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Understanding civilized society encompasses the understanding of cities given
that the urban environment, which is a natural reflection of settled life, shapes
the civilization of a society. Moreover, cities enriched with the effects of trading
functions as centers of modernization. At present, cities are exposed to the
influence of different dynamics, which are a result of modern life. This influence
plays an important role in the shaping of city life and identity. This study, which
is entitled Cities in History with Respect to Humans and Spaces, highlights the
transformation of cities throughout history and aims to examine the histories of
important cities from the social, cultural, political, and economic perspectives.
The study emerges as a result of a meticulous evaluation of original scientific
writings in urban history and aims to contribute to research in this field. First,
the paper presents an examination of the effect of football on urban identity
followed by discussions on the tales of cities penned by Ottoman geographers, the
transformation of cities previously dominated by wooden buildings and the impact
of fires, the identity of cities under the influence of ideologies, the role of squares
in the identification of cities, the role of foundations in shaping city identity, and
the effects of asitane, dargah, and khanqah structures in the formation of the
social identity of cities.
Medeni toplumu anlamak, şehirleri anlamaktan geçer. Zira toplumun
medenileşmesi yerleşik hayat ve onun doğal bir yansıması olarak şehir
ortamında şekillenir. Bunun yanı sıra ticaretin etkisiyle zenginleşen şehirler
modernleşmenin merkezinde yer alırlar. Günümüzde ise şehirler modern hayatın
getirdiği değişik dinamiklerin etkisine maruz kalmakta, söz konusu etki şehir
hayatı ve kimliğinin şekillenmesinde giderek daha fazla pay sahibi olmaktadır.
Şehirlerin tarih boyunca yaşadığı dönüşümü ele alan “İnsan ve Mekan Açısından
Tarihte Şehir” adlı bu çalışma, önemli şehirlerin tarihlerini sosyal, kültürel,
siyasi ve ekonomik yönleriyle incelemektedir. Şehir tarihi araştırmalarına katkı
sağlamayı amaçlayan bu çalışma alanında özgün bilimsel yazıların titiz bir şekilde
değerlendirilmesi sonucunda meydana gelmiştir. İlk yazı futbolun şehir kimliğine
etkisini incelemektedir. Ardından sırasıyla; Osmanlı coğrafyacılarının kaleminden
şehrin neler anlattığı, önceden ahşap yapıların ağırlıklı olduğu şehrin yangınların
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etkisiyle dönüşümü, ideolojilerin etkisinde kalan şehir kimliği, meydanların şehrin
kimliğindeki yeri, şehir kimliğinin şekillenmesinde vakıfların oynadığı rol ve yine
şehrin sosyal kimliğinin oluşumunda âsitâne, dergâh ve tekke yapılarının etkileri
ele alınmaktadır.
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Book Series

The City’s Language / Şehrin Dili / Langues de la ville
Cities are constantly changing depending on time, like everything else. The
determination of this change in modern times is especially in the field of interest
of social sciences. The constant change of lifestyles, newcomers to the city,
behavior patterns, demographic mobility, micro groups, demands for rights and
freedoms, environmental problems, architecture, city representations in art, etc.
are the first issues and problems that come to mind when it comes to the city
today. Understanding all these and finding solutions to problems requires knowing
what the city is telling us and what messages it gives us. At this point, what is
expected from social sciences is to focus on these issues and problems and to
produce solutions through different disciplines.
This 5 volume series, which we have prepared with the title “The City’s
Language”, consists of books that bring together articles written by scientists who
are competent in their fields around the topics we pointed out above. We hope that
this series, in which the subject is aproached and discussed within the framework
of Literary Science, Philosophy, Semiology, Psychology, Sociology and History,
will contribute to readers, researchers and related fields.

Her şeyde olduğu gibi zamana bağlı olarak şehirler de sürekli değişmektedir. Bu
değişimi modern zamanlarda tespit etmek ise özellikle sosyal bilimlerin ilgi alanına
girmektedir. Hayat tarzlarının sürekli değişmesi, şehre yeni katılan unsurlar, davranış
biçimleri, demografik hareketlilik, mikro gruplar, hak ve özgürlük talepleri, çevre
sorunları, mimarî, sanatta şehir temsilleri vs. günümüzde şehir söz konusu olduğunda
akla ilk gelen konular ve problemlerdir. Bütün bunları anlamak ve problemlere
çözüm üretmek ise şehrin bize hangi yolla neler söylediğini, hangi mesajları verdiğini
bilmekten geçer. Bu noktada sosyal bilimlerden beklenen ise farklı disiplinler
aracılığıyla bu konular ve problemler üzerinde durmak, çözüm yolları üretmektir.
“Şehrin Dili” üst başlığıyla hazırladığımız 5 ciltlik bu seri, alanlarında yetkin
bilim insanlarının yukarıda işaret ettiğimiz konular etrafında yazdığı makalelerin
bir araya getirildiği kitaplardan oluşmaktadır. Konunun Edebiyat Bilimi, Felsefe,
Göstergebilim, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih çerçevesinden ele alındığı ve tartışıldığı
bu serinin okuyuculara, araştırmacılara ve ilgili alanlara katkı yapmasını umuyoruz.

Comme dans tout, les villes subissent un changement perpétuel. C’est aux
sciences sociales de repérer ce phénomène pluridimensionnel dans les temps
modernes. Le changement constant des modes de vie, les nouveaux éléments de la
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ville, les modes de comportement, la mobilité démographique, les microgroupes,
les revendications des droits et libertés, les problèmes environnementaux,
l’architecture, les représentations de la ville dans l’art, etc. sont les premiers thèmes
et problèmes qui viennent à l’esprit autour de la ville actuelle. Pour comprendre
tout cela et trouver des solutions adéquates, il est impératif de connaître la forme
et le contenu des messages émis par la ville. A ce stade, les sciences sociales sont
convoquées à étudier ces thèmes et ces problèmes à travers différentes disciplines,
pour essayer de les résoudre.
La collection préparée sous le titre général de « Langues de la ville » est
composée de cinq livres qui réunissent les articles rédigés par les scientifiques
compétents dans leurs domaines autour des sujets cités. Nous souhaitons que
la présente collection qui traite et discute le thème de la ville dans le cadre des
études littéraires, de la philosophie, de la sémiotique, de la psychologie, de la
sociologie et de l’histoire portent une contribution aux domaines cités ainsi qu’aux
chercheurs et aux lecteurs.

Ali Şükrü ÇORUK

General Editor,
Prof., Istanbul University, Faculty of Letters, Istanbul, Turkey
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PREFACE
The “city” (Turkish “şehir,” derived from the Persian word “şehr”) differs from the
village or town not only in the scale of settlement, but also in the opportunities afforded by
the working areas for a variety of lifestyles among the inhabitants. The hallmark of the city
is its population being engaged in trade, industry, and administrative affairs. Conversely, the
physical city is a developed settlement in terms of architecture, art, and other social areas.
Cities around the world have sometimes given direction to important events in history
and have sometimes been the main object of such events. Cities, originally fortified for
defensive purposes, developed gradually developed gradually into cultural, commercial,
and administrative centers under the influence of various dynamics. Undoubtedly, cities
and city life have experienced great transformations from ancient times to the present.
The populations of these communities, who came together to defend themselves from
external attacks, increased over time and encircled their cities with walls to ensure security
and protection. Eventually, the cities turned into “state” structured administrative centers.
Throughout this historical process, cities grew and expanded beyond the walls surrounding
them, carrying traces of every stage of their long-term development. In other words, the city
their organization has a historical depth have a historical depth.
Today, cities are exposed to a variety of influences and dynamics produced by modern
life; these play important roles in shaping city life and urban identity.
This study, titled City in History in Respect of Human and Space, discusses the
transformation of the city throughout history and aims to examine the subject from social,
cultural, political, and economic perspectives. The goal of the present book, which has
emerged as a result of a meticulous evaluation of original scholarship on urban history, is to
make a humble contribution to the existing literature.
The book’s first article sheds light on a very interesting subject. In “A Club Belongs to a City,
a Region, and a Country: Athletic Club de Bilbao,” Mertcan Akan and Zaloa Zabala Inchaurraga
examine the effect of football on the identity of the city. A variety of themes, accompanied by
striking examples, are presented: the connection between nationalism and football, the efforts
of spectators to turn a football match into a political demonstration, labor movements, and the
opposition of the government to such developments. In the article, the evolution of football
is explained by dividing it into stages and taking into account the interaction with political
developments over the same period. Moreover, this work skillfully reveals the important role of
football in representing the Basque identity in Spain. The article also examines in detail cultural
traces and identity struggles in the urban life of cosmopolitan Spain.
The second article addresses the history of the city from the perspective of geographers.
Entitled “The Language of the City from the Ottoman Geographers’ Point of View,”
it focuses on Ottoman historical geography and examines sources written up to the 17th
century. Specifically, it evaluates the definition of cities in Evliya Çelebi’s Seyahatname,
Aşık Mehmed’s Menâzirü’l-avâlim, Katib Çelebi’s Cihannümâ, Mustafa b. Ali’s Tuhfetü’zix
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zamân, and Sipahizade Mehmed’s Evzahu’l-mesâlik. The article first explains the
geographers’ comprehension of the concept of the city, supported by concrete examples. It
then discusses views on the identification of the city, its naming, its geographical elements,
human interventions, and architectural features.
Cities have lost much of their texture due to destruction, whether by human or natural
causes, throughout history. In this respect, earthquakes are one of the biggest threats to cities.
Before the unstoppable growth of cities, wooden structures were preferred to gain protection
against this threat. This choice, however, also has undesirable consequences. Neşe Esirkış’s
“Transformation of the 19th Century İzmir Compelled by the Fires” draws attention to the
abundance of wooden structures in İzmir and the frequency of fires in the 19th century.
Esirkış makes important observations about the effect of wooden structures on the identity of
the neighborhood. One of these is that the closeness of the houses for protection from the sun
played an important role in the identity of the city. However, the frequency of the fires and
repeated victimization of the people led to the reconstruction and transformation of the city,
which ultimately had significant effects on its cultural and social identity.
Due to its geographical location, Turkey has hosted many civilizations. In this sense,
the contributions of different ethnic elements in the formation of urban identity cannot be
ignored. This identity, which should be seen as beneficial, can sometimes fall victim to the
corrupting effects of ethnic discrimination. Onur Güven, in his work “A Study of Urban
History at the Centre of Ideological Conflicts: Artvin and Its Surroundings,” deals with an
important issue that threatens the city identity. Güven’s work clearly highlights and compares
the approaches of Turkish and Georgian scholars to this subject.
The article “From the Center of the City to a Frozen Open-Air Museum: The Hippodrome”
examines the historical transformation of the Hippodrome (“Atmeydanı”), located in the
heart of Istanbul. Public squares are areas in which the identity of the city is reflected. In this
article, Özge Bilge Kara conveys, with brief and concise evaluations, the process of change
of Sultan Ahmet Square, Istanbul’s most important square. The multi-identity, well-defined
structure of the square draws attention to three different periods: the Byzantine Empire, the
Ottoman Empire, and the Turkish Republic. Atmeydanı, which has at various times been an
arena for revolt, a place of execution, an entertainment center, a ceremonial area, and a place
to legitimate power, exists above all as an important place in social memory. During the
Byzantine Empire, Atmeydanı, then called the Hippodrome, was created as an alternative to
its equivalent in Rome. It was a place where large masses of people could meet and where
chariot races were held. The presence of the emperor and his retinue at such events made the
Hippodrome, in a sense, a center where government and people could come together. This
place becomes a public venue where people could convey their complaints and opinions.
With the conquest of Istanbul by the Ottoman Empire, the identity of the square started to
change. As perceptions of Ottoman identity grew, Atmeydanı hosted jereed games, marriages,
and circumcision feasts. The fact that the square is surrounded by monumental structures has
x
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undoubtedly increased its value in every period. In her work, Özge Bilge Kara discusses
Atmeydanı and its monumental structures as a story that extends across centuries.
Cities are the places where civilized society exists and where social services emerged.
As social service institutions, foundations have special importance. These foundations are
institutions that have preserved their importance to the present day and continue to have a
direct impact on society. Foundations established to support education, health, culture, and
charity have contributed significantly to shaping the city’s life and identity. In his article,
Ayşenur Karademir explains the impact of the foundations on city life through the example
of Kethuda Canfeda Hatun, the founder of Canfedâ Hatun Foundation in Akbaba, Beykoz.
Karademir successfully presents the multi-faceted function of the foundation in the city.
Simultaneously, her study constitutes a micro-scale example of urban historiography, based
on the foundation practice of the Ottoman period.
In addition to charitable institutions, religious-cultural structures, such as asitane, dargah,
and khanqah have also shaped the identity of the city. The relationships between these
structures and their effects on the city are presented in Fatih Köse’s work “The Place of Sect
Structures such as Asitane, Dervish Lodge and Tekke in the Formation of City Identity in
Istanbul.” These tariqa structures, which played a role in the development of the city’s social
identity, fulfilled a wide range of functions according to society’s needs. In his meticulously
prepared article, Köse explains in detail how the aforementioned buildings found a response
in daily life through the examples of tekke culture, its meals, music, and fine arts.
It is a very delightful duty for us to thank all the academics and researchers for their
valuable contributions. We strongly hope that this single volume of the five volume series
will offer readers a new perspective on the city and its language.
Last but not the least, we would like to thank Istanbul University Rector Prof. Dr.
Mahmut Ak, Dean of Istanbul University Faculty of Letters Prof. Dr. Hayati Develi, Head
of Turkish Language and Literature Department Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, University of
Limoges Retired Lecturer Prof. Dr. Jacques Fontanille, Association of the Turkish Language
and Literature (TDED) President Ekrem Erdem, and the team at Istanbul University Press
for their unwavering support during the publication process of this work that deals with the
history of urban identity. We hope that this work will contribute to the existing literature on
the history and identity of the city.

Farsça “şehr” kelimesinden dilimize geçen “şehir”, büyük bir yerleşim yeri, bir idari
birim olarak köyden ve kasabadan belki de en fazla, sakinlerinin çalışma sahaları ve yaşam
şekilleri bakımından ayrılmaktadır. Şehrin alamet-i farikası ticaret, sanayi ve idari işlerle
uğraşan bir nüfusa sahip olmasıdır. Öte yandan bir mekan olarak şehir mimari, sanat ve diğer
sosyal alanlar bakımından gelişmiş bir yerleşim birimidir.
xi
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Dünya üzerindeki şehirler kimi zaman tarihteki önemli olaylara yön vermiş, kimi zaman
da bu olayların ana nesnesi olmuşlardır. Savunma amaçlı olarak “kale” yapılanması şeklinde
inşa edilmeye başlanan şehirler, zamanla farklı dinamiklerin etkisiyle kültür, ticaret ve idari
merkezler haline geldi. Şüphesiz şehirler ve şehir hayatı eskiçağdan günümüze uzanan
süreçte büyük bir dönüşüm geçirdi. Dış saldırılara karşı korunmak amacıyla bir araya gelen
topluluğun nüfusu zamanla arttı, güvenlik ve koruma gibi gereksinimler neticesinde şehirler
surlarla çevrelendi. Bir süre sonra ise “devlet” yapılanmasının kendini gösterdiği idari
merkezlere dönüştüler. Tarihi süreç içerisinde şehirler kendilerini çevreleyen surların ötesine
taşarak, dışa açıldılar. Şehirler geçirdikleri uzun soluklu gelişim dönemlerinin her aşamasına
dair izler taşırlar. Diğer bir ifadeyle şehirlerin kodları tarihi bir derinliğe sahiptir.
Günümüzde ise şehirler modern hayatın getirdiği değişik dinamiklerin etkisine maruz
kalmakta, söz konusu etki şehir hayatı ve kimliğinin şekillenmesinde giderek daha fazla pay
sahibi olmaktadır.
Şehrin tarih boyunca geçirdiği dönüşümü konu edinen “İnsan ve Mekan Açısından
Tarihte Şehir” adlı bu çalışma konuyu sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan incelemeyi
hedefliyor. Şehir tarihi araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma alanında özgün
bilimsel yazıların titiz bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda meydana gelmiştir.
Kitabın ilk yazısı oldukça ilginç bir konuya ışık tutmaktadır. Mertcan Akan ve Zaloa
Zabala Inchaurraga’nın kaleminden çıkan “Bir Şehrin, Bir Bölgenin, Bir Ülkenin Takımı:
Athletic Clup de Bilbao” adlı çalışmada, futbolun şehrin kimliğine etkisi incelenmektedir.
Milliyetçilik ve futbolun birbiriyle bağlantısı, futbol müsabakalarını izlemek üzere
toplananların bu ânı siyasi bir gösteriye çevirme çabaları, işçi hareketleri ve bu gelişmeler
karşısında iktidarın tutumu çarpıcı örneklerle okuyucunun ilgisine sunulmaktadır. Yazıda
futbolun gelişimi evrelere ayrılarak ve süreçteki siyasi gelişmeler ile etkileşim dikkate alınarak
anlatılmaktadır. İspanya’daki Bask kimliğinin temsil edilmesinde futbolun ne denli önemli
rol oynadığı çalışmada ustaca ortaya konulmuştur. Makale İspanya’nın çok uluslu yapısında
kültür ve kimlik mücadelesinin şehir hayatındaki izlerini ayrıntılı olarak incelemektedir.
İkinci yazı şehrin tarihini coğrafyacıların dilinden ele alıyor. Osmanlı tarihi
coğrafyasına yoğunlaşan ve 17. yüzyıla kadar kaleme alınan kaynakların incelendiği
“Osmanlı Coğrafyacılarının Kaleminden Şehrin Dili” adlı çalışmada, Evliyâ Çelebi’nin
Seyahatnâme’si, Âşık Mehmed’in Menâzirü’l-avâlim’i, Kâtib Çelebi’nin Cihannümâ’sı,
Mustafa b. Ali’nin Tuhfetü’z-zamân’ı ve Sipâhîzâde Mehmed’in Evzahu’l-mesâlik’inde
bahsi geçen şehirlerin nasıl tanımlandığı değerlendirilmektedir. Öncelikle coğrafyacıların
şehir kavramından ne anladığı örneklerle aktarılmaktadır. Devamıında makale şehrin kimliği,
şehrin isimlendirilmesi, şehrin coğrafi unsurları, insanın şehre müdahalesi ve mimari yapıları
hakkındaki görüşleri bir bütün halinde ele almıştır
Şehirler, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları doğa olayları veya insan etkisiyle tahribata
uğramakta, dokusundan çok şey kaybetmektedirler. Bu bakımdan depremler, şehirler için
xii
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en büyük tehditlerden biridir. Bu tehditten korunmak amacıyla, şehirler henüz önlenemez
bir büyümeyle karşı karşıya kalmadan önce, ahşap yapılar tercih edilmekteydi. Söz konusu
tercihin de bazı istenmeyen sonuçları olabiliyordu. Neşe Esirkış tarafından hazırlanan
“XIX. Asır İzmir’inde Yangınlar Özelinde Bir Dönüşüm” adlı çalışma, İzmir özelinde ahşap
yapıların çokluğuna ve XIX. yüzyılda sık sık meydana gelen yangınlara dikkat çekmektedir.
Esirkış, ahşap yapıların mahalle kimliğine etkisine dair önemli tespitlere yer vermektedir.
Güneşten korunmak amacıyla evlerin birbirine çok yakın olmasının şehrin kimliğinde önemli
rol oynadığı bu tespitlerden biridir. Bununla birlikte yangınların sıklığı ve buna bağlı olarak
şehir halkının yaşadığı mağduriyet, şehrin yeniden imarı ve dönüşümü şehrin kültürel ve
sosyal kimliği üzerinde önemli etkilere yol açmıştır.
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu
anlamda şehir kimliğinin oluşumunda, farklı etnik unsurların katkıları göz ardı edilemez bir
durumdur. Bir zenginlik olarak görülmesi gereken bu kimliğin, kimi zaman etnik ayrımcılık
söylemleriyle bozulma çabasına kurban gittiğini görmekteyiz. Onur Güven, “İdeolojik
Çatışmaların Odağında Bir Şehir Tarihi İncelemesi: Artvin ve Çevresi” adlı çalışmasında,
şehir kimliğini tehdit eden önemli bir tartışmayı Artvin örneğinde ele almaktadır. Güven’in
çalışmasında Türk ve Gürcü bilim adamlarının konuya yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak
görmek mümkün.
“Şehrin Merkezinden Dondurulmuş Açık Hava Müzesine: Atmeydanı” başlıklı yazıda,
İstanbul’un kalbi konumunda bulunan “Atmeydanı” tarihi süreçte geçirdiği değişim merkeze
alınarak incelenmiştir. Meydanlar, şehrin kimliğinin yansıdığı alanlardır. Makalede İstanbul
gibi kadim bir şehrin en önemli meydanı olarak Sultanahmet’in nasıl bir değişim sürecinden
geçtiğini, kısa ve öz değerlendirmelerle aktarıyor Özge Bilge Kara. Bizans İmparatorluğu,
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi gibi üç farklı dönemde meydanın
çok kimlikli ve tanımlı yapısı dikkat çekmektedir. İsyan meydanı, infaz yeri, eğlence
merkezi, tören alanı ve iktidarın meşruiyetini sağlama mekanı olarak kendi gösteren
Atmeydanı, öncelikle toplumsal hafızanın önemli bir mekanı olarak varlığını göstermektedir.
Bizans İmparatorluğu döneminde Roma’ya da bir alternatif meydan olarak oluşan ve
Hippodrom olarak adlandırılan Atmeydanı, atlı araba yarışlarının yapıldığı ve geniş halk
kitlelerinin buluştuğu mekan olmuştur. Bu tür etkinliklerde imparator ve maiyetindekilerin
de olması, bir anlamda Hippodrom’u iktidarın halkla buluştuğu bir merkez haline getirmiştir.
Burada halkın şikayetini ve fikirlerini iletebildiği adeta bir kamusal alan ortaya çıkmıştır.
Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesiyle birlikte meydanın kimliğinde de, kısmen de olsa bir
değişim başlamıştır. Osmanlı kimliğinin de hissedilmeye başlanmasıyla Atmeydanında cirit
oyunları, evlilik ve sünnet düğünleri düzenlene gelmiştir. Meydanın anıtsal yapılarla çevrili
olması ise şüphesiz onun değerini her dönem arttıran unsurlar olmuştur. Özge Bilge Kara
çalışmasında, Atmeydanının anıtsal yapılarla çevrelendiği ve yüzyıllara uzanan hikâyesini
bir bütün olarak ele almaktadır.
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PREFACE
Şehirler, medeni toplumun var olduğu ve buna bağlı sosyal hizmetlerin ortaya çıktığı
mekanlardır. Bir sosyal hizmet kurumu olarak “vakıf” burada ayrı bir öneme sahiptir. Vakıflar
önemini günümüze kadar korumuş, toplum üzerinden doğrudan bir etki sahibi kurumlardır.
Eğitim, sağlık, kültür ve yardım amaçlı kurulan vakıflar, şehir hayatının ve kimliğinin
şekillenmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. Vakıf müessesesinin şehir hayatına etkisini,
Beykoz-Akbaba’daki Canfedâ Hatun Vakfı’nın kurucusu Kethuda Canfeda Hatun üzerinden
anlatan Ayşenur Karademir, vakfın şehir üzerindeki çok yönlü işlevini başarıyla sunmaktadır.
Çalışma aynı zamanda Osmanlı dönemi vakıf uygulamasını esas alan şehir tarihçiliğinin
mikro ölçekteki örneğini oluşturmaktadır.
Vakıf müessesinin yanı sıra âsitâne, dergâh ve tekke gibi dinî-kültürel yapılar da şehir
kimliğini şekillendirmede pay sahibidir. Bu yapılar arasındaki ilişki ve şehir hayatına yansımaları
Fatih Köse’nin kaleme aldığı “İstanbul’daki Âsitâne, Dergâh ve Tekke Gibi Tarîkat Yapılarının
Şehir Kimliğinin Oluşumundaki Yeri” adlı çalışmada sunulmaktadır. Şehrin bilhassa sosyal
kimliğinin oluşumunda rol oynayan âsitâne, dergâh ve tekkeler, toplumun ihtiyacına göre çok
farklı alanlarda hizmet vermekteydi. Köse, özenle hazırladığı yazısında adı geçen yapıların
gündelik hayatta nasıl bir karşılık bulduklarını, tekke kültürü, tekke yemekleri, musiki ve güzel
sanatlardan örnekler vererek ayrıntılı bir şekilde aktarmaktadır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği olan tüm araştırmacılara ve bilimsel hakemlere
teşekkür etmek bizim için keyifli bir görevdir. Beş ciltlik seri içerisinde yer alacak olan bu
cildin, şehir ve şehrin dili hakkında yeni bir bakış açısı sunacağını umuyoruz.
Şehir kimliği tarihinin ele alındığı bu çalışmanın yayımlanma sürecinde desteklerini
esirgemeyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi’ye, aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’a, Limoges Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Jacques Fontanille’e, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne Başkanı Ekrem Erdem’e
ve İstanbul Üniversitesi Yayınları (Istanbul University Press) ekibine teşekkür ederiz.
Çalışmanın şehir tarihi ve kimliği hakkında mevcut literatüre katkı sağlamasını diliyoruz.
Metin ÜNVER, Mustafa TANRIVERDİ
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