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Özet 

Şu veya bu düzeyde endogamik, mobilite düzeyleri komşu topluluklara göre daha 

yüksek ve geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumuyla karşılayan topluluklar 

peripatetik olarak sınıflandırılmaktadır. Kapitalist ilişkilerin yaygınlaşması ile geleneksel 

zanaat ve hizmetlere dönük talebin azalması peripatetik toplulukların müşteri toplulukları 

arasındaki mobilite düzeyinin gerilemesine ve peripatetik kökenli toplulukların kentsel 

yapılarla bütünleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmada peripatetik kökenli toplulukların 

yerleştiği İstanbul'daki beş bölgedeki mahalle sakinlerinin değerlendirmeleri ve çeşitli yazılı 

kaynaklardaki bilgiler üzerinden, peripatetik kökenli grupların kentleşme stratejileri üzerine 

genel bir tartışma yapılmaktadır. 

 

Abstract 

Endogamic communities whose mobility is higher than neighbouring populations and 

who subsist on providing various services and craft productions are identified as peripatetic. 

The decrease in the demand to the products and services of peripatetic communities as a result 

of developing capitalistic relations and industry limited the mobility level of peripatetics who 

started to settle in urban areas. In this article, the urbanization strategies of originally 

peripatetic communities are discussed drawing upon the evaluations of the residents of six 

localities where such communities live in İstanbul and the data published in the related 

written sources.  
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Giriş 

Bu çalışmada, peripatetik toplulukların geleneksel toplumsal örgütlenme ve geçim 

stratejilerine dönük büyük bir meydan okumayla karşılaştıkları; kapitalist ilişkilerin ve 

sanayileşmenin dalgalar halinde tüm toplumsal yapıyı dönüştürdüğü süreçlerde kent yaşamına 



dâhil olma yönünde geliştirdikleri uyarlama stratejileri tartışılmaktadır. Bu stratejiler, 

peripatetik kökenli grupların kendi kentsel mekânlarını üretme sürecinde sermaye bileşimi 

daha yüksek toplumsal gruplara karşı sahip oldukları dezavantajlı konumu aşmalarının en 

önemli araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.  

20. yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilim dünyasında kullanılmaya başlayan 

“peripatetik” kavramı, günlük dilde son derece aşina olduğumuz Çingene’nin yerine, bu 

kavramın taşıdığı tarihsel yüke, çok anlamlılığına ve kullanımındaki tutarsızlıklara alternatif 

olarak geliştirilmiştir1. Konsepti geliştiren yazarlara göre büyük ölçüde endogamik özellik 

gösteren, şu veya bu düzeyde göçebe ve geçimlerini gıda üreten topluluklara çeşitli zanaat ve 

hizmetleri sunarak karşılayan toplumsal birimler peripatetiktir (Berland ve Rao, 2004). 

Türkiye coğrafyasında yaşayan Romanlar, Abdallar, Lomlar, Geygeller gibi yukarıdaki 

çerçeveye uyan ve geleneksel meslekleri sepetçilik, elekçilik, kalaycılık, demircilik, 

bakırcılık, halk hekimliği olan toplumlar, en azından geleneksel toplumsal örgütlenme 

biçimleri ve geçim stratejileri itibarıyla peripatetik olarak kabul edilebilirler.  

Sundukları zanaat ve hizmetlere dönük talebin kapitalist kurumlar tarafından 

karşılanmaya başlaması ile birlikte müşteri toplulukları arasında sürdürdükleri kadim 

göçebeliği bir kenara bırakan peripatetik kökenli topluluklar ağırlıklı olarak kentsel 

mekânlarda yerleşikleşme eğilimine girmişlerdir. Bu makalede, İstanbul’da yerleşikleşen 

peripatetik kökenli grupların bu süreçte ortaya koydukları mekânsal stratejiler, bu 

toplulukların kendi grup ihtiyaçları ve varlıklarını sürdürme koşulları ekseninde ele 

alınmaktadır. Çalışmada tartışma konusu yapılan bu stratejiler, yeni arazi keşifleri, kent içi 

boşlukları doldurma ve zorunlu yerleşim alanlarından dağılma başlıkları altında toplanabilir.  

Bu çalışma, İstanbul'da peripatetik kökenli grupların özellikle 20. yüzyıl boyunca 

yerleşim alanları oluşturdukları beş bölgede (Küçükbakkalköy, Kuştepe, Hasanpaşa, Ihlamur 

Deresi civar yerleşimleri ve Unkapanı Mahzenleri) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 

buralarda yaşayan ya da yakınları yaşamış olan kaynak kişilerin, ilgili bölgenin kuruluş 

süreçlerine ilişkin tanıklıklarına başvurulmuştur. Aynı zamanda, söz konusu yerleşim 

bölgeleriyle ilgili gazete haberleri, şehir tarihleri, semt monografileri ve anılarda yer alan 

bilgiler temel alınmıştır.  

 
1 Balkanlar, Anadolu, Orta Asya ve kısmen Orta Doğu'da Çingene; Afganistan'da Jat; Kore'de Hwach Chaein; 
Sahel Afrika'sında Nyamakalaw (Rao, 1987: 7) gibi sözcükler arkaik kullanımları itibarıyla spesifik bir sosyal 
ilişkilenme modeline mensup insan topluluklarını tarif ederler. Buna karşılık “Çingene” sözcüğünün 18. yüzyıl 
sonrası bir etnik üniteye gönderme yapmaya başlamasıyla beraber, sözcüğün kullanım biçiminde ciddi bir 
çeşitlenme ortaya çıkmıştır (Matras, 2004: 56-57). Sonuç olarak aynı sözcükle kimileri Hindistan kökenli bir 
etnik topluluğu ve akraba gruplarını ifade ederken; başkaları ise sözcüğün arkaik kullanıma uygun bir biçimde, 
bir sosyal grubu tanımlamaktadır (Matras, 2006: 1).  



Çalışmada tartışma konusu yapılan yerleşim alanları belirlenirken, peripatetik kökenli 

gruplar tarafından uygulanan farklı kentleşme stratejilerinin çeşitliliğini mümkün olan en 

zengin biçimde yansıtacak seçimlerin yapılmasına gayret gösterilmiştir2. Unkapanı 

mahzenleri ve Hasanpaşa örnekleri kent içi boşlukları doldurma, Küçükbakkalköy ve Ihlamur 

Deresi civar yerleşimleri yeni arazi keşifleri, Kuştepe ise zorunlu yerleşim alanlarından 

dağılma stratejisinin uygulandığı yerleşim alanlarını temsil etmektedir. Yerleşim alanlarının 

tespitinden sonra mahalle sakinleri ile yapılan ön görüşmelerin sonucunda, çoğunluğun 

yerleşim alanlarının kuruluş sürecini en kapsamlı haliyle aktarabileceğine inandığı kaynak 

kişilere ulaşılmış; yerleşim bölgelerinin kuruluş süreçleri kayda geçirilirken öncelikle onların 

anlatımları temel alınmıştır3. Zaman içerisinde bu yerleşim bölgelerinde meydana gelen 

değişmelerin hafızalarda ortaya çıkardığı tahribatın sonucu olarak mahalle sakinlerinin 

kuruluş süreçlerine ilişkin değerlendirmelerinin detaylarında kimi çeşitlenmeler meydana 

gelmişse de, bu çalışmada ortaya konulan ana hatlar konusunda mahalle sakinlerinin 

aktarımları ortaklaşmaktadır. Ön görüşmelerin sonucunda tespit edilen kaynak kişilerin 

değerlendirmeleri, mahalle sakinleri arasında ortaklaşan en genel değerlendirmeleri yansıtarak 

söz konusu yerleşimlerin inşasında hangi stratejilerin devreye konulduğunun anlaşılmasını 

mümkün kılmaktadır.  

Son olarak, burada tespit edilen stratejilerin peripatetik kökenli grupların İstanbul 

çevresinin tarihsel-sosyal şartlarına bağlı olarak kentsel mekânın yeniden üretimi için 

uygulamaya koydukları yaklaşımları yansıttığının altı çizilmelidir. Dolayısıyla bu stratejiler 

sınırlayıcı bir çerçeve olarak değerlendirilmemeli; ileride yapılacak daha derinlikli tartışmalar 

için bir ön adım olarak ele alınmalıdır. Söz konusu stratejilerin, kuruluş süreçlerine ilişkin 

verilerin derlendiği bölgelerin dışında melezleştirilerek uygulanmış olabileceği ve farklı 

illerde yürütülebilecek saha çalışmaları sonucunda burada ele alınmayan başka stratejilerin 

ortaya çıkabileceği de hatırlanmalıdır4.  

 
2 “Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinde Ücretli İstihdam ve Politizasyon Deneyimleri” başlıklı doktora 
tezimin (Yılgür, 2014) hazırlık sürecinde İstanbul genelinde peripatetik kökenli grupların yaşadığı 70 civarı 
yerleşim bölgesi listelenmiş ve bu yerleşim bölgeleri ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürütülmüştür. Bu makale 
kapsamında ele alınan yerleşim bölgelerinin tespitinde söz konusu listeden yararlanılmıştır. Ayrıca listelenen 
yerleşim bölgelerinden önemli bir bölümünde fotoğraf çekimleri de yapılmıştır. Aşağıda kullanılan 
fotoğraflardan kaynak belirtilmeyenler bu dönemde tarafımdan çekilen fotoğraflardır. 
3 Bu çalışmada 2006-2013 yılları arasında görüşülen 11 kaynak kişinin tanıklıklarına gönderme yapılmıştır. 
Kaynak kişilerin listesi metnin sonunda yer almaktadır. 
4 Bu çalışmanın önemi peripatetik kavramsallaştırması kullanılarak kentsel mekanın üretimi ekseninde 
Türkiye’de hazırlanmış (en azından benim literatür taramamda ulaşabildiğim) ilk çalışma olmasıdır. Diğer 
taraftan yakın dönemlerde tek tek peripatetik gruplarla ilgili ve yerleşim birimlerini temel alan çeşitli çalışmalar 
yayınlanmıştır. Bunlar genellikle herhangi bir yerleşim bölgesinde şu veya bu peripatetik grubun (esas olarak 
Romanların) sosyolojik özelliklerine yoğunlaşan ve ağırlıklı olarak monografik nitelikteki çalışmalardır. 



Makalenin sonraki bölümlerinde öncelikle kuramsal çerçeve genel hatlarıyla ortaya 

konulacak daha sonra peripatetik kökenli grupların kentleşme süreçlerinde devreye soktukları 

stratejilerle ilgili örneklere yer verilecektir.  

 

Kuramsal Çerçeve 

 

Peripatetik grupların kentleşme stratejileri ile ilgili genel değerlendirmelere geçmeden 

önce, bu çalışmada temel alınan kuramsal pozisyonu netleştirmek konunun anlaşılması 

açısından yararlı olacaktır. Çalışma kapsamında derlenen ampirik malzeme prekapitalist bir 

toplumsal form olarak peripatetik kökenli toplumların kapitalist kent içerisinde yeniden 

yapılanarak kendi mekanlarını üretmeleri çerçevesinde yorumlanmaktadır. Bu bağlamda 

öncelikle özet bir biçimde mekânın üretimi ve prekapitalist toplumsal formların kapitalist 

toplum içerisindeki konumlanışlarını tartışan kimi yazarların değerlendirmelerine gönderme 

yapılacak, daha sonra çalışmada temel alınan yaklaşım açıklanacaktır. Bu yazarlardan 

Lefebvre her toplumun kendi mekanını üretmesini, Amin prekapitalist toplumsal dokuların 

kapitalizm şartlarında yeniden yapılanarak sisteme dahil olmasını, Bhatkal ve Fernandes ise 

Hindistan koşullarında kast sisteminin dönüşerek varlığını sürdürdüğü bir kapitalizmi 

tartışmaları nedeniyle bu çalışmanın kuramsal çerçevesi kapsamında ele alınmaktadır.  

1968 sonrası gelişen eleştirel kent kuramı, Marxizm’in de kavram araçlarından 

yararlanarak Chicago Okulu gibi liberal kuramlara karşı geliştirilen bir eleştiri üzerinden 

kendi konumunu netleştirir (Brenner, 2009: 198). Özellikle Lefebvre'in kendi kent kuramı 

çerçevesinde ortaya attığı her toplumun kendi mekânını üretmesi formülasyonu bu çalışmada 

yürütülen tartışma çerçevesinde özel bir önem taşımaktadır (Lefebvre, 1991: 31). Bu önerme 

yazara göre esas olarak her üretim tarzının ve üretim tarzlarının alt varyantlarının da kendi 

mekânlarını üretmesi anlamına gelmektedir (age: 31).  Çalışmamızda ise daha sonra tekrar 

vurgulanacağı üzere Lefebvre’in bu önermesi, üretim tarzı kaydından bağımsız olarak daha 

geniş bir çerçevede farklı toplumsal formların kendi mekânlarını inşa etmesi ekseninde 

tartışılmaktadır.  

Diğer taraftan Lefebvre sanayileşmeden doğan toplum anlamında kullandığı kent 

toplumunun, kır üzerindeki egemenliğini ve kırın kente tabi olarak yeniden yapılanmasının 

altını çizerek kapitalizm koşullarında prekapitalist yapıların kent dokusu içerisindeki 

 
Özellikle yararlandığımız birkaç çalışma için bkz. Eren (2008); Kolukırık (2006); Kazgan (1999); Bozkurt 
(2006). 



konumlanışını farklı bir çerçevede tartışmamıza olanak vermektedir. Yazara göre “kent 

dokusu” şehrin kır üzerindeki hâkimiyeti ile beraber giderek gelişmektedir. “Kent dokusu 

tarımsal yaşantının artıklarını dağıtmakta, yaymakta ve aşındırmaktadır” (Lefebvre, 2011: 9). 

Böylece Lefebvre hem üretim koşullarıyla mekânın çeşitlenmesi arasında ilişki kurmakta, 

hem de prekapitalist yapıların kent dokusunun yayılmasıyla nasıl dönüştüğü meselesini ortaya 

atarak, bu çalışmanın odaklandığı temel meselelerin daha derinlikli bir biçimde 

tartışılabilmesine imkân veren kuramsal araçlar geliştirmektedir.  

Kapitalist toplumda prekapitalist yapıların yeniden yapılanarak tabiiyet ilişkisi 

üzerinden varlıklarını sürdürmesi noktasında, Amin’in Bağımlılık Okulu’nun temel 

varsayımları çerçevesinde yürüttüğü tartışma konumuz açısından dikkatli bir biçimde ele 

alınmayı hak etmektedir. Amin kapitalizmin içsel bir evrimin değil, dışsal saldırının sonucu 

olarak gelişmiş olmasının merkez kapitalist ülkelerde yaşanan süreçlerinin çevrede5 bire bir 

yaşanmamasına neden olduğunu ifade eder (Amin, 1992: 136). Bir başka deyişle Marx'ın 

kuramında kapitalist dönüşümün dinamosu olan ve kendisi de tarihsel bir sürecin sonucunda 

ortaya çıkan burjuvazi, çevre ülkelerde farklı tarihsel süreçlerin sonucu olarak aynı biçimiyle 

ortaya çıkamamış, bunun sonucunda da prekapitalist ilişkilere kökten bir darbe 

indirememiştir. Öte yandan Amin’in çevrede köylülerin yarı proleterler haline getirilmesi 

analizinde ortaya koyduğu gibi (age: 113) prekapitalist unsurlar kapitalist metropollerdeki 

sermaye birikiminin ihtiyaçlarına tabi hale gelerek yeniden yapılanmışlardır. Amin’in bu 

analizi, peripatetik kökenli grupların yeniden yapılanarak kapitalist ilişkiler içerisinde 

varlıklarını sürdürmesi ve kapitalist kent dokusunda kendi mekanlarını üretmelerini 

tartışabilmemiz açısından bir çerçeve sunduğu ölçüde bu çalışma bağlamında önem 

kazanmaktadır.  

Bhatkal ve Fernandes’in Hindistan’da kast sisteminin kapitalizm koşullarında varlığını 

sürdürmesi ile ilgili tespitleri bu çalışmada temel alınan kuramsal pozisyona oldukça yakın 

düşmektedir. Yazarlara göre kast sistemi kimsenin inkâr edemeyeceği derecede büyük 

değişimler geçirmiştir. Buna karşılık Hint toplumu halen kast temelinde bölünmekte ve 

kapitalizm bu yapının içerisinde gelişmektedir. Politikacılar Maharashtra ve Pencap gibi 

nispeten daha “gelişmiş” eyaletlerde bile oy avcılığı yaparken kast gerçeğini hesaba katmak 

zorunda kalmaktadırlar (Bhatkal ve Fernandes, 1999: 4). Günümüzde kast sisteminin temel 

çekirdeğini teşkil eden soy-klan-kabile tipi toplumsal birimler (jat) tarafından kontrol edilen 
 

5 Amin’in ve genel olarak Bağımlılık Okulu’nun temel varsayımlarından olan ikili dünya sistemi modellemesinin 
tarihsel ve güncel olarak ne derece geçerli olduğu tartışması bu çalışmanın konusu değildir. Bu makalenin 
sınırları içerisinde Amin’in yürüttüğü tartışma prekapitalist yapıların kapitalist toplumda yeniden biçimlenerek 
varlıklarını koruması olasılıklarına dikkat çekmesi itibarıyla önem taşımaktadır. 



okullar, bankalar, hastaneler, burs veren kuruluşlar ve hatta güzellik yarışmaları 

bulunmaktadır. Büyük şirketler pek çok faaliyetlerini kast temelli kurumlarla ilişki kurarak 

yürütebilmektedir. Ancak kast sisteminin en alt basamağı olan Dalitler, kendilerine ait 

“modern” kurumlar yaratma noktasında çok daha dezavantajlı bir durumdadırlar. Buna 

karşılık yazarlara göre herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda, Dalitler yine kendi iç 

dayanışma ağlarını devreye sokarak saldırılara karşı ortak bir direniş sergilemektedir (Bhatkal 

ve Fernandes, 1999: 45). Özetlemek gerekirse yazarlar kapitalizmin kast sistemini 

dönüştürdüğünü, buna karşılık kast sisteminin de kapitalizmi “deforme ettiğini” ifade 

etmektedirler6. Bunun sonucunda ortaya adam kayırma ve patronaj ilişkilerinin girişimcilikten 

daha önemli olduğu bir kapitalizm tipi çıkmıştır (Bhatkal ve Fernandes, 1999: 83). Yazarların 

prekapitalist toplumsal formların kapitalist ilişki ve kuramlarla bütünleşmesini son derece 

somut örneklerle ortaya koyuyor oluşu bu çalışmada tartışılan temel meseleler itibarıyla son 

derece belirgin bir önem taşımaktadır.  

Amin ve Lefebvre kırsal dokunun dönüştürülerek kapitalist ilişkilere tabi oluşu, 

Bhatkal ve Fernandes ise Hindistan örneğinde prekapitalist toplumsal tabakalaşma formunun 

kapitalizm koşullarında yeniden yapılanarak sistemin bir unsuru haline gelişini 

tartışmaktadırlar. Tüm bu katkılar gerek bir üretim tarzı olarak kapitalizmin gerekse kapitalist 

kent dokusunun, prekapitalist mirasın yeniden üretim sürecine dâhil edilmesiyle sahip 

olabileceği çeşitliliklerin daha iyi anlaşılmasını mümkün kılmaktadır.  

Yazarların farklı kavram araçları ve analiz çerçeveleri kullanarak, kentsel mekanın 

üretilmesi ve prekapitalist toplumsal formların kapitalist ilişkiler içerisinde yeniden 

yapılanarak varlığını sürdürmesi ile ilgili yaptıkları değerlendirmeler sonraki paragraflarda 

açıklanan ve elimizdeki ampirik malzemenin değerlendirmesinde kullandığımız yaklaşım 

biçimi ile bir biçimde ilişkilenen farklı eğilimleri temsil etmektedirler.  

Bu çalışmada, mekânın üretimi kentin şekillenmesinin bir parçası olarak kabul 

edilmekte ve böylece kentin içerisinde var olan her kentli grubun mekânın üreticileri olarak 

kenti de şekillendirdiği varsayılmaktadır. Lefebvre’in daha ziyade farklı üretim tarzlarını 

işaret ederek kullandığı “her toplumun kendi mekânını üretmesi” formülasyonunu bu şekilde 

genişletmek bu çalışmada yürütülen tartışma için oldukça işlevsel görünmektedir. Mesele bu 

şekilde ortaya konulduğunda ise hiçbir grubun kendi kentsel mekânını inşası, modern kent 
 

6 Şüphesiz ki bir üretim tarzı olarak kapitalizmin, dahası üretim tarzı kavramının kendisinin bile tanımlanması 
çok ciddi tartışmalara konu olmuş bir meseledir. Bu noktada kapitalizmin “ideal” tipi olarak hangi varyantının 
kabul edilmesi gerekliliği ya da ideal bir kapitalist “öz”’ün mevcut olup olmadığı tartışmasına hiç girmeksizin 
yazarların “ideal” kapitalizmin deformasyonu olarak ifade ettiği meseleyi, Hindistan koşullarında Batı, en 
azından Anglosakson tipi modelden farklılaşan bir toplumsal formasyonun gelişimi olarak anladığımızı ifade 
etmek daha doğru olacaktır.  



“idealinden” bir sapma olarak ele alınamaz. Kent karşılıklı etkileşim halindeki 

toplumsallıkların hâkim üretim tarzının mantığına uygun bir biçimde eklemlenmiş 

çokluğundan ibarettir. Bu eklemlenme çelişkisiz bir süreç olmadığı gibi, bünyesinde her 

zaman toplumsal kullanımların ve mücadelelerin belirlediği çeşitlilikleri barındırır.  

Bu genel değerlendirmeleri yerel düzeyde şu ifadelerle somutlaştırmak mümkündür: 

Çalışmada ele alınan peripatetik kökenli grupların yerleşim alanlarına ev sahipliği yapan 

İstanbul şehrinde kentsel alanda kendi mekânlarını üreten sayısız topluluk sahip oldukları 

kültürel, ekonomik ve sosyal sermaye bileşimlerine (Wacquant ve Bourdieu, 2007: 106-114) 

uygun mekânsal koordinatlarda konumlanır, kendi yaşam alanlarını sürekli yeniden üretirler. 

Daha yüksek bir sermaye bileşimi ve örgütlülük düzeyine sahip topluluklarla diğerleri 

arasında mekânın paylaşımı için bir mücadele yaşanır. Mücadele sadece klasik anlamda farklı 

ekonomik “sınıflar” arasında değildir. Bununla birlikte prekapitalist toplumdan devralınmış 

ve kapitalizm koşullarında yeniden yapılanarak varlıklarını sürdüren toplumsal dokular da 

birbirleriyle kentsel mekânın yeniden üretimi için kıyasıya bir mücadele içerisindedirler. Köy 

toplulukları, dini cemaatler, soy-klan-kabile tipi toplumsal örgütlenmeyi koruyan çeşitli 

topluluklar... Her biri kendi grup varlıklarını muhafaza ettikleri sürece yeniden üretim 

sürecinde hâkim durumda oldukları mekân parçasının sınırlarını genişletmeye gayret gösterir.  

Başta da belirtildiği üzere peripatetik grupların yüksek mobilitelerinin temelini 

oluşturan müşteri topluluklarının peripatetik gruplarca sunulan zanaat ve hizmete dönük talebi 

ortadan kalktıkça, peripatetik kökenli gruplar da giderek artan bir biçimde kent dokusunu 

oluşturan gruplar arasındaki bu mücadeleye dâhil olurlar. Prekapitalist toplumsal 

tabakalaşmanın bir parçası olan peripatetik topluluklar, kent hayatının parçası oldukları 

sırada, diğer toplumların bu süreçte kullanabilecekleri pek çok araçtan büyük ölçüde 

yoksundurlar. Piyasaya sunulduğunda belli bir sermaye ile değişilebilecek hayvanları ya da 

tarlaları yoktur, ya da diğer sosyal grupların sahip olduğundan çok daha azdır. Kentli tüccarlar 

gibi yükselen yeni sistemin merkezine yerleşmelerini sağlayabilecek "kentli girişimci 

kültürüne" ve ekonomik sermayeye de sahip değillerdir (Yılgür, 2006). Bu noktada 

peripatetik kökenli gruplar tarafından devreye konulan kentleşme stratejileri, sermaye bileşimi 

açısından sahip oldukları dezavantajlı pozisyonlarının getirdiği sorunları ve sınırlılıkları 

aşmaya yöneliktir. Bu sınırlılıklar her halükarda yaşam alanını daraltan bir boyut taşırlar. 

Yerleşikleştirmeyi iradeleyen dışsal faktörler yaşam alanını daraltmaya dönükken, peripatetik 

kökenli gruplar kentsel mekânın yeniden üretimine dönük, yeni arazi keşifleri, kent içi 

boşlukları doldurma ve zorunlu yerleşim alanlarından dağılma stratejileri ile yaşam alanlarını 

genişletmeyi amaçlar.  



 

Strateji 1: Yeni Arazi Keşifleri 

 

Kentsel mekânın üretiminde peripatetik grupların uyguladıkları stratejilerden birincisi olan 

yeni arazi keşifleri sadece onlara özgü değildir. Bu stratejiyi şehir merkezlerinde yaşama 

imkânı bulamayan zorunlu göç mağdurları, kırsal bölgelerden gelip kente tutunmaya çalışan 

eski köylüler ve kent merkezlerindeki konutlarını bir biçimde yitiren kentli nüfusun üyeleri 

gibi pek çok farklı sosyal grupla paylaşırlar. Burada asıl olan sahip oldukları sermaye, 

örgütlülük ve meşruluk avantajıyla kentsel mekânın kullanımında egemen konumda bulunan 

toplumsal grupların henüz etkilerini kurumsallaştıramadığı yeni alanlara doğru kenti 

yaygınlaştırmaktır. Genellikle ıssız ve barınma için uygun olmayan bu arazilerde peripatetik 

kökenli gruplar mekânın yeniden yapılandırılması için önemli bir çaba harcayarak, çevreyi 

yerleşime uygun hale getirirler. Söz konusu strateji kullanılarak, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 

başlarında belirgin bir biçimde şekillenen iki yerleşim bölgesi, Ihlamur Deresi civar 

yerleşimleri ve Küçükbakkalköy aşağıda ele alınmaktadır.  

Dutluklar ve bostanlarla kaplı, pek çok kişinin girmeye çekindiği kırsal bir bölge olan 

Ihlamur Deresi’nin etrafında kurulan peripatetik kökenli gruplara ait yerleşimler bu stratejinin 

uygulanması ile kurulmuştur (Yılgür, 2008: 22-25). Resim 1’de görülebileceği gibi 19. 

yüzyılda Ihlamur Deresi civarı son derece seyrek yerleşimin bulunduğu, kırsal bir alandır. Bir 

tarafı padişahlar tarafından ok atışları için talim alanı olarak kullanılır. Okların düştüğü 

yerlere dikilen nişantaşlarından dolayı bu bölge Nişantaşı adını alır (Mağgönül, 2006: 20). 

Civardaki yegâne yerleşim yerleri birbirinden son derece uzak inşa edilen az sayıdaki bostan 

kulübeleri ve ahırlardır (Turgut, 2010: 29).  

19. yüzyıl ortalarından itibaren bu bakir arazi, peripatetik kökenli Roman gruplar 

tarafından yerleşim alanı haline getirilmeye başlanır. 10-15 hanelik ve birbirleriyle akraba 

oldukları belirtilen bir grup, derenin Nişantaşı'na yakın noktalarında bulunan ayazma civarına 

toplu halde yerleşirler. Burası Ihlamur Deresi civar yerleşimlerinden en önemlisi olan Teneke 

Mahallesi'nin çekirdeğini teşkil edecektir (Yılgür, 2012: 49). Nişantaşı Teneke Mahallesi, 19. 

yüzyıl ortalarında şehir dışında yer alan, buna karşılık şehrin büyümesi ile birlikte şehir 

merkezi tarafından yutulan bir yerleşim bölgesidir. Bu yerleşim biriminin ilk kurucuları 

Balkanlardan gelen peripatetik kökenli göçmenler olmuşlardır. Yükselen milliyetçilik 

dalgasının büyük alt üst oluşlar yaşattığı İmparatorluk Balkanlar’da toprak kaybederken, 

kaybedilen topraklardaki Müslüman nüfus Anadolu’ya yönelme eğilimine girmiştir. Teneke 

Mahallesi’nin kurucuları da bu göç dalgasının bir parçası olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında 



bölgeye yerleşirler (Yılgür, 2008: 50). Buradan da anlaşılabileceği üzere Teneke 

Mahallesi’ndeki peripatetik kökenli grupların yerleşimi sadece sanayi sonrası peripatetik 

grupların mobilitesinin temelini oluşturan geleneksel mesleklerin kaybı ile değil, dağılan bir 

imparatorluğun yol açtığı sınır aşırı göçle de ilişkilidir. 

Ihlamur Deresi civarındaki bir diğer yerleşim ise hemen dere kenarında 

bulunmaktadır. Şimdi çok sayıda rezidansın yapıldığı bu arazideki yerleşim bölgesi ile ilgili 

bilgiler çok kısıtlıdır, zira sürekli yerleşim özelliği göstermemektedir. Uzun yıllar Nişantaşı 

Teneke Mahallesi'nde yaşamış olan bir kaynak kişinin tanıklığına göre peripatetik ilişkileri en 

azından 1950’lere kadar sürdürmüş olan kalaycı Romanlar, yılın belli dönemlerinde bu 

noktada çadır kurduktan sonra farklı müşteri toplulukları ile ilişki kurmak için yolculuklarına 

devam etmektedirler7. Bu grubun müşterileri arasında kalaylanacak bakır eşyaları bulunan 

Nişantaşı’ndaki konak sakinleri de bulunmaktadır. Hatta kimi zaman konak sahipleri, kalaycı 

kadınlara para verip, “şahane” bir “Çingene kavgası” da izlemeyi ihmal etmemektedirler 

(Çetintaş, 2005: 1944). Muradiye civarındaki Yol Altı Barakalar Sokak ve Topağacı'nın alt 

taraflarındaki yerleşimler de peripatetik grupların yeni arazi keşifleri yoluyla kurdukları 

Ihlamur Deresi civar yerleşimleri olarak ele alınabilir. Halen Yol Altı Barakalar Sokak 

civarında yaşayan bir kaynak kişinin8 verdiği bilgiye göre bu iki bölgede de ilk yerleşimciler 

arasında peripatetik kökenli Romanlar ve yine peripatetik kökenli oldukları anlaşılan Çankırı 

civarından gelen aileler bulunmaktadır. Resim 2’de Yol Altı Barakalar Sokak’taki teneke 

evler ve arkalarında bulunan Teşvikiye’nin lüks apartmanları gözükmektedir. Sahip oldukları 

bu son derece avantajlı konum nedeniyle söz konusu yerleşim bölgeleri Ihlamur Deresi 

civarındaki tüm diğer yerleşimler gibi kısa sürede rantabl araziler haline geldiklerinden nüfus 

yapıları çok geçmeden büyük ölçüde karmaşıklaşacaktır. Günümüzde hem Yol Altı Barakalar 

Sokak hem de Topağacı'ndaki yerleşim alanlarında peripatetik kökenli ailelerin yanı sıra 

peripatetik bir geçmişi paylaşmayan Arnavutlar, Lazlar, Kürtler gibi farklı etnik kökenlerden 

gelen aileler barınmaktadır.  

Yine Ihlamur Deresi civarındaki Dikilitaş'ın dereye yakın taraflarında kurulan ilk 

yerleşimin peripatetik kökenli gruplar tarafından kurulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu 

konuda kesin bilgiler bulunmasa da eldeki bazı verilerden yola çıkarak tahminde bulunmak 

mümkündür. Daha önce kırsal arazi durumunda olan Dikilitaş 1877-78 Savaşı'nın ardından 

gelen göçmenlerce kurulmuştur (Akbayar, 1998: 23). Bir arşiv belgesine ait katalog 
 

7Kaynak Kişi: N.Ç. Kadın. Nişantaşı Teneke Mahallesi sakini, İşçi Emeklisi. Tanıklıkları 1930'lardan 2006'ya 
kadar olan dönemi kapsıyor. 1. Görüşme Tarihi: 20 Mart 2006. 
8Kaynak Kişi: E.T. Kadın. Ev kadını, Yol Altı Barakalar Sokak Sakini. Tanıklıkları 1940'lardan günümüze kadar 
olan dönemi ve aile büyüklerinden duyduğu anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 22 Mayıs 2006.  



kayıtlarına göre alanın yerleşime açılması ile birlikte burada barakalar inşa edilmeye 

başlanmıştır9. 1913 yılına ait bir Osmanlı arşiv belgesinde ise, bölgede evlerin ruhsatsız inşa 

edilmesi ve buna bağlı olarak yaşanan sorunlara işaret edilmektedir10. Tanıklıkları 

Dikilitaş'taki yerleşimin dışarıdan nasıl algılandığını yansıtan bir kaynak kişi, 1950-1960 

yıllarında semtin Ihlamur Deresi'ne yakın kısımlarının Çingene mahallesi olarak bilindiğini, 

üst kesimlerinde ise Kürtlerin yaşadığını ifade etmiştir11. Bu veriler yerleşim alanının 

kurucularının peripatetik kökenini doğrudan ortaya koymasa da kurucu nüfusun hangi 

coğrafyalarla ilişkili olduğu ve genel sosyal durumu hakkında bir fikir vermektedir. Nitekim 

gazetelerde çıkan haberlerden anlaşıldığına göre Dikilitaş semti uzunca bir süre boyunca 

yoksul yerleşimi özelliğini koruyacaktır. Örneğin 1951 yılında Milliyet gazetesine gönderilen 

bir okur mektubu semtin genel durumunu gözler önüne sermektedir. Mektuba göre semtin 

çeşmesi sürekli akarak “yolları bir çamur deryası haline sokmakta” ve çoğunluğu işçi olan 

semt sakinleri “işyerlerine temiz olarak gidip gelme” şansından mahrum kalmaktadırlar12 . 

Yine 1951 tarihli bir başka okur mektubuna göre yıllar içerisinde giderek kalabalıklaşan 

Dikilitaş'ın yegâne su kaynağı 1926 yılında inşa edilen bir çeşmedir. Bu çeşmeden bir ailenin 

günde bir defa su alabilmesi için gece geç saatlere kadar beklemesi gerekmektedir13. 

Dikilitaş’ın altyapı sorunlarının kuruluş tarihinden itibaren uzunca bir süre varlığını 

koruduğunu gösteren bu örnekler semtte yaşanan yoksulluğun boyutlarını daha somut bir 

biçimde kafamızda canlandırmamıza yardımcı olmaktadır. 

Ihlamur Deresi civar yerleşimlerinin 19. yüzyıl ortalarından itibaren peripatetik 

kökenli gruplar tarafından seçiminde çeşitli etkenler rol oynamıştır. Özellikle şehir 

altyapısının kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu mahallelerin kurucuları için suya yakın 

olmak önemli bir tercih nedenidir. Dere bu açıdan son derece önemli bir kaynaktır. Diğer 

taraftan bölgenin kuruluş döneminde sahip olduğu karanlık imaj ve doğal yapısı itibari ile 

yerleşime elverişsizliği sermaye ve örgütlülük açısından daha büyük bir sosyal güce sahip 

olanlardan yerleşim alanının saklanmasına olanak vermiştir. Her halükarda yeni arazi keşifleri 

 
9 Balmumcu Çiftliği dâhilindeki Dikilitaş'ta kaçak olarak inşa edilen kulübe hakkında gereğinin yapılması. 
1324/1906-02/Ag/1324. Dosya No: 74 Gömlek No: 24 Fon Kodu: ZB. TC Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Katalogları.  
10 Beşiktaş'ta Ihlamur Deresi üzerinde Dikilitaş namındaki mevki ile onun civarında bulunan yerlerin Balmumcu 
Çiftliği müştemilatından olduğu ve orada vücuda getirilmiş olan hanelerin bila-ruhsat inşa olunduğundan hedmi 
cihetine gidildiği, bunun da mağduriyete sebep olduğundan bahseden arzuhal. (Hazine-i Hassa; H/2-8). 
1331/1913-22/Ra/1331. Dosya No: 4149 Gömlek No: 311135 Fon Kodu: BEO. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Katalogları.  
11 Kaynak Kişi: U.O. Erkek. Avukat. Tanıklıkları 1950 sonrasından günümüze kadar olan dönemi 
kapsamaktadır. Görüşme Tarihi: 26 Eylül 2013. 
12 “Ihlamur Köşkü Yolu”, Halkın Sesi sütunu, Milliyet, 30 Ocak 1951, s. 2. 
13 “Dikilitaş'ın Çeşmesi”, Halkın Sesi sütunu, Milliyet, 7 Nisan 1951, s. 2. 



yoluyla kentsel mekânın genişletilmesi stratejisinin örneklendirilmesi açısından Ihlamur 

Deresi etrafında kurulan peripatetik kökenli grupların yerleşimleri özel bir önem arz 

etmektedir. Zira kuruluş sürecinde kentin sermaye ve örgütlülük gücü yüksek gruplarının çok 

nadiren ziyaret ettiği bu ıssız araziler bölgenin yerleşim alanına dönüşüp imara kavuşmasıyla 

beraber çok değerli hale gelmiştir. Bir zamanlar teneke evlerin olduğu bu bölgede, aradan 

geçen uzun yılların ardından rezidanslar kurulmaya başlanmıştır14.  

Yeni arazi keşifleri yoluyla kentsel mekânın sınırlarının genişletilmesine ilişkin 

verilebilecek bir diğer örnek Küçükbakkalköy’deki peripatetik kökenli grupların 

yerleşimleridir. Bu bölgede idari sınır olarak Sahrayıcedid, Küçükbakkalköy ve Erenköy’e 

bağlı olan peripatetik kökenli gruplara ait irili ufaklı çeşitli yerleşim noktaları bulunmaktadır. 

Bunların en önemlisi ise Ataşehir ilçesine bağlı olan ve Merdivenköy Yolu Caddesi’nin her 

iki tarafına kurulmuş olan yerleşim bölgesidir. Bu mahalle yakın zamanlara kadar varlığını 

korumuştur. Yüzlerce haneye ev sahipliği yapan bu bölgeden geriye günümüzde az sayıda ev 

kalmıştır. 

Küçükbakkalköy civarı 20. yüzyıl başlarında kırsal, çiftliklerin ve dağınık bir biçimde 

tarımla uğraşan yerleşimcilerin bulunduğu genel olarak ıssız bir bölgedir (Haskan, 2001: 

1292). 1936 yılına ait bir gazete haberinde civar yerleşimler olan Sahrayıcedid ve Erenköy 

taraflarındaki tarlalardan, hayvancıların yetiştirdiği hayvanların tarlalara girmesi sonucu semt 

sakinleri arasında yaşanan kavgalardan bahsedilmektedir15. Osmanlı döneminde bile 

Sahrayıcedid civarındaki çeşitli noktalara dönem dönem peripatetik grupların gelip 

konakladığı ile ilgili genel bir değerlendirme bulunmaktadır (Duygulu, 1994: 568).  

Kaynak kişilerin değerlendirmelerinden kırsal özelliğini koruyan bölgenin nispeten 

kuytu ve diğer gruplar tarafından yerleşime açılmamış noktalarına peripatetik kökenli 

grupların yerleştikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu bölgelere gelen grupların hangi 

peripatetik grupların parçası olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Kimi kaynaklarda bölgenin 

Abdal yerleşimi olarak anılması (Türkdoğan, 1997: 438) ve yakın zamanlara kadar bu bölgede 

 
14 Burada uygulanmış olan stratejilerle ilgili daha detaylı bilgi vermek çok zordur. Çünkü Ihlamur Deresi civar 
yerleşimleri yeni arazi keşifleri yoluyla kent sınırlarının genişletilmesi stratejinin oldukça erken örneklerinden 
birini teşkil etmektedir. 19. yüzyıl sonlarında bu bölgenin yukarıda belirtilen farklı noktalarında, farklı gruplarca 
yerleşim alanları inşa edilmeye başlanmıştır. Bu yerleşim bölgelerinin son dönem tarihleri ve geçirdikleri 
dönüşümler hakkında bilgilerimiz oldukça net olsa da, ilk kuruluş süreçleri hakkında kurucu grupların genel 
özellikleri dışında çok az bilgi bulunmaktadır. Özellikle hemen hiçbir altyapının mevcut olmadığı, uçsuz 
bucaksız bir kırsal arazinin nasıl yerleşim alanına dönüştürüldüğüne ilişkin teknik detaylara ulaşmak son derece 
zordur. Diğer taraftan bu çalışma açısından önemli olan nokta Ihlamur Deresi civar yerleşimlerinin, yeni arazi 
keşifleri stratejisinin uygulanmasının en önemli unsurlarından olan bölge seçimlerinin temel kriterlerini 
örneklemesidir.  
15 “Tarla Kavgası Ölümle Bitti”, Cumhuriyet, 7 Mayıs 1936. 



yoğun bir Abdal nüfusun varlığını doğrulayan kaynak kişilerin16  verdiği bilgiler, Abdalların 

Küçükbakkalköy'de ilk yerleşimci nüfusu teşkil etmese bile onun içinde yer aldığını 

doğrulamaktadır. Halen mahallede yaşayan bir kaynak kişinin verdiği bilgiye göre 

Küçükbakkalköy'deki peripatetik yerleşiminin ilk oluşum sürecinde rol oynamış bir diğer 

grup ise Şile'den gelip Küçükbakkalköy’e yerleşen peripatetik kökenli Romanlardır17.  

İlk yerleşimciler semtin yerleşime açılması için büyük bir çaba harcamış, uzun yıllar 

bütün kentsel altyapı olanaklarından yoksun olmalarına rağmen bu bölgedeki varlıklarını 

sürdürme noktasında ısrarcı davranmışlardır. 1930'larda bile yerleşimin genel karakteristiği 

çadır ve barakalar üzerine kuruludur. Nitekim 1935 yılında gazetede çıkan bir haberde semt 

sakinlerinden “Bakkalköy civarında çadır kuran Kıptiler” olarak bahsedilmektedir18. Halen 

mahallede yaşayan kaynak kişi mahallenin 15-20 yıl öncesine kadar bütün altyapı 

hizmetlerinden yoksun tam bir mahrumiyet alanı olduğunu vurgulamaktadır19. Mahalle 

oldukça yalıtılmış durumda olduğundan, bu bölgede Çingene algısı son derece güçlü bir 

biçimde yerleşmiş;  çevre yerleşimlerin gözünde peripatetik kökenli grupların yaşadığı alan 

“damgalı” bir mekân parçası olarak değerlendirilmiştir.  

Bölgede yakın zamanlarda yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ile yapılan yeni 

konutlar sayesinde civar yerleşimlere ağırlıklı olarak orta sınıflar yerleşmeye başlamıştır. Bu, 

bölgenin genel dokusunu değiştirmiş, dahası belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm 

projeleri kapsamına peripatetik kökenli grupların yerleşimleri de alındığından yıkımlarla 

mahalle adım adım tasfiye edilmiştir. Yıkımlar sonrasında bölgede varlığını korumaya çalışan 

peripatetik kökenli ailelerin evleri genellikle harabe görünümündedir. Resim 3’te 

Küçükbakkalköy’de kalabalık bir ailenin yaşamlarını sürdürdükleri bu evlerden biri 

gösterilmektedir.  

 

 

Strateji 2: Kent İçi Boşluklara Dâhil Olma 

 

Kentsel mekân, kentlilerin sahip oldukları sermaye ve örgütlülük düzeyine uygun 

olarak paylaşılmaktadır. Ne var ki şehir merkezlerinde dahi boşluklar kalır. Bu boşluklar 

 
16 Kaynak Kişi: Y.D. Erkek. Çiçekçi, Küçükbakkalköy sakini. Tanıklıkları 1960 sonrasından günümüze kadar 
olan dönemi ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 10 Mayıs 2011. 
17 Kaynak Kişi: Y.D. Erkek. Çiçekçi, Küçükbakkalköy sakini. Tanıklıkları 1960 sonrasından günümüze kadar 
olan dönemi ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 10 Mayıs 2011. 
18 “Kıptileri Dövenlerin Muhakemesi”, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1935. 
19 Kaynak Kişi: Y.D. Erkek. Çiçekçi, Küçükbakkalköy sakini. Tanıklıkları 1960 sonrasından günümüze kadar 
olan dönemi ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 10 Mayıs 2011. 



genellikle farklı imar planlarının çakışması sonucunda veya geçiş dönemlerinde ortaya 

çıkarlar. Kullanım dışı kalan bu alanlar peripatetik kökenli gruplar için kentsel mekânın 

genişletilebileceği ara alanlar teşkil etmektedir. Aşağıda ele alınan örneklerde peripatetik 

kökenli grupların kent için boşlukları doldurma stratejisinin nasıl işlediği ele alınmaktadır.  

1950’lere kadar Unkapanı civarında yer alan tarihi yer altı mahzenlerinin, peripatetik 

kökenli gruplar ve diğer bütün İstanbul garibanları için yaşam alanı niteliği taşıdığı 

günümüzde dahi fazla bilinmemektedir. Ne yazık ki bir dönem için peripatetik kökenli 

grupların da içinde bulunduğu İstanbul yoksullarına ev sahipliği yapan bu bölge ile ilgili 

mevcut bilgiler son derece kısıtlıdır ve esas olarak tütün işçisi İdris Erdinç’in anılarındaki 

değerlendirmelere ve çalışma kapsamında görüşülen bir kaynak kişinin tanıklıklarına 

dayanmaktadır. Halası mahzenlerde yaşamış olan kaynak kişinin dolaylı tanıklıklarına göre 

buralarda bir zamanlar, her türlü maddi imkânsızlığa ve bütün olumsuz şartlara rağmen insan 

bedeninin doğal sınırları dahi zorlanarak bir yaşam alanı yaratılabilmiştir20. Kaynak kişinin 

değerlendirmelerinden anlaşıldığı kadarıyla Selanikli tütün işçisi Romanlar, geleneksel 

mesleklerini sürdürmekte ısrarlı ama kışlaklarını kaybetmiş peripatetik kökenli gruplar, 

herhangi bir sürekli işi olmaksızın kışı geçirmek zorunda olan çok sayıda insan mahzenlerde 

sık dokulu bir yaşamın üreticileri olmuşlardır21. Ne var ki kaynak kişi mahzenlerde uzun süre 

kalan kişilerde çeşitli sağlık sorunlarının meydana geldiğini aktarmakta, imkân bulabilenlerin 

en kısa süre içerisinde mahzenlerden taşındığını ifade etmektedir22.  

Tütün işçisi İdris Erdinç’e göre geçmişte zindanların bulunduğu bölgede günümüzde 

Fatih Reşat Nuri Güntekin sahnesi yer almaktadır23. Babası Unkapanı'ndaki mahzenlerde 

kalan Erdinç kendisinin de bir dönem, benzer özellikleri gösteren bir başka tarihi yapı olan 

Sultanahmet'teki Bizans mahzenlerinde yaşadığını anlatır (aktaran Akgül, 2004: 127-128). 

Anlaşıldığı kadarıyla Tarihi Yarımada'daki terk edilmiş tarihi yapıların önemli bir bölümü bu 

dönemde peripatetik kökenli grupların da aralarında bulunduğu kent yoksulları tarafından 

barınma ihtiyacının karşılanması için değerlendirilmiştir. Diğer taraftan 1957 tarihli bir gazete 

 
20 Kaynak Kişi: Ş.Ç. Erkek. İşçi emeklisi, Sarıgöl sakini. Tanıklıkları 1960'lardan günümüze kadar olan dönemi 
ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Kasım 2008. 
21 Kaynak Kişi: Ş.Ç. Erkek. İşçi emeklisi, Sarıgöl sakini. Tanıklıkları 1960'lardan günümüze kadar olan dönemi 
ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Kasım 2008. 
22 Kaynak Kişi: Ş.Ç. Erkek. İşçi emeklisi, Sarıgöl sakini. Tanıklıkları 1960'lardan günümüze kadar olan dönemi 
ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Kasım 2008. 
23 “Unkapanı’dan şimdi tiyatro olan yerin altında mahzenler vardı, babam orda kalıyordu, gittim. Analığım vardı 
evde, babamı sordum, az önce Aksaray’a doğru çıktığını söyledi” (Akgül, 2004: 126). 



haberine göre Unkapanı'ndaki mahzenler zaman zaman İstanbul yer altı dünyasının en alt 

basamağında yer alanlar için “zula” işlevi de görebilmektedir24.  

Kent içi boşlukları doldurma stratejisi ile peripatetik kökenli gruplar tarafından yaşam 

alanları oluşturulmasının bir diğer örneği Kadıköy Hasanpaşa'daki Gazhane yerleşimidir. Bu 

strateji, peripatetik kökenli Romanların yaşadığı Kadıköy Hasanpaşa-Kurbağalı dere 

civarındaki evlerin, 2000’li yılların ilk on yılında aynı arazi belediye tarafından hayvan pazarı 

yapılacağı gerekçesiyle yıkılması sonucu devreye sokulmuştur25. Mahalle sakini kaynak 

kişinin değerlendirmesine göre Romanlar uzun bir süre aynı bölgede çadırlarda yaşamlarını 

sürdürmeye çalışırlar. Resim 5’te ilk yıkımlar sonrasında aynı bölgede kurulan çadır tipi 

yerleşimlerden birinin önünde mahalleli bir kız çocuğu görünmektedir. Çok geçmeden 

bölgedeki Roman aileler belediye ekiplerinin ısrarı sonucunda bu bölgede barınmaktan 

vazgeçerler26. Tam bu noktada, peripatetik kökenli Romanlar tarafından kent için boşluklara 

dâhil olma stratejisi uygulamaya sokulur. Bölgedeki artık kullanılmayan, etrafı yüksek 

duvarlarla çevrili ve çevreyle herhangi bir bağlantısı olmayan eski bir fabrikanın (Gazhane) 

bahçesinde çadırlar kurulur. Zamanla çadırlara çevreden toplanan plastik ve demir parçaları 

yalıtım malzemesi olarak eklenir. Duvarlara ipler, iplere çamaşırlar asılır. Çok geçmeden 

fabrika düğünlere dahi ev sahipliği yapmaya başlar27.  

1993'e kadar havagazı üretimine devam edilen Gazhane, 1892 yılında açılmış; 1945 

yılında İETT'ye devredilmiştir (Kırmızı, 2009a). Burada yaşayan kaynak kişinin 

değerlendirmelerine göre 2007 yılında Gazhane'deki yerleşim ilk kurulduğunda buradaki aile 

sayısı 5-6 çadırdan ibarettir. Her bir çadırda en az 5-6 kişi yaşamaktadır28. Diğer taraftan aynı 

bölgede yaşayan bir başka kaynak kişinin aktarımlarına göre burada kendilerine bir yaşam 

alanı inşa etmeye çalışan başkaları da vardır. Her türlü toplumsal bağlarını kaybetmiş yalnız 

ve “tehlikeli” bireyler ve bu bireylerden oluşan tinerci grupları epey bir zamandır burayı 

mesken edinmişlerdir29. Gazhane ile ilgili ilk mücadele Roman ailelerle bunlar arasında 

yaşanır. Dışarıdan bakıldığında önemsiz görülen bu mekân için verilen mücadele aslında son 
 

24 Örneğin Cumhuriyet gazetesinde şöyle bir tanıklık var: “Kasayı çuval içinde kaldıran cüretkâr hırsızlar 
Unkapanı’nda bir mahzenin içine naklettikten sonra balyozla kırmışlar fakat bir şey bulamamışlardır”. “Üç 
Küçük Kasa Hırsızı”, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1957. 
25 “Hasanpaşa Hayvan Pazarı Oluyor”, 14 Aralık 2006, http://www.cingeneyiz.org/2006turkiye.pdf, s. 9, erişim 
tarihi:10 Ekim 2013.  
26 Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Ağustos 2007. 
27 Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Ağustos 2007. 
28 Kaynak Kişi: P. R. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüze kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 10 Temmuz 2007. 
29 Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Ağustos 2007. 



derece kıran kıranadır. Kaynak kişinin ifadesiyle Romanlar “uyurken bile” kendilerini 

güvende hissetmezler. Hiçbir zaman, başlarını yastığa koyduklarında bile “boş gezemezler”30.  

Her halükarda Gazhane'ye yerleşen Romanlar hasımlarından daha örgütlü bir 

topluluktur, soy-klan-kabile tipi toplumsal ilişkilerini büyük ölçüde korumuş olmaları onlara 

dış saldırılar karşısında oldukça büyük bir topluluğu hızla mobilize edebilme imkânını 

sağlamaktadır. Bu durum nispeten örgütsüz bir grup olan tinerci çetelerini kolaylıkla bertaraf 

etmelerini sağlar. Gazhane'yi “temizlerler”: “Pislikler vardı, biz temizledik, ev yaptık burayı. 

2 senedir de bu evdeyiz” (Turan, 2013). Üretim amacı bambaşka olan bir mekân, insanların 

ortaklaşa anlamlandırma faaliyeti ile farklı bir kullanım değeri kazanmaktadır. Zamanla 

çadırlara çevreden toplanan plastik ve demir parçaları yalıtım malzemesi olarak eklenir. 

Mahalle sakini kaynak kişiye göre Gazhane'deki ailelerin sayısı çok büyük bir hızla artar31. 

Ne var ki peripatetik kökenli grupların kendi yerleşimlerini kurmasına izin veren kentsel 

mekândaki bu boşluk, mekânın Romanlar tarafından yaşam alanı haline getirilmesinden sonra 

çok uzun süre açık kalmamıştır, en azından daha örgütlü toplumsal gruplar tarafından 

boşluğun kapatılması için çalışmalara başlanmıştır.  

İlk olarak 2009 yılında belediye tarafından yapılan müdahaleyle aileler buradan 

çıkarılmış, buna karşılık tıpkı daha önce yerleşim birimleri yıkıldığında yaptıkları gibi Roman 

aileler burada kalmak için yine ısrarcı davranmışlardır (Kırmızı, 2009a). Kısa süre içerisinde 

aynı yerde yerleşim yeniden oluşturulmuştur. Buna karşılık Gazhane'deki peripatetik kökenli 

grupların yerleşimiyle mücadele içerisinde olan sadece belediye değildir. 1994 yılında Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu alan için bir koruma kararı aldırır. Bu bölgede Gazhane 

gönüllüleri adı verilen yerel bir inisiyatif gelişir. Bu ekip 1996 yılında Gazhane'nin yeşil alan 

ve kültür merkezi olması için bir imza kampanyası başlatır. 8000 kadar imza toplanır ve bu 

sayede belediyenin bölge ile ilgili projeleri üzerinde belli bir etkinlikleri ortaya çıkar. Grup 

çeşitli yayınlar çıkarıp festivaller düzenleyebilecek kadar örgütlü ve Romanlardan çok farklı 

bir sermaye bileşimine sahip olan bireylerden oluşmaktadır (örneğin hukuki süreçleri takip 

etmeye, koruma kurullarına başvurup karar aldırmaya yetecek ilişki ağlarına ve bilgi 

birikimine sahiplerdir). Grup üyeleri Gazhane'de yaşayan Romanların herhangi bir biçimde 

burada yapılacak olan kültür merkezi ve yeşil alan projesine dâhil edilemeyeceğini 

savunmaktadır. Zira onlara göre Gazhane bir yerleşim değil, endüstri yapısıdır ve 

“Romanların oradaki varlığı mekânın amacına ters”tir. Belediye, kaymakamlık ve emniyet 
 

30 Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Ağustos 2007. 
31 Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: Ağustos 2007. 



gibi kurumlara dilekçelerle başvurarak “yerinden edilmişlerin bu ihtiyaçlarının karşılanması” 

talebinde bulunmaktadırlar. Bu tartışmalar sürerken mahalledeki aileler son derece zor 

şartlarda yerleşimlerini ayakta tutmaya çalışmaktadırlar (Kırmızı, 2009b). 2010 yılında 

Gazhane'yi ziyaret eden bir gazete muhabirine su almak için Kayışdağı'na gittiklerini, 

elektriklerinin olmadığını, tuvaletlerini tahtalarla kendilerinin yaptıklarını anlatırlar 

(Denizaltı, 2010).  

Aynı bölgede kurulmuş bir başka mahalle söz konusu stratejinin ne kadar etkili 

kullanılabileceği konusunda bir fikir vermektedir. Bu mahalle bölgede yaşayan peripatetik 

kökenli gruplar dışında çok az kişi tarafından bilinmektedir. Bölgenin daha çok alt-orta sınıfın 

ikamet ettiği apartmanların bulunduğu bir bölümünde birkaç apartmanın gizlediği bir boşluk 

bulunmaktadır. Boşluğun etrafı apartmanlarla çevrilidir. Ancak apartman sakinlerinin 

evlerinin arka cephelerinde bulunan dar pencerelerden bakarak görebilecekleri bu alanda bir 

“Çingene mahallesi” vardır. Evlerin bir bölümü briket-tuğla bir bölümü ise çadır malzemesi-

plastik-teneke kullanılarak inşa edilmiştir. Evler birbirleriyle bağlantılıdır. Kaba bir tahminle 

100 insanın yaşadığı bu alanda bir mahallenin bulunduğunun tahmin etmek neredeyse 

imkânsızdır. Civar bölgelerde yaşayan bir kaynak kişi bu mahalledekilerin yakınlardaki 

mahalleleri yıkılan Roman aileler olduğunu ifade etmektedir32. 

Kent içi boşluklara dâhil olma başarılı bir strateji olmakla beraber; boşluklarda 

yaratılan yaşamın keşfi ile beraber stratejinin etkinliği verili zaman-mekân aralığında biter. O 

andan itibaren stratejinin uygulanabileceği yeni alanlar aranacak ya da farklı stratejiler 

devreye sokulacaktır. 

 

Strateji 3: Zorunlu Yerleşim Alanlarından Dağılma 

 

Zorunlu yerleşim alanları kavramı daha ziyade imparatorluk dönemi uygulamalarını 

çağrıştırmaktadır. Gerek Bizans gerekse Osmanlı İstanbul’unda peripatetik nüfusu sur dışında 

tutmak yaygın bir biçimde izlenen bir stratejiydi. Örneğin İstanbul'daki Edirnekapı civarı 

Bizans ve Osmanlı döneminde tam olarak böyle bir işlev görmüş, surlar adeta peripatetik 

grupları dışarıda tutmak için inşa edilmiştir (Refik, 1935: 147). Öte yandan çeşitli 

gerekçelerle ve özellikle bu grupların zanaat becerilerinden yararlanılabilmesi için surun diğer 

tarafında kurulan Kasımpaşa'da Çürüklük ve Üsküdar'daki Selamsız (Altınöz, 2010: 120) gibi 

yerleşimler de aslında zorunlu yerleşim alanları özelliği göstermekte, bu grupların yayılmaları 

 
32Kaynak Kişi: A.B. Erkek. Kağıt Toplayıcı, Hasanpaşa sakini. Tanıklıkları 1990'dan günümüzde kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 08.2007 



farklı dönemlerde çeşitli tedbirlerle engellenmeye çalışılmaktadır33. Cumhuriyet döneminde 

resmi olarak ilan edilmiş zorunlu yerleşim alanlarının varlığından bahsetmek mümkün 

değildir. Diğer taraftan günümüzde gerçekleştirilen kimi uygulamalar da fiili olarak 

peripatetik kökenli gruplar için zorunlu yerleşim alanları ortaya çıkması sonucunu 

doğurmaktadır.  

Herhangi bir bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulaması sonucu bir başka 

bölgeye nakledilen peripatetik kökenli gruplara genellikle yerleştirildikleri yeni bölgede tapu 

veya tapu tahsis belgeleri sağlanır. İlk kuşak için geçici bir rahatlama sağlayan bu durum 

sonraki kuşaklarda problem yaratmaya başlar. Zira tapulu evlere kalabalıklaşan ailenin 

sığması imkânsız hale gelir. Tek hane olarak başka yerleşim bölgelerinde konut kiralama 

şansı olanlar bu noktada şanslı bir azınlığı oluştururlar. Bir başka açıdan peripatetik kökenli 

gruplar için “Çingene mahalleleri” dışında yaşama şansı dışsal ve içsel çeşitli nedenler (bir 

bölümü sosyo-psikolojik nitelikte olan) tarafından kısıtlanmıştır. “Roman olduğumuz için” ya 

da “Bize Çingene deyip” “evlerini kiraya vermiyorlar” ifadeleri hemen hemen bütün kaynak 

kişilerin söylemlerinde rastlanılanabilen temel bir unsurdur. Öte yandan herkes tarafından 

bilinen bu sır, yakın zamanlarda hak örgütlerinin raporlarına da girmiştir. Örneğin 2008 

yılında yayınlanan bir rapora göre İzmir Agora Mahallesi'nde bir kadın kendisine Roman 

olduğu için ev verilmediğini belirtmiştir (Uzpeder ve Donava 2008: 76). Mardin Kızıltepe'de 

15 çocuğuyla çadırda yaşayan bir Dom, apartman dairesi kiralama imkânı olsa dahi kendisine 

Dom olduğu için ev verilmediğinden yakınır34. Diyarbakır'da Hançepek Mahallesi'nde 

yaşayan Kürtler, mahalledeki Domları uzaklaştırmak için aralarında imza toplamışlardır35. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Her halükarda peripatetik kökenli toplumlara mensup 

bireylerin kendi yerleşim alanları dışında konut kiralamalarının zorluğu kolaylıkla 

görülebilmektedir. Tüm bu faktörler bir arada düşünüldüğünde idari kararlarla oluşturulan 

“Çingene” yerleşimlerinin aslında zorunlu yerleşim niteliği taşıdığı anlaşılacaktır. 

Bu alanların dışına taşmak, kent alanını başka yerlerde yeniden üretmek peripatetik 

kökenli gruplar için bir zorunluluktur. Söz konusu ihtiyacın karşılanması için zorunlu 

yerleşim alanlarından dağılma stratejileri geliştirilmiştir. Dağılma ya zorunlu yerleşim alanı 

içerisinde tapulu alanın dışına çıkarak konut yoğunluğunu artırma şeklinde ya da diğer kentsel 

stratejileri devreye sokarak yeni yerleşim alanları oluşturma şeklinde gerçekleşebilir. 

İstanbul’da idari kararla kurulan Kuştepe yerleşiminde peripatetik kökenli gruplar için 
 

33Örneğin: Beyoğlu'ndaki Kıptilerin bulundukları mahalden başka yerlere gitmelerine izin verilmemesi. 
Tarih: 27/Ş /1323 (Hicrî) Dosya No:615 Gömlek No:69 Fon Kodu: ZB.  
34A.g.e, s. 76. 
35A.g.e, s. 76. 



belirlenmiş olan alanın sınırları genişletilerek zorunlu yerleşim alanlarından dağılma stratejisi 

uygulanmıştır.  

Kuştepe büyük ölçüde başka bölgelerdeki peripatetik kökenli nüfusun bölgeye 

taşınmasıyla kurulmuş bir yerleşim birimidir36. Kuştepe Mahallesi’nin kuruluşu bir dizi idari 

kararlarla gerçekleştirilmiştir. 8 Eylül 1954 tarihinde Zincirlikuyu, 21 Haziran 1955 tarihinde 

Vefa ve Sultanahmet civarlarından getirilen Romanlar, mahallenin kurucuları olmuşlardır 

(Kazgan, 1999: 33). Resim 8’de mahallenin ilk kuruluş dönemindeki genel görünümü 

gösterilmektedir. Mahalle sakini bir kaynak kişiye göre ise Kuştepe’ye yerleştirilen ve bugün 

de nüfusun önemli bir parçasını oluşturan ana unsur Zincirlikuyu’dan gelen, peripatetik 

kökenli Romanlardır37. Bu grubun geldiği Zincirlikuyu'da peripatetik kökenli grupların 

yaşadığı oldukça kalabalık bir yerleşim bulunmaktadır. Dönemin gazete haberlerinde 

Zincirlikuyu'daki bu arazinin Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti Yapı 

Kooperatiflerine ait olduğu belirtilmektedir. 1954 Eylül'ünde yapılan yıkım sonrası 

Kuştepe'de halka arsa ve Kızılay çadırı dağıtıldığı anlatılmaktadır38. Vefa semtinden getirilen 

diğer peripatetik kökenli grup ise gruba mensup bir kaynak kişinin ifadesine göre büyük 

çoğunlukla Selanik’ten İstanbul’a mübadele göçü ile gelmişlerdir. Henüz mübadele öncesinde 

dahi bu grubun geleneksel mesleklerini bıraktığı anlaşılmaktadır. Gruba mensup bir kaynak 

kişinin tanıklıklarından anlaşıldığı kadarıyla yerleşik yaşama deneyimleri daha köklüdür39. 

Yine bu grupla benzer özellik gösteren peripatetik kökenli başka topluluklar da Kuştepe'ye 

yerleştirilmişlerdir. Örneğin Fatih'te Yavuzsinan Kadıçeşmesi Mahallesi Mustafa Yarıhisar 

camiinde yaşayan yaklaşık 20 aile 1954 yılında Kuştepe'de zorunlu iskâna tabi 

tutulmuşlardır40. Ayrıca bir kaynak kişinin mahallenin kuruluş sürecini anlatırken “Bütün 

sabıkalıları toplayıp Kuştepe'ye getirdiler” demesi dikkat çekicidir. Bu durum İstanbul 

genelinde kayıtlara geçmeyen olası başka yıkım ve Kuştepe'ye dönük zorunlu iskân 

 
36 Mahallede Karadeniz illeri başta olmak üzere çeşitli bölgelerden gelen peripatetik kökenli olmayan aileler 
yaşıyor olsalar da bunlarla diğerleri arasındaki sınır hem mekânsal hem de sosyal olarak son derece belirgindir. 
Bu durum 1961 tarihli bir gazete haberine de yansımıştır: “Kuştepe'nin Gültepe'ye nazaran daha yerleşmiş halkı 
var. Bunlar kıptilerden çok müşteki. Tıpkı Amerika'daki gibi siyah-beyaz davasını güdüyorlar sanki,okullarda 
kıptilerle çocuklarını bir arada oturtmak istemiyorlar. Onlara selam vermiyorlar ve çok defa kıptilerle aralarında 
kavgalar çıkıyor. Hatta okula müracaat ederek kıptilerin ayrı bir sınıfta okutulmasını istemişler. Buna imkân 
olmayınca da birçok veli çocuğunu okuldan çekmiş. 'Kıpti ile okuyacağına okumaması daha iyi olur' demiş” 
(Dallı, 1961: 7). 
37 Kaynak Kişi: B.F. Erkek. Kahve İşletmecisi, Kuştepe sakini. Tanıklıkları 1970'den günümüze kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. İlk görüşme: 15 Haziran 2007. 
38 “Mecideköyü'ndeki Gecekondular Yıktırıldı”, Milliyet, 10 Eylül 1954, s. 2 
39 Kaynak Kişi: B.A. Erkek. Matbaa İşçisi, Kuştepe sakini. Tanıklıkları 1960'dan günümüze kadar olan dönemi 
kapsıyor. Görüşme Tarihi:  11 Mart 2007. 
40 “Fatih Civarındaki Çingenelere Yer Lazım”, Cumhuriyet, 18 Haziran 1954, s. 4. 



uygulamalarının gerçekleşmiş olabileceğini düşündürmektedir41. Diğer taraftan kaynak 

kişinin mahalleye yerleştirilenler için “sabıkalılar” ifadesini kullanmayı tercih etmesi dönemin 

iktidarının peripatetik kökenli grupları nasıl algıladığı ve bu algı biçiminin hedef grup 

tarafından ne derece içselleştirildiğini yansıtmaktadır.  

Bu dönemde “Çingeneler” ya da “Sabıkalılar” için zorunlu iskân alanı olarak 

Kuştepe'nin seçilmesi hem bölgenin o dönem için oldukça kırsal ve merkeze uzak olmasıyla 

hem de yerleşime açılmasından önce mezarlık olmasıyla ilişkilidir42. Yani hem diğer 

toplumsal grupların bu araziye dönük bir beklentisi yoktur hem de devletin bu bölgeyle ilgili 

herhangi bir projesi bulunmamaktadır. Bu özgüvenle olacak Kuştepe Mahallesi'nin kuruluş 

sürecinde mahalle sakinlerinin bir bölümüne tapulu ya da tapu tahsis belgeli evler verilmiştir. 

Ne var ki Roman aileler kalabalıklaşmış buna karşılık evler dar gelmeye başlamıştır. Bir 

yandan geliştirdikleri sosyal ağları kaybetmek istememeleri, bir yandan da karışık 

mahallelerde yukarıda açıklanan mekanizmalar nedeniyle yerleşememelerine bağlı olarak 

tapulu arazilerin içinde yeni yeni barakalar inşa edilmiştir. Mahalle sakini bir kaynak kişinin 

söylediğine göre zamanla bunlar o kadar iç içe geçmiştir ki çoğu evin yasal tapu sınırları 

kaybolmuştur43. Mahalle, çevresindeki boş alana doğru, diğer toplumsal grupların yaşam 

alanlarıyla karşılaşana dek sık dokulu bir biçimde genişler. Özellikle Dere bölgesinde, 

Kuştepe'ye yerleştirilen peripatetik kökenli grupların evleri üst üste yığılmış, son derece dar 

bir alanda hatırı sayılır bir nüfusun barınabileceği bir alt yerleşim ortaya çıkmıştır. Diğer 

taraftan ilk yerleşimin yapıldığı bölgelerden olan Mesut Cemil Sokağı ve İnönü Caddesi 

üzerindeki peripatetik kökenli aileler Dere bölgesi ile bu hat arasında kalan Alev Sokak, Köz 

Sokak, Kıvılcım Sokak ve Ayazma Yolu Sokak gibi mahallere çekilmişlerdir. Mahalle sakini 

bir kaynak kişi kendi ailesi dışındaki peripatetik kökenli Roman ailelerin, mahallede 

yaşamakta olan diğer gruplara mensup kişilere Mesul Cemil Sokağı ve İnönü Caddesi 

üzerindeki evlerini satarak Dere çevresindeki sokaklarda evler yaptıklarını anlatmaktadır44. 

Mahalledeki peripatetik grupların asıl dağılma ve yoğunlaşma alanı bu hat üzerinde ve Son 

Durak olarak bilinen mevkide gerçekleşmiştir.  

Kentsel mekândaki “keşfedilebilecek” ıssız yerlerin azalması ile birlikte zorunlu 

yerleşim alanlarından dağılma Kuştepe örneğinde olduğu gibi esas olarak mahallenin 

içerisindeki tapu sınırlarının belirsizleşmesi ve konut sıklığının artışı şeklinde meydana 
 

41 Kaynak Kişi: Y.H. Erkek. İşsiz, eski Kuştepe sakini. Tanıklıkları 1930'lardan günümüze kadar olan dönemi 
ve ailesinden dinlediği anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 15 Eylül 2006. 
42 “Mezarlığa Bırakılan Çocuk Cesedi”, Cumhuriyet, 16 Mayıs 1942. 
43 Kaynak Kişi: A.Z. Çiçekçi, Kuştepe sakini. İlk Görüşme: 19 Haziran 2009. 
44 Kaynak Kişi: B.F. Erkek. Kahve İşletmecisi, Kuştepe sakini. Tanıklıkları 1970'den günümüze kadar olan 
dönemi ve aile büyüklerinden dinlediği anıları kapsıyor. İlk görüşme: 15 Haziran 2007. 



gelmektedir. Sonuç itibarıyla mahallelerin etrafı, farklı grupların yaşam alanları ile çevrilidir 

ve peripatetik kökenli grupların yerleşim alanlarının genişlemesi eninde sonunda bu yerleşim 

alanları ile çakışmaktadır. Diğer taraftan mahalle sakinleri yaptıkları meslekler (çiçekçilik, 

müzisyenlik, işportacılık vs.) itibarı ile kent merkezinde bulunmalarından yarar 

görmektedirler. Buna bağlı olarak halen kırsal arazilerin bulunduğu şehrin dış bölgelerine 

yönelmek onlar açısından her zaman için tutarlı bir tercih değildir.  

 

Sonuç 

 

Peripatetik gruplar göçebe olarak tasnif edilen toplumların özel kriterlerle tarif edilen 

bir alt kümesi olarak ele alınabilir. Ne var ki peripatetik grupların göçebeliği müşteri 

toplulukların peripatetik gruplar tarafından üretilen mal ve hizmetlere dönük talebi sürdüğü 

ölçüde devam edebilmektedir. Kapitalist ilişkilerin gelişmesi ile birlikte bu talep düştüğü 

ölçüde, peripatetik kökenli gruplarda güçlü bir yerleşikleşme eğilimi gelişmektedir. Bu 

eğilimin gelişmesiyle birlikte ise peripatetik kökenli gruplar kentsel oluşumun dinamikleri ve 

devindirici unsurları haline gelirler.  

Kentleşme sürecinde peripatetik kökenli grupların yerleşikleşme eğilimleri genel 

olarak üç temel strateji çerçevesinde hayat bulur. Bu stratejilerden birincisi diğer pek çok 

kentli grupla paylaşılan kentsel mekânın çevresinde yerleşim alanı olarak kullanılmayan, 

hâkim ve örgütlü grupların dikkatinden kaçmış arazilerin yerleşim alanı haline getirilmesidir. 

Bu çalışmada ele alınan Ihlamur Deresi civar yerleşimleri ve Küçükbakkalköy söz konusu 

stratejinin tipik örnekleridir. İkinci strateji ise şehir dokusunun içerisindeki gözlerden uzak 

kalmış boşlukların doldurulmasıdır. Unkapanı mahzenleri ya da Hasanpaşa Gazhane'de 

peripatetik Romanlarca kurulan yerleşim hem kent içi boşlukların peripatetik kökenli gruplar 

tarafından nasıl doldurulduğunu hem de bu süreçte devreye giren muhtelif mekanizmaları 

örneklemektedir. Son olarak idari uygulamalarla peripatetik kökenli gruplar için oluşturulan 

zorunlu yerleşim alanlarının sınırlarının kaydırılması yoluyla genişletilmesi stratejisi 

peripatetik kökenli grupların mekânı yeniden yapılandırmasının bir aracı olarak görülebilir. 

Bu noktada 1950 sonrası İstanbul'un farklı bölgelerinden peripatetik kökenli grupların 

yerleşimiyle kurulan Kuştepe bölgesiyle ilgili bu çalışmada paylaşılan değerlendirmeler yakın 

dönemlerde ortaya çıkmış bir zorunlu yerleşim bölgesinin sınırlarının nasıl genişlediğinin 

daha iyi anlaşılmasına katkı sunmaktadır.  

Sonuç itibarıyla kapitalist ilişkilerin gelişmesi ile birlikte peripatetik kökenli grupların 

geçim stratejileri yeniden yapılanmakta, bu gruplar kent halkının bir parçası durumuna 



gelmektedirler. Bununla birlikte bağımsız toplumsal varlıklarını koruyan peripatetik kökenli 

gruplar kentsel dokunun yeniden üretimine dâhil olurken kendi mekânlarını diğerleri ile ilişki 

içerisinde üretir ve onu anlamlandırırlar.  

Peripatetik kökenli grupların ve sermaye-örgütlülük gücünden yoksun diğer toplumsal 

grupların kentleşme stratejileri ile kendi kentsel mekânlarını üretmeye çalıştığı, buna karşılık 

daha örgütlü ve sermaye gücü yüksek toplulukların bu stratejilere karşı stratejilerle yanıt 

verdiği kentlerde büyük mücadeleler yaşanabilmektedir. Sermaye ve örgütlülük düzeyi 

yüksek gruplar kendi mekânsal üretimlerini kentin içerisinde genişletmek isterken, sermaye 

ve örgütlülük düzeyi daha düşük gruplar bunlara karşı sahip oldukları bütün kozları 

kullanırlar. Kent içerisindeki söz konusu farklı unsurların mücadelesi, kentin yeniden üretim 

sürecinin temel dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada kent nüfusunu teşkil 

eden unsurlardan biri olan peripatetik kökenli toplumların kentsel mekânda yerleşme 

stratejileri ele alınarak, toplumsal etkinlikleri genellikle dar bir çerçevede tartışılan bu 

grupların kent dokusunun üretim sürecinde oynadıkları role ışık tutulmaya çalışılmıştır.  
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