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1.Girifl
Uluslararas› kültür, siyaset, turizm ve
ticaret merkezlerinden biri olan ‹stanbul,
bugün h›zla büyüyen nüfusu,
çözümlenmeyi bekleyen sorunlar›yla
problemli bir kent konumundad›r. Eflsiz
niteliklere sahip bu kentin üzerine
günümüzde plans›z, programs›z yap›lar
infla edilmekte, flehrin görüntüsü gün
geçtikçe tan›nmaz hale gelmektedir (Resim: 1).
‹stanbul’un geçmiflini, kültürünü yans›tan
tarihsel yap› ve kentsel dokular›, bir
yandan uzun süre kullan›lmaman›n veya
ifllevsel eskimenin etkisiyle ciddi sorunlar
yaflarken, öte yandan yanl›fl uygulamalar
sonucu sahip olduklar› kültürel de¤erleri
yitirmek tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r.
‹stanbul’un en eski yerleflim bölgelerinden
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Resim: 1

Dünyada benzersiz bir kültür mozai¤ine
sahip olan ‹stanbul, günümüzde nüfus
art›fl›, k›rsal alanlardan kente göç gibi
nedenlerle büyük bir de¤iflim
içerisindedir. Bu yaz›n›n amac› bu
de¤iflimi karakteristik bir biçimde
yans›tan alanlardan biri olan GalataYüksek Kald›r›m bölgesinin geçmifli ve
bugünü aras›ndaki sosyal çevre
farkl›l›klar›n› ve bu sosyal de¤iflimi
nedenleri ve sonuçlar› ile irdelemektir. Bu
makalede, öncelikle Yüksek Kald›r›m’›n
yap›s›n›n analiz edilebilmesi için
Galata’n›n genel tarihine de¤inilmektedir.
Bu bilgiler Yüksek Kald›r›m’›n sosyal ve
fiziksel yap›s›n›n geçmiflten günümüze
kadar geçirdi¤i geliflimin saptanmas›n›
sa¤lamaktad›r. Daha sonra, Türk
yaz›n›nda Yüksek Kald›r›m’a dair
anlat›lanlara örnekler sunulmakta, bölgenin tarihin çeflitli dönemlerindeki yüzü,
orada yaflayan insan profili
anlat›lmaktad›r. Bu bilgilerin ›fl›¤›nda da
Yüksek Kald›r›m’›n günümüzdeki durumu
ve problemleri de¤erlendirilmektedir.

biri olan ve bu sosyal de¤iflimi yans›tan
Galata-Yüksek Kald›r›m bu çal›flman›n
ana konusudur (Resim: 2).

2. Bölgenin Genel Tarihi
‹stanbul’un Bat› ile tüm ticaret
iliflkilerinin kuruldu¤u ve yürütüldü¤ü
bölge olan Galata, fetihten sonra da
yabanc›lar›n yaflad›¤› bir liman olma
özelli¤ini korumufltur.
2.1. Antik Ça¤lar
Tarihin bafl› olarak say›lan, yaz›l› tarihin
bafllang›ç dönemlerine ait bölge ile ilgili
bilgiler, bölgenin Balkanlar ve Avrupa
ile Anadolu ve Asya aras›nda do¤al bir
köprü oldu¤undan ve yo¤un bir insan
trafi¤ini bar›nmas›ndan öteye gidememektedir. Tarih boyunca bölge önemli konumu

Resim: 2

Summary:
The city of Istanbul, which has a unique
cultural mosaic, is in an evolution
progress, as a result of problems as the
high population growth and immigration
from rural areas to the city. The aim of
this research is to examine the environmental differences and the social changes
between the past and the present in the
Galata-Yüksek Kald›r›m quarter, which is
reflecting these characteristic changes.
The article starts with the general history
of the Galata quarter which helps to
analyze and determine the social and
physical condition and the evolution of the
quarter. Afterwards some examples of the
Turkish literature are being presented,
which are explaining the area’s face, and
the profile of people living there, in certain periods. In the light of this information, the condition and the problems of
today are being discussed.
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Resim: 3

nedeniyle birçok devlet taraf›ndan istilaya
u¤ram›flt›r (Müller-Wiener 1998, 82-84), (Resim: 3).
2.2. 4-7. Yüzy›llar
I. Constantin’in döneminden itibaren sur
duvarlar›yla korunan bir Galata’dan
bahsetmek mümkündür (Eyice, 1994). II.
Constantin ise bölgeyi s›n›rlar içine alarak
“Regio Sycaena” ad›n› vermifl ve “vici”
denilen mahallelere ay›rm›flt›r. 6.
yüzy›lda Haliç’e giriflin kontrol edilmesi
zorunlulu¤u, 7. yüzy›lda Bizans, Sasanlar
ve Avarlar›n yan› s›ra Müslüman
Araplar›n da sald›r›lar›, taht kavgalar› ve
ayaklanmalar ile birlikte bölge her
dönemde kar›fl›kl›klara sahne olmufltur
(Müller-Wiener 1998, 82-84) (Resim: 4).
2.3. 8-12. Yüzy›llar
Cenevizlilerin ‹stanbul’a yerleflmeleri 12.
yüzy›la rastlar. Bu dönemde Galata’da
Venedikliler ve Pisal›lar da yaflamaktad›r
(Eyice, 1994).

Resim: 5

Resim: 6

Resim: 4

Çok kalabal›k olan Cenevizlilere büyük
bir bölge tahsis edilmifl, özellikle 13.
yüzy›lda ‹stanbul’un Latinlerden geri
al›nmas› ile Cenevizliler Bizansl›lardan
çok özel haklar elde etmifllerdir (Eyice,
1994). Cenevizliler dönem dönem
‹mparatorlu¤un zay›fl›¤›ndan yararlanarak
bölgeyi surlarla çevirmifllerdir (MüllerWiener 1998, 84-86). (Resim: 5).
2.4. 13-15. Yüzy›llar
Bizansl›lar zay›flad›kça Cenova kolonisi
kuvvetlenmifl, ticaret ve gümrükten elde
etti¤i kazanç onu günden güne
zenginlefltirmifltir. Bir taraftan da bölgenin
s›n›rlar›n› geniflletmifllerdir (Eyice 1969, 49).
‹stanbul Osmanl›lar›n eline geçti¤inde ise
Galata yöneticileri ile yap›lan anlaflmaya
göre Bizans döneminden beri
Cenevizlilerin sahibi olduklar›
imtiyazlar›n bir k›sm› korunmufl ancak
bölgeye hakimiyetleri reddedilmifltir
(Müller-Wiener 1998, 84-86). “Bizans ve
Ceneviz döneminde geliflmesi sur içi
bölge ile s›n›rl› kalan Galata, buradaki
Ceneviz kolonisinin etkisiyle tam bir
‹talyan flehri görünümü içinde geliflmifl,
bina ve sokaklar› Akdeniz flehirlerindeki
benzerleri gibi yap›lm›flt›. Arazinin dik
e¤imli oluflu nedeniyle sokaklar›n bir
k›sm› merdivenli olarak infla
edilmiflti.”(Eyice, 1994) (Resim: 6).
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Bu dönemde Galata hala çok say›da ticari
geminin u¤rak yeri olan ifllek bir liman
kentidir. 15. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
Akdeniz’de bulunan Marsilya, Venedik,
Cenova gibi di¤er liman kentlerindekine
eflde¤er gemi bak›m ve tamir atölyelerine
sahiptir. Ayn› dönemde bölgede kilise ve
benzeri yap›lar›n inflas› s›n›rland›r›lm›fl,
bölgeye ‹zmirli Rumlar, Tophane’ye de
Sinop ve Samsun’dan gelenler
yerlefltirilmifltir. Ayn› yüzy›ldan itibaren
Cenevizlilerin Galata’daki etkinli¤i
gittikçe azalmaya bafllam›flt›r (Arkan, 1988).
Bu dönemde Galata özel durumunu
koruyan bir ticaret merkezi haline
gelmifltir. Bölgedeki liman nedeniyle
yabanc› nüfusun yo¤un olmas› bölgenin,
‹stanbul’un baflka hiçbir yerinde
bulunmayan say›da meyhaneye ev sahipli¤i
yapmas›na sebep olmufltur (Belge, 1999).
2.5. 15. Yüzy›l Sonras›
17. yüzy›lda Kanunî’nin Frans›zlara
tan›d›¤› kapitülasyonlar›n sonucunda
Galata’da ticaret hareketlenmifl, bölge
Akdeniz’deki en önemli liman
kentlerinden biri haline gelmifltir. Bu da
konut alanlar›n›n Pera’ya, oradan da
Taksim bölgesine do¤ru kaymas›na neden
olmufltur. E¤imin çok fazla, yollar›n son
derece dar ve k›y›daki liman kurulufllar›na
ticaretin yak›n olmas› ile ticaret Pera’ya
do¤ru geniflleyememifl, k›y› bölgesindeki
konut alanlar› ticaret fonksiyonun içinde
erimifltir (Y›ld›r›m, 1996). Yine 17. yüzy›lda
bölgede ç›kan yang›nlar›n bölgedeki
birçok ahflap binaya zarar vermesi sonucu,
Galata’da yap›lacak binalar tafl ve kerpiç
kullan›larak infla edilmeye bafllanm›flt›r.
Zeynep Çelik, ‹stanbul’un ahflap konut
dokusunun kent tarihi boyunca tehlike
oluflturdu¤una, 17. ve 19. yüzy›llar
aras›nda ‹stanbul’da 109 büyük yang›n
meydana geldi¤ine, 19. yüzy›lda bu
say›n›n 229’a ç›kt›¤›na ve kentin sürekli
yang›n tehlikesiyle yaflar hale geldi¤ine,
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Resim: 7
15-17. Yüzy›llarda Galata
(Müller-Wiener, 1998)
Resim: 8
Galata Surlar› fiemas›
(Biket, 2004)

Resim: 7

1870 y›l›ndaki büyük Pera yang›n›ndan
sonra da kagir yap›n›n zorunlu hale
getirildi¤ine de¤inmifltir (Çelik, 1996).
Bu da bize bölgedeki yap› karakterini
aç›klamaktad›r (Resim: 7).
18. yüzy›l Osmanl› için bir bat›l›laflma
hareketinin de yaflad›¤› bir geçifl
dönemidir. “Galata’n›n kentsel görünüflü
‹stanbul yar›madas›ndan çok farkl›d›r. 15.
yüzy›l surlar›yla kuflat›lm›fl olan Galata,
kalabal›k bir nüfusu bar›nd›rmaktad›r.
2800 metre uzunlu¤unda ve iki metre
kal›nl›¤›ndaki surlar, birbirini izleyen befl
dönemde yap›lm›fl ve Galata’y› 37 hektar›
kaplayan befl bölgeye ay›rmaktad›r (Eyice
1969, 12) (Resim 8).

Resim: 8
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19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Galata
Ermeniler, Rumlar, Frenkler ve
Yahudilerden(1) oluflan kozmopolit bir
nüfusa sahiptir. Galata’n›n yüzy›llar
boyunca biçimlenmifl s›k› sokak a¤›,
kavis çizen k›y› fleridine paralel uzanan,
merkezden aç›lan bir dizi yar›m daire ve
bunlar› sahilden yukar› semtlere düzensiz
biçimde ba¤layan geçitlerden oluflmufltur.
Ana cadde olmamakla birlikte baz›
sokaklar (Voyvoda Cad., Galata Cad. Yüksek
Kald›r›m Cad. vb.) di¤erlerinden daha önemli
konumdad›r (Çelik 1996, 36-40).
19. yüzy›lda Avrupa ile yap›lan ticaretin
artmas›, bölgede bankac›l›k hizmetine
ihtiyac› ortaya ç›karm›flt›r. Karaköy’ün
etkin bir ticaret merkezi olmas› ve
Beyo¤lu’ndaki konut bölgeleriyle
iliflkilerin yo¤unlaflmas› Avrupa’n›n ilk
metrolar›ndan birinin burada yap›lmas›n›
ve bu iki bölgeyi birbirine ba¤lamas›n›
gerektirmifltir.
“Uluslararas› ticaretle iliflkileri olan
bankalar›n, düzenlenen R›ht›m Caddesi ile
Karaköy’de odaklaflmas›, neo-klasik

1Bu etnik gruplar r›ht›m›n
do¤usunda kent surlar›n›n
›fl›nda yaflarlard›.

Resim: 9

fiekil: 1
Yüksek Kald›r›m
Resim: 9
Yüksek Kald›r›m (2002)

üslupta yeni tafl binalar›n, ifl hanlar›n›n,
sigorta flirketlerinin, gümrük binalar›n›n,
depo ve antrepolar›n da bu bölgede
ço¤almas›na neden olmufltur.”
(Y›ld›r›m 1996, 32)

Bölgede ticari yap›lar›n yan› s›ra,
Cenevizlilerden beri farkl› dinlere sahip
insan topluluklar›n›n yaflamas›n›n do¤al
bir sonucu olarak, kiliseler, manast›rlar,
sinagoglar; Müslümanlar'›n da
yerleflmesiyle birlikte yap›lan cami,
mescit, çeflme, han ve hamamlar
bulunmaktad›r. Bunlar harita üzerinde
iflaretledi¤inde hangi insan topluluklar›n›n
hangi bölgelerde yo¤unlaflt›klar›
görülebilir. Y›llar boyunca bu büyük
çeflitlilik, bölgede birbirinin içine girerek
günümüze kadar varl›¤›n› sürdürmüfltür.

3. Yüksek Kald›r›m
Yüksek Kald›r›m “Karaköy Caddesi ile
Voyvoda ve Kemeralt› caddelerinin
birleflti¤i noktadan kuzeye, Galata Kulesi
civar›ndan geçerek Tünel Meydan›na
do¤ru ç›kan yol ve bu güzergah
çevresinde geliflmifl semt” olarak
tan›mlanmaktad›r (‹stanbul Ansiklopedisi, 1992)
(Resim 9).
3.1. Yüksek Kald›r›m’›n Fiziksel
Özellikleri
Eski ev sahipleri Cenevizlilerin de
etkisiyle denize dik inen yamaçlar üzerine
kurulu ‹talyan kentlerinin dik yokufllu
sokaklar›n›n tüm özelliklerini tafl›r. Bu
sokaklar ço¤unlukla merdivenli, yer yer
dirsekler çizerek, ya da düz bir çizgi
boyunca ilerleyerek tepeye t›rmanan
sokaklard›r. Yüksek Kald›r›m da bu
özelli¤ini merdivenli haliyle 1950’lere
kadar koruyabilmifl nadir örneklerden
biridir. 1956’da motorlu araç geçifline
olanak tan›nabilmesi için merdivenler
kald›r›lm›fl, iki araban›n yan yana zar zor
geçebilece¤i kadar dar, bir o kadar da
insan trafi¤i aç›s›ndan yo¤un bir sokak
Say› 4, May›s 2006
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haline gelmifltir. Bugün ise düzensiz,
özelliklerini yitirmifl s›radan bir yokufl
oldu¤u söylenebilir (Resim 10).

3.3. Yüksek Kald›r›m’› Anlatanlar
fiermin Sar›bafl, Hürriyet Gazetesinde
1 Haziran 2001 tarihinde yay›nlanan
yaz›s›nda Yüksek Kald›r›m’› flöyle
anlatmaktad›r: “Karaköy’den Galata
Mevlevîhânesi’ne, yani flimdiki Tünel
Meydan›’na ç›kan merdivenli yola
“Yüksek Kald›r›m” denilirdi. (...)
Merdivenler a¤›r a¤›r ç›k›l›r,
köprübafl›ndan kalkan vapurlara
yetiflebilmek için ise h›zl› h›zl› inilirdi.
(…) 1860'larda Karaköy'den Beyo¤lu'na
oflaya puflaya t›rmanan bir Frans›z turist,
aç›lacak bir tünel ile bu yorucu yokuflun
ortadan kalkaca¤›n› düflündü. Fransa'ya
dönünce bu fikrini, Henry Gawan ad›ndaki
mühendis arkadafl›na açt›. Gawan bu fikri
benimseyip ‹stanbul'a geldi ve günlerce
yokuflta ter döken insanlar› say›p,
yap›lacak bir tünelin çok kârl› olaca¤›na
karar verdi. Projesine destek bir ‹ngiliz
firmas›ndan geldi. 'The Metropolitan
Railway of Constantinople from
Galata-Pera' ad›yla bafllayan tünel
çal›flmalar› 1875'te tamamland›. Böylece
Londra'dan sonra dünyan›n ikinci metrosu
olan Tünel çal›flmaya bafllad›.”
Sermet Muhtar Alus “‹stanbul Kazan Ben
Kepçe” isimli kitab›nda Yüksek Kald›r›m
Caddesi’nin o günkü durumunun bir elli
y›l öncesinden hiç fark› olmad›¤›n› anlat›r.
Tünelin “diri diri topra¤a girme” ve
“zelzele” endiflelileri taraf›ndan
kullan›lmad›¤›n›, baz› insanlar›n da
Tünelin ikinci mevkiine “yirmi paray›”
feda edemediklerini, Beyo¤lu’na ç›kmak
için Yüksek Kald›r›m Caddesinin
yo¤unlu¤unu elli y›l önceki gibi devam
ettirdiklerini anlat›r. Soka¤›n Karaköy
ucundan girerek yukar› ç›karken
esnaf›ndan, dar cepheli flapkac›dan,
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“Beyo¤lu yosmalar›n›n foto¤raflar›n›
ecnebi seyyahlara sata sata para k›ran”
bir resim çerçevecisinden, resim
malzemesi satan dükkanlardan, Çardakl›
Kahve’den, sinemadan bahseder.
Yine hemen hemen ayn› y›llarda orada
yürürmüfl gibi Yüksek Kald›r›m’› ismini
soka¤›n ad›ndan alan hikayesine konu
eden, ancak soka¤a Beyo¤lu ucundan
girerek anlatmaya bafllayan bir baflka
yazar da Sait Faik Abas›yan›k’t›r. Münir
Nurettin’den Tino Rossi’ye, Safiye
Ayla’dan Bing Crosby’e ve Haf›z
Burhan’a kadar her telden müzik eflli¤inde
Galata’ya yürüdü¤ünü anlat›r. Bir kahvede
gösteriler yapt›r›lan bir fok bal›¤›n› ve
sahibini hikayesine konu eder. Yüksek
Kald›r›m’daki insan çeflitlili¤inden
bahseder (Öykülerde ‹stanbul, 2000)
(Resim 11).

Resim: 11

Murat Belge, ‹stanbul Gezi Rehberi
isimli kitab›nda Yüksek Kald›r›m’›n
geçmifline ve günümüzdeki durumuna dair
bilgiler vermektedir: “Buras› eskiden
basamakl› bir sokakt› ve flimdikinden çok
daha güzeldi. ‹ki yan›ndaki birçok ilginç
dükkan veya baflka ifl yerleri de bu

Resim: 10

Resim: 10
Yüksek Kald›r›m
Resim: 11
Yüksek Kald›r›m
(1890 li y›llar)
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2Dükkan›n sahibi yazar›n
kitab›n›n yay›mlanmas›ndan
k›sa bir süre sonra vefat
etti¤inden Çerkezo
kapanm›flt›r.
Günümüzde ise el
de¤ifltirmifl ve yerine yine
çevresindeki dükkanlar gibi
elektronik eflyalar›n sat›ld›¤›
bir dükkan aç›lm›flt›r.

güzelli¤ine katk›da bulunurdu eski plak
sat›c›lar›, ‹stanbul Gazetesi, dansingler,
eski kitapç›lar vb. Eski kitapç›lardan biri,
baz› pulcular, müzik aletleri satanlar kald›,
öbürleri yokuflun bu bafl›ndaki radyocu
teypçilere ya da daha yukar›larda bafllayan
tahta kaplamac›lara yerlerini b›rak›p
gittiler. ‹stanbul’un en iyi mezecilerinden
biri- Bulgarlar›n iflletti¤i- Çerkezo da bu
yokuflta(2). Faaliyet gösteren
sinagoglardan biri de öyle, Çerkezo’nun
karfl› s›ras›nda. Avusturya kökenli
Aflkenazlar›n 1900’de yapt›rd›¤› bu
sinagogun mimar›n›n Tedeschi oldu¤u
söylenir, ama baflka iddialar da vard›r.
fiehirdeki kullan›lan tek Aflkenaz sinagogudur. Tuhaf bir rastlant› sonucu onun
da hemen arkas› genelevlerin oldu¤u
soka¤a bakar; kutsal ve sefih yan yana.”
(Belge 1999, 132) (Resim 12).

a¤›n›n kaymas› nedenleriyle Yüksek
Kald›r›m’›n bu yo¤un ticaret ifllevi
gerilemifltir. Cadde’nin yan sokaklar›nda
ise genelevler etkinliklerine devam
etmektedirler. 1879’da Yüksek
Kald›r›m’da bir konakta aç›lan Nisa
Hastanesi de bölgenin bu özelli¤ine ba¤l›
olarak genelevlerde çal›flan kad›nlar›n
sa¤l›k kontrolünün yap›lmas› amac›yla
kurulmufltur (Belge 1999, 132).
Yüksek Kald›r›m’›n iki yan›nda yol
boyunca dükkanlar atölyeler, iflyerleri
dizilmifltir. Yüksek Kald›r›m’›n Karaköy
ucunda elektronik eflya satan dükkanlarla
bafllayan ifl yerleri, Galata Kulesine do¤ru

Resim: 12

Resim: 13

Resim: 12
Yüksek Kald›r›m
Resim: 13
Galata Mevlevihanesi,
Mevleviler

3.2. Yüksek Kald›r›m’›n Sosyal Yap›s›
Yüksek Kald›r›m’›n kentsel ifllevlerini,
bütün bu çevrede oldu¤u gibi Bizans
döneminden itibaren Galata Liman› ve
bölgesi belirlemifltir. Bu cadde, liman›
Galata Kulesi ve Pera’ya ba¤layan ana
ulafl›m ba¤lant›s› olmas› nedeniyle önemli
bir ticari iflleve de sahiptir. Ticaret her
fleyi, hatta tarihte tüm liman bölgelerinde
oldu¤u gibi içki ve kad›n ticaretini de
kapsamaktad›r. Zamanla (tünel gibi) yeni
ulafl›m yollar›n›n aç›lmas› ve ulafl›m

reklam panosu yapan dükkanlar ve tahta
kaplamac›larla, yeni ismiyle Galip Dede
Caddesi’nin neredeyse tamam›nda ise
müzik aletleri satan dükkanlarla devam
etmektedir. Burada müzik aletlerinin yan›
s›ra amatör ve profesyonel müzisyenlerin
yararland›¤› müzik ve kay›t stüdyolar› da
bulunmaktad›r. Kuledibinde eskiden
beri bulunan bitpazar›, eski eflya ve
antikac›lar›n uzant›s› say›labilecek birkaç
dükkan görülmektedir (‹stanbul Ansiklopedisi,

1992) (Resim 13).
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Fazla Müslüman’›n yaflamad›¤› bir
bölgede yap›lm›fl olan Mevlevi Tekkesi,
Galip Dede Caddesi’nin Tünel ucunda
bulunmaktad›r. Murat Belge, ‹stanbul
Gezi Rehberi isimli kitab›nda
Mevlevihane ve onun tarihine de
de¤inmifltir: “Mevlevi Tekkesinin fazla
Müslüman olmayan bir yerde yap›lmas›na
flaflmamal›. Mevleviler, sofu Müslüman
halk›n uza¤›nda bulunmay› tercih
etmifllerdir. Bafll›ca tekkeleri Yenikap›’da
sur d›fl›nda, Befliktafl’ta Eyüp
Bahariye’deydi. (...) Mevlevihane
giriflinde solda, Osmanl› tarihinin en
entrikac› devlet adamlar›ndan Halet
Efendi’nin türbesi, sa¤›nda da
muvakkithane ve kütüphanesi var.
II. Mahmut uzun süre, kendisi dizginleri
iyice ele alacak ve Yeniçeri Oca¤›na savafl
açacak kadar güçlenmeyi beklemifl, bu
süre içinde Halet Efendi’nin çevirdi¤i
dolaplara katlanmak zorunda kalm›flt›.
‹ki “sonradan olma” Osmanl›, Humbarac›
Ahmet Pafla ile ‹brahim Müteferrika’n›n
mezarlar› birbirine komflu. Mezarl›ktaki
çeflitli Mevlevi dedelerinin en önemlileri
Divan fliirinin son büyük üstad› fieyh
Galip ile Nayi Osman Dede.”

Resim: 14

Andersen ve ondan bir 50 y›l kadar sonra
kente gelen Knut Hamsun’un, ‹stanbul’da
iki ‹skandinav Seyyah isimli kitapta yer
ald›¤› gibi, neredeyse ilk ziyaret ettikleri
yerlerden biri de mevlevihane olmufltur(3).
Bu gün turistlerin ilgi oda¤› olan
Mevlevihane Divan Edebiyat› Müzesi
olarak canl›l›¤›n› korumaktad›r (Resim 14).
4. Sonuç
Yüksek Kald›r›m’›n Bugünü
Yüksek Kald›r›m Caddesi bugün eski
y›llardaki birincil ticaret ve bir ana
ba¤lant› noktas› olma özelli¤ini ça¤›n
geliflmeleri, konut ve ticaret bölgelerinin

Resim: 16

Resim: 16
Yüksek Kald›r›m Caddesinin
Analizi

(Belge 1999, 128).

1492’de infla edilen Mevlevihane, flehrin
en eski tekkesidir. 19. yüzy›l›n sonlar›nda
‹stanbul’u ziyaret eden Hans Christian
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Resim: 15

dönemde de bugünkü gibi
tekkeye giriflte kendilerinden
para al›nd›¤›ndan, Mevlevilerin
bir gösteri yapt›klar›ndan
bahsetmektedirler.

Çevresel Geliflme Süresinde Yüksek Kald›r›m

Resim: 16

birbirinden ayr›lmas›, ‹stanbul’un ana
ticaret fonksiyonun baflka noktalara
kaymas› gibi nedenler sebebiyle kaybetmifltir. Birçok tarihi bina sadece zemin
katlar› ifl yeri olarak kullan›lan, üst katlar›
da depo olarak de¤erlendirilen harabeler
haline gelmifltir. Zemin katlar›n dükkan
olarak kullan›lmas› e¤ilimi de yine
yap›larda hasarlara ve yap›n›n
özgünlü¤ünü kaybetmesine neden
olmaktad›r. Birçok bina koruma ad›
alt›nda sadece boyanmakta bak›m›
gerekti¤i biçimde yap›lamamaktad›r.
Bu durum da ne yaz›k ki cadde
üzerindeki yap›lar›n ve yap›lar›n
aras›nda kalan kentsel mekan›n zaman
içinde kendi kaderine b›rak›lmas›na neden
olmaktad›r. Bugün Cadde üzerindeki
yaklafl›k yüz otuz adet binadan toplam on
dört adedi kepenklerini indirmifl, üst katlar› y›k›nt› halindedir. Bunun sebebi hem
caddenin eski yüzünü yavafl yavafl yitirmeye bafllamas›, hem de ekonomik
s›k›nt›larla fiziksel eskimenin önüne
geçilememesi biraz da yap›lar›n mekansal
anlamda ça¤dafl ihtiyaçlara cevap verememesidir. Sadece Yüksek Kald›r›m
Caddesi’nde de¤il hemen hemen tüm
Galata’daki durum budur. Bir yerleflim
bölgesi olma özelli¤ini yitirmekte olan
bölge, gündüz insan trafi¤i ile müthifl bir
kalabal›¤a cevap verirken gece tüm ifl
yerleri kapand›ktan sonra iyice
›ss›zlaflmakta, ›ss›zl›k birçok baflka
faaliyeti beraberinde getirmekte, bu
karanl›k faaliyetler de bölgede yaflayan
insanlar›n kaçmas›na Galata’n›n geceleri
yaflamayan, yaflamaktan korkulan bir
bölge haline gelmesine neden olmaktad›r.
Bu k›s›r döngü gün geçtikçe Galata’y› o
eski zamanlar›nda anlat›lan nezih
yüzünden, kültür merkezi olma
niteli¤inden s›y›rmaktad›r l
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