kapısı olacaktı.”

Keyder’e (2006, s.31) göre, Đstanbul’un dönüşümü, küresel kent beklentileri için
yetersiz olmuştur. Bilgi teknolojileri yavaş gelişmiş, modern hizmetler istihdam
artışına öncü olmamıştır. Fakat bir yandan kent, vitrinlerdeki mallar, ofis ve üst
düzey konut alanları, sokaklarda teşhir edilen gösteriş tüketimi gibi konularda son
derece

canlı

gelişmiştir.

Keyder,

bu

ikilemin

yasadışı

akışlardan,

siyasi

yolsuzluklardan kaynaklandığını belirtmektedir. Bu farklı eğilimlerin biraraya gelmesi
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sonucu da, “kamusal yokluğun orta yerindeki özel zenginliğin gösterisidir: çamurlu
yollarda Ferrari’ler ve Porsche’ler, en son mimari üslupla yapılmış çok katlı iş
merkezlerinde sürekli elektrik kesintisi.” (2006, s.32) Buradan da anlaşılabileceği
gibi, dünyanın her kentinde gelişen küreselleşme eşit olmadığı gibi, kentin her
yerinde de küreselleşme eşit olmamıştır. Keyder (2006, s.36), istihdam yapısı ve
ekonomik dönüşümü ışığında, Đstanbul’u “bölünmüş kent” olarak tanımlamaktadır.
Kentin bir bölümüne küresel maddi akışlar gerçekleşmekte, bunlar sınıf oluşumu,
tüketim kalıpları ve yaratılan istihdamdan üstenilen sonuçları üretirken, kentin diğer
bölümünde yaşayan insanlar bu akışlardan kopuktur; maddi yaşam eski düzenleme
tarzları çerçevesinde, gecekondu mahallelerinde, kente göçün öncesinde kalan ve
göçle birlikte belirli bir dönüşüme uğramış olan toplumsal ağlar aracılığıyla
sürdürülmektedir.
Mustafa Sönmez (1996, s.11) önceleri etnik dini gruplara göre oluşturulan
Đstanbul’daki

yerleşim

alanlarının,

bu

dönemde

sınıfsal

farklılıklara

göre

biçimlenmeye başladığını söyler. O’na göre, din farkına bakılmaksızın zenginler belli
semtlerde toplanırken, fakirler de başka bölgelerde yoğunlaşmaktadır.
Ayşe Öncü’ye göre, (2005, s.184-5), Đstanbul ülkenin dünyaya açılan kapısı olduğu
için, tarih boyunca uluslararası kapitalizmle içiçe olmuştur. Kapitalizmin tüketim
kültürüne yabancı olmayan Đstanbul için, 1980’lerin sonlarında ve 1990’ların
başlarında küresel tüketim kültürüyle bütünleşmek çok kolay olmuştur. Fakat bu
yıllar, Đstanbul’da yaşayan tüm kesimler için “küresel görüntülerin, ikonların, seslerin
ve malların adeta akşamdan sabaha istila ettiği; kültürel ayrımların, sınıfsal
hiyerarşilerin başdöndürücü bir hızla eridiği bir dönemdi.”
Madra (1992, s.53), bu dönemden sonra, sanat yapıtlarının ev, otomobil gibi
ihtiyaçlar ve lüksler gibi tüketim mallarının koşullarında değerlendirildiğini, bu
malların yanında aksesuar ve statü belirleyici olarak kullanıldığını belirtmektedir.
Đstanbul’un dünya siyaseti ve ekonomisine dahil olmaya başladığı bu yıllarda, sanatı,
siyaseti ve ekonomiyi “süsleyici” olarak kullanmaya başladığını söylemektedir. O’na
göre, siyasetçiler kültürü araç olarak, özel sektör reklam tabelası olarak ve medya
sansasyon malzemesi olarak gündemine almıştır.
Ayrıca 1982 yılında Turizmi Teşvik Yasasının çıkarılmasıyla, kente küresel imaj
kazandırılma çalışmaları hızlanmıştır. Oktay Ekinci (1993, s.18), bu kanunla
beraber, çevre ve kültür değerlerinin, sağlıklı ve uygar bir kentleşme için değil,
turizm için önem taşıdığına yönelik resmi bir anlayışının da kabul edildiğini
belirtmektedir. Zeynep Avcı (1993, s.15), Đstanbul’un “turizm” sektörü için “meta”
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olduğunu savunmaktadır. Bu sektör nezdinde tüm yöreler, beldeler, insani ve doğal
zenginlikler satışa sunulmuştur. Avcı, potansiyel alıcısının seçilip, ağırlanması ve
memnun edilip tekrar gelmesinin sağlanmasının bir pazar olduğunu düşünmektedir.
Bu pazarda, Đstanbul’un, ancak diğer mallar kadar önemi olduğunu; diğerlerinden
öne çıkabilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığını söylemektedir.
Martin Stokes (1999, s.153) ise, Türkiye’de (başka ülkelerde de), temizlik anlayışını
yerleştirmek ve halka dış görünüşü önemsetmek için, bir yeri “turistlere uygun” hale
getirmenin araç olarak kullanıldığını belirtmektedir. Burdaki asıl amaç ise, yerli halkı
adam etmektir.
Günümüzde, turizm tüm dünayda gündelik hayatın ve dolayısıyla kentlerin önemli bir
parçası haline gelmiştir. Đstanbul da, bu küresel kentler arasında var olabilmek
adına, yarışa katılmıştır. Kent, turistleri memnun etmek adına düzenlenen, bir film
seti gibi makyajlanan bir alan haline gelmeye başlamıştır. Bu çalışmalara bakıldığı
zaman, kent halkının ihtiyaç ve gereksinimlerinin turist ihtiyaçlarından sonra geldiği
anlaşılmaktadır.

Turizm

için

düzenlenen

kamusal

alanlar,

otopark

alanı

düşünülmeden araç trafiğine kapatılıp yaya trafiğine açılan caddeler, altyapısı
tamamlanmadan yapılan paket taşlı yollar buna örnektir. Altyapısı düşünülmeden
yapılan

bu

çalışmaların

gerçek

yüzü

ise,

yağmur

yağdığında

taşan

kanalizasyonlarla, Haliç’in kirliliği ve kokusuyla, tıkanan trafik ve turistik alanda
eğitimsiz servis elemanlarıyla ya da bazı servislerin olmayışı gibi durumlarla kendini
göstermektedir.
Doğan Kuban (1992, s.43), kentsel imgeleri, bir takım gruplar tarafından
yaratıldığını, planlamacıların da bunlara yardım ettiğini savunmaktadır:
“Đstanbul’u yeniden ‘okuma’mız gerek. Çağdaş kültürümüzde kentsel imgelerin karmaşasını
toplum kültürü doğrudan yansıtıyor. Her plan bir imgenin gerçekleşmesi amacıyla yapılıyor.
Sağlıklı bir çevre ile ona ilişkin imgeleri tek bir rasyonel kuram içinde yanyana getirmek
olanaksız sayılabilir. Bu imgeleri yaratanlar politikacılar ve onlarla ‘symbiotic’ ilişki içinde olan
medya patronlarıdır... Kent üzerinde çekilen nutuklar kent gerçeğinin tümüyle saptırılmış
imgelerine dayanmaktadır. Bu imgeler planlamanın değil, politikanın diliyle ifade edilmişlerdir.
Plancılar ve mimarlar bu dili kendi profesyonel jargonlarına çevirirler. Kenti boğazlayan temel
gelişmeler, birkaç kentsel gösteri, kıyılara yapılan bir iki park, binlerce hektarlık yeşil alan
yağmalarını unutturabilir... Kentsel yaşam para ve politikanın kıskacında bütün özelliklerini
yitirebilir.”

Kuban’ın da ifade ettiği gibi, günümüz Đstanbul’u çeşitli sermaye gruplarının ve
politikacıların etkisiyle şekillenmekte, toplumsal yaşam da bunun etrafında
oluşmaktadır.
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3.1.2 Đstanbul’da Değişen Gündelik Hayat
Ayşe Durakbaşa ve Dilek Cindoğlu (2003, s. 84), alışveriş gezileri ve vitrin bakmanın
günlük rutin içine girmesini, 1960’lardan sonra yeni alışveriş bölgeleri ve alışveriş
merkezi özelliğindeki caddelerin oluşumuna bağlamaktadır. Günümüzde, alışveriş
ve eğlence merkezleri kent yaşamının ve kültürünün merkezi haline gelerek, üst
sınıflar arasında farklı bir zevkin gelişmesine, daha alt sınıfların gençleri arasında da
kentli sosyalleşmenin artmasına sebep olmuştur. Alışveriş merkezleri, pahalı
dükkanlarına ek olarak, pırıl pırıl iç mekanlarının Türkiye’nin tozlu ve çamurlu
yollarıyla tezat oluşturmasıyla da, ziyaretçilerin gözünü korkutmaktadırlar (Cindoğlu
ve Durakbaşa, 2003, s.84-5).
Alışveriş merkezleri sunduğu lüks ve steril ortamın yanında, yeme-içme alanlarıyla
yemek kültürüne de farklı bir yorum katmıştır. Burada geleneksel Türk yemeklerinin
yanında, dünya mutfağı yemekleri yapan restoranlara da rastlamak mümkündür
(Cindoğlu ve Durakbaşa, 2003, s.88).
Aydın Uğur’a (1994, s.39-40) göre, Đstanbul 1980’lerin ikinci yarısında, iki bin yıllık
tarihinin en parıltılı görüntülerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde açılan alışveriş
merkezleri serbest piyasanın anıtı olmuştur. Uğur’a göre, alışveriş merkezlerinde
gezenler, sadece malları değil birbirlerini de burda izleyip tanımaya çalışmaktadırlar.
Çünkü dışarıdaki kent, sosyalleşme sağlayacak ortamlardan yoksundur: Avrupa’daki
gibi meydanlar yoktur, yollar araba gürültüsünün saldırısında, kaldırımlar yürürken
etrafa bakmanın tehlikeli olacağı derecede deliklerle doludur. Bu sebeple, insanları
alışveriş merkezlerine çeken şeyin diğer Đstanbul sakinleriyle karşılaşmaktır. Buralar,
diğer yerlere göre daha birleştirici ve sakin bir ortam sunmaktadır.
1980’lerde açılmaya başlayan alışveriş merkezlerine, günümüzde trafiğe kapatılıp
açık hava alışveriş merkezlerine dönüştürülen caddeler eklenmiştir. Bu tür
caddelerin kimisinin, mevcut mağazaların önlerindeki kaldırımı da teşhir amaçlı
kullandığı görülmektedir. Daha turistik bölgelerde olan kimi caddelerde ise,
belediyelerin de izniyle kafelerin kaldırımları kullandığı gözlenmektedir. Ayrıca
mevcut meydanlar, parklar da kafeler, çeşitli satış alanlarıyla işlevlendirilmektedir.
Böylece Đstanbul halkı sosyalleşmek için tüketmekten başka çaresi olmayan bir
topluluğa dönüşmektedir.
Bali (2002, s.32-9), dönemin basının da tüketimin göklere çıkarıldığı yazılar
yayınlayarak, toplumu bu yönde yönlendirmeye çalıştığını söylemektedir. Toplumu
tüketim toplumuna doğru dönüştürmenin yanısıra, zengin olmaya özendirmek de
dönemin amaçlarından biri olmuştur. Para özel bir konu olmaktan çıkmış, herkesin
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gözü önünde konuşulur hale gelmiştir. Böylece 1970’li yıllarda kamuoyunda
görünmemeye çalışan zengin işadamları, bu yıllardan itibaren servetlerini ve özel
yaşamlarını göstermek için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardır. Bununla
beraber Anadolu’dan gelen sanayici ve işadamları, Đstanbullu eski zenginlerin iş
dünyasındaki tekelini tehlikeye sokmuştur. Daha sonraları, yüksek düzeyde ücret
alan eğitimli genç yöneticiler de Türkiye’nin gündemini meşgul etmiştir. Bali, bu tür
toplumsal statü sahiplerinin yaşam tarzlarının basın yoluyla halka aktarıldığından
bahsetmektedir.
Martin Stokes (2003, s.327), Türkiye’de tüketimin hiç olmadığı kadar şaşaalı, teatral
bir hal aldığını düşünmektedir. Sencer Ayata’ya göre (2003, s.327), tüketim, özellikle
banliyö yerleşimlerinde merkezi bir rol oynamaktadır ve yalnızca orta sınıf aile
bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini değil, onlara hizmet eden kapıcı, hizmetçi, satış
elemanı gibi kişileri de kapsamaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren, zengin muhitlerdeki
mahalle bakkal, manav ve kasaplarının telefonla siparişleri kapıya getirmeye
başlamıştır. Bu durum, gazete, ekmek gibi ihtiyaçlarını apartmanın kapıcısına
aldıran üst-orta sınıfa rahatlık sağlamaktadır (Cindoğlu ve Durakbaşa, 2003, s.89).
Bu yıllardaki bir diğer gelişme de, gündelikçi, yabancı işçi gibi sigortasız çalışanların
sayısının artmasıdır. Bu durum, orta-üst sınıf kadınının iş hayatı ya da kendi
hayatına ayırdığı zamanı arttırarak onu özgürleştirmiştir. Diğer yanda ise, sigortasız
çalışan bir grup kadını köleleştirmiştir. Sınıflar arasındaki ara, altı çizilerek açılmaya
devam etmektedir.
Bali (2002, s.127), yemek mekanlarını, 1990’lı yıllarda elitlerin vakit geçirdiği en
önemli yerlerden biri olarak göstermektedir. Adları sık anılan bu yerler, sadece
müdavimlerinin kabul edildiği seçkin birer kulüp gibi faaliyet göstermektedir. Bu
dönemde Çin ve Japon lokantalarının sayısında da artış olmuştur. Japon yemeği
yemek bir kültür göstergesi sayılmaya başlamıştır. Bali (2002, s.147-9), bu dönemde
zengin işadamları arasında, şampanya ve puro tüketiminin de lüks ve refahı
simgelediğini söylemektedir. Bunun yanısıra, şarap da Batılı ülkelerde olduğu gibi,
seçkin hayat tarzının simgesi olarak kabul görmeye başlamıştır.
Tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olrak, Đstanbul’da eğlence hayatı da
değişmiştir. Ali Akay (2003, s.181), yeni eğlence anlayışının biraz da görgüsüzlük
içerdiğini belirtmektedir. Đstanbul, sabaha kadar yaşayan ve yaşarken de eğlenceyi
götüren bir kent haline gelmiştir. Đstanbul’da eğlence sabaha kadar sürmekte,
eğlence merkezlerinin her biri ayrı bir saat olarak sunulmaktadır. Ses kirliliği sorunu
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da gittikçe artmaktadır. Lazer ışıkları ve havai fişeklerin görgüsüzce kullanılması,
dev eğlence hayatının görsel ve işitsel yönünü sunmuştur.
1990’lı yıllarda, televizyonlardaki magazin haberlerinin artmasıyla, bireyler, “görme
ve görünme” yerleri olarak, içki ve şarkı tüketiminin en pahalı olduğu mekanları
seçmeye başlamışlardır (Akay, 2003, s.184). Akay (2003, s.186), bireylerin
bedenlerini nasıl sergilediğinin önem kazanmasıyla,

bu tür eğlence yerlerinin

anonimleşen mekanlar haline geldiğini söylemektedir. Fakat, belirli bir giyim ve
yaşam tarzına sahip bireylerin geldiği bu mekanlarda fiyatların da yüksek oluşu
nedeniyle bir sınıf fraksiyonu içinde anonimlik vardır. Seda Yılmaz (2010),
günümüzde bireylerin, gece kulüplerine kendilerine uygun birer eş bulmak için
geldiğini söylemektedir. Buna göre, hangi eğlence ortamında, karşı cinsle nasıl
tanışılabileceğini anlatmıştır.
Toplumda yaşanan bu değişimler, bireylerin artık sosyalleşmek için değişik
mekanlara yöneldiğini göstermektedir. Günümüzde, alışveriş merkezleri, eğlence
alanları, sadece eğlence veya nesnelerin tüketimini değil, aynı zamanda
sosyalleşmeyi sağlamaktadır. Bu sosyalleşmenin amaçlarından biri de aslında
kendini göstermektir. Bu mekanların, bireyin hayat tarzı haline dönüştürdüğü
kimliğini ve tükettiği nesneleri göstermek için çok uyugn olduğu anlaşılmaktadır.
Çoğunluğun bu amaçla kullandığı bu eğlence mekanları, giyimin, aksesuarın,
arabanın, içilen içkinin, harcanan paranın gösterişinin yapıldığı alanlardır. Bu tür
mekanlarda, sınıf farklılıklarının daha az olduğu farkedilmektedir. Maddi gerekçelerin
yanısıra, içeri girecek kişilerin de seçilmesi nedeniyle diğer kentsel tüketim
alanlarına göre sınıfsal anlamda daha homojen alanlar olduğu anlaşılmaktadır.
3.2 Nişantaşı’nın Tarihsel Süreçteki Gelişimi
Bu çalışma kapsamında incelenecek olan, günümüzde, pahalı mağazalar, alışveriş
ve iş merkezleriyle dikkat çeken, kurulduğu tarihten bu yana seçkin bir semt olma
özelliğini korumuş Nişantaşı semtinin kentsel, kültürel ve sosyal gelişim ve
değişimine bakmanın uygun olduğu düşünülmüştür.
Nişantaşı semti günümüzde, pahalı mağazaları, alışveriş merkezleri, dedikodu
dergilerine yansıyan yaşamıyla dikkat çekmektedir. Aslında kuruluşu çok da eskilere
gitmeyen bu semt, çevresinde bulunan Maçka, Harbiye, Osmanbey ve özellikle
Teşvikiye semtleriyle büyük ölçüde içiçedir.
Padişahların atış talimlerini yaptıkları bu semt, adını çeşitli yerlerinde bulunan nişan
taşlarından almaktadır. Abdülmecid’in, bölgenin iskana açılarak Teşvikiye Mahallesi
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adı altında kurulmasını istemiş, 1853-54 yıllarında iki anıt taşa kazıttığı yazıyla
belgelemiştir. Abdülmecid, sarayı Dolmabahçe’ye taşıdıktan sonra bölgeyle daha
çok ilgilenmiş, 1857’den itibaren çeşitli düğünleri burada günler süren şenlikler
olarak

düzenlemiştir.

1867

yılında

nişantaşı

imara

açılarak

ilk

konaklar

düzenlenmeye başlanmış, yol şebekesi belirli bir seviyeye getirilmiştir. Bu
dönemden itibaren Nişantaşı, pek çok yabancı devlet misafiri, paşa ve sultanların
konuk edildiği, yaşadığı konaklar ve saraylar semti olarak gelişmiş, 1910’lardan
itibaren bunlara apartmanlar da eklenmiştir (Akbayar, 1993).
Nişantaşı “zengin tüccar evi-mahallesi” olarak ortaya çıkmıştır. Semtin Harbiye ve
Şişli’ye doğru uzanan ara sokaklarındaki yerleşim alanları ise, orta tabaka tüccar
evleri olarak gelişmiştir. Semtin ilk apartmanları, bu bölgede yapılmıştır. Tipik 19.
yüzyıl tüccar evleri olan bu binaların çoğunluğu, günümüze kadar gelmiştir (Ali Esad
Göksel, 1999, s.11).
19. yy.’ın ikinci yarısında sarayın önce Dolmabahçe, sonra da Yıldız’a taşınması,
hanedan mensupları ve yüksek devlet görevlilerini bu bölgeye çekmiştir. Bunun
yanısıra, Nişantaşı, kentin en modern kesimi olan Pera’ya yakın olması nedeniyle
semt hızla gelişmiştir.
Mübeccel Kıray (aktaran Göksel, 1999, s.10), bu dönemlerde, Saray’ın üst düzey
yetkililerinin önemini yitirmeye başlamasıyla, Nişantaşı’nda saray elitlerinin yaşadığı
konakların, tüccarlara ait olan konutlar olarak değişmeye başladığını belirtmiştir.
1920’lere gelmeden, az sayıda zengin, modern görüşlü müslüman ailenin,
dindaşlarının sur içindeki muhitlerini terk ederek bu semtteki apartman hayatına
geçmiş; bu durum 1930’lar boyunca da devam etmiştir (aktaran Cindoğlu ve
Durakbaşa, 2003, s.87). Nişantaşı, Türk müslüman tüccarlar ve müslüman olmayan
tüccarların kaynaştığı yeni bir tür ticaretin konut alanı olmuştur. Beyoğlu’nun
gayrimüslim nüfus bakımından homojenliğine göre, Nişantaşı daha heterojen gelişim
göstermiştir (Göksel, 1999, s.10).
1880’li yıllarda, kent içi ulaşım sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Fatih tramvayı
Taksim’e kadar gelmektedir. 1911 yılında elektrikliye dönüştürülen tramvayın bir
kolu, 1914 yılında Harbiye’den ayrılıp Nişantaşı’na dönerek Maçka’ya uzanmıştır.
1961 yılında tramvay seferleri kaldırılmıştır. 1930’lu yıllarda başlayan otobüs
seferleri, semtin hala tek ulaşım aracıdır. 1910’lu yıllarda bölgeye sefer yapmaya
başlayan toplu taşıma sistemi , Nişantaşı’nın gelişimine katkıda bulunmuştur (Şekil
3.1).
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Şekil 3.1 : Maçka Palas’ın önünden geçen Tramvay, Teşvikiye Caddesi Kaynak: Göksel,
1999, s.14. Behzat Üsdiken Arşivi’nden

1930’lu yıllarda, Đstanbul’un diğer semtlerinde de olduğu gibi, Nişantaşı da hızla
apartmanlaşmaya başlamıştır. Çevresindeki Taksim, Harbiye, Şişli, Osmanbey gibi
semtlerle birlikte Đstanbul’un en hızlı apartmanlaşan semtlerinden biri olmuştur.
Nişantaşı’ndaki apartmanlaşma, seçkinliğini korumuş, semt üst ticaret ve sanayi
kesiminin tercih ettiği bir yerleşme olmaya devam etmiştir. Ana caddeleri boyunca
açılan alışveriş mağazaları da bu durumu desteklemiştir. (Akbayar, 1993). Nişantaşı
semti, özellikle 1950’lere kadar, üst gelir gruplarının tercih ettiği “en makbul”
apartman semtlerinden biri olmuştur (Öncü, 1999, s.32).
Orhan Pamuk (2009), Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanında, müslüman bir tüccar
olan kahramanının 1937 yılında Maçka’da yaptığı bir yürüyüşü anlatmaktadır:
“Karşı kaldırımdan iri yarı bir adam geçiyordu. Onları görünce adımlarını yavaşlattıve
kafasındaki geniş kenarlı fötr şapkayı gösterişli bir hareketle çıkardı. Hafifçe eğilerek selam
verdi. Cevdet Bey şapkasıyla selamı alırken tanıdı: Avukat Cenap Bey’di... Saat on bire
geliyordu. Bu saatte Maçka’da yürümenin bir erkek için can sıkıcı bir şey olduğunu düşündü.
Ev kadınlarının, emeklilerin, aylak insanların vaktiydi. Đşsiz güçsüz insanların yaptığı başka
şeyleri de yapıyordu. Radyoyu dinliyor, torunlarıyla şakalaşıyor, arka bahçede tuhaf bitkiler
ekiyor, sonra bunların Latince adlarını ezberleyip yemek masasında tekrarlıyordu! Ama bir de
önemli işi vardı: Hatıralarını yazıyordu... kitabın adını da bulmuştu: Yarım Asırlık Ticaret
Hayatım! Kitapta kerestecilik yıllarından bugüne kadar yaptığı her şeyi fotoğraflar, belgeler,
makalelerle zenginleştirerek anlatacaktı. Kışlanın karşısında, çocuklarını arabayla gezdiren iki
kadınla karşılaştılar. Kadınlar iyi giyinmişlerdi, genç ve sağlıklıydılar, gülüyorlardı.” (s.179-80).

Kıray (Göksel, 1999, s.13), 1930’lardaki bu hızlı bitişik nizam apartmanlaşmayı,
tüccarların bölgedeki konut talebine bağlamaktadır. Bu dönemde bölgede inşa
edilen apartmanlarda dairelerin çok büyük olduğu gözlemlenir. Kıray, bunun nedeni
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olarak, prestijli mekanda arsaların kısıtlı olmasını gösterir. Büyük daireli ve bitişik
nizamlı apartmanlaşmanın ilk örneği olarak kabul edilebilecek olan Maçka Palas,
1922 yılında Teşvikiye Caddesi üzerinde inşa edilmiştir (Bilgin, 1999). 8 kattan
oluşan bu yapıda, ilk kullanıldığı yıllarda 68 daire ve 0 sıfır işyeri vardır. Bina,
edebiyat, sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok insanı barındırmış, semtin
ihtişamlı apartmanlarından biri olmuştur (Göksel, 1999).
1930’lu yıllarla birlikte, yeni tüketim alışkanlıkları oluşmaya başlamış, Avrupalı
perakendecilerin Đstanbul şubelerinde alışveriş turları ve Batılı yaşam tarzı, Osmanlı
burjuvazisinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Pasaj adı verilen kapalı yaya
çarşılarının ilk örnekleri Pera’dan sonra Nişantaşı’nda yapılmış, üst ve orta sınıf
hanımların vitrin bakmaya çıktıkları ilk mekanlar olmuştur (Cindoğlu ve Durakbaşa,
2003, s.87-8). Đncirlioğlu (2000, s.106), 1930’lu yılları, üst gelirlilerin vitrin izleme
alışkanlığının doğduğu yıllar olarak ifade etmektedir. Bu yıllarda alışveriş, vitrine
bakma, sinema gibi eğlenceler ve dışarıda yemek yeme gibi tüketim alışkanlıklarının
oluştuğu görülmektedir.

Şekil 3.2 : Maçka Palas sakinlerinden Nurettin Alpkartal ve eşi Prenses Saliha, 1940’lı yıllar,
Kaynak: Göksel, 1999, s.63. Burhan Oğuz Arşivi’nden

Nişantaşı semtinin gelişiminde apartmanlaşmanın yanısıra, 1940’lı yıllarda, dönemin
valisi Lütfi Kırdar’ın çalışmaları ve Fransız plancı Proust’un Đstanbul için yaptığı
planlamalar da önemli rol oynamıştır. Bu planlara göre, Taksim-Maçka-Dolmabahçe
arasındaki geniş vadi modern bi şehir parkı olarak düzenlenmiştir. Proust’un
planladığı barok Gezi Parkı ile başlayan yeşil alan içine kamusal işlev taşıyan,
Taksim Belediye Gazinosu, Açık Hava Tiyatrosu, Spor ve Sergi Sarayı ve
Dolmabahçe Stadı gibi yapılar yerleştirilmiştir (Bilgin, 1995, s.92-3). Bugün bu bölge
yeniden düzenlenerek, Đstanbul Kongre Merkezi olarak kullanılmaktadır. Gezi Parkı
ve Maçka Parkı varlığını sürdürmektedir. Uygulanan diğer proje, Taksim’ deki Topçu
Kışlası’nın yıkılarak alanın meydana dönüştürülmesi ile şehir çizgisel bir bulvarla
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Şişli’ye doğru uzatılmasıdır. Bu bulvar üzerinde, Elmadağ-Harbiye bölgesi üzerinde
çeşitli apartmanlar yapılmıştır. Fakat bu proje daha çok, önceden ayrı olarak gelişen
Maçka, Teşvikiye, Kurtuluş, Osmanbey, Şişli gibi yerleşim yerlerini bütünleştirmeye
yaramıştır (Bilgin, 1995, s.92-3). Nişantaşı’nda toplu taşıma sistemleri ve
apartmanlaşmayla başlayan gelişme, Proust’un planlarıyla devam etmiştir. Daha
önce kentten daha kopuk olarak geliştiği gözlemlenen Nişantaşı, bu planlarla
beraber, kente dahil olmaya başlamıştır.

Şekil 3.3 : Maçka Palas sakinlerinden Azrak Ailesi, 1940’lı yıllar Kaynak: Göksel, 1999, s.60.
Vecihe Güney Arşivi’nden

Şekil 3.4 : Maçka Palas sakinler, 1940’lı yıllar Kaynak: Göksel, 1999, s.59. Dr. A. Erol
Arşivi’nden

Özellikle 1970’lerde, Đstiklal Caddesi’nin eski kalitesini yitirmeye başlamasıyla, ünlü
mağazalar Nişantaşı’na geçmeye başlamıştır. Orhan Pamuk (2008a), Masumiyet
Müzesi isimli romanında, 1975 yılına ait bir günde yaşananları şu şekilde
anlatmaktadır:
“Bütün hayatımı değiştirecek olaylar ve rastlantılar... 27 nisan 1975’te ünlü Jenny Colon marka
bir çantayı vitrinde görmemizle başladı. Yakında nişanlanacağım Sibel ile Vali Konağı
Caddesi’nde serin bahar akşamının tadını çıkararak yürürken, hafifçe sarhoştuk ve çok
mutluyduk. Nişantaşı’nda yeni açılan şık lokanta Fuaye’de yediğimiz akşam yemeğinde,
annem ve babama nişan törenimizin hazırlıklarından uzun uzun bahsetmiştik... O zamanlar
Şişli, Nişantaşı, Bebek gibi semtlerdeki evlerinde canları sıkılan Batılılaşmış Đstanbullu ev
kadınları ‘sanat galerisi’ değil, ‘butik’ açar, Elle, Vogue gibi ithal dergilerden kopya edip
diktirdikleri ‘moda’ elbiselerle, Paris ve Milano’dan bavullar içinde getirdikleri kıyafetleri, kaçak
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ıvır zıvır ve takıları, kendileri gibi canı sıkılan diğer zengin ev kadınlarına saçma denilecek
kadar yüksek fiyatlarla satmaya çalışırlardı” (s.13-4).

Orhan Pamuk, bu kitabında, Türkiye’de özellikle 1980’ler sonrası yaşanan sosyal
değişime dikkat çekmektedir. Kitapta, yukarıda sözü geçen Jenny Colon marka
çantanın daha sonra sahte çıkması gibi, Đstanbullu hanımların da, yapmacık bir
hayat yaşadıklarını vurgulamaktadır. Özellikle Nişantaşı’ndaki gündelik yaşamdan
bahsederken, sosyetenin Batı’yı taklit etme yolunda sahte bir hayat yaşadıklarını
söylemektedir. Bunun yanısıra, bu dönemlerde Türkiye’de olmayan yabancı malların
bir şekilde ülkeye getirilmeye çalışılması, toplumun bu dönemdeki tüketim mallarına
olan açlığını gözler önüne sermektedir. 1980 sonrasında serbest piyasaya geçişin
getireceği saldırı bunun sonucunda oluşmuştur.
Orhan Pamuk (2008b, s.288), Đstanbul adlı romanında, 1965 ve 1970’li yıllarda,
aileleri zengin olan gençlerin Maçka, Nişantaşı, Taksim, Harbiye civarında
babalarının lüks arabalarıyla gezintiye çıkarak, yine kendi çevrelerinden, kendi
zengin yaşam tarzlarına uygun kişilere gösteriş yaptıklarını anlatmıştır.
Bunun yanısıra, 1970’lerde konfeksiyon ve tekstil ticarethane ve imalathaneleri de
semtte yaygınlaşmaya başlamış; bu artış 1980’lerde de devam etmiştir (Akbayar,
1993). Pamuk (2008b, s.295), Nişantaşı ve Şişli’nin arka sokaklarındaki konfeksiyon
atölyelerinin arttığını, onlara hizmet eden taksi ve kamyonetlerin de trafiği tıkadığını
söylemektedir. Bu sebeple, yer yer konut bölgesi olmaktan çıkıp gece nüfusu azalan
Nişantaşı’nın insan dokusu da zarar görmüş, seçkinliği zedelenmiştir. Bu dönemde
Maçka Palas’ın da giriş katları dükkan olarak kiralanmaya başlamıştır. Dükkanlar
çiçekçi, antikacı, sanat evi olarak kullanılmış; 1990 yılında kuaför salonu, daha
sonra kafe olarak hizmete girmiştir (Göksel, 1999, s.69). Günümüzde Maçka
Palas’ın üst katları lüks bir butik otele dönüştürülmüş, giriş katları da lüks giyim
firmalarının mağazaları olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, Taksim-Şişli
yolunun tek yön olarak Vali Konağı-Rumeli Caddesi’nden verilmeye başlaması,
bölgede trafik gürültüsü ve çevre kirliliğine neden olmuştur (Akbayar, 1993).
“1920’lerin konaklar semti Nişantaşı, bütün Đstanbul gibi büyük bir değişim geçirmiş;
yoğun trafikli, canlı, kalabalık ve gerek konut bölgesi, gerekse lüks mağazaları,
galerileri, zarif vitrinleri ile her şeye rağmen seçkin bir semt olmayı sürdürmüştür.”
(Akbayar, 1993).
1970’lerin Nişantaşı’nı Süha Tuğtepe (2008, s.17) şu şekilde anlatmaktadır:
“Eskiden, 30 yıl önce de ilginç bir yerdi Nişantaşı ve Teşvikiye. Kültürlü zenginleri,
kökü Osmanlı’ya dayanan eski paşa torunları, Yahudileri, Rumları, entellektüelleri
dışında, bitirimleriyle de ünlüydü.” Tuğtepe, semtin 1980’lerden sonra değişmeye
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başladığını söylemektedir. O’na göre, 1970’li yıllarda bölgeye reklam şirketlerinin
gelmesiyle beraber, semt hayatı pahalanmıştır. Bunun önemli sebebi olarak,
bireylerin

gösteriş

yapmak

için

kazandığından

daha

fazlasını

harcamaya

başlamasını göstermektedir. Aynı dönemde, Nişantaşı ve Teşvikiye’nin, bir çok kitap
yayıncısına ev sahipliği yaptığını, bu sebeple Babıali alternatifi olduğunu
düşünmektedir. 1980’lerde de kitapçıların sayısı artmaya devam etmiştir.
Bunlara ek olarak, Zeynep Mağgönül (2006, s.37), semteki okulların yoğunluğuna
da dikkat çekmektedir. Semtte bulunan okullar, Đ.T.Ü. Yabancı Diller Okulu, Đ.T.Ü.
Đşletme Fakültesi, Đ.T.Ü. Konservatuar, Maçka Đlkokulu, Nişantaşı Kız Lisesi
(günümüzde Nuri Akın Lisesi), Maçka Teknik Lisesi, Özel Aydın Đlkokulu (1970’li
yılların sonuna kadar), Nilüfer Hatun Đlköğretim Okulu, Sait Çiftçi Đlköğretim Okulu,
Nişantaşı Anadolu Lisesi, Rüştü Uzel Lisesi, 52. Đlkokul (1960’lı yıllardaki ilkokul
bugün kapanmıştır), Marmara Üniversitesi Đletişim ve Dişçilik Fakülteleri’ne ek olarak
pek çok özel kurs sayılabilir. Mübeccel Kıray (Göksel, 1999, s.12), Osmanlı
Devleti’nden sonra sarayların kullanılmamasıyla beraber, kışlalalara da gerek
kalmadığından bahsetmektedir. Bunun sonucunda, bölgede bulunan bütün kışlalar
okul ilan edilmiştir. Bölgedeki okul yoğunluğunun bir nedeni buna bağlanabilir.
3.3 Nişantaşı’nın Güncel Durumu ve Açık Hava Alışveriş Merkezi Olarak
Nişantaşı
Nişantaşı semti, kuruluşundan itibaren ağırlıklı olarak yerleşim alanı olmuş; önce
Osmanlı Devleti’nin önde gelenlerinin konakları, sonraları zengin tüccarların
oturduğu apartmanlarla gelişmiş, daima orta ve üst gelirli bir kesime ev sahipliği
yapmıştır. 1930’lu yıllarla beraber, lüks tüketim alışkanlıkları da semtte ortaya
çıkmaya başlamış; yabancı markalı ürünlerin satıldığı mağazalar, butikler açılmıştır.
Bu yıllardan itibaren semt, konut alanıyla ticaret alanının içiçe geçtiği bir döneme
girmiştir.
1970’lerde bölgeye yerleşen reklam şirketleri, 1990’lı yıllardan itibaren gitmeye
başlamıştır. Bu dönemden itibaren, sağlık kurumları, estetik ve akupunktur
merkezleri, bitkisel tedavi yöntemleri sunan alternatif tıp merkezleri bölgede artmıştır
(Tuğtepe, 2008, s.18). Süha Tuğtepe (2008, s.11), 90’lı yılların Teşvikiye’si ile ilgili
olarak, kira fiyatlarının arttığını, bunun sonucunda da senelerdir bu bölgede küçük
sermayeli

mağaza

sahiplerinin

dükkanlarını

kapatmak

zorunda

kaldıklarını

anlatmaktadır. Günümüzde, butikler, lüks giyim mağazaları ve şık cafe-restoranlar,
Nişantaşı’nın sembolü haline gelmiştir. Zeynep Mağgönül (2006, s.33), semtte 195060-70’li yıllarda sadece semtlinin ihtiyacını karşılayacak kadar dükkan varken,
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1990’lardan itibaren hızla değişerek, dışarıdan gelen misafirlere de hizmet eden, her
türlü tüketime hizmet veren merkezi bi alışveriş merkezine dönüştüğünü
savunmaktadır.

Bu

durumu,

“açık

pazar”a

doğru

bir

dönüşüm

olarak

değerlendirmektedir.
Oruç Türker Özger (2005, s.127), Nişantaşı’nda pek çok ünlünün bulunduğunu ve
caddelerinin birinde, ünlü birinin bir habere konu olabileceğini söyleyerek, semtin
ünlülerin hayatını konu alan dergilerle içiçe geçen hayatıyla öne çıktığını
anlatmaktadır. O’na göre bu semtte dolaşan tüm insalar moda dergilerinden çıkmış
gibi giyinmektedir. “Eğer yeterince genç, güzel, bakımlı, başarılı, ‘sofistike’,
‘entelektüel’ ve ‘popüler’ değilseniz bu mahalle bazen oldukça sinir bozucu olabilir.”
(aktaran Özger, 2005, s.126)
Semt hakkında yazıların yayınlandığı “Nişantaşı-Teşvikiye Hayat” dergisinin ilk
sayısında ‘Nişantaşı Cumhuriyeti” diye bir tanımlama yapılmıştır. Buna ek olarak
dergide, semtte karşılaşılan tüm görüntülerin Paris, Londra ve Viyana’ya benzediğini
belirtilmiştir (2009, s.1). Samiye Öz ve Zeynep Tanaçan’la yapılan söyleşide,
Tanaçan (aktaran Çelikyaman, 2009, s.4) semti içine kapalı olması nedeniyle bir
ada olarak tanımlıyor, fakat bu özelliğin günümüzde kaybolduğundan bahsediyor.
Semtin eski oturanlarının burayı terk ettiğini, yeni sakinlerinin, burası meşhur olduğu
için sonradan gelen zenginler olduğunu savunmaktadır. O’na göre, semtin eski
sakinleri, ünlenen kafeler magazin gazeticileri tarafından işgal ettiği için, buralara
gidememektedir. Mağgönül (2006, s.205) “Bugün dışardaki ve semte geçici süreler
için (haftasonları gibi) gelen kişilerin taşıdığı, ‘tüketim’, ‘görme/görünme’, ‘panayır’
gibi olgular semti istila etmekte” olduğunu belirtmektedir. “Semtte eskinin görgüsü,
bugünün parasıyla en verimli şekilde birleşmiş ve semt ‘görünme’ ve ‘tüket(il)me’
konusunda altın çağını yaşamaktadır.”
Semtli, Nişantaşı’nın eski bir mahalle olmasıyla övünmekte ve bu özelliği korumak
için içine kapalı bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır Ancak günümüzde, iş, alışveriş
merkezleri, sanat etkinlikleri nedeniyle pek çok geçici kullanıcının semte geldiği
görülmektedir.

Semtin

ada

özelliğini,

sadece

yeni

semtlilerin

yapısının

değişmesinden dolayı değil, dış kullanıcıların çoğalmasına da bağlı olarak kaybettiği
söylenebilir.
Mağgönül (2006, s.181), Nişantaşı semti anlatılırken en çok kullanılan kelimelerin
“seçkin”, “kişilikli”, “adacık” ve “kurtarılmış bölge” olduğunu belirtmektedir. Semtlinin
kendini, Đstanbul’un geri kalanında uzak tutmaya çalıştığı, bir çeşit seçkinlik tavrı
içinde oldukları görülmektedir. Günümüzde, bu seçkinliğin nereden geldiği
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belirsizdir. Buradaki seçkinlikle vurgulanmak istenenin, maddi sermaye mi, yoksa
kültürel seraye mi olduğu anlaşılamamaktadır. Mağgönül’ün (2006, s.38, 183)
görüşme yaptığı Nişantaş’lı bireylerden biri Beyoğlu ve Nişantaşı’nı şu şekilde
karşılaştırmaktadır: “Burası daha orta yaşlı burjuvanın, aşırı bir müzik seçimi
yapmadan gitmeyi tercih ettiği bir yerdir. Oysa Beyoğlu’nda öyle gençler vardır ki,
üstüne para versen istemediği müziği dinlemeye gitmez, illa oraya gider. Aslında
öyle bakıldığında Beyoğlu daha seçkin; daha ‘spesifik’ şeylerin olduğu bir yer.
Burada öyle özelleşmiş şeyler yok... Bir tür pahalı alışveriş, tüketim..” Bu kişinin, bu
açıklamayla üstünde durduğu önemli nokta, semtte yaşayanların aslında, tüketim
bakımından üst seviyede oldukları, fakat kültürel anlamda belirli bir müzik zevki bile
olmayan insanlar olduklarıdır. Mağgönül (2006, s.204,206), semtin kimliğinin içinin,
semtli tarafından yeniden doldurulduğunu söyler. Mevcut durumda, aslında semtteki
seçkinlik kimliği de değişmektedir. O’na göre, semtli için ‘ekonomik sermaye’.
‘kültürel sermaye’den daha fazla önem kazanmıştır.
Ayrıca semtlinin, vaktini burada geçirmekten hoşlandığı, mümkün olduğunda dışarı
çıkmaktan kaçındığı anlaşılmaktadır. ”Hafta sonları ise sabahtan akşama kadar
Nişantaşı’nda o kafe senin bu kafe benim dolaşıp sohbet ediyorlar. Nişantaşı’ndan
çıkmıyorlar” (Đpek Özbey, 2009).
Semtin tüm ara sokak ve caddeleri en dolu saatlerini, okulların yoğunluğu nedeniye
okulların dağılma zamanında yaşamaktadır (Özger, 2005, s.128). Nişantaşı’nda,
gündüz alışveriş yapanlar ve trafiğin yoğunluğu varken, akşam mağazaların
kapatma satleriyle beraber, sessizliğin başladığı görülmektedir. Bu saatlerde,
“gündüzün renkli semtini hatırlatan tek şey ana caddelerdeki mağazaların gece
boyunca açık kalan ışıkları.” (Özger, 2005, s.127). Buna ek olarak akşam
saatlerinde, semtin cafe, bar ve restoranlarında yoğunluk olduğu gözlenmektedir.
Özger (2005, s.129), semtin gece hayatının, park yeri bulamayan araçların
kalabalığıyla sokağa yansıdığını söylemektedir.
Günümüzde, semtte mağaza, cafe ve restoranlar yoğun olduğu kadar, doktor
muayenehanesi, tıp merkezi, laboratuar ve görüntüleme merkezi, eczane gibi sağlık
hizmeti veren iş faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir.
30 yıldır burada oturan Senem Çapa, Nişantaşı’nda kültürsüz bi insanın
bulunmayacağını, buradaki herkesin kendini yetiştirmiş olduğundan bahsetmektedir.
O’na göre, semtteki kişi “şiveli konuşsa da ne makarna yenir, ne şarap içilir, bilir”
(aktaran Özbey, 2009).
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Çapa’nın, kültürü, makarna ve şarap zevkine göre ayırt ettiği görülmektedir. Bu
durum, Bali’nin de üzerinde durduğu 1980 sonrası değişen Türkiye’nin yeni
zenginlerinin tavırlarıyla doğrudan ilişkilidir. Dünya yemekleri ve şarap, Türk
yaşantısına girmiş, özellikle yeni zenginlerin yaşamlarında bir gösteriş haline
gelmiştir.
Özger, Nişantaşı’nda gezen kadınların şıklıklarından bahsederken, aynı zamanda,
toplumsal bir dengesizlikten de şu şekilde bahsetmektedir: “Đnce topuklular üstünde
yürüyen alımlı bayan, leopar desenli çantaşında, üç beş bozukluk arıyor, kağıt
mendil satan çocuk için. Bulur bulmaz, ufaklığın kirli ellerine tutuşturuyor, ısrarla
uzattığı paketi görmezden gelip yarıda bıraktığı vitrini süzüyor. En ufak ayrıntıya
dikiyor gözlerini. Tabağın dibinde kalanları sıyıran bir açlık bakışlarında.” (Özger,
2005, s.128).
Pahalı eşyalar satan mağazalari, göz kamaştıran vitrinleri, caddelerinde dolaşan
pahalı arabaları ile zenginliğin bu kadar gözler önüne serildiği Nişantaşı’nda, bu
yaşama eklemlenen başka hayatlar olması da kaçınılmazdır. Özellikle semtin en
kalabalık noktaları olan, Valikonağı Caddesi, Teşvikiye Cami önü ve Abdi Đpekçi
Caddesi’nin Bostan Sokak’a yakın olan yerlerinde, yemek parası isteyen ya da
mendil satan çocuklara, çiçek satmak ya da fal bakmak isteyen çingenelere
rastlamak mümkündür. Özger’in bahsettiği, şık giyimli kadınla, mendil satan elleri
kirli olan çocuk görünüşte tezat oluştursa da, gelir farklılıklarının çok büyük olduğu
Türkiye’de bu tür görüntüleri görmek olağan bir durum haline gelmiştir.
Ayrıca semtin her sokağında, en işlek saatlerde bile, özellikle işyeri ve
mağazalardan çıkan geri dönüştürülebilir atıkları –kağıt, plastik, demir gibitoplayanlarla

karşılaşılabilir.

Baudrillard’in

(1970/2008,

s.40),

“çöp

sepeti

uygarlığı”ndan söz etmenin yerinde olduğu düşüncesine bir kanıt olarak, sürekli
tüketen bir Nişantaşı’nın, sürekli olarak çöp ürettiği gözlemlenir. Görselliğin ön
planda olduğu semtin sokaklarında görülen çöpler, bu duruma ters düşmektedir. Şık
bir vitrinin önündeki koliler, bu ihtişam hakkında soru işareti oluşturmaktadır.
Buna ek olarak, semtin aşağı taraflarına inildikçe iki tane gecekondu bölgesine
rastanmaktadır. Bunlardan biri olan ve “Teneke Mahallesi” olarak anılan gecekondu
bölgesi, günümüzde boşaltılmıştır. Diğer gecekondu bölgesi ise Deryadil Sokak’ta,
Fulya’dan Teşvikiye’ye çkan kestirme yol üzerinde bulunmaktadır. Orhan Pamuk
(2008b, s.320), 1960’lı yılların sonunda da Nişantaşı semtinin aşağılara inildikçe
yoksullaşan mahalleleri olduğundan bahsetmektedir.
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Semtin dikkat çeken ve beklendiği gibi röper noktası olmuş yapılarından biri 1994
yılında (www.millire.com, 2010) hizmete giren, bir sigorta şirketine ait Genel
Müdürlük binasıdır. Bina, semtin önemli apartmanlarından biri olan Maçka Palas’ın
yanına inşa edilmiştir. Binada şirkete ait bir genel müdürlük bölümü, üst yönetim
büroları, memur çalışma bölümü dışında, Sigortacılık Enstitüsü, dinlenme tesisleri,
konferans ve sergi salonu, kütüphane, müze, bir banka şubesi, kiralık bürolar ve
çarşı bulunmaktadır (Özaslan, 2003, s.63-4).
Ayrıca, bir açık hava alışveriş merkezine dönüşmüş olan Nişantaşı’nda, 2008
yılında, Teşvikiye Caddesi üzerinde, on altı katlı bir kapalı alışveriş merkezi
açılmıştır. Đçinde mağazaların yanısıra, sinema salonları, yemek alanı, sergi
salonları bulunmaktadır. 2010 yılında, binanın, bölgeye getireceği insan ve araç
yükünün fazla olması nedeniyle kanuna aykırı olduğu için, alışveriş merkezi
Danıştay kararıyla kaçak kaçak durumuna düşmüştür (Öztürk, 2010).
1999 yılında, Şişli Belediyesi, “Nişantaşı-Teşvikiye ve Çevresi Kentsel Tasarım
Projesi” adı altında bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma ile, Spor Caddesi, Maçka
Caddesi ve Teşvikiye Caddesi’ndeki, eski ve yeni bina cephelerinin uyumunu
sağlamak amaçlanmıştır. Şişli Belediyesi, mevcut mimari karakteri koruyarak, plan
ve renk önerileri getirildiğini belirtmiştir (Şişli Belediyesi, 1999, s.4). Mimar ve mal
sahibiyle, ortak yürütülen bu çalışmada, belediyenin önerileri bağlayıcı nitelikte
olmamıştır, fakat önemli bir işbirliği sağlanmıştır. (kişisel görüşme, Özlem Öğüt,
2010) Bunun yanısıra, Vali Konağı Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Rumeli
Caddesi arasında kalan alanla ilgili olarak da bir kentsel tasarım çalışması
yürütülmüştür (Şişli Belediyesi, 1999, s.13), (Şekil 3.5 ve 3.6).

Şekil 3.5 : Teşvikiye Caddesi Đmran Apt. için Belediye’nin örnek çalışması, Kaynak: Şişli
Belediyesi, Kentsel Tasarım Proje Çalışması, 1999, s.11
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Şekil 3.6 : Teşvikiye Caddesi Đmran Apt. için mal sahibi ve mimarın çalışması,Kaynak: Şişli
Belediyesi, Kentsel Tasarım Proje Çalışması, 1999, s.11

“Kafeler, restoranlar ve dünyanın bir çok ünlü markasının mağazaları Nişantaşı’nın
‘sosyetik’ profilini oluşturur” (Özger, 2005, s.129).
3.3.1 Yeme, Đçme ve Eğlenme
Nişantaşı, eğlence hayatının da önemli merkezlerinden biri olmuştur. Semtte
günümüz eğlence anlayışına uygun gece kulübü, bar, kafe ve restoranlara
rastlanmaktadır. Bunların özellikle Reasürans Çarşısı’nda ve Abdi Đpekçi Anıtı’na
yakın olan yerlerde yoğunlaştığı, gözlemlenmektedir. Sadece semtliye değil, tüm
kente hitap eden bu mekanların sayısı, Beyoğlu’ndaki kadar çok değildir. Bunun
nedeni olarak, semtin hala yoğun şekilde konut olarak kullanılması gösterilebilir
(Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1 : Teşvikiye ve Harbiye Mahalleleri yıllara gore nüfusu, güncel işyerii ve konut
sayısı, Kaynak: www.sislibelediyesi.com

Teşvikiye Mahallesi
Harbiye Mahallesi

1990

1997

2000

2008

12990
5172

12506
4077

11598
5658

11512
2327

Güncel
Mesken
5935
1272

Güncel
Đşyeri
1835
1213

Milli R. Kompleksi içinde bulunan çarşı, en çok cafe ve barlarıyla dikkat çekmektedir.
Gün içinde giriş katında bulunan kafeler kalabalıkken, haftasonu geceleri bodrum
katındaki barlar da olmaktadır. Ali Tufan Koç (2009) Reasürans Çarşısı’nı, “gece
hayatının modası geçmeyen adresi” olarak nitelendirmektedir. Tuğçe Erdemli (2004)
Çarşı’daki gece hayatını şu şekilde anlatmaktadır:
“Yüksek sesli müziğe tahammül edemiyorsanız akşam saatlerinde Reasürans’taki barlara
uğramayın. Eğlenmeye geldim diyorsanız Alt Çarşı’nın en köşesindeki C.. , pasajın en tutulan
barı. Yaş ortalaması 25’i geçmiyor. Hafta sonları, bırakın barın içine girmeyi, dışarda ayakta
durmak için bile yer bulmak imkansız. Reasürans eğlencesinde klasikleşen diğer bir mekan
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ise T... Barın kapalı alanı çok küçük olduğundan içeride yer bulamayabilirsiniz. Ama zaten
T...’da kapının önündeki merdivenlere oturmak daha çok prim yapıyor.”

Semtteki kafe ve restoranların bütün gün dolu olduğunu söylemek mümkündür.
Gündüz saatlerinde kadınların yoğunlukta olduğu kafe ve restoranlarda, akşam
saatlerinde erkeklerin de çoğaldığı gözlemlenmektedir. Bu mekanlarda, iş çıkışı
saatlerinde özel eğlenceler düzenlenmektedir. Bu sebeple, orta yaşlı kullanıcıların
daha çok, gençlerin ise daha az olduğu görülmektedir. Bu eğlence alanları, 1994
yılında hizmete giren Reasürans Çarşısı’nda, Teşvikiye Cami çevresinde, Vali
Konağı Caddesi yakınlarında ve Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bunların arasında, magazin basının da ilgisini çekmesiyle, son zamanlarda en çok
adı duyulanlar Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde bulunanlardır. Bu Cadde’de, özellikle
üst gelirli ve orta yaş grubu insanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Bu mekanların yanısıra, çeşitli sermaye grupları ve Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla,
semtte bir takım sokak etkinlikleri de düzenlenmektedir. Yılbaşı şenlikleri, moda
etkinlikleri, sokakta dans gösterileri gibi çalışmalar yapılmaktadır (Şekil 3.7). Bu
etkinlikler, insanları biraraya getirir ve sokakların sadece gelip geçilen alanlar
olmaktan çıkıp bireyler arası etkileşim yaratan mekanlar haline dönüşmesini sağlar.

Şekil 3.7 : Nişantaşı Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilen dans etkinliği Kaynak:
www.internethaber.com

3.3.2 Alışveriş ve Mağazalar
Süha Tuğtepe (2008, s.19), Teşvikiye ve Nişantaşı semtlerinin pahalı malların
satıldığı bir semt haline gelmesinin, Rumeli Caddesi ile Teşvikiye Caddesi’ndeki
sosyete modacılardan sonra, 1970’lerde bu caddelerdeki ünlü markaları satan lüks
mağazaların artmasına bağlamaktadır. Bu dönemlerde, semtin lüks eşyalar satan
caddesi olarak Rumeli ve Teşvikiye Caddesi aksının kullanıldığı göze çarpmaktadır
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(Tuğtepe, 2008, s.19). Günümüzde bu Cadde, işlekliğini hala korumaktadır, ancak
Abdi Đpekçi Caddesi en lüks cadde olarak gelişmesi yönünde desteklenmiştir.
Bunların yanısıra, Teşvikiye Caddesi’ne paralel olan Akkavak ve Şakayık
Sokakları’nda da butikler ve mağazalar bulunmaktadır (Şekil 3.8).

Şekil 3.8 : Akkavak Sokak, 17 Eylül 2010, saat 17:30, Foto: C. Gezer

2008 yılında hizmete giren, kapalı alışveriş merkezinin, semt sokakları kadar
kalabalık olmadığı gözlemlenmiştir. Bu alışveriş merkezinin içinde bulunan
mağazalar, çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Đçerideki kullanıcı yoğunluğu, semtin
diğer sokaklarına nazaran daha azdır. Akşamları ise bu yoğunluk daha da
azalmaktadır. Kötü hava şartlarında bu kullanıcı yoğunluğunun arttığı görülmektedir
(Şekil 3.9).

Şekil 3.9 : Nişantaşı’ndaki kapalı Alışveriş Merkezi, 3 Eylül 2010, saat 13:30, Foto: C. Gezer

Semtin bir diğer alışveriş alanı olan Reasürans Çarşısı’ın içindeki dükkanlar ise
mağaza olarak tasarlanmıştır (Şekil 3.10). Đlk kurulduğu yıllarda ev aksesuarları
satan mağazalar ve giriş katında bir bar vardır. Bodrum katındaki dükkanlar da
mağaza olarak kullanılmıştır. 2003 yılında Çarşı’nın bodrum katında açılan ilk gece
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kulübünün ardından, tüm çarşı kafe, bar ve gece kulüpleriyle dolmuş, mağazalar
azalmıştır.

Şekil 3.10 : Sigorta şirketinin yaptırdığı R. Çarşısı, 7 Eylül 2010, saat 14:30, Foto: C. Gezer

3.3.3 Sanat
Madra (1992, s.53), 1980’lerden sonra oluşturulmaya çalışılan sanat anlayışı içinde,
sanatçıların özel sektöre ait güncel yayınlardaki uluslararası yaşam biçiminin
oyuncuları durumuna düşürüldüğünü; medya aracılığıyla seçkinler ve sanatçılar
arasında yapay bir kültür ilişkisi kurulduğunu; sanatın toplumun çağdaş bilince
ulaşması için gerekli bir olgu değil, seçkinlerin yaşam biçiminin yani kitle kültürünün
bir parçası olarak tanıtıldığını savunmaktadır.
Buna karşın, Nişantaşı’ndaki sanat etkinlilerine bakıldığında, Madran’ın bahsettiği
durumla karşılaşıldığı gibi, tam tersi de görülmektedir. 2002 yılında, “Đstanbul Yaya
Sergileri” adı altında yapılan sergide mekan olarak Nişantaşı sokakları, kaldırımları
ve binaları kullanılmıştır (Şekiş 3.11). Bu sergi, Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla
gerçekleşmiştir. Kamusal alanda düzenlenerek halka açık olan bu serginin
benzerlerine, özellikle Avrupa’da rastlanmaktadır (Salgado de la Rosa, 2002, s.58).
Halk sergi alanının içinde bulunarak, hem izleyici hem de katılımcı olmuştur. M.
Asuncion Salgado de la rosa (2002, s.56), sanatın belli bir mekanda sergilenmesinin
fiziksel kısıtlamadan çok, sanatın erişilebilirliğiyle iligli olduğunu belirtmektedir. Bu
anlamda yaya sergileri, tüm şehir halkının ulaşabileceği bir etkinlik olmuştur.
Gökhan Avcıoğlu (2002), sanatın kentsel mekanda bir açık hava sergisine
dönüşmesiyle, sadece Nişantaşılılar için değil, oradan gelip geçenler için de önemli
bir iletişim kaynağı olup bir alışveriş haline geldiğini söylemektedir.
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Şekil 3.11 : Nişantaşı Yaya Sergileri’nden örnek, Kaynak: www.wowturkey.com

Renata Salecl (2008, s.298-9), günümüz sanatının kendi gündelik yaşamını bir
sanat yapıtı yaparak, siyasetten uzaklaştığını söylemektedir. Bu değişimin
kapitalizmle ilgili olduğunu düşünmektedir. Sermaye küreselleşerek, çağdaş sanatın
gündelik olanla ilgili saplantısına damgasını vurmuştur. Çünkü, kendine ve gündelik
olana yönelme kapitalist toplum mantığıyla ilişkilidir.

Sonuç olarak, günümüzde

sanat, gündelik yaşamı sanat nesnesi olarak göstermeye çalışmaktadır.
Salgado de la Rosa’ya göre, sanatın erişilebilirliğini kısıtlayan galeriler elitist kavramı
renklendirmektedir. Nişantaşı semtinde, yaya sergilerinde olduğu gibi kamusal sanat
etkinliklerin yanısıra, galerilerin de oldukça fazla olduğu dikkat çekmektedir. Sadece
semtteki sanat galerilerinin sayısı 40’ı geçmektedir.
Semtte yapılan pek çok çalışmada olduğu gibi, sanat konusunda da Şişli
Belediyesi’nin etkileri ve katkıları görülmektedir. Semtte düzenlenen Yaya
Sergileri’nden sonra, 2009 yılında Đstanbul Aydın Üniversitesi, Moda Tekstil Tasarım
bölümü öğrencileri, ağaç giydirme projesi yapmışlardır (Şekil 3.12). Aynı yıl, Şişli
Belediyesi ve özel bir şirketin öncülüğünde, Nişantaşı Parkı 4 yıl boyunca hizmet
verecek olan “Sanat Parkı”na dönüştürülmüştür (Şekil 3.13).
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Şekil 3.12 : Ağaç Giydirme Çalışması’ndan bir örnek, Abdi Đpekçi Anıtı önü, Kaynak: Şişli
Belediyesi

Şekil 3.13 : Nişantaşı Sanat Parkı’nda bir çalışma, Kaynak: Şişli Belediyesi

Bunların yannında, semtin tüketim karakterine uygun olarak, pek çok vitrin tasarım
yarışması düzenlenmiştir. Vitrinler de bir sanat eseri gibi tasarlanan mekanlar haline
dönüşmektedir (Şekil 3.14). Bunun en çarpıcı örneği olarak, ünlü bir giyim
markasının mağazanın vitrinini dans platformuna dönüştürmesi gösterilebilir (Url-1).
11 dansçı, 8 saat boyunca vitrinde dans ederek, aslında markanın tanıtımını
yapmaktadır. Böylece, vitrin önünden geçenin sadece izlediği ya da bakıp geçtiği
değil, aynı zamanda içine dahil olduğu bir (tiyatro) sahnesine dönüşmüştür (Şekil
3.15).
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Şekil 3.14 : Nişantaşı’ndan vitrin görüntüleri, Foto: C. Gezer

Şekil 3.15 : Vitrinde dans, Kaynak: http://www.istanbulkoz.com.tr/

Bu çalışmalarda katkısı bulunan Şişli Belediye Başkanı, moda denilince ilk akla
gelen Milano ve Paris şehirlerini, yaptıkları etkinliklerle geride bıraktığı iddiasını
taşımaktadır (Kaya, 2009). Bu iddia, yapılan etkinliklerin, Avrupa’daki benzer
kentlere benzeme çabasından kaynaklandığını düşündürüyor. Bu durum, sanatsal
etkinliklerin de birer tüketim malzemesine dönüşüğünü göstermektedir.
1980’li yıllar, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal değişiminin dönüm noktası
olmuştur. Özellikle ekonomik alanda yaşanan büyük değişim, toplumsal değişimlere
neden olmuştur. Daha önce satılması yasak olan giyim, alkol, sigara gibi yabancı
malların bir anda serbest olması, zenginliğin saklanmasına gerek kalmaması gibi
değişimler, konut edinme, eğlence, alışveriş gibi konularda da yeni anlayışların
hakim olmasına sebep olmuştur. Türkiye’de bu dönemde, tüketim kültürünün içinde
barınan kıtlıkla baş edebilme vaadine karşılık ortaya çıkan bolluk kavramının neden
olduğu satın alma çılgınlığı, ani bir geçişle yaşanmıştır. Bu sebeple özellikle
Đstanbul’da da önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu dönemde kent, sınıf
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ayrılıklarını vurgulayarak gelişmiştir; bir yanda küresel kent imgesine sahip olan
modern

bir oluşum varken, diğer

yanda

maddi olanaksızlıklar

yüzünden

gelişemeyen bir kent görüntüsüyle karşılaşılmaktadır. Türkiye’deki her kentte
yaşanan küreselleşme eşit olmadığı gibi, Đstanbul’un her semti ya da her
caddesindeki küreselleşme de eşit olmamıştır. Bunun yanısıra, kentte turizmi
geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar da, kentteki bu ikilemi güçlendirmiştir.
Bu bağlamda, kurulduğu tarihlerden itibaren seçkin bir yerleşim ve alışveriş semti
olma iddiası taşıyan Nişantaşı dikkat çekmektedir. Bölgede 1999 ıylında
uygulanmaya başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının da etkisiyle semtin, açık
hava alışveriş ve eğlence merkezi haline gelmeye bağladığı anlaşılmaktadır.
Bunlara ek olarak, semtte gerçekleşen Yaya Sergileri, sokakta dans şenlikleri, ağaç
giyirme çalışmaları gibi etkinlikler de kentsel dönüşüm süreçlerinden bağımsız
değildir. Bu bağlamda, Nişantaşı semtinin 1990’lı yılların sonlarından itibaren pek
çok etkinlikle süslenerek, karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu yıllar Belediye’nin bu
bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başladığı tarihlerdir. Belediye tarafından
yapılan mimari çalışmalara ek olarak bu tür etkinliklerin sayısının da bu tarihleri
artması rastlantı değildir. Kentte yaşayanların da dahil olduğu etkinliklerle sanat da
tüketimin bir parçası olmaktadır.
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4. ABDĐ ĐPEKÇĐ CADDESĐ
4.1 Abdi Đpekçi Caddesi’nin Tarihsel Süreçteki Gelişimi
Bir sigorta şirketi için 1924 yılında Đstanbul haritaları hazırlayan Jacques Pervititch’in
haritalarından anlaşıldığı gibi, Nişantaşı ve Teşvikiye semtlerinin ilk kuruluş
yıllarında, Abdi Đpekçi Caddesi’nin adı Bostan Sokak’tır. Nişantaşı semtinin
sonlandığı bu Cadde’nin devamında yeşil alan bulunmaktadır (Şekil 4.1).

Şekil 4.1 : Jaques Pervititch Şişli Haritası üzerinde Abdi Đpekçi Caddesi (Bostan Sokak),
1924

55

Haritalara göre, bu Cadde’yi Teşvikiye Caddesi’ne bağlayan sokaklar, Vali konağı
Caddesi’nden başlayarak; Bostan Sokak, Atiye Sokak ve Bronz Sokak’tır. Bronz
Sokak’la beraber Cadde sona ermektedir.

Şekil 4.2 : J. Pervitich Nişantaşı Haritası, Abdi Đpekçi Caddesi, Bostan Sokak olarak
geçmektedir.

Şekil 4.3 : Bugünkü Askeri Müze’nin önünden Abdi Đpekçi Caddesi’ne bakış, 1920’li yıllar.
Kaynak: Göksel, 1999, s.31. Behzat Üsdiken Arşivi’nden

Pervititch haritalarına bakıldığında bu dönemde, bölgenin diğer sokaklarında pek
çok konak varken, bu cadde üzerinde, (önceleri Süreyya Paşa’ya ait olan) Đzzet Holo
Paşa Konağı bulunmaktadır. Şadiye Sultan, Münire Sultan ve Şerif Paşa
Konaklarının

müştemilatlarının

bu

Cadde’ye
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açılan

kapılarının

olduğu

anlaşılmaktadır (Şekil 4.4 ve 4.5). Bu konaklar dışında Cadde’de sadece bostanlar
bulunmaktadır (Şekil 4.2 ve 4.3).
Orhan Pamuk’un (2009), Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanında, Nişantaşı’nda
bahçıvanlık yapan bir kişi, 1890’lı yılların sonunda bölgeyi ve Abdi Đpekçi Caddesi’ni
şu şekilde anlatmaktadır:
“Buraları eskiden bostanlıktı, babam bostan bekçisiydi. Eskiden, yüz yıl önce, buralarda,
bostanlar, çilek tarlaları ve incirlikler varmış. Padişahlar karşı yamaçlardan tüfek atıyorlar,
hatıra diye bu nişan taşlarını dikiyorlar... Sonra bostanları bozuk konaklar yaptılar. Şimdi
bostan az kaldı. Ben bostancılık da yaptım. Konaklar dikilince bu bahçe merakı
çıktı...Zenginler buraya yerleşmeye başladılar. Ahşap konaklar büyüdükçe büyüdü. Konaklara
kocaman ahırlar yapıldı. Ahırlara ikişer üçer araba soktular. Arabacılar, ahçılar, uşaklar,
hizmetçiler, yanaşmalar çoğaldı. Sonra paşaların, beylerin arkasından Yahudiler, Ermeniler,
tüccarlar geldiler. Onlar taş ve beton yapılar diktiler. Ağaçlar kesildi, fidanlar söküldü, yollar
açıldı, bostanlar kalmadı. Padişahımız da ahşap camiyi taştan yeniden yaptırdı. Bu altı yıl
önceydi” (s.68).

Şekil 4.4 : Đzzet Holo Paşa Konağı-Mim Kemal Öke Caddesi’nden Bakış Kaynak:
www.wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18345

Şekil 4.5 : Şadiye Sultan Konağı-Abdi Đpekçi Caddesi’nden (Bostan Sokak) Bakış Kaynak:
www.wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18345

Bostan Sokak isminin 1950’li yıllarda Emlak Caddesi olarak değiştirildiği
görülmektedir. 1 Şubat 1979 günü, gazeteci Abdi Đpekçi, evinin yakınlarında
arabasındayken

Emlak

Caddesi’nin

Eytam
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Caddesi

ile

birleştiği

köşede

öldürülmüştür. Bu olaydan sonra Emlak Caddesi’nin adı Abdi Đpekçi Caddesi olarak
değiştirilmiştir. Abdi Đpekçi’nin öldürüldüğü yerde bugün anıtı bulunmaktadır.
1940’lı yıllarda Cadde’nin, Mim Kemal Öke Caddesi’yle birleştiği yerden sonrasında
yapılaşmanın olmadığı görülmektedir (Şekil 4.6). 1950’li yıllarda ise ilk kurulduğunda
Bronz Sokak’la son bulan Cadde’nin Maçka Caddesi’ne doğru büyüdüğü
anlaşılmaktadır(Şekil 4.7), fakat bir kaç bina dışında yapılaşma yoktur.

Şekil 4.6 : Nişantaşı Parkı’ndan Cadde’ye bakış, 1941. Kaynak: Göksel, 1999, s.40-1

Şekil 4.7 : Harbiye’den Abdi Đpekçi Caddesi yönüne bakış, 1950’li yıllar.Kaynak: Yapı Kredi
Arşivi’nden Selahattin Giz Fotoğrafı.
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Abdi Đpekçi Caddesi, 1950 ve1960’lı yıllarda gelişip dikkat çekmeye başlamıştır.
Dönemin önemli işadamları, profesör ve sanatçılarının burada yaşamaya başladığı
görülmektedir (Milliyet, 1956, 1962, 1963, 1966). Bunun yanısıra, halı, tablo,
mobilya, avize gibi bir takım değerli eşyaların müzayedelerinin bu cadde üzerindeki
bazı binalarda yapıldığına rastlanmaktadır (Milliyet, 1962, 1968, 1969). Đstanbul’un
sayılı gece kulüplerinden biri de, 1960’lı yılların ikinci yarısından, 1980’lerin sonuna
kadar, bu cadde üzerinde bulunmuştur (Milliyet, 1968, 1973, 1975, 1977, 1982)
(Şekil 4.8).

Şekil 4.8 : Abdi Đpekçi Caddesi’nde bulunan gece kulübünün ilanları (Emlak Caddesi).
Kaynak: Milliyet, 1968 ve 1975.

Grafik, resim, iç mimarlık, tesktil, seramik gibi dallarda eğitim veren, bugün Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu,
Abdi Đpekçi Caddesi’nde (bugünkü Bostan Sokak ile kesiştiği köşedeki binasında),
tiyatro salonuyla 1970’lere kadar hizmet vermiştir. 1960’lı yıllardan bu yana Lisan ve
Kültür Merkezi, bu cadde üzerindeki binasında, bale, lisan, resim, tiyatro, mankenlik,
stilistlik, modelistlik, iç mimarlık gibi alanalrda eğitime devam etmektedir. 1990’lı
yılların başına kadar Cadde’de, bir çok sanatçının konser verdiği Destek Oditoryumu
hizmet vermiştir.

Şekil 4.9 : Abdi Đpekçi Caddesi’nden Maçka Palas’ın arka bahçesine bakış, 1960’lı yıllar.
Kaynak: Göksel, 1999, s.115

59

1972, 1984 ve 1991 yıllarında, semtte yapılan trafik düzeni değişikliğiyle (Milliyet,
1972, 1984), Abdi Đpekçi Caddesi de ana yollar arasında transit yol haline gelmiştir.
Bu sebeple, trafik gürültüsü ve çevre kirliliği oranı artmaya başlamıştır. Günümüzde
caddede trafik çift yönlü olarak işlemektedir. Mevidiyeköy’den kalkıp, Beşiktaş’a inen
Đstanbul Büyükşehir Belediye’sine ait otobüsler bu caddeyi kullanmaktadırlar.
1980’li yıllarda (Milliyet, 1974, 1987, 1987) Cadde’de ünlü butiklerin ve doktor
muayenehanelerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu yıllarda, ışıklandırmasının da
yapılmadığı, bu nedenle de Cadde’de hırsızlık ve kaza olaylarının arttığı
görülmektedir (Sivrihisarlı, 1988).
Abdi Đpekçi Caddesi, 1990’lı yılların sonlarıyla beraber, semtin gözde caddelerin biri
olmuş; ünlü markaların mağazalarını açtığı, ünlü işadamı ve sanatçıların yemek
yemek ve alışveriş yapmak için tercih ettiği, turistik bir tüketim alanı haline gelmiştir.
4.2 Abdi Đpekçi Caddesi’nin Küreselleşme Süreci ve Günümüzdeki Kimliği
Nişantaşı semtinin yerleşim alanları 1920’li yıllara kadar, Harbiye yönünde, Abdi
Đpekçi Caddesi (o dönemki adı olan Bostan Sokak) ile son bulmuştur. Nişantaşı’nın
konaklar semti olarak geliştiği bu dönemde ise, bu Cadde üzerindeki arsalarda
bostanlar vardır. Nişantaşı’nın 1930’larda hızla apartmanlaşmasıyla beraber, Abdi
Đpekçi Caddesi’nde de apartmanların yapılarak yerleşim alanı olarak kullanılmaya
başladığı söylenebilir. 1950’lerden sonra ise, önemli insanların yaşamak için bu
Cadde’yi seçtiği anlaşılmaktadır.
Günümüzde Abdi Đpekçi Caddesi, Nişantaşı’nın Harbiye yönünde son bulduğu yer
değildir. Cadde’ye paralel olan Mim Kemal Öke Caddesi uzayarak Abdi Đpekçi
Caddesi’yle birleşmiştir. Bu iki Cadde’yi, Abdi Đpekçi Anıtı’ndan başlayan Eytam
Caddesi birleştirmektedir. Abdi Đpekçi Caddesi, 1920’lerde Bronz Sokak’a kadar
devam edip, bu sokakla Maçka Caddesi’ne bağlanırken, günümüzde Maçka
Parkı’na sınır oluşturacak şekilde uzayıp, bu Cadde’ye (Maçka Caddesi’ne)
bağlanmıştır. Günümüzde Abdi Đpekçi Caddesi’nin, Mim Kemal Öke Caddesi’yle
birleşip Maçka Caddesi’ne uzayan bölümünün bir tarafına binalar yapılmış, ancak
diğer tarafı Maçka Parkı olarak kalmıştır (Şekil 4.10 ve 4.11).
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Şekil 4.10 : Mühendis “Nedjib”in çizdiği harita, 1912, Kaynak: Göksel, 1999, s.34

Şekil 4.11 : Abdi Đpekçi Caddesi Belediye Haritası, 2000

Cadde’nin başlangıcı ve sonu arasında 29 metrelik kot farkı vardır. Cadde’nin
özellikle, Vali Konağı Caddesi ve Bronz Sokak arasında kalan bölümündeki eğim
fazladır. Bu eğim nedeniyle, yol kotu ve kaldırım pek çok binanın bodrum katından
geçmektedir (Şekil 4.12).
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Şekil 4.12 : Abdi Đpekçi Caddesi’nden Vali Konağı’na bakış, 05.01.1950, Kaynak:
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr

Şekil 4.13 : Abdi Đpekçi Caddesi’nden Vali Konağı’na aynı açıdan bakış, 24.03.2010

1950’li ve 1980’li yıllardaki fotoğraflarına bakıldığında, apartmanların giriş ve bu
kaldırımüstü bodrum katlarının konut olarak kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde,
bu bodrum katları apartmandan bağımsız, kaldırımdan bir merdivenle inilerek girilen
mağaza ve kafe olarak kullanılmaktadır. Böylece, Cadde boyunca apartmanların
giriş, bodrum ve kimi zaman da birinci katlarında dükkanlar açılmıştır (Şekil 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, 4.16 ve 4.17).
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Şekil 4.14 : Abdi Đpekçi Anıtı’ndan Atiye Sokak yönüne bakış, 12.07.1979
Kaynak: http:// www.youtube.com/watch?v=eFOKaH3Qchk

Şekil 4.15 : Abdi Đpekçi Anıtı’ndan Atiye Sokak yönüne bakış, Eylül, 2010, Foto: Murat Tekin
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Şekil 4.16 : Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde bir bina, 1934 Kaynak: Mimar Dergisi Sayı:4,
1934, s.134

Şekil 4.17 : Alt kaları mağazaya dönüştürülüp, üstüne 2 kat eklenen aynı bina, 2010, Foto:
C. Gezer

Bunun yanısıra, Abdi Đpekçi Caddesi üzerindeki pek çok binaya yeni kat eklendiği
görülmektedir (Şekil 4.18 ve 4.19). Aydın Uğur (1992, s.32), Teşvikiye gibi
mahallelerde görülen manzaraya göre apartmanların katlarının prestij numaraları
olduğunu belirtmektedir. Bu yerlerde, kat mensupları arasında simgesel bir şiddet ve
ciddi bir tabakalaşma olduğunu, alt ve üst katların gerilim içinde yaşadığını
söylemektedir. Bu Cadde üzerindeki binaların da Boğaz görünümlü manzası vardır
ve bu sebeple yükselmeleri emlak gelirini arttırmaktadır.
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Şekil 4.18 : Abdi Đpekçi Cadesi’nde yeni kat eklenen bazı binalar, 2010

Günümüzde, Cadde’deki binaların alt katları mağaza, restoran ve kafe olarak
işlevlendirilirken, üst katlar ise işyeri ve konut olarak kullanılmaktadır. Cadde ilk
kurulduğu dönemlerden farklı olarak, alışveriş ve eğlence hayatıyla ön plandadır.
Sadece semtlinin değil, tüm yüksek gelirli Đstanbul’lunun vakit geçirmek için geldiği
bir Cadde haline dönüşmüştür.
Mübeccel Kıray (aktaran Göksel, 1999, s.22), Abdi Đpekçi Caddesi’nin günümüzdeki
oluşumunu “bir tür Đstiklal Caddesi” olarak tanımlamaktadır, ama buranın en üst
tabaka tüketim alanı olarak geliştiğini belirtmektedir. O’na göre, şehrin en iddialı
caddesidir. Büyük şirketler kulelere taşınırken, özellikle yurtdışından gelen daha
küçük çaplı şirketler –reklamcılar, borsa şirketleri gibi- herkesin alışık olduğu ve
prestijli bir bölge aradıkları için Đstanbul’da bu Cadde’yi tercih etmektedirler.
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Şekil 4.19 : Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde Genel Müdürlük binası, 1984 Kaynak: Milliyet
Gazetesi, 28 Ekim 1984, s.7

Şekil 4.20 : Genel Müdürlük binası olarak kullanılan aynı bina, 2010, Foto: C. Gezer

Đnternet üzerinden, çeşitli ürün ve hizmletleri kısıtlı süreler için indirimli olarak satan
yabancı kaynaklı bir firmanın yöneticisi, Türkiye işyerini açtıkları Abdi Đpekçi
Caddesi’ni, “prestijli, kent içinde ulaşımı kolay ve şehir manzaralı” olduğu için
seçtiklerini belirtmiştir (kişisel görüşme, 26 Mayıs 2010). Buna ek olarak, Cadde’yi,
“iş merkezi” olarak değil “butik” olarak tanımlamaktadır.
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Şekil 4.21 : Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde bir bina, 1999 öncesi, Kaynak:
www.wowturkey.com

Şekil 4.22 : 1999 yılında yeniden canlandırılan aynı bina, 2010

Bölgede yapılan çalışmalar, yerli halkı buraya getirmenin yanısıra, Cadde’yi
Avrupa’nın önemli yerleriyle yarıştırmayı hedeflemektedir. Buna bağlı olarak,
Cadde’yi turistik bir alan haline getirmek söz konusudur. Kent merkezine yakınlığı
nedeniyle de turist potansiyeli fazla olan bu semte Avrupai bir kimlik kazandırmak
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, bazı binalar bir takım canlandırmacı
üsluplara göre yeniden inşa edilmiştir (Şekil 4.21, 4.22, 4.23, ve 4.24). Bu şekilde,
Cadde üzerinde, daha önce hiç olmamış bir mimari yapı yaratılarak, yabancı
turistlerin tarihi bir açık hava alışveriş ve eğlence merkezinde gezmeleri
sağlanmaktadır.
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Şekil 4.23 : Abdi Đpekçi Caddesi’nde işyeri ve konut olarak kullanılan bir bina, solda, 1999
Kaynak: www.sislibelediyesi.com.tr

Şekil 4.24 : Aynı bina 2003 yılında çok katlı bir mağazaya dönüşmüştür, 2010, Foto: C.
Gezer

Taksim’den kalkan bir takım tur otobüslerinin buradan geçerek, Cadde ile ilgili bilgi
verildiği görülmektedir. Bir tur rehberi (kişisel görüşme, 22 Mayıs 2010), turistlerin
kendi ülkelerindeki caddelerin benzerlerini, Đstanbul’da da görmek istediklerini
belirtmiştir. Tarihi bölgede, pahalı markaların olduğu alışveriş caddesi olarak Abdi
Đpekçi Caddesi’ni gezdirdiklerini, bu Cadde’nin benzerinin Japonya’nın Tokyo
şehrindeki Ginza Caddesi olduğunu dile getirmiştir.
Günümüzde, Cadde’deki mağazalar, kafe ve restoranların üst maddi sınıftaki
bireylere hitap ettiği görülmektedir. Abdi Đpekçi Caddesi’nin lüks tüketim alanı olma
yönündeki gelişimi Şişli Belediyesi’nin bazı çalışmalarıyla da yakından ilglidir.
Belediye, 1999 yılında bölgede “Nişantaşı-Teşvikiye Kentsel Tasarım Proje
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Çalışması”nı uygulamaya başlamıştır. Bu çalışma kapsamında, belediye, bina ve
mağaza sahipleriyle ortak olarak, yapıları mevcut görsel kirlilikten arındırılacak bir
çalışma yapmıştır. Farklı dönemlerde, farklı malzemelerle yapılan eski ve yeni
binaların arasında bir dil birliği sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, binalara
renk ve cephe önerisi getirilmiştir. Sokak ve meydan düzenlemeleri yapılmıştır.
Yılbaşı şenlikleri, yeniyıl aydınlatma, ağaç giydirme çalışmaları, yaya sergileri gibi
etkinlikler de yapılarak semte batılı bir görünüm kazandılmaya başlanmıştır (Şekil
4.25, 4.26, 4.27). Bu çalışmalar sonucunda, yerini işyerlerine bırakan konutların
sayısı tekrar artmaya başlamış, bölge çöküntü bölgesine dönüşmekten kurtarılmıştır
(Url-3).

Şekil 4.25 : Yeniyıl aydınlatmalarıyla Cadde’den bir görüntü, Kaynak: www.wowturkey.com

Şişli Belediyesi Kentsel Tasarım Ofisi çalışanı Mimar Özlem Öğüt (kişisel görüşme,
8 Mart 2010), bu çalışmalar sonucunda 2000’li yıllarda bölgenin kalkınıp, yeniden
eski ihtişamına kavuştuğunu, bunun sonucunda da Abdi Đpekçi Caddesi’nin de
canlandığını belirtmiştir. Öğüt, Belediye’de bu Cadde’nin lüks tüketim merkezine
dönüşümü için özel bir çalışma yapılmadığını, bir süreç içinde birbirinden etkilenerek
bu yönde geliştiğini söylemiştir.

Şekil 4.26 : Yaya Sergileri kapsamında Abdi Đpekçi Caddesi’nde düzenlenen bazı
çalışmalar, 2010 Kaynak: http://www.wowturkey.com
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Abdi Đpekçi Caddesi’nin 1970 ve 80’lerdeki durumuna bakıldığında, dönemin göz
önünde olan insanlarının butik açmak için burayı tercih ettiği, tanınmış doktorlarının
muayenehanelerinin burada olduğu, önemli şirketlerin işyeri ve Genel Müdürlüklerini
burada açtığı görülmektedir (Milliyet Gazetesi, 1974, 1984,1987, 1987). Bunların
yanısıra, Cadde’deki mekanlarda pek çok müzayede yapılmakta, klasik müzik
konserleri verilmekte, dönemin ünlülerinin evinde eğlenceler düzenlenmektedir
(Milliyet Gazetesi, 1962, 1968, 1969, 1987). 1956 senesine ait bir dedikodu haberi,
gazetenin bir köşe yazısında şu şekilde geçmektedir (Milliyet Gazetesi, 1956):
“Bu haftanın en güzel kokteyli Profesör Naşit Erez’in Emlak Caddesi’ndeki güzel
apartmanında verildi... Đstanbul’un ünlü doktorlarının hemen hepsi orada idiler. Doktor
hanımların şıklığına da diyecek yok doğrusu. Ev sahibesi Fransız mavisi ipekli bir elbise
giyiyordu. Erezlerin 16 yaşındaki kızı da pembe emprime bir elbise giymiş ve annesinin
yardımcılığını yapıyor... Bayan Şinasi Erel gri bir elbise ve güzel yüzünü hafif gölgeleyen bir
siyah kaplin giymişti... Değişik tavırları, zarif jestleri ve kalın sesiyle etrafındakilerin alakasını
çeken genç bir kadın var misafirler arasında. Adı Prenses Hasanal... Ağır başlı olduğu kadar
da çok güzel bir kokteyldi bu...” (s.2)

Cadde’de 1980’lere kadar olan dönemde de şaşaalı bir yaşantı vardır. 1990’lı
yıllarda bu görüntüsünü kaybetmesine rağmen günümüzde tekrar kavuşmuştur,
fakat daha önceki dönemindeki bu görkemin günümüzdekinden biraz farklı olduğu
düşünülebilir. Bu dönemlerde, profesörlerin evlerinde düzenlediği eğlencelere
(Milliyet Gazetesi, 1956), piyano resitalleri ve antika eser müzayedelerine karşılık;
günümüzde manken, şarkıcı, futbolcuların gittiği kafe, restoranlar ve yaya sergileri,
yılbaşı şenlikleri mevcuttur. Gösterişin kültür düzeyinden, dış görünüş ve kolay
paraya geçişi; yüksek sanatın, herkes için anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir sanata
dönüşümü bu Cadde üzerinde de görülmektedir.
Cadde’nin, günümüzdeki, gösterişli görüntüsünün yaratılmasında medyanın da etkisi
görülmektedir. 2000’li yıllara kadar, Cadde haberlere konu olmazken, bu yıllarla
beraber medyanın ilgilendiği gözlenmektedir. Bu yazılarda, “en güzel” ve “en seçkin”
insanların (hatta çoğunlukla kadınların) “en şık” ve “en pahalı” eşyaları, “ABD’nin
Madison Avenue’si”, Đtalya’nın Via Condotti’si” ya da “Fransa’nın Champs-Elysees’i”
gibi moda, alışveriş, marka ve eğlencenin kalbi”nden alıyor olmaları, özellikle
vurgulanmaktadır. (Arna, 2000) (Akın, 2002) (Kardüz, 2002) (Eyüboğlu, 2004). Bu
yazılarda, Cadde’deki kafelerin, butiklerin ve insanların Avrupai bir görünümü
olduğunun üzerinde durulmaktadır.
Öğüt (Şişli Belediyesi), bölgedeki bu değişimlere bağlı olarak, 1980’lere kadar büyük
bir çoğunluğunun konut olarak kullanıldığı Cadde’ye, bir kaç işyerinin gelmesiyle
beraber, kira değeri artmaya başladığını belirtmiştir. Kiracı olarak işyerlerini tercih
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eden ev sahipleri, kendi oturdukları evlerinden bile çıkarak bunları ofislere
kiralamışlardır. Đşyerlerinden rahatsız olan bazı kimseler de buradan ayrılmıştır.
Bunun sonucunda Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde, toplam konut sayısı 394 iken,
işyeri sayısı 323’e ulaşmıştır (Şişli Belediyesi, Bilgi Đşlem Merkezi, Mayıs 2010).
Özellikle gece ve gündüz kullanımı fazla ve müzik düzeyi yüksek olan üç katlı bir
restoranın üstündeki iki kat, kalabalık, gürültü ve kokudan dolayı buradan ayrılmıştır.
Buraların hala boş olduğu görülmektedir. Şişli Belediyesi’ne de bu restoranla ilgili
pek çok şikayet gelmektedir (Özlem Öğüt, kişisel görüşme, 2010) (Şekil 4.27).

Şekil 4.27 : Abdi Đpekçi Caddesi’nde çok katlı bir restoran, 10.02.2010

Bunların yanısıra, Ağustos 2010’dan itibaren, Cadde üzerinde Nişantaşı-Teşvikiye 2.
Kentsel Tasarım Çalışması adı altında bir proje yürütülmektedir. Đstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı olan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından trafik
akışı değiştirilip meydan önerilen proje, Şişli Belediyesi tarafından uygulanmaktadır.
“Farklı olacak! Çünkü Nişantaşı..” (Url-3) sloganıyla tasarlanan projeye göre,
Cadde’de kaldırımlar genişletilerek, araç trafiği tek şeritli olarak tek yönde akacaktır.
Böylece, yol kenarına araç park edemeyecek, genişleyen kaldırımları da kafeler
kullanabilecektir (kişisel görüşme, Şişli Belediyesi Fen Đşleri Ofisi). Bunun yanısıra,
Anıt’ın olduğu alan meydana dönüştürülüp üzerine kafe, oturma alanları açılacaktır.
Prrojede

kllanılan

taşlar

da

şu

ekilde

anlatılmıştır:

“Yollarda

asfaltlama

yok… Bergama’da özel olarak kesilmiş 10×10 ebadında Bergama granitinden küp
taşlarla desenli olarak döşenecek olan yollarda yürüyeceğiz. Tretuvarlar ise
Nişantaşı’na özgü olarak 40×40 kesilmiş yeşil diyabaz ve granitin desenli bir
kombinasyonla birleştiği güzellikte olacak…” (Url-3), (Şekil 4.28).
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Şekil 4.28 : Cadde üzerinde uygulana Nişantaşı-Teşvikiye 2. Kentsel Tasarım Çalışması,
Kaynak:www.nisantasi.net

Mağgönül’ün (2006, s.40) görüşme yapıtğı kişilerden Nermin, Abdi Đpekçi
Caddesi’nde oturanları, bölgenin diğer sakinlerinden ayırmıştır. O’na göre, bu
Cadde’de oturanlar, semtin geri kalanıyla olduğu gibi kendi içlerinde de iletişimi
olmayan çok zengin bir kesimdir. Ayrıca pek çok yabancının da burda oturduğunu
belirtmektedir. Burada oturanların kendi aralarında da bir ilişki kurulmadığını
söylemektedir.
Koç (2009) bi yazısında, Abdi Đpekçi Caddesi’nde vakit geçiren insanların tanınmış
kişiler olduğunun üstünde durmuştur:
“Bu Cadde’de yürürken dikkatli olun. Az önce karşınızdan geçen Türkiye güzelinin ta
kendisiydi. Karşınızdaki pusuya yatmış magazin ordusu var. Abdi Đpekçi Caddesi’ne
hoşgeldiniz. Şehrin en saygın isimlerine ev sahipliği yapan cadde, alimliğini ‘eski Đstanbullu’ ev
sakinlerinden; zalimliğini lüks yaşam arayışındaki yeni Nişantaşılılardan alıyor. Eski adıyla
Emlak Caddesi'nin seyri 1 Şubat 1979 gecesi değişti. Abdi Đpekçi, arabasındayken Mehmet
Ali Ağca’nın silahından çıkan mermilere yenik düştü. Bugün Abdi Đpekçi’nin verdiği
mücadeleye tanık olanların yüreğini titreten cadde, kimileri tarafından lüks mağazaların kol
kola gezindiği uzun ince bir yoldan ibaret.”

Bütün bu hareketlilik içinde, Cadde’ye ismini veren Abdi Đpekçi ise unutulmaya yüz
tutmuştur. Buraya konulan Anıt dışında, Abdi Đpekçi Caddesi, O’nun ölümüyle
anılmamakta, bu olay hiç yaşanılmamış gibi davranılmaktadır. Koç’un yazısında da,
Abdi Đpekçi’nin ölümüne yüzeysel bir popüler ifadeyle değinilmiş; bireylerin buna
üzülüp alışverişe devam ettikleri anlatılmıştır. Reha Muhtar (2006), Cadde’ye ismini
veren gazetecinin, günümüzde hatırlanmadığını, fakat Cadde’nin, Abdi Đpekçi gibi
çağdaşlığın simgesi haline geldiğini belirtmiştir.

72

“Neden ismi Abdi Đpekçi`ydi bu caddenin bilirler miydi?.. Her gece gelen on binler, o caddede
eğlenirken, tanırlar mıydı Abdi Đpekçi`yi?. Arkadaşla ya da sevgiliyle gerçekleşen bir Abdi
Đpekçi buluşmasında hatırlarlar mıydı Abdi Đpekçi`yi acaba?. Bilirler miydi ki, eğlendikleri
caddeyi Abdi Đpekçi yapan gazeteciyi?. O caddenin şimdi herkesin eğlendiği mekanlarının
ortasında, isabet eden kurşunlara karşı can çekişip, can verdiğini?..Yaşam ne kadar
enteresandır... Yaşamını, modernliğe, çağdaşlığa, demokrasiye veren bir adamın, ismini
taşıyan cadde, bugün Đstanbul`un modernliğinin, çağdaşlığının, demokratlığının sembolü
olmuştur... Abdi Đpekçi, genç sayılabilecek yaşında kurşunlarla veda ettiği yaşamında,
kuramadığı moderniteyi, ölümden sonra, kendi adını taşıyan caddede kurmuş ve
yaşatmıştır...”

Reha

Muhtar

(2006),

Cadde’ye

ismini

veren

gazetecinin,

günümüzde

hatırlanmadığını, fakat Cadde’nin, Abdi Đpekçi gibi çağdaşlığın simgesi haline
geldiğini belirtmiştir. Cadde’nin çağdaşlığının Abdi Đpekçi’nin çağdaşlığına benzeyip
benzemediği ise belirsiz olmakla beraber; bu tartışmalarla bir gazetecinin de adının
tüketildiği alaşılmaktadır.
4.2.1 Kullanıcı Yoğunluğu
Abdi Đpekçi Caddesi’nde günün ilk saatlerinde yoğunluğun az olduğu görülmektedir
(Şekil 4.31). Bu saatlerde Cadde’de, işyerlerine eşya getiren araçlar vardır (şekil
4.29). Yol kenarındaki park yerlerinde de boş alanlar bulunmaktadır. Abdi Đpekçi
Anıtı’nın karşısında Cadde’nin en işlek köşesinde bulunan seyyar simitçi, Cadde’nin
iki ucunda bulunan ayakkabı boyacıları, otopark çalışanlarının yanında eskici ve çöp
toplayanlara da bu saatlerden itibaren rastlanmaktadır (Şekil 4.30).

Şekil 4.29 : Haftaiçi gündüz, Abdi Đpekçi Caddesi, 31 Mart 2010, saat 11:00
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Şekil 4.30 : Haftaiçi gündüz, Abdi Đpekçi Caddesi, 31 Mart 2010, saat 11:06

Şekil 4.31 : Gündüz saatleri, Anıt yakınındaki bir kafe, 29 Mayıs 2010, saat 11:12

Cadde’nin haftaiçi en yoğun saatlerinin ise, öğlen ve akşamüstü saatleri olduğu
gözlenmiştir. Özellikle öğlen saatlerinde kafe ve restoranlar kalabalıklaşmaya
başlamaktadır. Bu saatlerden gece 12’ye kadar bu mekanlar yoğun olarak
kullanılmaktadır. Öğleden sonra, Cadde üzerindeki yaya yoğunluğun arttığı
gözlenmiştir. Buradaki pek çok mağaza müdürüne göre kişiler, yemek saatlerinden
sonra alışveriş yapmaktadırlar (aktaran Arna, 2000, Milliyet).
Öğlen

saatleriyle

beraber,

Cadde’deki trafik

de

yoğunlaşmakta,

gürültüsü

artmaktadır. Park yeri bulamayan araçların ikinci sıraya park etmesi nedeniyle de
trafik çoğalmaktadır (Şekil 4.32).
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Şekil 4.32 : Haftaiçi akşamüzeri, Anıt yakınındaki bir kafe ve trafiğin yoğunluğu, 11 Mayıs
2010, saat 19:00

Haftaiçi akşamları mağazaların kapanışı olan 8’den sonra, Cadde’nin kalabalığı
azalmaya başlayıp, kafe, restoran ve barlardaki kullanıcı sayısı artmaktadır. Bir kaç
gece kulübü dışında, pek çok mekan gece 12-1 civarı kapanmaktadır. Akşam
saatlerinde, özelike Abdi Đpekçi Caddesi üzerindeki kimi sokakta çöplerin
kaldırımlara konulduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.33).

Şekil 4.33 : Abdi Đpekçi Caddesi 31 Mart 2010, saat 23:00

Cadde’nin en yoğun olduğu gün cumartesidir. Kullanıcı sayısının artışıyla, seyyar
satıcılar,

dilenciler,

çöp

toplayanlar

da

çoğalmaktadır.

Araç

trafiğinin

de

yoğunlaşmasıyla beraber, Cadde’ye kargaşa görüntüsü hakim olmaktadır (Şekil
4.34, 4.35 ve 4.36). Cadde’nin en kalabalık gecesi de cumartesidir. Özellikle R.
Çarşısı’ndaki bar ve kulüplerin diğer günlere göre oldukça kalabalık olduğu
gözlenmektedir (Şekil 4.37 ve 4.38).
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Şekil 4.34 : Cumartesi öğlen saatleri bir kafe, 29 Mayıs 2010, saat 14:30

Şekil 4.35 : Cumartesi öğlen saatleri, Anıt yakınlarındaki bir kafe, 17 Nisan 2010, saat 15:30

Şekil 4.36 : Cumartesi öğlen saatleri, Anıt çevresi, 11 Şubat 2010, saat 15:00
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Şekil 4.37 : Cumartesi gecesi, R. Çarşısı, saat 01:30

Şekil 4.38 : Cumartesi akşamı, Abdi Đpekçi Caddesi’nde R. Çarşısı girişi, saat 21:30

Buna tezat olarak mağazaların çoğunlukla kapalı olduğu Pazar günleri ise,
Cadde’nin boş olduğu gözlemlenmiştir. (Şekil 4.39). Bu günlerde, sadece R. Çarşısı
ve bazı kafelerde yoğunluk vardır.

Şekil 4.39 : Pazar günü, Anıt etrafında sokak yoğunluğu, 30 Mayıs 2010, saat 13:10

Bunlara ek olarak, Cadde’de sürekli olarak, dilenen çocuklara, falcılara, seyyar
satıcılara, eskicilere, çöp toplayıcıların gezdiği gözlemlenmektedir. Özellikle
işyerlerinin geri dönüşüm amaçlı çöp toplayanlar için, günün her saatinde boş
kutularını kapı önlerine çıkardıkları görülmektedir (Şekil 4.40 ve 4.41 ve 4.42).
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Günümüzde, basının da sık sık bu Cadde ile ilgili haberlere yer verdiği
görülmektedir. Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde, günün her hangi bir saatinde yürürken,
bir gazeteciye, kameramana ya da dizi ya da film çekimine rastlamak mümkündür
(Şekil 4.43).

Şekil 4.40 : Mağaza önlerinde boş kutular, dilenen ve kağıt toplayan çocuklar, 20
Şubat 2010, saat 14:40

Şekil 4.41 : Mağaza önünde boş kutular, 6 Nisan 2010, saat 14:00

Şekil 4.42 : Kalabalık bir saatte çöp toplayan adam,25 Şubat 2010,saat 16:20
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Şekil 4.43 : Anıt yakınlarında magazin gazetecileri, 20 Şubat 2010, saat 14:20

Özellike havanın sıcak olduğu akşamlarda, Cadde üzerindeki pek çok bina girişinin
kapıcılar tarafından kullanıldığı görülmektedir. Gündüzleri lüks tüketim ürünleri
satılan mermer apartman girişlerinde, geceleri çekirdek yiyip çöplerini yere atanlara
rastlamak mümkündür (Şekil 4.44)

Şekil 4.44 : Gece bina önleri, 4 Eylül 2010, saat 21:20

Bunlara ek olarak, Abdi Đpekçi Caddesi’nin, Mim Kemal Öke Caddesi’yle birleştiği
alandan Maçka Caddesi’ne kadar olan bölümünün kullanıcı ve araç yoğunluğunun
daha az olduğu gözlenmiştir. Burada bir Genel Müdürlük Binası, bir Konsolosluk , bir
kaç da mağaza dışında genellikle işyerleri ve konutlar vardır. Cadde’nin alışveriş ve
eğlence ağırlıklı oluşumunun buraya kadar uzanmadığı tespit edilmiştir (Şekil 4.45).

Şekil 4.45 : Abdi Đpekçi Caddesi’nin Maçka Parkı tarafı, 13 Nisan 2010, saat 17:20
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4.3 Abdi Đpekçi Caddesi’nde Alışveriş
Nişantaşı genelinde de görüldüğü gibi, 1980’lerde Abdi Đpekçi Caddesi’nde butik türü
mağazalar vardır. 2000’li yıllara gelindiğinde, Abdi Đpekçi Caddesi’nde bu butiklerin
yerini, çoğunlukla büyük zincir markalara bıraktığı görülmektedir (Arna, 2000; “Farklı
bir”, 2003; Eyüboğlu, 2004; Cankurt, 2006; Cengiz Bilgin, 2008).
Günümüzde gerek Belediye tarafından, gerekse sermaye grupları tarafından yapılan
çalışmalarlala küresel bir imge kazandırılmak istenen Cadde’de, yurtdışında da pek
çok benzerine rastlanacak mağaza ya da kafe-restoran görmek mümkündür.
Özellikle, küreselleşen yabancı markalar, mimari anlamda tip projeler uyguladığı
için,

cephelerinin, vitrin tasarımlarının ve iç mekanlarının tüm dünya üzerindeki

mağazalarında büyük ölçüde aynı olduğu görülmektedir. Böylece, sadece içeride
satılan mallarda değil, mimaride de, bulundukları kentin özellikleri değil, markaların
kendi kimlikleri ön plana çıkmaktadır. Şekil 4.46’da lüks bir giyim ve aksesuar
markasının Londra’daki mağazasının, Şekil 4.47‘de ise aynı markanın Abdi Đpekçi
Caddesi’ndeki mağazasının iç mekanı görülmektedir. Bu iki aynı markanın
mağazalarının mobilyaları, aydınlatma ve havalandırma sistemleri, mallarını
sergileme biçimleri birbirine benzemektedir.

Şekil 4.46 : Londra, Bond Caddesi’ndeki bir mağazanın iç mekanı, Kaynak:
http://ifitshipitshere.blogspot.com/2010/07/new-louis-vuitton-bond-st-

Şekil 4.47 : Đstanbul, Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki aynı mağazanın iç mekanı Kaynak:
http://www.intersistem.net/referans.asp?b=1&t=3&r=37
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Aynı markanın, Prag’daki bir mağazasının cephesiyle, Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki
mağazasının cephesine bakıldığında (Şekil 4.48 ve 4.49) kullanılan malzeme, renk
ve oranlarının aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki mağazada ortak olan bir diğer
nokta da, konumlanmaları için seçilen binaların mimari üsluplarının aynı olması. Bu
tür küresel markalar, aslında tek bir merkezden yönetildikleri için, mağazalarını
nerede açacaklarına kendileri karar vermektedir. Pek çok büyük markanın da bu
Cadde üzerinde olmasının birbirlerinden etkilenme nedeniyle olduğu düşünülebilir.
Öğüt’e göre, Cadde’ye bir markanın gelmesi diğerlerinin de burayı tercih etmesine
neden olmuştur. Buna göre, Cadde’ye büyük markaların rağbet göstermesinin
nedenini, rekabet olarak görmek mümkündür.

Şekil 4.48 : Prag, Parizska Caddesi’nde aynı mağazanın cephesi, Kaynak:
http://www.prague-shopping.cz/

Şekil 4.49 : Đstanbul, Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki aynı mağazanın cephesi Kaynak:
http://www.intersistem.net/referans.asp?b=1&t=3&r=37

ABD’li bir emlak şirketinin araştırmasına göre, dünyada metrekare fiyatı en yüksek
olan alışveriş caddeleri arasında Đstanbul’dan Abdi Đpekçi Caddesi, listeye 2005 ve
2007 yıllarında 33. Sıradan girmiştir (Url-2). Sabah Gazetesi’ndeki (Url-4) bir
açıklamaya göre, “Dünyanın önde gelen markaları özellikle marka olmuş şehirlerde
büyük mağazalara sahip olmak istiyor. Bu da metrekare fiyatlarının hızla
yükselmesine neden oluyor.” Buradan da anlaşılacağı gibi, Türkiye’deki en pahalı

81

caddelerden biri olması da Abdi Đpekçi Caddesi’nin uluslararası alandaki prestijini
artırmış, tercih edilen bir konum olmasına yardımcı olmuştur.
Bunun yanısıra, dünyaca ünlü markalar satan çok katlı alışveriş merkezine sahip
yerli zincir giyim markasının bir mağazası 2003 yılında burada açılmıştır. Mağazanın
Genel Müdürü, Abdi Đpekçi Caddesi’nin, kendi mağazalarının açılmasının ardından,
birçok ünlü markanın yöneldiği bir moda merkezi haline geldiğini savunmaktadır
(Nurten Erk Tosuner, 2008,). Mağaza Müdürü’nin bu iddiası, ünlü markaların
sayısının rekabet nedeniyle birbiri ardına burada arttığını kanıtar niteliktedir. Ayrıca
bu yedi katlı giyim mağazasının giriş katı kafe-restoran olarak tasarlanmış, kaldırımı
da bu amaçla kullanmıştır.
Bülent Cankurt (2006) Abdi Đpekçi Caddesi’nde açılacak olan yeni yabancı
mağazaları müjdelerken “Böyle giderse, sezon başlarında yeni cicilerini almak için
Paris-Londra-Milano arasında mekik dokuyan sosyetik kadınların eşleri, en azından
uçak parasından yırtacak gibi gözüküyor!!!” diye belirtmiştir. Bu sözlerle, aslında
günümüz zenginlerinin, pahalı giyime verdikleri önemin, alışveriş için yurtdışına
gidecek kadar çok olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra, çalışmayan, ama eşinin
parasını harcayan, bol bol alışveriş yapan kadın tanımı vurgulanmıştır. Đşte Abdi
Đpekçi Caddesi’nin kullanıcısı olması istenen ve beklenen potansiyel müşterisi de bu
kadınlardır. Senem Çapa ise bu kadınların “boş” olmadığını vurgulmaktadır: “Bu
kadınlar eşlerinin iş yemeklerine katılıp, sohbete dahil oluyor. Bu iki insanın duruşu
bile önemli iş toplantılarında.” (Özbey, 2009)
Bir modacı, bir röportajında atölyesi için tereddüt etmeden Abdi Đpekçi Caddesi
olduğunu söylemiş, buranın modaya yakınlığının önemli bir neden olarak
görmektedir: “Modacıysanız, içinde barındırdığı markalarıyla ve sokaklarındaki bin
bir çeşit insan profiliyle Türkiye’nin moda merkezi olan Nişantaşı sizi besler. Kumaş
ve malzeme yönünden zengindir, ihtiyacınız olan şeyi beş dakika içinde bulursunuz.”
(Özbey, 2009). Arna (2000) ise, Abdi Đpekçi Caddesi’nin, moda yazarları için bir
kaynak olduğunu, yazı yazmadan önce mutlaka buradaki vitrinlere bakıldığını
belirtmiştir.
Durakbaşa ve Cindoğlu (2003, s. 88), ticari ve kültürel amaçlar doğrultusunda
yayalara tahsis edilen kent merkezlerindeki müşterilerin sınıf özelliklerinin alışveriş
merkezlerine göre daha fazla homojenlik gösterdiğini savunmaktadır. Bugün bile,
1930’ların pasajlarında alıcı olmayanların vitrinlere bakmasının yadırganması
geleneği, sokak alışverişlerinde devam etmektedir. Görüşme yapılan butik sahibi
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(kişisel görüşme, 24 Mayıs 2010), parası olmadığı halde mağazaya girip fiyat
sorulmasından hoşlanmadığını belirtmiştir.
4.4 Yeme, Đçme, Eğlence Hayatı ve Kültürel Etkinlikler
Alışverişin yanısıra, Abdi Đpekçi Caddesi’nin kafe, restoran ve barlarıyla da ön plana
çıktığı görülmektedir. Ali Rıza Kardüz (2002) yazısında, “Orta ve üst gelir grubundaki
Đstanbullu hanımların alışveriş etmek veya mağaza mağaza gezmek için bu
caddeden geçerken, bir yere uğrayıp, bir şeyler yiyip içmekten” hoşlandığını
belirtmiştir. Bu ifadeye bakıldığında Cadde’de yaşanan günlük hayatın önemli
etkinlikleri arasına bir kafe’de oturmanın, bir şeyler yiyip içmenin girdiği
anlaşılmaktadır.
Bar ve kafeler, Cadde üzerinde dağınık olarak konumlanmıştır. R. Çarşısı’nın
Cadde’nin yeme, içme ve eğlenme merkezi olduğu söylenebilir. Özellikle zemin
katında bir kaç giyim, ayakkabı, aksesuar mağazasının yanında, çoğunlukla kafe,
restoran ve gece kulüpleri vardır. Çarşı’nın bodrum katına inildiğinde ise, bir kaç
mağazanın yanında gece kulüpleri olduğu gözlenmektedir; fakat çarşı, bu amaçla
tasarlanmadığı için tuvalet kullanımında sorun yaşanmaktadır. Çünkü burada,
sadece bir erkek bir bayan tuvaleti mevcuttur ve bunlara ulaşmak için kafelerden
anahtarlarını istemek gereklidir. Ayrıca ses konusunda da bazı sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Gece kulübü olan mekanların sesleri birbirine karışmakta; bazı
işletmeler bu sorunu çözmek için müziği ortak olarak kullanmaktadır. 2010 yılında,
Çarşı’da bulunan sinema, yerini uluslararası zincir olan bir restorana bırakmıştır.
Çarşı’daki kafe ve barlara ek olarak, Abdi Đpekçi Anıtı’nın bulunduğu meydana doğru
da kafelerde bir yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bu bölgede ünlü kimselerin daha
çok olduğu anlaşılmaktadır. Bu alandaki yoğunlaşmanın çok katlı bir alışveriş
merkezine sahip ünlü giyim markasının kafesinin açılmasına bağlı olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Özbey (2009), buranın açılışının milat olarak kabul
edildiğini söylemektedir. Özger (2005, s.128), bu kafenin, mağazanın ürünlerini
geride bırakacak kadar çok ilgi gördüğünü belirtmektedir. Burayı popüler bir nokta
olarak tanımlayan Özger, magazin gazetecilerinin de gözde yerlerinden biri
olduğunu söylemektedir.Meydan’a yakın bu alanda sık sık gazetecilere rastlamak
mümkündür. Özbey (2009), burada oturan insanları şu şekilde tanımlamaktadır:
“60’lı yaşlarda kadındır O da Brasserie’de oturur. Oraya şoförü tarafından bırakılır. Yaptırdığı
botokslar yüzündeki kırışıklığa izin vermez. Kendisine benzeyen dostlarıyla buluşur. Gün boyu
bir şeyler yer, içer muhabbet ederler. Alışverişten, yurt dışı seyahatlerinden ve magazin
dergilerindeki fotoğraflardan bahsederler. Eşleri zengin, paltolarının yakaları kürklüdür.”
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“50 yaş ve üzerindedir Beyaz saçlı ve düzgün sakalları vardır ) Jilet gibi giyinir. Her daim şıktır.
Brasserie’ye özel şoförü tarafından bırakılır. Özellikle B. Brasserie’nin barında oturur. Her
gelenle selamlaşır. Bardan güzel ama mutlaka genç kızları keser. Bol parası vardır. Viskisini
yudumlarken, kuruyemiş atıştırır. Elinden purosu eksik olmaz. Konuşmaları hayat dersiyle
karışık ama mutlaka zenginliğe dairdir.”
“40’lı yaşlarda kadındır Evlenmiş ayrılmıştır. Nişantaşı’nda ne iş yaptığı bilinmeyen bir ofis ya
da stüdyo sahibidir. Özellikle çantasına önem verir. Mutlaka marka kullanır. Çantayı kolunda
taşırken, çantanın bulunduğu elinde Blackberry vardır ve sürekli çalar. Ankara’da Đzmir’de
büyümüş, sonradan Nişantaşı’na gelmiştir ama “Nişantaşı’ndan başka yerde yaşayamam”
der. Her gittiği yerde salata yer. En büyük amacı zengin bir koca bulmaktır. Gözüne kestirdiği
adam kafeden kalkmadan yerinden kıpırdamaz.”
“20-35 yaş arası Kadın-erkek. Nişantaşı’nı magazin dergilerinden ya da televizyon
programından duyup, başka semtlerden gelirler. Nişantaşı’na R. Pasajı’nın alt katında yer alan
Corridor’dan girerler. Oralı olmadıkları hemen anlaşılır. C.’de (Nişantaşı’ndaki kapalı alışveriş
merkezi) dolaşırlar, I.’de Nişantaşı’na alışırlar. Sonra sokağa çıkar yavaş yavaş S.’ye doğru
giderler . Artık B. dışında bütün cafelerde yer bulurlar. Ama asla B’ye girmezler. Çünkü orası
başka bir cumhuriyettir.”

Tuğçe Erdemli (2004) Hurriyet Gazetesi’nde kaleme aldığı bir köşe yazısında, Abdi
Đpekçi Caddesi’nin alışveriş hayatıyla ön plana çıkan günlük hayatına, eğlence
hayatının renkliliğinin de eklendiğini müjdeleyerek magazinsel bir yaşantının resmini
çizmektedir:
“Nişantaşı Abdi Đpekçi Caddesi’nin restoran ve cafe-barlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Hepsinin de konsepti birbirine yakın. Özellikle hafta sonları sadece yemek için bile tüm
mekanların kapısında sıra bekleyenlere rastlanıyor… Sosyeteyle birlikte olmak isteyenler B..
Bar’ı, rahat etmek isteyenler R. Pasajı içindeki C..’yi tercih ediyor… Bütün bunlara rağmen
Abdi Đpekçi, alışveriş hayatından sonra eğlencenin de kalbinin attığı cadde unvanını koruyor…
Hava ne kadar soğuk olursa olsun B. Brasserie’nin bahçesinde paltoyla oturan müşterilere
rastlamak mümkün. Burada bütün gün süren bir sosyete partisinden söz edilebilir. Đçeriye
giren çıkanları görüntülemek için mekanın kadrolu fotoğrafçıları var… Abdi Đpekçi’nin diğer bir
şık restoranı ise B. Bar’ın üzerindeki B...”

Erdemli, havanın soğukluğuna aldırış etmeden dışarıda oturan, sadece burada
“görünmek için” bulunan bir topluluktan bahsetmektedir. Ayrıca, Cadde üzerindeki
çok katlı bir restoran-bar’ın içine sinen yemek kokusu, gürültüsü, havasızlığı ve
sıkışıklığına rağmen, gece gündüz kalabalık olduğu gözlenmiştir. Aslında Cadde
boyunca, her mekanın müşterilerinin arasında buna benzer, moda olan bir eğilimi
dikkat çekmektedir. “T..’nin merdivenlerinde oturmak” (Aras, 2005) (Erdemli,
2004),(Şekil 4.50), “B..’de dışarda oturmak” gibi, değer kazanan bazı ortak
davranışlar vardır. Bireylerin kendilerine uygun gördükleri hayat tarzlarına bağlı
olarak da, bu davranış kalıplarına uygun mekanları tercih ettikleri gözlenmektedir.
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Şekil 4.50 : R. Çarşısı merdivenleri, 4 Eylül 2010, saat 21:30

Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde bulunan sosyetik olarak tabir edilen mekanlar, haftaiçi
akşam saatlerinde de kalabalık olmaktadır. Buralarda iş çıkışı gelinebilecek “parti”ler
düzenlenmektedir. Cadde’deki bir restoran sahibi, haftaiçi “parti”lerine bir süre ara
vermelerinin nedenini, mekanın ününün amacını aşması, bu “parti”lerin meşhur
olarak, ‘yabancılar’ın gelmesi olarak nitelendirmiştir (Özbey, 2009). Cadde’nin
işletmecileri, mevcut olan ‘sosyetik’ görünümden memnun görünmektedir. Kullanıcı
kitlesini kaybetmek istemedikleri için, dışarıdan gelenleri dışlamaktadırlar. Bir butik
sahibi, dışarıdan gelen insanları burada istemediklerini, alım gücü zayıf olanların
bakmak için bile olsa burada işlerinin olmadığını belirtmiştir. (kişisel görüşme, Mayıs
2010).
Çarşı’nın bodrum katındaki barlarda Nişantaşı’nın sosyetik kitlesinden daha farklı bir
kullanıcı görülmektedir. Đpek Özbey (2009), eğlenmek için buraya gelenleri “bohem”
olarak

nitelendirmiş,

bu

kişilerin

Anıt’ın

etrafındaki

sosyetik

mekanlardan

hoşlanmadıklarını belirtmiştir. Buraya gelenlerin maddiyatla ilişkisi olmayan, giyim
kuşama da daha az önem veren insanlardan oluştuğunu savunmaktadır. Anıt’ın
etrafındaki ve Çarşı’daki mekanların kullanıcı kitlesinin yanısıra müzik anlayışı
olarak da farklılıkları olduğu görülmektedir. Çarşı’daki eğlence mekanları 1970’lerin
ve 80’lerin “disco” müziğinin yanısıra, “rock” müzik de çalmaktadır. Anıt’a yakın
olanlarda ise, daha çok hafif müzik çalındığı görülmektedir.
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Şekil 4.51 : Abdi Đpekçi Anıtı etrafında yılbaşı aydınlatma ve yılbaşı ağacı
Kaynak: http://www.facebook.com

Ayrıca, 1999 yılından itibaren yılbaşı şenlikleri düzenlenmektedir buna bağlı olarak,
kasım-aralık

aylarında

yılbaşı

aydınlatma

çalışmaları

yapılmakta,

ağaçlar

süslenmektedir (Şekil 4.51). Vali Konağı ve Abdi Đpekçi Caddeleri trafiğe kapatılarak
düzenlenen şenliklere, şehrin her yerinden binlerce kişi katılmaktadır (Eyüboğlu,
2004; Barut, 2005) (Şekil 4.52).

Şekil 4.52 : Abdi Đpekçi Caddesi’nde düzenlenen yılbaşı eğlencesi, 2010 Kaynak:
http://www.izlesene.com/video/amator-2010-yilbasi-gecesi-nisantasi/

4.4.1 Etkinliklerin Oluşturduğu Sorunlar
Kimi Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde, kimisi Nişantaşı semt genelinde gerçekleşen bu
etkinlikler, -bazı kullanıcılara göre- olumlu yanlarının yanısıra, sorunları da
beraberinde getirmektedir. Bu etkinliklerden, bazı Cadde sakinlerinin rahatsız olduğu
görülmektedir.
Đpek Özmen (2009, s.52), kamusal alanda gerçekleştirilen sanatın, kentlileri
birleştirdirip kaynaştırdığını, kentlinin “öteki”ler hakkında fikir sahibi olmasını
sağladığını belirtmiştir. Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki bir butik sahibi (kişisel görüşme,
24 Mayıs 2010) ise, bu tür etkinlikler yüzünden bölgeye dışarıdan gelen insanlardan
rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. Yılbaşı Şenlikleri’nde çeşitli taşkınlıklar
yaşandığını, buranın mesken alanı olması nedeniyle sorunlar çıktığını söylemiştir.
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Özlem Öğüt (kişisel görüşme, Şişli Belediyesi Kentsel Tasarım Ofisi, 2010),
şenliklerde, tuvalet sorunu yaşanması, sokakların, kaldırımların çöplüğe dönüşmesi,
Cadde’deki bazı mallara zarar gelmesi ve gürültü gibi nedenlerle, Cadde’de
yaşayanların Belediye’ye şikayet ettiklerini belirtmiştir.
Bir butik sahibine (kişisel görüşme, 24 Mayıs 2010) göre, maddi gücü bu Cadde’ye
yetmeyecek olan insanların buraya gelmesi yanlıştır. “Cebinde 10 Lira varsa, 200
Lira’lık mal satan bir yere girilmez” diyerek fikrini dile getirmiştir. O’na göre, yapılan
Yaya Sergileri, Yılbaşı Şenlikleri gibi kamuya açık olan etkinlikler, semtin seçkinliğini
bozmuş, Cadde’de görmek istemedikleri, oraya ait olmayan, Fatih, Aksaray gibi
semtlerden gelen insanların burada bulunmasına neden olmuştur. Özlem Öğüt
(kişisel görüşme, Şişli Belediyesi, 2010) ise, kentin diğer kesimlerinden insanların da
buralara gelmesi gerektiğini, kentte yaşamanın gerektirdiği kültürün ve davranış
biçimlerinin ancak bu şekilde gelişeceğini savunmaktadır.
Olcayto Ahmet Tuğsuz (2005), Abdi Đpekçi Caddesi üzerinde açılan, medyanın ilgi
gösterdiği bir kafeden rahatsızlığını dile getirmiştir. O’na göre bu kafenin açılmasıyla
beraber medya ve ardından medya meraklıları buraya sıkça gelmeye başlamıştır.
Burada yapılan sokak etkinliklerini de neye hizmet ettiği belli olmayan sözde çok
yaratıcı etkinlikler olarak nitelendirmiştir. 1990’ların başında, üzerinde kafe, bar ve
de restoranların olmadığı halinin daha hoş olduğunu düşünmektedir. Bugünkü
durumunu, artık arabayla bile geçmek istemeyeceği şehircilik yüz karası olarak
tanımlamıştır.

Şekil 4.53 : Nişantaşı sokakları, 1 Mayıs 2009, Kaynak: http://3.bp.blogspot.com

Yapılan bu etkinliklerin olluşturduğu sorunların yanısıra, Taksim Meydanı’na
yakınlığı nedeniyle 1 Mayıs’ta yapılan bazı gösterilerden de etkilenmektedir. 2010
yılına kadar Đşçi Bayramı’nda, Taksim Meydanı’nda toplanılmasına izin verilmemesi
nedeniyle, Nişantaşı’nın da içinde bulunduğu kimi bölgelerde küçük gruplar
toplanarak gösteri yapmış, polisle çatışmalar olmuştur. Bu çatışmalarda, polis
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tazyikli su, biber gazı kullanmış, göstericiler taş fırlatmış, şehir mobilyalarına zarar
vermiştir (Url-5) (Şekil 4.53). Bu yaşananlar nedeniyle pek çok dükkan zarar
görmüştür. Bir yanda çağdaş kent görüntüsü yaratılan bu Cadde, Türkiye
gerçeklerinden uzaklaşamamaktadır.
Đlk kurulduğu yıllarda, konut olarak kullanılmakta olan bu Cadde’nin, günümüzde
llüks

bir

tüketim

merkezine

dönüştürüldüğü

gözlenmektedir.

Bu

değişim,

Belediye’nin bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle hızlanmış, ünlü
markaların burada mağaza açmasıyla hızlanmıştır. Basının da, bu Cadde’yle ilgili
haberlere sıkça yer vermesi ve yapılan haberlerin, mekanların reklamı niteliğinde
olması bir kesimin buraya ilgi göstermesine neden olmuştur.
Abdi Đpekçi Caddesi, semtin diğer ana caddeleri olan Teşvikiye Caddesi ya da Vali
Konağı Caddesi’nden farklı olarak, yapısal sürekliliğini bölünmemiş bi Cadde’dir.
Teşvikiye Caddesi’nin sokak kullanımı, okul, alışveriş merkezi ve cami gibi yapılarla
kesintiye uğramaktadır. Ayrıca Teşvikiye ve Vali Konağı Caddeleri’nde trafiğin yoğun
olduğu, bu nedenle yaya olarak yürümenin güçleştiği anlaşılmaktadır. Abdi Đpekçi
Caddesi’nin, bu anlamda sahip olduğu yaya yürüyüş yollarının sürekliliği ve trafik
yoğunluğunun önlenebilir aşamada olması nedeniyle, istenilen Batılı tüketim alanı
haline dönüştürülmesi kolaylaşmaktadır.
Bölgede yapılan, “Yılbaşı Şenliği”, “Yaya Sergileri” gibi kamuya açık olan etkinlikler,
toplumun her kesiminden bireylerin buraya gelmesini, görmesini sağlamışsa da,
sosyal yapısının homojen olduğu görülmektedir. Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki bir
butiğin sahibi buraya, alt gelir kesiminden bireylerin de gezmek için geldiğini, fakat
bu kişilerin artık azaldığını söylenmiştir. Cadde üzerinde hakim olan aşırı gösteriş ve
pahalılık, bu homojenliğin oluşmasında etkilidir.
Ada olarak tanımlanan semt aslında bu gelişmelerin sonucunda, seçkin kimliğini
koruduğu düşünülse bile, dışa kapalı yönünü kaybetmiştir. Buradaki konutların
yerine işyerlerinin gelmesi, gösterişli tüketim kültürünün buluşma noktası olup
dışarıdan pek çok yeni kişinin bu semtte yaşamaya başlaması, alışveriş turizmine
hizmet etmeye başlaması, dedikodu basınının yönüyle ilgi çekmesi nedeniyle, semt
eski mahalle kimliğini yitirip, yeni “imaj” kazanmaktadır. Bu yeni kimliğin, daha çok
gelip geçici ziyaretçilerin isteklerine hizmet etme eğilimine göre biçimlendiği
söylenebilir. Günümüz yaşantışında (kentinde) küreselleşmenin etkilerinden dolayı,
içe kapalı kalmanın zor olduğu düşünülürse, semtin ada özelliğini zamanla
kaybetmesi olağandır; yapılan etkinlikler de semtin dışa açılmasını hızlandırmıştır.
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Abdi Đpekçi Caddesi gibi Batılı imgesi kazandırılan semtlerin diğer sokaklarına
bakıldığında, bu çalışmaların politik nedenler taşıdığı düşündürmektedir. Bu
politikalar, medyanın da tam desteğini görmektedir. Semtin seçkin bir yerleşim ve
ticaret alanı olmasının, oluşturulmaya çalışılan bu imgeye destek sağladığı
kuşkusuzdur. Ama bu refah düzeyinin kentin her yerinde de aynı olmadığı, çeşitli
sınıf farklılıklarının varlığı bilinmektedir. Bunun bir etkisi olarak, bu lüks tüketim
mallarının sergilendiği, yüksek mali değerlere sahip binaların yanında, dilencilere ya
da fal bakmak isteyen çingenelere rastlamak Đstanbul’un içinde bulunduğu bir diğer
‘gerçek’tir ve burada da yaşanmaktadır. Bu tezatlığın basın organları tarafından da
dile getirildiği, fakat üzerinde pek durulmadığı görülmektedir. Bunun yanısıra, semtin
diğer yoğun olarak kullanılan caddelerine aynı özenin gösterilmediği; buraların
kaldırımlarının ve asfaltının bozuk olduğu, sakatlar için rampaların düzenlenmediği,
araçların düzensiz park ettiği ve bu konularda düzeltme çalışmalarının da
yapılmadığı görülmektedir.
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Gündelik hayatın tüm parçalarının biraraya gelişiyle, bireylerin hayat tarzlarının
önenmli hale gelmesi, tüketim kültürünün hızlandırıcısı olmuştur. Bu bağlamda,
kentsel mekanlar da bu hayat tarzlarını vurgulayan tüketim alanları haline
gelmektedir; böylece toplumu birleştirici unsurlar olmaktan çıkıp, sınıf farklılıklarının
daha da farkedilir olmasına neden olabilmektedir.
Günümüzde

kentler,

turizm

ve

beraberinde

küresel

sermaye

gruplarını

etkileyebilmek adına süslenmektedir. Đstanbul da sahip olduğu geçmiş nedeniyle,
Türkiye’nin küreselleşme sürecinde yurtdışına açılan kapısı olmuştur. Bu nedenle,
kentin pek çok bölgesinde dönüşüm çalışmaları yapılmış, turizm ve kongre bölgeleri
oluşturulmuştur; fakat bunlar sorunları gerçekten çözmek amacıyla yapılmadığı için
yüzeysel çalışmalar olarak kalmaktadır. Kent bir film seti gibi çeşitli tarzlara göre
boyanarak, kullanıcısı olması istenilenlere sunulmaktadır. Böylece, tarihin üstüste
yığılarak oluşturduğu kent yapısı, tüketim kültürünün “kullan at” yapısı nedeniyle,
devamlılığını kaybetmektedir. 1980 sonrası Türkiyesi’nde yaşanan ekonomik, sosyal
ve kültürel dönüşümler bağlamında değişimi araştırılan Nişantaşı’nda da, çalışmanın
yapıldığı süre içinde, mağazalar kapanmış yerine yenileri açılmış, kimi dükkanlarda
iç mimari değiştirilmiş, bir sinema restorana dönüştürülmüş, vitrinler durmadan
yeniden tasarlanmıştır. Böylelikle kentin, toplumla ilişki kuran arayüzü sürekli
değişmekte, böylece kentsel bellekteki yeri de buna göre değiştirilmektedir.
Henri Lefebvre’nin (1968/2007, s.139), “Eski kent merkezlerinde ve toplumsal olarak
yükselmiş bazı ayrıcalıklı mekanlarda (Paris’te St-Lazare Garı veya Bouvelard StMichel, belki St-Germain-des-Pres ve Champs-Elysces; New York’ta Times
Square’den Central Park!a kadar olan kısım) gördüğümüz şey, üslup izleriyle birlikte
sürüp giden eski zaman hayatı mıdır?” sorusunun cevabı; tüketim alanları
çerçevesinde dönüştürülen günümüz Đstanbul’undaki tarihi kent alanlarında
görülenin, sadece eski zaman yaşantısının göstergeleri olduğu yönünde olmalıdır.
Sahte ile gerçeğin ayırt edilemediği bu tür yerlerde, Lefebvre’nin savunduğunun
aksine, kentin kullanım değerinin turitslere ve alıcılara seslenen değişim değerine
direnmekte güçlük çektiği görülmektedir.
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EKLER
EK A: GÖRÜŞMELER
Şişli Belediyesi Kentsel Tasarım Ofisi’nden Özlem Öğüt, görüşme tarihi 8 Mart
2010:
Yaya sergileri, yılbaşı şenlikleri gibi çalışmalardan halk çok şikayetçi oldu. “Kapımıza
pislediler, çöplerini attılar” diye çok şikayet geldi. “Varoşlar gelmesin” dediler. Ama
sonuçta burası da kentin bir parçası. Bu insanlar buraya da gelecekler ki
öğrensinler. Toplumun bu şekilde kaynaşması gerekir. Bu insanlar buraya gelmesin
denemez...
Konutlar kafelerin gürültüsünden çok rahatsız oluyorlar. Örneğin K.’ın üstü boş. Artık
buradayı işyerine kiralamak daha kolay. Bu durum daha çok kira aldıkları için ev
sahiplerinin de işine geliyor. Bu yüzden işyerlerinin sayısı oldukça arttı.
Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki bir galerinin sahibi, görüşme tarihi 24 Mayıs 2010:
1992 yılından beri buradayız. Eski bir Nişantaşılıyım.
1980 sonları 90 başlarında köhneleşen bir Cadde burası. Bugün tekrar bu kadar
aktif. Konutlar da gitmiş değil, hala konut var. Burada da elbet bir değişim olucak,
ama ben bunun içinde olmak ister miyim, bilemiyorum. Değişim her yerde. Đstanbul
da yok olmaya doğru gidiyor. Bir tur otobüsündeki rehber geçen gün buradan
Cadde’deki binaları gösterek geçiyordu. “Daha neler!” dedim, böyle anlatılacak yer
mi burası. Ne anlatıyordu acaba?
Magazin basını da burayı hedef gösteriyor. Yapılan haberler yüzünden, dilenciler,
tinerciler hep burada.
Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki bir işyerinin güvenlik görevlisi, görüşme tarihi 24
Mayıs 2010:
Kenan Đmirzalıoğlu, Derin Sarıyer hep buraya geliyor. Benimle muhabbetleri iyi,
geldiklerinde konuşuyoruz. Çok gazeteci geliyor buraya. Hemen her gün fotoğraf
çekiyorlar.
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Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki bir butiğin sahibi, görüşme tarihi 24 Mayıs 2010:
Bu Cadde’yi belediyenin yaptığı faaliyetler bozdu, şimdi yine toparlandı. Bu
faaliyetlerle alım gücü olmayan insanlar geldi. Burada işleri yok. 10 Liran varsa 100
Liralık

yere

bakmazsın.

Geliyorlar,

mağazaya

giriyolar,

bakıyorlar,

ama

alamayacaklar. Aksaray’da, Fatih’te oturup buraya gelmezsin. Yılbaşı şenliklerinde
buraya gelip, normal günde de gelmeleri burayı bozdu. Şenliklerde içen ağaçların
tepesine çıkıp yukardan pisletiyolardı. Burası bir konut alanı sonuçta. Herkes çok
rahatsız bu durumdan.
Burası hep “A Plus”, hep sosyetikti. Đ.’ye (AVM) nasıl gidiyorlar, buraya da geliyorlar.
Ünlü markaların burada oluşu iyi.
Abdi Đpekçi Caddesi’ndeki yabancı bir şirketin yöneticisi, görüşme tarihi 26
Mayıs 2010:
Burası “A plus” bir yer, “lokasyon” olarak elit, ulaşım kolay. Otopark zor, ama
metroyla ulaşım kolay. Yaptığımız işle kişileri yönlendiriyoruz, şehrin içinde olmamız
lazım. Đstanbul’u temsil eden bir yer Nişantaşı, tepede, kent manzaralı. Şehirle,
insanlarla, tüketicilerle içiçe bir yer. Maslak’taki bir plaza bizi temsil etmezdi.
Nişantaşı dinamik, elit, butik, “trendsetter”, Avrupai bir yer, tam anlamıyla piramidin
üstü. Bu özellikleri konseptimize çok uyuyor. Burası hayvansever yönüyle bile farklı.

100

EK B: ABDĐ ĐPEKÇĐ CADDESĐ FOTOĞRAFLARI

Şekil B1: Abdi Đpekçi Caddesi, Pazar Öğlen, Foto: C. Gezer

Şekil B2: Abdi Đpekçi Caddesi, Haftaiçi Öğlen, Foto: C. Gezer
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Şekil B3: Abdi Đpekçi Caddesi, Cumartesi Gündüz, Foto: C. Gezer

Şekil B4: Abdi Đpekçi Caddesi, Haftaiçi Gündüz, Foto: C. Gezer
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Şekil B5: Abdi Đpekçi Caddesi’nde bir kafe, Haftaiçi Gündüz, Foto: C. Gezer

Şekil B6: Abdi Đpekçi Caddesi’nde bir kafe, Haftaiçi Öğlen, Foto: C. Gezer

Şekil B7: Abdi Đpekçi Caddesi’nde bir kafe, Haftaiçi Akşam, Foto: C. Gezer
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Şekil B8: Abdi Đpekçi Caddesi’nde R. Çarşısı, Haftaiçi Öğlen, Foto: C. Gezer

Şekil B9: Abdi Đpekçi Caddesi’nde R. Çarşısı, Haftasonu Akşam, Foto: C. Gezer
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EK C: Çalışma Alanı Abdi Đpekçi Caddesi’nin Konumu
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EK D: Abdi Đpekçi Caddesi Cephe Đlişkileri
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK E: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev Plan Şemaları
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 1-2 Görünüşü
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 2-3 Görünüşü
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 3-4 Görünüşü
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 4-5 Görünüşü
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 6-6 Görünüşü
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EK F: Abdi Đpekçi Caddesi Đşlev ve Cephe Đlişkileri 7-7 Görünüşü
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