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li HALİL İNALCIK 
Bugünkü İstanbul. Şehrin kurulduğu 

yerdeki topografyanın gözden geçirilme
si, İstanbul'un günümüzde nasıl yaşadığı 
sorusuna da cevap verir ve ışık tutar. Zi
ra bu topografya şekli. şehrin simgesi du
rumuna gelmiş tarihi ve mimari eserle
rin yer seçiminde etken olduğu gibi şeh
rin önemli ulaşım eksenlerinin güzergah
larını da belirlemiştir. Günümüzde bazı 
kesimlerde büyük problem haline gelen 
trafik önemli ölçüde İstanbul'un topog
rafya şartlarıyla yakından ilgilidir. 

iSTANBUL 

Şehrin eski kesiminin topografyasında 
güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda az 
çok birbirine paralel olarak uzanan iki sırt 
dikkati çeker. Bunlardan kuzey sırtı Ha
liç'in güney kıyılarını yakından izler. Yük
seltisi genellikle güneydoğudan kuzeyba
tıya doğru artan bu sırt. Sarayburnu ile 
Ahırkapı arasında Boğaz girişine hakim 
bir yamaçla başlar ve Sultanahmet-Aya
sofya düzlüğünden itibaren Sarayburnu'
na doğru uzanarak Topkapı Sarayı zemi
ninde 45 metreye ulaşır. İstanbul'un bu 
ilk tepesi, zemini 33 metreye inen bir bel
le (boyun noktası) kuzeybatıya doğru de
vam eden sırttan ayrılır. Şehrin !imanına 
ve Galata Köprüsü'ne komşu olan yoğun 
iş semtlerini ( Eminönü- Bahçekapı -Sirke

ci) kuzey sırtının eksenini oluşturan bü
yük caddeye bağlayan ana yollardan biri 
(Alemdar caddesi) bu 33 metrelik alçal
ma noktasını takip eder. Kuzey sırtı bun
dan sonra Beyazıt Meydanı'na doğru uza
nır ve üzeri 60 m. yükseltiye erişen düz
lük biçiminde bir tepe meydana getirir. 
Bu iki tepe arasında iki tepeye göre daha 
az belirgin bir tepe yer alır. bunun da üze
rine N uruosmaniye Camii inşa edilmiştir. 

Beyazıt tepesinin üstünde ise Beyazıt Ca
mii. Beyazıt Kulesi ile beraber İstanbul 
Üniversitesi'nin merkez binası (Osmanlı 
Devleti döneminde Harbiye Nezareti bi
nası) ve bu tepenin Haliç'e doğru ilerle
yen ucunda Süleymaniye Camii yükselir. 
Bundan sonra kuzey sırtı kuzeybatıya 
doğru izlenirse doğu ucunda Fatih Ca
mii'nin kurulmuş olduğu diğer60 m. yük
sekliğindeki bir tepeye ulaşılır. Süleyma
niye tepesiyle aynı yükseltide olan bu te
pe ile Beyazıt-Süleymaniye tepesi arasın
da zemin tekrar alçalır ve 42 metreye 
iner. Bu önemli boyun noktası üzerinden 
Marmara kıyılarını Haliç kıyılarına bağla
yan Atatürk Bulvan geçtiği gibi eski dö
neme ait Valens su kemerleri de bu bel 
üzerinde yer alır. Fatih tepesi, Çarşamba 
semtine doğru yavaş yavaş 7Z metreyi 
aşan bir yükselti kazanır. bu tepenin Ha
liç'e doğru uzanan yan sırtında Sultan 
Selim Camii vardır. Ana sırt, kuzeybatıya 
doğru hafif bir alçalmadan sonra Edir
nekapı civarındaki surların zemininde 74 
met reye ulaşır. Bu tepede Edirnekapı 
Mihrimah Sultan Camii yükselir. 

Kuzey sırtının ekseni boyunca İstan
bul'un en önemli boyuna caddelerinden 
biri uzanır (farklı kesimlerinde farklı adlar
la anılan bu cad de Ayasofya -Beyazıt ara
sında Divanyolu ya da Yeniçeriler cadde
si. Beyazıt ile Fatih arasında Vezneciler, 
Şehzadebaşı, Fatih' le Edirnekapı arasında 
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Kız Kulesi - üsküdar 1 Istanbul 

Fevzipaşa caddesid ir) . Bununla birlikte 
söz konusu caddeler sırtın en yüksek do
ru klarını izlemez. bu doruk noktalarında 
genellikle büyük mimari eserler yer alır 
(istanbul Üniversitesi, Beyazıt Camii, Sü
leymaniye Camii, Sultan Selim Camii, Fa
tih Camii, Mihrimah Sultan Camii gibi). 
Boğaz'dan gelinirken dikkat çeken "İs
tanbul silueti"nin çarpıcılığı bu eserlerin 
İstanbul'un coğrafyasına çok iyi uydurul
muş olmasından kaynaklanır. 

Kuzey sırtı güneybatı sırtından bir va
diyle ayrılır. Eyüp sırtlarının gerisinden 
başlayan ve surların içine girdiği yerde 
(günümüzdeki Vatan caddesi nin, daha ye
ni adıylaAdnan Menderes caddesinin ba
şı) zemini deniz düzeyinden 40 m. kadar 
yüksekte olan bu vadi içinde eskiden ak
makta olan dereye Yenibahçe (Bayrampa
şa) deresi adı verilmekteydi. Antikçağ'da 
Lykos denilen bu dere Aksaray semtinin 
alçak kesimlerinde bir kaya dökülüyordu. 
Üstü kapatılmış olan dere vadisi 19SO'Ii 
yıllarda açılan Vatan caddesinin geçiril
mesinde kolaylık sağlamıştır. 

Yenibahçe vadisiyle Marmara denizi 
arasında istanbul yarımadasının ikinci 
sırtı yer alır ki birinci sırt kadar devamlı 
olmayan bu sırt. Yenibahçe vadisinin de
nize yakın kesimlerinden Yedikule'ye ka
dar Marmara denizi kıyılarında basık ya
maçlar halinde başlayıp Topkapı surları 
önünde zemini 69 metreye ulaşır. İstan
bul'un önemli caddelerinden Ordu cad
desi, Beyazıt Meydanı'nda yukarıda sözü 
geçen boyuna caddeden ayrılarak Aksa
ray'da Yenibahçe vadisinin alçak zemini
ni aşıp güneybatı sırtının kuzey kenarını 
izleyerek Topkapı'da surlara ulaşır (Mil-
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I et caddesi). Sur kapıları ileAksaray ara
sındaki iki cadde ( Haseki ve Kocamusta
fapaşa) bu sırtın üzerinden geçmekte. bir 
üçüncüsü de (Samatya caddesi) güney 
kenarını takip ederek Yedikule'ye var
maktadır. Yarımadanın bu klasik eksen
lerine ek olarak daha sonraki yıllarda sur 
dışından deniz kıyılarını izleyen Sahil yolu 
açılmıştır. 

Beyoğlu yerleşme alanına gelince, dar 
anlamda İstanbul'a Haliç üzerindeki köp
rülerle (Galata Köprüsü, Atatürk Köprü
sü, başka yere monte edilen eski Galata 
Köprüsü ve Haliç Köprüsü olmak üzere 
günümüzde bunların- sayısı dörttür) bağ
lanan bu yerleşme alanı, Haliç ile Boğaz'ın 
aşağı kesimleri arasında kütleşmiş ucu 
güneye dönük bir üçgen görünüşünde
dir. Beyoğlu yerleşme alanının yer aldığı 
üçgenin uç kesimi , Ortaçağ'da surları 
içinde ayrı bir şehir görünümü kazanmış 
olan Galata semtini meydana getirir. Bu 
semt sonradan daha kuzeyde meydana 
gelmiş Beyoğlu semtine iyice bitişmiştir. 
Galata kuzeydoğuya doğru kıyı boyunca 
Tophane- Salıpazarı- Fındık! ı üzerinden 
Boğaziçi yerleşme alanına bağlanır. 

Bu yerleşme alanının asıl zemini, gü
neyde Galata'nın köprüye yakın alçak kıs
mı olan Karaköy üzerinden dikyamaçlarla 
başlayıp kuzeye doğru yükselerek Tak
sim'de yükseltisi 80 metreyi bulan. bu
rada hafif bir bel meydana getirdikten 
sonra yükselmeye devam edip Harbiye'
de 90 metreye erişen. Feriköy'de 100 ve 
Şişli'de 120 metreyi aşan. Mecidiyeköy'
den sonra da 130 metreye ç ıkan bir sırt 
tarafından meydana getirilmektedir. Yü
zeyinin dikkat çekici derecede düz bir sa
hanlık görünüşünde olmasına rağmen bu 
alan. iki yanından Haliç'e ve Boğaz'a doğ
ru inen dar ve kısa vadiler tarafından de
rin bir şekilde yarılmıştır. Bu vadiler yü-
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zünden söz konusu sahanlığın genişliği 
çok yerde iyice azalmıştır. Bu sırtı takip 
eden trafik ekseni Haliç'le Boğaz arasın
daki su bölümü çizgisini izlemekte. tfm 
yolların bu eksene bağlanması bazı kü
çük vadiler boyunca mümkün olmakta, 
bunun sonucu olarak da tek ana yola tali 
yolların çok kısa aralıklarla ve çok zaman 
da aynı yerde kavuşmaları sonucu trafik 
içinden çıkılmaz bir durum almaktadır. 
Günümüzde Etiler, Levent ve Gültepe'den 
gelen yolların kısa mesafe içinde Büyük
dere yoluna kavuştuğu kesim buna örnek 
oluşturur. Bu topografyayı ( dandritik va
di sistemi) değiştirmek söz konusu olma
dığına göre çözüm olarak topografyanın 
üstünden geçen asılı trafik sistemiyle yer 
altından geçecek olan metro yapımı en 
uygun alanıdır. Nitekim bu kesimde uzun 
zamandan beri düşünülen metro hattı 
2000 yılı içinde işletmeye açılmıştır. 

Beyoğlu yerleşme alanının yüksek sa
hanlığının eksenini oluşturan 1300 m. 
uzunluğundaki istiklal caddesi, Tünel ba
şında 65 metrelik yükseltiden başlayarak 
Taksim'e kadar80 metreye çıkar. Bu yer
leşme alanı XIX. yüzyılın ortalarından iti
baren yüksek sahanlığın ekseni boyunca 
kuzeye doğru genişlemiştir. Eskiden ayrı 
bir kuruluş olan Mecidiyeköy'ü içine alan 
ve kuşatan yerleşmeler Zincirlikuyu üze
rinden sonradan kurulan Levent ve Eti
ler semtlerine varmıştır. Bu esaslı geniş
leme sırasında yerleşme alanları Şişli'den 
Hürriyet tepesine ulaşmış, oradan da Ka
ğıthane vadisine doğru sarkmıştır. 

İstanbul'un üç ana bölgesinden ( bilad-ı 
selase) biri olarakgösterilen Üsküdar, As
ya topraklarında Boğaz'ın güney ağzına 
doğru ilerlemiş üçgen biçimli bir çıkıntı 
üzerinde yer alır. Bu üçgenin Şemsipaşa
Salacak arasında küt bir burun oluşturan 
ve karşısındaki Haliç ağzına bakan ucu 



önünde Kız Kulesi'nin yer aldığı kayalık 
bulunur. XX. yüzyılın başlarında, çevrede
ki ikincil yerleşme çekirdeklerinden be
lirgin biçimde ayrılmakta olan Üsküdar 
zamanımızda bu çekirdeklerle tamamen 
birleşmiş durumdadır. Bu sUretle Üskü
dar, kuzeybatıda aşağı Boğaziçi'nin Ana
dolu kıyısında kesintisiz devam eden yer
leşme şeridine karışmakta, güneyde de 
Kadıköy'ün ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiş bulunmaktadır. iç tarafta ise ön
celeri eski Üsküdar'ın gerisinde adına uy
gun bir şekilde yükselen Büyük ve Küçük 
Çamlıca tepeleri hızlı ve çarpık bir yerleş
ıneye sahne olmuştur. 

istanbul Bağazı'nın Anadolu yakasın
daki topraklar, Rumeli yakasına oranla 
topografya açısır:ıdan daha çeşitli manza
ralara sahiptir. Her ne kadar burada da 
Boğaz'a ve Marmara denizine açılmış va
dilerle yarılmış düzlükler yayılmaktaysa 
da kuzeybatıdan güneydoğuya doğru bir 
alçalma gösteren düzlükler üzerinde Bü
yük ve Küçük Çamlıca tepeleri (262, 226 
m.) yükselir; bu düzlükler. Marmara de
nizinin lodos fırtınalarına açık Kadıköy ve 
Selimiye kıyılarında 30-40 m. yüksekliğin
de dik yarlarla sona erer. Bu yarlar Üskü
dar kıyılarında Boğaz ağzına doğru Şem

sipaşa'da son bulur. Diğer taraftan Mo
da burnu ile nihayetlenen. Kadıköy yarı
madasının iki tarafında İbrahimağa de
resiyle (Haydarpaşa ) Kur bağalıdere ağız
larında alüvyon birikmesiyle oluşmuş al
çak düzlüklerle kesintiye uğrar. 

Üsküdar- Kadıköy yerleşme sahasının 
yüksek düzlükleri kendilerini yaran vadi 
tabaniarına doğru dik yamaçlarla inerler
se de bu yamaçların dikliği genellikle yer
leşmeyi kesintiye uğratmaz. Böyle bir ke
sinti sadece dike yakın bir özellik göste
ren kıyı yarlarında görülür. Çamlıca tepe
lerini kuşatan 1 00 metreden yüksek düz
lük alanı batıya doğru uzanarak Bağlar
başı meydanına (ll O m.) kadar gelir ve 
Sultantepesi (93 m.) sırtı ile Boğaz'a doğ
ru uzanır. Bu sırtın özellikle kuzey yama
cı Boğaz'a doğru inen birkaç kısa vadiyle 
yarıımıştır (Beylerbeyi civarındaki istavroz 
deresi gibi). Büyük Karacaahmet Mezar
lığı. Selimiye Kışiası ve Haydarpaşa liman 
tesisleri gibi alanlarla kesintiye uğrayan 
devamlı yerleşme sahası olan Haydarpaşa 
ve Kalamış koyları arasında denize doğru 
ilerleyen Kadıköy yerleşme alanında biri 
Yeldeğirmeni'nde ( 53 m ). diğeri Moda te
pesi nde (68 m.) olmak üzere iki tümsek
li topografya dikkati çeker. Bu iki tepe 
Altıyol belindeki (32 m.) bir alçalma nok
tasıyla birbirinden ayrılır. Kadıköy iskan 

üsküdar'dan bir görünüş 

alanı, Kurbağalıdere'nin denize ulaştığı 
yerin doğusundan itibaren Marmara kı
yısı boyunda geniş bir şerit oluşturan is
kan alanlarıyla devam eder. Bu son yer
leşme alanı içinde eskiden daha çok bah
çeler arasına serpilmiş köşkler bulunur
ken şimdi onların da yerini genellikle çok 
katlı binalar almaktadır. 

Söz konusu yerleşme alanı sadece bi
çim ve nitelik değiştirmekle kalmamış. 
eskiden kıyı boyunda dar bir iskan şeridi 
halinde iken denizden içeriye yani kuze
ye doğru genişlik kazanmıştır. Bu alan 
içeriye doğru genişlerken Merdivenköy 
ve içerenköy gibi köyleri ve eskiden Çam
lıca eteklerinde ayrı ayrı yerleşmeler olan 
Bulgurlu, Dudullu, Ümraniye gibi yerleş
melerin aralarındaki boşlukları da doldu
rarak büyük şehrin iskan sahası içine da
hil etmiştir. 

Bu türlü sınır tanımaz mekansal geliş
meler istanbul'un Avrupa yakasında da 
görülür. XIX. yüzyılın sonlarına kadar eski 
istanbul'un çevresinde ondan tamamıy
la ayrı bulunan köy ve kasabalar son bir 
yüzyıl içinde gelişen şehir yerleşmesinin 
sınırları içinde kalmıştır. Batı doğrultu
sunda büyük istanbul Küçükçekmece kı
yılarına dayanmış. bu çevredeki bazı es
ki yerleşme çekirdekleri (Küçükçekmece, 
Safra köyü, Halka l ı gibi) ve yeni kurulmuş 
mahalleler (Soğuksu, Şenlik vb. ) artık 
şehrin bir parçası olmuştur. Eski istan
bul'un batısında şehrin sur kapılarından 
çıkan büyük yollar boyunda ll. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra kurulmuş olan Bahçeli
evler, Zeytinburnu, Ataköy gibi yerleşme 
yerleri eskiden mevcut Bakırköy ve Yeşil
köy'ü devamlı yerleşme alanına katmış
tır. Bu çizginin biraz kuzeyinde Haliç'in 
Eyüp önlerine rastlayan dirseğine hakim 
sırtlar üzerindeki düzlükler kısa denilebi
lecek bir sürede çok yoğun bir iskan yeri 
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haline gelmiş (Ram i -sonradan Gazios
manpaşa adını alacak olan Taşlıtarla, Yıl
dıztabya-), Haliç'in kuzey bitiminde yakın 
yıllara kadar şehirden ayrı kalmış köyler 
olan Alibeyköy, Kağıthane. düz vadi ta
banlarında kurulmuş fabrika ve atölye
ler ve yamaçlara yerleşmiş işçi evleri ara
sında istanbul'un sürekli yerleşme alanı 
içine girmiştir. Kağıthane deresinin ku
zey- güney doğrultu lu çığırı ile Boğaziçi 
kıyıları arasında kalan sahada da yerleş
me sürekli olarak yayılmış. bu alandaki 
yerleşme dalgası, önce Mecidiyeköy'ün 
eski çekirdeğini yeni oturma alanlarıyla 
kuşattıktan sonra Levent mahallesine 
ulaşmış. buradan itibaren bir taraftan 
Boğaz'ın yukarı kesimlerine uzanan yollar 
boyunca yeni yeni yerleşme çekirdekleri 
oluşturduğu gibi bir taraftan da Boğaz 
kıyısında eskiden beri mevcut olan ma
hallelerin gerisinde bazan bu mahalleler
den dik yokuşlarla ayrıldığı. bazan da to
pografya şartlarının el verdiği yerlerde 
onlara doğrudan doğruya bağlandığı ye
ni iskan alanlarının (Etiler, Kalender gibi) 
teşkiline yol açmıştır. Büyük istanbul'un 
yayılma alanı, Boğaziçi'nin karşılıklı kıyıla

rında da coğrafya koşullarına uyarak ya 
kıyı boyunda ince bir şerit biçiminde dar
laşmak (Vaniköy'de Kan lıca -Çubuklu ara
sında Seyir ve Hidrografi Dairesi civarın
da olduğu gibi), ya genişleyip birbiri üze
rinde sıralanmış basamak biçiminde düz
lüklere uzanmakya da Boğaz'a ulaşan va
di içlerine sokulmak (Çengel köy' de Bekar
dere vadisi içindeki mahalleler gibi) su
retiyle Rumeli yakasında Yenimahalle'ye, 
Anadolu tarafında Beykoz'a kadar geniş
lemiştir. Büyük istanbul şehri Anadolu 
kesiminde de hızlı bir gelişme süreci içi
ne girmiştir. Burada Boğaz kıyılarına ha
kim yüksek düzlükler yeni mahallelerle 
kaplandığı gibi Marmara kıyıları boyunda 
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uzanan ve eskiden birbirinden ayrı semt
ler durumunda olan yerler şimdi tama
mıyla birleşmiş haldedir. Nihayet büyük 
şehir, Marmara denizi kıyısı boyunda de~ 
miryolunu izleyerek güneydoğuya doğru 
ilerleyen yerleşme dalgası ile Maltepe ve 
Kartarı da geçip aradaki boşlukları dal
durarak Pendik'in doğljsunu da içine al
mıştır. 

Hemen her doğrultuda gelişme göste
ren İstanbul'un devamlı yerleşme alanı, 
tepesi kuzeyde Yenimahalle'de ve tabanı 
güneyde Marmara kıyılarında Küçükçek
mece'den Pendik' e kadar uzanan bir üç
gen içine sığdırılabilir. Yalnız bu üçgenin 
dışında kalan İstanbul adaları da (eski 
Prens adaları) !;ı üyük şehrin sınırları içinde 
ve onun ayrılmaz bir parçası durumunda
dır. Tarihi istanbul'un 17 km2 '1ik alanına 
karşılık modern büyük şehrin yayılma ala
nı 300 km2 'yi çoktan geçmiştir. 

Daha yakın yıllarda (ı 985- ı 990) ve son
rasında İstanbul şehrineyeni eksenler bo
yunca ilaveler olmuş , farklı bir büyüme 
şekli meydana gelmiştir. Genellikle altı 
eksenin söz konusu olduğu bu büyüme
ler Zincirlikuyu-M aslak ekseni, Bağlarba
şı-Aitunizade ekseni, Kozyatağı-Ataşehir 
ekseni, Güneşli- İkitelli ekseni, Kavacık ek
seni ve Beylikdüzü - Haramidere ekseni 
olarak ele alınabilir. Bunlardan Zincirliku
yu-M aslak ekseni, daha çok finans ağır
lıklı hizmet birimlerinin ve büyük şirket
lerin genel merkezlerinin yoğunlaştığı bir 
alandır. Bağlarbaşı-Altunizade ekseninin 
oluşmasında buranın E-S karayolu ve Bo
ğaziçi Köprüsü'ne yakın olması etkili ol
muş, birçok şirket ve holding merkezi bu-

rada konumlanmış, ayrıca büyük alışveriş 
ve eğlence merkezleri yine bu kesimde 
toplanma eğilimi göstermiştir. Kozyata
ğı-Ataşehir ekseni E-S ve TEM otoyolla
rının birbirine bağlandığı alan olarak çe
kicilik kazanmış, çok katlı yapılaşmanın 
örnekleri gittikçe çağalmış ve büyük alış
veriş merkezlerini de kendisine çekmiş

tir. Güneşli- İkitelli ekseni, eskiden tarihi 
yarımada içinde yer alan gazete idarele
rinin taşınmasıyla dikkat çekmiş, ayrıca 
Atatürk Havalimanı'na yakınlığı da çeki
ciliğini arttırmıştır. Kavacık ekseni. Fatih 
Sultan Mehmed Köprüsü'nün ve TEM'in 
sebep olduğu yeni bir ticari yapılaşma 
alanıdır. Büyük iş merkezlerinin yüksel
diği, ayrıca villa sitelerinin çoğalma eğili
mi gösterdiği bir eksendir. Şehrin en ba
tısında bulunan ve büyük şehir belediye 
sınırlarının da dışına taşan Beylikdüzü
Haramidere ekseni çok geniş konut alan
larından oluşmaktadır. 1987'de yapılaş-

. maya başlayan bu alan 1989'da yerleş
ıneye açılmıştır. 

İstanbul şehrinin bu sınır tanımaz me
kansal genişlemesine paralel olarak nü
fusu da artmıştır. Cumhuriyet'in baş
larındaki ilk nüfus sayımında (ı 927) şeh

rin nüfusu 700.000 kadar olarak sayıl
mış. 19SO'de bu nüfus 1 milyonu bul
muş, 1960'ta 1.S20.000'i geçmiş, 196S'te 
1. 7SO.OOO'e yaklaşmış, 1970'te 2 milyo
nu aşmış (2. ı 32.000), 1980'de 3 milyona 
yaklaşmış (2.854.000). 198S'te S milyonu 
(5475.982). 1990'da6 milyonu (6.620.241) 

aşmış. 1997 yılında yapılan nüfus tesbi
tine göre 8.260.438'i bulmuş, 23 Ekim 
2000 tarihinde yapılan nüfus sayımının 
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geçici sonuçlarına göre de 8.829.915 
nüfus sayılmıştır. Bu nüfusun yaklaşık 
SOO.OOO'i "sur içi" denilen tarihi yarıma
dada yaşamaktaydı. 

İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin ku
rulmasıyla başşehir rolünü kaybetmişse 
de kalabalık nüfusu yanında Türkiye'nin 
en büyük şehri olma niteliğini ve ayrıca 
ülkenin fikri, kültürel, iktisadi, ticari ve 
endüstriyel merkezi olma durumunu ko
rumuştur. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'
da sanayii geliştirme politikası ilk bakışta. 
İstanbul'u dışlar görünümünde olsa da 
İstanbul'un ekonomisindeki bu durakla
ma kısa sürmüştür. Günümüzde Türki
ye'deki sanayi kuruluşlarının hemen he
men yarısı İstanbul'da toplanmıştır. İs
tanbul'da yakın yıllara kadar sanayi ku
ruluşları arasında besin endüstrisi birin
ci sırayı alıyordu . Son çeyrekyüzyıl içinde 
istanbul sanayi etkinliklerinde görülen 
hızlı gelişme sonucunda hem sanayi ku
ruluşlarının sayısı artmış hem de sanayi 
kollarının ağırlık sırası değişmiştir. Günü
müzde istanbul imalat sanayiinde elek
trikli aletler, madeni eşyalar ve bazı taşıt 
araçları birinci sıradadır. Kimya sanayii 
(boya, ilaç, kozmetik) ikinci sırayı alır. Do
kuma sanayii {pamuklu, yünlüdokuma ve 
hazır giyim) onu izler. Deri ve ayakkabı sa
nayii de önemli bir yere sahiptir. Eskiden 
birinci sırayı alan besin endüstrisi şimdi 
beşinci sıradadır. İstanbul'da sanayi kol
larının ağırlık sırası değişirken sanayiin 
yoğunlaştığı alanlarda da değişiklikler ol
muştur. İstanbul'daki başlıca sanayi ku
ruluşları açısından Haliç'in iki kıyısı, Ba
kırköy- Kazlıçeşme çevresi Kadıköy - İzmit 
arasındaki kesim başta gelirken günü
müzde bunlar her iki yakada da şehrin 
dışına çıkan ana eksenler çevresine taşın
mıştır. 

Ticaret etkinliği açısından da İstan
bul'un ayrı bir yeri vardır. 1990'1ı yıllardan 
itibaren Türkiye ticaret sektöründe elde 
edilen gelirin yaklaşık% 40'ını İstanbul 
sağlamaktadır. Ülke çapında her türlü ti
caret malının toplanıp dağıtıldığı ve bu 
mallar için yurt dışı bağlantılarının kurul
duğu yer İstanbul' dur. Bunun sonucu ola
rak ülkemizdeki toptaner kuruluşlarının 
yaklaşık yarısı İstanbul' dadır. Ayrıca is
tanbul Türkiye'deki bankacılık ve finans 
sektörü bakımından da çok önemli bir ye
re sahiptir. Turistik ticaretin de en çok ge
liştiği yer İstanbul' dur. 199S yılında Tür
kiye'ye hava yoluyla gelen yabancıların üç
te birinden fazlası (% 34,3) İstanbul'dan 
giriş yapmıştır. 



Ulaşım sektörü açısından İstanbul çok 
önemli bir düğüm noktası oluşturur. Ge
rek Avrupa'dan (Sirkeci Garı) gerekse 
Anadolu'dan (Haydarpaşa Garı) gelen de
miryollarının bitim noktaları bu şehirde
dir. Aynı şey karayolları için de söz konu
sudur. İ stanbul Limanı (Galata- Salıpazarı 
ve Haydarpaşa !imanları) Türkiye'nin en 
işlek limanıdır. iniş ve kalkışların en yo
ğun olduğu uluslararası ve ulusal havali
manı olan Atatürk Havalimanı buradadır. 
1998 Şubatında temeli atılan ve 2001 
Ocak ayında hizmete giren Sabiha Gökçen 
Havalimanı da şehrin ulaşım sektörüne 
katılmıştır. 

Bir kültür merkezi olarak çeşitli sanat
sal ve kültürel etkinliklere sahne olan is
tanbul aynı zamanda çok önemli bir eği
tim öğretim merkezidir. Burada altısı 
devlet üniversitesi (İstanbul, istanbul Tek
nik, Boğaziçi, Marmara, Mimar Sinan, Yıl
dız) ve on dördü vakıf üniversitesi (Bah
çeşehir, Beykent, Doğuş, Fatih, Galatasa
ray, Hal iç, I ş ık , istanbul Bilgi, Kadir Has, 
Koç, Kültür, Maltepe, Sabancı, Yeditepe) 
olmak üzere yirmi üniversite eğitim yap-
maktadır. . 

İstanbul şehrinin merkez olduğu İstan
bul ili hem Avrupa hem de Asya toprak
ları üzerinde yayılır. Sadece iki ille komşu 
olan (doğud.a Kocaeli, batıda Tekirdağ) 
İstanbul ilinin Marmara denizi ve Kara
deniz' e kıyısı vardır. 

Merkez ilçesi bulunmayan illerimizden 
biri olan İstanbul Adalar. Avcılar. Bağcılar, 
Bahçelievler. Bakırköy, Bayrampaşa, Be
şiktaş. Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Esen
ler. Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngö
ren, Kadıköy, Kağıthane, Karta!, Küçük
çekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer. Şişli, 
Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, 
Büyükçekmece , Çatalca. Silivri , Sultan-

Büyükada'da Iskele Meyda nı 

beyli ve Şile olmak üzere otuz iki ilçeye ay
rılmıştır (bu ilçelerden son beş tanesinin 
tamamı istanbul Büyükşehir Belediyesi'
nin s ınırlan dışındadır). 5196 km2 genişli

ğindeki İstanbul ilinin 2000 sayımının ge
çici sonuçlarına göre nüfusu 10.037.989, 
nüfus yoğunluğu ise km2 'ye 1932 kişi idi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2000 yı
lı istatistiklerine göre İstanbul'un il ve ilçe 
merkezlerinde 2260, kasaba ve köylerde 
431 olmak üzere toplam 2691 cami bu
lunmaktadır. 
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WFil METiN TuNCEL 

II. SANAT 

Eski Eserler. İstanbul tarih boyunca de
ğişik medeniyetlerin bıraktığı eserlerle 
süslenmiştir. Fakat zaman içinde topog
rafyasında oluşan değişiklikler yüzünden 
kıyı şeritlerinin biçimleri ilk çizgilerinden 
çok farklı bir görünüm aldığı gibi yangın
lar ve depremler de toprak tabakasının 
çok kalınlaşmasına yol açmıştır. Dolayısıy

la eski devirlerin kalıntıları yerine göre 8-
1 O metrelik bir toprak örtüsünün altın
da kalmıştır. Ayrıca 19SO'li yıllardan iti
baren şehrin tarihi özellikleri hesaba ka
tılmaksızın yapılan çalışmalar İstanbul'un 
pek çok eserinin tahribine yol açtığı gibi 
şehrin görünümünü de çok değiştirmiş
tir ( İstanbul'daki tarihi yap ıların birçoğu 
ve bazı önemli semtler ansiklopedide ayrı 
madde olarak alındığından burada özel
likle sur içindeki yapılar ana hatlarıyla ele 
alınacaktır). 

İstanbul'un İlkçağ'daki durumu ve sur
tarla ilgili bilgilerden ilk şehrin bugünkü 
Sirkeci, Alemdar Yokuşu'nun üst başı ve 
Ahırkapı çizgisinin doğusuna inhisar et
tiği, şimdiki Sultanahmet Meydanı ve 
Divanyolu'nun sur dışında kaldığı anlaşıl
maktadır. Kutsal merkezi teşkil eden ve 
meskGn bölgeyle bir duvarla ayrılan Ak
ropolis'in de Ayasofya civarında olduğu 
sanılmaktadır. Roma imparatoru Septi
mius Severus şehri batıya doğru biraz 
daha genişletmiş olup kara tarafı surları 
Sirkeci'deki Neorion'dan Çemberlitaş'a 
çıktıktan sonra biraz doğuya dönerek 
Marmara'ya kadar iniyordu. Hipodrom'un 
(Atmeydanı) yapımını da 203'te Severus 
başlatmıştır. Bu dönemlere ait adları bi
linen birçok mabed, hamam vb. yapılar
dan bugüne ulaşan olmamıştır. Roma dö
nemine ait günümüzde hala ayakta du
ran eserlerden biri Sarayburnu'nda Sa
ray- ı Hümayun'un dördüncü avlusu önün
deki Gotlar sütun udur. Haliç'ten Marma
ra'ya doğru yeni bir sur yaptıran I. Kons
tantinos imparator sarayının (Büyük Sa
ray) ilk bölümlerinin de inşasını başlat
mıştır. Çeşitli yerlerden getirtip Hipod
rom'u süslediği anıtlardan biri de bugün 
Sultanahmet Meydanı'nın ortasında 
görülen "burmalı direk" adlı t unç anıttır. 
Konstantinos, yeni kurduğu şehrin orta-
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