
Tarihi Yar›mada ve Soylulaflt›rma*

Kent sosyolojisinin konusunu oluflturan
metropollerdeki sosyal yaflam ve insan ilifl-
kileri, her geçen gün karmafl›klaflmakta ve
sosyologlar›n daha fazla ilgisini çekmekte-
dir.  Küreselleflen bir dünyada ekonomik
faaliyetlerin ve yans›malar›n›n kent haya-
t›nda yaratt›¤› de¤iflim ise oldukça büyük-
tür ve toplumda anomi ortam›n›n do¤mas›-
na neden olur. Araflt›rmam›zda irdelemifl
oldu¤umuz “gentrification” (soylulaflt›rma)
kavram› da ekonomik faaliyetlerin toplum-
sal etkileriyle ilgilidir.

Projemizde temel olarak okulumuz, ‹s-
tanbul Lisesi’nin de bir parças› oldu¤u Ta-
rihi Yar›mada’daki de¤iflimin nedenleri ve
sonuçlar› incelenmifltir. Tarihi, kültürel ve
sosyal yap›da ön plana ç›kan bu de¤iflimin
etkileri, bölgenin en eski ve en cazip yerle-
flim yerlerinden Cankurtaran Mahallesi s›-
n›rlar› içerisinde araflt›r›lm›fl; kentsel dönü-
flüm projeleri ve turizmin bu ba¤lamda ne
gibi bir rol oynad›¤› saptanmaya çal›fl›lm›fl-
t›r. Ayr›ca çal›flmam›za bafllarken amaçla-
d›¤›m›z bir di¤er fley de, araflt›rma konu-
muzla do¤rudan ba¤lant›s› oldu¤una inan-
d›¤›m›z soylulaflt›rma kavram›n› kavramak
ve araflt›rmam›z sonunda elde etti¤imiz ve-
rilerle bu bölgedeki yerleflimin soylulaflt›r-
ma olup olmad›¤›n› saptamaya çal›flmakt›r.

Kavramlar
Çal›flman›n gerçeklefltirilece¤i Cankur-

taran Mahallesi, günümüzde Fatih ilçesine

ba¤l› bir mahalledir. Tarihsel süreç olarak
ele al›rsak, Seyyid Hasan Cankurtaran
Mescidi Mahallesi’nin koruyucusu Fatih’in
topçubafl›lar›ndan El-Hac Seyyid Ha-
san’d›r. Mahalle, 1922 y›l›nda Seyyid Ha-
san ad›yla Divanyolu Maliye fiubesi kay›t-
lar›nda geçmektedir. Son olarak Cankurta-
ran ad›n› alm›flt›r. Mahalle s›n›rlar›, Topka-
p› Saray› surlar›ndan itibaren Ah›rkap› sa-
hillerinin içine kadar uzanmaktad›r.1

Soylulaflt›rma kavram›, ilk defa 1964 y›-
l›nda Ruth Glass taraf›ndan ortaya at›lm›fl-
t›r. Türkçeye seçkinlefltirme olarak da çev-
rilebilen bu kavram, sosyo-kültürel aç›dan
bozulmufl, çöküntüye u¤ram›fl, dolay›s›yla
fiziksel çevresi de bozulmufl alanlarda,
özellikle tarihi kent parçalar›nda sosyal ya-
p›n›n ›slah edilmesidir.2 Soylulaflt›rma, sos-
yoloji biliminin yan› s›ra, kent planlama ve
ekonomi gibi dallar›n da ilgi alan›na giren
bir süreçtir. Bahsi geçen süreci oluflturan
kavramlardan söz etmek gerekirse, bunlar
temel olarak dört maddede toplanabilir:

I) Gentrification düflük gelir gruplar›n›n
yaflad›klar› alandan tafl›nmas›n› gerekli k›l-
maktad›r ve bu genellikle gönüllü olmayan
bir yer de¤ifltirmedir. Yerinde kalmak iste-
yen orijinal sakinler, h›zla yükselen kiralar
veya mülkiyet vergilerindeki art›fllar nede-
niyle ödeme güçlü¤ü çekerek tafl›nmak zo-
runda kalmaktad›rlar.

II) Gentrification’›n alandaki konut sto-
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* Bu metin, Kas›m 2009 - fiubat 2010 tarihleri aras›nda yapm›fl oldu¤umuz Tarihi Yar›mada’daki incelemele-
rimizin k›salt›l›p derlenmesiyle oluflmufltur.

1 Ortayl›, ‹lber; Afyoncu, Erhan; Engin, Vahdettin, Payitaht-› Zemin Eminönü Cilt 1, Eminönü Belediyesi,
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kunu iyilefltirme sonucundan baflka, fizik-
sel ve sosyal bileflenleri de vard›r.

III) Gentrification alan›n karakterinde
de¤ifliklikle sonuçlan›r. Bu tan›m›n en süb-
jektif özelli¤idir ancak çok önemlidir. Gen-
trification sadece yüksek gelirlileri alana
çekmekle kalmamakta, alandaki birçok
özel sosyal dokuyu da de¤ifltirmektedir.

IV) Gentrification genellikle bir konut
alan› baz›nda tan›mlan›rken, süreç ve etki-
leri tüm kent ve bölge düzeyinde görül-
mektedir. (Kennedy, Leonard 2001)3

Liberal ekonomi, devlet kontrolündeki
ekonominin ve mülkiyetin yo¤unlaflmas›-
n›n, bireysel özgürlükleri k›s›tlama tehlike-
sine sebep olabilece¤ini öne süren, özel
mülkiyet ve sermayeyi destekleyen ekono-
mik doktrindir. 1980’li y›llar›n liberal poli-
tikalar›, araflt›rma evrenimizin de içinde
bulundu¤u ‹stanbul için önemli bir de¤iflik-
lik yaratm›flt›r. Kentsel özerkli¤in daha ifl-
levsel bir yap› almas› ve dönemin belediye-
sinin kentin yeniden inflas› için mali kay-
naklar› sa¤lamas›yla beraber ‹stanbul’un
çehresi de¤iflmifltir. H›zl› nüfus art›fl›n›n
olumsuz etkiledi¤i ‹stanbul, özel giriflim te-
melli bir yap›lanmay› benimsemifltir.

Yöntem

2007 y›l›nda Fatih ilçesine ba¤lanan
Eminönü ilçesinin s›n›rlar› tespit edilerek,
bölgede turizm iflletmelerinin en fazla yer
ald›¤› Cankurtaran mahallesi örneklem ola-
rak belirlenmifltir. 2008 y›l› sonu adrese da-
yal› nüfus kay›t sistemi verilerine göre
1522 kifli Cankurtaran mahallesinde ikamet
etmektedir.

Bölgedeki de¤iflim sürecine tan›kl›k et-
mesi amac›yla, belirledi¤imiz örneklemde-
ki çal›flma grubumuz, 40 y›l ve üzeri süre-
dir ikamet eden kiflilerden oluflmaktad›r.
Kiflilerin belirlenmesi için, muhtarl›k kay›t-

lar› üzerinden çal›fl›lm›fl; ancak eski kay›t
kütüklerinin bulunamamas› ve bilgisayarl›
sisteme geçiflin ard›ndan önceki y›llara ait
verilerin sisteme girilmemesi nedeniyle ka-
y›tlar üzerinden isim elde edilememifltir.
Bu durumun neticesinde, muhtar Nevin
Tafl’tan ald›¤›m›z tavsiyeler do¤rultusunda
mahallede uzun süreli ikamet eden 36 kifli-
ye ulafl›lm›flt›r. Görüflme talebimiz ulaflt›¤›-
m›z kiflilerin dördü taraf›ndan reddedilmifl-
tir. Böylelikle görüflmelere kat›l›m oran›
%89 olmufltur. Görüflmeler esnas›nda, daha
önceden haz›rlanm›fl olan görüflme sorular›
kat›l›mc›lara yöneltilmifl ve elde edilen ve-
riler ses kay›t cihaz› ile kay›t edilmifltir. Ör-
neklemi oluflturan 32 kifliye 34 soruluk an-
ket uygulanm›flt›r. Elde etti¤imiz veriler
Microsoft Excel program›nda oluflturulan
grafikler yard›m›yla de¤erlendirilmifltir.

Sonuçlar ve Tart›flmalar

Sosyolojik araflt›rmalarda, genellikle bü-
yük bir kitleyi kapsayan bir evrenin karak-
ter özellikleri incelenir. Bu durumun aksi-
ne, çal›flmam›z› yapt›¤›m›z evren az say›da
kifliden oluflmaktad›r. Sultanahmet ve çev-
resindeki turizm faaliyetlerine iliflkin ticari
merkezlerin birço¤unun yer ald›¤› Cankur-
taran Mahallesi, süreç içerisinde nüfusunda
önemli bir azalma yaflam›flt›r. Nüfus azal-
mas›n›n yan› s›ra, bölgedeki nüfus sirkülas-
yonu nedeniyle belirledi¤imiz kriterlerde
olan birey say›s›n›n azl›¤›, görüfltü¤ümüz
kiflilerin yaklafl›k olarak evrenin tamam›n›
temsil etmesini sa¤lam›flt›r. Örneklemin
yafl, meslek, gelir düzeyi gibi çeflitli karak-
teristik özellikleri afla¤›da verilmifltir:

Görüflmelere kat›lanlar›n yafl da¤›l›m›:
4’ü 50 yafl ve alt›nda, 3’ü 51 yafl›nda, 2’si
52 yafl›nda, 4’ü 53 yafl›nda, 6’s› 54 yafl›nda
ve 15’i 55 yafl ve üzerindedir. 
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Görüflmelere kat›lanlar›n cinsiyetlere
göre da¤›l›m›: 23’ü erkek, 9’u kad›nd›r. 

Görüflmelere kat›lanlar›n e¤itim duru-
mu: 17’si ilkokul mezunu, 8’i ortaokul me-
zunu, 6’s› lise mezunu ve 1’i üniversite me-
zunudur.

Görüflmelere kat›lanlar›n meslek duru-
mu: 3’ü serbest meslek sahibi, 4’ü iflsiz,
9’u ev han›m›, 3’ü memur, 3’ü iflçi, 5’i es-
naf, 5’i emekli. 

Görüflmelere kat›lanlar›n ayl›k geliri: 10
kifli 0-249 TL ayl›k gelir seviyesinde, 2 ki-
fli 250-499 TL ayl›k gelir seviyesinde, 8 ki-
fli 500-749 TL ayl›k gelir seviyesinde, 3 ki-
fli 750-999 ayl›k gelir seviyesinde, 2 kifli
1000-1500 TL ayl›k gelir seviyesinde, 7 ki-
fli de 1501 TL ve üzeri ayl›k gelir seviye-
sindedir.

Görüflmelere kat›lanlar›n ev durumu: 24
kifli ev sahibi, 7 kifli kirac› ve 1 kifli evsizdir.

TÜ‹K verilerinin incelenmesi:
Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan ya-

p›lan nüfus say›mlar›nda, Emi-
nönü 1935 y›l›ndan itibaren
yer alm›flt›r. 1990 öncesinde
mahalle baz›nda nüfus verileri
ayr› olarak yer almad›¤›ndan,
Cankurtaran Mahallesi baz›nda
verilere ulafl›lamam›flt›r. Nüfus
grafikleri incelendi¤inde, 1955
y›l›na kadar Eminönü’nde nü-
fus düzenli bir flekilde artm›fl
ve 1955 y›l›nda 146986’ya
ulaflm›flt›r. Eminönü, bu dö-
nemde Fatih ve Beyo¤lu ile be-
raber ‹stanbul’un büyük ilçele-
ri aras›nda yer almaktad›r.
1955 y›l›ndan itibaren Eminö-
nü nüfusunda zaman zaman
ufak art›fllarla beraber genel
olarak azalma gözlemlenmek-
tedir. 1990 y›l›ndan itibaren
Cankurtaran Mahallesinde ya-
flayan nüfus rakamlar› incelen-
di¤inde de, önemli bir azalma

tespit edilmifltir. 1990 y›l›nda 3768 kifli
olan nüfus, 2000’de 2852 ve 2008’de 1522
kifliye düflmüfltür.

Nüfusun azalmas›na neden olan önemli
etkenler flunlard›r:

• 1955 - 56 y›llar›nda Unkapan› - Eminönü
yolunu açma çal›flmalar› s›ras›nda bal›kç›
ve meyhaneleriyle ünlü Bal›k Pazar›n›n
kald›r›lmas› 

• Bölge halk›n›n çal›flt›¤› önemli ifl alan-
lar›ndan olan matbaalar›n Ca¤alo¤lu’ndan
tafl›nmaya bafllamas›

• 6-7 Eylül 1955’te meydana gelen ayak-
lanmalar sonucunda bölge halk›n›n yo¤un
olarak yerleflti¤i Kumkap› ve Gedikpafla
mahallelerinden az›nl›klar›n göç etmesi

• Sirkeci’deki ucuz otellerin yerini iflyer-
lerine b›rakmas›

• Mahmutpafla, M›s›r Çarfl›s›, Kapal›çar-
fl› gibi önemli ticaret merkezlerinin Çem-
berlitafl’a kadar genifllemesi

• Turizme yönelik yat›r›mlar›n, bölgede-
ki mülk fiyatlar›n› ve kiralar›
artt›rarak ekonomik olarak ye-
tersiz durumdaki halk›n tafl›n-
mak zorunda kalmas›

• Bölgeden göç eden aileler
sonras›nda komfluluk iliflkileri-
nin bozulmas› ve bu durumun
kalanlar› rahats›z etmesi

Cankurtaran mahallesi, tari-
hi ve kültürel ögeler aç›s›ndan
zengin bir bölge olan Sultanah-
met’te yer almaktad›r. Bu du-
rum, Cankurtaran’› turizm flir-
ketleri için çekici k›lmaktad›r.
1964 y›l›nda onaylanan 1/5000
ölçekli Suriçi Naz›m ‹mar Pla-
n›’na göre, Marmara Sahili için
gelifltirilen karar kapsam›nda,
Sultanahmet - Cankurtaran
bölgesindeki ilk turistik tesis
olan Kalyon Otel 1965 y›l›nda
kurulmufltur. Özellikle 80li y›l-
lardan itibaren liberal ekono-
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Y›l Nüfus

1935 100933

1940 105683

1945 111064

1950 133056

1955 146896

1960 134852

1965 137849

1970 136997

1975 122885

1980 93324

1985 93383

1990 83444

1997 65246

2000 55635

2007 32557
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minin etkisini artt›rmas›yla Cankurtaran’›n
fiziki yap›s›nda büyük bir de¤iflim meyda-
na gelmifltir. Bölge genelinde hakim du-
rumda bulunan konutlar›n yerini 5 y›ld›zl›
oteller almaya bafllam›flt›r. Sultanahmet
Cezaevi’nin Four Seasons Otel’e dönüflme-
si, Yeflil Ev’in restorasyonu ve So¤uk Çefl-
me Sokak’›n yeniden infla edilmesi bölge-
deki soylulaflt›rma giriflimlerinin bafllang›c›
say›labilir. Devam eden süreçte, köhnele-
flen evler yüksek mebla¤lar ile turizm fir-
malar› taraf›ndan sat›n al›narak “butik otel”
haline getirilmifltir. Böylelikle Cankurtaran
fiziki bir iyilefltirme sürecinden geçip, gelir
düzeyi yüksek olan turistlerin konaklad›¤›
bir merkez halini alm›flt›r.

Kaynak kiflilerin verdi¤i bilgilere göre,
mahalle sakinlerinin büyük bir k›sm› eko-
nomik yetersizlikler nedeniyle eski evlerini
yüksek fiyatlara satarak bölgeyi terk etmifl-
lerdir. Kalan kimselerin büyük bir ço¤unlu-
¤unun Marmara sahillerine bakan surlar ve
Akb›y›k Caddesi aras›nda yaflad›¤› göz-
lemlenmifltir. Akb›y›k Caddesi üzerindeki
evlerin, otel, restoran ve turistik eflya satan
dükkanlar gibi ticari iflletmeler haline dö-
nüfltü¤ü saptanm›flt›r. Akb›y›k Caddesi ile
Sultanahmet Camii aras›ndaki bölgenin de
lüks otellerin yerleflkesi oldu¤u görülmüfl-
tür. Yukar›da sayd›klar›m›z, soylulaflt›rma-
y› oluflturan kriterlerden ilkini kan›tlar nite-
liktedir.

Kat›l›mc›lar›n %100’ü, sa¤l›k sorunlar›-
n›n giderilmesinde herhangi bir de¤iflim ol-
mad›¤›n›, Haseki ve Çapa gibi uzun y›llar-
d›r faaliyet gösteren hastanelere gittiklerini
beyan etmifllerdir. Sosyal etkinliklere kat›l-
ma s›kl›¤›nda olumsuz bir de¤iflim yaflan-
m›flt›r. 32 kifli de, eskiye oranla daha az sa-
y›da sosyal etkinli¤e kat›ld›¤›n› belirtmifl-
tir. Oturduklar› evlerde de herhangi bir fizi-
ki iyilefltirme gerçekleflmemifl, görüflmeci-
lerin yaklafl›k 85’i evlerinde tuvalet ve ban-
yonun bir oldu¤unu söylemifllerdir. Ayr›ca
ekonomik faaliyetlerle adeta tekrardan ya-

p›lanan Cankurtaran’da, muhtar Nevin Tafl
taraf›ndan 150 kiflinin fakir ka¤›d› ald›¤›
belirtilmifltir. Bunlar›n bir sonucu olarak,
oturanlar için fiziki ve sosyal iyilefltirme-
nin olmad›¤› saptanm›flt›r.

Fiziki dokuda meydana gelen de¤iflim,
sosyal dokudaki de¤iflim için bir temel tefl-
kil etmektedir. Fiziki de¤iflimin bafllang›c›-
n›n ard›ndan gelen bölgeden ayr›lmalar
bölgenin harmonize olmufl, kenetlenmifl
yap›s›n› etkilemifltir. Görüflmecilerin belirt-
tiklerine göre, bölgeden ayr›lanlar ile hala
ikamet edenler ara ara Cankurtaran’da bu-
luflup eski günleri yad etmektedirler. Kat›-
l›mc›lar›n %94’ü eski komflular› ile iletifli-
minin devam etti¤ini belirtmifltir. Bölgede-
ki esnaf›n ve kat›l›mc›lar›n ifadesine göre,
veresiye ve yard›mlaflma gibi güven olgu-
sunun sonucu olan davran›fllar halen sür-
mektedir. Bu durum, bölge sakinlerinin
bölgeyi sahiplenmifl oldu¤unun bir kan›t›-
d›r. Mahallenin h›zla de¤iflen yap›s›ndan
bölge sakinlerinin %100’ü hofllanmamak-
tad›rlar. Mahalleye özgü de¤erlerin yozlafl-
mas›na bir örnek olarak, bölgenin simgesi
olarak beyan edilen sinema oyuncusu Erol
Tafl’a ait olan k›raathanenin, bugün kültür
merkezi ad› alt›ndaki bir turistik iflletmeye
dönmesi ve mahallelinin Tafl ailesine ait
olan baflka bir k›raathaneye gitmesi örnek
verilebilir. Bahsi geçen veriler, soylulaflt›r-
man›n üçüncü ölçütünde sözü geçen sosyal
dokudaki de¤iflimin, Cankurtaran’da ger-
çekleflti¤ini kan›tlanm›flt›r. 

Cankurtaran’da fiziki de¤iflim do¤rultu-
sunda aç›lan otellerle bölgede konaklama
ücretleri, özellikle aç›lan bu otellerdeki ka-
litenin yükselmesiyle artm›flt›r. Cankurta-
ran’daki bu de¤iflim, bölgenin bütününü et-
kilemifltir. Örne¤in, uzun y›llard›r Sulta-
nahmet’te faaliyet gösteren Tarihi Sulta-
nahmet Köftecisi bugün ayn› isim alt›nda,
birbirinden ba¤›ms›z 3-4 iflletme olarak ça-
l›flmaktad›r. Bir dönem bölge halk›n›n ihti-
yac›n› karfl›layan hamamlar, bölgedeki de-
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¤iflimin ard›ndan daha çok turistlere, yük-
sek fiyatlarla hitap eder bir hale gelmifltir.
Sultanahmet’te bulunan imalathanelerin ve
Cankurtaran’daki fabrikan›n kapat›larak
yerine sosyal tesis kurulmas› veya restoras-
yon sonucu otel kurulmas› da bu duruma
bir örnektir. Baflta s›ralad›¤›m›z ölçütlerden
dördüncüsü de yaflanm›fl ve de¤iflimin kent
boyutunda etkileri görülmüfltür. 

Ulaflt›¤›m›z verilere göre, bölge hakk›n-
da al›nan kentsel kararlar de¤iflimi sa¤la-
yan önemli etmenlerdendir.  Cankurta-
ran’daki planlama süreci ilk olarak 1933
y›l›nda Elgötz Plan› ile bafllam›fl ve bu ra-
porda Sultanahmet ve çevresinin kültür
bölgesi olarak kullan›lmas› tavsiye edil-
mifltir. 1936 y›l›nda Henri Prost taraf›ndan
haz›rlanan plan ise, Tarihi Yar›mada’da
önemli etkiler yaratm›flt›r ve bölgenin ko-
runmas› tavsiye edilmifltir. Planda yer alan
arkeolojik alanlar›n korunmas›n› içeren ka-
rar, bölgenin geliflimini etkilemifltir. Ayr›ca
kararlar içerisindeki dikkat çeken bir di¤er
madde de bölgede 40+ rak›m olan yerlerde
9.5 metreden yüksek binalara izin verilme-
mesidir. Fakat söz konusu plan›n haz›rl›k
ve uygulama safhas›nda karfl›lafl›lan prob-
lemler nedeniyle hem Prost hem de plan›
dönemin bas›n›nda uzun süre fliddetle tart›-
fl›lm›flt›r.4 Tüm bunlara ra¤men, bugüne ka-
dar Tarihi Yar›mada’daki arkeolojik eserle-
rin korunmas›nda Prost plan› önemli yer
tutmaktad›r. 

1964 y›l› Tarihi Yar›mada Koruma
Amaçl› Naz›m ‹mar Plan Raporu’ndaki
“Yar›madan›n Marmara sahillerini ihtiva
eden bu bölge Sur ‹çi ‹stanbul’un Marmara
sahillerinden istifadesini sa¤layan bir gezi
yeri, halk›n nefes alaca¤› bir bölgesidir. Bu
bölgenin Bizans surlar› ile de çevrelenme-
si, bölgenin turizm de¤erini bir kat daha ar-
t›rmaktad›r. Genifl parseller teflkil edilmek

suretiyle ve sur görüflleri kapat›lmadan tu-
ristik tesislere imkan verilecektir. Tafsilat
planlar› ile tayin ve tespit edilmeden her-
hangi bir iç yolun münferit olarak sahil yo-
luna ba¤lant›s› önlenecektir”5 karar› Can-
kurtaran’daki turizm potansiyelini ortaya
koymakta ve turizme dayal› ticari faaliyet-
leri teflvik etmektedir. 1990 y›l›nda yeniden
düzenlenen ‹mar Plan Raporu’nda ise, ifl-
levsel kullan›ma dair öneriler de getirilmifl
ve bölgede S‹T kapsam›na giren bütün ya-
p›lar›n korunmas› ve iyilefltirilerek konak-
lama ve ticari kullan›m alanlar› haline geti-
rilmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Sonuç olarak, bölge içerisinde de¤iflen
parametrelerin, güdümlü bir “soylulaflt›r-
ma” sürecinin koflullar›n› sa¤lad›¤›, Can-
kurtaran Mahallesi’nin fiziksel dokusunda
iyilefltirilmesine ra¤men bu sürecin mahal-
le sakinlerinin sosyo-ekonomik seviyesin-
de iyilefltirme yaratmad›¤› saptanm›flt›r.
Bunun da bölge içerisindeki nüfus yap›s›n-
da büyük bir de¤iflime ve sorunlara neden
oldu¤u belirlenmifltir.

Bölge içerisinde de¤iflen yap› ile her gün
daha çok y›pranan Cankurtaran sakinleri-
nin giderek etkisini artt›racak olan soylu-
laflt›rma sürecinden etkilenmemelerini sa¤-
lamak imkans›zd›r; ancak mahalle sakinle-
rinin sorunlar›na çözümler üretilebilir. Bi-
zim bu sorunlara iliflkin çözüm önerileri-
miz flunlard›r:

� Bölgede bir Cankurtaran dayan›flma-
yard›mlaflma derne¤i kurulabilir. Bu der-
nek, kad›n-erkek mahalle sakinlerinin ta-
mam›na aç›k olur. Dernek içerisinde eko-
nomik olarak zorluk çeken mahalle sakin-
lerinin bu durumunu hafifletmeye yönelik
çal›flmalar gerçeklefltirilebilir. Örne¤in, ka-
d›nlar toplan›p el ifli çal›flmalar› yapabilir;
bu çal›flmalar›n dernek taraf›ndan kurulan
stantlarda sat›fl› gerçeklefltirilip geliri,
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çal›flmay› gerçeklefltiren dernek üyelerine
verilebilir. Ayr›ca; kurulan bu dernek, böl-
geden ayr›lanlar›n kayd›n› tutarak iletiflim
bilgilerini alabilir ve gerekti¤inde mahal-
leyle ilgili bir sorun oldu¤unda onlar ile de
iletiflime geçebilmelidir. Dernek flu an Can-
kurtaran’da ikamet eden, etmeyen tüm
Cankurtaranl›lar›n kat›labilece¤i buluflma
toplant›lar› düzenleyebilir.

� Bölge sakinlerine ekonomik destek
amac›yla panay›rlar düzenlenebilir. Bu pa-
nay›rlar çerçevesinde düzenlenecek tarih-
sel dokuya ve geleneklere ait oyunlar, gös-
teriler vb. ile kültürel canl›l›k getirilebilir.
Sosyal anlamda yetersiz olan bölgede dü-
zenlenecek bu denli etkinlikler bir nebze de
olsa bu yetersizli¤i dindirebilir. Ayr›ca dü-
zenlenen gösterilerde, bölge gençlerine
flans tan›narak kültürel faaliyetlere kat›lma-
lar› sa¤lanabilir.

� Bölgede yer alan turizm iflletmeleri-
nin say›s› yeterli görülerek yeni ticari alan-
lara izin verilmemesi bölge yarar›na olabi-
lir. Mevcut iflletmeler iyilefltirilmeli ancak
bulunduklar› alan artt›r›lmamal›d›r.

� ‹stanbul Belediyesi iflbirli¤iyle, makul
ücretler ve uzun vadeli ödeme planlar› ile
bölge sakinlerinin köhneleflen evlerin res-
torasyonu yap›labilir; yaflam standartlar›
yükseltilebilir.

� Ah›rkap›’da yo¤un olarak ikamet
eden Romanlar, bölgedeki kültür turizmi
içerisinde etkinleflerek, “sokak müzisyenleri”
olarak Sultanahmet Meydan›’nda yer alabilir.

� Cankurtaran›n simgeleri aras›nda be-
lirtilen sinema oyuncusu Erol Tafl an›s›na,
k›sa film festivalleri düzenlenebilir ve her
festival için bölgenin tarihi ve kültürel do-
kusuyla ilgili temalar belirlenebilir. Festi-
val kapsam›nda yazl›k sinemalar kurularak
film gösterimleri yap›labilir.

� Yeflilçam klasiklerinden baz›lar›n›n
çekildi¤i Cankurtaran Mahallesi’nde, film
setleri yeniden kurulabilir ve böylece ma-
halleye canl›l›k kazand›r›labilir

	 Yak›n civarda uygun yerleflkeler infla
edilerek, mahalle aras›ndaki evlerde ayn›
odada kalabal›k gruplar halinde oturan be-
karlar›n konaklayabilece¤i uygun fiyatl›
odalar temin edilebilir.
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