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1. KENT SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sosyoloji ve Kent/Şehir Kuramının İlk İfadeleri
2. Türkiye’de Sosyoloji ve Kent/Şehir

4

Giriş
Günümüzde, dünya nüfusunun (data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL) %53’ü
kentlerde yaşamaktadır. 2012 verilerine göre Türkiye’de ortalama 76 milyon olan nüfusun 53
milyonu yine kentlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Yalnızca bu demografik verilerden
hareketle bile kent ve kentleşme konusunun sosyolojinin temelini oluşturduğu ifade edilebilir.
Kent/şehir konusu sosyolojinin en önemli alanlarından birisidir ve sosyolojinin ortaya
çıkışıyla beraber kent/şehir üzerine analizler ve alana yönelik çalışmalar başlamıştır.
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1. GİRİŞ1
1.1. Sosyoloji ve Kent/Şehir2 Kuramının İlk İfadeleri
Sosyoloji, 19. yüzyılda diğer bilim dallarının yanında, kendine bir alan belirlemiş, yeni
toplumsal durumu, düzeni/düzensizliği anlama, açıklama ve çözümleme iddiasında olmuştur.
“Sosyoloji (…) ağır toplum sorunları nedeniyle çalkantılar içinde olan Batı toplumunun
kavrayışının bilgisi olduğu gibi, yeni Batı bilincinin, modern zamanlardaki Batı bilincinin de
temelini oluşturacaktır.” 3 ‘Ağır toplum sorunları ve çalkantılarının’ nedeni yeni toplumsal
düzendir. Sanayi üretiminin ve hızlı kentleşmenin belirlediği yeni toplumsal düzen, sorunlara
yol açmakla birlikte aynı zamanda Batı toplumlarının büyük dönüşümünün de düzenidir.
Ekonomik,

toplumsal

ve

siyasi

anlamda,

geleneksel

olanın

dışında

gelişen

değişim/dönüşümün bilgisi ve bilinci de geleneksel olandan farklıdır. Yeni düzenin,
kurgulanan toplumun bilgisi, Batı toplumunun kendini merkeze alan ve bu merkezin
odağından bakarak geleneksel-modern, tarımsal-endüstriyel, köleci-özgür, kırsal-kentsel,
ileri-geri nitelemeleri üzerinden sistemleştirilmiştir.
Sosyolojinin kurulduğu dönemde, “(…) mevcut kaygı ve baskılarla bilimin aradığı tümellik
ve genel-geçer açıklayıcılık gibi beklentilerin etkisiyle eldeki mevcut olay ve bilgiler (…)
genelleştirerek açıklama biçimlerine ulaşılmak” 4 istenmiştir. Sosyoloji Biliminin kurucu
babaları Durkheim, Marx ve Weber Batı toplumlarının sanayi-kent aşamasına değin geçirdiği
evreleri sistemleştirerek modern toplumun, endüstriyel kapitalizmin, evrensel ve mutlak bir
modelini oluşturma paydasında birleşirler. Evrensel olarak kurulan ve sunulan modelde,
gelişmenin ana motoru endüstriyel üretimdir. Bu gelişmeyi sağlayan; yeni toplumsal
yapının/düzenin temeli olan unsurlar da yani zenginliği üretenlerle örgütleyenlerin bir arada
bulunduğu fiziki alanlar kent bölgeleridir. Sanayi üretiminin merkeze alındığı açıklamalarda,
kentler endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştiği, kırlardan başkalaşmış, ayrışmış, yeni/farklı
olanın yaşandığı yaşatıldığı bölgeler olarak yer almıştır.

1

Bu bölümün yazılmasında Oya Okan’ın 2011 yılında yayımlanan Sosyoloji Dergisi 3. Dizi, 22.sayısında yer
alan ‘Şehir, Tarih, Sosyoloji: Korkut Tuna’nın Şehir Yaklaşımı’ başlıklı makalesinin bir bölümü temel
alınmıştır.
2
Kavramlar, literatürde farklı dönemler ve/veya farklı yaklaşımlara referansla kent veya şehir olarak
kullanılmaktadır. Ben her iki kavramı da ve/veya olarak kullanmayı tercih ediyor ve birbirlerini kapsar biçimde
kullanıyorum
3
Recep Ertürk, “Sosyoloji Üstüne”, İÜEF Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 7. Sayı, 2004, pp. 155-165, s.160
4
Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme,. İstanbul: İ.Ü Edebiyat Fakültesi
Yayınları, 1987., s.2
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Dolayısıyla sosyoloji başlangıcından itibaren kentin, endüstri kentinin bilimidir. Bu
bağlamda sosyolojinin kente ilgisi kapitalizmin doğuşu ve gelişmesine kaynaklık eden ana
damar oluşu nedeniyledir.
Endüstri kentlerinin -endüstri toplumu- yapısı ve işlevleri temelinde toplum kuramını
oluşturan Durkheim, “toplumsal evrim sürecinde (…) işbölümünün yarattığı karşılıklı
bağımlılık olgusu çerçevesinde bireylerin ve kurumların bütünleştiği büyük, modern,
farklılaşmış endüstriyel toplumlar”5ı ‘organik dayanışma’ kavramı üzerinden evrenselleştirir.
Marx endüstriyel kenti, kır-kent karşıtlığı bağlamında, kapitalist üretim biçiminin
gerçekleştiği, bu anlamda sınıf çelişkilerinin keskinleştiği ve sınıf bilincinin gelişerek nihai
aşamaya evirilmede ana unsur olarak olumlar. Batı kentlerinin özgünlüğünün sebebi,
diğerlerinin sahip olamadığı, kapitalist üretim tarzıdır.
Weber’in ‘ideal’ kent modeli Batı kentidir. Ona göre Doğu’da Batılı manada kent ve kentsel
topluluk yoktur. Kent, kapitalizme temel dayanağını veren ‘Protestan ahlakı’ ve
‘rasyonalizasyon’ kavramlarıyla açıklanabilecek bir örgütlenme biçimidir.
Her biri yeni toplumsal düzeni anlama, açıklama ve sistemleştirme aşamalarında kuramlarına
temel aldıkları kurum çerçevesinde kentleri de değerlendirirler. Kısaca, endüstriyel Batı
kentlerinde ortaya çıkan yeni durumun, toplumsal yapının çözümlenmesi meselesi üzerinden
hareket ederler. Her üçü de değişimin ve dönüşümün genel teorisini kurarken
insanlığın/uygarlığın tarihini Batı toplumları üzerinden okurlar.
“Modern Avrupa şehrinin yüzlerce yıllık bir geçmişi vardır; buna karşılık Amerikan
şehirlerinin ancak birkaçı on dokuzuncu yüzyılın gerisine uzanır.” 6 Dolayısıyla Avrupa’da
üretilmiş kuramlar büyük ölçüde toplumların (tedricen) ulaştıkları bir gelişme sürecinde
geldikleri noktayı; kıta Avrupası kentlerinin ekonomik, toplumsal ve siyasi düzenini,
kentlerdeki yaşam biçimlerini ortaya koyma amacında olmuşlardır.
Amerika’da sosyoloji çalışmalarına baktığımızda ise, 20. yüzyılın başlarından itibaren büyük
kentlerde, özellikle Chicago kentinin hızlı büyümesinin ardından gündeme gelen sorunlarla
baş etmenin araçlarını üretme yolunda çabaların öne çıktığı gözlemlenmektedir. “Ekolojik
yaklaşımın temellerinin atılmış olduğu ilk çalışmalarda, insan eliyle yaratılmış çevrenin de
incelenmesinin gerekliliği savunulmuş (…) bu amaç çerçevesinde yürütülen çalışmalar,
5
Whitney Pole, “Emile Durkheim” Rob Stones (hzr), Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar, İstanbul: Bağlam
Yayıncılık, 2008, pp. 76-90, s. 80
6
Don Martindale, “Şehir Kuramı” Ahmet Aydoğan (hzr), Şehir ve Cemiyet, İstanbul: İz yayıncılık, 2000, pp. 35100, s. 37
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nüfusun dağılımını, yerleşim yerlerini, iş ve ticaret bölgelerini, kurumları vb. her türlü insan
ürününü kapsayabilecek nitelikte haritaların hazırlanmasına dayanmıştır”7
Chicago kentinin sorunlarının üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar sosyoloji literatüründe
‘ekolojik’, ‘sosyal psikolojik’, yaklaşımlar olarak değerlendirilmekte, bu yönleriyle de
kuramsal çalışmalardan ayrı, farklı bir yaklaşım gibi belirmektedir. Dönemin güncel sorunları
üzerinden üretilen bu çalışmaların özgünlüğü, özellikle belli bir kentte oluşan, ekonomik ve
sosyal yapı değişiminin nedenleri ve sonuçlarına odaklanmasının yanı sıra literatürde kent
sosyolojisinin özel bir alan olarak ifade edildiği ilk çalışmalar olarak yer almasından
kaynaklanmaktadır.
Kentlerde yoğunlaşan nüfus, nüfusun karmaşık yapısı, karmaşık yapıdaki nüfusun kent
mekânında iç içeliği, mekânın kullanım biçimleri, mekânın genişlemesi ve bu çerçevede
mekânın fiziki kullanımında ortaya çıkan sorunlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, “1925
yılında Robert E. Park ve Ernest W. Burgess’in birlikte yayımladıkları ‘Şehir’ adlı eserde
derlenmiş, (…) ABD’de ilk sistemli şehir teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teori sosyoloji tarihinde
‘ekolojik teori’ olarak adlandırılmıştır.”8
Park, kenti “doğanın, özellikle de insan doğasının bir ürünü”9 olarak tanımlar. İnsan doğasının
ürünü olan kentler, insan davranışlarının nasıl biçimlendiğinin belirlenmesi açısından bir
laboratuvar işlevi görürler. Laboratuvardan çıkacak sonuçlar sorunların çözümünde rehberlik
edecekleri gibi insan davranışlarının denetim altına alınmasında da yol gösterici olacaklardır.
Park’a göre kent aynı zamanda “kendisine ait yasalarca üretilen mekânda dıştan düzenlenen
bir birimdir.”10
Chicago ekolünün kurucu isimlerinden Burgess ise kentin mekânda işlevsel yayılması
üzerinden nasıl biçimlendiği ve farklılaştığı sorusunu ‘ortak merkezli çemberler’ kuramıyla
yanıtlar. Ona göre modern toplumun en çarpıcı olayı şehirlerin büyümesidir ve modern
yaşamın kente dair tüm görünümleri Amerikandır.11
Park ve Burgess’in kent kuramı, bir anlamda modern sanayi kentlerinin portresini
çizmektedir. Laboratuvardan çıkan verilerle netleşen resim ve bu resmin netleşmesini
7
Bülent Duru ve Ayten Alkan, (Der. ve Çev.), “Giriş: 20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce”, 20.Yüzyıl Kenti,
Ankara: İmge Kitabevi, 2002, s.11,12
8
Ayda Yörükan, Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, Der. Turhan Yörükan, Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s.74
9
Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme s.61
10
Martindale, “Şehir Kuramı”, s.50
11
Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme, s.61
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sağlayan yasalar üzerinden gelişmiş olan ekolojik kent kuramı, literatürde eleştirilere 12
uğramakla birlikte daha sonraki dönemlerde şehir ve bölge planlama çalışmaları üzerinde
etkili olmuştur. “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme” başlıklı makalesi kent sosyolojisi
yazınında bir dönüm noktası olarak kabul edilen 13 Louis Wirth, kentleşmenin bireylerin
kişilik ve zihinsel süreçlerinin farklılaşması üzerindeki etkilerini kavramlaştırır.
Sosyolojinin kent/şehir konusuna ilgisi her iki kıtada da başlangıcından itibaren yer
almaktadır. Avrupa’da ilk kuramlardan itibaren endüstri ile birlikte kent/şehir çalışmaların
ana eksenidir. Modern endüstriyel kentler ekonomik, sosyal, siyasi sorunları barındıran fiziki
mekânlardır ama aynı zamanda ‘ideal’, ‘evrensel’ olan üretim biçimini, sosyal yapıyı da bu
kentlerde, Batı kentlerinde görürüz. Tarihsel ama Batı tarihinin merkezde olduğu bir
yaklaşımla toplum kuramları kenti/şehri anlamamızın kavramlarını sunarlar. Kent/şehrin tek
olası biçimi Batı kentidir. Amerika’da ise sosyoloji hızla yaşanan bir toplumsal değişmenin
ardından kentlerde ortaya çıkan sorunlar üzerinden başlamakla birlikte kent/şehir
kuramlarında ‘olguları’ toplayıp düzenlemenin yanında kuramsal bir çerçeve kurma çabası
içinde de olmuştur. Burgess ve Park sosyolojiyi toplumu kontrol işlevi üzerinden tanımlarlar14
Wirth kent/şehir konusunu, “Batı’ya özgü çağdaş bir olay olduğu varsayımına dayandırmış;
Chicago şehrinden yola çıkan araştırmalarla özdeşleşmesini sağlamıştır.”15
Yukardaki satırlarda çizdiğim genel çerçevede, kent/şehir, özellikle sosyolojinin ilk
dönemlerinde, endüstriyel, sanayi kenti üzerinden değerlendirilebilen bir olgu olarak 19.
yüzyıl öncesinde yok sayılır görünmektedir. Bu noktadan hareketle ikinci derste, kent,
kentleşme, kentlileşme kavramlarından başlayarak kent sosyolojisi literatüründe temel
kavramları ele alarak tanıtma çabasında olacağım. Kavramlar üzerinden yapılacak
değerlendirmeler, kent/şehir olgusunun ve/veya yerleşmelerinin yalnızca tarihin belli bir
döneminin ürünü olmadığını ifade edebilmemize olanak sağlar.
Türkiye’de kent yazınında özellikle yayımlandığı dönemde özgün bir çalışma olan Korkut
Tuna’nın ‘Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme’
çalışması tarihsel bir yaklaşımla kent/şehir konusunun farklı bir okumasında rehberlik
edecektir. Üçüncü bölümde kent/şehir uygarlığının tarihsel gelişmesini izleyeceğiz. Childe’ın
12

Rana A. Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: ASA Kitabevi, 1998. s.30; Martindale, “Şehir
Kuramı”, s.59-61
13
Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, s. 10
14
Lee Braude, “‘Park and Burgess’: An Appreciation”. The American Journal of Sociology. Vol. 76. No. 1 (Jul.,
1970), pp. 1-10.
15
Korkut Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme, s. 63
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‘kentsel devrim’ olarak kavramsallaştırdığı süreç ve ardından gelen ilk kentler-antik, Yunan
ve Roma kentleri-, Ortaçağ Batı kenti bu bölümün konuları olacaktır. Doğu kentlerinin temel
özellikleri de bu bölümün içeriğinde yine Tuna’nın analizleri çerçevesinde yer almaktadır.
Klasiklerden M. Weber’in ‘Şehrin Doğası’ başlıklı yazısı, Batı kentinin hangi nedenlerle
özgün bir model olarak ele alındığının daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemli bir
çalışmadır. Bu noktada kurucu sosyologlar arasında Max Weber’in kent/şehir konusunda
özgün çalışma yapan bir isim olduğunu ve 1921 yılında yayımlanan ‘Şehir/Modern Kentin
Oluşumu’ kitabının Türkçe çevirisinin 2000’lerde yapıldığını hatırlatalım. 4. bölümde
Marx&Engels ve Durkheim’ın toplumsal çözümlemeleri üzerinden kent yaklaşımları da
Weber’in analizleriyle birlikte tanıtılacaktır.
Avrupa kent/şehir konusuna farklı yaklaşımı olan bir isim, George Simmel’in ‘Metropol ve
Zihinsel Yaşam’ makalesi kent sosyolojisi literatüründe önemli çalışmalardan birisidir.
Simmel, kentleri tarihsel süreç içinde ele almaz. Kentleşmenin kültürel boyutlarıyla ilgilenen
Simmel, kent yaşamının bireylerin bilinçlerinde yarattığı dönüşümleri sorgular. Kent
yaşamında bireylerin davranış biçimlerinin ve psikolojik hallerinin analizidir Simmel’in
yaklaşımı. Simmel, ABD’de kent sosyolojisinin ortaya çıkışında önemli rol oynayan isimdir.
Chicago Okulu’nun kurucu isimlerinden Park, Simmel’in seminerlerini izlemiştir.
Kentin sosyolojik analizinin kuramsal çerçevesini oluşturan Chicago Okulu, Robert. E. Park,
Roderick Mckenzie, Ernest Burgess ve Louis Wirth’ün çalışmalarıyla beraber kent
sosyolojisinin özel bir alan olarak ortaya çıkışında önemli rol oynadı. Park’ın ‘ekolojik
yaklaşım’ı üzerinden McKenzie ve Burgess kentlerin büyüme süreçlerini ele aldılar. Tülay
Kaya’nın ‘Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir Perspektif’ başlıklı makalesi Chicago
okulunun Chicago kentiyle ilişkisini, okulun çalışmalarının özgün yönlerini ve Amerikan
Sosyolojisi ve sosyolojideki yeri ve önemini ortaya koyan bütünlüklü bir yazı olarak sizlerle
paylaşılmıştır.
‘Wirth’ün ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme’ başlıklı çalışması 7. bölümün temel
metnidir. Louis Wirth’ün makalesi kentleşmenin bireyler üzerindeki etkilerini kavramlaştırır.
Kent sosyolojisinin önemli referanslarından kabul edilen bu yazısında Wirth, kent nüfusunun
büyüklüğü, yoğunluğu ve heterojenliği olgularının altını çizer.
2. Dünya Savaşı’nın ardından gelen süreçte, siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerle beraber
kentlerin yeniden yapılandırılması ve kentlerde ortaya çıkan yeni sorunlar ve çözümleri
çerçevesinde yeni uygulamalar gündeme gelmiştir. Kuramsal açıdan bu dönemin analizinde
10

öne çıkan neo-marxist okulun kuramcıları Lefebvre, M. Castelle ve David Harvey olmuştur.
Mekânı toplumsal bir ürün olarak değerlendiren Lefebvre, toplumsal tüketim ve kentsel
hareketlerin yeni biçimlerini değerlendiren Castells ve toplumsal adalet kavramı ile birlikte
kenti analiz eden Harvey 8. bölümün içeriğini oluşturmaktalar. Harvey’nin ‘Toplumsal
Adalet, Postmodernizm ve Kent’ yazısı bu dersin okuma parçasıdır.
1970’lere kadar gelen süreçte kent/şehir kuramı ve konu üzerine analizleri ele aldıktan sonra
Türkiye’de kent/şehir konusu sosyoloji ile nasıl bir ilişki kurmuştur? Türkiye’de kent/şehir
çalışmaları nasıl bir izlek üzerinden ilerlemiştir? Sorularının yanıtlarını arayacağız.

1.2. Türkiye’de Sosyoloji ve Kent/Şehir
Türkiye’de sosyoloji bilimi, siyasi kadroların tercihleri doğrultusunda, yeni toplum
tasarımının inşa aracı olarak yerini bulmuştur. Tanzimat dönemiyle birlikte siyasetin
‘modern’ olana yönelik tercihleri, ‘modern’ olanın bilgisinin edinilmesini de beraberinde
getirdi. Toplumsal olanın dönüştürülmesine yönelik bu kurgunun mekânsal olarak ifadesi de
kent/şehirler üzerinden gerçekleştirildi. Türk sosyolojisinin konuları örnek modelin çizgisinde
ilerledi, kuramsal ve ampirik çalışmaların yöntemleri benimsendi. Dünya siyasetinin bilim
alanına yansımaları 16 Türk sosyolojisinde de izlendi, ana çizgiden kayan çalışmalar ilgi
görmedi, görmezden gelindi.
Türkiye’de sosyoloji çalışmaları ilk dönemlerinden itibaren eski kıta geleneğine uygun
çerçevede gelişmiştir. Bir taraftan toplum kuramlarının anlaşılmasına ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışmalar gerçekleşirken öte yandan -daha önce de vurguladığımız gibi- yeni kurulan
modelin kavramları ve bilgisi öncelikle imparatorluğu kurtarmak amaçlı ardından ulus devlet
anlayışına uygun formülasyonlar üzerinden kurulmuştur. Bu temel özellikler üzerinden
gerçekleşen çalışmalar arasında kent/şehir çalışmaları da aynı yöntemi izlemiştir.
Toplum bilgisinin kurumsallaşması Batı’daki örneklerinin hemen ardından Darülfünun’ da Z.
Gökalp’in öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu noktada İçtimaiyat Enstitüsü’nün kuruluşundan
önceki düşünürlerin, toplum bilimi tanıtma ve ülke sorunlarını çözüme ulaştırma konusundaki
çabaların altını çizmek gerekir. Yoğun tartışmaların yaşandığı, imparatorluğu kurtarma
çabaları üzerinden gerçekleşen düşünsel etkinliklerin yürütüldüğü dönemi kapsayan geniş bir
literatür mevcuttur. Konuyu kent/şehir çalışmalarının, akademi disiplini içinde gerçekleşenler
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İsmail Coşkun, “San Francisco Sonrası Dünya” , Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 12. Sayı, 2006, pp. 17-21, s.20.
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üzerinden sınırlamak anlamında sosyolojinin bir bilim dalı olarak yer alışına vurgu
yapıyorum.
Batıdaki örneklerinin izinde ilerleyen toplum bilgisi, iki ana çizgide ilerlemiş, tarihsel bir
doğrultuda kuramlar aktarılmış, gelişmeler izlenmiştir. Benzer bir yaklaşım kent/şehir
konularına da yansımıştır. Kentin/şehrin sosyolojik kuramları ve kent/şehir düzenleme ve
planlama çalışmaları tanıtılmış, öneriler üretilmiştir. Kent/şehir olgusuna bakışın ilk örnekleri
Ziya Gökalp’in ‘Köy Medeniyeti-Şehir Medeniyeti’ ve ‘Köy ve Şehir’ başlıklı yazılarıdır. H.
Ziya Ülken İstanbul Belediye Mecmuası’nda seri olarak yayınladığı makalelerde, tarihsel
yaklaşımla, sosyolojinin kent/şehre dair kuramlarını tanıtır. Siyasi tercihler doğrultusunda
yeni toplum modelinin kurulmasında kentler uygulama alanı olarak planlanırken, bilgi
birikimi ve ideolojik kurgulama bu doğrultudadır. İki ana doğrultuda Türkiye’ye giriş yapan
sosyolojinin ‘monografik’ temelli kolu, ilk dönemlerinde uygulamalara ilgi göstermemiştir.
Ekolün temsilcisi M. Ali Şevki Bey’in ‘urbanist’ Agache’dan yaptığı çeviriler ve Agache’ın
İstanbul için yaptığı plan önerileri üzerinden yazdıkları kent/şehir sosyolojisinin uygulama ile
ilişkisini gündeme getiren yazılardır.17 Kent/şehir konusunun sosyoloji disiplini çerçevesinde
ele alındığı bir başka kol Ankara Üniversitesinde yapılan çalışmalar üzerinden ilerler. Bu
çalışmaların temel özelliği ise kentleşme/şehirleşme sorununu, Chicago ekolü perspektifinden
incelemeleridir. Bu çerçevede Behice Boran’ın çalışmaları anılabilir. Doktorasını Michigan
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kentleşme süreçleri açısından sorunları irdeleyen Boran’ın
‘Ankara’da Çocuk Suçluluğu’ 18 üzerine yazısı, Chicago okulunun konuları ile örtüşen bir
örnektir.
30’lu ve 40’lı yıllar kent/şehir konularının sosyal bilimlerin farklı alanlarıyla paylaşıldığı
dönem olarak belirginleşir. Üniversitelerin iktisat, coğrafya, antropoloji, mimarlık ve
şehircilik bölümlerinde kent/şehir konusunda çalışmaların yapıldığını ve bilgi birikimi
açısından kayda değer katkıların gerçekleştiğinin altını çizmekle yetinelim.
Sosyolojinin Türkiye’ye girişiyle bağlantılı olarak bakıldığında ilk dönem olarak
değerlendirebilecek bu yılların ardından, Türkiye’de siyasi ve ekonomik tercihlerin netleşmesi
ile birlikte hızlı bir kentleşme sürecine girilmiştir. Tanzimat dönemiyle birlikte yukardan
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Bu dönemlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve çeşitli değerlendirmeler için bkz: Sevil Atauz (Der.), Türkiye’de Sosyal
Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986; Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, Türk Şehir Tarihi, Cilt 3, Sayı 6, İstanbul 2005.
18
İlhan Tekeli, “Türkiye’de 19. Yüz Yıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmaların Gelişimi” Sevil
Atauz, (Der), Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986,
pp. 239-268, s.264
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aşağıya doğru yürütülen toplumsal yapılanmanın ifadesi olarak kent/şehrin biçimlendirilmesi
1950’li yıllarla birlikte hız kazanmıştır. Bu dönemden itibaren dünya siyasetinin iki merkezli
yapısı içinde Türkiye, entegre olmaya karar verdiği sistemin sorunlarını da yüklenmiştir. “II.
Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra (…) düzenli kentleşme, konut, gecekondu ve
kentsel yaşama uyum gibi sorunlar (…)”19 ön plandadır. Sorunların görünür alanları olarak
kentler/şehirler üzerinden, toplumun planlanması ve denetlenmesi anlayışıyla çalışmalar
başlatılmıştır. Bu sorunlara yönelik olarak kent/şehir konusunda sosyoloji disiplini içerisinde
yapılan çalışmalarda da farklılaşma ve yoğunlaşmanın gerçekleştiği ifade edilebilir.
Bu bağlamda sosyolojinin kent/şehirle ilgisi hızlı kentleşme ve sanayileşme ana sorunsalı
üzerinden, özellikle kasaba ve kentlerde ortaya çıkan sorunlara yönelik olmuştur. 1960’lar ve
70’ler Türkiye’sinde kasaba ve kent araştırmaları büyük bir sıçrama kaydetmiştir. Bu
dönemde Mübeccel Belik Kıray’ın çalışmaları model olma özelliği taşımaktadır. ‘Ereğli’ ve
‘İzmir’ araştırmaları yeni sanayileşen ve sanayileşmiş kentlerde yaşanan süreçleri, alan
üzerinden değerlendirmesiyle çok sayıda çalışmanın referansıdır. Kasaba ve küçük kent
araştırmalarının çerçevesi çizilmeye başlanmıştır. 1970’lerde yabancı antropologlar da Türk
kasabalarının toplumsal ve kültürel yapısı ile ilgilenmiş ve araştırmalar yürütmüşlerdir.
Bu çalışmaların başlıkları üzerinden yapılmış olan bir döküm, kentleşme-sanayileşme
süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir yoğunlaşmayı göstermektedir.20 Kentlere -sanayi
ve ticaret bölgelerine- doğru akan ve yoğunlaşan nüfus kentin fiziki yapılanmasında ve
mekânsal formunda farklılıklar yaratmıştır. Nüfus hareketlerinin kentlerin görünümüne kattığı
gecekondularda yaşayan insanların yaşadığı fiziki sorunların yanında davranış ve
tutumlarında meydana gelen değişiklikler çalışmaların odaklandığı konulardır. Kasaba ve
küçük kent araştırmalarına ilgi ‘80lerde sürmüş ve hatta artmıştır. Türkiye’de kentleşme ve
metropoliten kentleşme araştırmaları gecekondu araştırmaları ile birlikte yürütülmüştür. 21
İzleyen yıllarda da kent-kentleşme-kentlileşme süreçlerine ilişkin çalışmalar sanayileşmenin
Türkiye’nin ekonomik siyasi ve toplumsal koşulları üzerinde yarattığı değişiklikler,
yapıldıkları dönemin koşulları çerçevesinde ele almışlardır. Kent araştırmaları çeşitlenmiş

19

Ruşen Keleş “1951-1960 Yıllarında Kent Araştırmaları”, Sevil Atauz, (Der), Türkiye’de Sosyal Bilim
Araştırmalarının Gelşimi, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986, pp. 269-282, s. 270
20
Âlim Arlı, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt 3, Sayı 6, 2005, pp. 283-352.
21
Bahattin Akşit, “Türkiye’de Sosyoloji Araştırmaları: Bölmelenmişlikten Farklılaşma ve Çeşitlenmeye”, Sevil
Atauz, (Der), Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986,
pp. 195-232, s. 201
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farklılaşmış ancak Batı’daki örneklerine katkı anlamında kuramsal ve ampirik bir yaklaşım
gerçekleşmemiştir.
Türkiye’de kent/şehir alanında ilk akla gelen isim olarak İlhan Tekeli ‘Kent, Kentleşme ve
Türkiye Deneyimi’ yazısıyla 9. bölümde bize rehberlik edecek. Türk Sosyal Bilimler
Derneği’nin 1985 yılında düzenlediği sempozyumda sunulan bildirilerin metinlerinden oluşan
ve Sevil Atauz tarafından derlenen ‘Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi’
başlıklı çalışmada yer alan dört makale aracılığıyla 19. yüzyıl ortalarından 1980’li yılların
ortalarına kadar Türkiye’de yapılan kent çalışmalarını okumamız mümkün olacak. Şükrü
Aslan’ın gecekondu sorununu irdeleyen yazısı ve Ayşen Şatıroğlu’nun ‘Türkiye’de Kent
Araştırmalarının Değişimi’ makalesi de kent alanının, özellikle Türkiye’de, önemli
sorunlarını kavramak ve değerlendirmek açısından önemli kaynaklar olarak sizlerle
paylaşılmıştır.

14

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığı günümüzde şehirler/kentler,
toplumsal, ekonomik ve siyasal gündemin en önemli alanlarındandır. Kentler/şehirler tarih
boyunca insan toplulukları örgütlenmesinin en üst seviyesi kabul edilmiş, günümüze değin
şehir örgütlenmesini aşan toplumsal bir biçim gerçekleşmemiştir. Bu anlamda kentler,
özellikle sosyal bilimlerin ana konusu olmuşlardır.
On dokuzuncu yüzyılda bilimler sınıflamasında yerini alan toplumun bilimi sosyoloji, Batı’da
söz konusu dönemde ortaya çıkan yeni toplum yapısı, düzeni ve düzensizlikleri anlama ve
açıklama çabasında olmuştur. Yeni düzenin fiziksel anlamda oluştuğu alanlar ise
kentler/şehirlerdir. Dolayısıyla kent/şehir, endüstri/sanayi ile birlikte sosyolojinin ortaya
çıkışıyla birlikte ana konularındandır.
Kentler/şehirler, toplumsal alandaki düzen ve düzensizliğin mekânlarıdır. Klasik sosyoloji
kuramlarında toplumsal değişimin gerçekleştiği tarihsel bir alan olarak analiz konusu olan
kentler, bir göçmenler ülkesi olan Amerika’da hızlı kentleşme sürecinin ardından sorunlar
çerçevesinde ele alınmıştır. Kent sosyolojisinin özel bir alan olarak, ilk kez Chicago
kentindeki sorunlara çözüm getirme amacıyla sosyal politika üretme çalışmaları çerçevesinde,
kentleri laboratuvar olarak öneren Chicago okulu üyelerinin ifadelerinde ortaya çıkar.
Şehirler/kentler sanayi toplumunun ürünü olarak ele alınıp kutsanmakla birlikte şehirlerin
uygarlığın başlangıcıyla birlikte varlıkları bilinmektedir. İlk kentler doğuda su boylarında
ortaya çıkmışlar ve imparatorluklara temel oluşturmuşlardır.
Türkiye’de Batıdaki örneklerinin izinde ilerleyen toplum bilgisi, iki ana çizgide ilerlemiş,
tarihsel bir doğrultuda kuramlar aktarılmış, gelişmeler izlenmiştir. Benzer bir yaklaşım
kent/şehir konularına da yansımıştır. 30’lu ve 40’lı yıllar kent/şehir konularının sosyal
bilimlerin farklı alanlarıyla paylaşıldığı dönem olarak ortaya çıkmıştır.
Tanzimat dönemiyle birlikte yukardan aşağıya doğru yürütülen toplumsal yapılanmanın
ifadesi olarak kent/şehrin biçimlendirilmesi 1950’li yıllarla birlikte hız kazanmıştır. Bu
dönemden itibaren dünya siyasetinin iki merkezli yapısı içinde Türkiye, entegre olmaya karar
verdiği sistemin sorunlarını da yüklenmiştir. Hızlı kentleşmeyle birlikte, kentlere göçen
15

nüfusun barınma, yerleşme, fiziki alt yapı vb. sorunlarının yanı sıra, kentlileşme olarak
kavramlaştırılan şehre uyum sorunları baş göstermiştir. Bu süreçte, 1960’lar ve 70’ler
Türkiye’sinde kasaba ve kent araştırmaları büyük bir sıçrama kaydetmiştir. Günümüzde ise
artık, küresel kentlerden, kentsel dönüşümden ve bu süreçlerin ortaya çıkardığı ve kapitalist
kente uyum sorunlarının vb. ön planda olduğu konular etrafında çeşitlenen çalışmalar söz
konusudur.
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Bölüm Soruları
1) Kent ve sosyoloji ilişkisini açıklayınız.
2) Sosyolojinin kurucu isimlerinin kent yaklaşımının ortak özellikleri nedir?
3) Avrupa ve Amerika’da kent konusuna yaklaşımın farklılığı konusunda ne düşünürsünüz?
Nedenleriyle açıklayınız.
4) G. Simmel’in kent yaklaşımı çağdaşlarıyla hangi noktalarda farklılaşır?
5) Chicago okulunun kent sosyolojisi açısından önemi nedir?
6) Türkiye’de sosyoloji ve kent, şehir ilişkisini nasıl açıklayabiliriz?
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2. KENT SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyoloji ve Kent
2) Kent Sosyolojisinin Alanı ve Kapsamı
3) Kent, Kentleşme, Kentlileşme

19

2.1. Sosyoloji ve Kent
Sosyolojinin ortaya çıkışına yol açan olayları ve farklılaşan toplumsal ilişki ve toplumsal
yapıları düşündüğümüzde, sosyolojinin kente ve kentleşmeye ilgi duymasının sosyolojinin
yeni bir bilim dalı olarak bilimler sınıflamasına girişiyle başladığı ifade edilebilir. Yeni bir
toplumsal yapı, düzen ve ilişkileri anlayıp açıklama çabasındaki bu bilim dalı, ilgisini ve
analizlerini yeni yerleşme ve üretim biçimlerinin gerçekleştiği alana yöneltmiştir. Sanayi
kentleri ve sanayi kentlerinin oluşmasına yol açan üretim biçimi, üretim biçiminin
oluşturduğu toplumsal sınıflar, söz konusu sınıfların mekânda dağılımı ve ardından gelen
süreçte ortaya çıkan sorunlar sosyolojinin ana konularıdır. “Sosyolojinin ilk büyük
sistemlerinde bütün ilgisini tam o sırada Batı Avrupa memleketlerinde kurulmaya başlayan
bir toplum düzeni üzerinde yani indüstri toplumu üzerinde topladığı görülür.” (Freyer’den
aktaran Tuna,1987: 4) ‘İndüstri toplumu’ ise kentlerde, şehirlerde kurulmaktadır.
Ancak, ilk büyük sistemler özellikle kent/şehir konusunda açıklamalar yapmamışlar, yeni
toplumsal durumu anlama ve açıklama girişimleri çerçevesinde kent/şehir konusunu ele
almışlardır. Sosyolojinin ilk görevi, Batı toplumlarında kapitalist üretim biçimini ve buna
bağlı olarak sanayi devriminin yarattığı koşulların ardından ortaya çıkan toplum biçimini
analiz etmektir. Batı’da feodal ilişkilerin çözülmesi, teknolojik değişmeler ve sanayileşmenin
getirdiği yeni toplumsal ilişkilerin fiziksel mekânı ise kentlerdir.
Kentlerin sayısında ve kentlerde yaşayan nüfusun niceliksel olarak artışıyla birlikte sorunlar
da başlamıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun artışı fiziksel mekânın biçimlendirilmesinde sorun
yaratırken,

kentlerde giderek artan nüfusun yaşam koşullarının, ihtiyaçlarına yanıt

verebilmesi ise ayrı bir problem kaynağıdır. Üretimin gerçekleştiği mekânlar olarak Batı
kentlerinde, üretim araçları sahipleri ile üretimi gerçekleştirenler arasında yaşam koşulları
bakımından farklılıklar ise bir diğer soru konusu olmuştur. Bu çerçeveden bakıldığında,
özellikle 19. yüzyılla birlikte, Batı’da toplum sorunları ve bu sorunların gerçekleştiği
mekanlar, hem kuramsal hem ampirik çalışmaların odağında olmuştur. Sosyoloji, bir yönüyle
de 19. yüzyılda Batı’da oluşan kentlerin ve bu kentlerin doğurduğu sorunlara çözüm bulma
iddiasında bir bilim dalıdır.
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2.2. Kent Sosyolojisinin Alanı ve Kapsamı
Kent sosyolojisi, “kentleri toplum bütünü içindeki yerleri ile oluşum, işleyiş ve değişimini,
düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi” dir. (Ozankaya,
1986: 76) Kentlerin oluşumu, tarihsel gelişimi, yerleşme birimleri arasındaki nüfus
değişmeleri, göç, sanayileşme, kentsel yapı, kentin işlevleri, toplumsal kurumların kentlerdeki
farklı biçimleri, kent kültürü, kentleşmenin bireyin davranışlarında ortaya çıkardığı
değişiklikler vb. konular kent sosyolojisi alanında analiz edilebilir.
20. yüzyılın başlarında Amerikan kentlerinde yaşanan büyüme, kentlerde ve kente gelen
göçmenlerin sayısının artması ile yükselen bir işsizlik oranı ve konut yetersizlikleri vb.
sorunlar acil sosyal politikalara ihtiyaç doğurmuştu. Kentleri sosyologlar için bir ‘laboratuvar’
olarak gören R. Park’ın da aralarında olduğu Chicago Okulu üyeleri, kent alanındaki
toplumsal olayların çözümü için ampirik çalışmalara yöneldiler. Alana yönelik çalışmalar
yaptılar ve sorunların çözümüne yönelik politikalar üretilmesine veriler sundular.
Kent sosyolojisi özel bir alan olarak ilk kez Chicago Üniversitesi’nde bir grup sosyal bilimci
aracılığıyla ifade edilmiştir. “Kent sosyolojisi (urban sociology) teriminin ilk kez Chicago
Üniversitesi sosyal bilimler ve antropoloji bölümü profesörü R. E. Park tarafından kullanılmış
olması ihtimal dâhilindedir. Terim onun 1925’te R. McKenzie’ye yazdığı bir mektupta
görüldü; Park mektubunda ‘dünyaya, kent sosyolojisi üzerine yeni bir düşünce okulunun var
olduğunu duyurmaya yarayacak’ bir metinler derlemesi hazırladığını bildirdi. The City (Kent,
Park vd.) başlıklı bu derleme, American Sociological Society’nin kent sorunlarına ayrılmış
yıllık bir toplantısı münasebetiyle yayımlandı (Burgess 1926). Bundan sonuç olarak ‘kent
sosyolojisi’ başlıklı bir disiplinin ilk doğrulaması doğdu” ( Borlandi vd. 2011: 401 )
İki dünya savaşı arasındaki dönemde ABD’de ortaya çıkan kent özgü araştırmalar,
1950’lerden sonra yeniden kendini ifade alanı bulmuştur. Bu kez ‘urban studies’-kent
çalışmaları- başlığı altında kalkınma politikaları ve planlama amacına yönelik olarak
iktidarlarla işbirliği içinde gerçekleşmiştir. Özellikle Avrupa’da kent sosyolojileri 1950’lerden
başlayarak kent planlamacılarla birlikte, ‘toplumsal anket araştırmaları’ yla ilerledi.
Şehircilik-urbanisme- çalışmaları yıllar içinde bir sosyal kontrol aracı olarak kent mekânının
düzenlenmesine yönelik planlama faaliyetine dönüştü. 1960’lardan sonra ise kent
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planlamalarının şehirleri siyasal ve ekonomik programlar üzerinden nasıl dönüştürdüğüne
yönelik eleştirel çalışmalar gündeme geldi. M. Castells, H. Lefebvre gibi isimler tarafından
kentsel mekân ve kentsel sorun irdelendi.
Lefebvre’in kent sosyolojisinin konusu üzerine tanımı esasen kent/şehir konusunun ekonomik
ve siyasi anlamını ve hangi kıstas üzerinden kent ve sosyoloji ilişkisinin analiz edildiğini
göstermektedir: “Kent felsefesi yapan H. Lefebvre, toplum mekân ilişkileri açısından iki
dönem ayırdeder (…) sınai dönem, yalnızca kırsal dönemden kentsel döneme geçiş
aşamasıdır (…) Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin
mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân
gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.” (Tolan, 1996: 160)
Mekânın toplumsal oluşu ve mekânın toplumsal içeriği kent sosyolojisinin konusudur. Bu
fiziksel ve sosyal alan da sanayi, endüstri sonrası oluşmuş toplumsal mekândır. Lefebvre her
kent adlı yerleşmede bir kent toplumundan söz etmenin kavram kargaşası yarattığını ve ancak
sanayileşme sonucu ortaya çıkan kent toplumun bu terime denk düştüğünü ifade eder.
(Kuban, 1970)

2.3. Kent, Kentleşme, Kentlileşme
Kentler tarihsel süreçte, dünyanın farklı bölgelerinde farklı dönemlerde farklı biçimlerde
ortaya çıkmıştır. Tarihin önemli aşamaları kentler üzerinden değerlendirilebilir ve okunabilir.
Günümüz kentleri ise sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan modernleşme sürecinin
ürünüdürler. Türkiye’de yapılan kent/şehir üzerine çalışmalar ve kavramlaştırmalarda, benzer
bir yaklaşımla, ‘modern-sanayi kenti’ üzerinden yapılmıştır.
“ (…) bugün kent bağlamında uzman ve düşünenler katında dile getirilen her kavram ithal bir
kavramdır. (…) Avrupa tarihinin gelişmesi içinde ortaya çıkmış kavramlar, özellikle fiziksel
çevre ile ilişkili olanlar, oradaki fiziksel çevrenin tarihsel gelişmesi ve güncel boyutları içinde
ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar bizim kültür alanımızda oluşan fiziksel olgularla tam
örtüşmüyor. Bizim ‘şehir’lerimizin, ‘medina’larımızın ville, citta, stadt, city, ciudad denen
Avrupa kentleriyle bazı farkları vardı.” (Kuban, 2003: 143)
Sosyolojinin ilk sistematik analizlerinde kent, kırdan, köyden, cemaatten ayrı özellikler
taşıyan sosyal bir yerleşme birimi olarak tanımlanmıştır. Süreç içinde kenti/şehri tanımlayan
birçok özelliğinin altı çizilmiş, kentleşmenin yarattığı bireylerin yaşam biçimlerindeki
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farklılaşmaların da tanımlarda yer almıştır. Kent/şehir öncelikle tarihsel ve toplumsal bir
olgudur. Nasıl ortaya çıktığı, hangi süreçleri içerdiği, hangi işlevleri üstlendiği, hangi
faaliyetleri yerine getirdiği gibi birçok sorunun yanıtını tek bir tanım veya açıklama
çerçevesinde verebilmek güçtür. Yukardaki satırlardaki saptamaları göz önünde bulundurarak
kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları nasıl tanımlanmış kısaca görelim.
Kent:
Kent/şehir, öncelikle ve özellikle uygarlıkla ilişkilidir. Farklı dillerde kent/şehir sözcüğünün
anlamlarından başlayarak ilk elden bir saptama olanaklıdır. Medine, şehirli/kentli, Türkçe’de
medeni uygar, medeniyet uygarlık, İngilizce’de city kent, civilized uygarlaşmış, civilisation
uygarlık anlamında kullanılan sözcüklerdir. Dolayısıyla kent/şehirde yaşayanlar da
medeni/uygar kişilerdir.
“Batı dillerinde civitas’tan (kent) türeme civilis(z)ation kelimesi uygarlığı ifade etmektedir.
Aynı zihinsel iklim Arapçada da vardır ve bu dilin medine’si (kent), medeniyet kelimesine
can vermiştir. (…) insanlığın bizim temasta olduğumuz iki büyük kitlesi, uygarlığı her şeyden
önce kentsel bir olgu olarak görmektedir.” (Kılıçbay, 2000: 14) Kılıçbay, şehirleri uygarlık
yanları ağır basan yerleşim yerleri olarak ifade eder. Kentler ise O’na göre daha çok insan ve
bina yığılmaları olarak ortaya çıkar.
Sosyolojik manada ilk kent/şehir tanımını ise, Rene Maunier ‘Şehirlerin Menşei ve Ekonomik
Fonksiyonu’ çalışmasında yapmıştır. Maunier, kentin tek bir özelliğine göre yapılmış
tanımları üç başlık altında toplayarak tanıtır:
1- Morfolojik: Bu tanımlarda kent, köyden kütlesi yani gerek toprağın gerekse nüfusun
çokluğu bakımından ayrışır. Surlar ve kalelerle çevrilmiş bir yerleşme grubu olarak şehir köy
cemaatinden ayrılır. Şehirler doğumların azlığı ya da evlenme oranının yüksekliği yani
demografik unsurlar üzerinden tanımlanır. Maunier, söz konusu kriterleri sosyolojik manada
kenti tanımlamak için yeterli bulmaz.
2- Fonksiyonel: Kenti işlevleri üzerinden tanımlamak da yeterli değildir. Zanaat fonksiyonu
olan; endüstri ve ticaret merkezi; değişim, tüketim ve endüstri merkezi; kendine has bir
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hukuki fonksiyonu olan, meclisi ve belediye hukuku olan sosyal grup biçiminde yapılan
tanımlar da yalnızca belli şehir tiplerini açıklamaktadır.
3- Karma tanımlarda ise şehir, morfolojik ve fonksiyonel özelliklerinin bütünü olarak ifade
edilir. İnsanlar, fonksiyonlar ve yerler olmak üzere üç unsurdan oluşan tanımlar yapılmıştır.
Kaleler ve surlar, kiliseler ve ticaret merkezi, hem dini merkez, hem savaş zamanlarında
sığınılacak bir yer, aynı zamanda ticaret fonksiyonunu öne çıkarmakla birlikte Maunier,
karma tanımları da sosyolojik olarak yetersiz görmüştür. Maunier, bütün kent tiplerinde
bulunan ve değişmeyen ortak özelliklerin yanı sıra, kenti diğer yerleşim birimlerinden ayıran
temel unsurun içyapısından kaynaklandığını ifade eder. Bu noktadan hareketle; Kent,
nüfusuna oranla coğrafi temeli dar olan ve aileler, meslek grupları, sosyal sınıflar, mezhepler
gibi çeşitli heterojen grupları içine alan karmaşık bir yerleşme grubudur. Bu tanım, Maunier’
den sonra da birçok sosyolog tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir.
L. Wirth (1925), o zamana kadar yapılmış tanımların arasında sosyolojik nitelikte olanın
Maunier’e ait olduğunu belirtir. Wirth’e göre kent özel nitelikler taşıyan birtakım yerleşmeler
ve gruplaşmalar bütünü olmak bakımından köy cemaatinden ayrılır. Toplumsal bakımdan ayrı
cinsten bireylerden oluşmuş oldukça geniş, yoğun nüfuslu ve sürekli bir yerleşimdir. Bir
yerleşme dizgesi olarak kent, ayrı cinstenlik, ilişkilerde kişisel olmamak (anonimlik),
toplumsal farklılaşmalara karşı hoşgörü, dikey ve yatay hareketlilik, dernekler içinde
örgütlenme, davranışların dolaylı denetimi demektir. Park, Burgess, ve McKenzie ve
birçokları kenti/şehri heterojen gruplardan meydana gelmiş bir cemiyet olarak kabul
etmişlerdir. (Yörükan, 2005: 44-48)
Kent sosyolojisinin kurucuları olan Chicago Okulu üyeleri, kenti, heterojen ve nüfus
yoğunluğu olan bir insan kümesi yerleşmesi olarak tanımlarlar. Söz konusu analizlerde, belli
bir dönemde ortaya çıkan kentler, bir kez oluştuktan sonra yerleşim biriminde meydana gelen
farklılaşmaları temel aldıkları söylenebilir.
Ayda Yörükan, ‘Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri’ kitabında,
kent/şehirlerin temel özelliklerini şöyle sıralamıştır:


Şehir, heterojen bir sosyal gruptur.



Büyük nüfusuna rağmen yerleşim alanının sınırlılığı sonucu nüfus yoğunluğu vardır.
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İnsanlar mekân bakımından yakın olmalarına rağmen sosyal mesafe bakımından
birbirlerine uzaktırlar.



Kent, şahsiyetin, ferdiyetin ve hürlüğün gelişmiş olduğu bir çevredir.



Kentte insanlar arasındaki ilişkiler geleneklerin hakim olduğu enformel yollarla değil,
formel ve rasyonel kanunlarla düzenlenir.(Aile, akraba, hemşeri gibi gruplarda
enformel ilişkiler sürse de, belirleyici olan hukuksal düzenlemelerdir).



Uzmanlaşmaya dayalı, farklılaşmış formel iş organizasyonları yaygınlaşmıştır.



Yol ve ulaşım imkânları ile sosyal unsurların mekânsal hareketliliği ve sınıflar
arasındaki sosyal hareketlilik ileri düzeydedir.



Kent kültürü dinamik bir yapıya sahiptir. Kentler, sosyal ilişkilere açık, sosyal-kültürel
değişimin yoğun yaşandığı yerlerdir.



Kent, ekonomik imkânlar, sağlık, eğitim, bilim, sanat vb. bakımdan gelişmiştir.



Diğer taraftan kazalar, suç işleme, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, sefalet, yabancılaşma
vb. bakımdan sorunları da üretmektedir. (Yörükan, 2005: 49-56)

Ruşen Keleş ‘Kent Terimleri Sözlüğü’nde ekonomik unsuru ön plana çıkartarak tarım-sanayi
ve köy-kent karşıtlığı üzerinden bir tanım yapmıştır. Kent: Şehir; Almanca stadt, Fransızca
ville, İngilizce city: Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme,
barınma, gidiş geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az
kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve
küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi.” (Keleş, 1980: 67)
İngilizce’ de city kavramı sosyoloji sözlüğünde; kasaba veya köyden büyüklüğü, hacmi ve
sınırları içindeki aktivitelerin düzenlenmesiyle farklılaşan merkezi bir ikamet alanı olarak
tanımlanan kentin sınırları dâhilindeki etkinlikler genellikle, dini, askeri-siyasi, ekonomik,
eğitimsel ve kültüreldir. Toplu olarak bu etkinlikler gücün uygulanmasını, çevreleyen kırsal
alana da içerirler. İnsanlık tarihinde ilk kentler, tarımsal artı ürünün, nüfusun bir kısmının
topraktan bağımsızlaşarak farklı alanlarda uzmanlaşmasına ve ticarete izin veren verimli
bölgelerde ortaya çıkmıştır.
Kent malların ülkeden akışına bağlıdır. Dolayısıyla gelişmesi iletişim ve ulaşım teknolojisinin
varlığına dayanmaktadır. (Dictionary of. Sociology, 1995: 74)
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Her iki tanımda da altı çizilen temel ölçütler, tarım dışı faaliyetlerin varlığı nüfus yoğunluğu
ve toplumsal işlevler açısından bir çeşitliliktir. Ticari faaliyet ise bu anlamda en temel etkinlik
alanı olarak belirmektedir. Dolayısıyla kent tarih boyunca var olmuştur, yalnızca sanayi
sonrası oluşmuş bir yerleşim birimi değildir ve tanımlanması zor olgulardan birisidir. “Kent,
mekâna özel bir işlev yükleyen ve büyüdükçe iş bölümünü, güç dağılımını değişikliğe uğratan
bir birlikte yaşama biçimidir. Sosyolojinin bu konuya en anlamlı katkılar, değişik kent
tiplerinin dış özelliklerine ve onların tarihsel gelişmelerinin evrelerine ilişkindir.” (Borlandi
vd. 2011: 398)
Fernand Braudel’in yönetiminde yapılan ‘Akdeniz- Mekân ve Tarih’ başlıklı çalışmada yer
alan Maurice Aymard’ın tanımıyla bu bölüm tamamlanabilir. “Bir kent ister büyük olsun ister
küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok başka bir şeydir; tıpkı bunun
gibi sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de değildir. Toplumsal ilişkilerin mekânsal
izdüşümü olarak kent, dünyevi olanı kutsal olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı
özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri
ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda onun yapısını oluşturduğu bir mekân
görünümüyle karşımıza çıkar. (Braudel, 1990: 125) Kısaca şehir/kent insana ait, insanla
birlikte var olan ama aynı zamanda onu biçimlendiren bir örgütlenmedir.
Kentleşme:
Kent sosyolojisi ve kent araştırmalarında önemli isimlerden birisi olan İlhan Tekeli kentleşme
tanımı yapmadan önce kenti tanımlamamız gerektiğini söyler. O’na göre kent “mekân ve
zaman içindeki insan yerleşmesinin, belli özellikler taşıyan bir özel durumu” olarak
tanımlanabilir. Kentleşme ise, Tekeli’ye göre “kentin belli bir yönde değişmesi olarak
belirlenmelidir.” (Tekeli, 2011: 16)
Ruşen Keleş kentleşme olgusunun bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki
değişmelerden doğduğuna işaret eder. Keleş’e göre kentleşme, “Şehirleşme; Almanca
stadtebauliche, urbanisierung; Fransızca urbanisation, İngilizce urbanization.: Sanayileşme
ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi
sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, uzmanlaşma yaratan, insan
davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir.
(Keleş, 1980: 70) Kentleşme, temel evrimsel süreçlerdendir. Ülkedeki toplumların büyüklük
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ve güçlerini tüm nüfusun büyük bir bölümünü içerir hâle ve o ülkenin tümü üzerinde
fonksiyonel ve kültürel egemenlik kurar duruma gelme sürecidir. Kentleşme süreci derin
etkileri olan sonuçlar doğurmuş, kentte oturmaya başlayan insanoğlunun yaşamının niteliği
ise dramatik bir biçimde değişmiştir. Zaman içindeki bir değişmeyi anlatan kentleşme
hareketi temel sosyal süreçlere değişimler getirmiştir. (Keleş, 2004)
Kentleşme konusunda yapılmış farklı tanımları eleştirel bir bakış açısıyla tanıtan Barlas
Tolan, kentleşme tanımlarını ekonomik-demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik olarak
ayrıştırır.
Ekonomik-demografik tanımlar; kırdan kente göç hareketi; “milli gelir ve istihdam yapısında
ağırlığın tarımdan hizmetlere ve sanayiye kayması ile ilgili, evrensel ve sayılaştırılabilir bir
süreç”; “ekonominin yapısal değişimi, tarımın modernleşmesi, nüfus yapısındaki değişmeler
vb. nedenlerin bir sonucu olarak kentleşmeyi tarif ederler.
Kentleşmenin, “sanayileşme ve modern hizmet sektörleriyle aynı yön ve hızda geliştiği,
mekâna bu sektörlerle aynı biçimde yayıldığı ve istihdamdaki niteliksel gelişmelerle ilişkisi
kurulduğu ölçüde ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı bir etken”; sanayileşme,
tarımda modernleşme, toplumsal yapı değişmesi gibi etkenlerle beraber düşünülecek bağımlı
bir sosyo-ekonomik değişken olarak tanımlandığı görülmektedir.
Sosyo-politik-kültürel tanımlarda kentleşme “türü, yönü ve biçimi ne olursa olsun toplumdaki
yapısal değişmelerin bir göstergesi.”; “ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel faaliyetlerin
mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir.
Bazı kesimlerin kentleşmeyi kentsel planlama ve şehircilik sorunlarıyla karşılaştırma
eğilimlerini, teknokratik ideolojinin bu alandaki ifadesi olarak değerlendiren Tolan, kentleşme
sorunlarını alt yapı hizmetleri, ulaşım, yerleşme planlaması düzeyine indirgemek rasyonalite
ve prodüktiviteye dönük bir anlam taşıdığını ifade eder. Siyasal unsurlar da içeren bu
teknokratik yaklaşımlarla kentleşme olgusunun bütünlük içinde algılanması söz konusu
değildir. (Tolan, 1996:161) Mevcut tanımları sıraladıktan sonra Tolan iki boyutlu bir tanımla
kentleşme olgusunu açıklar. Tolan’a göre, kentleşme hem kırsal bir toplumun kentsel bir
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topluma dönüşme süreci, hem de kentsel mekânın ve toplumsal pratiğin değişme ve
evrimleşme sürecidir.
Kentleşme binlerce yıl öncesine kadar uzanan bir tarihî süreç içinde yer alan kesintisiz bir
gelişmedir. Tarihsel süreçte, toplum farklılaşmalarına bağlı olarak değişik özellikler gösteren
kentleşme süreci toplumsal ilişkiler çerçevesinde ele alındığında daha anlaşılır olacaktır.
Kentleşme yalnızca demografik, ekonomik, sosyal ve/veya kültürel ölçütler temelinde
anlaşılamaz. Kentleşme, kentlerin gelişmenin bir düzen ve denetim altına alınmasının
yollarını gösteren şehircilik ile karıştırılmaması gerektiği gibi kentleşmenin toplumsal
değişme boyutunu yansıtan kentlileşme ile de ayrı anlam ifade ettiği unutulmamalıdır.
Kentlileşme/Şehirleşme:
Kentlileşme, en genel biçimiyle kentlere, şehirlere göçen insanların, ekonomik, sosyal,
kültürel anlamda yeni yaşam alanlarına uyum sağlama süreci olarak tanımlanabilir.
Kentlileşme bireylerin maddi ve manevi olarak yeni bir yaşam biçimiyle bütünleşmesidir.
Ruşen Keleş, kentlileşmeyi kentleşmeden ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda toplumsal
değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında tinsel ve özdeksel
yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci” olarak tanımlamaktadır. (Keleş, 1980: 71)
Kentlileşme, “kente göç ile başlayan nüfus dinamiğinin kentin belirli bir kesiminde kararlılık
kazanmasına kadar süren” (Erkan, 2002: 20) bir aşama olarak açıklanabilir. Kırdan, köyden
göçen nüfus yeni süreçlerden geçerek, kentin, şehrin üyesi haline gelir. Toplumsal değişme ile
birlikte değerlendirildiğinde, göç eden nüfusun gerçek manada uyumunun ancak birkaç nesil
içerisinde gerçekleşebildiği söylenebilir.
Tekeli Türkiye’de kentleşme konusundaki yaygın kavramsal çerçevenin Chicago Okulu
etkisiyle iki yönden ele alındığını vurgular. İlki kentleşmenin, nüfusun belli yoğunluğu ve
belli büyüklüğe ulaşmış ve tarım dışı faaliyetin etkin olduğu ve heterojen yapısını öncelerken
ikinci bir yaklaşım ‘kent kültürü’nü yani davranış, değer ve tutumlarda farklılaşmaları temel
almaktadır. Bu bakış açısı, ABD’nin koşulları içinde şekillenmiştir. Dolayısıyla, kavramsal
olarak İngilizcede kentleşme her iki süreci de karşılamaktadır. Yani hem nüfusun birikim
süreci, hem de nüfusun bu süreçte değerler ve davranışları benimsemesi eş zamanlı
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gerçekleşmiştir. Kentleşme kavramı Türkçede her iki boyutu karşılayamamış ve kentlileşme
kavramına da ihtiyaç doğmuştur. Türkiye özellikle 50’li yıllardan sonra hızlanan kentleşme
sürecinde; kent sayısında ve kentlerde yaşayan insan sayısındaki artışlarla, nüfusun kent
yaşamına uyumunda sorunlarla karşılaşmıştır. Kısaca, kentleşme ve kentlileşme eş zamanlı
gerçekleşmemiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyolojinin kent ve kentleşmeye ilgisi, yeni bir bilim dalı olarak bilimler sınıflamasına
girişiyle başlar. Sosyoloji bir yönüyle sanayi kentinin bilimidir. 19. yüzyılda oluşan yeni
toplumsal düzeninin anlaşılması, açıklanması, çözümlenmesi iddiasındaki sosyoloji,
değişimin alanı olarak kentleri de ana konusu sayar. Klasik kuramlarda, toplumsal değişmenin
gerçekleştiği mekânlar ve sanayi toplumunun açıklanması bağlamında ele alınan şehir/kent,
ABD’de Chicago Okulu tarafından ilk kez telaffuz edilmiş ve özerklik kazanmıştır. ABD’de
farklı bir gelişme süreci yaşayan kentler ve kentleşmenin getirdiği problemlerle ilintili olarak
farklı yönde gelişen kent araştırmaları, güncel olan sorunlara hızlı çözümler üretmek
gereğinden hareketle alana yönelmişlerdir.
Sosyoloji bilgisinin aktarımına benzer biçimde Türkiye’de kent sosyolojisi de aynı izlek
üzerinden gelişmiştir. Kent/şehir sanayi olayına bağlı olarak açıklanmış ve Batı sanayi
şehirleri ulaşılması gereken model olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda da kuramlar ve
araştırma yöntemleri de aynı çizgide ilerlemiştir.
Lefbvre’in kent sosyolojisinin alanına dair açıklaması da sanayi kentine işaret etmektedir
ancak, günümüz kentlerinin analizinde yaralı bir açıklamadır denilebilir. “Kent sosyolojisi,
üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması,
biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir
olgudur; bir insan ürünüdür.”
Kent/şehir sözcüğü, dilimizde ve batı dillerinde köken olarak uygarlıkla eş anlamlı kullanılır.
Tarihsel süreçte ortaya çıkmış bütün şehirlerin özelliklerini kapsar bir tanım yapabilmek zor
olmakla beraber, şehir yerleşmesinin tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
boyutlarının ihmal edilmemesi gerekir. Kentleşme ve kentlileşme, birbirlerini içeren
süreçlerdir, ancak kentleşmenin toplumsal değişme boyutunu yansıtan kentlileşme ile de ayrı
anlam ifade ettiği unutulmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Kent Sosyolojisinin konusu nedir?
2) Kent, sosyolojinin hangi döneminden itibaren özel bir alan haline gelmiştir?
3) Lefebvre’in kent sosyolojisinin konusunun ne olması gerektiği konusunda önerisi nedir?
4) Kent nedir?
5) Kentleşme nedir?
6) Kentlileşme nedir?
7) Kent ve kentlileşme kavramları Türkiye özelinde hangi nitelikleriyle farklılaşırlar?
Açıklayarak tartışınız.
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3. KENT UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
KENT/ŞEHİR UYGARLIĞI
1)
2)
3)

İlk Kentler/Şehirler
Helen-Roma Örgütlenmesi/Şehirler
İslam-Osmanlı Şehri
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Giriş
Uygarlık insan topluluklarının tarih boyunca karşılarına çıkan sorunları çözme biçimleri,
başka türlü ifade edersek söz konusu sorunları çözmekte kullandıkları usul, yöntem ve
tekniklerle birlikte oluşturdukları yaşam biçimidir. Dünyanın farklı dönemlerinde ve farklı
coğrafi bölgelerinde insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğanın kendilerine sunduğu
olanakları kullanma biçimleri temelinde gelişir ve örgütlenirler. Tarım ve şehir devrimleri
uygarlığın dayandığı temelleri oluşturmuştur.
İnsanın ve insan topluluklarının ilk temel amacı yaşamlarını sürdürmektir. İnsan çoğalmasını
ve ayakta kalmasını sağlamak için buldukları geçim yolları onların ekonomisini gösterir. Bu
amaçla öncelikle uzun zaman dilimleri boyunca toplayıcılık yaparak, mağara ve kovuklarda
yaşayarak varlıklarını idame ettirmişlerdir. Zaman içerisinde alet-edevat yapımı ve avlanma
becerilerini geliştirmeleri, bazı bitkilerin yetiştirilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi vb.
süreçlerin ardından iklim koşullarının elverdiği ölçüde yerleşik hayata geçmeleri
gerçekleşmiştir. İnsanın yeryüzünde belirmesinin ve ilk alet yapılmasını zamanımızdan beş
yüz bin yıl kadar önce gerçekleşmiştir. (Childe, 1974: 44) “ ‘Eski Taş Çağı’nda, paleolitik
çağda insanlar geçimlerini salt avlanma yoluyla ve böğürtlen, bitki kökleri, çerçöp ve kabuklu
deniz hayvanları toplayarak sağlarlardı.” (Childe, 1978: 44) Bu insanların hem sayıları hem
de doğanın onlara sağladığı besinler azdır. Childe’ın ‘neolitik devrim’ adını verdiği
gelişmeyle birlikte insanlar bitkileri ıslah etmeyi öğrendiler ve hayvan yetiştirdiler. İnsanlar
tarımı benimseyince tarlalarından uzaklaşmamaları gerekti. Köy uygarlıkları yeni taş çağında
başladı. Köy aynı bölgede tarım faaliyetleriyle uğraşanların oluşturduğu bir yerleşimdi. İlkel
tarımda verimin düşük olması, nispeten geniş alanlarda ancak belli sayıda insanın yaşamını
sürdürmesine olanak sağlıyordu.
Gordon Childe’ın arkeoloji dünyasına kattığı en önemli iki teorisi “Neolitik Devrim/Neolithic
Revolution” ve “Kentsel Devrimi/Urban Revolution” dir Bu iki teori üzerine arkeolojik
çalışmalar yapmış ve bunların kayıtlarını tutan ilk kişilerden birisidir. Childe’ın çalışmaları
günümüzde de insan toplumlarının evrimi konusunda temel referanslardandır. (Childe, 1974,
1978, 1994)
Childe, kentleşme süreçlerini temelde avcılık ve toplayıcılık yolunu izleyerek gıda üretimine
ve yerleşik gruplara dayalı toplumdan; ticaret ve zanaat üretimine dayalı topluma geçiş olarak
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açıklamaktadır. Childe’a göre kentleşme; emeğin uzmanlaşması; toplumsal görevlerin
karşılıklı bağımlılığının artması ve farklı işlevlerin ayrışması aracılığıyla gelişen bir sürecin
sonunda gerçekleşmiştir. Gordon Childe “kentsel devrim”i aşağıdaki özelliklerle açıklamıştır.


Artan nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu



Emeğin uzmanlaşması: zanaatkâr, tüccar, din adamı gibi uzmanlıkların artması,



Tapınakların hâkimiyetinde kurulan kentsel mekânlar,



Ard bölgesi için gıda üretiminin kontrolü ve artı ürünün depolanması. Toplum
üzerinde mutlak kontrole sahip bir egemen sınıf: Rahip, askeri liderler ve yetkililer
egemen sınıfın yönetici sınıfını oluştururlar,



Yazının icadı: Bilginin işlenmesi için sayısal ve alfabetik belirtme sistemleri vardır,



Sanatlarının gelişmesi: Sanat, müzik gibi giderek rafine edilmiş kültürel ifade formları
olmalıydı,



Bilimlerin gelişimi: Tahmin, ölçüm ve standardizasyon kalıtları (örneğin vergi) tutmak
için gerekliydi.



Diğer merkezler ile uzun mesafeli ticaret mevcuttu,



Artık akrabalık yerine aidiyet yaşanılan yere bağlıydı. Childe için antik kentler
“uygarlığın beşiği” olmuştur. Childe’ın modeli, avcı ve toplayıcı toplumlardan modern
kentsel ekonomilere dayalı olanlara geçiş ile nitelendirilen evrimci anlayış üzerine
kuruludur.

Gordon

Childe’ın

evrimci

yaklaşımının

dışında

tarihin

belli

dönemlerindeki hükümdarların ve ticari ilişkilerin gelişmesiyle güçlü şehirlerin
oluştuğunu ileri süren yaklaşımlar da vardır. (Rittersberger-Tılıç, 2013: 5)
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3.1. İlk Şehirler/Kentler
Doğu Örgütlenmesi:
“Şehirlerin ortaya çıkışını sağlayan toplum koşulları ile yaygınlaşmasını sağlayan toplum
olaylarından başlayarak (…) şehir, toplum ve toplum olayları arasındaki bağlantıyı kurmamız
ve şehri kendi başına bir olay olmaktan kurtarmamız mümkün görünmektedir.” (Tuna, 1987:
72) Bu temelden bir başlangıç, ‘uygarlığın çatallaşması’ üzerinden şehrin iki ayrı örgütlenme,
faaliyet ve çözüm biçimi olarak anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. İnsan topluklarının ortaya
çıkış sürecinde karşılaştıkları sorunlara –ilk sorun varlığını sürdürmektir-, ürettikleri çözümler
üzerinden bakıldığında doğal çevreleriyle girdikleri mücadele ilk sırada yer alır. Doğu’da
coğrafi koşulların dayatması en temel sorunun çözümünde deneyim ve bilgi birikiminin
oluşmasını sağlamıştır. İnsanlar doğayla mücadelelerinde tek başlarına elde edemedikleri
başarıyı topluluk halinde daha birikimli ve örgütlü olarak gerçekleştirdiklerinde ilerleme
sağlamışlar ve toplum çözümüne ulaşmışlardır. Doğu’da ilk yerleşimler üzerinden bir
sıçramanın, toplumsal çözümün izleri sürülebilir.
Coğrafi koşullar, insanın doğayla mücadelesinde ona deneyim ve birikim yönünden katkıda
bulunur. Doğu’da ve Batı’da doğa koşulları örgütlenme biçimleri açısından farklılık yaratır.
Uygarlıkların ve halkların kaderini yalnızca coğrafi koşullar, çevre belirlemez. “(…) mevcut
imkânsızlık ve sorunların zorlanması toplumlarda -başarılı çözümler bulunduğu ölçüdeilerlemeye yol açmaktadır. (Tuna:76) Yeryüzünün farklı bölgelerinde sorunların çözümüne
yönelik faaliyetlerin yol açtığı farklılıklara karşın, uygarlık aşamalarını ayırmada arkeolojik,
sosyolojik ve tarihi açıdan bazı ortak veriler kullanılabilir. Bu ortak veriler üzerinden, Korkut
Tuna, ‘Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme’(1987)
çalışmasında Doğu ve Batı’da şehir örgütlenmesinin farklı bir sistemini ortaya koyar. İnsanın
doğal çevresine egemen olmasıyla anılan ‘neolitik’ aşamada daha örgütlü birlikler
oluşmuştur. “Ortaya çıkan toplumsal dönüşüm çobanlık ve tarıma dayalı bir iktisadi hayatın
sonuçları olarak görülmektedir.” (Tuna:77)
Filistin’den İran ve Afganistan’a uzanan bölgede ilk yerleşik tarım merkezleri ortaya çıkar.
Köy aşamasında bir örgütlenmenin toplumsal çözümü olarak tarımsal faaliyet, uzun dönemler
boyunca insanların tek zenginlik kaynağını oluşturmuştur. İlk köy yerleşmeleri, uygulanan
karma tarım ve bölgelere ait özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterir.
Avrupa’da eşdeğerde toprakların varlığı göçebe tarım ve göçebe köylerin varlığına izin
verirken, Asya’nın coğrafi yapılanması farklı bir örgütlenmeye yol açmıştır. Asya’da
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bozkırlar, çöller ve dağların yanı sıra nehir taşmalarının sağladığı toprak yenilenmesi ilk
dönemlerden itibaren ilişki ve örgütlenmeleri belirleyen unsurlar olmuştur. Üretim
örgütlenmesinin ‘neolitik’ aşaması, toplumları birbirine bağlayan ve köylerin üstünde bir
örgütlenme modelinin henüz oluşmadığı dönemdir. Tarihin bu döneminde, ekonominin
toplumsal birimi olan köylerde, tarımsal ürünlerin elde edilmesi ve gerektiğinde kullanılmak
üzere saklanmasının yanı sıra insanların barınma sorunu da çözümlenmiş, tarımdan çok
sonraları gerçekleşmekle beraber farklı zanaat etkinliklerinin ürünleri de hizmete girmiştir.
Köy örgütlenmesinin, tüm başarılarına karşın “ (…) sınırlı kaldığı ve toplumun sorunlarını
çözemediği, (…) yeni toplum birimi olan şehirlerin varlığı” ile ortaya çıkmıştır. (Tuna: 82)
Tarihte ilk şehirler öncelikle Mezopotamya ardından Nil vadisinde ortaya çıkmıştır. İlk
şehirlerin ortaya çıktığı bölgeler, Asya topraklarının özellikleri nedeniyle, farklı
örgütlenmeleri gerektirmiştir. Coğrafi koşulların yarattığı doğal engellerin yanında saldırı ve
yağmalar da tarım faaliyetinin kesintiye uğratmış ve verimliliğini engellemiştir. Nehir
taşmalarının denetlenebilmesiyle sağlanacak verim artışı ve bu artışın getireceği ürün fazlası
yeni bir üretim-denetim örgütlenmesi ile gerçekleşmiştir. Yeni örgütlenme biçiminin
unsurları, Asya’dan gelen ve tarım bölgelerine yerleşen asker topluluklardır. Yerleşikler
üzerinde göçebelerin baskısını da denetim altına alan askeri örgütlenmeler, aynı zamanda
tarım faaliyetlerinin sorunlarını da çözüme ulaştırmıştır.
Dağınık toplum güçlerini ortak bir çaba etrafında birleştiren merkezileşme, askeri-siyasi
kadrolar aracılığıyla düzenli ve devamlı bir üretimin gerçekleşmesini sağlamıştır. Köy
topluluğundan farklılaşmış ve/veya ona dışardan katılmış örgütleyici-yönetici kadrolar
üretimin devamlılığı, verimliliği ve korunmasını sağlayarak ürün fazlasından pay almışlar,
aynı zamanda ürün fazlasını toplumun farklı etkinliklerinde kullanılmak üzere hazır
tutmuşlardır. (Tuna: 82-86)
Yeni bir toplumsal birim olarak ortaya çıkan şehirler, endüstriyel faaliyetlerin de merkezi
olmalarıyla birlikte kendi ilişki ve yapılanmasının dışında yer alan hammaddelere ihtiyaç
duymuştur. İlk şehirlerin ticari faaliyetleri bu gereksinimin sonucudur. Bu ilişki biçimi yeni
toplum örgütlenmesine temel bir görev daha yüklemektedir. Üretimin sürdürülmesi,
korunması, denetlenmesi, yeni üretim biçiminin unsurlarının bir araya getirilmesi vb.
görevleri yerine getirerek toplumsal birliği sağlayan merkezi güç, ticaretin denetim ve
gözetiminden de sorumludur. Toplumlararası ilişkiler yeni örgütlenme biçimi üzerinden farklı
bir anlam kazanmıştır.
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“Toplumun bir şehirde ifadesini bulan yeni üretim-yönetim örgütlenmesi şehrin fiziki
yapısında da kendisini belli eden yeni toplum kesimlerinin ortaya çıkmasına yol
açmıştır.”(Tuna:92) Merkezi birlik, şehirlerin ortaya çıkışında ana unsurdur. Bu birlik ilk
şehirlerin –Sümer, Babil, Nil vadisi şehirleri- mekânsal formunu da belirler.
Tarım ve köy aşamasındaki insan topluluklarının sorunlarının çözülmesi, askeri, idari ve
siyasi olanın merkezi olarak örgütlendiği şehirlerde billurlaşan çözümler aracılığıyla
gerçekleşmiştir. İlk uygarlıkların habercisi olan ilk şehirlerin ortaya çıktığı bölgenin bu
örgütlenme biçimi ‘uygarlığın çatallaşması’ nın nedenidir.
İlk şehir örgütlenmelerinin merkezi yapısı içinde ticaret ve sanayi faaliyetlerini de
sürdürebilmesi

için

yeni

şehir

alanları

ile

bütünleşmelerini

gerektirmiştir.

Şehir

uygarlıklarının çevreleriyle girdikleri ilişkiler hem bölge sorunlarına çözüm getirmiş, hem de
birbirini tamamlayan iki etkinlik biçimi ortaya çıkarmıştır:
İlk aşamada farklı üretim birim ve alanlarını merkezi olarak toplayarak geniş bir üretim
gücüne ve örgütlenmesine sahip olmak ardından çevre alanlara yayılarak tümünü siyasi bir
birlik altında yönetip denetlemek.(Tuna: 102) Bu eksende Mezopotamya, önemli bir örnektir.
Doğu modeline uygun şehirler, şehir uygarlıklarının üretim sistemleri ile hammadde
üretiminin bütünleşmesi esasına dayanır. Şehir uygarlıklarının hammadde ihtiyacını
karşılayan yeni üretim alanları da merkezi örgütlenmenin siyasi birliği içine katılır.
Doğudaki üretim merkezleri ile doğal zenginliği olan bölgeleri siyasi birlik içinde bir araya
getirilmeleri ile şehirlerin üretim açısından karşılaştığı darboğazları aşmak kadar toplumun
gelişmeleri üzerinde de etkili olmuştur. Mezopotamya ve Nil vadilerindeki tarım alanlarına ek
olarak Anadolu ve Doğu Akdeniz’de yeni şehirler alanları ortaya çıkar. Kendi üretimlerinden
bağımsız ticaret şehirleridir bunlar. (Tuna: 105-107)
Doğu-Dışı Örgütlenme:
Doğu’da şehir örgütlenmesi kendi güç ve imkânlarına göre ortaya çıktığı iddiasını
temellendiren Korkut Tuna ardından, ‘Doğu-Dışı Örgütlenme’nin ve şehirlerinin özelliklerini
ortaya koyar. Doğu örgütlenmesi, bu aşamaya gelmemiş toplumlarda da canlanmaya,
şehirleşmeye yol açmıştır. Bu anlamda ilk gelişmeler deniz aşırı bölgelerdedir –Kıbrıs, Girit,
Ege adalar vb.-; coğrafi olarak bakıldığında da ilk şehir uygarlık alanlarından farklı yapıdadır
bu yerler. “Dar vadiler arasına sıkışmış topluluklar, birbirinden farklı faaliyetler içinde
Doğu’da tanınmayan bir kendi başına olma özelliğine sahiptiler.” (Tuna: 109)
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İlk Avrupalılar, Batılılar, Doğu uygarlıkları tarafından biriktirilen zenginliklerle ilişkiye
girdiklerinde veya dolaylı olarak karşılaştıklarında gelişmenin içine girdiler. “Doğu-dışı
örgütlenme kendi üretemediği bir ürün fazlasından yola çıkarak bir mamul ve hammadde
trafiğini örgütleyerek sorunlarına çözüm bulmuştur.” (Tuna: 112) Doğu’dan gelen
zanaatkârların yanı sıra Doğu artık ürünü de iktisadi yapının temelini belirler. Bu yeni iktisadi
örgütlenmenin temsilcisi Girit adasıdır. Yunanlılar 1500 yıllık bir gecikmeyle şehirli
aşamasına ulaşırlar.
Şehirlerin her biri kendilerini besleyecek art bölgeden tarım alanından yoksun oldukları için
siteler şeklinde ortaya çıktılar. Sitelerin en önemli açmazı nüfus sorunudur; hammadde
ticaretinden mamul madde ticaretine geçmek bile nüfus sorununa çözüm getirmemiştir. Bu
güçlük koloniler aracılığıyla çözümlenmiştir. Siteler ihraç ettikleri nüfusla hem ilişki
kurdukları hammadde bölgelerindeki çıkarım ve sevkiyatı ellerinde bulundurmuş hem de
nüfus baskısını hafifletmiştir.
Yunan örgütlenmesi koloniler aracılığıyla şehirleşmeyi deniz, Ege kıyılarından Karadeniz’e,
Batı’da Sicilya’ya, Güney İtalya’ya ve Marsilya’ya kadar genişletir. Bu yayılma daha
sonraları Atina’dan denetlenip yönlendirilecek iktisadi bir sistem yaratır. Doğu-Batı arasında
birbirini tamamlayan, besin de dâhil olmak üzere mamul ve hammadde imkânları, iki dünya
arasında yer alan Yunan toplumu tarafından iyi değerlendirilmiştir. (Tuna: 113) ‘Uygarlığın
çatallaşması’ anlamında Doğu uygarlık örgütlenmesinin yanında Doğu-dışı örgütlenmenin
ortaya çıkışının tamamlandığı ve iki ayrı cephenin oluşmasına doğru gidildiği anlaşılmaktadır.
Doğu uygarlıkları ve şehirleri kendi iç imkân ve güçlerini örgütleyerek vardığı aşamaya Batı
kendi dışındaki ilişki ve güçlere bağlı olarak varmıştır. Bu bakımdan kendi dışındaki
imkânlara bağlı olan çözümlerini de dışarda aramıştır.
Korkut Tuna’nın şehirlerin ve uygarlığın ortaya çıkışı konusundaki sistemleştirmesinde, Doğu
ve Batı’da iki farklı yönde gelişen örgütlenme biçimlerinin temel özellikleri üzerinden
sınıflama yapar. İlk karşılaşmalardan itibaren birbirlerini etkileyen, geliştiren iki uygarlık
modelinin tarihin başlangıcından itibaren nasıl biçimlendiği bu sınıflama üzerinden
okunabilir. Tarih boyunca toplumların sorunlarının çözümü ve aynı zamanda sorunların
üretildiği alan olan şehir-şehirleşme süreçleri de bu okumanın üzerinden daha kolay
anlaşılabilir.
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Tuna’nın ilk şehirler üzerinden elde ettiği veriler üzerinden yaptığı değerlendirmeden
çıkardığı sonuç; şehir konusundaki ilk tespiti tüm çözümlerin şehirlerde olduğu ve
günümüzde de şehir çözümünü aşan bir örgütlenme biçimine ulaşılmadığıdır.
1-Şehirler toplum güç ve olanaklarının birleştirildiği ya da birleşme faaliyetlerinin
yönlendirilip denetlendiği yerlerdir. İlk şehirler ve şehirleşmeler açısından bakıldığında
Doğu şehirlerinin temel niteliği olan bu birlik şekli Yunanlılıkla ortaya çıkan Doğu-dışı
örgütlenmelerde görülmez.
2- Şehirler sadece iktisadi değil aynı zamanda sosyal bakımdan da bir toplumsal birlik
ve örgütlenmesi sağlamış, toplum ilişkilerinin de yönlendirildiği merkezler olmuştur.
İlk şehirler ve yaygınlaşmaları açısında bakıldığında, Doğu’da artan boyutlarda merkezi
birlikler ve şehirler ortaya çıkmış, iktisadi olarak tarım ve hammadde alanlarını, ticari
açıdan önemli bağlantı noktalarını, askeri açıdan bu ilişkileri sürdürecek stratejik
noktaları elde tutarak bütünleştirmiştir. Doğu-dışı örgütlenmenin şehirleri karalardaki
merkezlerde yoğunlaşma yerine denizlerde dağılan ve her bakımından dışa bağımlı bir
örgütlenmeye sahip olmuşlardır.
Doğu’da şehirlerin iktisadi özellikleri:
Şehirler tarım dışı faaliyet ve üretim ilişkilerinin merkezidir ve sanayi üretimi buralarda
örgütlenmiştir. Kendine özgü bir üretim faaliyeti aracılığıyla zenginlik yaratılmıştır.
Zenginliğin yaratılmasında üretici güçler, hammaddeler ve üretim araçlarının bir araya
getirildiği sanayi örgütlenmesinde mülkiyet merkezi otoritenindir. Merkezi otorite üretim
unsurlarını bir araya getirecek ticari faaliyetin örgütlenmesi anlamında da etkindir.
Doğu’da şehirlerin siyasi özellikleri:
İlk Doğu şehirleri, tarım –dışı örgütlenmenin dışında ve tarım toplumunun kendi iç
dinamikleri üzerinden gerçekleşmez, askeri örgütlenme içindeki bir müdahalenin sonucunda
ortaya çıkmıştır. Bu müdahale ile tarım üretimi üzerinden gelişen sorunlara getirilen çözümler
şehirleri ortaya çıkardı ve şehir örgütlenmesi idari-siyasi olarak yönetim merkezi olma
özelliğini taşıdı.
Doğu’da şehirlerin dini özellikleri:
Doğu şehirleri sorunlara çözüm getirerek kendilerinin oluşmasını sağlayan başarılı kadroları
ve şeflerini yücelterek kutsallaştırmıştır. Küçük üretim birimleri tek bir örgütlenme etrafında
toplanarak sorunlar çözülünce dini olan da “şehir tanrısının kanatları” altındadır. (Tuna:122)
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Doğu-dışı toplumların şehirlerinin iktisadi özellikleri:
Adalar ve deniz kıyılarındaki engebeli arazi arasına sıkışan toprak parçaları üzerinde
gerçekleşen tarım faaliyeti nüfusu besleyemez durumdadır. Bu nedenle tarım dışında gelişen
ilişkiler gereğinden hareketle çözümler deniz aşırı bölgelerde aranmıştır. Tahıl ihtiyacının
diğer toplumlarla girişilen ilişkiler üzerinde sağlanması bu bölgelerin uzman tarım -bağcılık
ve zeytin- ürünlerini değişim aracı haline getirmiştir. Tarım-dışı etkinlik olarak ise hammadde
kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmış ve hammadde üretim alanları ile tüketim alanları
arasında ilişkide rol oynamışlardır. En önemli faaliyet alanı ticarettir.
Doğu-dışı toplumların siyasi özellikleri:
Bu toplumlarda başlangıçta yönetim açısından asker-siyasi kadro üretim etkinliklerinden
bağımsız değildir. Askerlik yanında çobanlık gibi bir üretim alanının birlikte yürüdüğü Yunan
toplumunda göçlerle asker-siyasi kadrolar değişse bile iktisadi örgütlenmenin bu kadrolara
aktaracak birikimi yoktur. Site içindeki ilişkiler geniş çapta idari-siyasi bir örgütlenmeye izin
vermez dolayısıyla merkezileşme de yoktur. Askeri örgütlenme toplum sorunlarını çözmek
için istilacı bir yapıda Doğu bölgelerine sızma biçiminde gelişmiştir.
Doğu-dışı toplumların şehirlerinin dini özellikleri:
Tek ve mutlak bir gücün kutsallaşıp bir tapınakta cisimleşmesi görülmez. Sürüp giden
mücadelede değişik ilişki ve toplum unsurlarının varlığı farklı dini unsurların bir arada
toplanmasına yol açmıştır. Bu toplumlarda tanrılar kişileşmiştir.
Doğu ve Batı toplumları ilk dönemlerinden itibaren üretim-denetim-yönetim örgütlenmesi
çerçevesinde toplumsal olarak da farklı biçimlendiğini göstermektedir. Şehirler-şehirleşme,
ilerleyen-farklılaşan toplum ilişkilerine bağlı olarak devam etmiş ve süregelen toplumsal
gelişmelere rağmen şehir dışında bir çözüm üretilememiştir. “(…) şehirleri, ifadesi ve ürünü
olduğu toplum ilişkileriyle birlikte ele alarak açıklamak’ varsayımından hareket eden Tuna;
‘artık-ürün’, toplum güç ve imkânlarının örgütlenme biçimi, bunları örgütleyenler, sorun ve
çözümler üzerinden beliren sistem’ aracılığıyla, tüm şehirlerin ve şehirleşme doğrultularının
kavranabileceğini ifade eder. (Tuna:129-130-131)

3.2. Helen-Roma Örgütlenmesi
Yunanlılık olarak belirginleşen Doğu-dışı örgütlenme Ege Denizi ve kıyılarından Karadeniz
ve Akdeniz’in Batı kıyılarına kadar geniş bir çevreyi kaplayan ilişkiler ağı oluşturmuştur.
Doğu uygarlıklarının kapladığı geniş kara parçaları Yunan şehir ve kolonileri ile çevrilmiştir.
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Karşılıklı alışveriş ve çıkarlar üzerinden yürütülen bu faaliyetlerle, Yunan sitelerinde ortaya
çıkan (nüfus ve gıda sorunu yanında yaygınlaşan kölelik, işsizlik ve sanayi ürünleri yerine
sanayinin kendisinin ihracı gibi) sorunlara da çözüm getirilmiştir. (Tuna:135)
Doğu uygarlık merkezlerinin denetim altına alınması Doğu-dışı örgütlenmelerde yeni
gelişmelere yol açmıştır. Helenistik dönem, Doğu toplumları ve üretim merkezleri üzerinde
Yunan egemenliğinin ifadesidir. Mezopotamya, Mısır ve Yunan uygarlık merkezleri siyasi bir
birlik etrafında toplanmıştır. Helen siyasi birliği bu üç etkinlik alanını bir araya getirmiş ve
bağlantı yollarını denetim altına almıştır. (Tuna: 136)
Helen siyasi birliğinin iktisadi sonuçları yeni üretim, denetim, yönetim merkezlerini ortaya
çıkarırken, Anadolu, Mısır-Mezopotamya ve Hindistan yolu üzerinde Doğu’da ve deniz
kıyıları ve adalarda Batı’da yeni şehirler belirdi. Bu yeni örgütlenme merkezlerini stratejik,
iktisadi ve siyasi amaçlar doğrultusunda değerlendiren Tuna İskender dönemindeki şehirlerin
ticari özellik kazandığını belirtir. (Tuna: 137)
İskender sonrası, Helenistik Krallıklar döneminde, toplum ilişkilerine bağlı olarak;
*askeri site veya koloni biçiminde -Anadolu, Lübnan, Fırat nehri yakınında Doğu üretim
bölgeleri arasında ilişkileri denetleyebilecek elverişli yerlerde-,
*doğal afet veya savaş nedeniyle yeniden inşa edilenler,
*Eski Doğu şehri varlığını sürdürürken hemen yanında ikinci şehirler biçiminde Yunan
şehirleri, yeni şehirler kurulmuştur. Mezopotamya, Mısır ve Yunan çevrelerini siyasi birlik
etrafında örgütleyen Helenistik dönem iktisadi birliği sağlayamamıştır. Siyasi birliğin de
çözülmesinin ardından yönetimler Batı’dan gelen hammaddelerin toplandığı kendi iktisadi ve
ticari merkezlerini geliştirerek (Efes, İskenderiye, Rodos) çözülmeye direndiler. (Tuna: 138140)
Helenistik sistem çökerken, Avrupa’yı da ekonomik ilişkilerin içine katarak siyasi bir birlikle
bütünleştiren Roma yükselir. Küçük bir tarım kasabasından askeri başarılarıyla gümüş
pazarına dönüşür. Geniş bir bölgenin başşehri ve birleşmiş bir ekonominin tek merkezi olur.
Askeri bir örgütlenmeyle şehir bölgeleri genişler. Kolonilerden ayrı olarak Avrupa içlerinde
yeni şehir alanları ortaya çıkar. İmparatorluk tüm Akdeniz’e yayılır, siyasi birliği sağlar ancak
iktisadi birlik refah getirecek düzeye ulaşmayınca iktisadi birlikler parçalanır. Tüm üretim
alanlarına egemen Roma, siyasi-askeri örtüsüyle ticari ilişkileri de denetim altında tutmasına
rağmen üretime dair tıkanıklıklar ve çelişkiler nedeniyle geriler. İç pazar imkânları
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yaratamayan iktisadi örgütlenme dış pazarların varlığıyla direnirken “kendi varlık şartları olan
örgütlenmeyi ve bunun gerektirdiği ilişki ve başarıyı ellerinden kaçıran şehirler küçülürler.”
(Tuna: 146)
Helen’le başlayan Roma ile genişleyen, o zamanki bilinen dünyanın egemenliği ile
sonuçlanan Batı örgütlenmesi, üretim merkezlerinin iktisadi bütünlüğünü sağlayamayınca
çöken şehirlerle birlikte kırsal bir biçime dönüştü. Feodal ilişkilerle ayakta kalan Batı Orta
Çağ’ında şehirler ancak feodal ilişkiler dışında gelişebildi. Zorunlu maddelerin üretim
kaynakları Doğu’daydı ve tüccarların hedefi Yakın Doğu’ydu. Doğu ile ticari ilişki kurup
kendi toplum çevreleri dışına çıkabilen –İtalyan Şehir Devletleri-, farklı yollardan Doğu ile
ilişki kurabilen bölgeler –Hansa şehirleri- yeni şehirlerin ve örgütlenmelerin örneği oldular.
Batı Orta Çağ şehirleri değişik bölgelerde, farklı özelliklere sahip olarak ortaya çıkar. Batı’nın
içinde bulunduğu sorunlara getirilen çözümler farklı olunca, tek ortak yanları kendi imkânları
dışında, girilen ilişki ve örgütlenmelerin üzerinden çözüm sunmalarıdır. (Tuna:146-152)

3.3. İslam-Osmanlı Şehirleri
7. ve 9. yüzyıllar arasında şehirlerin, ekonominin, uygarlığın Doğu’da gelişme göstermesi,
şehirleşme tarihinde bu dönemin ‘İslam Dönemi’ olarak değerlendirilmesine yol açar.
İslamiyet yayıldığı bölgelerde eski yerleşme yerlerine sosyal, demografik, topografik ve
iktisadi açıdan yeni bir hayat tarzını getirmiş, birçok yeni şehrin oluşmasını sağlamıştır.
Bağdat 9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyılda bir milyonu aşan nüfusuyla önemli bir örnektir. İktisadi
ve sosyal özellikleri bakımından ise bir ticaret merkezi olarak beliren ‘İslam şehri’, içinde
bulunduğu sistemin bir parçası olarak yer alır. Bu bakımdan, ‘İslam şehri’, Doğu şehir
modelinin temel özelliği olan merkezi bir yapıda örgütlenmeye sahip değildir. İslamiyet’in
yayıldığı bölgeler açısından bakıldığında “İslamiyet, bir şehir bölgeleri birliği olarak çok
geniş ilişkiler ağını örgütleyebilmiştir. Afrika içlerinden Urallara, Atlas Okyanusundan Çin’e
kadar etkilerinin ulaştığı çekim merkezleri yaratmıştır.” (Tuna: 163) Ama merkezi örgütlenme
yoktur, bu şehir bölgelerinin birliği dini ve ideolojiktir. İslam örgütlenmesi siyasi birliğinden
bağımsız olarak Doğu-Batı ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak
merkezi olma özelliğinden yoksunluk İslami şehir olgusunu karşı güçler kuvvetlendiğinde
gerilemeye düşürmüştür.
Doğu’da Osmanlı merkezi örgütlenmesinin egemenliğinde yeni şehirler, yeni ilişki biçimleri
ortaya çıkmıştır.
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“Tarihin her döneminde konumu ve üzerinde yaşayan toplumların çevre ile gerçekleştirdikleri
ilişkilerde, başarılı örgütlenmelere sahne olan Anadolu, şehirli bir özelliğe sahip olarak
önemli bir yer tutmuştu. (…) Anadolu’nun bir geçit ve bağlantı yeri olması nedeniyle, kurulan
bağlantıların düğümlendiği yerlere göre Anadolu şehirleri önem kazanmıştır.” (Tuna: 164)
Helen ve Roma dönemlerinde merkez olmayan Bizans siyasetinin giderek başarısını
yitirmesiyle özellikle şehirlerde kendisini ortaya koyan bir duraklama devresine giren
Anadolu; Türklerin gelişiyle birlikte toplumsal ilişkiler sisteminde yeniden yerini bulur. Bu
süreci iki dönem üzerinden inceleyen Tuna, Selçuklu döneminde Anadolu’nun Batı ile olan
ilişkilerde köprü olma özelliğine vurgu yapar. Anadolu’ya yerleşme sürecinde, toplanma ve
yeni bölgelere dağılmalarda merkez olabilecek yerlerde şehirleşmeler görülür. Bu anlamda
Erzurum, yerleşme hareketinin örgütlendiği yer olarak canlanır. Canlanmanın izleri Selçuklu
mimarisi üzerinden gözlenir. Selçuklular, Orta Asya-Anadolu bağlantısını sağlayan
kavşaklarda iz bırakmıştır. Selçukluların sağladığı kısmi birlik ise beylikler dönemi ile son
bulur. Beylikler dönemi şehirler üzerinden yürüyen bir mücadelenin yansımasıdır. (Tuna:
165)
Osmanlı dönemi Tuna’nın model olarak belirlediği Doğu toplum örgütlenmesinin en yetkin
örneğidir. Merkezi bir birlik çerçevesinde, iktisadi alanları, ticari bağlantı noktalarını ve
askeri açıdan stratejik noktaları ele geçirmiş ve bütünleştirmiştir. Osmanlıların siyasi stratejisi
başşehirlerinin değişen konumları üzerinden izlenebilir. Bu şehirler Bizans’ın toplumlararası
ilişkilerin dışında kalmasına neden olan bölgelerdedir. İznik, İzmit, Bursa, Edirne, Mısır,
Musul ve Batı’ya doğru örgütlenmenin merkezleri, başşehirleridir. Osmanlı şehir
örgütlenmesi eski uygarlık merkezleri ve İslam şehirlerini de birliğine katmıştır. Bütün
Osmanlı şehirlerinin bağlandığı merkez olarak İstanbul üç kıta ve üç büyük deniz ulaşım
sisteminin düğüm noktasıdır. Osmanlı egemenliğinde İstanbul, Doğu-Batı ilişkilerinin
örgütlendiği ve denetlendiği merkez olarak 16. yüzyılda nüfus açısından en büyük şehir olma
özelliğindedir. İmparatorluk siyasetinin biçimlendiği merkez olarak İstanbul’da her türden
etkinlik, halkın gündelik yaşamı dâhil, devlet işi olarak yürütülmüştür.
“Osmanlı imparatorluk örgütünün merkeziyetçi denetimi altındaki ilişkiler dünya ilişkiler
sisteminin Akdeniz dışına kayışı ile yavaş yavaş gerilemeye başlayacaktır (…) günümüze
ulaşan zamanlarda ilişkiler başka yerlerde örgütlendiği için gelişmeler ve şehirleşmeler
Osmanlı alanı dışında kalmıştır.” (Tuna: 172)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehir, kesintisiz bir süreç içinde, ‘belli ilişki, örgütlenme ve çözümler’ sonucunda ortaya
çıkmıştır. Şehirler tarihteki ilk görünümlerinden itibaren tarım ve üretim ilişkilerinin dışında
bir gücü, bunları aşan bir örgütlenmenin ifadesidir. Dolayısıyla tarihin birçok döneminde
Doğulu özellikler taşıyan kent/şehri, sanayi devriminin üzerinden belirlenen ekonomik ve
toplumsal sistemin özellikleri üzerinden tanımlamak sorunludur.
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Bölüm Soruları
1) İlk şehir örgütlenmelerinin ortaya çıktığı bölgeleri nedenleriyle açıklayınız.
2) G. Childe kentleşme sürecini hangi özellikler üzerinden tanımlar?
3) Childe’ın uygarlığın gelişme aşamasında temel aldığı iki temel süreç hangileridir?
Nedenleriyle açıklayınız.
4) Korkut Tuna’nın şehir konusundaki çalışmasının adı nedir? Şehirlerin oluşumu
konusundaki yaklaşımını değerlendiriniz.
5) Doğu’da şehirlerin ortaya çıkışı ve örgütlenmesinin koşullarını tanıtınız. Değerlendiriniz.
6) Helen-Yunan şehirlerini işlevleri üzerinden anlatınız
7) Doğu dışı örgütlenmelerin ortak özellikleri nelerdir?
8) Osmanlı kentini İslam kentinden farklılaştıran yönleri nelerdir?

46

4. KLASİK KENT KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Karl Marx&Friedrich Engels
2) Emilé Durkheim
3) Max Weber
4) Okuma Parçası: ‘Şehrin Doğası’-Max Weber
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Giriş
Marx, Durkheim, Weber, kurucu ve klasik sosyologlar olarak sosyoloji tarihinde yer alan bu
isimler kent/şehir konusunda özgün bir analiz geliştirmezler. Ortak noktaları Batının geçirmiş
olduğu sanayi devrimi ile kentle/şehirler ve kentleşme arasında kurdukları ilişkidir. Hızlı bir
kentleşmeye yol açan sanayileşmenin yarattığı toplumsal değişmelerin alanı kentlerdir. Sanayi
ile birlikte yeni kent merkezleri oluşmuş, yeni üretim ilişkilerinin belirlediği sınıflar ve bu
sınıfların kentteki yerleşimleri dahi bu çerçevede ele alınmıştır.
Kent/şehir olgusunun, sanayi devrimine ve Batı’ya özgü bir süreç olmadığı unutulmadan,
kurucu isimlerin, toplumsal analizleri temelinde kenti nasıl ele aldıkları bu dersin konusudur.
Özellikle Marx&Engels ve Weber şehirleri, feodalizmden kapitalizme geçişin analiz nesnesi
olarak görmüşlerdir. Durkheim için ise, toplum büyük ölçekte bir kenttir.
Sanayi devrimiyle birlikte oluşan sanayi kentleri ve kentlerde yaşayan nüfusun örgütlenmesi,
toplumsal olanı analiz eden klasiklerin ana konusu olmuştur. Daha önce de vurguladığım gibi
sosyolojinin kurucu isimleri, klasikler özellikle kent/şehirler üzerinden kuramlarını
oluşturmamışlardır, başka türlü söylersek kuramlarını kent özelinden analiz etmezler. Toplum
çözümlemelerinde kuramlarına temel aldıkları kurum üzerinden kentler/şehirler de
çözümlenir. A. Comte,

‘üç hal yasası’ ile sanayi ile belirlenen toplumu idealize eder. H.

Spencer, basitten karmaşığa doğru evrimci bir modelle yine sanayi toplumunu
olumlamaktadır. F. Tönnies (1855-1935) ; cemaat ve cemiyet ayırımı üzerinden toplumların
geçirdikleri evrimi açıklar. Yüz yüze iletişimin toplum yaşamını belirlediği cemaattopluluktan, sosyal ilişkilerin daha güçsüz olduğu ve düzenlenmiş ilişkilerle tanımlanan
cemiyet-toplum örgütlenmesine geçişi ortaya koyar. Tönnies’in cemaat cemiyet ayrımı kent
çalışmalarında köy-kent ayrımına temel oluşturur.
Marx (1818-1883) Alman İdeolojisi’nde kent örgütlenmesini kırla karşıtlığı üzerinden
olumlar. Durkheim (1858-1917), artık şehrin toplum kuramının ana konusu olamayacağını
öne sürer. Söz konusu dönemde Durkheim’a göre toplum büyük ölçekte bir kenttir. Weber
(1864-1920), kenti akılcılaştırma ve Protestan ahlakı üzerinden Batı’ya özgü bir özellik olarak
açıklar. Marx, Durkheim ve Weber, içinde yaşadıkları dönemin, dünyanın, deneyimledikleri
değişim ve dönüşümün analizini yapmışlardır. Evrimci bir anlayış temelinde toplumu
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çözümleyen bilim insanları sanayi kenti özelinden toplumu, özellikle de Batı toplumunu ve
uygarlığı, modernliğini açıklamaya girişmişlerdir.
“(…) ortaçağdan başlatılan şehirleşme hareketleri ile toplumsal gelişme süreci açıklanmak
istenmektedir. Sınırlı fakat sağlam tarih bilgisinin kullanıldığı bu girişimlerde Batı’da görülen
şehirleşmeye bağlı olarak ticaret, sanayi ve burjuvazinin ortaya çıkışı üzerinde önemle
durulmaktadır.” (Tuna, 1987: 17) Bu anlamda bir sentez oluşturmayı deneyen tarihçi Henri
Pirenne’in çalışmaları öne çıkar. Henri Pirenne, (1862-1935) Roma’nın yıkılışının ardından
Batı Avrupa’da karanlıklar çağı olarak tanımlanan feodal dönemin temel nedeninin
İslamiyet’in ortaya çıkışı olduğunu ifade eder. İslamiyetin tarih sahnesinde yer alışı ile
birlikte, bir dönem ‘Roma gölü’ olan Akdeniz kısmi bir ‘İslam gölü’ ne dönüşmüştür. 8.
yüzyıl sonlarından itibaren batı Avrupa, tamamen tarımsal bir duruma geri dönmüştür.
Nüfusun tamamı toprağın ürünleriyle yaşar duruma gelmiştir. İslamiyet’in ilerleyişiyle 9.
yüzyılda ticari anlamda Batıda bir çöküş yaşanmıştır. Ticari etkinlik olarak tanımlanabilecek
hiçbir faaliyet yoktur. Tüccar sınıfı ortadan kalkmıştır. (Pirenne, 2005: 9-23)
Bizans ticareti sayesinde kentsel faaliyetin varlığını sürdürdüğü Venedik ve Güney İtalya
dışında her yerde görülen bu durum, tacirlerin yeniden toplanması ve 11. yüzyılla birlikte
ticaretin canlanmasıyla değişmeye başladı. Tacirlerin elverişli noktalarda bir araya gelmeleri
zanaatkârların da aynı yerde toplanmalarına yol açtı. Bu gelişmeler de orta çağ ve modern
çağların kentlerinin iki temel özelliğine yol açtı. Burjuva sınıfının oluşması ve beledi örgütün
varlığı. (Pirenne, 2005: 51-57) Bu izlek üzerinden Pirenne, Batı toplumunun süreç içinde
gelişen burjuva sınıfı aracılığıyla yeniden şehirleri oluşturduğunu ve ardından bağımsız ve
özerk yapı kazanarak reform ve Rönesans sürecine kadar ulaştığını öne sürer. Benzer bir
yaklaşım tedrici bir süreçle yeni sınıfın ortaya çıkışı ve kendilerine özgü bir idari yapı içinde
şehir örgütlenmesinin gerçekleşmesi Weber’in analizinin de ana unsurudur.
Ancak, 19. yüzyılda özgün bir kent sosyolojisinden söz edilemez. Dönemin toplumsal
değişimleri ve kapitalist toplumu analizlerinde temel etkenlerden birisi olarak ele alınır
şehirler/kentler. Kentler toplumsal değişimin yaşandığı, üretimin ve yeni toplumsal yapının
üretildiği mekânlardır.
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4.1. Karl Marx&Friedrich Engels
Marx’a göre maddi yaşamın örgütlenmiş bir görünümü olan maddi üretim biçimi diğer tüm
toplumsal, siyasal ve manevi kurumları oluşturan temel etkendir. Üretim biçimi temelinde
tarihteki tüm toplumların evrimini çözümleyen Marx, sanayi toplumunu kapitalist toplumu
analizinde kentleri üretimin gerçekleştiği ve sınıf bilincinin oluştuğu mekânlar olarak olumlar.
Çalışmalarının bütününde sistematik değerlendirmeye rastlanmamakla beraber, kentler yeni
bir üretim biçimi dolayısıyla yeni bir toplumsal düzene geçişte sınıf bilincinin oluşmasına
katkıları açısından önemlidir.
Mark ve Engels’in çalışmalarında kent bir taraftan içinde taşıdığı olumluluk ve potansiyel
açısından kutsanırken diğer taraftan yol açtığı sefalet ve sorunlar nedeniyle eleştirilir. Bu
durumda bir çelişki yoktur, her toplumsal ilişki ve süreç gibi kent mekânı da diyalektik bir
süreç arz eder.
İçinde taşıdığı gerici unsurlar ve bunlara aracı olduğu ölçüde bir engel teşkil eden kent
mekânı yeni olan ve dönüşüm potansiyeli olan güçlerle iç içe geçtiğinde devrimci bir
potansiyel taşımaktadır. Söz konusu bakış açısının en çarpıcı ifadesi kır-kent ayrımıdır. En
önemli zihinsel ve maddi işbölümü kır-kent ayırımıdır. (Marx&Engels, 2004)
Orta Çağa kadar insanlık tarihi kırın tarihidir. Antik çağda kent üretim tarzının odağı değildir.
Kentler kırsal üretim üzerinde kontrol sağlayan üretim birimleridir. Ortaçağa kadar olan
dönem kentin kırsallaşması ile temsil edilir. Kentin kendisi üretim ilişkileri çerçevesinde
tanımlanamaz, dolayısıyla sınıf mücadelesinin merkezinde yer almaz. Ortaçağdan itibaren kırkent karşıtlığı farklı bir nitelikte yeniden inşa edilmiştir. Marx, Engels ile birlikte ‘Alman
İdeolojisi’nde, kır-kent arasındaki ayrımı feodal üretim ilişkilerinden kapitalist üretim
ilişkilerine geçiş ile paralellik içinde açıklamaktadır.
Ticaret sermayesinin gelişmesiyle ortaya çıkan işbölümü çerçevesinde sanayi ve ticaret
tarımdan ayrılmış, kentler işbölümünün arttığı bir yerleşim birimi olarak ortaya çıkmıştır. Kır
tarafından temsil edilen feodal bey, kentin temsilcisi kapitalist sınıf tarafından alt edilmiş ve
kent tarafından nitelenen kapitalizm temel üretim tarzı olarak belirmiştir. Kır yaşamı onlara
göre “aptalca” bir yaşamdır (idiocy of rural life) gelişme ve kurtuluş köylülükten kurtulmaya
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dayalıdır. Kentler üretimin, sermayenin, gereksinimlerin, yüksek zevklerin toplanmış olduğu
yerdir. Kırsal alanlar dağınıklığın ve yalnızlığın simgesidir.
Artan nüfus kentlerde iş bulacaktır, kentler sanayileşmeden doğar. “Ticaret ve imalat (…)
büyük kentlerde geliştiklerinden proletarya üzerindeki etkileri de en belirgin biçimde
buralarda gözlenebilir. Burada mülkiyetin merkezileşmesi en yüksek noktasına ulaşmıştır (...)
buralarda sadece zengin ve yoksul sınıf vardır. (…) Proleterler ise bu kentlerde sınırsız bir
çoğunluk oluştururlar.” ( Engels, 2013: 60)
Kısaca, kent yalnızca üretim güçlerinin değil, erkin toplandığı, toprak mülkiyetinden kopuk
kapitalizme dayalı bir yerleşmedir. Kent öyle bir yerleşim yeridir ki çıkar ve çelişki
kümelerinde kendine özgü bir bilinç yaratarak sınıf yapısının doğmasına yol açar. Kentler
burjuvazinin ve emekçilerin kendilerini oluşturdukları yerdir.
Kapitalist üretim ilişkileri bir yandan burjuvazinin zaferinden itibaren bu sınıfın gerileşmesine
yol açarken başka bir devrimci durumu doğurmuştur. Bu durum kentli sanayi proletaryasının
ortaya çıkışıdır. Yığınlar halinde kentleşen yeni emekçi kesim sanayi kentlerinde
yoğunlaşırken, kapitalizmin gerici yüzü belirginleşmiştir. Kapitalizm özellikle erken
dönemlerinde emeklerinden başka satacak hiçbir şeyleri olmayan bu kesimlere acımasız bir
sömürüyü dayatmıştır.
İşçi sınıfının sınıf bilincinin oluşmasında kentin özel bir yeri vardır. Köylüler bu anlamda
belli bir sınıf bilinci ve eylem gerçekleştirme konusunda yapısal olarak yetersizdirler.
Kapitalizmin kıra girişiyle kırsal yapıların çözülüşü olumlu bir gelişmedir. Kentlerde sanayi
proletaryası hem üretimin yapıldığı mekânlarda, hem de yaşam alanlarında bir arada üretim
yapmakta, sömürü sürecini bir arada yaşamaktadırlar. Bu tür bir paylaşım ve birliktelik işçi
sınıfının bir bütün olarak hareket edebilmesini mümkün kılan en önemli etmen olarak öne
çıkmaktadır. Marx’ın işçi sınıfının kapitalizmi yaşam mekânında nasıl yaşadığına dair
değerlendirmeleri yok denecek kadar azdır. Bu görev Engels’in olmuştur.
İlk basımı 1845 yılında yapılan ‘İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu’ başlıklı çalışmasında
Engels, işçi sınıfının yaşam koşullarını ilk elden gözlemlemiş ve analizlerinde sınıfsal oluşum
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ve kent mekânı arasında ilişkiyi ortaya koymuştur. Kent mahalleri birbirinden sınıfsal temelde
ayrılmış, işçi sınıfı ve burjuvazi neredeyse birbirleriyle hiç ilişkiye girmeden yaşamışlardır.
Engels ‘İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu’ çalışmasında kentlerin, kapitalizmin en
karakteristik mekânları olduğunu ve kontrolsüz sömürü ve rekabetin en açık biçimde
kentlerde görüldüğünü öne sürer. Çalışmanın önsözünde Hobsbawm, bu çalışmanın birinci
elden gözlemlere ve ulaşılabilir kaynaklara dayalı olduğunu ifade eder. Engels, “sanayileşmiş
Lanashire’ı açıkça Manchester bölgesini ayrıntılı olarak biliyordu ve Londra’da birkaç hafta
geçirdiği gibi, Leeds, Bradford ve Sheffield gibi Yorkshire’ın başlıca sanayi kentlerine
ziyarette bulunmuştu.” (Engels, 2013: 10)
İngiltere’de kaldığı dönemde “en azından yirmi ya da otuz kişi, en tiksindirici koşullar altında
açlıktan öldüler” (Engels: 2013; 63) Şehirlerin en kötü mahallelerindeki en kötü koşullardaki
evler işçi sınıfına aittir. “Her büyük kentte işçi sınıfının yaşadığı bir ya da daha fazla teneke
mahalle vardır. Gerçi sefalet ve zenginlerin saraylarına yakın ve gizli vadilerde yaşar ama
genellikle ayrı bir vadide yaşadığı görülür. (...) Evler mahzenden tavan arasına dek insanlarla
doludur. İçleri de dışları kadar pistir ve görünüşleri o kadar kötüdür ki, insanın bu evlerde
yaşamak istemesi mümkün değildir. Ama tüm bunlar sokakların arasındaki avlulara ve
meydanlara kurulmuş olan (…) içleri tarif edilemeyecek pislik ve döküntü içinde olan evlerin
yanında önemsiz kalır. Bu evlerde tam bir pencere pervazı yoktur. (…) Kapılar eski tahtaların
birbirine çivilenmesiyle yapılmıştır. Aslında bu hırsızlar mahallesinde çalınacak hiçbir şey
olmadığı için kapıya da gerek yoktur. (…) her yerde çöp ve kül yığınları görülebilir. (…)
Burada yoksullardan yoksul olanlar, en az ücretle çalışanlar, hırsızlar ve hiçbir ayırım
yapılmadan bir araya yığılmış fuhuş kurbanları yaşar. (Engels, 2013: 65)
Londra’da, işçileri yaşadığı bir bölge olan, “Whitechapel’de 2795 ailenin ya da aşağı yukarı
12.000 insanın yaşadığı 14.000 ev vardır.(…) bu kalabalık içinde bir adamı, karısını, dört-beş
çocuğunu, hatta kimi zaman büyükbabayla büyükanneyi 10 metrekarelik, yemek yedikleri,
uyudukları ve çalıştıkları tek bir oda içinde bulmak hiç de garip bir şey değildir.” (Engels:
2013: 66)
Engels’in Londra ve İngiltere’nin diğer büyük kentleriyle ilgili ilk elden yaptığı gözlemlerden
ve belediye kayıtlarından ulaştığı bilgiler doğrultusunda aktardıkları, sanayi devriminin ana
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bölgesinde, yoksulluk, sefalet, pislik ve insanlık dışı koşulların nasıl hüküm sürdüğünü açıkça
ortaya koyar. “Seksen yaşındaki insanlar çıplak zeminde uyuyor, (…) Edinburghlu
yoksulların evlerinde (…) yatakların üstünde geceleri tavuklar yatıyor, köpekler ve atlar
insanlarla birlikte kalıyor ve bunun doğal sonucu olarak da böcek ısırıkları, pislik ve şaşırtıcı
bir pis koku ortaya çıkıyordu.” (Engels: 2013: 70-71) Benzer koşullar, söz konusu dönemde
bütün sanayi kentlerinde vardır. Kentlerde ortaya çıkan burjuva toplumu tarihin en gelişmiş
ve en tarihsel örgütlenmesidir. Bu toplum biçimi tüm olumsuzluklara karşın işçi sınıfının
ortak bir bilinç geliştirerek sınıf savaşımı aracılığıyla yeni bir toplum biçimine dönüşmesine
yol açacaktır. “Sınıflar daha çok ve daha kesin olarak bölünmeye başlamışlar, direniş ruhu
işçilerin yüreğine girmiş, sefalet yoğunlaşmış, gerilla çarpışmaları daha da merkezileşmiştir
ve çok geçmeden küçük bir itiş büyük bir çığı harekete geçirecektir.” (Engels, 2013: 287)
Engels’in öngörüleri gerçekleşmemiş, burjuvazi ve kapitalizm kent mekânını ele geçirmiş
ancak 1960’lardan itibaren neo-marxistler olarak tanımlanacak olan bir grup sosyal bilimci
kentleri başka türden çatışma biçimleri üzerinden analiz etmişlerdir.

4.2. Emilé Durkheim (1858-1917)
Marx&Engels’in sınıf çatışmasının ve sınıf bilincinin oluşması temelinde ele aldığı kenti
Durkheim dayanışma ve işbölümü kavramlarıyla bağlantılı olarak ele almaktadır.
Toplumlar, dayanışma biçimlerine göre ikiye ayrılırlar. Mekanik dayanışma üzerine
temellenmiş toplumlarda, bireyler henüz farklılaşmamışlardır. Benzer norm, inanç ve
değerleri paylaşırlar ve başka türlü ifade edersek henüz farklılaşmamışlardır. Ortak bilinç
bireyler üzerine egemendir. Bireyler farklılaşmadığı için toplum tutarlıdır.
Organik dayanışmaya dayalı toplumlar ise, daha ‘çağdaş’ oluşumlardır. Toplumun bütünlüğü
açısından her organın-kurumun- kendine ait görevleri yerine getirdiği ahenkli bir bütündür
organik dayanışmalı toplumlar. Kent toplumunda işbölümü oluşmuştur ve bu işbölümünün
oluşmasının zorunlu bir sonucu olarak organik dayanışma gerçekleşir. (Tolan: 1996: 24-25)
İşbölümünün artışı ise iki faktöre bağlıdır: Maddi yoğunluk -material density-: Bir yerdeki
nüfus yoğunluğunu anlatır. Manevi yoğunluk- moral density: Toplumun üyeleri arasındaki
etkileşimi ve toplumsal ilişkileri anlatan bir kavramdır. Durkheim bir toplumdaki kentleşmeyi
manevi yoğunluğun belirlediğini ileri sürer. Kentleşme işbölümünü arttırır.
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Durkheim’a göre kent yalnızca ortaçağlarda kendi başına anlamlı bir birimdir. İleri kapitalist
toplumlarda kent toplumun ana kuramlarından biri olamaz. Kent ile toplum arasında bir ayrım
mümkün değildir, artık toplum denince akla büyük ölçekte kent gelmektedir. Mesleki ve
toplumsal işbölümü arttıkça yerelliğin önemini yitirdiğini savunur.
Kent, Durkheim açısından, belli toplumsal güçlerin gelişmesi için tarihsel önemi olan bir
koşuldur. Gelişmesinden söz edilen güçler ise kentteki nüfus yığılmasıdır. Nüfus yığılması
işbölümünü özendirir, aynı zamanda da birtakım anormalliklerin doğmasına da yol açar.
Çağdaş toplumun anomik durumlarının belirtileri olan patolojik bozukluklara da kentte
rastlandığına dikkat çeker. (Keleş, 2004: 132-133)

4.3. Max Weber (1864-1920
Weber kent kavramlaştırmasında ekonomik ve siyasi örgütlenmeyi ön plana çıkarır.
Ekonomik olarak kent tarımdan ziyade ticaretle uğraşılan bölgedir. ‘The City’, ‘Şehir’ (1921)
adlı

çalışmasında

Ortaçağ

kentlerini,

Batı

toplumunun

feodalizmden

kapitalizme

evrilmesindeki önemi ve rasyonellik ruhunu geliştirmesi anlamında ele alır.
Kenti analiz etmek için nüfus yeterli bir ölçü değildir. Önemli olan kentin ekonomik ve
siyasal örgütlenme biçimidir. Kentin sürekli bir pazaryeri olma özelliği üzerinde durur.
Kentin ekonomik işlevi hem o bölgede yaşayanların hem de bir ölçüde art bölgesindeki
nüfusun beslenmesini sağlamaktır. Bu çerçevede Weber “tüketim” kenti ile “üretim” kenti
sınıflaması yapar. Tüketim kenti Antik Çağ ve Ortaçağların kentidir. Çağdaş üretim kenti ise
kentin dışı için üretim yapan fabrikaların, zanaatçıların kentidir.
Weber’in kent kuramında kent aynı zamanda siyasal bir birimdir. Üretim-değişim koşullarının
belirlendiği bir yer olmasının yanında siyasal rolü de vardır. Bir kalesinin ve askeri gücünün
bulunması siyasal rolünün sembolleridir. Tarımdan çok ticarete dayanan kent, yanı sıra kısmi
bir siyasal özellikten de yararlanır.
Kaleler ve pazar yerleri Doğu kentlerinde görülmekle birlikte, kent sakinlerinin kimi hak ve
görevlerini yerine getirmek için Batı kentlerinde bir araya geldiklerini ve bu durumun
yalnızca Batı kentlerine özgü olduğunu ileri sürer.
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Weber’in kent kuramında Chicago okulunun ekolojik yaklaşımı olmadığı gibi,

Weber

açısından kent, kendi başına ve kendi içinde ele alınabilecek bir sorun değildir ve bir kent
kuramının geliştirilmesinde yarar yoktur. Kenti sadece kapitalizmin bir parçası olarak ele
almıştır.
Weber’in toplum analizinde kent feodalizmden kapitalizme geçişte ‘ideal tip’ olarak yer alır.
O’na göre Batı’nın dışında dünyanın hiçbir bölgesinde kent örgütlenmesi gerçekleşmemiştir.
Benzer biçimler tarihte görülmekle birlikte Weber’in ‘ideal kenti’ Batı Avrupa’da ortaya
çıkmıştır. “(…) ne ekonomik anlamda ‘şehir’ ne de özel politik-idari yapıyla donanmış bir
sakinler garnizonu, mutlaka bir kentsel topluluk oluşturmaz. Kelimenin mutlak anlamıyla
‘kentsel topluluk’, yalnızca Avrupa’da ortaya çıkmaktadır. İstisnalar zaman zaman Yakın
Doğu’da (Suriye’de, Fenike’de ve Mezopotamya’da) bulunabiliyordu ama yalnızca zaman
zaman ve ilkel nitelikte. Tam bir kentsel topluluk olabilmesi için yerleşim biriminin, alışveriş
ve ticari ilişkilerin göreli bir hâkimiyetini temsil etmesi ve bir bütün olarak yerleşim
birimlerinin şu özellikleri göstermesi gerekirdi.
1) İstihkâm
2) Bir Pazar yeri
3) Kendine ait bir mahkemesi veya hiç değilse kısmen özerk hukukunun olması
4) İlgili bir birlik biçimi
5) Hiç değilse kısmen özerklik ve kendi kendini yönetme ve de sonuçta, şehir
sakinlerinin katıldığı seçimlerle işbaşına gelen idari yetkililerce yönetim.” (Weber,
2000: 59)
Max Weber’in araştırmalarında temel unsur, Batı uygarlığı ve özellikle onun insanlık
tarihinde benzersiz niteliklerinin açıklamak olduğu ileri sürülebilir (Tuna, 1987, s. 31). Bu
batı merkezli yaklaşım tarzı, daha önceki araştırmacılarda da görülmüştür. Gerçekten de
Weber sosyolojisinin temel görevi, kapitalizmi açıklamak ve bununla bağlantılı olarak
Batı’nın toplumlar arası ilişkilerde ileri ve üstün olduğunu kanıtlamak olmuştur. Bu kanıtlama
çabasının çerçevesini akılcılık kavramı oluşmaktadır. Weber’e göre, insanlık uygarlığına
ilişkin her alan (sanat, yönetim, işbölümü, kent vb.) ile her dönem (Yunan, Roma, Orta Çağ
vb.) ancak bu çerçeve içinde incelenince anlam kazanır (Tuna, 1987, s. 30-31).
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Bu bölümün sonunda yer alan MaxWeber’in ‘Şehrin Doğası’22 metni aracılığıyla Batı kentine
atfedilen özellikler ve Doğu kentinin hangi unsurların yoksunluğuna bağlı olarak
‘modern’kentlere sahip olamadığı anlaşılabilir.

Şehrin Doğası
M A X WEBER
Türkçesi: Fırat Oruç
Şehrin Ekonomik Karakteri: Pazar Yerleşimi
Kent tanımlamalarının çoğu yalnızca tek bir öğede ortaktır: şehir basitçe bir ya da birden fazla
müstakil konutlar topluluğundan oluşur fakat nisbeten kapalı bir yerleşim (birimi)dir.
Ayırdedici bir özellik olmasa da geleneksel olarak — hatta bugün bile— evler, şehirlerde
birbirine yakın bir şekilde, duvar duvara inşa edilir. Bu unsurlar yığını, niceliksel olarak
büyük bir yer şeklinde algılanan “kent” tabirinin gündelik kullanımına nüfuz eder. Tek başına
bakıldığında böylesi bir algılama, yaşayanların karşılıklı kişisel yakınlık kurmasını imkânsız
kılacak genişlikte bir koloni oluşturan konutlardan müteşekkil yoğun yerleşimli bir yeri temsil
eden şehir için çoğu kez yanlış değildir. Ne var ki, bu şekilde tanımlandığında yalnızca çok
büyük yerler, şehir olarak nitelendirilebilecektir. Dahası, ulaşacağımız tanım belirsizlikten
kurtulamayacaktır zira kişisel ilişkilerin kaybolmaya yüz tuttuğu (impersonality) büyüklüğü
çeşitli kültürel etmenler belirler. Hiç şüphe yok ki, hukukî açıdan kent özelliğine sahip pek
çok tarihsel yerleşim birimindeki insanlar-arası ilişkilerde bu tip bir kaymadan bahsetmek
imkânsızdı. Bugün bile Rusya’da binlerce kişiyi barındıran ve dolayısıyla sadece birkaç yüz
kişilik nüfusu olan pek çok eski “şehir”den (Doğu Almanya’nın Polonya koloni
bölgesindekiler sözgelimi) daha büyük köyler vardır. Gerek içine aldığı gerekse dışta tuttuğu
şeyler çerçevesinde düşünüldüğünde, büyüklük tek başına, kenti tanımlamak için asla yeterli
değildir.
İktisadî açıdan tanımlanacak olursa şehir, sakinlerinin geçimlerini tarımdan ziyade ticaret
yoluyla sağladıkları bir yerleşim birimidir. Bununla birlikte, ticaretin egemen olduğu tüm
birimleri “şehir” olarak adlandırmak da uygun değildir. Böylesi bir tanımlama, Asya ve
Rusya’nın “ticaret köyleri” gibi aile bireylerinden oluşan ve pratik olarak da miras yoluyla
geçen yalıtılmış bir ticarî yapıya sahip “kent” kolonileri kavramım da içerecektir. Şehrin
22
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belirleyici özellikleri arasına “ticaretin çok yönlülüğü’nü (versatility, diversite) katmak
zorunludur. Ne var ki bu, tek başına, herhangi bir şehrin biricik ayırdedici özelliği olmaya
elverişli gözükmemektedir.
İktisadî çok yönlülük en az iki yolla sağlanabilir: Bir feodal malikânenin ya da bir pazarın
varlığıyla. Bir feodal malikânenin (ya da prensliğin) siyasal ve iktisadî ihtiyaçları, çalışma ve
mal takası yönünde bir talep yaratmak suretiyle, ticarî ürünlerde uzmanlaşmayı teşvik
edebilir. Bununla birlikte, lord ya da prensin oikos’ u (hane: Yunanca) bir kent büyüklüğünde
olsa bile ırgatlığa mahkûm zanaatkâr ve küçük tüccarlardan oluşan bir koloni genellikle
“şehir” olarak adlandırılmaz —tarihsel olarak, önemli “şehir”lerin büyük bir kısmı bu tür
yerleşim birimlerinde ortaya çıkmış olsa da. Böyle bir kökene sahip şehirlerde prensin sarayı
için üretilen ürünler çoğu zaman yerleşimcilerin en önemli, hatta başlıca gelir kaynağıydı.
İktisadî çok yönlülüğü sağlamanın ikinci yöntemi “kent” için genellikle daha fazla öneme
sahiptir; bu, yerleşim yerinde geçici değil de düzenli bir mal mübadelesinin var olmasıdır,
Pazar, yerleşimcilerin geçimlerini sağlamada zorunlu bir unsur haline gelir. Elbette, her
“pazar” kurulduğu yerleşim birimini bir kente çevirmedi. Gezgin tüccarların, mallarım
birbirlerine veya tüketicilere toptan ya da perakende satmak için belirli zamanlarda
buluştukları dönemsel panayırlar ve yıllık dış-ticaret pazarları, çoklukla “köy” şeklinde
adlandıracağımız yerlerde ortaya çıktı.
Dolayısıyla “kent”ten ancak yerel sakinlerin gündelik ihtiyaçlarının İktisadî açıdan önemli bir
bölümünü yerel pazarda ve gözle görülür ölçüde oraya en yakın ardbölge (hinterland) halkının
satmak için ürettiği ürünlerle karşıladıkları durumlarda bahsedebiliriz. Burada kullanılan
anlamıyla “şehir” bir pazar yeridir. Yerel pazar, koloninin ekonomik merkezini oluşturur.
İktisadî ürünlerdeki uzmanlaşmaya bağlı olarak hem kentli hem de kentli-olmayan nüfus,
ihtiyaç duyduğu ticarî kalemleri buradan karşılar. Kırsaldan farklı bir yerleşim şekli olarak
şehrin, ortaya çıktığı her yerde, hem bir lordun ya da prensin ikametgâhı hem de bir pazar yeri
olması olağandı. Şehir, eşzamanlı biçimde her iki türün de, oikos un ve pazarın, merkezini
oluşturdu ve düzenli pazarın yanı sıra çoğu zaman gezgin tüccarların dönemsel dış pazarı
olarak da hizmet etti. Kelimenin buradaki anlamıyla bir “pazar yerleşimi”dir şehir.
Bir pazarın varlığı çoğu kez bir lord ya da prensin verdiği ayrıcalıklara ve koruma
teminatlarına dayanır. Bunlar, çoğunlukla dışardan gelen ticarî ürünlerin düzenli arzı, geçiş
ücretleri, refakat etme ve diğer koruma ücretlerinden gelecek paralar, pazar gümrükleri ve
dava harçları gibi kalemlerle ilgiliydi. Bunun yanı- sıra, lord ya da prens, vergi ödeyebilecek
durumdaki tüccarların o yöreye yerleşmelerinden, pazarın etrafında pazar yerleşimi oluşur
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oluşmaz oradaki toprak rantlarından kazanç sağlamayı da umut ediyordu. Bu tür fırsatlar,
nakdî gelirleri ve hazinedeki değerli maden miktarını arttırma şansını temsil ettiklerinden,
lord ya da prens için özel bir öneme sahipti.
Ne var ki, şehir lordun ya da prensin oikos’ una fizikî ya da sair her türlü yakınlıktan yoksun
olabilirdi. Şehrin, orada kalmayan lordlar ya da prenslere verilen yahut ilgili tarafların
kendilerince zorla elde edilen ayrıcalıklar dolayısıyla ulaşım araçlarının değiştiği elverişli bir
kesişme noktasında (Umschlageplatz) tam (pür) bir pazar iskânı şeklinde ortaya çıkışında
durum, bu şekildeydi. Bu, girişimcilere ayrıcalıklar tanıma —onların bir pazar kurup burada
yeni yerleşimciler istihdam etmelerine izin verme— şeklinde de olabiliyordu. Bu tür
kapitalistik (odağını sermayenin teşkil ettiği) kent oluşumları özellikle ortaçağdaki sınır
bölgelerinde, bilhassa Doğu, Kuzey ve Orta Avrupa’da yaygındı. Bu uygulama tarihsel olarak
—kesin bir kural olmasa da— tüm dünyada var olagelmiştir.
Şehir, bir prensin sarayına ya da ayrıcalıklarına herhangi bir şekilde bağlanmaksızın yabancı
istilacılar, deniz savaşçıları ya da ticarî yerleşmeciler yahut nihayet, ticaretle ilgilenen yerel
unsurlar aracılığıyla doğabilirdi. Bu durum özellikle erken Orta Çağ’da yaygındı. Ortaya
çıkan şehir tam bir pazar yeri hüviyeti kazanabiliyordu. Bununla birlikte büyük asilzade
malikâneleriyle pazar çoğunlukla bir arada görülürdü. Bu durumda şehrin bir bağlantı noktası
olan soylu haneler ihtiyaçlarını ya tabiata dayalı bir ekonomi (yani ırgat hizmeti yahut buna
bağlı zanaatkâr ve tüccarlara yüklenen vergiler) aracılığıyla ya da o pazarın en önemli
müşterileri olarak yerel pazarda takas yapmak suretiyle giderirlerdi. İkincil ilişki biçimi
(takas) giderek daha da yaygınlaştıkça şehrin pazar temeli daha belirgin bir şekilde ortaya
çıktı ve böylelikle şehir, aşama aşama, oikos un yanında salt bir pazar uzantısı olmaktan
kurtuldu. Büyük malikânelere olan bağlılığına rağmen şehir o zaman bir pazar yeri oldu. İlk
patrimonyal kentin ve iktisadî öneminin niceliksel genişleyişi, kural olarak, prens hanesinin
ve vasal ya da büyük memurların sarayları gibi prens hanesine bağlı diğer büyük kent
hanelerinin ihtiyaç duydukları şeyleri pazarda karşılayabilme olanağının artışıyla at başı
gider.
Tüketici ve Üretici Şehir Türleri
Sakinlerinin İktisadî açıdan, soylulara ait hanelerin satın alma gücüne dayandığı prenslik
kentine benzer şekilde, diğer büyük tüketicilerin —rant sahipleri gibi— satın alma gücünün
orada yaşayan tüccarların İktisadî fırsatlarını belirlediği şehirler vardır. Gelirlerinin türü ve
kaynağı göz önüne alındığında bu tür büyük tüketicilerin oldukça farklı türleri vardır. Bunlar,
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meşru ve gayrimeşru gelirini şehirde harcayan memurlar veya kent dışındaki toprak rantlarını
yahut siyasal olarak belirlenmiş gelirlerini burada harcayan lordlar ya da siyasal iktidar
sahipleri olabilir. Şehir her iki durumda da prenslik kentine oldukça yaklaşır zira büyük
tüketicilerin satın alma gücünü sağlayan patrimonyal ve siyasal gelirlere dayanır. Pekin bir
memurlar kentiydi. Moskova ise serfliğin kaldırılmasından önce toprak rantına bağlı bir
şehirdi.
Kentsel toprak-rantlarının, toprağa dayalı mülkiyetin oluşturduğu ticaret tekelleri tarafından
belirlendiği şehirler, ilk bakışta birbirine benzer gibi görünüyorsa da, temelde birbirinden
farklıdırlar. Bu tür şehirler bir kent aristokrasisinin elinde toplanan ticaret sonucunda ortaya
çıkar. Bu, her zaman tesadüf edilen bir gelişme tipiydi: Antik dönemde, Bizans
İmparatorluğu’na kadar Yakın Doğu’da ve Orta Çağ’da görüldü. Ortaya çıkan şehir iktisadi
açıdan rantiyer bir kent tipi değil fakat daha çok bir tüccar ya da ticaret şehridir. Burada
rantlar kazananların hane sahiplerine verdiği haracı temsil eder. Bu durum ile rantların,
tekelcilere olan vergi (haraç) yükümlülükleri tarafından değil de kent-dışı kaynaklarca
belirlendiği durum arasındaki kavramsal farklılık her iki türün geçmişteki etkileşimine gölge
düşürmemelidir. Büyük tüketiciler yaptıkları işten elde ettikleri gelirleri (bu-gün tahvil ya da
hisse senetlerinden gelen faizi) şehirde harcayan rantiyerler olabilir. Bunun sonucu olarak,
(sözgelimi Arnheim şehrinde olduğu gibi) satın alma gücü, sermayeye dayalı biçimde
koşullanmış parasal rant kaynaklarına dayanır. Veya Wiesbaden gibi bir “emekli-şehri”nde
(pensionopolis) görüldüğü üzere satın alma gücü devletin verdiği emekli aylıklarına ya da
başka devlet rantlarına dayanabilir. Birbirine benzeyen bu örneklerin tümünde görülen kent
tipi tüketici şehir türü şeklinde tanımlanabilir; zira yaşanılan yerde özel bir iktisadî karaktere
sahip büyük tüketicilerin varlığı o yerin tüccarları için tartışılmaz bir ekonomik öneme
sahiptir.
Tüketici şehir tipinin karşıtı üretici şehir tipidir. Şehirdeki nüfus ve satın alma gücündeki
artış, sözgelimi Essen ya da Bochum’da olduğu gibi, dışarıya mal arz eden —dolayısıyla
modern endüstri tipini temsil eden— fabrikaların, imalathanelerin ve diğer sanayi kollarının
kurulmasının bir sonucu olabilir ya da, Asyatik, Antik ve Ortaçağ kent türlerinde olduğu gibi,
o yerin zanaatkâr ve tüccarları mallarını gemilere yükleyip uzak diyarlara yollayabilirler. Her
iki durumda da yerel pazarın tüketicileri, o yerin sakinleri ve/veya girişimcileriyse büyük
tüketicilerden, büyük bir kitle oluşturan işçi ve zanaatkârlardan ve işçilerle zanaatkârlar
tarafından dolaylı olarak desteklenen tüccarlarla toprak rantı sahiplerinden oluşur.
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Tüketici şehir, ticaret şehri ve tüccar şehriyle tezat halindedir. Tüketici şehrin büyük
tüketicilerinin satın alma gücü, yabancı ürünlerin yerel pazarda kâr amacıyla perakende olarak
satılmasına (sözgelimi, Ortaçağ’daki yün kumaş satıcıları), yerli üreticilerden elde edilen
malların ya da yerel ürünlerin kâr amacıyla dışarda satılmasına (Hansa’nın ringa balığı
sözgelimi) ya da yabancı ürünlerin satın alınıp orada bekletilerek veya bekletilmeksizin
dışarıya satılmasına (aracı ticaret şehirleri) dayanır. Çoğu kez ortaya çıkan, bütün bu
ekonomik etkinliklerin bir bileşimiydi: commenda ve societas maris bir tractator un (gezgin
tüccar) kendisine o yerin kapitalistleri tarafından verilen sermayeyle satın aldığı ürünlerle
Levanten pazarlara seyahat ettiği anlamına geliyordu. Tractator çoğu kez gemi ambarlarında
seyahat ediyordu. Bu ürünleri Doğu’da satıyor ve elde ettiği kazançla yerel pazarda satmak
için Doğu malları satın alıyordu. Bu işten elde edilen kâr daha sonra, önceden düzenlenmiş
anlaşmaya göre tractator ve kapitalist arasında bölüşülüyordu.
Ticaret şehrinin satın alma gücü ve vergilendirilebilirliği yerel iktisadi yapıya dayanıyordu.
Aynı durum tüketiciler şehrinden farklı olarak üreticiler şehri için de geçerliydi. Kara ve deniz
ticareti ve çok sayıda ikincil toptan ve perakende etkinliğe ilişkin iktisadi fırsatlar, tüccarların
denetimindeydi. Bununla birlikte bu oluşumların ekonomik etkinliği sadece yerel perakende
ticareti değil fakat gözle görülür ölçüde dış ticareti de kapsıyordu. Bu durum, temelde, ulusal
ve uluslararası finansörlerin ya da büyük bankaların (Londra, Paris, Berlin) veya borsaların,
kartellerin (Düsseldorf) bulunduğu modern kentin durumuyla aynıydı. Bunun sonucunda,
bugün şirketlerin kazançlarının çok önemli bir kısmı, daha önce görülmemiş bir oranda,
kazanılan yerden başka yerlere akmaktadır. Dahası, iş kazancının gittikçe büyüyen bir
bölümü, işin yapıldığı metropol bölgesinde değil, fakat banliyö villalarında, kırsal tatil
bölgelerinde ya da uluslararası otellerde tüketilmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak hemen
hemen yalnızca iş merkezlerinden oluşan “kent-kasabalar” (city-towns) ya da kent alanları
yükselmektedir.
Bu kısa izahatla hedeflenen saf bir ekonomik şehir kuramının gerektirdiği bilgiççe ayırımlar
değildir. Dahası, belirtmeye bile gerek yok, var olan şehirler hemen her zaman karma türleri
temsil ederler. Dolayısıyla şayet şehirler ille de iktisadî açıdan sınıflandırılacaksa bu, onların
baskın iktisadı bileşeni çerçevesinde yapılmalıdır.
Şehrin Tarımla İlişkisi
Şehrin tarımla ilişkisi tümüyle kopuk olmamıştır. Bir yandan pazar yeri ve tipik kentsel ticaret
merkezi olarak görev görürken, besin ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü tarım yoluyla
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karşılayan —hatta satmak için besin üreten— geniş bir kentli tabakanın orada ikamet etmesi
nedeniyle,

ortalama

şehirden

keskin

bir

şekilde

ayrılan

“yarı-kırsal

kentler”

(Ackerburgerstaedte) vardı— hâlâ da var. Genel olarak şehir büyüdükçe, kent sakinlerinin
kendilerine yetecek bir mera ve orman parçasını köydeki tarzda kontrol imkânına da sahip
olmaksızın besin ihtiyaçlarını karşıladıkları arazi parçasını elden çıkarmaları da o kadar
güçleşir. Ortaçağ’daki en büyük Alman şehri olan Cologne, en başından beri Allmende den
(halk tabakası) yoksundu. Oysa Allmende o zamanki köylerin hiçbirinde eksik değildi. Kıta
Avrupası’nın diğer bölgelerindeki ortaçağ kentleri ise kendi sakinleri için en azından önemli
büyüklükte mera ve ormanlar tahsis ettiler.
Kentlilerin kullanabileceği geniş arazi parçalarının varlığı, güneyde ya da Antik dönemde
daha çok göze çarpmaktadır. Bugün tipik “kentli”yi haklı olarak kendi besin ihtiyacını kendi
toprağından karşılamayan bir insan olarak düşünsek de, tipik antik şehirlerin çoğunda esas
itibariyle bunun tersi bir durum söz konusuydu. Ortaçağdaki durumun aksine antik kentlinin
en genel geçer özelliği, kendisini besleyen ve kanunen kendisine ait olan bir toprak parçasına,
bir kleros ya da fundus A (İsrail’de: chelek) sahip olmasıydı. Antik dönemin tam kentlisi,
yarı-köylüydü.
Ortaçağ’da, Antik dönemde olduğu gibi, tarımsal mülkiyet tüccar tabakanın elindeydi. Bu,
Avrupa’nın kuzeyinden çok, güneyinde sıkça rastlanan bir durumdu. Hem ortaçağ hem antik
şehir devletlerinde zaman zaman oldukça fahiş büyüklüğe ulaşan tarımsal mülkiyetler geniş
bir tabana dağılmıştı—ya güçlü şehirlerin yöneticilerinin siyasal egemenliğinde ya da yurttaş
konumundaki meşhur toprak sahiplerinin mülkiyetindeydi. Chero- nes’in Miltiade üzerindeki
egemenliği ya da ortaçağ aristokrat ailelerinin —Cenovalı Grimaldi ailesi gibi— taşra veya
denizaşırı bölgelerdeki lordluk toprakları buna bir örnektir.
Bölgelerarası konuma sahip malikâneler ve kişi olarak yurttaşların egemenlik hakları, genel
bir kural olarak, kentin ekonomik politikasının hedefleri arasında değildi. Bununla birlikte,
zaman zaman karma(şık) durumlar da yaşanmıyor değildi; öyle ki o anki şartlara göre
bireylere kent tarafından toprak bahşedildiği de oluyordu. Doğal haliyle bu, yalnızca
toprakları kent tarafından güvence altına alman bireylerin en güçlü partrisyenlerden olmaları
durumunda ortaya çıkıyordu. Bu tür durumlarda toprak, o topraktan elde edilen İktisadî ve
siyasî meyvelere sonradan ortak olacak kent iktidarının dolaylı yardımıyla kazanılmakta ve o
sayede elde tutulmaktaydı. Geçmişte durum çoğu kez bu merkezdeydi.
Ticaret ve mübadelenin öznesi olarak şehrin, besinin elde edildiği toprakla ilişkisi “kent
ekonomisi”nin bir yönünü oluşturur ve “hane ekonomisi” ile (household economy) “ulusal
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ekonomi” arasında özel bir “ekonomik aşama”yı teşkil eder. Bununla birlikte, kenti bu
şekilde düşündüğümüzde, siyasî-iktisadi boyutlar kavramsal olarak saf ekonomik niteliklerle
kaynaşır ve tek bütün şeklinde tasavvur edilirler. Tüccar ve gezgin satıcının bir arada yaşayıp
gündelik ihtiyaçlarını düzenli olarak pazarda karşılamaları “şehir” kavramının muhtevasını
bütünüyle doldurmaz. Yalnızca tarımsal ihtiyaçların, kapalı yerleşim birimleri dâhilinde
karşılandığı ve tarımsal üretimin tarıma dayanmayan kazançla ilişkisinin olduğu ve pazarların
varlığının ya da yokluğunun farklılık yarattığı yerde, ticaret veya küçük pazar-kasabalarından
bahsedebiliriz, fakat şehirlerden değil. Demek oluyor ki, önceki bölümlerde incelenen
olgularda ekonomik yönü olmayan gizli boyutlar vardı. “Şehir” kavramını ekonomik olmayan
etmenleri de içerecek şekilde genişletmenin zamanı geldi.
Siyasi-İdarî Şehir Kavramı
Şehir bir konutlar topluluğunun yanı sıra kendi arazi mülkiyeti ve bir gelir-gider bütçesiyle
İktisadî bir birliğe sahiptir. Böyle bir İktisadi birlik, niceliksel farklıklar ne kadar büyük
olursa olsun, köyde de ortaya çıkabilir. Dahası, bunun hem İktisadî hem de düzenleyici [kural
koyucu] bir birlik olması, en azından geçmişte, yalnızca kente özgü bir durum değildi. Bu
türden ekonomik bir birlik politikası oluşturması nedeniyle benzeri düzenlemeler köyde de
vardı. Başkasının arazisine izinsiz girme kısıtlamaları, mera düzenlemeleri, odun ve samanı
dışarı çıkarma yasağı ve benzeri denetimler köyün yabancısı değildi.
Geçmişte şehirler yalnızca ortaya çıkan düzenlemelerin türleri bakımından farklılaşıyordu.
Özgün olan sadece birlik adına yapılan siyasal ekonomik düzenlemenin hedefleri ve bu
hedeflerin öngördüğü karakteristik önlemlerin alanıydı. Belirtmeye bile gerek yok, “kentsel
iktisadî politika”nın önlemleri, zamanın ulaşım koşullarında kıyıdan uzak şehirlerin
çoğunluğunun en yakın ard- bölgenin tarımsal kaynaklarına dayandıkları gerçeğine önemli
ölçüde bağlıydı. Atina va Roma’nın tahıl politikalarına bakıldığında bunun kıyı kentleri için
de geçerli olduğu görülür. Kentsel ticaret bölgelerinin tümünde olmasa da çoğunluğunda,
doğal “spekülasyon” fırsatı tanınıyordu. Kent pazarı, ürünleri, özellikle de besin maddelerini,
değiş tokuş etmenin yegâne değilse de mutad yeriydi.
Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli husus, ticaret amacıyla üretimin çoğunlukla
uzmanlaşmış küçük işletmeler şeklinde örgütlenen zanaatkâr teknolojisi biçiminde
olduğuydu.
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Bu tür bir üretim az bir sermaye (veya sermayeye hiç gereksinim duyulmaksızın) ve uzun bir
çıraklığa tâbi tutulan oldukça sınırlı sayıdaki kalfayla yürütülüyordu. Yerel perakendecilere
yapılan satış, büyük nisbette müşterilere yapılan türdendi.
Zamanın pazar koşulları yukardaki olgular göz önünde tutulduğunda, doğal olarak, ortaya
çıkacak türdendi. “Kentsel İktisadi Politika” denilen şeyin en önemli özelliği, ekonomik
düzenlemeler yoluyla kitleleri sürekli ve ucuz bir şekilde besleme ve tüccar ve gezgin
satıcıların İktisadî fırsatlarını standartlaştırma amacıyla yerel kent ekonomisinin koşullarını
istikrara kavuşturma yönünde gösterdiği çabaydı. Ne var ki, ileride göreceğimiz gibi,
ekonomik düzenleme kentsel İktisadî politikanın biricik hedefi değildi. Kaldı ki, tarihsel
olarak ortaya çıktığında da tümüyle olgunluğa erişmiş değildi. İktisadî denetim tam anlamıyla
yalnızca siyasal lonca düzeninde ortaya çıkar. Sonuç olarak bu durum, tüm kentlerin
gelişiminde yaşanan bir geçiş aşaması olarak görülemez. Durum ne olursa olsun, kentsel
İktisadî politika, ekonomik evrimde evrensel bir aşamayı temsil etmez.
Müşteri ilişkileri ve —sermaye olmaksızın faaliyet gösteren— uzmanlaşmış küçük işletmeler
temelinde, tarım üreticileri ve tarım-dışı üreticiler ve yerli tüccarlar arasında bir mübadelenin
yaşandığı yerel kent pazarı, takasın bir tür İktisadî karşılığım temsil eder. Çünkü içerdeki
mübadeleden bağımsız olarak, temelini emeğin bu şekilde toplanması ve bütünlenmesinde
bulduğundan oikosla bağlantılı uzmanlaşmış bağımlı bir ekonominin emek ve vergileriyle
sistematik bir biçimde bölünmüş hizmetlere karşılık gelir. Buna paralel olarak, kentteki
mübadele ve üretim koşullarının denetimi (kentsel iktisadî politika), oikos ekonomisinde
birleşen (geleneksel, feodal ve sözleşmeye dayalı) etkinliklerin tanzimine tekabül eder.
Bu ayırımların sınırlarını çizerken bile “kentsel iktisadi alan”, “kentsel alan” ve “kentsel
otorite” kavramlarını kullanıyor olmamız, “kent” kavramının şu ana kadar kullanılmış olan
saf ekonomik kategorilerin dışında birtakım kavramlar çerçevesinde incelenebileceğini ve
incelenmesi gerektiğini gösterir.
Kent analizi için gerekli ek kavramlar siyasal kavramlardır. Kentsel İktisadî politikanın
kendisinin, kentin ve sakinlerinin siyasal yönetimini elinde tutan prense ait bir iş olabilmesi
bu gereksinimi yeterince açıklar. Bu durumda kentsel bir İktisadî politika varsa bu, kentin
sakinlerine rağmen kent sakinleri için belirlenir. Bununla birlikte durum böyle olduğunda
bile, şehir yine de kısmen özerk bir birlik, özel siyasî ve İdarî düzenlemelere sahip bir
“topluluk” şeklinde düşünülmelidir.
Daha önce tartışılan İktisadî şehir kavramı siyasî-idarî şehir kavramından tümüyle ayrı
tutulmalıdır. Yalnızca ikinci anlamda, özel bir alan şehre ait olabilir. Bir yer İktisadî açıdan
64

şehir niteliğine sahip olmasa da siyasî-idarî anlamda şehir olarak adlandırılabilir. Orta Çağ’da,
geçiminin yüzde doksan küsurunu tarımdan sağlayan, yasal olarak “şehir” kabul edilen
bölgeler vardı. Bu oran, yasal olarak “köy” şeklinde tanımlanan pek çok yerleşim birimindeki
tarımsal gelir oranın üzerindeydi.
Bu tür yarı-kırsal şehirlerden tüketici, üretici ya da ticarî şehirlere-geçiş doğal olarak oldukça
kolaydır. İdarî açıdan köyden ayrılan ve dolayısıyla şehir olarak ele alınan bu yerleşim
birimlerinde sadece bir şey, yani toprak-sahipliğine ilişkin düzenlemelerin türü, âdet olduğu
üzere kırsal toprak-sahipliği biçimlerinden farklıdır. Bu tür şehirler İktisadî açıdan hane
sahipliğine dayanan —toprak sahipliği bunun bir uzantısıdır— kent emlâkıyla temsil edilen
özel bir rant konumuyla ayırdedilir. Kent emlâkinin konumu idarî bakımdan, özel
vergilendirme ilkelerine bağlıdır. Bu konum, siyasî-idarî şehir kavramı açısından çok daha
belirleyici olan ve saf iktisadî analizin tümüyle dışında duran bir unsura, yani kaleye bağlıdır.
Kale ve Garnizon
Şehrin geçmişte, Antik ve Orta Çağ’da, hem Avrupa’da hem başka yerlerde aynı zamanda
özel bir kale ya da garnizon olması oldukça anlamlıdır. Şehrin bu özelliği günümüzde
tümüyle kaybolmuştur, fakat bu özellik, geçmişte de evrensel değildi. Rathgen’le birlikte
şehirlerin İdarî açıdan var olup olmadıklarından bile şüphe edilebilir. Japonya’nın aksine
Çin’de her şehir devasa bir sur halkasıyla çevriliydi. Bununla birlikte İdarî anlamda şehir
olmayan, İktisadî açıdan taşra kabul edilen pek çok yerin her zaman surları olduğu da bir
gerçektir. Çin’de, bu tür yerlerde, devlet yetkililerinin makamı bulunmazdı.
Sicilya gibi pek çok Akdeniz yöresinde kent surlarının dışında bir taşra işçisi ya da taşra
sakini olarak yaşayan bir insana hemen hemen rastlanmazdı. Bu, asırlar boyu süregelen
güvensizliğin bir ürünüdür. Buna karşılık antik Hellas’ta Sparta kent devleti surların
yokluğuyla temayüz etmekle beraber bu durum, “garnizon-kent” olma özelliğiyle telafi
edilmişti. Sparta bizzat sürekli bir açık askerî kamp olduğu için surları önemsememişti.
Atina’nın ne kadar zaman sursuz kaldığı konusunda hâlâ bir fikir birliğine varılmamışsa da,
Sparta hariç tüm Hellen kentleri gibi Atina da, Ekbantama ve Persepolis gibi —civardaki
yerleşimiyle— kraliyet kalelerine benzer bir tarzda kaya üzerinde inşa edilmiş bir kaleyi
Akropol’e dâhil etti. Kale ya da sur genel olarak Doğu’ya, yanı sıra antik Akdeniz ve ortaçağ
kentlerine aitti.
Şehir ne biricik kale türüydü ne de eski olanı. Anlaşmazlığın olduğu uç bölgelerde ve sürekli
savaş durumlarında her köy kendi kendini takviye edip mevzileniyordu. Elbe ve Oder
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Irmakları arasında kalan bölgede sürekli saldırı tehlikesi altındaki Slav yerleşim birimleri
tahkim edilmişti. Ulusal kırsal köy biçiminin erken zamanlarda, kilitlenebilen ve geceleyin
sürüyü köyün merkezî koruma alanına getirmede kullanılan tek girişli “çitle çevrili” daire
biçiminde bir bölge şeklinde standartlaştığı görülüyor.
Benzer şekilde, surlarla çevrili tepe sığınakları, İsrail Doğu Ürdün’ünden Alman topraklarına
kadar tüm dünyaya yayılmıştı. Silahsız insanlar ve sürüler tehlike zamanlarında buralara
sığınırdı. I. Henry’nin Doğu Almanya’daki sözde “şehir”leri, bu tür tahkimatın sistemli bir
şekilde tesis edilmiş biçiminden ibaretti.
İngiltere’de Anglo-Sakson dönem boyunca her bir “burgh” (borough) [kent], adını aldığı yerel
yönetim bölgesine bağlıydı. En eski ve en açık “kentsel” yükümlülük olan koruma ve
savunma görevi, belli kişilere veya toprak parçalarına bırakılmıştı. Bu tür kaleler normal
zamanlarda kullanıldığında, muhafızlar ya da vasallar sabit bir garnizon şeklinde varlıklarını
sürdürüyor ve ücretlerini para ya da toprak cinsinden alıyorlardı. Sürekli olarak garnizon
şeklinde kullanılan kalelerden Anglo-Sakson burgh’u- na, Maitland’ın kuramındaki
anlamıyla, bir “burgess’’in yaşadığı “garnizon-kent”e akışkan geçişler vardı. Burgess, adını,
kaleyi koruma ve savunma görevi sonucu belirlenen siyasal konumundan almaktaydı. Kent
toprağı ve konut mülkiyetinin hukuksal yapısı da buna göre belirlenmekteydi.
Ne var ki, tarihsel açıdan bakıldığında daha ziyade malikâne şatosu (manorıal castle)
tarzındaki şehir kalesinin ilk habercisi ne savunma çitiyle çevrilmiş köy, ne de acil durumlar
için oluşturulan tahkimattır. Malikâne şatosu lordun ve ona, memur ya da kişisel bir yandaş
olarak boyun eğen savaşçıların aileleri ve hizmetçileriyle birlikte ikamet ettikleri bir kaleydi.
Askerî şato inşası oldukça eskiye—hiç şüphesiz savaş arabasından ve atın askeri amaçla
kullanılmasından da eskiye uzanır. Tıpkı savaş arabası gibi, şatonun önemi de şövalyelik ve
kraliyet savaşçılığının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Şato yapımı ve şato prensliği, tüm
dünyada; klasik şarkılar döneminin kadîm Çin’inde, Vedalar Hindistan’ında, Mısır ve
Mezopotamya’da, Kenan’da, Deborah’ın Şarkısı zamanında İsrail’de, Homer destanları
dönemi boyunca Yunanistan’da ve Etrüskler, Keltler ve İrlandalılar arasında yaygındı. Eski
Mısır kaynakları şatolardan ve komutanlarından bahseder ve bunların ilk başlarda, tıpkı
birçok küçük prenslik gibi birleştiği kabul edilebilir. Eski belgelerden, Mezopotamya’da,
bölgesel krallıkların gelişiminden önce, Vedalar zamanında Batı Hindistan’da ve muhtemelen
en eski Gatalar zamanında İran’daki gibi şatoyu mekân tutan bir prensliğin var olduğu
anlaşılıyor. Şato, siyasal çözülme zamanında Ganj havzası üzerindeki Kuzey Hindistan’ın her
tarafında kesin bir bas-kınlığa sahipti. Bu son örnekte, kaynakların kral ve soylu sınıf arasında
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tuhaf bir biçimde sıkışıp kalmış olarak gösterdiği eski Kşatriyalar, açıkça anlaşılıyor ki birer
prensti.
Hıristiyanlaştırma döneminde Rusya’da şato yapımına ağırlık verildi. Aynı durum İsrail
konfederasyonu (Abmilech) zamanında Suriye’de Thutmose hanedanlığı döneminde de
görülür. Eski Çin literatürü de şatonun ilk ortaya çıkışına ilişkin yadsınamaz kanıtlar sunar.
Hellen ve Ön Asya deniz şatosu hemen her tarafta korsanlık kadar yaygındı. Tahkim
edilmemiş Girit saraylarının şatonun yerine yükselmesi için özellikle derin bir huzur ve barış
döneminin yaşanmış olması güçlü bir olasılıktır. Bu bölgedeki Decelia gibi Peloponnes
Savaşları’nda oldukça önemli olan daha sonraki şatolar başlangıçta soylu ailelere ait kalelerdi.
Ortaçağ’da siyasal açıdan bağımsız bir yarı-soylu tabakanın (gentry) gelişimi, İtalya’daki
castellı ile başladı. Kuzey Avrupa’da vasalların bağımsızlığı da Below’un yerinde
saptamasıyla çok fazla sayıdaki şato yapımıyla bağlantılıydı.

Almanya’da, modern

zamanlarda bile bireysel temsilcilik, ne kadar zayıflamış olursa olsun, bir şato ailesinden
gelmeye bağlıdır. Bir şatonun denetimini elinde tutmak o zaman, ülke üzerinde askerî
egemenlik kurmak anlamına geliyordu. Tek sorun bu denetim yetkisinin “kimin elinde”
olduğuydu. Denetim yetkisi münferit lordların ya da şövalyelerden oluşan konfederasyonların
yahut kendi vasal ve memurlarının sadakatine güvenebilecek durumdaki bir yöneticinin
elindeydi.
Kale ve Pazarın Kaynaşma Noktası Olarak Şehir
Müstahkem şehir, özel bir siyasal forma bürünmesinin ilk aşamasında bir kralın, soyluların ya
da bir şövalye birliğinin tahkimatı konumundaki bir şatoya dayanıyordu. Bu soyluların ya
kendileri kalede ikamet ediyor ya da oraya paralı askerlerden, yasallardan ve hizmetkârlardan
oluşan bir garnizon bırakıyorlardı. Anglo¬sakson İngiltere’sinde bir “haw”a —”burgh” içinde
etrafı çevrili bir eve— sahip olma hakkı civar taşradaki birtakım toprak sahiplerine bir
ayrıcalık şeklinde bahşedilmişti. Antik ve Ortaçağ kal-yasında soylunun kentteki evi taşradaki
şatosuna eklenti olarak düşünülmekteydi. Şatonun bitişiğinde yaşayanların bazen tümü, bazen
özel bir tabakası, yurttaşlar (burgess) olarak, surların yapım ve onarımı, nöbet tutma, savunma
hizmeti ve zaman zaman kentin askeri erkânına azık temin etme ve iletişim gibi birtakım
askerî görevleri yerine getirmek zorundaydı. Bu örnekte kentli, kendi malikânesinin bir
üyesidir zira kentin askerî birliğine dâhildir.
Maitland bu durumu İngiltere özelinde incelemiştir. “Burgh”taki evler, tahkimatı koruma
göreviyle meşgul kişilerin mülkiyetindeydi. Bu, köyle tezat teşkil eder. Kralın ya da soylu
sınıfın güvencesinde olan pazar asayişiyle birlikte askerî yargı hakkı ortaya çıkar. Siyasal
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işleve sahip şatoyla ekonomik işlevi olan ve kentlerin pazar alanlarıyla birlikte bazen her iki
işleve de hizmet eden pazar arasında esnek (plastik) bir ikilik vardır. Aynı durum, ordunun
toplanma ve eğitim alanıyla barışçıl İktisadî mübadelenin gerçekleştiği yer arasında da söz
konusudur.
Askerî eğitim alanıyla İktisadî pazar, mekânsal açıdan her yerde birbirinden kopuk değildir.
Atina pnyx’i, köken olarak siyasal ve dinsel etkinliklerin yanı sıra İktisadî mübadelenin
yapıldığı agora dan” çok daha sonra ortaya çıkan bir gelişmeydi. Diğer taraftan Roma’da,
comitum ve campus maritus"(askeri eğitim alanı) çok eski zamanlardan beri İktisadî foradan
ayrıydı—tıpkı Ortaçağ’da, kent alanının ön cephesi olarak, Siena’daki piazza del campo nun
(bugün hâlâ kentin çeşitli semtleri arasında düzenlenen yarışlar için kullanılan bir turnuva
alanı) hemen yakınındaki mercato’dan” ayrı olması gibi. Benzer şekilde İslam şehirlerinde
de, savaşçıların etrafı çevrili kampı olan kasaba (kasbeh) mekânsal olarak pazardan (bazaar)
ayrıydı. Güney Hindistan’da yüksek rütbelilerin siyasal şehri, İktisadî şehirden kopuk bir
biçimde ortaya çıkar.
Siyasal kale garnizonuyla sivil İktisadî nüfus arasındaki ilişki karmaşık olmakla birlikte
kentin kompozisyonu açısından her zaman için çok önemlidir. Nerede bir şato kurulduysa
malikânenin ve savaşçıların ihtiyaçlarını karşılayacak zanaatkârlar oraya gelip yerleşmiştir.
Bir prensin askerî hanesinin tüketim gücü ve sağladığı koruma güvencesi tüccarları
cezbediyordu. Dahası, lordun kendisi de bu sınıfları cezbetmeye özen gösteriyordu, zira ya
ticarî kazancı vergilendirmek ya da sermaye vererek ticarete katılmak suretiyle onlardan
parasal gelirler elde etme durumundaydı. Bazı zamanlar lord kendi başına ticarete girişiyor,
hatta onu tekeline alıyordu. Kıyıdaki şatolarda, lord, gemi sahibi ya da limanın yöneticisi
olarak, korsanlıktan ya da barışçıl bir şekilde elde edilen kârlardan bir pay alıyordu. Orada
yaşayan yandaşları ve vasalları da, lordun, ya gönül rızasıyla ya da onlarla iyi geçinmek
durumunda olduğu için mecburen verdiği ticaret yapma iz-ni sayesinde kazanç sağlıyorlardı.
Antik dönemdeki şehir lordlarının ticarî etkinliklere katılmalarına ilişkin kanıtlar çoktur.
Cyrene gibi eski Hellen kentlerinden kalma vazolar, mallan tartan kralı (silphion) resmeder.
Mısır’da tarihsel dönemin başlarında Aşağı Mısır Firavununun bir ticaret filosundan
bahsedilir. Dünyada oldukça yaygın olmakla birlikte, özellikle taşımacılık ticaretinin
kolaylıkla kontrol edildiği kıyı “şehirleri”nde, yerleşik askeri ailelerin iktisadi çıkarı, ticari
kazançlara bizzat katılmaları sonucunda, şato reisinin koyduğu tekellere rağmen, büyüyüp
gelişmiştir. Bu ailelerin kent ekonomisine katılabiliyor olmaları çoğu zaman prensin (varsa)
tekelini sarstı. Durum böyle olduğunda prense yönetim halkasında primıts inter pares ya da
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yalnızca eşit gözüyle bakılıyordu. Yönetim halkası, toprağa dayalı mülkiyetle yaşamını
sürdüren ve bazı barışçıl ticaret biçimlerinden ya da korsanlıktan veya deniz savaşlarına
katılarak sermaye sahibi olan kentli ailelerden oluşmaktaydı. Özellikle Ortaçağ’daki
commenda sermayesi bunların elindeydi. Prens çoğu kez kısa dönemler için seçilmekteydi ve
her hâlükârda gücü önemli ölçüde sınırlanmıştı. Eski kıyı kentlerinde Homer döneminden
itibaren aşamalı bir biçimde yıllık belediye meclisleri ortaya çıktı. Oldukça benzer oluşumlar
erken Orta- Çağ’da da yaşandı. Venedik’te bu tür oluşumlar dükalara karşı bir denge görevi
görüyordu. Bununla birlikte bir kraliyet kontunun veya vikontun ya da piskoposun veya başka
birinin kentin lordu olmasına bağlı olarak oldukça değişik liderlik konumları vardı. Diğer
tipik ticaret kentlerinde de benzer gelişmeler görülür.
Bunun içindir ki, erken Antik dönemde ve Ortaçağ’da kentli ticarî sermaye sahipleri, ticaret
finansörleri, kentin yüksek konumdaki kişileri, ilke olarak ticarî “işletme” sahiplerinden,
kelimenin en dar anlamıyla tüccarlardan ayrı değerlendirilmelidir. Tabakaların çoğu kez
birbirine karıştığına kuşku yoktur. Gerçi bu sayede daha sonraki açılımları daha o dönemden
öngörebiliyoruz.
Ardbölgede (hinterland), yükleme noktaları, terminaller, nehir kavşakları ve kervan
güzergâhları (sözgelimi, Babil) benzer gelişmelerin yaşandığı yerler olabiliyordu. Tapınağın
rahibi ile kentin ruhanî lordu arasında zaman zaman rekabet baş gösteriyordu; zira meşhur
tanrıların tapınak alanları oradaki farklı etnik kökenli unsurlara kutsal koruma sağlıyordu. Bu
tür bölgeler siyasal açıdan korunmasız ticaret için uygun mahaller sağlayabiliyordu.
Böylelikle İktisadî açıdan tapınak gelirleriyle geçinen kent- benzeri bir yerleşim, vergilerle
geçinen prenslik kentinin prense bağlanmasına benzer bir tarzda kendisini tapınak alanına
bağlayabiliyordu.
Münferit örnekler, prensin nakdî gelirlerden elde ettiği payın, lordun malikânesinden ve
vergilendirmesinden bağımsız ticaret ve üretim yapma ayrıcalıkları tanımada ne kadar baskın
olduğunu gösterecek çeşitlilikteydi. Diğer taraftan lord kendi ihtiyaçlarını karşılamakla
ilgilenip kendi kuvvetlerini güçlendirmeye ve dolayısıyla ticareti kendi tekeline almaya
yönelebilirdi. Lord özel ayrıcalıklar tanımak suretiyle yabancıları cezbederken, kendisinin
siyasal koruması altında yaşayan ya da geçimini malikâneden sağlayan yerli sakinlerin
çıkarlarım ve (kendisi için de önem arzeden) “oturmuş” (established ability) becerilerini de
dikkate almak zorundaydı.

69

Bu olası gelişim yelpazesine şehrin kuruluşunun ya da oluşumunun dayandığı baskın grubun
siyasî-askerî yapısının etkileri de ilave edilmelidir. Şehrin gelişiminde, buradan doğan temel
antitezleri göz önünde bulundurmalıyız.
Batı Kentine Özgü Birlik ve Statü Özellikleri
Ne ekonomik anlamdaki “şehir” ne de özel bir siyasî-idarî yapıya bürünen garnizon, zorunlu
olarak bir “topluluk” oluşturur. Bir kent “topluluğu”, kelimenin tam anlamıyla yalnızca
Batı’da rastlanan bir olgudur. Yakın Doğu’da (Suriye, Fenike ve Mezopotamya’da) yer yer
istisnalara rastlanır. Ancak bu süreksizdir ve gelişimini tamamlayamamıştır. Bir yerleşim
biriminin tam bir kent topluluğu oluşturması için aşağıdaki özellikleri bir bütün olarak
sergileyen yerleşim birimiyle olan ticarî ilişkilerde görece bir üstünlük göstermesi gerekir: 1.
bir tahkimat, 2. bir pazar, 3. kendisine ait bir mahkeme ve en azından kısmî bir hukuk
özerkliği, 4. buna bağlı bir birlik (association) şekli ve 5. kısmî otonomi ve kendi başına
buyrulduk (autocephaly) ve dolayısıyla kentlilerin seçtiği yetkililerden oluşan yönetim.
Geçmişte, kent topluluğunu tanımlayan haklar genelde zümrelere ait ayrıcalıklardı. Kent
topluluğunun kendine özgü siyasal özellikleri sadece özel bir tabakanın, farklı ve yeni bir
zümrenin varlığıyla ortaya çıktı. Bu ölçüye göre sadece Batı Ortaçağının “kent”leri bir parça
gerçek şehir özelliğine sahipti; on sekizinci yüzyıl şehirleri bile yalnızca çok sınırlı derecede
gerçek kent topluluklarıydı. Yine bu kurala göre, Asya şehirleri, hepsi pazar ve kaleye sahip
olsalar da, birkaç önemsiz istisna hariç, hiçbir biçimde birer kent topluluğu sayılmazlardı.
Çin’de tüm büyük ticaret merkezlerinin ve hatta pek çok küçük merkezin etrafı surlarla
çevriliydi. Aynı durum Mısır, Yakın Doğu ve Hint ticaret merkezleri için de söz konusuydu.
Bu ülkelerdeki büyük ticaret merkezleri çoğu kez hukukî yetkilere sahip bağımsız yerlerdi.
Çin, Mısır, Yakın Doğu ve Hindistan’da büyük ticaret merkezleri aynı zamanda geniş siyasal
birliklerin merkezi durumundaydı. Bu, Ortaçağ Batı kentlerinde, özellikle Kuzey şehirlerinde
rastlanmayan bir olgudur. Dolayısıyla gerçek kent topluluğuna ait hepsi olmasa da pek çok
temel unsur mevcuttu. Ne var ki, Asya şehirleri kentlilerin sahip olduğu özel bir maddî (esas
hukuk) veya yargılama (usûl) hukukuna ya da yine kentliler tarafından özerk bir biçimde
tayin edilen mahkemelere yabancıydı. Şehirlerde konumlanmış (Hindistan’daki) lonca ve
kastlar, o da yalnızca bir dereceye kadar, kendilerine ait özel bir hukuk ve mahkemeler
geliştirdiler. Bu birliklerin kentsel konumu hukukî açıdan düzensiz ve geçiciydi. Özerk
yönetim bilinmemekte ya da ancak kalıntı düzeyindeydi.
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Dahası, hatta özerk yönetimin görece yokluğundan da önemlisi, şehirde kentlilerden oluşan
bir birliğin varlığı bile taşralıyla karşılaştırıldığında yeterince gelişkin değildi. Çinli kent
sakini hukuksal açıdan, ailesine ve atalarının tapınağının bulunduğu, dolayısıyla kendisini
vicdanen bağlı hissettiği (doğduğu) köye aitti. Bu, geçimini şehirde sağlayan fakat hukuksal
açıdan köylü statüsünde kalan Rus köylü-yoldaşa benzer. Hintli kent sakini bir kast üyesi
olarak kaldı. Kent sakinleri kural olarak, kentte özel bir konuma sahip esnaf loncaları
türünden yerel meslek birliklerine de üyeydi. Son olarak, şehrin kolluk kuvvetlerince taksim
edildiği semt ve mahalleler gibi idari bölgelere bağlıydılar.
Kent sakinlerinin, şehrin idari birimleri dâhilinde belirli görevleri ve hatta zaman zaman
hakları vardı. Semt ya da sokak sakinleri huzuru sağlama işinde, kişilerin güvenliğinden ya da
diğer kolluk görevlerinden topluca sorumlu olabiliyordu. Böylelikle seçilmiş memurlara veya
kalıtsal heyetlere [yaşlılar heyeti] sahip topluluklar oluşturmaları mümkündü. Bu durum, bir
ya da birden çok sivil idari yapının (Machi-Bugyo) hiyerarşik sıralamada kendi kendini
yöneten mahalle topluluklarının üstünde konumlandırıldığı Japonya’da ortaya çıktı. Ne var ki,
Antik ya da Orta Çağ’dakine benzer bir kent hukuku yoktu. Tek başına tüzel kişilik olarak
şehir bilinmemekteydi. Sonuçta, bir bütün olarak şehir, elbette ki, Merovenj ve Karolenj
imparatorluklarında olduğu gibi, ayrı bir İdarî birim oluşturdu, fakat şehirde yaşayanların
yerel yönetime özerk olarak katılmaları söz konusu değildi. Doğrusu şu ki, mahallin sakini
olan bireyin yönetime katılımı taşrada, nüvesini ticarî faaliyetlerin teşkil ettiği -nisbetenbüyük şehirden çoğu kez daha gelişkin durumdaydı.
Sözgelimi Çin köyünde yaşlılar konfederasyonu birçok olay¬da pratik olarak tam yetki
sahibiydi ve yasal olarak ifade edilmese de, Pao-Chia onlara bağlıydı. Hindistan’da da köy
topluluğu pek çok önemli meselede hemen hemen tam özerkliğe sahipti.
Rusya’da mir', III. Alexander zamanındaki bürokratikleştirmeye dek hemen hemen özerk bir
durumda yaşadı. Yakın Doğu dünyasının tümünde köken olarak soylu klan ailelerinden olan,
daha sonra klanın başına geçen “yaşlı önderler” (İsrail’de, sekenim [ihtiyarlar]) yaşadıkları
mahallin temsilcileri ve yöneticileriydi. Yerel mahkemenin de başında onlar vardı. Bu Asya
kentinde or-taya çıkamazdı, çünkü Asyatik kent genellikle bir yüksek memur ya da prensin
payitahtıydı ve dolayısıyla memur ya da prensin muhafızlarının doğrudan gözetimi altındaydı.
Bunun yanı sıra şehir, bir prens kalesiydi ve yargı yetkisini elinde tutan kraliyet memurları
(İsrail’de sarim) tarafından yönetilmekteydi.
İsrail’de memurlar ve sekenim arasındaki ikilik kraliyet döneminde gözlenebilir. Kraliyet
memurları bürokratik krallıklarda, her alanda muzaffer oldular. Yine de bu tür kraliyet
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bürokratları her konuda tam iktidar sahibi değillerdi, zira çoğu zaman şaşırtıcı derecede
kamuoyuna bağlıydılar. Çinli memur, kural olarak, özel durumlarda bir araya gelen klan ve
meslek birlikleri benzeri yerel birliklere karşı oldukça güçsüzdü. Klanların ve yerel birliklerin
bir araya gelip oluşturdukları her ciddi muhalefette Çinli Memur konumunu kaybetti. Yol
kesme, boykot, kepenk indirme ve baskıya tepki olarak zanaatkâr ve tüccar grevleri,
memurların gücünü sınırlayan gündelik olaylardı. Ancak memurların yetkilerine konulan bu
tür sınırlamalar, tümüyle belirsiz türdeydi.
Çin’de ve Hindistan’da loncalar ve diğer meslek birlikleri, memurların dikkate almaları
gereken yetkilere sahipti. Yerel birliklerin başında bulunan kişi, çoğu kez üçüncü tarafların da
dahil olduğu genişçe bir alan üzerinde zorlayıcı yaptırımlara sahipti. Yine de yerel birliklerin
gücü ancak somut grup çıkarıyla ilgili belli konulardaki özel yetkileri içeriyordu. Dahası, bir
kent sakinleri topluluğunu tek başına temsil eden sıradan bir müşterek birlik yoktu —hatta
bunun olanaklılığına ilişkin bir kavramın varlığından bile söz edilemez. Kentliye özgü bir
statü niteliği olan yurttaşlık burada eksiktir. Çin, Japonya ve Hindistan’da ne kent topluluğuna
ne de yurttaşlığa rastlanabilir, Yakın Doğu’da ise bunların yalnızca izleriyle karşılaşmak
mümkündür.
Japonya’da zümrelerin (estates) örgütlenişi tümüyle feodaldi. Hükümet memurları samurai
(binekli) ve kasi (bineksiz), kısmen meslekî birliklerde bir araya gelen köylü (no) ve
tüccarlarla karşı karşıyaydı. Ne var ki, burada da “yurttaşlık” ve “kent topluluğu”
kavramlarından söz edilemez. Aynı durum feodal dönem boyunca Çin için de geçerlidir.
Feodal dönemden sonra Çin’de akademik payelerin verildiği sınavlar neticesinde memur
olmaya hak kazanan okumuşlardan (literati) oluşan bürokratik yönetim, aralarında İktisadî
açıdan ayrıcalıklı tüccar loncalarının ve mesleki birliklerin bulunduğu okuma-yazması
olmayan (illiterate) tabakalarla karşı karşıyaydı. Fakat bu dönemde Çin’de de “şehir
yurttaşlığı” ve “kent topluluğu” kavramlarından söz edilemez. Gerek Japonya’da gerekse
Çin’de meslek birliklerinin kendi kendilerini yönetmeleri bu gerçeği değiştirmez. Dahası
köyler kendi kendilerini yönetmekteyken, şehirler için aynı durum söz konusu değildi. Çin’de
şehir, Japonya’ya tümüyle yabancı bir şekilde, imparatorluk otoritelerinin resmî bir merkezi
ve kalesiydi.
Hint şehirleri birer kale ve pazar yeri olmalarının yanı sıra kraliyet payitahtı veya kraliyet
yönetiminin resmî merkezleriydi. Tüccar loncaları ve kastlar —genellikle meslekî birliklerle
birlikte— özellikle sahip oldukları hukukî yetki ve yargıya nazaran gözle görülür bir özerklik
içindeydi. Bununla birlikte, Hint toplumunun kalıtımsal kast sistemi, içerdiği ritüelistik
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meslek ayırımcılığı sonucu yurttaşlığın ve kent topluluğunun ortaya çıkışına engel oldu. Ve
çok sayıda tüccar ve zanaatkâr kast ve alt-kastının varlığına rağmen bunlar, Batılı kent
tabakalarıyla bir tutulamaz ve aynı çerçeve içerisinde değerlendirilmez. Hindistan’ın tüccar ve
zanaatkâr kastlarının, ortaçağ kent birliklerine denk gelen bir biçimde birleşmeleri de
mümkün değildi zira kast yabancılaşması kastlar-arası “kardeşlik”! (fraternization) tümüyle
engelliyordu.
Kabul edilmeli ki, büyük kurtuluş dinleri döneminde Hindistan’da, pek çok kenti bir birlik
içinde toplayan kalıtsal heyetle (schreschths) birlikte loncalar ortaya çıktı. Bu dönemin
kalıntıları olarak, bugün bazı şehirlerde (Allahabad) Batı’nın belediye başkanına karşılık
gelen ve yönetimde payı bulunan bir kent reisi (schreschth) vardır. Dahası, büyük bürokratik
krallıklardan önceki dönemde Hindistan’da, orduya fil tedarik eden ailelerden oluşan
aristokrat bir sınıf tarafından yönetilen —siyasal açıdan özerk— bazı şehirler vardı. Bu olgu
daha sonraları hemen hemen tümüyle ortadan kalktı. Ritüelistik kast yabancılaşmasının arzu
edilen noktaya ulaşması lonca birliklerinin dağılmasına neden oldu ve Brahmanlarla ittifak
halindeki kraliyet bürokrasileri, birkaç kalıntı dışında Kuzeybatı Hindistan’da yurttaşlık ve
kent topluluğu yönündeki eğilimleri tümüyle ortadan kaldırdılar.
Yakın Doğu’ya gelindiğinde Mısır’ın klasik çağında şehirler, kralın tanıdığı pazar
ayrıcalıklarına sahip birer resmî yönetim merkezi ve kaleydi. Ne var ki, Büyük Krallık
döneminde şehirler özerklik, topluluk örgütleri ve ayrıcalıklı bir yurttaş zümresinden yoksun
kaldılar. Orta Krallık döneminde Mısır’da memur feodalizmi hâkimdi; Yeni Krallık’ ta
ruhbanlardan oluşan bürokratik bir yönetim ortaya çıktı. “Kent ayrıcalıkları” o yerdeki feodal
ve prebendat (prebend (Ing): papaz arpalığı, yüksek mevkideki bir papaza yapılan ufak ama
düzenli ödeme) memuriyet sahiplerine tanınıyordu. Bu durum, eski Almanya’da piskoposlara
verilen ayrıcalıklarla karşılaştırılabilir. Bununla beraber, kent hakları özerk bir yurttaşlar
zümresine tanınmadı ve dolayısıyla bir “kent aristokrasisi”nin tohumları bile atılamadı.
Eski Mısır yurttaşlık kavramına bütünüyle yabancı olmasına karşın, Mezopotamya, Suriye ve
özellikle Fenike’de bu olguya rastlanıyordu. Buralarda oldukça erken bir dönemde, deniz ve
kervan ticaretinin kesişme noktalarında tipik şehir-krallıkları ortaya çıktı. Bu tür şehir
krallıkları güçlü bir kutsal-seküler karaktere sahipti. Buraların bir başka özelliği ise, savaş
arabalarının kullanıldığı dönemde, patrisyen ailelerin “şehir meclisinde” (Tel- el-Amarna
levhalarında bitu) iktidarlarının yükselişiydi.

Kenan şehrinde savaş arabalarını kullanan

şövalyelerden oluşan ve kentte ikamet eden bir birlik ortaya çıktı. Şövalyelik, erken dönem
Helen şehrindekine benzer şekilde köylü çiftçileri muhtaç ve borç kölesi bir duruma getirdi.
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Aynı durum apaçık bir şekilde Mezopotamya’da da vardı. Toprak sahibi, tam bir kentli olarak
İktisadî açıdan savaş hizmetine hak kazanmış “patrisyen”, köylüden ayrıydı. Bu tabakanın
muafiyet ve imtiyazları, kral tarafından bahşediliyordu. Ne var ki, yönetimin askerî gücünün
artmasıyla birlikte bu da ortadan kalktı. Mezopotamya’da siyasal açıdan özerk, Batı tipi
şehirlere ve bir kentli tabakaya rastlamak kraliyet hukukunun yanı başında özel bir kent
hukukuna rastlamak kadar enderdir.
Kendi sermayesiyle ticaretle uğraşan toprak sahibi aristokrat zümre, şehir devleti üzerinde
kendi hâkimiyetini yalnızca Fenike’de kurmayı başardı. Bununla birlikte, Sur ve Kartaca’da
zamanın madenî paralarından —am Sor ve am Karthadast—bir yönetici “demos’’un varlığına
ilişkin ipucu çıkarmak nerdeyse imkânsız gibidir ve böyle bir şey olmuşsa da bu, ancak çok
daha sonraki bir döneme aittir. Dolayısıyla gerçek anlamda yurttaşlar topluluğu ancak kısmen
gelişmiştir. İsrail’de Juda bir şehir devleti oldu, fakat patrisyen ailelerin reisleri olarak erken
dönemde yönetimi elinde tutan “yaşlı önderler” {(sekenim) ihtiyarlar], kraliyet yönetimi
tarafından arka plana itildiler. Gibborim (şövalyeler), kraliyet refakatçileri ve kraliyet
ordusunun askerleri oldu. Taşranın aksine, büyük şehirleri, kraliyet memurları (sarim) yönetti.
Topluluğun (kahal) ya da cemaatin (cheber) mezhep temelinde,

ruhban ailelerin

yönetiminde bir kurum olarak ortaya çıkması ancak sürgünden sonraydı.
Bununla beraber tüm bu olgular gösteriyor ki, Gens Claudia ’ nın yönetimi altındaki
Roma’dakine benzer bir şehir gelişimine ilişkin ilk sahici benzerlikler burada, Akdeniz ve
Fırat kıyılarında ortaya çıktı. Kent, orada ikamet eden aristokrat bir zümre (patrician)
tarafından yönetilmekteydi. Bu zümrenin gücü, öncelikle ticaretten kazanılan ve ikincil olarak
gayrı menkule, borç ve savaş kölelerine yapılan yatırımlardan elde edilen parasal zenginliğe
dayanıyordu. Kent aristokrasisinin askerî gücü, şövalye savaşları için yapılan eğitimin —
karşılıklı kan davalarında harcanan bir eğitim— bir ürünüydü. Patrisyenler mekânsal açıdan
dağınıktı. Onları bir araya getiren, kral (schofeten) veya pri- mus inter pares olarak sekenim
idi. Tıpkı konsülleri olan Roma patrisyenleri gibi, bu soylular da sırtını devşirme muhafızlara
dayayan karizmatik savaş kralının (Abimelech, Jepthah, Davud) tiranlık tehdidi altındaydı.
Hellenik döneme dek bu kentsel gelişim aşaması hiçbir yerde kalıcı bir biçimde aşılmadı.
Açıktır ki, bu tür bir aristokrasi İslamiyet döneminde Arabistan kıyısındaki şehirlerde de
egemendi ve daha büyük devletlerdeki gibi, kentin ve asiller zümresinin özerklikliginin
tümüyle yok edilmediği İslam şehirlerinde varlığını korudu. Islâm yönetiminde kadîm Doğu
koşulları (oriental conditions) çoğu kez korundu. Bunun sonucunda ortaya çıkan durum,
kentli ailelerle hükümdarlık memurları arasında sürekli değişen bir özerklik oranıdır. Kentte
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yaşayan aileler, kentin ekonomik fırsatlarından kaynaklanan ve toprak ve köleye yatırılan
zenginliğe dayalı bir güce sahipti. Herhangi bir resmî yasal tanıma olmamasına rağmen
hükümdarlar ve memurları, tıpkı Çinli Pao Chia’nın köylerdeki klan büyüklerinin, tüccarların
ve meslek birliklerinin engellemelerini dikkate almasına benzer bir tarzda, patrisyenlerin
gücünü hesaba katmak zorundaydı. Ancak şehrin, bu yolla zorunlu olarak bağımsız bir birlik
oluşturduğu söylenemezdi. Kanıtlanabileceği üzere, çoğu zaman tersi olmuştur.
Mekke gibi Arap kentleri Ortaçağ’dan yüzyılın başına dek özgünlüğünü korumuş kabilelerin
yerleşim birimiydi. Snouck Hurgronje’nin gösterdiği gibi, Mekke şehri, Ali’nin soyundan
gelen sülalelerin (dewis) —Hassaniler ve diğer soylu sülaleler böyleydi— hükümdarlık
mülkiyetini temsil eden beldelerle (bilad) çevriliydi. Beldeler köylüler, muhtaçlar ve himaye
edilen Bedeviler tarafından iskân edilmişti. Beldeler çoğu kez içiçeydi. Dewis, atalarından
birinin bir zamanlar şerif olduğu herhangi bir sülaleydi. 1200 yılından beri şerifin kendisi
istisnasız Ali soyundan gelen Katâdelerdendi Hukukî açıdan şerifin halifeye bağlı (çoğu kez
özgürlüğü olmayan ve bir defasında, Harun Reşid zamanında, Berberi bir köle olan) yönetici
tarafından iş başına getirilmesi gerekiyordu. Oysa gerçekte şerif Mekke’de yaşayan dewis
liderlerinin seçimi sonucu şerifliğe hak kazanan aileden seçilirdi. Hem bu nedenden, hem de
Mekke’de ikametin hacılardan istifade etme olanakları sunmasından ötürü sınıf başları
(emirler) kentte yaşardı. Zaman zaman, kâr ve zararı birlikte paylaşmak için kotalar oluşturma
ve barışı koruma yönünde anlaşmalar yapmak suretiyle aralarında çeşitli ittifaklar kurarlardı.
Bu tür ittifaklar her an sona erebilirdi ve çözülme, kentin içinde ve dışında bir kan davasının
başlayacağının işaretiydi. Bu tür kan davalarında kölelerden oluşan askerî birlikler kullanılırdı
ve yenilen grup kentten sürülürdü. Bununla birlikte, yenilgiye karşın, düşman aileler arasında
yabancılara karşı çıkar birlikteliği, sürgün edilen ailelerin üyelerinin ve yandaşlarının
canlarını ve mallarını bağışlama nezaketine riayet edilmesini gerektiriyordu. Bu tarz
nezaketleri gözetmemek, kazanan grubun kendi taraftarlarının genel isyana kalkışmaları
tehdidini de beraberinde getiriyordu.
Mekke şehri modern dönemde aşağıdaki resmî otoriteleri tanımaktadır: 1. Kâğıt üzerinde
otorite olarak, Türkler tarafından iş başına getirilen İdarî konsül (Meclis) heyeti gözükür; 2.
Fiilî otorite gerçekte, himayeci konumunda bulunan Türk valisidir (önceki zamanlarda
genellikle Mısır hidiviydi); 3. otorite, ortodoks hukukun temsilcileri durumundaki dört kadı
tarafından paylaşılır. Bunlar her zaman için Mekke’nin soylularındandır ve en seçkinleri
(şafıî) şerif tarafından yüzyıllardır bir aileden seçilir ya da himayeci tarafından teklif edilir; 4.
Şerif aynı zamanda kent soylularından oluşan kurulun başıdır; 5. Loncalar, özellikle hac
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rehberleri, kasaplar, tahıl tüccarları ve diğerleri; 6. Kısmen özerk bir yapıya sahip kent
ahalisinin başındaki yaşlı ileri gelenler. Bu otoriteler standart yetkileri olmaksızın pek çok
şekilde birbirleriyle mücadele ettiler. Hukukî bir davada taraflar, en lehte gözüken veya
zanlıya karşı en güçlü duran otoriteyi seçerdi. Vali, tüm şerî meselelerde kendisiyle mücadele
eden kadıya sorunun çözümü noktasında başvurulmasına engel olmaktan acizdi. Şerif yerliler
için, özellikle Bedeviler ve hac kervanlarıyla ilgili meselelerde, en uygun otoriteydi. Vali,
şerifin işbirliğine muhtaçtı. En nihayet, diğer Arap bölgeleri gibi —bilhassa şehirlerde —
burada da, soyluların işbirliği otoritenin etkisi bakımından hayatî öneme sahipti.
Dokuzuncu yüzyılda Tulunoğullarıyla Fatımîlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, Mekke’deki
en zengin loncalar —kasapların ve tahıl tüccarlarının loncaları—güç dengesini ellerine
geçirdiklerinde, Doğu’ya özgü koşullardan kalma bir gelişme yaşandı. Ne var ki, İslâmiyet
döneminde yalnızca soylu Kureyş aileleri, askerî ve siyasî öneme sahipti; dolayısıyla bir
loncalar yönetimi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Kentte yaşayan ailelerin kâr paylarıyla ayakta
duran kölemen askerler sürekli olarak kendi güçlerine güç kattı. Benzer bir tarzda, ortaçağ
İtalyan kentlerinde iktidar sürekli olarak, askerî gücü elinde tutan şövalye ailelere doğru
kaydı.
Şehri ortak bir birimde birleştirebilecek bir birlik düşüncesi Mekke’de yoktu. Bu, Mekke’yi
antik polisten ve erken ortaçağ İtalyan komününden ayıran özellikti. Bununla birlikte, bütün
bunlar enine boyuna değerlendirildikten sonra şurası açık ki, Arap kentinin bu özelliği —tabiî
ki belli İslâmî özellikleri çıkardıktan ya da Hıristiyan karşılıklarıyla değiştirdikten sonra—
kent topluluğu kurumunun ortaya çıkışından önceki döneme örnek olarak gösterilebilir. Bu
özellik, Batı’nın ticaretle uğraşan kıyı kentleri için de örneklik teşkil eder.
Elimizdeki sağlam bilgilerden edindiğimiz kadarıyla, kentsel bir ekonomik karaktere sahip
Asya ve Doğu yerleşim birimlerinde genel olarak, geniş aileler ve meslekî birlikler yegâne
toplumsal (komünal) etkinlik vasıtalarıydı. Toplumsal etkinlik, belirtilen tarzda bir kentli
tabakanın ürünü değildi. Elbette ki, geçişler akışkandır, fakat buna ancak bazı zamanlar,
yüzbinlerce hatta milyonlarca kişiyi barındıran büyük yerleşim yerlerinde rastlanabilir.
Ortaçağ Bizans İstanbul’unda, kent bölgelerinin temsilcileri spor yarışlarını finanse eden (hâlâ
Siena’daki at yarışlarında olduğu gibi) fırka (party division) liderleriydi. Jüstinyen
zamanındaki Nika isyanı kentteki bu tür yerel bölünmelerin bir ürünüydü. Yine İstanbul’da,
İslam Ortaçağından on altıncı yüzyıla kadar, Yeniçeri ve Sipahiler gibi tümüyle askerî
kurumların ve Ulema ve Dervişlerden oluşan dini örgütlerin yanında kentli çıkarların
temsilcileri olarak yalnızca tüccarlar, birlikler ve loncalar görünür. Ne var ki, on altıncı yüzyıl
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İstanbul’unda hâlâ herhangi bir kent temsili yoktur. Benzer şekilde, geç Bizans
İskenderiye’sinde oldukça güçlü keşişlerin desteğine dayanan patrisyenlerin ve küçük bir
garnizona dayanan valinin gücü dışında, kentlerin herhangi bir milis kuvveti yoktu. Kent
bölgeleri dahilinde yalnızca rakip müsabaka takımları —”yeşiller” ve “maviler”—, öncü
organizasyonları temsil ediyorlardı.
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Bölüm Soruları
1) Klasiklerin kent sorununa yaklaşımındaki ortak özellikler nelerdir?
2) Marx&Engels’in kent konusundaki analizlerinde ana faktörler nelerdir?
3) Engels’in kent sorununa ilişkin çalışmasının adı nedir? Çalışmanın özgünlüğü hangi
özelliklerinden kaynaklanır?
4) Durkheim kent ve toplum arasında nasıl bir ilişki kurar?
5) İş bölümü’ ve ‘dayanışma’ kavramları temelinde 19. yüzyıl kentini analiz eden
sosyolog kimdir?
6) Weber ve Marx’ın kent yaklaşımında ortak unsurlar var mıdır? Tanıtınız ve açıklayınız
7) Weber’in şehir konusundaki analizleri hangi çalışmasında yer almaktadır?
8) Weber’in üretim ve tüketim kenti sınıflamasının ayırdedici unsurları nelerdir?
9) Weber’in ‘ideal kent’i nasıl olmalıdır? Hangi özelliklere sahiptir?
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5. ‘METROPOL ve ZİHİNSEL YAŞAM’ GEORG SİMMEL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Georg Simmel Kimdir?
2) Simmel Sosyolojisi ve Kent
3) Okuma Parçası: ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’- Georg Simmel
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Giriş
Georg Simmel, 1858-1918 yılları arasında yaşamış Alman bilim adamıdır. Simmel, Amerikan
sosyolojisinin ve kent sosyolojisinin kurucu isimlerinin birlikte çalıştıkları ve kendisinden
feyz aldıkları önemli bir isimdir. Alman geleneğinden farklı olarak ‘formel’ biçimsel bir
sosyoloji anlayışının temsilcisidir. Sosyoloji Simmel’e göre ‘toplum içinde sadece toplum
olan şeyi inceler, özel ilgi alanı budur.’ O’nun ilgisi toplumsal biçimlerdir.
Kent Sosyolojisinin, özel bir alan olarak kendini ifade etmesi Chicago Okulu üyeleri
aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kent sosyolojisinin kurucu isimleri mesleki ve kişisel anlamda
Simmel ile ilişkide bulunmuşlardır. ABD’de uzun bir dönem boyunca Simmel sosyolojisi
tanıtılmış, çalışmaları çevrilmiş ve önemli isimler Simmel sosyolojisinin tanınması ve
yaygınlaşmasına katkıda bulunmuşlardır.
Bu bölümde kent sosyolojisi yazınında temel çalışmalarından biri olan ‘Metropol ve Zihinsel
Yaşam’ başlıklı makalesi aracılığıyla Simmel’in kent alanına ilişkin görüşlerini ve Chicago
okuluna katkılarını tanımak amaçlanmaktadır.
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5.1. Georg Simmel Kimdir? (1858-1918)23
Georg Simmel 20. yüzyıl boyunca Amerikan Sosyolojisi’nde önemli etkileri olan bir isimdir.
19. yüzyılın ikinci yarısında Berlin’de doğan Simmel, Yahudi kökeni nedeniyle dışlanmış ve
akademik kariyeri açısından başarısız addedilmiştir. “Doktora çalışması ‘olağandışı konusu ve
bu konuyu işlemek üzere seçilmiş olan çerçevenin yöntemsel uygunsuzluğu’ nedeniyle
reddedilmiş, kendisine adeta sipariş edilen ve Kant felsefesiyle ilgili bir tez yazarak doktor
olabilmiştir. Uzun süre herhangi bir yerden kadro alamamıştır. Almanya’da bir taşra
üniversitesi olan Strasbourg Üniversitesi’nde ‘nihayet’ kürsü sahibi olduğunda ise 56
yaşındadır.” (Dirlikyapan, 2011: 8-9) Simmel meselelere farklı yaklaşımıyla yaşadığı
dönemde hem çok sevilmiş hem de görmezden gelinmiş, eleştirilmiştir. Eleştirilerde
bulunmakla birlikte Durkheim’ın ve önemli sayarak Weber’in,
etmediklerini

belirtmekle

yetinelim.

Simmel’in

konumuz

Simmel’i göz ardı

açısından

önemi,

Kent

Sosyolojisi’nin doğuşunu ilan eden Chicago Okulu dolayısıyla Amerikan Sosyolojisi
üzerindeki etkileridir.
Georg Simmel 20. yüzyıl boyunca ABD’de sosyoloji üzerinde somut bir etki bırakan tek
Avrupalı bilim adamı olmasıyla farklı bir konumda bulunmaktadır. Avrupalı yazarlar arasında
adından en çok söz edilen kişilerden birisidir. ABD’de Simmel’e olan ilgi 1930 ve 1940’lar
boyunca canlı kalmış ve her zamankinden yaygın hale gelmiştir. Simmel’in ele aldığı konular
şaşırtıcı derecede çeşitlidir ve genel ilkelerini ortaya koyarken düzensiz bir tavır sergilemiştir.
“Zaten bizzat Simmel de Soziologie (1908) okuruna eserinin içeriğini tam olarak anlaması
için dizin bölümünde sunulan konu listesine (alfabetik sırayla) başvurmasını salık vermiştir!”
(Levine-Carter-Gorman, 2011: 56)
Simmel’in fikirlerinin Amerikan sosyolojisine intikal etmesi farklı zamanlarda, farklı
yerlerde, farklı biçimlerde ve farklı nedenlerle meydana gelmiştir. Levine-Carter-Gorman
Simmel etkisini üç farklı dönemde ele alırlar:
1895-1930, Simmel’in düşüncelerinin tek bir merkezden yayılmasıyla bağdaştırılabilecek ilk
çeviri dalgası; 1930-55, Simmel’e ilişkin bilgilendirme merkezlerinin dağılışı ve bunu izleyen
yeni bir çeviri dalgası; 1955-75, daha eleştirel yorumların yapıldığı ve Simmel’in sosyoloji
geleneğine daha sistematik bir biçimde eklemlenmesine çalışıldığı bir dönem” (57)
23

Bu bölüm için bkz: Georg Simmel:Sosyolog, Sanatçı, Düşünür, in. D. Levine-E. Carter-E. Gorman,
‘Simmel’in Amerikan Sosyolojisi Üzerindeki Etkisi’ 2011, DoğuBatı. (54-95)
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Simmel’in fikirleri ABD’ye iki yönlü aktarılmıştır. İlk olarak Almanya’da Simmel ile
doğrudan kurulan bağlantılar. İkinci olarak ise bir kurumda, Chicago Üniversitesi’nde
yayılma merkezinin oluşturulmasıyla…(58)
Albion W. Small, Simmel ile bir bağ kuran ilk Amerikalı sosyolog olmuştur. Small, 1880’de
Simmel Berlin Üniversitesi’nde öğrenciyken bu üniversitede öğrenim görmüştür. İkisi yakın
denebilecek bir mesleki ilişki kurmuşlardır. Small, sonraki dönemlerde de Almanya’ya
yaptığı gezilerde Simmel’i ziyaret etmiş ve onunla düzenli olarak yazışmıştır. Böylece
Simmel’in sosyolojik yapıtlarından en önce haberdar olmuş ve ABD’ye Simmel’in
çalışmalarının müjdesini veren ilk kişi olmuştur. (57)
Simmel’in Amerikalı öğrencileri arasında en etkili isim haline gelecek olan Robert Park ise
Berlin’e 1899 yılında gitmiştir. Sosyoloji alanındaki tek resmi eğitimini Simmel’den alan
Park daha sonra “kısaca gazete ve toplum incelemesi konusunda edindiğim temel bakış açısını
Simmel’den aldım” diyerek Simmel’in hakkını temsil etmiştir. (Levine-Carter-Gorman, 2011:
58)
Albion Small, ABD’deki ilk sosyoloji bölümünü 1892 yılında Chicago Üniversitesi’nde
kurmuş ve yine burada 1895 yılında American Journal of Sociology’yi yayımlamaya
başlamıştır. Bölüm ve AJS yoluyla Small, Simmel’in fikirlerinin yayılmasını teşvik eden bir
konuma yerleşmiştir. 20. yüzyılın başlarında Small, üç öğrencisini Simmel ile çalışmaları için
Berlin’e gönderir.
Chicago’da Simmel adına yapılan etkinlikler, Small’ın ardından bölüm başkanı olan ve
bölümün baskın karakteri Robert Park’ın yönetiminde devam etmiştir. Park, öğrencilerinde
oluşturduğu Simmel ilgisi dışında Ernest W. Burgess ile birlikte oluşturduğu okuma listesiyle
ve 1921’de Chicago Üniversitesi Yayınları tarafından basılan ‘Sosyoloji Bilimine Giriş’
kitabıyla, Simmel’in yazılarının yayılmasına önemli destek vermiştir. Park ve Burgess sayısı
Simmel’in 10 yazısını içerir. (…) ‘Park ve Burgess’ sosyoloji eğitimi alan genç kuşakları
Simmel’in yazılarıyla tanıştırmada önemli rol oynamışlar ve 1920-1930’lu yıllarda ABD’de
sosyolojiyi tanıtma konusunda en etkili isimler olmuşlardır. (…) 1930 yılına kadar ABD’nin
önde gelen sosyoloji bölümünde 30 yıllık dönemin öğrencileri, Simmel ile kişisel iletişimde
bulunmuş ya da ona büyük ilgisi bulunan insanlarla karşı karşıya gelmişlerdir.
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1930 ve 1950 yılları arasında ABD’de Simmel’e duyulan ilgi öncelikle 1931 yılında Park’ın
Simmel’in derslerini izlerken aldığı notların, Chicago’daki bir grup öğrenci tarafından
yayımlanması ile kurumsallaşmıştır. Simmel’in öğretilmesi geleneği, Park’ın öğrencileri
Louis Wirth ve Everett C. Hughes aracılığıyla daha gençler tarafından da devam ettirilmiştir.
1936’da Edward A. Shils, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ üstüne yazdığı makaleyi Chicago’
daki öğrenciler için çevirmiştir. Simmel konulu dersler diğer üniversitelerde de yayılmıştır.
1920’lerin ortalarında Almanya’da öğrenim gören Talcott Parsons, 1930’ların başında sosyal
kuram üzerine Harvard’da verdiği derslerde Simmel’in de aralarında olduğu Durkheim,
Weber vb. çalışmalarını konu edinen dersler vermiştir. (…)
1940 ve 1950’lerde seçkin bir grup göçmenin dersleri ve çevirileri Simmel’e yönelik ilgi
konusunda yeni bir dalga oluşturmuş, 1955 ve 1975 arasında ise Simmel sosyolojisine ilgi ve
çalışmalarının tanıtılması inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Bununla beraber, Amerikan
Sosyolojisi açısından Simmel, yabancılık ve toplumsal mesafe, kentleşme, küçük gruplarda
etkileşim, mahremiyet ve toplumsal bilgi, çatışma ve mübadele konularında etkili olmuştur.
(Levine-Carter-Gorman, 2011: 54-67)

5.2. Simmel Sosyolojisi ve Kent
Simmel formel sosyoloji denilen bir genel bir sosyoloji kuramı yaratmıştı; diğer taraftan
yabancılık, çatışma, gizlilik, hatta sayının ya da beş duyu sosyolojisinin rolü gibi tümüyle
sosyolojiye temel olan birçok kavram barındırmakla birlikte sistematik bağları olmayan
sosyolojik denemelerin de yazarıdır. Simmel’in sosyolojisinin en verimli yönlerinden birisi
modern toplumlarda kurulan ilişkiler hakkındaki varsayımların detaylandırılması ve
toplumlaşma biçimleri içinde güven, sadakat, minnettarlık, bağlılık ve inanç gibi psikotoplumsal dürtülerce rol oynamasına yaptığı vurgudur.
İnsanlar farklı farklı güdülerle- çıkar, ihtiras, iktidar- davranırlar. Bu olguların çözümlenmesi
psikolojiye düşer. İkinci gözlemi ise bireyin kendisini diğerleriyle etkileşimleri ile birlikte
açıklamasıdır. Toplumsal gruplar içinde bireylerin işbirliği ya da rekabette olduğu somut
durumları inceler. Üçüncü gözlemse insan etkinliklerinin genel biçimler (taklit, rekabet,
hiyerarşik yapılar), ya da toplumsal gruplanmalarda (okul, kilise, devlet), yani her
oluşumda birtakım biçimler içinde geliştiğidir. Sosyolojinin konusu bu biçimleri
84

çözümlemektedir. Biçimler yoksa toplum da yoktur. Bizi biraraya toplayan yani
toplumsallaştıran çok sayıda biçim vardır (…) bunlardan biri terkedildiğinde toplum ayakta
kalmayı sürdürür (…) ama biçimlerin tümüyle ortadan kalktığı bir toplum varolamaz.
Sosyoloji toplumsal biçimleri soyut biçimde çözümleyen bilimdir ve bu şekilde bilir ki,
biçimler toplumu oluşturmakla kalmaz, biçimler toplum demektir. (Freund, 1998: 165-168)
Simmel, Alman toplumunda yaşadığı dönemde yaşanan belli başlı değişmelere ilişkin tarihsel
bir inceleme yapmaz. Yapı, sistem, kurum kavramları onun sosyolojisinde ikincil rol oynarlar.
Simmel üretim süreçleriyle, hele endüstriyel üretim süreçleriyle hiç ilgilenmez. Bu türden
süreçlerin dolaylı sonuçları ve deneyimlenme biçimleridir onun sorunu. Sosyoloji onun için
şimdiki zaman çözümlemesidir. (…) Toplum onun için bir sonuçtur. Sosyololoji toplumsal
etkileşimi, toplumlaşma biçimlerini ardından da toplumun fenomenolojik yapısını ele
almalıdır. Simmel’e göre her fragman her toplumsal kare bir bütün olarak dünyanın bütüncül
anlamını açığa çıkarma anlamını taşır. (Frisby, 2004: 18-21)
Simmel’in eserleri değerler, para, kültür, birey, sanat, kişilik ve moda üzerinden çeşitlenir.
Çalışmaları büyük kentlerin dönüşümü ve bunun bireylerin yaşamına etkileri konularında
soruları gündeme getirmiştir. Modern toplumsal ilişki biçimlerinden ortaya çıkan yeni ilişki
biçimlerini araştırır. Simmel kentin kuruluş ve gelişmesinden çok kent yaşamının kişilik
üzerindeki etkilerini ve şahsiyette meydana getirmiş olduğu değişiklikleri incelemeye
çalışır. Kent yaşamı bireylerin kaderini tümden etkilemiştir. Modern yaşamın en önemli
sorunu, bireyin kendini ezen bir sosyal ve kültürel düzen içerisinde bağımsızlığını ve
bireyselliğini korumak için yapmış olduğu çabalardan doğmuştur. (Yörükan, 2005: 62-63)
Amerika’da komünite üzerindeki incelemeleri ve yabancılaşma konusuna getirdiği katkılarla
tanınmıştır. Avrupa toplumlarının geleneksel ve birbirine bağlı komünite şeklinden sanayili
ve şehirli bir toplumun karmaşık biçimlerine geçişte ortaya çıkan sorunlar üzerinde durur.
Birincil beşeri ilişkiler üzerinde durur. (Tuna, 1987: 56) Simmel bir anlamda Tonnies’in
cemaat cemiyet ayırımından hareketle, aşamayla birlikte kişilikte meydana gelmiş olan
değişiklikleri çalışmasının ağırlık merkezi haline getirmiştir. (Yörükan, 2005: 66)
‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ yazısında Simmel, modern bireylerin metropol yaşam
içerisinde kendi bireyliklerini kurarken hangi süreçlerle karşılaştığı ve nasıl uyum sağladığını
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ele almaktadır. Modern metropollerde- büyük kent, ana kentlerde- yaşayan bireyler maddi ve
manevi anlamda yani bedenleri ve ruhlarıyla metropol yaşamına her gün yeniden uyum
sağlarlar. Bu süreçte birey bir takım psikolojik-sinirsel uyarıların yoğunlaşmasını yaşar. Bu
durum ise bireylerin iç gelişmesinden değil, kentin doğasından kaynaklanır. ‘Karşıdan karşıya
caddenin her geçilmesiyle, ekonomik ve sosyal yaşamın temposu ve çoğulluyla kent, zihinsel
yaşamın duyusal kurumları açısından kasaba ve kır yaşantısıyla zıtlık oluşturur.’ Metropol
bireyde kırsal yaşamın yaptığından farklı bir bilinçlilik yaratır. Birey de kendini dış dünyanın
tehlikelerine ve uyuşmazlıklarına karşı koruyan bir araç geliştirerek duygularıyla değil aklıyla
hareket eder. Kısaca kent/şehir- metropol yaşamı bireylerin kişilik yapılarında farklılıklar
oluşmasına neden olur. Bu yeni kentli bireyler de metropol yaşamına özgü ortak özellikler
geliştirirler. Söz konusu özellikler ve metropol yaşamının diğer temel özelliklerini Simmel’in
makalesinde açıklıkla ortaya konmuştur.

5.3. Okuma Parçası: ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’- Georg Simmel
Modern yaşamın en derin sorunları, bireyin, etkin sosyal kuvvetler; tarihsel miras, dışsal
kültür ve yaşam tekniği karşısında varoluş özerkliğini ve bireyselliğini muhafaza etme
amacından kaynaklanır. İlkel insanın bedensel varoluşu için doğayla yaptığı mücadele, en son
dönüşümüyle bu modern biçime ulaşmıştır. On sekizinci yüzyıl, insanı, ahlak açısından ve
ekonomik olarak devletle ve dinle bütün tarihsel bağlarından kendisini kurtarmaya çağırmıştı.
(Böylece) insanın, özünde iyi ve umumi olan doğası, engellenmeksizin gelişecekti. On
dokuzuncu yüzyıl ise, daha fazla özgürlüğe ek olarak, insanda ve çalışmalarında işlevsel
uzmanlaşma talep etti; bu uzmanlaşma, bir bireyi ötekiyle kıyaslanamaz ve her bireyi
mümkün olan en üst düzeyde vazgeçilmez hale getirdi. Bununla birlikte yine bu uzmanlaşma,
her insanı, bütün ötekilerin destekleyici etkinliklerine daha doğrudan bağımlı hale de getirdi.
Nietzsche, bireyin bütünüyle gelişmesinin koşulunu, bireyler arası mücadelenin en acımasız
biçimde yapılması olarak görür; sosyalizm ise, aynı nedenle, bütün rekabetin bastırılması
(gerekliliğine) inanır. Böyle de olsa, bütün bu duruşlarda aynı temel motif iş başındadır. Kişi,
sosyo-teknolojik bir mekanizma tarafından aşağılanmaya ve yıpratılmaya direnç gösterir.
Özellikle modern yaşamın ve ürünlerinin içsel anlamına, kültürel bedenin ruhuna ilişkin bir
araştırma da, doğrusu istenirse, metropol gibi yapıların, yaşamın birey ile üstün birey
içerikleri arasında bir eşitlik sağlaması sorununun çözümünü aramalıdır. Böyle bir araştırma,
kişiliğin dışsal kuvvetlere uyarlanırken nasıl uzlaştığı sorusunu cevaplamalıdır. Benim görevim de, burada, budur.
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Metropol tipi bireyselliğin psikolojik temeli, dışsal ve içsel uyarıların hızlı ve müdahalesiz değişiminden kaynaklanan sinir uyarımının güçlendirilmesinden ibarettir. Zihin,
anlık bir izlenim ve ondan önce gelen arasındaki değişiklikle uyarılmış olur. Süren izlenimler,
birbirinden pek az farklı olan izlenimler, düzenli ve alışılmış bir yol izleyen ve düzenli ve
alışılmış çelişkiler sergileyen izlenimler -doğrusu istenirse bütün bunlar, değişen imajların
hızla toplaşmasından, tek bir nazarla kavrayışın keskin süreğensizliğinden ve üşüşen
izlenimlerin beklenmedikliğinden daha az bilinçlilik tüketir. Bunlarsa, metropolün yarattığı
psikolojik koşullardır. Karşıdan karşıya caddenin her geçilmesiyle, ekonomik ve sosyal
yaşamın, çalışma yaşamının temposuyla ve çoğulluğuyla kent, zihinsel yaşamın duyusal
kurumlan açısından, kasaba ve kır yaşantısıyla derin bir karşıtlık oluşturur. Metropol, ayrımcı
bir yaratık olan insandan kırsal yaşamın yaptığından farklı bir miktar bilinçlilik çıkartır.
Kırda, yaşamın ritmi ve duyusal zihin hayal gücü çok daha yavaş, çok daha alışılmış ve çok
daha düzgün akar. Daha derinden hissedilen ve duygusal ilişkilere oturan kasaba yaşantısı
karşısında, metropole özgü zihinsel yaşamın karakteri bu bağlantıda kesinlikle anlaşılır hale
gelir. Kasaba yaşantısının ilişkileri, zihnin çok daha bilinçsiz tabakalarında köklenmişlerdir
ve en rahat, müdahale edilmeyen alışkanlıkların sarsıntısız ritminde büyürler. Ancak
entelektin mekânı, zihnin saydam, bilinçli, üst tabakalarındadır ve entelekt, bizim içsel
güçlerimizin en uyarlanabilir olanıdır. Entelekt, değişme ve fenomenin karşıtlığına uyum
sağlamak için hiçbir şok ve içsel kalkışma istemez; ama daha tutucu zihin, yalnızca bu
kalkışmalar vasıtasıyladır ki olayların metropole özgü ritmiyle uyum sağlar. Böylece, hiç
kuşkusuz binlerce bireysel değişkeni bulunan metropol tipi insan, köklerinden koparacak
dışsal çevresinin akımlarından ve aykırılıklarından kendisini koruyacak bir organ geliştirmiş
olur. Yüreği yerine beyniyle tepki verir. Bu sayede, yükseltilmiş bir kavrayış, zihinsel
ayrıcalık kazanmış olur. Bu durumda da metropol yaşantısı, metropol insanında, yükseltilmiş
bir kavrayışı ve aklın üstünlüğünü ön plana çıkartmış olur. Metropol fenomenine yönelik
tepkime, duyarlılığı en az olan ve kişiliğin derinliklerinden oldukça uzak bulunan o organa
aktarılmıştır. Bu nedenle akıl, metropol yaşamının baskıcı gücüne karşı öznel yaşamı korur
görünmektedir ve akıl, pek çok yöne doğru dallanıp budaklanmakta ve sayısız soyut fenomenle bütünleşmektedir.
Metropol daima para ekonomisinin yuvası olmuştur. Burada ekonomik alışverişin
çoğulluğu ve yoğunluğu, kırsal ticarete özgü darlığın müsaade etmediği bazı alışveriş
araçlarına önem kazandırır. Aslında, para ekonomisiyle entelektin başatlığı bağlantılıdır.
İnsan ve şeyler söz konusu olduğunda, bir 'işin-özü' tutumunu paylaşırlar ve bu tutumda
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biçimsel bir adalete, çoğu zaman saygıdan yoksun bir sertlik eşlik eder. Entelektüel olarak
incelmiş kişi de gerçek bireyselliğin bütününden ayırdedilemez; çünkü mantıklı işlemlerle
defedilemeyen ilişkiler ve tepkimeler ondan kaynaklanır. Aynı biçimde fenomenin
bireyselliği, parasallık ilkesiyle orantılı değildir. Para yalnızca, herkes için umumi olanla
ilgilenir: Alışveriş değerini sorar, bütün niteliği ve bireyselliği şu soruya indirger: Kaça?
İnsanlar arasındaki bütün samimi duygusal ilişkiler bireyselliklerinden temelleniyor iken,
rasyonel ilişkilerde insan, hesaba, bir sayı gibi, kendi içinde birbirinden farksız bir unsur gibi
katılır. İlgilenilen yalnızca nesnel, ölçülebilir başarıdır. Böylece metropol insanı, tüccarlarıyla
ve müşterileriyle, hizmetlileriyle ve hatta çoğu zaman sosyal ilişki içinde bulunmak zorunda
olduğu kişilerle hesaba katılır. Entellektüelin bu özellikleri, içinde bireyselliğin kaçınılmaz
bilgisinin kaçınılmaz olarak daha sıcak bir davranış tonu yarattığı küçük çevrenin doğasıyla
karşıtlık yaratır. Küçük grubun ekonomik psikoloji küresinde, ilkel koşullarda üretimin malı
ısmarlayan müşteriye hizmet etmesi, dolayısıyla üreticinin ve müşterinin tanış olması
önemlidir. Ancak modern metropol, neredeyse tümüyle pazar için üretimle, yani üreticinin
gerek görüş alanına asla kişisel olarak girmeyen tamamen bilinmeyen satın alıcılarla doludur.
Bu anonimlik yüzünden, her iki tarafın çıkarı da, merhametsizce işin özüne inmeyi gerektirir;
bu durumda her iki tarafın da entellektüel olarak hesap yapan ekonomik bencilliklerinin
kişisel ilişkilerin tartılamazlığından ötürü herhangi bir açık meydana geleceğinden
çekinmesine gerek kalmaz. Para ekonomisi metropolde başattır; iç üretimden ve malların aynı
alışverişinden hayatta son kalanları da ikame etmiştir; müşteriler tarafından sipariş edilen iş
miktarını gün be gün en aza indirgemektedir. İşin özüne yönelik tutum, metropolde egemen
olan para ekonomisiyle öylesine açıkça samimi bir ilişki içindedir ki entelektüelist zihniyetin
mi para ekonomisini yoksa ikincinin mi ilkini teşvik ettiğini kimse söyleyemez. Metropol
yaşam biçimi, bu karşılıklı ilişki biçimi için kesinlikle en verimli topraktır ki bu noktayı
yalnızca en büyük İngiliz anayasa tarihçisinin sözlerini aktararak belgeleyeceğim: "Bütün
İngiliz tarihi boyunca Londra asla İngiltere'nin kalbi olmamıştır; ama çoğu zaman
İngiltere'nin entelekti ve her zaman da para çantası olmuştur!"
Yaşamın yüzeyinde yer alan belli bazı görünürde önemsiz özelliklerde, aynı zihinsel
akıntılar karakteristik olarak birleşirler. Modem zihin, giderek daha çok hesap yapar hale
gelmiştir. Pratik yaşamda para ekonomisinin ortaya çıkarttığı hesaplama kesinliği, doğal
bilimlere özgü ideale denk düşer: Dünyayı bir aritmetik problemine dönüştürmek, dünyanın
her parçasını matematik formülleriyle sabitlemek. Bu kadar çok insanın günlerini, tartmayla,
hesap yapmayla, sayısal saptamalarla, nitel değerlerin nicel değerlere indirgenmesiyle
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dolduran, yalnızca para ekonomisidir. Paranın hesaplamasal doğasıyla yaşam unsurlarının
ilişkilerine yeni bir açıklık, benzerliklerin ve farklılıkların tanımlanmasında bir kesinlik,
anlaşmalarda ve düzenlemelerde bir belirlilik getirilmiş ve bu kesinlik, dışsal olarak, cep
saatlerinin evrensel yayılımıyla etki kazanmıştır. Ancak metropol yaşantısının koşulları, bu
özelliğin, aynı anda hem nedeni hem sonucudur. Tipik bir metropollünün ilişkileri ve
meseleleri genelde öyle değişken ve karmaşıktır ki vaatlerde ve hizmetlerde en titiz kesinlik
olmazsa, bütün yapı içinden çıkılmaz bir kaos halinde çökebilir. Böyle bir ihtiyaç, her şeyin
ötesinde, ilişkilerini ve etkinliklerini çok karmaşık bir organizma içinde bütünlemek zorunda
olan, öyle farklı ilgi alanları bulunan, öyle çok sayıda insanın yığışmasından doğmuştur. Eğer
Berlin'deki bütün duvar ve masa saatleri birdenbire, yalnızca tek bir saat boyunca değişik
çalışsaydı, kentin bütün ekonomik yaşantısı ve bütün iletişimi çok uzun bir süre karışırdı.
Buna ek olarak, görünürde yalnızca dışsal olan bir unsur, yani uzun mesafeler, bütün
beklentilerin ve bozulan sözleşmelerin kimsenin işine gelmeyecek bir zaman kaybıyla
sonuçlanmasına neden olurdu. Bu yüzden, metropol yaşamının tekniği, etkinlikleri ve
karşılıklı ilişkileri, kararlı ve kişisel olmayan bir zaman çizelgesi içinde en dakik bir biçimde
bütünlenmemiş olarak hayal edilemez. Burada yine, düşüncenin bu görevinin tamamına
ilişkin genel nihai kararlar açık bir hal alıyor; adını koyarsak, kişi, varoluşun yüzeyindeki her
bir noktadan -yüzeye tek başına ne kadar sıkı tutturulmuş olursa olsun- ruhun derinliklerine
doğru bir sonda kalıp sonuçta, yaşamın bütün en bayağı dışsamalanı, yaşamın anlamına ve
stiline ilişkin nihai kararlarla bağlayabilir. Dakiklik, hesaplanabilirlik, kesinlik, metropol
varoluşunun uzantıları ve karmaşası tarafından yaşama dayatılır ve sıkı bağlar içinde
oldukları, yalnızca para ekonomisi ve entelektüalist karakter değildir. Bu özellikler ayrıca,
yaşamın içeriğini renklendirmek ve onlar olmaksızın, yaşamın genel ve kesin olarak şematize
edilmiş formunu almak yerine, onlarla birlikte yaşamın hâkim değerini kararlaştırmayı
amaçlayan o irrasyonel, içgüdüsel, bağımsız özelliklerin ve dürtülerin dışlanmasını
kolaylaştırmalıdırlar. Tipik kent yaşamına karşı oldukları halde, irrasyonel dürtülerle
karakterize edilen bağımsız kişilik tipleri bile, kentte, hiçbir şekilde imkânsız değillerdir.
Ruskin ve Nietzsche gibi insanların metropole yönelik tutkulu nefretleri bu açıdan
anlaşılabilirdir. Onların doğası, hepsi birbirine benzer olanların kesinliği olmaksızın
tanımlanamayan, şema haline getirilmemiş varoluş içinde, tek başına yaşamın değerini
keşfetmiştir. Metropole yönelik bu nefretin kaynağından modern varoluşun para ekonomisine
yönelik ve entelektüalizmine yönelik nefret kabarmıştır.
Yaşamın formunun kesinliği ve dakik doğruluğu ile böylece yekvücut olan aynı unsurlar,
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en üst düzey bir kişiliksizlik yapısıyla da yekvücutturlar ama bir yandan da en üst düzey
kişisel özelliği de teşvik ederler. Usanmışlık tutumu kadar, koşulsuz olarak metropole özgü
başka bir fiziksel fenomen belki de yoktur. Usanmışlık tutumu, başlangıçta, birbirine karşıt
sinirsel uyarıların hızla değişmesinden ve sıkıca bastırılmasından kaynaklanır. Bu durum
ayrıca, özünde, metropol entelektüelliğinin zenginleşmesine de olanak sağlamaktadır. Bu
nedenle, ilk planda entelektüel olarak canlı olmayan aptal insanlar, genellikle gerçekten
usanmış durumda değillerdir. Zevkin sınırsızca peşine düşülen bir yaşam, kişiyi usanmış hale
getirir; çünkü sinirleri, öyle uzun bir zaman için en güçlü tepkimeyi vermeye tahrik eder ki,
sonunda sinirler hiçbir tepki vermez olurlar. Aynı biçimde, çoğu zararsız izlenim,
değişikliklerinin hızı ve karşıtlığı dolayısıyla öyle şiddetli yanıtları zorlar ki, sinirler, çok
zalimce, güçlerinin son damlasına kadar bir o yana bir bu yana gider gelirler ve kişi aynı
çevrede kalırsa, yeni güç toplayacak zamanları- da olmaz. Böylece, yeni duyulanımlara
uygun enerjiyle tepki verme konusunda bir yetersizlik ortaya çıkar. Bu da, gerçekte daha
sakin ve daha az değişen çevrelerin çocuklarıyla kıyaslandığında, her metropol çocuğunun
sergilediği usanmışlık tutumunu oluşturur.
Metropole özgü usanmışlık tutumunun bu fizyolojik kaynağına eşlik eden ve para
ekonomisinden çıkan başka bir kaynak daha vardır. Usanmışlık tutumunun özü, ayırımcılığa
duyarsızlıkta saklıdır. Bu, nesnelerin, yarım akıllılarda olduğu gibi algılanmadığı anlamına
değil, şeylerin anlamlarının ve değişen değerlerinin, dolayısıyla da şeylerin bizzat
kendilerinin hayali olarak yaşandığı anlamına gelir./Şeyler, usanmış kişiye, eşit olarak düz ve
gri tonlarda görünürler; hiçbir nesne ötekilerin üstünde bir tercih edilebilirliği hak etmez. Bu
hâkim değer, tamamen içselleştirilmiş para ekonomisinin sadık bir biçimde öznel
yansımasıdır. Bütün türlü türlü şeylere tek ve aynı biçimde eşdeğer olmakla para, en
korkutucu düzey belirleyici haline gelir. Çünkü para, şeylerin bütün nitel farklılıklarını
"kaça?" terimiyle açıklar. Para, bütün renksizliğiyle ve farksızlığıyla bütün değerlerin ortak
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karşılaştırılamazlıkların, geri dönüşü olmayacak biçimde boşaltır. Sabit olarak hareket eden
para akıntısının içinde bütün şeyler, eşit özgül ağırlıkla yüzerler. Bütün şeyler, aynı düzeyde
yer alır ve birbirlerinden yalnızca kapladıkları alanın hacmi itibariyle farklılaşırlar. Bireysel
durumda, bu şeylerin para eşdeğerliliği, dolayısıyla ortaya çıkan renk ya da daha ziyade
renksizlik, dikkate alınmayacak kadar küçük olabilir. Ancak, zenginin, para karşılığı elde
edilecek nesnelerle ilişkileri dolayısıyla, belki de kendini her yerde bu nesnelerle tebliğ eden
çağdaş toplum zihniyetinin toplam karakteri dolayısıyla, nesnelerin parasal evrimi oldukça
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belirgin bir hale gelmiştir. Para alışverişinin asıl yaşama alanı olan büyük kentler, şeylerin
satın alınabilirliğini, daha küçük mekânlara oranla çok daha fazla öne çıkartırlar. Bu,
usanmışlık tutumunun gerçek mekânlarının kentler olmasının da nedenidir. Usanmışlık
tutumunda, insanların ve şeylerin yoğunlaşması, bireyin sinir sistemini öyle üst bir düzeye
çıkartır ki, sistem sonunda zirve noktasına ulaşır. Aynı koşullanma unsurlarının nicel olarak
yoğunlaştırılması yoluyla, bu kazanım kendi tersine dönüşür ve kendini, usanmışlık tutumuna
özgü uyarlanmada gösterir. Bu fenomendeyse, sinirler dürtülere tepki vermeyi reddederek
metropol yaşamının içeriklerine ve biçimlerine sonuna kadar uyum sağlarlar. Belli kişiliklerin
kendini koruması, bütün nesnel dünyanın değerinin düşürülmesi pahasına sağlanır ve bu öyle
bir değer düşürmedir ki sonunda kaçınılmaz olarak, insanın kendi kişiliğini de aynı
değersizlik hissine indirger.
Varoluşun bu biçiminin öznesi, buna kendi adına tamamen teslim olduğunda, büyük
kentle yüz yüze gelen kendi koruması, yine kendisinden, sosyal doğası olan olumsuz bir
davranıştan geri kalmayan bir davranış bekler. Metropollülerin birbirlerine yönelik bu
zihinsel tutumu bize anlatır ki, biçimsel bir bakış açısıyla, ihtiyatlılık olarak herkesle olumlu
ilişkiler içinde olduğu küçük kentte olduğu gibi sayısız insanla süreğen dışsal temasa verilen
yanıtlar çok sayıda içsel tepki oluştursaydı, insan içsel olarak atomlarına ayrılır ve tasavvur
dahi edilemeyecek bir zihin durumu içine girerdi. Kısmen bu psikolojik olgu, kısmen de
metropol yaşamının dokun-bırak unsurlarıyla karşı karşıya kalan insanların güvenmeme
hakkı, ihtiyatlı olmayı gerekli kılar. Bu ihtiyatlılığın bir sonucu olarak, çoğu zaman, yıllardır
komşumuz olan kişilerin görünüşünü bile bilmeyiz. Ve bizim, küçük kent insanlarının gözüne
soğuk ve kalpsiz görünmemizi sağlayan da bu ihtiyatlılıktır. Gerçekte, eğer ben kendi
kendimi kandırmıyorsam, bu dışsal ihtiyatlılığın içsel yüzü, yalnızca farksızlık değil, aynı
zamanda, kavradığımızın da ötesinde, sebebi ne olursa olsun daha yakın bir temas anında
nefrete ve savaşa dönüşecek hafif bir tiksinme, karşılıklı bir yabancılık ve reddediştir. Böyle
kapsamlı iletişimsel bir yaşamın bütün içsel örgütlenmesi, en kısa olmakla birlikte en kalıcı
doğal sempatilerin, farksızlıkların ve tiksinmelerin çok çeşitli hiyerarşisi üstünde yükselir. Bu
hiyerarşide farksızlık küresi, yüzeyde göründüğü kadar geniş değildir. Zihinsel etkinliğimiz
hâlâ, bir biçimde farklı bir duygu veren herhangi birinden gelen her izlenime cevap vermektedir. Bu izlenimin bilinçsiz, akışkan ve değişken karakteriyse bir farksızlık durumuyla
sonuçlanır gibi görünmektedir. Gerçekte bu farksızlık, ayırımcı olmayan karşılıklı etkilerin
dayanılmaz olduğu ölçüde doğadışı olabilir. Metropolün bu tipik iki tehlikesinden;
farksızlığın ve ayırımcı olmayanın etki altında bırakma gücünden bizi, antipati korur. Belirti
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vermeyen bir antipati ve uygulamada uzlaşmazlığın hazırlık aşaması, bu yaşam hakim
değerinin, bunlar olmaksızın yönetilemeyeceği uzaklıklarını ve tiksintileri etkiler. Bu yaşam
stilinin boyutu ve karışımı, ortaya çıkışının ve ortadan kayboluşunun ritmi, doyurulduğu
biçimler; daha dar anlamda birleştirici motifler olan bütün bunlar metropol stili yaşamın
ayrılmaz bütünlüğünü oluştururlar. Metropol stili yaşamda doğrudan çözülme olarak
gözüken, gerçeklikte sosyalleşmenin temel biçimlerinden biridir.
Buna karşılık gizli tiksinti imasıyla bu ihtiyatlılık, metropolün çok daha genel bir zihinsel
biçimi ya da bahanesi olarak görünür: Bireye bir tür ve bir miktar özgürlük sağlar ki bunun,
ne olursa olsun hiçbir koşul altında başka bir özgürlükle kıyaslanması mümkün değildir.
Metropol, sosyal yaşamın büyük gelişmeci eğilimlerinden birine, yaklaşık evrensel bir
formülün keşfedilebileceği birkaç eğilimden bir tanesine geri gider. Sosyal biçimlenmelerin,
tarihsel olduğu kadar çağdaş sosyal yapılarda da bulunan erken aşaması şudur: Görece küçük
bir çevre, komşusu olan, yabancı ya da bir anlamda uzlaşmasız çevrelere sıkıca kapalıdır.
Ama bu çevre aynı zamanda kendi içinde sıkı sıkıya tutuşuktur ve bireysel üyelerine, eşsiz
nitelikler ve özgür, kendinden sorumlu hareketler geliştirmeleri için çok dar bir alan bırakır.
Politik ve kan bağı olan gruplar, partiler ve dinsel birlikler bu biçimde başlar. Çok genç olan
birlikteliklerin kendini koruması için, kesin sınırların ve merkezcil bir birliğin oluşturulması
gereklidir. Bu nedenle, bireysel özgürlüğe ve eşsiz içsel ve dışsal gelişmeye izin veremezler.
Bu aşamadan sonra sosyal gelişme aynı anda iki farklı ama yine de birbiriyle bağlantılı yönde
ilerlemeye koyulur. Grubun büyümesi ölçüsünde -sayısal olarak, uzamsal olarak ve
yaşamının içeriği olarak- grubun doğrudan içsel birliği de gevşer ve ötekilere yönelik olan
başlangıçtaki sınırlandırma, karşılıklı ilişkiler ve bağlantılar dolayısıyla yumuşar. Bununla eş
zamanlı olarak birey, ilk kıskanç sınırlandırmaların çok ötesinde hareket özgürlüğü kazanır.
Birey ayrıca, genişletilmiş grubun içindeki çalışma bölümlerinin hem fırsat vermediği hem
gerekli kıldığı özel bir bireysellik kazanır. Devlet ve Hristiyanlık, sendikalar ve politik
partiler ve diğer sayısız birçok grup, burada sıralanan bu grupların özel koşulları ve kuvvetleri
genel şemayı ne ölçüde değiştirmiş olursa olsun, bu formüle uygun bir biçimde gelişmişlerdir.
Bu şema bana ayrıca, bireyin kent yaşamı içindeki evriminde de belirgin bir biçimde
görülebilir geliyor. Antik çağlardaki ve ortaçağdaki küçük kent yaşamı, bireyin dışarıya
yönelik hareketlerine ve ilişkilerine karşı mânialar oluşturuyordu ve ayrıca bireyin kendi
içindeki bireysel bağımsızlığa ve farklılaşmaya karşı da mânialar oluşturuyordu. Bu mânialar
öyleydi ki, bunların ardında modern insanın nefes alması bile mümkün olmazdı. Bugün bile,
küçük bir kente yerleştirilen metropol insanı, en azından türsel olarak benzer bir sınırlama
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hisseder. Çevremizi oluşturan daire ne kadar küçülürse ve başkalarıyla kurulan ve bireyin
sınırlarını çözündüren o ilişkiler ne kadar sınırlandırılırsa, bu daire, başarılara, yaşamın
idaresine ve bireyin görünüşüne o kadar fazla gözcülük eder ve küçük dairesel bütünlüğün
çerçevesini bozacak nicel ve nitel uzmanlaşma da o kadar çabuk ortaya çıkar.
Bu bağlamda Antik polis, tıpatıp küçük bir kent karakteri taşımış gibi görünmektedir. Yakın
ve uzak düşmanlarının varlığına yönelik sabit tehditleri, politik ve askeri açıdan sıkı bir
bağlılığı, kentlinin kentli tarafından denetlenmesini, özel yaşamındaki sindirilmişliği, kendi
ev içinde bir despot gibi davranmak suretiyle telafi eden birey karşısında bütünü kollayan bir
kıskançlığı gündeme getirmiştir. Atina tarzı yaşamın o büyük uyarıcı gücü ve heyecanı, eşsiz
renkliliği, belki de, bireyselliği yok etmeye yönelik bir küçük kentin sabit içsel ve dışsal
baskısına karşı, birbiriyle karşılaştırılamaz, bireyselleşmiş kişiliklerden oluşan bir halkın
mücadelesi olgusu temelinde anlaşılabilir. Bu, içinde zayıf bireylerin ezildiği ve daha güçlü
doğanların, kendilerini, en tutkulu bir biçimde kanıtlamaya kışkırtıldığı gergin bir atmosfer
yaratmıştı. Bu tam da, türümüzün entelektüel gelişmesi içinde, kesin olarak tanımlanmadan
"genel insan karakteri" olarak adlandırılan şeyin Atina'da tomurcuklanmış olmasının
nedenidir. Çünkü aşağıdaki bağlantı için olgusal olduğu kadar tarihsel geçerlilik de
sağlamaktadır: Yaşamın en kapsamlı ve en genel içerikleri ve biçimleri, en bireysel olanlarla
en sıkı bağlantılara sahiptir. Ortak bir hazırlık aşamaları vardır, yani, düşman, dar oluşumlar
ve gruplaşmalardır ki bunların sürdürülmesi hepsini, genişlemeye ve genelleşmeye karşı
savunmasız bırakırken ve özgürce hareket eden bireyselliğin sınırları içine sokar. Tıpkı
feodal dönemde olduğu gibi "özgür" insan, ülkenin yasası, yani en geniş sosyal yörüngenin
yasası altında duruyordu ve özgür olmayan insan da hakkını, yalnızca feodal birliğin en dar
çevresinden türeten ve daha geniş olan sosyal yörüngeden dışlanmış olandı. Bu nedenle
metropol insanı, bugün, küçük kent insanını kuşatan hırçınlık ve önyargıyla kıyaslandığında,
manevi ve ince bir anlamda "özgür"dür. Çünkü karşılıklı ihtiyatlılık ile farksızlık ve geniş
çevrelerin entelektüel yaşam koşulları, bağımsızlığa yaptıkları etki bağlamında, birey tarafından asla, büyük kentin en kalın kalabalığı kadar güçlü bir biçimde hissedilmemiştir.
Bunun nedeni, uzamın bedensel yakınlığının ve darlığının, zihinsel uzaklığı aslında çok daha
görünür kılmasıdır. Kişinin belli koşullar çerçevesinde kendisini, metropol kalabalığı içinde
hissettiği kadar yalnız hissettiği başka bir yer olmaması, açıktır ki, yalnızca bu özgürlüğün
öteki yüzüdür. Çünkü burada, insanın özgürlüğünün başka yerlerde olduğu gibi duygusal
yaşamına konfor olarak yansıtılması hiçbir şekilde gerekli değilMetropolü özgürlüğün mekânı yapan, yalnızca, çevrenin genişlemesiyle kişisel içsel ve
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dışsal özgürlük arasındaki evrensel tarihsel ilintiden ötürü alanın ve kişilerin anlık hacmi
değildir. Bunun gerekçesi daha ziyade, herhangi bir kentin kozmopolitliğin mekânı haline
gelmesi yönündeki görünür genişlemenin aşılmasındadır. Kentin ufku zenginliğin gelişme
yoluyla kıyaslanabilir bir biçimde genişlerken; miktarı belli olan gayrimenkul, olabilecek en
hızlı biçimde, atomsu genişlemeye benzer olarak artış gösterir. Belli bir limit aşılır aşılmaz,
kendiliğin ekonomik, kişisel ve entelektüel ilişkileri, kentin hinterlandı üstündeki entelektüel
üstünlük küresi, geometrik artışla büyür. Dinamik olan bu genişlemede, her kazanım,
birbirine eşit olmayan ama yeni ve daha geniş bir genişlemesi olan birer basamak haline
dönüşür. Kentten fışkıran her silsileden sanki kendiliğindenmiş gibi yeni silsileler büyür; bu
tıpkı, yalnızca iletişimdeki büyüme yüzünden kent içinde toprak rantının kazanılmamış
artışının, toprak sahibine otomatik olarak artan kârlar getirmesine benzer. Bu noktada
yaşamın nicel yönü, doğrudan nitel karakterli özelliklere dönüşür. Küçük kent yaşamı küresi,
temelde, kendi kendini denetler ve otarşiktir. Metropolün içsel yaşamının dalgalar halinde
çok yaygın ulusal ya da uluslararası alana taşıması ise, belirleyici doğası yüzündendir Önemi
bireysel kişiliklere bağlı olduğu ve onlarla birlikte öldüğü için, Weimer, burada savunulan
görüşlerin tersine kanıt teşkil etmez; zira metropol gerçekte, en ünlü bireysel kişiliklerinden
bile

temelde

bağımsızlığıyla

karakterize

edilmektedir.

Birey

bu

bağımsızlığın

tamamlayıcısıdır ve bu, metropolde tadını çıkarttığı bağımsızlık karşılığında bireyin ödediği
bedeldir. Metropolün en önemli karakteristiği bu fiziksel sınırlarının ötesine taşan işlevsel
genişlemedir. Ve bu yarar, karşı tepki verir ve metropol yaşamına ağırlık, önem ve
sorumluluk kazandırır. İnsan, kendi bedeninin ya da anlık etkinliğini kapsayan alanın
sınırlarına geldiğinde sonuna gelmiş olmaz. Dahası, kişinin sınırları, kendisinden dünyasal ve
uzamsal olarak yayılan etkilerin toplamıyla oluşur. Aynı biçimde bir kent de, anlık
sınırlamaların ötesine uzanan toplam etkilerini kapsar. Kentin varlığının tanımlandığı gerçek
uzantı, yalnızca bu sınırdır. Bu olgu, bu uzantının mantıksal ve tarihsel tamamlayıcısı olan bireysel özgürlüğün, yalnızca hareket özgürlüğü ile önyargıların ve hırçın cehaletin elenerek
atılması yönündeki olumsuz duygu olarak anlaşılmaması gerektiğini aşikar hale getirir.
Temel nokta, nihai olarak her insanoğlunun sahip olduğu özelliğin ve karşılaştırılamazlığın
bir yaşam stilinin çözüm yolu içinde nasılsa tanımlanabilecek olmasıdır. Bizim kendi
doğamızın yasalarına tabi olduğumuz -ve sonuçta özgürlük de budur,- bu doğanın
dışavurumlarının diğerlerinin dışavurumların farklı olması halinde aşikâr ve kendi kendimiz
ve diğerleri açısından inanılır hale gelir. Kendi yaşam stilimizin başkaları tarafından dışardan
empoze edilmediğini, yalnızca kendi yanılmazlığımız kanıtlar.
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Kentler her şeyden önce en üst düzeyde işbölümünün mekânıdırlar. Bu yüzden Paris'te
olduğu gibi mahallelerinin yeni baştan numaralandırılması meşguliyeti gibisinden aşırı
fenomenler yaratırlar. Evlerinin üstündeki işaretlerle kendilerini tanımlayan ve akşam
yemeği saatlerinde, eğer bir akşam yemeği partisi on üç kişiden oluşuyorsa çabucak
çağrılmak üzere uygun bir biçimde süslenmiş olarak hazır bekleyen kişiler vardır. Kent,
genişlemesinin ölçüsünde işbölümünde giderek daha çok belirleyici koşullar önerir. Hacmi
dolayısıyla büyük oranda bölünmüş bir hizmet çeşitliliği soğurabilen bir çevre önerir.
Bireylerin yoğunlaşması ve müşteriler için mücadele etmesi, aynı zamanda bireyi, bir
başkasının çabucak, yerini alamayacağı bir işlev konusunda uzmanlaşmaya zorlar. Kent
yaşamının, yaşamak için doğayla yapılan mücadeleyi, doğa tarafından değil de, kazanmak
için diğer insanlar tarafından sağlanan insanlar arası bir mücadeleye dönüştürdüğü
belirgindir. Çünkü uzmanlaşma, yalnızca kazanmak için yapılan rekabetten değil, satıcının
yemlenmiş müşterinin yeni ve farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şeyleri araştırmak zorunda
olduğu yönündeki belirleyici olgudan da kaynaklanır. Henüz tükenmemiş bir gelir kaynağı
ve hemencecik ikame edilemeyecek bir işlev bulmak için kişinin hizmetlerini
uzmanlaştırması gereklidir. Bu süreç farklılığı, incelmeyi ve toplumun ihtiyaçlarının
zenginleştirilmesini teşvik eder ki bunun, bu toplum içinde, kişisel farklılıklara yol açacağı
aşikârdır.
Bütün bunlar, kentin, hacmiyle orantılı olarak ortaya çıkmasına neden olduğu zihinsel ve
ruhsal bireyselleşmeye geçişini biçimlendirir. Bu süreci güçlendiren tam bir dizi aşikâr neden
vardır. Birincisi kişi, kendi kişiliğini metropol yaşantısının boyutları içinde beyan etme
zorluğunu gidermek zorundadır. Nicel olan önem itibariyle arttığında ve enerji bedeli
limitlerine ulaştığında kişi, farklılıklara yönelik duyarlılığı üstüne oynayarak sosyal çevrenin
bir biçimde dikkatini çekebilmek için, nitel farklılaşmaya tutunur. Dahası, insan, en uç
özellikleri edinme eğilimindedir, yani özel olarak metropole özgü olan yapmacıklığın,
kaprisin ve inceliğin aşırılıklarının anlamı, bu tür davranışların içeriklerinde değil, "farklı
olma" formunda, çarpıcı bir hareket tarzıyla ortaya çıkmalarında ve dolayısıyla dikkat
çekmelerinde yatar. Birçok karakter tipi için, kendileri adına az bir miktar izzetinefis
saklamanın ve bir konumu doldurma duygusunun nihai olarak tek aracı, ötekilerin
kavrayışına bağlıdır ve dolaylıdır. Aynı anlamda, görünürde önemsiz, ama kümülatif etkileri
yine de dikkate değer olan bir unsur da yürürlüktedir. Küçük kent sosyal ilişkileri ile
kıyaslama yaparak, metropol insanına özgü insanlar arası temasların kısalığına ve
seyrekliğine gönderme yapıyorum. "Dakik" görünme, yoğun ve çarpıcı ölçüde karakteristik
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görünme telaşı, bireye, kısa metropol tarzı temaslarda, sık sık ve uzatılmış birleşmelerin
başkalarının gözünde kendisine muğlak bir imaj kazandırdığı bir kişiliği temin ettiği bir
atmosferde olduğundan çok daha yakın durur.
Ancak metropolün en bireysel kişisel varoluşu -haklı ve başarılı olup olmadığına
aldırmadan,- zorlamaya yol açmasının en derin gerekçesi, bana, aşağıdakidir gibi görünüyor:
Modern kültürün gelişmesi, kişinin "öznel ruh"a ağır basan "nesnel ruh" olarak
adlandırabilecek üstünlüğü ile karakterize edilmiştir. Bu şu demektir: Yasada olduğu gibi
dilde de, sanatta olduğu gibi üretim tekniğinde de, yerel çevresi içindeki nesnelerde olduğu
gibi bilimde de bir maneviyat toplamı saklıdır. Entelektüel gelişme yolundaki birey, bu
maneviyatın büyümesini kusurlu bir biçimde ve giderek artan bir mesafeden izler. Eğer,
sözgelimi son yüzyıllar içinde, şeylerin ve bilginin içine saklı engin kültüre bakarsak ve eğer
bütün bunları, aynı dönemde bireyin kültürel ilerlemesiyle karşılaştırırsak -en azından yüksek
statü gruplarında- bu ikisinin büyümesi arasında korkutucu bir orantısızlık görünür hale gelir.
Gerçekten de bazı noktalarda, bireyin kültüründe, maneviyat, hassasiyet ve idealizm
açısından bir yozlaşma dikkatimizi çeker. Bu zıtlık/ temelde, işbölümünün büyümesinden
kaynaklanır. Çünkü işbölümü bireyden olabilecek en tek yanlı başarıyı talep eder ve
gereğinden fazla ortaya çıkan tek yanlı bir kovalamacada büyük ilerleme, bireyin kişiliğinde
yokluk anlamına gelir. Bu durumdaki birey, nesnel kültürün aşırı büyümesiyle giderek daha
az başa çıkabilir. Birey, belki uygulamalarında ve uygulamasından türetilen çapraşık
duygusal durumlarının toplam bilinçliliğinde olduğundan daha da küçük, ihmal edilebilir bir
niceliğe indirgenmiştir. Birey, kendi öznel biçimlerinden katıksız nesnel yaşam biçimine
dönüştürmek için bütün ilerlemeyi, maneviyatı ve değeri onun ellerinden söküp alan şeylerin
ve güçlerin anormal büyüklükteki örgütlenmesi içinde yalnızca bir dişli haline gelmiştir.
Metropolün, bütün kişisel yaşam aleyhine büyüyen bu kültürün gerçek alanı olduğuna işaret
edilmelidir. Burada, binalarda ve öğrenim kurumlarında, uzayı fetheden teknolojinin
harikaları ve konforu içinde, toplum yaşamının biçimlenmeleri arasında ve devletin görünür
kurumlan içinde, kristalleşmiş ve kişisellikten uzak öyle bir bunaltıcı maneviyat tokluğu önerilmektedir ki, söylemek gerekirse kişilik, bunun etkisi altında kendini sürdüremez. Bir
yandan, bütün yönlerden gelen bu uyarıları alan, bu ilgilere sahip olan, zamanı ve bilinçliliği
kullanan kişilik için yaşam sonsuz ölçüde kolaylaştırılmıştır. Bunlar, tıpkı bir akıntı varmış da
kendi adına yüzmesi gerekmezmiş gibi kişiyi taşırlar. Ancak öte yandan da yaşam, giderek
gerçek kişisel renkliliğin ve kıyaslanamazlığın yerini alma eğilimi gösteren kişisellikten uzak
içerikler ve önerilerden oluşmaya başlar. Bu da, en kişisel çekirdeğini korumak için bireyin,
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eşsizlikte ve özelleşmede azamiye eğilim göstermesiyle sonuçlanmaktadır. Birey, kendisine
ses getirecek bir biçimde denk kalabilmek için, kişisel elementini abartmaktadır. Nesnel
kültürün anormal büyümesi yüzünden bireysel kültürün anormal zayıflaması, en aşırı
bireysellik vaizlerinin, hepsinin ötesinde Nietzsche'nin, metropolün karşıtı olan sığınağın acı
nefretinin bir nedenidir. Ama ayrıca, gerçekte bu vaizlerin metropolde bunca tutkuyla
sevilmelerinin ve metropol insanlarına, en duyumsuz özlemlerinin peygamberleri ve
kurtarıcıları gibi görünmelerinin de nedenidir.
Kişi, metropolün nicel ilişkisinden kaynaklanan bu iki bireysellik biçiminin, adını
koymak gerekirse, bireysel bağımsızlık ile bireyselliğe yönelik ihtimamın tarihsel konumunu
sorguladığında, metropol, dünya maneviyat tarihine tamamen yeni bir hiyerarşi düzeni
deruhte eder. On sekizinci yüzyıl, bireyi, anlamsızlaşmış bunaltıcı bağlar içinde bulmuştu politik, tarımsal, sendikasal ve dinsel karakterli bağlar. Adını koymak gerekirse bunlar insana,
doğal olmayan bir biçim ve modası geçmiş, adil olmayan eşitsizlikler dayatan sınırlamalardı.
Böylece özgürlük ve eşitlik, bütün sosyal ve entelektüel ilişkilerde bireyin tam hareket
bağımsızlığına inanç haykırışı yükselmiştir. Özgürlük herkeste ortaklaşa bulunan asil özün bir
an önce ön plana çıkmasına izin verecekti; bu öyle bir özdü ki doğa her insanın içine
depolamıştı, ama toplum ve tarih bunu bozmuştu. On sekizinci yüzyıla özgü bu liberal
idealizmin yanı sıra, bir taraftan da, on dokuzuncu yüzyılda Geothe ve Romantizm ve
ekonomik işbölümü vasıtasıyla bir başka ideal baş- göstermiştir: Artık tarihsel bağlarından
serbest kalmış olan bireyler, şimdi dc kendilerini birbirlerinden ayırdetmek istiyorlardı.
İnsanın değerlerinin taşıyıcısı, artık her bireyin içindeki "genel insanoğlu" değil, daha ziyade
insanın nitel eşsizliği ve ikame edilemezliğiydi. Zamanımızın dışsal ve içsel tarihi, bireyin,
toplumun bütünü içindeki rolünün tanımlanmasındaki bu iki tarzın değişen mânialarında ve
mücadelesi içinde yol almaktadır. Bu mücadele ve uzlaşmanın arenasını da metropol
sağlamaktadır. Çünkü metropol, insana rol belirleyen bu her iki yolun gelişmesi için bize
fırsat ve dürtü olarak beyan edilen özel koşulları sunar. Aynı zamanda bu koşullar, zihinsel
varoluşun tahmin edilemez anlamlarına gebe, eşsiz bir yer kazanırlar. Metropol kendisini
yaşamı kıvrımlarını açarak içerdiği gibi, eşit hakla birbirine katılan zıt akıntıların içindeki o
büyük tarihsel oluşumlardan biri olarak da beyan eder. Ancak bu süreçte yaşamın akıntıları,
bireysel fenomeni bize ister sempatik ister antipatik görünsün, yargıcın tutumunu uygun kılan
küreyi tamamen aşar. Yaşamın böyle kuvvetleri, fani varoluşumuz içinde bir hücre olarak bir
parçası olduğumuz tarihsel yaşamın bütününün köklerine ve tacına doğru büyüdüğü için,
bizim görevimiz bunu yermek ya da aklamak değil, yalnızca anlamaktır.
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Çeviren: Bahar Öcal Düzgören
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alman Sosyolojisinin temsilcilerinden kabul edilen Georg Simmel, Amerikan
Sosyolojisini etkilemiş en önemli isimdir. Chicago Okulunun en önemli temsilcilerinden
Louis Wirth ile birlikte sosyal psikolojik kuramın temsilcisi kabul edilmektedir. (Tuna, 1987:
56; Yörükan, 2005: 62) Simmel, kentlerin kuruluşu, gelişmesi sorunlarını analiz etmez.
Özellikle ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ da kent yaşamının bireylerin kişilikleri üzerindeki
etkilerini ve yine kentlerde yaşayan bireylerin kişiliklerinde oluşan farklılaşmaları
incelemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Georg Simmel’in Amerikan Sosyoloji üzerindeki etkisinin kaynağı nedir?
2) Albion Small kimdir?
3) Small ve Simmel ilişkisini tanıtınız.
4) Simmel’in sosyoloji anlayışını klasik sosyologlarla karşılaştırınız.
5) Simmel toplumu hangi temelden hareketle tanımlamaktadır?
6) Kent/şehir- metropol bireylerinin davranışlarında oluşan farklılıkları ayrıntılarıyla
açıklayınız ve değerlendiriniz.
7) Modernite ve metropol ilişkisini Simmel hangi çalışmasında ele almaktadır? Ana
kavramlarıyla açıklayınız.
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6. CHİCAGO OKULU-EKOLOJİK KURAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Robert Ezra Park (1864-1944)
2) Ernest Burgess (1886-1966)
3) Roderick McKenzie (1852-1934)
4) Okuma Parçası: ‘Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir Perspektif’- Tülay Kaya
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Giriş
Kent Sosyolojisi, özel bir alan olarak ilk kez Robert Park tarafından ifade edilmiştir. Kent
Sosyolojisi çalışmaları ve kente kuramsal yaklaşımlar da yine Robert Park, Ernest Burgess,
Roderick McKenzie ve Louis Wirth’ün isimleriyle özdeşleşen Chicago Okulu tarafından
geliştirilmiştir. Kenti sosyolojik analizin temeline yerleştiren Chicago Okulu mensupları,
kentsel mekân ve sosyal süreçler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Kent mekânının sosyal
yapı üzerindeki etkileri de yine Chicago Okulu üyelerinin araştırdığı konular arasındadır.
Kent analizine ilişkin oluşturulan kuramsal çerçevenin ilki Park tarafından ‘kentsel ekoloji’
disiplini içinde oluşmuştur. Burgess ve McKenzie’nin kentlerin büyüme süreçleri üzerine
yaptıkları analizlerle birlikte Chicago Üniversitesi’ndeki kent araştırmaları kent kuramına
dönüşür.

1921 yılında ilk kez ‘insan ekolojisi’ kavramını kullanan Park, kentleri sosyal

bilimcilere ‘laboratuvar’ olarak önermiştir. Ekolojik yaklaşıma göre “canlıların birbirleriyle
olan ilişkilerinin yaşam çevrelerini düzenlemesine benzer bir biçimde, kentte yaşayanların
yaşamlarını sürdürebilmek için ilişkiye girmeleri, işbirliğinde bulunmaları ya da tersine
çatışma içinde olmaları kent biçimini büyük ölçüde belirler. (…) ve kent işyeri, eğlenmedinlenme, sanayi, oturma işlevlerini görebilecek bölgelere ayrılır.” (Duru ve Alkan, 2002: 11)
Chicago Okulu’nun kent çalışmalarına katkısı anlamında bir diğer alan ise Louis Wirth’ün
‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme/Kentlileşme’ yazısıyla bir anlamda cisimleşen ‘kentsel
yaşam’dır.
Ekolojistlerin

sistematik

bir

kuram

geliştirmelerinin

çerçevesi

Chicago

kentine

dayanmaktadır. Chicago kenti kentleşmenin tüm boyutlarıyla incelenebileceği hızlı büyüme,
yayılma ve nüfus yoğunlaşması, nüfusun heterojenliği gibi özelliklere sahiptir. Chicago kenti
“1860’dan 1930’a kadar geçen 70 yıl içinde 31 kat büyümüştür. Buna mekânsal büyüme de
katılabilir. Bu hızlı büyümenin değişik alanlara yansıması sayısal veriler olarak çok çarpıcı
sonuçları ortaya koymuştur. (…) Bu hızlı gelişme ile tek bir evden bir mahalleye ve giderek
şehrin bütününe yayılan sorunlar büyür.” (Tuna, 1987: 58) Yoğun göçler, Avrupa’nın farklı
bölgelerinden göçen etnisiteler, bu grupların birbirleriyle ve karşılıklı ilişkileri fiziksel ve
kültürel anlamda alışkanlıkların değişmesine yol açmıştır. “Sanayileşmenin kuzey
Amerika’ya sıçramasını takip eden uluslararası göç, çok hızlı ve dev boyutlara ulaşan, pek
çok açıdan da benzeri olmayan bir büyümeyi karşımıza getirmektedir. (…) Chicago kentinin
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bu özelliklerini ve süreçlerini açıklayabilmek için de oluşan sosyal davranış ve tutumların”
(Tuna, 1987: 59) incelenmesi amacıyla araştırmalar yapılmıştır.
Ekolojistler sanayi kentinin mekânsal desenini veri olarak ele almışlardır. Söz konusu
mekânsal düzenlemeyi ortaya çıkartan mekanizmaların sistemli analizini amaçlamaktadır. Bu
amaçla geliştirdikleri kentsel ekoloji disiplini nüfus topluluklarının çevreye uyum sürecini
tanımlamakta nüfus ve çevre arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Ekolojistlerin temel sorusu
nüfusun çevreye nasıl uyum sağladığıdır.
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6.1. Robert Ezra Park (1864-1944)
Park, kenti ilk kez sistematik biçimde analiz eden kuramcı olarak değerlendirilir.

Kent

sosyolojisinde ekolojik-insan ekolojisi olarak ifade edilen kuram, Park tarafından
geliştirilmiştir. “R. Park kentsel ekoloji disiplinini geliştirirken, Comte, Spencer, Darwin,
Durkheim gibi birçok düşünürden etkilenmiştir. (…) Park, Darwin’den kuramsal çatıyı,
Durkheim’ın yöntemini almıştır. Durkheim etkisini, birey-toplum arasındaki ilişkide bulmak
mümkündür.” (Aslanaoğlu, 1998: 26)
R. Park, insanların kontrolsüz birtakım isteklerle ve duygularla doğduklarını ve uygarlığın, bu
kontrolsüz duyuların kontrol edilmesi için gerekli olduğunu iddia eder. Şehirler ise bu
kontrolün gerçekleşeceği alanlardır. O’na göre şehirler yollar, binalar, alt yapı hizmetleri,
okullar, kiliseler, mahkemeler gibi yönetsel kurumlardan başka bir şeydir. Kentler, “bir
düşünce hali, gelenek ve göreneklerin ve bunlardan aktarılan veya bunlara bağlı örgütlü
tutum ve duyguların bir birliğidir.” (Tuna, 1987: 59) Kentler yalnızca maddi bir sistem,
yapay bir oluşum değildir. “Park kentin doğal ve değişmeyen güçlerin etkisiyle oluştuğunu
vurgulamakta (…) kent içinde çöküntü alanlarını, gettoları kaldırmak insanın içgüdülerini yok
etmekle eş anlamlı” kabul etmektedir. (Aslanoğlu, 1998: 26) Kent insan doğasının bir
ürünüdür.
Park, Darwin’in yaklaşımında yaşama-ağı olarak tanımlanan, bitki ve hayvanların karşılıklı
olarak birbirine bağlı olduğu görüşünü kendi insan ekolojisi görüşünün temeline koyar. Bir
arada yaşamak zorunda olan canlılar varlıklarını sürdürebilmek için birbirleriyle mücadele ve
ilişki içine girerler. Bu yaşam mücadelesi sürecinde ortak yaşamın koşullarını oluştururlar.
Park biyolojideki bu yaklaşımı kentlerde yaşayan insanlar arasındaki ilişki ve sorunları analiz
etmek için kullanır. (Yörükan, 1995: 74-77) Robert Park, kentlerin ekonomik özelliğinin de
altını çizer. Kent, ekolojisi ile olduğu kadar ekonomik boyutlarıyla da kavranması gereken bir
olgudur. Kent mekânının biçimlenmesi, Park tarafından yine Darwin’den alıntılayarak
kullandığı hâkimiyet kavramı üzerinden değerlendirilir. Kentler, sanayi ve ticaret
faaliyetlerinin hakimiyetine bağlı olarak biçimlenmekte, merkeze doğru biçimlenen kentsel
gelişme bu bölgenin ekonomik değerini artırdığı gibi merkezden uzaklaştıkça rant değeri
azalmaktadır.

Kentin

ekolojik

ve

ekonomik

örgütlenmesi,

sosyal

ilişkilerini

de

planlamaktadır.
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“R. Park’ın kavramlaştırmasında bireylerin ırk, kültür ve ekonomik statü gibi nedenlerle bir
arada yaşam sonucu oluşan kentsel birimler doğal alanlar olarak adlandırılmaktadır.”
Doğaldır çünkü düzensiz bir rekabet ve çatışma ortamının ürünüdür.” (Aslanoğlu, 1998: 27)
kent yerleşmesi içinde rekabetten işbölümüne dayalı bir denge haline geçiş ile kente
yerleşmede ve işlevler açısından birbirinden farklı doğal alanlar ortaya çıkmıştır. Söz konusu
alanlar aynı zamanda kültürel anlamda da birer ünitedir.
“Ekolojik teoride (…) şehrin bir merkezden çevreye doğru doğal alanlar şeklinde farklılaştığı
kabul edilmiştir. Önce merkezi bir iş yerinin teşekkül ettiği, daha sonra insanlar ve
müesseselerin bu merkezden çevreye doğru giden belli bir takım kalıplar halinde dağıldığı
ileri sürülmüştür.” Bu görüş en açık ifadesini Ernest Burgess’in ortak merkezli çember
kuramında bulmaktadır. (Yörükan, 2005: 78)

6.2. Ernest W. Burgess (1886-1966)
Robert Park ve Roderick McKenzie ile birlikte ekolojik kuramın temsilcilerindendir. Burgess,
ekolojik alanın fiziki büyümesi üzerine bir kuram geliştirmiştir. Buna göre doğal alanlara
bölünmüş olan fiziksel çevre sosyal örgütlenmenin nedenidir. Burgess’a göre modern
toplumun en önemli yönü kentlerin genişlemesi, büyümesidir. Modern yaşamın –gökdelen,
metro, büyük mağazalar, günlük gazete, sosyal çalışma gibi- kentlere özgü görünümü tipik
Amerikandır. Sosyal hayatımızda ortaya çıkan en küçük değişiklikler bile sosyal sorunlara yol
açar. Bunlar da en keskin biçimiyle yine Amerikan kentlerinde gözlenir. Büyüme ve yayılma
süreçlerinin kentlere özgü yönleri vardır. Kentlerin büyümesini ve bu büyümenin ifadesi olan
çeşitli özellikleri ‘Ortak Merkezli Daireler’ kuramı ile açıklamaktadır. (Tuna, 1987: 61)
E. Burgess’in mekânsal olarak büyümeyi açıkladığı ve birbirini içeren daireler aynı zamanda
sosyal değişmelere de işaret etmektedir. “Mekânsal değişiklik sürecinde insan toplulukları yer
değiştirmekte, konut ve iş mekânı kullanımlarında farklılıklar olmaktadır. Ardıllık süreci
sonunda kent merkezinin yakınında geçiş bölgesini oluşturan; merkezin istilasıyla bozulma
ve çevre kalitesinde düşüş gözlenir. Burası düşük gelir gruplarının yaşadığı, suç oranlarının
arttığı bir mekân haline gelmiştir. Mekânsal hareketlilik, sosyal anlamda bozulmanın nedeni
olmuştur.”( Güllüpınar, 2013: 63))
Burgess’ın ortak merkezli daireler kuramı rekabetçi ekonomik sistemin işleyişini
simgelemektedir. İş bölgesi ilk dairede yer alır. Ardından geçiş bölgesi gelir. Bu bölgede
çöküntü yerleri vardır. İşçi bölgeleri ikinci halkada yer alırken, üst gelir grupları daha dış
bölgelerde yerleşmişlerdir.
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Burgess’ın kentsel büyümeyi açıklayan ortak merkezli daireler modelinde kentler şu bölgeleri
içermektedir:
1. Merkezi İşyerleri Bölgesi: Birinci daire kentin merkezidir ve kentin merkezini ve
çekirdeğini iş merkezleri oluşturmaktadır. İlk bölgede, iş merkezleri, bankalar, dükkânlar,
oteller, işhanları ve finans kurumları yer almaktadır ve toprak bu bölgede pahalıdır. Ancak bu
bölge devamlı çevresindeki yerleşim bölgelerini tehdit ederek genişlemek ihtiyacındadır.
2. Toptancı ve İmalat Sanayi Bölgesi (Geçiş Bölgesi): İkinci daire daha fakir ve
gelişmemiştir ve çöküntü alanlarından (slum) oluşmaktadır. Merkezin sürekli genişleme
tehdidi altındadır. Genellikle fabrikalara yakın olan bu bölgeler işçi konutlarıyla çevrili
olduğu için insanlar buralarda oturmak istemezler. Yeni göçmenlerin ve dar gelirli insanların
oturduğu bir bölgedir. Bu bölge merkezin genişleme tehdidi altındadır. Ticari aktiviteler bu
bölgeye doğru genişledikçe bölgenin eski kullanıcılarını taşınmak zorunda bırakmaktadır; bu
durum arazi ve konut fiyatlarında da değişikliklere neden olmaktadır.
3. İşçi Yerleşim Merkezi Bölgesi: Üçüncü dairede yaşam standartları daha yüksek olan mavi
yakalı sanayi işçileri oturmaktadır. İşyerlerine daha kolay ulaşabilmek ve geçiş bölgesinden
uzaklaşmak için bu bölgeleri tercih ederler.
4. Üst Sınıf ve Memur Yerleşim Bölgesi: Dördüncü dairede, memur sınıfı, orta sınıf ve üst
sınıftan insanlar yaşamaktadır. Burası, modern alışveriş merkezleri ve zenginlerin lüks
mülklerinin bulunduğu özel, yalıtılmış bir bölgedir.
5. Banliyö Bölgesi (Commuters): Beşinci dairede, kentin sınırları ve merkezdeki iş
bölgelerinden oldukça uzak olan bu bölgede banliyö alanları ve uydu kentler bulunmaktadır.
(Güllüpınar, 2013: 64)

6.2. Roderick McKenzie (1852-1934)
Ekolojik kuramda doğal alanların, bir hakimiyet merkezine göre düzenlenmesinden oluşan bu
düzenin açıklaması McKenzie tarafından yapılmıştır. McKenzie, ekolojik birimler arasında
kentsel gelişme dinamiğini sağlayan temel süreçleri; yoğunlaşma (concentration) –
merkezileşme (centralization) - ayrımlaşma (segregation) ve istila-ardıllık (invasionsuccesion) olarak tanımlamaktadır. McKenzie bu süreçlerin aynı zamanda temel ekolojik
süreçler olduğunu belirtmektedir. McKenzie kentlerin resmi politikalar tarafından değil,
ekolojik süreçlerle büyüdüğü ve geliştiğini savunmaktadır.
Yoğunlaşma sürecinde aynı fonksiyona sahip birimler aynı mekânda bir araya gelirler.
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Merkezileşme, kentsel işlevlerin farklılaşmasıyla denetim ve örgütlenmenin merkezileşmesi
kastedilir.
Ayrımlaşma, aynı işleve sahip ekolojik birimler aynı mekanda toplanmasının sonucu olarak
birbirinden ayrılmış alanların ortaya çıkmasına işaret eder.
İstila-ardıllık ise önceden farklı işleve sahip olan ekolojik birim içinde yeni bir işlevin ortaya
çıkmasıyla eski işlevin yerini yenisine bırakma sürecidir.
McKenzie, kentsel mekanın ekolojik ayrımlaşmasının yanında ekolojik açıdan farklı topluluk
tiplerinin de oluştuğunu söylemiştir. 1- Üretimini dışarıya satan küçük tarım köyleri, balıkçı
madenci topluluklar, 2- Etraflarındaki toplulukların ürettiklerini toplayıp dünya pazarlarına
satan topluluklar, 3-

Sanayinin diğer tüm faaliyetlere egemen olduğu topluluklar ve 4-

Üretim-dağıtım dışı; siyasal, turizme dayalı veya üniversite vb. temelli topluluklar.
(Aslanoğlu: 1998, Güllüpınar: 2013, Tuna.1987, Yörükan: 2005)

6.4. Okuma Parçası: ‘Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir
Perspektif’- Tülay Kaya
Kaya, Tülay. (2011) “Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir Perspektif”, Sosyoloji Dergisi,
3.Dizi, 22. Sayı. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, İstanbul

CHICAGO OKULU: CHİCAGO’YA ÖZGÜ BİR PERSPEKTİF
THE CHICAGO SCHOOL: A PERSPECTIVE PECULIAR TO
CHICAGO
ÖZET
Bu çalışmada, kent çalışmaları alanında belirli bir döneme damgasını vuran Chicago Okulu
ele alınmıştır. Chicago Okulu ya da yaygın kullanımla İnsan Çevrebilimi, erken 20. yüzyılda
Amerikan sosyolojisinde kent çalışmaları alanında hâkim yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
Çalışmada, kent sosyolojisinde bir perspektif olarak Chicago Okulu'nun ortaya çıkışı,
Amerikan sosyolojisindeki yeri, temsilcileri ve çalışmaları, Okul'un adını aldığı Chicago
kentiyle ilişkili olarak ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca, Okul için kullanılan alternatif isimler
olarak ekolojik teori ve insan ekolojisi kavramsallaştırmalarının gerekçelerine yer verilmiş,
Hull House sosyal yerleşim hareketi, sosyal hizmet çalışmaları ve reform çalışmaları ile
benzerliklerine ve farklılaştıkları noktalara değinilmiş ve Okul bağlamında üretilen literatüre
örnekler verilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Chicago, Chicago Okulu, İnsan Çevrebilimi, Amerikan Sosyolojisi.
ABSTRACT
This article is about the Chicago School which had a mark on a specific period regarding
urban studies. The Chicago School or the commonly known Human Ecology emerged in the
early 20th century as the dominant aproach to urban studies in American Sociology. The
article deals with the emergence of the Chicago School as a perspective in urban sociology, its
place in American Sociology, its leading figures and outcomes, in connection with the city of
Chicago. Also included in the article are the grounds for the concepts of the ecological
theory and human ecology as alternative names for the School; its similarities to and
discrepancies with the Hull House social settlement movement, social work and reform
movements; and the examples for books and articles produced in the context of the
School.

Keywords: Chicago, Chicago School, Human Ecology, American Sociology.
Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde I. Dünya Savaşı’ndan 1930’ların ortasına kadar
akademisyenler ve öğrenciler tarafından yapılmış kente ilişkin çalışmalar bütünü, yaygın
olarak “Chicago Okulu” adıyla anılmaktadır. 24 Okul’un takipçileri Chicago Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü'yle sınırlı olmasa da, Okul’un filizlendiği ve gelişme imkânı bulduğu
kurumsal zemin, sunduğu olanaklarıyla Chicago Üniversitesi’dir. Okul'un kurucuları olarak
kabul edilen Robert E. Park ve Ernest W. Burgess gibi isimler, Chicago Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nün öğretim üyeleridir. Chicago Üniversitesi, ABD’de sosyolojinin ilk kurumsal
zemini olmuştur. ABD’deki ilk sosyoloji bölümü, Albion Small tarafından 1892’de Chicago
Üniversitesi’nde kurulmuştur. Hemen ardından, 1895’te, Chicago Okulu için olduğu kadar
Amerikan sosyoloji tarihi açısından da özel bir yeri olan American Journal of Sociology
dergisi bölüm tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Albion Small, American Sociological
Society’nin25 (Amerikan Sosyoloji Topluluğu) kuruluş aşamasında da aktif olarak yer almıştır.
Amerikan sosyoloji tarihinde tüm bu ilklerin hayata geçirildiği Chicago Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü, Chicago Okulu’na da ev sahipliği yapmıştır. Bu bakımdan, Chicago Okulu,
24

Andrew Abbott, “Of Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago School”, Social Forces,
Vol. 75, No. 4 (Jun., 1997), pp. 1149-1182, University of North Carolina Press,
http://www.jstor.org/stable/2580667, 18 Mart 2010’da girildi, s. 1153.
25
Derneğin ismi daha sonra American Sociological Association (Amerikan Sosyoloji Derneği) olarak
değiştirilmiştir.
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Amerikan sosyoloji tarihinde bir eşiği temsil eden Chicago Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nün bir anlamda ilk ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kent sosyolojisi literatüründe “insan çevrebilimi” olarak da tanımlanan26 Chicago Okulu’nun
çalışmaları, kentin yaşadığı problemler üzerine olmuştur. Dolayısıyla, kent çalışmaları başlığı
altında esas olarak yoğunlaştıkları konu, Chicago’nun problemleridir. Bu çalışmada da dikkat
çekilmesi amaçlanan başlıca husus, Chicago Okulu kapsamında yapılan kent çalışmalarının,
Okul’a adını veren Chicago kentiyle olan sıkı bağlarıdır. O nedenle, Okul’un çalışmalarını,
Chicago kentinin kendi serüveni bağlamında değerlendirmek ve Chicago kent tarihine ilişkin
birtakım dönüm noktalarına yer vermek bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci
olarak, Chicago Okulu’nun oluşum serüveni, yapılan çalışmaların kent alanında yapılan diğer
çalışmalardan hangi özellikleriyle farklılaştığı ve Okul’un Amerikan sosyolojisinde edindiği
yer bakımından ele alınacaktır. Üçüncü olarak, Chicago Okulu’nun doğuş koşulları,
temsilcileri ve etkinliğini kaybetme nedenleri ana hatlarıyla açıklanarak, Okul’un Amerikan
sosyolojisindeki yeri ve gelenekle ilişkisi ortaya konacaktır.
Chicago Okulu'nun çalışmalarına konu olan Chicago, kentleşme tarihi bakımından ezber
bozan şekilde yapılanmış bir kenttir. Kentin kontrol edilemez bir süreçle büyümesi, toplumsal
niteliklerini de dönüştürmüştür. Chicago’nun hızla büyümesinde çeşitli faktörler rol
oynamıştır. Avrupa'da gerçekleşen Endüstri Devrimi ve Amerika'yı da kapsayan bir
coğrafyada yol açtığı ilerlemeler, bu faktörlerin en baskın olanıdır. Örneğin, endüstriyelleşme
ve getirdiği yeniliklerle ilişkili olarak ulaşım alanında, özellikle de demiryolu taşımacılığında
yaşanan gelişmeler, Chicago’yu bir ticaret merkezi olarak öne çıkarmıştır. Diğer taraftan, İç
Savaş da, bu süreci hızlandıran gelişmelerden biri ve en önemlisi olarak değerlendirilir. İç
Savaş sonrası süreçte belirli endüstri kollarının merkezi haline gelen Chicago, nihayetinde bir
finans ve kültür merkezi olarak ABD’nin ikinci büyük kenti olma konumuna ulaşmıştır.
Kuzey’in topyekûn zenginleşmeye başladığı ve ABD’nin dünyanın geri kalanı için bir cazibe
merkezi olduğu bu dönemde, Chicago, modernliğin temsilcisi olarak ABD imajının
kendisinde somutlaştığı bir form olarak ortaya çıkmış ve özellikle vaat ettiği yaşam ve
çalışma koşullarıyla, hemen her coğrafyadan insanların akın ettiği bir şehir haline gelmişti. Bu
koşullar, en çarpıcı ifadesini, Upton Sinclair’in 1906’da yayınlanan The Jungle 27 isimli
26

Thomas F. Gieryn, “City as Truth-Spot: Laboratories and Field-Sites in Urban Studies”, Social Studies of
Science, Vol. 36, No. 1 (Feb., 2006), pp. 5-38, Published by Sage Publications,
http://www.jstor.org/stable/25474429, 18 Mart 2010’da girildi, s. 12.
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Türkçesi Chicago Mezbahaları adıyla May Yayınevi tarafından 1968’de yayınlanmıştır.
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çalışmasında bulur. Chicago’da gelişen sanayi alanlarından biri olarak et endüstrisi ve
koşullarının konu edildiği romanında, Sinclair, ABD’nin bir cazibe merkezi oluşunu şu
sözlerle dile getirmektedir:
“Amerika’da zengin de olsa, fakir de olsa insan özgürdür denirdi. Orduya katılması
gerekmezmiş; namussuz yöneticilere rüşvet vermesi gerekmezmiş. Canının istediğini yapar,
herkes gibi adamdan sayılırmış. Bu nedenle Amerika sevdalıların ve gençlerin rüyalarına
girerdi. Yol parası bir bulunsa dertleri sona ermiş olurdu.”28

Chicago, romanda resmedildiği şekliyle söz konusu Amerika algısının kendisinde
somutlaştığı kentler arasında ilk sıralarda yer alıyordu.
Daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak için Chicago’ya gelenler arasında Güneyli siyahiler başı
çekiyordu. 1910-1930 arasında, kırsal Güney’den endüstrileşmiş Kuzey’e bir milyondan fazla
Güneyli siyahinin göç ettiğinden söz edilir. I. Dünya Savaşı itibarıyla, Chicago’daki Güneyli
siyahilerin nüfusu en üst noktasına ulaşmıştı. Üç yıldan daha az bir sürede Chicago’daki
siyahi nüfusun iki katına çıkmış olması oldukça çarpıcıdır.29 Güneyli siyahiler eski yurtlarında
sahip olamadıkları haklara ve daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak umuduyla Chicago’ya göç
ederlerken, göç hareketinin ulaştığı boyut bu süreçte kontrol edilmesi güç bir sorun halini
almış ve siyahi göç dalgası Chicago’nun siyah ırk karşıtı bir bölge olarak isim yapmasıyla
sonuçlanmıştı. Problemlerin ve çatışmaların görülmeye başlamasıyla birlikte, “ırkçılık”,
sosyal yaşamı derinden etkileyen bir mesele olarak gündeme geldi. Irk ayrımcılığı, yeni gelen
siyahilerin nerede yaşayacağını da belirliyordu. Yeni gelen siyahiler daha önce gelenlerin
yanına yerleşmek zorunda kalıyordu ki, 1920’lerin sonlarına gelindiğinde “black belt” (siyah
kuşak) olarak adlandırılan zenci yerleşim bölgesi ortaya çıktı.30
19. yüzyılın sonunda insanların ABD içinden olduğu gibi dışından da kitleler halinde
Chicago’ya göç etmeleri neticesinde karşı karşıya kalınan problemler, sadece Güney’den
gelen siyahilerin durumu ve bunlara yönelik ırkçı hareketlerle sınırlı değildir. Chicago’nun
28

Upton Sinclair, The Jungle, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988. Aktaran, Ayşe Lahur
Tunç, “Çengelde Sallanan Amerikan Rüyası”, Doğu-Batı, Yıl:10, Sayı: 42, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2007,
s. 37.
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Erdinç Durmuş, “Chicago at the Turn of The Century: Dynamism, Momentum and Power”, Republic of
Turkey Yuzuncu Yıl Unıversity Institute of Social Sciences English Language and Literature Department, PhD
Thesis, Van, 2008, s. 4.
30

Raquel L. Farmer-Hinton, “The Chicago Context: Understanding the Consequences of Urban Processes on
School Capacity”, The Journal of Negro Education, Vol. 71, No. 4 (Autumn, 2002), pp. 313-330, Published by
Journal of Negro Education, http://www.jstor.org/stable/3211183, 18 Mart 2010’da girildi, s. 315-316.
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dünyanın her yerinden aldığı yoğun göçle oluşan nüfus belirli özellikler göstermekteydi. Her
şeyden önce, bu nüfus, ağırlıklı olarak kırsal kökenliydi ve geride bıraktıkları yurtlarını da bir
anlamda yanlarında taşımışlar, geleneklerini beraberlerinde getirmişlerdi. Bu haliyle Chicago,
çok farklı desenler barındıran bir kenttir. Arkası kesilmeyen göç dalgalarıyla nüfusun
bileşiminin değişmesinin yanı sıra, mevcut kent donanımı da bu hıza teknik bakımdan ayak
uyduramamıştır. Neticede, sağlıksız yaşam koşulları ve bu koşullarla bağlantılı yeni problem
alanları ortaya çıkmıştır.
Daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelen göçmen gruplarının yerleşim yerleri, birçok
bakımdan oldukça sağlıksızdı. Çok hızlı bir şekilde inşa edilen bu yerleşim yerleri, yeni
problemlerin de kaynağı oldu. Yaşam kalitesinin düşüklüğü, salgın hastalıkları ve güvenlikle
ilgili sıkıntıları da beraberinde getirdi. Tüm bunlara, daha iyi yaşam şartları elde
edeceklerinden emin olarak gelen göçmenlerin çoğunun İngilizce bilmemeleri neticesinde
emeklerini ucuza pazarlamak zorunda kalmaları da eklenince, Chicago, birçok politik eyleme
de ev sahipliği yapan bir kente dönüştü.31 Hızla gelişen ve kalkınan Chicago bütün dünyayı
büyülerken, bu gelişmeler sonucunda acilen çözülmesi gereken problemlerle karşı karşıya
kalan Amerika ise şehirlerinden korkuyordu.32
Bu çerçevede, bir ticaret merkezinden endüstri merkezine dönüşen Chicago’nun acil çözüm
bekleyen problemleri çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Demektir ki, söz konusu
araştırmaları başlatan olgu, problemleriyle Chicago kentidir. Bu olguyu açmak gerekirse, 19.
yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında, Chicago, hızlı endüstrileşmenin beraberinde getirdiği
toplumsal huzursuzlukla sonuçlanan çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmıştır: Yoğun göç,
etnik çatışmalar, ırkçı hareketler, işsizlik, çeteler, yüksek suç oranı, düşük yaşam koşulları,
evsizlik, fakirlik, salgın hastalıklar, plansız şehirleşme ve kenar mahalleler (slums33 )... Bu
problemler çerçevesinde Chicago kadar üzerine araştırma yapılan bir başka kent bulmak güç
görünüyor. Öyle ki, Chicago, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, şehir planlamacıları ve
hatta edebiyatçılar gibi farklı disiplinlerin temsilcileri tarafından ele alınmıştır. İşte bu
cazibenin sosyolojideki karşılığı da Chicago Okulu’nun ortaya çıkışı olmuştur.
31
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Nelson Manfred Blake, A History of American Life and Thought, McGrow-Hill Series in American History,
USA: McGrow-Hill Company, 1963, s. 364.
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Chicago Okulu’nun araştırmalarına konu olan problemler, elbette sadece Chicago’ya özgü
değildir. Dolayısıyla, kente dair sefalet ve yoksulluk gibi olumsuz yaşam koşullarının
saptanması ve kentin problemlerine çözüm arama motifi ilk kez Chicago Okulu’yla ortaya
çıkmış değildir. 19. yüzyıl sonundan itibaren, kent çalışmaları adı altında toplanabilecek
çeşitli çalışmalar, sosyal survey, sosyal hizmet ve reform gibi başlıklar altında Chicago
Okulu’ndan başka gruplar tarafından da yapılmıştır. Chicago’yu farklı kılan husus, bu
problemlerin kısa sürede kentin toplumsal bütünlüğünü tehdit edecek boyutlara ulaşmış
olmasıdır. Chicago Okulu temsilcileri, problemleri acil çözüm bekleyen kenti hasta bir insan
bedeni gibi algılamış ve tıp doktorlarının mesleklerini icra etmelerine benzer bir yaklaşım
sergilemişlerdir. Diğer taraftan, tüm bu çalışmaların varlığı bağlamında, 1918-1936 arasında
etkin olduğu düşünülen34 Chicago Okulu’nu sosyal surveyciler ve Muckraker’lardan, sosyal
hizmet çalışmalarından ve genel olarak reform çalışmalarından ayıran özelliklerinin ya da
bunlarla ortak yanlarının neler olduğu da bu çerçevede bir açıklama gerektirmektedir.
Ayda Yörükan, Muckraker’ları35, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında şehir hayatında
görülen problemleri aşmak için araştırmalar yapan sosyal surveyciler olarak tanımlar. 36
Yörükan'a göre, Muckraker’lar, göçle gelen nüfusun büyük endüstri merkezlerinde birikmesi
sonucunda oluşan şartlarla ilgileniyorlardı.37 Yine, kent problemlerinin saptanması ve çözüm
önerileri geliştirilmesi bakımından dönemin en aktif isimlerinden biri olarak Jane Addams’ın
adından sıklıkla söz edilir. Murat Güvenç, Jane Addams’ın 1900’lerin başında Chicago
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün ilk kadın mezunlarından olduğunu belirtir. Güvenç,
fakirliğin kökenini araştırdığını ve bu çerçevede haritalar çıkardığını hatırlatarak, Jane
Addams’ı 38 sosyal hizmetler disiplininin kurucusu olarak tanıtmıştır. 39 Craig Calhoun ise,
Norbert Wiley, “Peirce and the Founding of American Sociology”, Journal of Classical Sociology 2006; Vol
6, http://jcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/1/23,05 Şubat 2010’da girildi, s. 24.
34
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Sözlük karşılığı, “kamu örgütlerinin kamu çıkarlarına ters düşen uygulamalarını araştırarak bunları açıklamak
amacını güden gazeteci”dir.
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Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s. 69. (Söz konusu çalışma, Şehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri: Temel
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The Hull House Maps And Papers: A Presentation of Nationalities and Wages in a Congested District Of
Chicago, New York: T.Y. Crowell, 1895. Bu çalışma, Jane Addams’ın Chicago’daki gettonun ekonomik
koşullarına ilişkin yaptığı araştırmadır.
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Jane Addams’ın kurucuları arasında yer aldığı Chicago’daki Hull House’un, Chicago
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün sosyal ve entelektüel dokusunu oluşturduğunu ileri sürer.40
Hull House, göçmenlerin kişisel gelişimlerine destek olmak için 19. yüzyılın sonunda
Chicago’da kurulmuş bir sosyal yerleşim evidir. 41 Hull House ve "settlement movement"
olarak adlandırılan sosyal yerleşim hareketinin daha çok sosyal hizmetlerin tarihçesinde yer
aldığı düşünülse de, Calhoun'un, Hull House’un yerleşim hareketinin katkılarıyla birlikte 19.
yüzyılın sonunda tamamıyla sosyoloji içinde düşünülmeye başlandığına dikkat çekmesi ayrıca
önemlidir. Calhoun, bu tür sosyal hizmetlerle uğraşanların kendilerini sosyolog olarak
tanımladıklarını ve Hull House mensuplarının sosyoloji alanında aktif olduklarını belirtmiştir.
Calhoun, Addams’ın American Journal of Sociology’de yayınlanan makalelerini ve
kitaplarına ilişkin değerlendirmelerini de söz konusu hareketin sosyolojiyle ilişkisine örnek
olarak gösterir. Aynı şekilde, Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün kurucusu Albion
Small’un Hull House’da “The Social Philosophy of Jesus” (İsa’nın Sosyal Felsefesi) başlıklı
dersler vermiş olmasını da örnek gösterir. Hatta bir adım ileri giderek, Small ve Giddings gibi
sosyologların sosyal yardım çalışmalarına bilimsel bir temel bulmak için akademik bir
pozisyon edindiklerini ileri sürer.42
Patricia Lengermann ve Gillian Niebrugge’a göre, Jane Addams, sosyal yerleşim hareketinin
başını çeken isimlerdendir ve Jane Addams’ı temel teorisyeni olarak tanıttıkları “yerleşim
sosyolojisinin” (settlement sociology) geliştirdiği zengin metodolojiye dikkat çekerler. 43
Sosyoloji 1895-1930 yılları arasında akademide kendisine bir zemin edinirken, “yerleşim
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Konferans dizisinin 21.10.2009 tarihli 13. toplantısında “Sosyal Bilim Araştırmalarında Yeni Açılımlar” başlıklı
sunumu.
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Craig Calhoun, “Sociology in America: An Introduction”, Sociology in America a History (ed.) Craigh
Calhoun, ASA Centennial Publication, the University of Chicago Press, 2007, USA. s. 16.
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Tezi Ankara, 2007, s. 8-10.
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sosyolojisi” de büyük kentlerde kurulan Hull House gibi sosyal yerleşim evlerindeki
uygulamalarıyla sosyolojinin uygulamaya dönük yüzü olarak hayata geçirilmiştir.44
Yerleşim sosyologlarının (settlement sociologist), mülakat, anket, katılımcı gözlem, sayım,
hatırat ve günlükler, maaş ve geçinme kayıtları, mahkeme raporları, sosyal hizmet raporları,
vergi kayıtları, renklendirilmiş haritalar, tablolar, grafikler ve istatistiksel analizler kullanarak
ampirik çalışmalar yaptıkları belirtilir. 45 Amerikan sosyolojisinde akademisyen sosyologlarca
yaygın şekilde kullanılan bu araştırma tekniklerinin öncülüğünün yerleşim sosyologlarınca
yapıldığının ifade edilmesi önemlidir. Benzer şekilde, Marjorie L. DeVault da bu tekniklerin
kullanımına dikkat çeker ve Addams ve arkadaşlarının yukarıda sayılan tekniklere dayalı
olarak hazırladıkları The Hull House Maps and Papers isimli çalışmalarının Chicago
Okulu’nun ilk ampirik örneği olduğunu ileri sürer.46 Bu, bir anlamda, fakirlik, kent yaşamı,
suç, sağlık ve eğitim gibi Chicago Okulu’na özgü olduğu düşünülen konuların ve kullanılan
araştırma tekniklerinin sosyal hizmetlerin de ilgi alanına girdiğini gösterir.
Diğer taraftan, Chicago Okulu’na ilişkin son dönemde kapsamlı değerlendirmeler yapan
yazarlardan biri olan Andrew Abbott'a göre, her ne kadar Okul’un çalışmaları survey hareketi
içinde algılansa da, surveycilerinkinden farklıdır. Ona göre, Chicago Okulu’nun teorik bir
yanı da vardır ve ele alınan sosyal gerçeklikler belirli bir zaman ve sosyal bağlam içinde
değerlendirilmiştir47 Abbott’un Chicago Okulu’nun çalışma biçimine yönelik değerlendirmesi
önemlidir. Abbott'a göre, Okul çalışmalarında olaylar izole edilmeden, ilişkisel olarak bir
bütün içinde ele alınıyordu ve bu anlamda, Chicago Okulu için bağlam çok önemliydi.
Abbott, Harvey W. Zorbaugh’ın The Gold Coast and the Slum48 isimli çalışmasını Chicago
Okulu’nun bu özelliğine örnek olarak verir. 49 Yörükan ise, daha erken bir tarihte, kent
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Patricia Madoo Lengermann ve Jill Niebrugge-Brantley, “Back to the Future: Settlement Sociology, 1885–
1930”, Volume 33, Number 3, September 2002, s. 5-20, New York: Springer,
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çalışmaları genelinde bakarak, Jane Addams'ın ve döneminde benzer alanlarda araştırmalar
yapanların sosyolog sayılamayacağını belirtir:
“Görülüyor ki bu araştırıcılar, genellikle, şehir hayatı içerisindeki aksaklıkları, işsizlik veya
kötü iş şartlarını, sefalet, vb. problemleri ele almışlar ve dikkati bu gibi problemler üzerine
çekmek istemişlerdir. Bu bakımdan onları, sosyolog veya ilim adamı olarak görmekten çok,
reformcu olarak kabul etmek gerekir…”50

Yörükan, söz konusu ayrımı, teorik temelin yokluğuna dayandırmaktadır. 51 Bu çerçevede,
Chicago Okulu her ne kadar “nicelci” olarak etiketlense de, bu tür değerlendirmelere
itirazların olduğunu da görüyoruz. Çalışmalar, yaşanmakta olana yöneliktir, ancak bu, hiçbir
şekilde, yapılan çalışmaların kuramdan bağımsız olarak yapıldığı anlamına gelmez. Chicago
Okulu’na ilişkin değerlendirmelerde uygulamalı çalışmaların yoğunluğuna dikkat çekilse de,
söz konusu çalışmaların teorik temelden yoksun olduğunu söylemek çok doğru bir
değerlendirme olmayacaktır. Robert E. Park’ın, Amerika’nın ilk kent sosyologu ve ilk kent
teorisyeni olarak takdim edilmesi bu çerçevede önemlidir.52
Kente ilişkin çalışmalar arasında Chicago Okulu’nun oluşum sürecinin, ABD’de sosyolojinin
bilim kimliği elde etme sürecinden farklı değerlendirilmediğini de görüyoruz. Lengermann ve
Niebrugge, Amerikan sosyolojisinin kendine özgü bilgi ve teknikleri, diğer bir deyişle
bağımsız bir bilim kimliğini ancak 1921’de kazandığını öne sürmektedirler. Bu yazarlara
göre, söz konusu aşamaya Chicago Üniversitesi’nden Robert E. Park ve Ernest W. Burgess’in
çalışmalarıyla gelinmiştir. Park, öğrencilerin reform arzularını sosyal problemleri çözme ve
sosyolojik merakla araştırma yapma motivasyonuna dönüştürmeyi başarmıştır. Böylece, söz
konusu dönüşüm, akademik sosyolojinin profesyonel uygulamalarından biri olarak ortaya
çıkmıştır.53 Burada vurgusu yapılan çalışma, 1921’de Park ve Burgess tarafından hazırlanan
Introduction to the Science of Sociology isimli çalışmadır. Bu çalışma, George Ritzer
tarafından “gerçekten önemli ilk sosyoloji ders kitabı” olarak değerlendirilir.54 Benzer şekilde,
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Calhoun da bu çalışmanın yaygın olarak kullanılan bir ders kitabı ve Chicago yaklaşımını
benimseyen öğrenciler için bir elkitabı olduğuna dikkat çeker. 55 Bu çalışma için “green bible”
(yeşil incil) benzetilmesi yapılması özellikle ilgiye değerdir.

56

Chicago Okulu’nun

temsilcilerinin ve eserlerinin ABD’de sosyolojinin kendi sınırları olan bir disiplin olarak
somutlaşmasına örnek gösterilmesi ilgi çekicidir.
Robert E. Park ve Ernest W. Burgess, Chicago Okulu’na ilişkin neredeyse tüm yayınlarda
temel referanslardır ve Chicago Okulu’yla özdeşleşmiş isimlerdir. Park ve Burgess'e ilişkin
değerlendirmelere bakıldığında, Chicago Okulu’nun tarihçesinin bir anlamda ABD’de
sosyolojinin bir bilim olarak kabul ediliş serüvenini yansıttığı sonucunun çıkarıldığı
görülebilir. Dolayısıyla, Chicago Okulu, Amerikan sosyolojisinin kendi tarihini inşa
etmesinde de işlevseldir ve bu anlamda Amerikan sosyolojisinin bir klasiğidir. Calhoun’a
göre, Chicago sosyologları Robert Park ve daha sonra Louis Wirth ve Herbert Blumer, diğer
sosyoloji versiyonları karşısında bir okul kurmuşlardır. Robert Park ve Ernest Burgess’in
başını çektiği yeni jenerasyon, politik bağlantılardan uzaklaşarak, disiplin içi çalışmalarıyla
kendilerini öncüllerinden ayırmışlardır.

57

Paul J. Baker da, Chicago Okulu’nun

kurucularından kabul edilen Robert Park ve W. I. Thomas’ın Amerikan sosyolojisinin
kurucularından farklı bir çaba içinde olduklarına dikkat çeker. Ona göre, Thomas ve Park,
saha çalışmasını gündeme getiren ilk sosyologlar olmasalar da, saha çalışmasına karşı bir ilgi
ve heves uyandırmışlardır. Öyle ki, Baker, Thomas ve Park döneminden önce ve sonra
Chicago’da ihtisas yapan öğrencilerin yaşam öykülerine bakıldığında felsefi tartışmalardan ve
reformist aktivitelerden daha az şaşalı teorilere ve ampirik gözlemlere geçişin açık bir şekilde
görülebileceğini iddia eder.58
Chicago Okulu'nun kapsadığı dönemin tarihleri konusunda birtakım farklı görüşler olsa da,
genel uzlaşı, iki dünya savaşı arası dönem içinde yer aldığı yönündedir. Bu süreç içinde kent
bağlamında Chicago temel alınarak yapılmış araştırmalara ve bu araştırmalara ilişkin
yaklaşıma Chicago Okulu denilmesinin yanı sıra, ekoloji okulu, ekolojik teori ya da insan
55

Calhoun, “Sociology in America: An Introduction”, s. 27.

56

Neil Gross, “Pragmatism, Phenomenology, and Twentieth-Century Sociology”, Sociology in America a
History (ed.) Craigh Calhoun, ASA Centennial Publication, the University of Chicago Press, 2007, USA, s. 195.
57

Calhoun, “Sociology in America: An Introduction”, s. 20-21.

Paul J. Baker, The Life Histories of W. I. Thomas and Robert E. Park, The American Journal of Sociology,
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çevrebilimi (human ecology) kavramlaştırmaları da kullanılmaktadır. Yörükan, “sosyoloji
tarihinde ekolojik teori olarak isimlendirilen bu teoriyle birlikte, aynı zamanda, insan ekolojisi
denilen yeni bir ilmin temelleri de kurulmuş…” 59 değerlendirmesini yapar. Chicago
Okulu’nun kente ilişkin sistematik ürünü olarak görülen ekolojik yaklaşım, Louis Wirth'e
göre, Park’ın 1915 tarihli “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in
City Environment” başlıklı makalesiyle başlar. 60 Ruth Shonle Cavan’a göre ise, Okul’un
yayınları, W.I. Thomas ve Florian Znaniecki'nin 1918’de yayınlanan “The Polish Peasant in
Europe and America”61 adlı çalışmalarıyla başlamıştır.62 Abbot da Okul’un çalışmalarını bu
kitapla başlatır. 63 Konusu göçmenlik olsa da, temelde sosyal çevrenin bireyin davranışına
etkisinin araştırıldığı bu çalışma 64 , Martin Blumer’e göre, sosyolojiyi yalnızca kütüphane
çalışması olmaktan çıkarıp gözlemlenebilir dünyaya yönlendirmiş olması bakımından bir
dönüm noktası olmuştur.65
Bununla birlikte, Chicago Okulu ya da insan çevrebiliminin kurucusunun özellikle Robert
Park olduğu yaygın kabul görmektedir. Wirth, Park’ın, insan çevrebilimini, sosyolojinin bir
alt dalı olmaktan çok, sosyal yaşamın bilimsel olarak çalışılabilmesi için gerekli olan bir
perspektif, metod ve bilgi olarak gördüğünü açık bir şekilde ifade eder.66 Wirth, 1915’lerde
Park ve arkadaşları tarafından ilk sistematik formülasyonuna kavuşturulan insan
çevrebiliminin, kavramsal çerçeve ve metodlarını bitki ve hayvan ekolojisinden ödünç
aldığını belirtir.67 Park, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkisini ifade eden
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bu terimi ve bu terimin şemsiyesi altında yer alan birçok kavramı bir anlamda devşirmiştir.
Park ve çalışma arkadaşları Burgess ve Roderick D. McKenzie, bu terimle ilişkili olan
yarışma, istila, hakimiyet, segregasyon gibi kavramları, kenti etkileyen fiziksel ve sosyal
değişmeleri ifade etmek için kent sosyolojisi çalışmalarına uyarlamışlardır. Park, insan
çevrebilimi olarak isimlendirdiği bu yaklaşımla, kent toplumunun gelişmelerini tarif etmek
için bilimsel bir dil kurmuştur.68 Prof. Dr. Korkut Tuna da, Chicago Okulu’na da yer verdiği
Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme adlı çalışmasında,
Park’ın kenti nasıl kavradığına dikkat çeker. Park'a göre, kent suni bir yapı değildir, insan
doğasının bir ürünüdür.69
Chicago Okulu'nun kurucuları, kente dair birtakım ön kabullerle hareket etmişlerdir. İnsan
çevrebilimi olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, her şeyden önce kent canlı bir varlıktır.
İnsan bedeninden bir farkı yoktur. Bir sistem çerçevesinde işler ve zaman zaman arazlar
gösterebilir. Sıkıntı noktaları tespit edilip, sistem rayına oturtulabilir. Bitki ve hayvan
ekolojisinden ödünç alınan kavramlaştırmalar bu çerçevede kullanılmıştır. Yörükan, söz
konusu kavramların bu yaklaşımın kurucularınca kullanılmasının mantığını kısaca şöyle
özetler:
“[İ]nsan ekolojisinin kurucuları, esas temelin biyotik yerleşme olduğunu, kültürel yapının ise
bu biyotik temel üzerinde yükselen bir üst-yapı olarak görülmesi gerektiğini ileri
sürmektedirler. Böyle olunca bitki ve hayvan ekolojisinde kullanılmış olan kavramlar insan
ekolojisine de uygulanabilecektir; nitekim uygulanmıştır.”70

Bunu biraz açmak gerekirse, insan çevrebilimi yaklaşımıyla kent ekseninde yapılan
araştırmalar, nüfusun mekânsal dağılımına odaklanmıştır. Kentin farklı mahallelerinin
oluşumunun bitki ve hayvan ekolojisinden ödünç alınan kavramlarla açıklanmasını Park’ın
sözleriyle özetlemek gerekirse; kent, biyolojik çevrede yaşanan doğal sürece benzer şekilde
mahallelere ayrılmıştır ve kentin mahalleleri, kendi bölgesinde yaşamaya en uygun olan
bireyleri seçen, ayrıştıran bir işleyişe sahiptir.71
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Bu çerçevede Chicago kentinden bir laboratuvar gibi yararlandıklarına sıklıkla vurgu yapılan
Chicago Okulu sosyologları, araştırmalarını ağırlıklı olarak etnografların ve antropologların
araştırma tekniklerden yararlanarak yapmışlardır. Louis Wirth, insan çevrebilimcilerinin, canlı
olanı, yaşanmakta olanı gerçeğe en yakın şekilde gösterebilecekleri çeşitli haritalar 72 da
geliştirmiş olduklarından söz eder.73 Bu haritalarla, yaşanmakta olanı, dolayısıyla sosyal olanı
haritalar üzerinden bir anlamda kâğıda dökmeye girişmişlerdir denebilir. Dmitri N. Shalin’e
göre, insan çevrebilimcilerin nüfusun çevreye uyumunu ve dağılımını gözlemlemede
kullandıkları bu haritalar daha sonra okulun alamet-i farikası olacaktır.74 Bu haritalarla, bir
anlamda sosyal düzensizliği “masaya yatırarak” hâkimiyet kurmaya, kontrol mekanizması
geliştirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla, insanların ve müesseselerin fiziksel olarak
dağılımını, birbirleri üzerindeki etkilerini tespit etme çabalarının gerisinde, sosyal düzeni
tehdit eden unsurları belirleme amacının olduğu anlaşılıyor. Bu çerçevede, mafya, intihar,
göçmenlik, gettolar, akıl hastalıkları, boşanma, fakirlik, aile, evsizler, suç ve çocuk suçları
gibi alanlarda bir anlamda “tanımlayıcı araştırmalar” yapılmıştır.
Park’ın başını çektiği bu bakış açısı, Chicago Üniversitesi’nde kendine bir taban bulmuş ve
kente ilişkin literatürü büyük ölçüde belirlemiştir. Chicago Okulu çerçevesinde belirlenen
kentleşme örüntüleri, marjinal gruplar, göç, etnik grupların problemleri ve çatışmaları gibi
çalışma başlıkları, Okul’un üzerinde durduğu konuları örnekler niteliktedir: Nels Anderson,
The Hobo: The Sociology of the Homeless Man75’de Chicago’daki evsizleri ve serserileri;
Edwin H. Sutherland, Principles of Criminology76’de suçun kaynaklarını; Edwin Thrasher,
The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago77’da Chicago mafyasını; Louis Wirth, The
Ghetto78’da Yahudi gettosunu; Ruth Shonle Cavan, Suicide79’da intiharı; Clifford R. Shaw
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The Jack-Roller: A Delinquent Boy's Own Story’de suç işleyen çocukları80 ; Paul Cressey,
Taxi-Dance Hall81’da ticarileşen kent yaşamı içindeki eğlence sektörünü, Edward Franklin
Frazier, The Negro Family in Chicago 82 ’da Chicago’daki siyahilerin kölelik geçmişlerinin
ailelerinin yapılanmasına etkisini ele alır. Bu isimler ve eserleri, Chicago Okulu denildiğinde
ilk akla gelenlerden birkaçıdır.
Chicago Okulu çerçevesinde yapılmış kabul edilen bu çalışmalar, belirli bir perspektiften
başka, bazı özellikleri de paylaşırlar: Chicago Üniversitesi’nin yayınları arasında yer alan bu
monografi çalışmalarının çoğu, Park ve Burgess’in yönetiminde hazırlanmış doktora
tezleridir. Çalışmaların başlıklarından da anlaşılacağı üzere, kent ve kent yaşamı,
avantajlarından ziyade problemli bir alan olarak ele alınmaktadır. Yine bu çalışmalardan
anlaşılacağı üzere, Chicago Okulu, kent analizine yönelik bir çerçeve sunmaktadır, ancak bu
çerçevenin belirlendiği yer öncelikle Chicago kentidir. Rana Aslanoğlu’na göre de, Chicago
Okulu’nun “ilham kaynağı” Chicago’dur. “Chicago kentleşmenin tüm boyutlarıyla
incelenebileceği, hızlı büyüme, yayılma, nüfus yoğunlaşması, nüfusun heterojenliği gibi
özelliklere sahiptir.”83 Abbott da, bu yargıyı destekler şekilde, Chicago Okulu’nun ilgilerinin
merkezinde neredeyse tamamen Chicago kenti olduğuna vurgu yapar.84
Chicago Okulu çerçevesinde yapıldığı kabul edilen araştırmaların kapsamı yalnızca nüfusun
mekansal dağılımıyla sınırlı değildir. Kültürel boyutuyla kentlilik tartışmaları da bu kapsama
dahildir. Bu merkezde yapılan çalışmalarda sosyal psikolojik bir yan daha ağır basar.
Wirth’ün “Urbanism as a Way of Life”85 başlıklı çalışması bunun en belirgin örneklerinden
biridir. Wirth, kentlileşmeyi, insanların grup yaşamının bir ürünü olarak tanımlar. Kentteki
ilişkileri tarif ederken, sosyal psikolojik bir açıklama modeli kullanmıştır. Wirth’ün bu
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çalışmasının, sosyolojinin en fazla atıf alan makalelerinden biri olduğu belirtilir.86 Floyd N.
House’a göre, Wirth'ün 1938’de yayınlanan ancak bazı noktaları Park tarafından daha erken
bir tarihte öngörülen bu çalışması tamamen orijinal olmasa da ya da bazı görüşleri bugün artık
geçersizleşmiş olsa da, kentlileşme konusuna halen anlamlı ve derinlikli bir yaklaşım
sunmaktadır.87 Tuna’ya göre ise, “şehir olgusunu bir hayat tarzı olarak ele alan Louis Wirth
okulun genel çerçevesi içinde kalmakla birlikte şehrin boyutları dışına çıkarak çağdaş
uygarlıkla şehir arasında bağlantı kurmayı dener.”88
Wirth, “Urbanism as a Way of Life” isimli makalesinde, Akdeniz havzasında yerleşik yaşama
geçişle başlattığı Batı uygarlığını kentlerin ortaya çıkışıyla modernliğin son aşamasına
getirmiştir ki gelinen noktada modernliğin temsilcisi ABD toplumudur. Wirth'ün bir
problematik olarak ele aldığı kentlileşme, Amerikan kentlerindeki kentlileşmedir. Chicago
kentinin tarihini adeta doğrulayan bir kent tanımıdır Wirth’inki. Kent yaşamının sıkıntılarını
anlatsa da, esas olarak yaptığı, kentlileşme ve büyük kentler üzerinden ABD’yi modernliğin
temsilcisi olarak öne çıkarmaktır.
Tuna’nın tanımladığı şekliyle, 1920’li yıllarda Chicago’nun yaşadığı hızlı değişmeleri,
ekolojik ve sosyal psikolojik bir yaklaşımla, belirli araştırmalar çerçevesinde ele alan
sosyologların çalışmalarından kaynaklanan Chicago Okulu’nun89 etkinliği çeşitli nedenlerle
sona ermiştir. 1932’de Rockefeller’den gelen ödeneğin kesilmesi bu nedenlerden biridir.
George Ritzer’e göre, Park’ın 1934’te Fisk üniversitesine gitmek üzere ayrılmasıyla, Okul
1920’lerdeki pırıltısını kaybetmiştir.90 Paul F. Lazarsfeld’e göre ise, Park, Burgess, Thomas
ve Ogburn gibi öncülerden sonra söz konusu etkinlik zaten kaybolmuştur.91 Yörükan’a göre
ise, 1940’lardan sonra
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“[E]koloji alanında tenkitçi bir devre başlamıştır. Klasik ekoloji teorisi, Davie 92 ,
Alihan93, Firey94 gibi yazarlar tarafından, genellikle kültürel faktörlere yer verilmemiş
olması ya da pek az bir yer verilmiş olması bakımından tenkit edilmiştir. Bu durum,
yeni teorilerin eskilerden ayrılmasının ve ekolojik teoride ağırlık merkezinin değişmiş
olmasının ifadesidir.”95
Başka birtakım nedenlerden de söz edilir. Bunlar arasında dikkati çeken, entelektüel
etkenlerdir. Seymour Martin Lipset, II. Dünya Savaşı öncesinde William F. Ogburn’ün Park
ve Wirth’le çatışmasına dikkat çeker.96 Bu tür değerlendirmelerin belki de en somut kanıtı,
American Journal of Sociology’nin karşısında 1936’da American Sociological Review’ün
yayınlanmaya başlaması ve American Sociological Association'ın (ASA) varlığına rağmen
1930’da The Eastern Sociological Society’in kurulmuş olmasıdır. Bu anlamda, ASA’nın
başkanlığını yapmış olan isimlerin Chicago Okulu çevresinden olması özellikle önemlidir.97
Bu karşıtlık sonucunda, cazibesi azalsa da, Chicago Okulu'nun etkinliğinin tamamen ortadan
kalkmadığına ve 1950’lere kadar devam ettiğine dikkat çekilir. Bu dönemde, Okul'un etkin
figürü Herbert Blumer’dir. Blumer’in 1952’de ayrılmasıyla, Chicago Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü güçlü bir sosyoloji bölümü olmaya devam etmişse de, Chicago geleneğiyle herhangi
bir ortak noktası kalmamıştır.98
Dönem olarak bakıldığında, I. Dünya Savaşı'nın ardından ABD’de kent sosyolojisi alanında
hâkim yaklaşım olarak ortaya çıkan Chicago Okulu, tanımsal olarak 1930’ların ortalarıyla
sınırlandırılması nedeniyle çok da uzun ömürlü olmamıştır. Bununla birlikte, genel olarak
kente ilişkin çalışmalarda Park, Burgess ve Wirth’ün çabaları başta olmak üzere, kente
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yaklaşımda bir çerçeve ortaya koymuşlardır. Chicago Okulu’nun temsilcileri olarak öne
çıkarılan isimlerin yaşam öyküleri bile ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek genişlikte bir
literatür oluşturur. Chicago Okulu’na ilişkin literatürün zenginliği ve Okul’un temsilcileri ve
eserleri üzerine bugün hala çalışmalar yapılıyor oluşu da dikkate değerdir. Chicago Okulu,
Amerikan sosyolojisinin kendi iç tartışmaları bağlamında gündemdeyken, ülkemizde ise
Chicago Okulu’na ilgi değinmeler düzeyindedir. Bununla birlikte, Chicago Okulu’nun
ülkemizde Amerikan sosyolojisindeki yerine benzer derecede yankısının olup olmadığının
nedenleri ayrı bir çalışmanın konusudur.
Amerikan sosyolojisi sınırları içinde ve çeşitli yönleriyle kente dair bir yaklaşım olarak ortaya
çıkan Chicago Okulu'nun yukarıda çeşitli yönleriyle açıklamaya çalıştığımız tarihçesi,
ABD’de sosyolojinin adeta kent problemleri üzerinden yükseldiği izlenimini vermektedir.
Chicago Okulu, çalışmaları ve ilgileri çerçevesinde uygulamaya ve sahaya dönük
yaklaşımıyla öne çıkarılsa da, yaklaşımın düşünsel kökenleri ve Kıta Avrupa’sıyla ilişkisi,
başka bir çalışmanın konusu olacak değerdedir. Diğer taraftan, ABD’de sosyoloji öğretiminin
günümüzde sosyoloji ve antropoloji bölümü başlığı altında ya da sosyal bilimler içinde
konumlanışı, Chicago Okulu’nun kullandığı araştırma teknikleri temel alındığında çok da
şaşırtıcı olmamaktadır. Chicago Okulu, araştırma konu ve teknikleri bakımından sosyoloji,
sosyal hizmetler, antropoloji, etnografya gibi alanların benzeşmelerinin en gözle görülür
halidir.
Chicago Okulu’nun ana hatlarıyla tanıtılmasının hedeflendiği bu çalışmada, Okulu'un
Chicago kentiyle olan bağlantısına ve genel sosyoloji anlayışlarına ilişkin olarak belki de en
özlü değerlendirmeyi Lee Braude’nin makalesinde buluruz. Braude, makalesinde, Park ve
Burgess’in 1924’te yayınladıkları Introduction to the Science of Sociology’de yer verdikleri
“sosyoloji için merkezi olgu ve merkezi mesele toplumun kontrolüdür” şeklindeki ifadenin
"binin üzerinde sayfaya rağmen kolay anlaşılır bir tez" olduğunu belirtir.99 Sosyal kontrole
yapılan vurgu, Chicago Okulu örneğinde ABD’de sosyolojinin işlevi bakımından gelenekte
zaman içinde bir kırılma olmadığını gösterir. Bu, aynı zamanda, bugün gelinen noktada
Amerikan sosyolojisinin neden hala Chicago Okulu’nun gösterdiği özelliklere göre
değerlendirilmeye devam edildiğine ilişkin bir ipucu da verir
Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Introduction to the Science of Sociology, 2d Ed., University of Chicago
Press, 1924, s. 42, Aktaran Lee Braude, “ ‘Park and Burgess’: An Appreciation”, The American Journal of
Sociology, Vol. 76, No. 1 (Jul., 1970), pp. 1-10, Published by The University of Chicago Press,
http://www.jstor.org/stable/2775433, Çevrimiçi, 11/05/2010, s. 1
99
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Chicago okulunun temelleri Robert Park’ın 1. Dünya Savaşının ardından Ernest Burgess ve
Louis Wirth ile birlikte başlattığı çalışmalarla atılmıştır. Modern anlamda ilk kent bilim
okuluna ev sahipliği yapan Chicago Üniversitesinde yapılan çalışmaların, 20. yüzyılın
başlarından yakın dönemlere kadar kent çalışmaları üzerinde önemli etkileri olmuştur. Kent
analizine ilişkin oluşturulan kuramsal çerçeve ABD’de Chicago okulu tarafından
geliştirilmiştir. Park’ın oluşturduğu “kentsel ekoloji” disiplini içinde temellenen kuramsal
yapı Burgess ve Mc Kenzie katkılarıyla büyüme süreçlerinin analiz edildiği bir kentsel kuram
haline dönüşmüştür.

Chicago Okulu, Kent Sosyolojisinin özel bir alan olarak ifade edildiği ilk merkezdir. Kent
yaşamının bireylerin kişiliklerinin farklılaşmasındaki etkilerini temel alan çalışmalarıyla öne
çıkan Georg Simmel’in öğrencileri Robert Park, Ernest Burgess okulun kuramcılarındandır.
Kentsel ekoloji kavramını kullanarak kent analizine özgü bir kuram geliştiren Robert Park,
Durkheim ve Darwin’in yöntem ve kavramları aracılığıyla geliştirdiği fikirleri üzerinden hızlı
bir gelişme ve büyüme sürecindeki Chicago kentini çalışmalarının merkezine alır, kent
kuramcılara

üzerinde

çalışılacak malzemeyi

sunmuştur.

Kentsel

ekolojistler,

kent

sosyolojisinde kavramsal çerçeve sunmaları açısından önemli çalışmalar gerçekleştirmiş
olmakla beraber kentlerde mevcut mekânsal yapıyı sabit görmeleri nedeniyle eleştirilere
uğramışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

İnsan ekolojisi kavramını açıklayınız.
Robert Park’ın kent sosyolojisi açısından yeri ve önemi nedir?
R.Park kenti nasıl tanımlar?
E. Burgess kentlerdeki büyümenin mekâna yansımasını nasıl açıklamaktadır?
Ortak merkezli daireler kuramını açıklayınız?
Rodrick McKenzie insan topluluklarını hangi başlıklar altında ele almaktadır?
Tülay Kaya’nın Chicago Okulu üzerine yaptığı çalışmasını ana hatlarıyla açıklayınız?
Chicago kenti hangi özellikleri ile araştırmacıların alanına girmiştir?
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7. ‘BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK KENTLEŞME’
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Louis Wirth Kimdir?
2) Okuma Parçası: ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme’- Louis Wirth
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Giriş
Ekolojik teoriye paralel olarak ve ekolojik teoriyi tamamlamak üzere Amerikan şehir
sosyolojisinde, daha başlangıçtan itibaren ‘sosyal psikolojik’ şehir teorisi gelişmiştir.
Yörükan, sosyal psikolojik teorinin ilk ve en belirgin ifadesini Wirth’ün ‘Bir Yaşam Biçimi
Olarak Kentleşme’ yazısında bulunduğunu vurgulamaktadır. (Yörükan, 2005: 87) Wirth’ün
kuramı Simmel kaynaklıdır. Simmel gibi Wirth’de kent sorununu bir ‘şahsiyet’ ve ‘kişilik’
problemi olarak ele almıştır. Kentleşme yaşam tarzlarında, dünya görüşlerinde oluşan bir
farklılaşmayla alakalıdır ve bu farklılık değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır.
Wirth, kentliliğin ekolojik ve sosyo-psikolojik özelliklerini kapsayan bir kent kuramı
geliştirmeye çalışmıştır. (Keleş, 2004: 134)
Kent sosyolojisi alanında, kent yaşamı üzerine sürdürülen tartışmalarda öne sürülen
düşünceler Chicago Okulu’nun izlerini taşımaktadır. Kentlerdeki nüfus büyüklüğü,
yoğunluğu, heterojenliği, ikincil derecedeki ilişkilerin baskınlığı, yardımlaşma duygusundan
ve kendini ifade edebilme yeteneğinden yoksun olma gibi kent yaşamına ait olduğu ifade
edilen özellikler Chicago Okulu üyeleri tarafından belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Simmel’in
de etkisiyle Park, Burgess ve McKenzie kentlerin büyüme süreçlerini fiziki ve sosyal manada
analiz etmişlerdir.

Wirth kentsel yaşamı ayrı bir inceleme konusu ele almıştır. O’nun

açısından kent, içinde yaşanılan bir mekân olmasının yanı sıra içinde yaşayan bireyleri
etkileyen aynı zamanda da onlardan etkilenen toplumsal, ekonomik ve kültürel bir bütündür.
Kentleşme bireylerin yaşam tarzlarında ve dünyayı algılama biçimlerinde, dünya görüşlerinde
oluşan değişikliklere işaret eder.
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7.1. Louis Wirth Kimdir? (1897-1952)
1911 yılında Almanya’dan Amerika’ya göçmüş bir Yahudi olan Louis Wirth, ABD’de eğitim
görmüştür. Louis Wirth, Chicago Okulu’nun kurucu isimleri Albion Small, Robert Park,
Ernest Burgess vd. aldığı eğitimin de etkisiyle, kent sosyolojisi alanınına, özellikle göç,
asimilasyon, kent yaşamına uyum vb. konularına yönelmiştir. Yahudi göçmenlerin Amerikan
kentsel yaşamına uyumu sorunu onun açısından önemli konulardandır. 1925 yılında yüksek
lisans derecesini, -Yahudi cemaatine olan yakın ilişkilerini de kullanarak- göçmen
Yahudilerin Amerikan şehir hayatına uyumunu konu aldığı çalışmasıyla alır. Chicago kentine
Avrupa’nın kırsal bölgelerinden göçen Yahudi aileleriyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği
veriler üzerinden, araştırma grubunun eski kültürel değerleriyle yeni kent deneyimleri
arasında bir çatışmanın varlığını ortaya koyar. Bu çalışmasıyla Wirth’ün, toplumsal
düzensizliğe, getto yaşamına, kent yaşamındaki çatışma ve çelişkilere ilgisi uyanır. 1928
yılında yayınlanan ‘Getto’ adlı kitabı Wirth’ün akademik yaşamında yayınlanmış tek kitabıdır
ve akademik çevrelerde ‘Getto’, Chicago Okulu’nun temsil eden ve Yahudi çalışmalarının
önemli bir örneği olarak anılır.
1931 yılında Robert Park’ın Chicago Üniversitesi’nde birlikte çalışma önerisiyle birlikte, bu
üniversitede aktif görev alan Louis Wirth, AJS’nin kadrosunda da yer alır. Amerikan
Sosyolojisinin ve Chicago Okulu’nun önde gelen isimlerinden birisi olarak anılan Wirth, kent
yaşamı, azınlık grupları, kentsel davranış biçimleri, kitle iletişimi konularında çalışmalar
yapar. 1938 yılında AJS dergisinde yayımlanmış olan ‘Urbanism as a Way of Life’ ‘Bir
Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme’ çalışmasıyla sosyolojik kurama önemli katkılarda
bulunduğu ifade edilmektedir. Wirth, bu yazısında, kır ve kentin insan yaşamı üzerindeki
etkilerine, kentin sosyolojik açıdan tanımlanmasına, kentte yaşamak ve kentlileşme arasındaki
ayrıma, kentli yaşam biçimine, kent büyüklüğünün ve yoğunluğunun birey davranışlarına
etkisine, toplumsal örgütlenme biçimi olarak kentlileşmeye ve kentsel kimliğe değinmektedir.
(Aslanoğlu, 1998: 10-11)
Alana yönelik araştırmaları önemseyen Wirth açısından günlük yaşam sorunlarının
çözümlenmesi önceliklidir. Louis Wirth’ün ifadesiyle “Kent toplumbilimcisinin ana sorunu,
çok sayıda türdeş olmayan insanı barındıran, yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde göreli olarak
sürekli bir biçimde gözlenen toplumsal eylemlerin ve örgütlerin biçimlerini keşfetmek
olmalıdır.” (Wirth, 2002: 86)
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Wirth, uygarlığı Batı, Amerikan uygarlığı ile özdeş görür. Kentlerin ‘bizim’ uygarlığımızda
önemli bir yerinin olduğu ancak kentleşme süreci ve kentleşmenin doğasına ilişkin bilgilerin
yetersiz olduğunu ifade eder. O’na göre kentleşme yalnızca fiziki mekân üzerinden
tanımlanamaz. Köy ile kent bir sürekliliğin iki ucundadırlar. Kentlerde kentsel olmayan
yaşam biçimlerine rastlanabileceği gibi kentsel yaşam biçimleri kentlerin dışında da
gözlenebilir. Ulaşım, iletişim ve teknolojik alandaki gelişmelerle beraber uygarlığın temeli
olan kentlerdeki yaşam biçimi, sınırlarının ötesine geçerek köylerdeki yaşam biçimlerini de
etkiler. Bu durumda köy ve kent arasındaki yaşam biçimleri arasındaki fark daha da artacaktır.
Ancak, ulaşım ve iletişim araçlarındaki ilerlemelerin kenti köye, köyü kente yaklaştırdığını,
aralarındaki benzerliklerin ve ayırımların artık geçerli olmadığını savunmuştur. Kentleşme
yalnızca insanları belli bir merkeze çekme süreci değil aynı zamanda kentlere özgü yaşam
tarzının benimsenmesidir. (Wirth, 80-86)
“Toplumbilimsel amaçlarla bir kent, toplumsal açıdan bir örnek olmayan insanların göreli
olarak geniş bir alanda yoğun bir biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleşmiş
bulunması biçiminde tanımlanabilir.” (85) Kentlerin, toplumsal yaşam ya da insan üzerindeki
etkileri, kentli nüfusun oranının göstereceği etkiden daha büyüktür. Kent yalnızca, günümüz
insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda
dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene
göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi
konumunda olan bir merkezdir.
Kentleşme, kentlerin büyümesi ile ortaya çıkan yaşam biçiminin belirgin niteliklerinin ve
kentin kurumlarıyla kentlilerin, iletişim, ulaşım araçları aracılığıyla oluşturduğu yaşam tarzını
etkisi altında kalan bireylerde, kentli olarak kabul edilen yaşam biçiminin niteliğindeki
değişiklikleri vurgular.
Louis Wirth, sosyal yaşamın örgütlenmesinde, kentleşmenin olumsuz birtakım etkilerinin
altını çizer. Ailenin yapısal olarak farklılaştığını ve toplumsal açıdan öneminin azaldığını,
akrabalık bağlarının zayıfladığını, ailenin sahip olduğu çocukların sayısında azalmaların tespit
edildiğini, tek kişilik yaşamların dolayısıyla bireylerin izole ve diğer bireylerle sınırlı ilişkiler
içinde bulunması gibi kent yaşamına dair birtakım olguları eleştirir. Ama uygarlığın modern
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tezahürlerinin de kentlerde belirdiğini ifade eder. Metropol kent yaşamı olumsuzluklarına
karşın özgürlüğün ve hoşgörünün, akılcılığın ve bilimin gelişmesini de gerçekleştiği fiziki
mekânlarda-kentlerde ortaya çıkmaktadır. Kentlerin gelişme tarihi üzerinden uygarlığın
gelişmesinin okunabileceğini ifade eder. Modern uygarlıkla birlikte iletişim dizgesindeki,
üretimdeki ve dağıtım teknolojisindeki ilerlemeleri, bir yaşam biçimi olarak kentleşmenin
gelecekteki gelişimine yön verecek belirtiler olarak görmeliyiz. Kentlileşmede gözlenecek
değişiklikler, yalnızca kenti değil dünyayı da olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkileyecektir
Louis Wirth’ün düşünceleri geniş bir geçerliliğe sahiptir. Ancak “ (…) çok fazla ortak
özelliğe sahip olduğu ekolojik bakış açısı gibi Wirth’ün kuramı da Amerikan kentlerine ilişkin
gözlemlere dayanmaktadır ve her yerdeki kentliliği genellemektedir. Kentlilik her zaman ve
her yerde aynı değildir. (…) Eski kentler birçok yönleriyle çağcıl toplumlardakilerden çok
farklıydılar. (Giddens, 2000: 507)

7.2. Okuma Parçası: ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme’- Louis
Wirth
Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme ( Louis Wirth, "Urbanism as a Way Of Life", Paul K. Hatt
ve Albert J. Reiss, Jr. (der,), Cities andSociety, The Free Press, Glenceo, Illionis, 1957, s, 46-63, (İlk
yayımlandığı yer: The American Journal of Sociology, Temmuz 1938, c. 44.)

Louis Wirth
KENT VE ÇAĞDAŞ UYGARLIK
Akdeniz havzasında, önceleri göçebe bir yaşam süren halkların yerleşik düzene geçmeleri
Batı uygarlığının başlangıcını temsil ederken, büyük kentlerin gelişmesi de, en iyi biçimde,
uygarlığımızın modernliğinin başlangıcını simgelemiştir. İnsanlık, doğasından, hiçbir yerde,
büyük kentlerin yaşam koşulları altında olduğundan daha fazla uzaklaşmadı. Çağdaş dünya,
artık, Sumner'ın ilkel toplumu betimlediği gibi, geniş bir alana yayılmış, küçük, kendi içine
kapalı topluluklardan oluşmuyor. Modern dönemdeki insanın yaşam biçiminin ayırt edici
özelliği, uygarlık adını verdiğimiz düşünce ve uygulamaların doğrultusunda, daha küçük
özeklerin oluşturduğu kümeler çevresindeki büyük yerlerde yoğunlaşmasıdır.
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Çağdaş dünya için kullanılabilen "kentlileşmenin derecesi, tam olarak ve geçerli bir biçimde,
kentlerde yaşayan toplam nüfusun oranı ile ölçülemez. Kentlerin, toplumsal yaşam ya da
insan üzerindeki etkileri, kentli nüfusun oranının göstereceği etkiden daha büyüktür. Kent
yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer
değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve
etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve
denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir.
Kentlerin büyümesi ve dünyanın kentleşmesi modern zamanların en önemli olgularından
birisidir. Yaklaşık 1 milyar 800 milyon olarak kestirilen toplam dünya nüfusunun ne
kadarının kentsel nüfus olduğunu kesin olarak belirlemek olanaklı olmasa da, kentsel ve kırsal
bölgeler ayrımı yapılan ülkelerdeki toplam nüfusun % 69,2’sinin kentlerde yaşadığı
söylenebilir. Bunun da ötesinde, dünya nüfusunun çok dengesiz bir biçimde dağılmış olduğu
ve sanayileşmeye yeni geçen kimi ülkelerdeki kentlerin çok fazla gelişememiş olduğu olguları
göz önünde bulundurulduğunda, bu oranın, sanayi devriminin etkilerinin eskiden beri
yaşandığı ve daha güçlü olduğu ülkelerde kentsel yoğunluğun ne ölçüde geliştiğini yeterince
yansıtmamakta olduğu ortaya çıkacaktır. ABD ve Japonya gibi sanayileşmiş yerlerde, kırsal
toplumdan kentsel topluma geçişin tek bir kuşak içinde gerçekleşmesi, toplumsal yaşamın
tüm yönlerinde kökten değişimleri de beraberinde getirmiştir. Toplumbilimcileri kırsal ve
kentsel yaşam biçimlerinin aralarındaki farklar üzerinde çalışmaya iten de bu değişiklikler ve
doğurduğu sonuçlardır. Söz konusu amacın izlenmesi, insan doğasında ve toplum düzeninde
süregelen değişiklikleri anlayabilmek için en çok sözü edilen yaklaşımlardan birini ortaya
koyabileceğinden, toplumsal yaşamın en önemli güncel sorunlarından kimilerinin anlaşılması
ve üstlerinde denelim kurulabilmesi için zorunlu bir ön gereksinimdir.
Kent, birdenbire ortaya çıkmayıp bir gelişme sürecinin ürünü olduğundan, yaşam biçimi
üzerindeki etkilerinde, daha önceki topluluklara egemen olan yaşam biçiminin görmezden
gelinemeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden, farklı derecelerde de olsa, toplumsal
yaşamımız, temel yerleşme biçimi tarıma, tımara ve köye dayanan daha eski toplumların
izlerini taşır. Söz konusu tarihsel etkiye, eski yaşam biçiminin izlerinin hâlâ egemen olduğu
kırsal bölgelerden insanların kente göç etmesi de katkıda bulunur. Bu yüzden, kentsel ve
kırsal kişilik tipleri arasında kesin ve farklı dönüşümler bulmayı beklememeliyiz. Kent ve
köy, söz konusu yerlerdeki insan yerleşmelerinin kendini düzenleme eğilimlerine göre, iki
ayrı kutup olarak değerlendirilebilir. Kentsel-endüstriyel ve kırsal-halk toplumların ideal
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topluluk tipi biçiminde ele alarak, toplumların çağdaş uygarlık içinde aldığı temel biçimlerin
çözümlenmesi için uygun bir yaklaşıma ulaşabiliriz.
KENTİN TOPLUMBİLİMSEL AÇIDAN TANIMLANMASI
Kentin, uygarlığımızda önemli bir yeri olmasına karşın, kentlileşmenin doğasına ve kentleşme
sürecine ilişkin bilgilerimiz yetersizdir. Bugüne değin kentsel yaşamın belirgin özelliklerini
ortaya koymak için pek çok girişimde bulunuldu. Coğrafyacılar, tarihçiler, iktisatçılar ve
siyaset bilimcileri, kendi disiplinlerinin bakış açılarına göre değişen türlü tanımlar kullandılar.
Söz konusu tanımların yerini alma amacını taşımaksızın, kente toplumbilimsel açıdan
yaklaşmak, insan toplumunun özel bir biçimi olarak kentin belirgin niteliklerini ortaya
koyarak, bu tanımlar arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulamaya yarayabilir. Kentin
toplumbilimsel açıdan anlamlı bir tanımını ortaya koymak, insanın grup yaşamının farklı bir
biçimini simgeleyen kentlileşmenin özelliklerinin neler olduğunun belirlenmesine yarayabilir.
Herhangi bir topluluğu yalnızca büyüklük açısından ele alarak kentsel olarak nitelemek
oldukça keyfi olacaktır. Günümüzde, nüfusu 2.500 ve üstünde olan toplulukları kentsel,
diğerlerini de kırsal olarak değerlendiren, nüfusa bağlı tanımları savunmak zordur. Ölçütler
4.000, 8.000, 10.000, 25.000 ya da 100.000 olsa bile bir şey değişmeyecek, bu kez de, daha
küçük boyutlardaki toplulukların sorunlarından daha çok, kentsel yığılma ile ilgilenmiş
olacağız. Sayılar tek belirleyici ölçüt olarak alındığı sürece, hiçbir kentlileşme tanımı tam
anlamıyla doyurucu olamayacaktır. Bunun da ötesinde, keyfi olarak belirlenmiş bu
rakamlardan daha az sayıda insanın yaşadığı, metropoliten özeklerin etkisi altında bulunan,
kendisinden büyük yerleşim yerlerine göre kırsal bölgelerden daha fazla farklılaşmış olan ve
kentsel olarak kabul edilebilecek toplulukları göstermek güç olmayacaktır. Sonuç olarak,
nüfusa bağlı tanımlanış, kentsel alanın belirlenmesinde yasal sınırların göz önünde
bulundurulmasından, kentin yönetsel bir kavram olarak algılanmasından ve rakamlardan aşırı
bir biçimde etkilendikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kentin, köyün, devletin ya da
ulusun keyfi yönetsel sınırlarıyla çakışan büyük metropoliten merkezlerin çevresindeki nüfus
yoğunlaşması bu duruma örnek verilebilir.
Kentlileşmeyi, kentin fiziksel varlığı ile tanımladığımız, onu yalnızca katı bir biçimde
mekânla sınırlandırdığımız ve kentsel tutumların keyfi yasal sınırların bittiği yerde birdenbire
kesileceğini düşündüğümüz sürece, bir yaşam biçimi olan kentlileşme için uygun bir kavram
geliştiremeyiz. İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olan ulaşım ve iletişimdeki teknolojik
gelişmeler, uygarlığımızın en önemli öğelerinden olan kentlerin rolünü artırarak kentsel
yaşam biçimini kentin kendi sınırlarının dışına taşırdı. Kentin, özellikle de büyük kentin
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baskınlığının, sanayi, ticaret, yönetimle ilgili olanakların ve etkinliklerin, ulaşım ve iletişim
ağları, gazeteler, radyo istasyonları, tiyatrolar, kütüphaneler, müzeler, konser salonları,
operalar, hastaneler, yükseköğretim kurumları, araştırma ve yayın özekleri, iş kurumları, din
ve hayır işlerine yönelik kurumlar gibi kültürel ya da dinlenme ve eğlenceye ilişkin
donanımların kentlerde yoğunlaşmasından kaynaklandığı kabul edilebilir. Bu araçlar
aracılığıyla kent, bir çekim özeği niteliğine bürünüp kırsal bölgeler üzerine etkide
bulunduğunda, kentsel ve kırsal yaşam biçimleri arasındaki farklar daha da artacaktır.
Kentleşme, artık, yalnızca insanları kent olarak adlandırılan yere çekme sürecini belirtmekle
kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi anlamına da gelmektedir.
Kentleşme, ayrıca, kentlerin büyümesinin beraberinde getirdiği yaşam biçiminin belirgin
niteliklerinin ve kentin kurumlarıyla kentlilerin, iletişim, ulaşım araçları aracılığıyla
oluşturduğu büyünün etkisi altında kalan bireylerde, kentli olarak kabul edilen yaşam
biçiminin niteliğindeki değişiklikleri vurgular.
Yerleşim yerlerinde yaşayanların sayısının kentlileşmenin bir ölçütü olarak kabul
edilmesinden kaynaklanan eksiklikler, çoğunlukla, nüfus yoğunluğu için de geçerlidir.
İstersek, Mark Jefferson’un önerdiği gibi 1 mil karedeki nüfus yoğunluğunu 10.000 olarak
alalım ya da Wilcox’un kentsel yerleşmeler için önerdiği ölçüt olan 1.000'i kabul edelim,
nüfus yoğunluğunun belirgin toplumsal niteliklerle bağlantısı kurulmadığı sürece bu ölçüt
kentsel toplulukları kırsal topluluklardan ayırt etmede bize nesnel bir temel oluşturamaz.
Nüfus sayımlarımız, bir bölgenin gündüz değil gece nüfusunu dikkate aldığından, kentsel
yaşamın en yoğun olduğu yer -kent merkezi- genellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip
olarak görünür; eğer nüfus yoğunluğu gerçekten kentleşmenin bir göstergesi olarak edilseydi,
kentsel toplumu belirleyen en önemli ekonomik etkinliklerinin bulunduğu sanayi ve ticaret
bölgeleri gerçekten kentsel olarak değerlendirilemeyeceklerdi. Yine de, bir kentin
betimlenmesinde, kentsel toplumun, büyük bir yığılma ve göreli olarak yoğun bir nüfus
toplanması özellikleri ile diğer yerlerden ayırt edilebileceği görmezden gelinemez. Kentin
içinde doğduğu, geliştiği genel kültürel koşullarla birlikte ele alınması gereken bu ölçütler
toplumsal yaşamda düzenleyici etmen olarak rol oynadıkları ölçüde toplumbilimin ilgi alanına
girerler.
Bu tür ölçütlere, kentlerde oturanların meslekleri, bazı fiziksel olanakların ve kuramların
varlığı, siyasal örgütlenme biçimleri konularında da aynı eleştiriler yöneltilmektedir. Sorun,
uygarlığımızda ya da diğer uygarlıklarda bulunan kentlerin bu özellikleri sergileyip
sergilemedikleri değil, bunların toplumsal yaşamın niteliğini kentsel bir biçime sokma
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gizilgücüne sahip olup olmadıklarıdır. İyi bir kent tanımı geliştirirken kentler arasındaki
büyük farklılıkları göz ardı edemeyiz. Kentleri, Doğal Kaynaklar Kurulu'na (National
Resources Committee) sunma sorumluluğunu aldığımız son yazanaktaki gibi, büyüklük,
yerleşme, yaş ve işlevlerine göre türlere ayırmak, küçük kentlerin dünya metropoliten
özekleri, tarımsal bölgelerin ortasındaki yalıtılmış ticaret merkezlerininse, dünya limanı ya da
ticaret ve sanayinin yoğun olarak bulunduğu bitişik küme kenti olmak için savaşım
vermelerinde gözlenebildiği gibi değişik nitelikteki kentsel toplulukları düzenlemek ve
sınıflandırmak açısından uygun oldu. Farklılıkların bu kadar belirgin olarak ortaya çıkmasının
nedeni, söz konusu kentlerin toplumsal özyapısının ve etkilerinin oldukça değişik olmasıdır.
İyi bir kentlileşme tanımı, yalnızca tüm kentlerin genelde gözlenen temel niteliklerini
göstermekle kalmamalı -en azından bizim kültürümüzdeki-, değişik biçimlerinin neler
olabileceğini bulmamıza yardımcı olabilmelidir. Bir sanayi kenti başkentten, ticaret,
madencilik, balıkçılık, turizm, üniversite kentinden, toplumsal açıdan, önemli farklılıklar
gösterecektir. Tek bir sanayi kentinin olması birden çok sanayi kentinin olmasından çok daha
farklı toplumsal nitelikler bütünü taşıyabileceği gibi, sanayi açısından dengeli bir kent, sanayi
açısından dengesiz bir kente göre, bir yöre kent bir uydu kente göre, bir oturma yöre kenti bir
sanayi yöre kentine göre, metropoliten bölge içindeki bir kent bu bölgenin dışındaki bir kente
göre, eski bir kent yeni bir kente göre, bir güney kenti New England'a göre, bir Orta Batı kenti
Pasifik kıyısındaki bir kente göre, büyüyen bir kent durağan ya da ölmek üzere olan bir kente
göre farklı toplumsal özellikler gösterebilecektir.
Toplumbilimsel bir tanım, bu değişik türdeki kentlerin toplumsal bir varlık olarak, genelde
sahip oldukları temel özelliklerin neler olduğunu belirgin bir biçimde içermelidir, ama açıkça
yukarıda vurgulandığı ölçüde, tüm değişik kent biçimlerini ortaya koyacak kadar da
ayrıntılandırılamaz.

Kentlerin

özelliklerinden

bazılarının

kentsel

yaşamın

doğasını

düzenlemede diğerlerine göre daha önemli olduğunu söylenebilir. Kentlerin büyüklüklerine,
yoğunluklarına ve değişik işlevleri taşımasına göre ayrımlar gösteren kentsel-toplumsal
durumun belirgin niteliklerini tahmin edebiliriz. Bunun da ötesinde, kırsal yaşamın, ilişki ve
iletişim kurma yoluyla kentlerin ve kentlileşmenin etkisi altında kalacağı sonucuna
varabiliriz. Bu sonuç, kentin tanımını yapmaya çalışırken göstereceğimiz gibi, tüm
gereksinimleri yerine getiren yerlerde kentlileşmenin bir yaşam biçimi olacağından kuşku
duyulmadığı ama kentlileşmenin yalnızca böyle yerelleştirmelerle sınırlandırılamayıp değişik
derecelerde de olsa, kentin etkilerinin ulaştığı her yerde kendisini belli etmesi biçimindeki
vurguların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir.
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Kentlerdeki yaşam biçiminin yapısını belirleyen nitelikler bütünü olan kentlileşme ve bu
etmenlerin gelişmesini ve yayılmasını gösteren kentleşmeyi yalnızca fiziksel ve demografik
anlamda kent olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde göremeyiz; ama bu kavramlar, yine de,
anlamını en iyi biçimde bu tür yerlerde, özellikle de anakentlerde bulur. Bir kent tanımı
geliştirmeye çalışırken, bir yaşam biçimi olarak kentlileşmeyi, topluluğun belirgin yapısını
önemli ölçüde etkileyebilen ama temel nitelikleri kentsel olarak değerlendirilemeyen yerel ya
da tarihsel kültürel etkilerle ortaya koymaktan kaçınmak gerekmektedir.
Kentlileşmenin endüstriyalizm ve modern kapitalizmle karıştırılması tehlikesine özellikle
dikkat çekmek gerekmektedir. Modern dünyada kentlerin yükselişi, kuşkusuz, modern makine
teknolojisinin, büyük çaplı üretimin ve kapitalist girişimin ortaya çıkışından bağımsız
değildir. Ama daha önceki dönemlerin kentleri, günümüzün büyük kentlerinden farklı bir
biçimde sanayi öncesi ve kapitalizm öncesi düzen içinde gelişmelerine karşın onlar da kentti.
Toplumbilimsel amaçlarla bir kent, toplumsal açıdan bir örnek olmayan insanların göreli
olarak geniş bir alanda, yoğun bir biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleşmiş
bulunması biçiminde tanımlanabilir. Bu dar tanımın ön kabullerine dayanan ve toplumsal
kümelerle ilgili var olan bilgilerin ışığında bir kentlileşme kuramı geliştirilebilir.
BİR KENTLİLEŞME KURAMI
Kent yazınında, toplumsal bir varlık olarak kentle ilgili işe yarar bilgilerden oluşan, dizgesel
bakış açısına sahip bir kentlileşme kuramı bugüne değin geliştirilebilmiş değildir. Kentlerin
büyümesinin tarihsel bir eğilim ve kendini yineleyen bir süreç olarak algılandığı bu türden
özel sorunlar hakkında, gerçekten, yetkin kuramlarımız ve kentsel yaşamın pek çok özel yönü
üzerine toplumbilimsel ilgiyi gösteren, pek çok ayrıntılı bilgiyi içeren görgül çalışmalardan
oluşan varsıl bir yazınımız var. Ama kent üzerine yapılmış araştırmaların ve yazılmış
kitapların sayısının artmasına karşın, hâlâ kentin toplumbilimsel tanımında üstü kapalı bir
biçimde var olan ön kabullerden ve genel toplumbilimsel bilgimizden çıkarılabilen ve görgül
araştırmalar yoluyla kanıtlanabilecek kapsayıcı varsayımlar bütününe ulaşamadık. Dizgesel
bir kentlileşme kuramına en yakın yaklaşımları, Max Weber'in "Die Stadt" adlı önemli
makalesi ya da Robert E. Park'ın anılmaya değer yazısı "The City: Suggestions for the
Investigations of Human Behavior in the Urban Environment”ında bulabiliriz. Ama bu yetkin
katkılar bile, üzerinde uygun bir biçimde araştırma geliştirilebilecek düzenli ve tutarlı bir
kuram çatısı oluşturmaktan uzaktır.
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İlerleyen sayfalarda, kenti tanımlayan sınırlı sayıdaki ayırt edici niteliklerin neler olduğunu
ortaya koymaya çalışacağız. Söz konusu niteliklerin neler olduğunu belirledikten sonra, genel
toplumbilim kuramı ve görgül araştırmaların ışığında, hangi sonuçları doğurduğunu ya da
bunlardan başka hangi niteliklerin var olduğunu göstereceğiz. Bu yolla, bir kentlileşme
kuramını oluşturacak temel önermelere varılacağını umuyoruz. Önermelerimizden kimileri,
daha önceden elde edilmiş olan çok sayıda araştırma bulgularıyla kanıtlanabilir; diğerleri ise
belli miktarda olası kanıtın bulunduğu ama daha bol ve tam doğrulamanın gerekli olduğu
varsayımlar olarak kabul edilebilir. Böyle bir yöntemin, en azından, kent hakkında sahip
olduğumuz dizgesel bilginin yöntemini ve gelecek araştırmalar için önemli ve yararlı
olabilecek varsayımların neler olabileceğini göstermesi umulmaktadır.
Kent toplumbilimcisinin ana sorunu, çok sayıda türdeş olmayan insanı barındıran, yoğun
nüfuslu yerleşim yerlerinde göreli olarak sürekli bir biçimde gözlenen toplumsal eylemlerin
ve örgütlerin biçimlerini keşfetmek olmalıdır. Ayrıca kentlileşmenin, en belirgin ve en uçtaki
biçimlerini, bir dereceye kadar, en uygun olan günümüz koşullarında alacağı sonucunu da
çıkarmalıyız. Böylece, bir topluluk ne kadar daha geniş, daha yoğun nüfuslu ve daha değişik
nitelikteki insanlardan oluşursa kentlileşmenin temel niteliklerini de o kadar güçlü bir biçimde
vurgulamış olacaktır. Yine de, toplumsal kurumlar ve uygulamaların, ilk yaratıldığı
biçiminden farklı etmenlerin etkisiyle benimsenip sürdürülebileceği ve kentsel yaşam
biçiminin ilk ortaya çıktığı koşullara oldukça yabancı olan koşullar altında uygun olarak
sürdürülebileceği de kabul edilmelidir.
Kentin tanımını verirken kullandığımız temel terimlerin neden seçildiği açıklanabilir.
Kapsayıcı ve aynı zamanda olanaklı olduğu ölçüde açıklayıcı nitelikte olması için, gerekli
olmayan varsayımları kentin tanımına dâhil etmeme yolu seçildi. Bir kent kurmak için büyük
sayılar gerekir demek, kuşkusuz, belli bir bölgedeki nüfusun fazla olması ya da yerleşim
yerinin yüksek yoğunluklu olması anlamına gelir. Yine de, ikisi de önemli bir biçimde farklı
toplumsal etmenlere bağlı olduğundan, nüfusu ve yoğunluğu ayırt edici etmenler olarak
görebilmek için geçerli nedenler var. Buna benzer biçimde, sayının artmasının farklılıkları da
artırması bekleneceğinden, kentlileşmenin gerekli ve farklı bir ölçütü olarak nüfus sayısının
yanına ek olarak türdeş olmamayı da almak gereksinmesi sorgulanabilir. Bunu savunmak için,
kentin, resmi rakamların hesaba katmadığı ve normal dağılım eğrisinin yeterince
gösteremediği nüfusun heterojenliğinin türünü ve derecesini gösterdiği söylenebilir. Kentin
nüfusu kendisini yeniden üretemediğinden, göçmenleri diğer kentlerden, taşradan ve -yakın
zamanlara kadar bu ülkede- diğer ülkelerden kendine çekmesi gerekmektedir. Böylece, kent,
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tarihsel olarak, ırkları, halkları, kültürleri eritme potası işlevini görürken, yeni biyolojik ve
kültürel kaynaşmalar için çok uygun bir gelişme alanı olmuştur. Kent, bireysel farklılıklara
yalnızca hoşgörü ile bakmakla kalmadı, onların gelişmesine uygun bir ortam da sağladı. Kent,
yeryüzünün en uzak yerlerinden, türdeş ve aynı düşüncede olmayan farklı yapıdaki insanları,
birbirlerine yardımcı olabilecek biçimde bir araya getirdi.
(a) Nüfusun büyüklüğü (b) yerleşim yerlerinin yoğunluğu ve (c) yerleşim yerlerinde
oturanların ve grup yaşamının farklılığı arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, gözlem ve
araştırmaya dayanılarak geliştirilen pek çok toplumbilimsel önerme bulunmaktadır.
Nüfus Yığılmasının Büyüklüğü
Aristoteles'in Politika’sından bu yana hep, bir yerleşim yerinde oturanların sayısının belirli bir
düzeyin üstünde artmasının, orada oturanların birbirleriyle ve kentle olan ilişkilerini
etkileyeceği kabul edilmiştir. Daha önce değinildiği gibi, kentte daha çok sayıda insanın
bulunması, kişisel farklılıkların daha da artmasına yol açmaktadır. Bunun da ötesinde,
karşılıklı etkileşim sürecine katılanların sayısının daha çok olması bunlar arasındaki gizil
farklılıkların daha da artmasına yol açacaktır. Bir kentsel topluluğun üyelerinin, kişisel
özelliklerinin, mesleklerinin, kültürel yaşamlarının ve düşüncelerinin, bu yüzden, kırsal
kesimde yaşayanlarınkine göre, daha ayrı kutuplara ayrılmış olduğu beklenebilir.
Bu tür farklılıkların, bireylerin renginden, etnik kökeninden, ekonomik ve toplumsal
konumundan, beğeni ve önceliklerinden kaynaklanan toplumsal farklılaşmalara yol
açabileceği sonucuna kolayca varılabilir. Farklı köken ve altyapıdan gelen üyeleri barındıran
bu yığın içinde akrabalık bağlarından, komşuluk ilişkilerinden ve ortak halk geleneğinden
gelen bir kuşakla beraber yaşamaktan kaynaklanan duygular muhtemelen yok olacaktır ya da
en iyi olasılıkla göreceli olarak zayıflayacaktır. Bu koşullar altında, rekabet ve resmi denetim
mekanizmaları, daha eski dönemlerde, toplumu bir arada tutmada kendisine bel bağlanan
dayanışmanın yerini almaktadır.
Bir topluluktaki insan sayısının birkaç yüzü aşması, topluluğun her bir üyesinin diğerlerini
kişisel olarak tanıyabilmesi olasılığını azaltacaktır. Max Weber, bu olgunun toplumsal
önemini kabul ederken, bir yerde oturanların sayısının çok olmasının ve yerleşim yerlerinin
yoğunlaşmasının, toplumbilimsel açıdan, komşuluğun doğasında var olan, bir yerde
oturanların birbirlerini karşılıklı olarak tanıyabilmelerinin olanaksızlaşması anlamına
geldiğine dikkat çekmiştir.

Sayılardaki artış, böylece, toplumsal ilişkilerin niteliğinde

değişmeyi de beraberinde getirmektedir. Simmel’'in işaret ettiği gibi:
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Eğer kentte yaşayan ve dışarısı ile devamlı ilişki içinde olan insanların sayısı, neredeyse,
bireylerin her karşılaştığı kimseyi tanıyor olduğu, üstelik daha iyi ilişkilerin gözlendiği küçük
kentlerde iç ilişki kuran insanların sayısı ile karşılaştırılacak olursa, kentte yaşayan bir
insanın tümüyle yalıtılmış ve algılanması güç bir ruhsal durum içinde bulunduğu ortaya
çıkacaktır.
İlişkilerin tam olarak kişiselliğe dayanmasının olanaklı olmadığı koşullar altında karşılıklı
etkileşim içinde bulunan insanların sayısının artması, kimi zaman kent psikolojisi
öğrencilerinin farkına vardığı gibi, insan ilişkilerinin bölünmesinin, kentteki kişiliğin "şizoid"
niteliğinin bir açıklaması olarak sunulması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, kentsel
yerleşim yerlerinde yaşayanların kırsal bölgelerde yaşayanlara göre daha az tanıdıklarının
olması anlamına değil -ki gerçekte tersi doğru olabilir- daha çok, kentsel yerleşim yerinde
yaşayanların, karşılaştıkları ve gündelik yaşamda ilişki içinde olduğu insanların küçük bir
bölümünü tanıdıkları ve bunlar hakkında daha az bilgi-ye sahip oldukları anlamına gelir.
Genel olarak kentliler birbirleriyle oldukça parçalanmış rollerle karşı karşıya gelir. Kentliler,
yaşamsal gereksinimlerinin karşılanması için kırsal yörelerde yaşayanlara göre daha çok
sayıda insana gereksinim duyarlar ve böylece daha çok sayıda örgütlenmiş grupla işbirliği
içine girerler; ama belli kişilere daha az bağımlıdırlar ve birbirlerine bağımlılıkları,
diğerlerinin oldukça farklı olan eylem alanları ile sınırlandırılmıştır. Bu, kentin niteliklerinin,
temel olarak, birincil ilişkilerden daha çok ikincil ilişkiler sonucunda belirlendiğini söylemek
anlamına gelir. Kentte kurulan ilişkiler gerçekten yüz yüze olabilir, ama bu ilişkiler yine de,
kişisel, yapay, geçici ve parçacıldır. Tersine, kentlilerin ilişkilerinde gösterdikleri soğukluk ve
kayıtsız görünüş, böylece, diğerlerinin istek ve beklentilerine karşı koymada bir araç olarak
görülebilir.
Yüzeysellik, kendi kişiliğini ortaya koyamama ve kentsel-toplumsal ilişkilerin geçici nitelikte
olması, kentte oturanların içinde bulunduğu karmaşıklık ve ussallığı anlamamıza da yardımcı
olabilir. Kentte yaşayanlar, diğer bireyleri, kendi amaçlarına ulaşmada bir araç olarak görerek,
çıkara dayanan ilişkiler kurma eğilimindedirler. Bu yüzden, birey, bir yandan, diğer bireylerin
ya da yakın bağlar kurduğu kümelerin duygusal denetiminden belli bir derecede kurtulabilme
ya da özgürlüğe kavuşabilme şansını elde ederken, diğer yandan, kendini ifade edebilmeyi,
moralini ve bütünleşmiş bir toplumda bir arada yaşamanın vereceği katılma duygusunu
kaybeder. Bu, temel olarak, Durkheim'ın teknoloji toplumunda toplumsal çözülmenin değişik
biçimlerinin nedenlerini açıklama girişiminde sözünü ettiği kuralsızlık ya da toplumsal boşluk
durumunu oluşturur.
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Kentin bölünmüş niteliğini ve bireyler arası ilişkilerin yararcılığa dayanmasını en iyi biçimde,
en gelişmiş biçimlerini mesleklerde gördüğümüz, uzmanlaşmış görevlerin çoğalmasında
gözlemleyebiliriz. Maddi bağların ön planda olması, iş yaşamı ile ilgili yasalarca ve meslek
ahlakıyla denetim altında tutulmadıkça toplumsal düzenin etkili bir biçimde işlemesini
engelleme eğiliminde olan çıkara dayanan ilişkilerin egemen olması sonucunu doğurur.
Yararlığın ve verimliliğin ödüllendirilmesi, ortak araçların, bireylerin ancak kümeler halinde
bir araya gelebildikleri girişimlerin örgütlenmesine uyum sağlayabilme yeteneğini akla getirir.
Kentsel-endüstriyel dünyada, bireysel girişimlerin ve ortaklıkların da üstünde büyük şirketler
kurmanın yararları, yalnızca binlerce insanın kaynaklarının merkezileştirilmesinden ya da
sınırlı sorumluluğun ve sürekli başarının yasal ayrıcalığından değil, şirketlerin ruhunun
olmamasından da anlaşılabilir.
Bireylerin özellikle mesleklerinde uzmanlaşması ve iş-bölümünün önemli bir yer tutması,
Adam Smith'in vurguladığı gibi, yalnızca genişletilmiş bir pazarda geçerli olabilir. Bu pazara
kentin artbölgesi kısmen katkıda bulunabilir; daha geniş bir ölçüde, asıl katkıyı kentin kendi
nüfusu yapar. Kentin kendisini çevreleyen artbölge üzerindeki egemenliği, kentsel yaşamın
doğurduğu ve geliştirdiği işbölümü açısından açıklanabilir. Karşılıklı bağımlılığın en uç
derecede olması ve kentsel yaşamın değişken yapısı, işbölümü ve mesleklerde uzmanlaşma ile
yakından ilgilidir. Bütün kentlerin en büyük yararı sağlayacak biçimde işlevlerini
uzmanlaştırma eğilimi, söz konusu karşılıklı bağımlılığın ve istikrarsızlığın artmasına neden
olur.
Pek çok sayıda bireyden oluşan bir toplulukta, herkesin birbirini yakın bir biçimde
tanıyabildiği ve bir noktada bir araya gelebilen bir topluluğa göre, dolaylı yoldan iletişim
araçları ile ilişki kurmak ve bireysel çıkarları temsil süreci yoluyla dile getirmek daha çok
gerekli olur. Kentte, çıkarlar genellikle temsil yoluyla ortaya konulur. Bireylerin çok az değeri
vardır; ama temsilcilere, adlarına hareket ettikleri bireylerin sayısıyla orantılı bir biçimde
değer verilir.
Kentlileşmenin, şimdiye kadar büyük sayılardan yola çıkarak bu biçimde nitelendirilmesi,
üyelerinin temel davranış biçimlerini ortaya koyabilmek için bir kümenin büyüklüğü ile ilgili
olarak bildiklerimizden çıkardığımız toplumsal sonuçları yanlışlanamaz. Türlü varsayımlar
ortaya koymak, geliştirilmesi gereken önermelerin ne yönde olabileceğine örnek oluşturabilir
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Yoğunluk
Nüfus ve belirli yerlerde yoğunlaşma örneklerinde görüldüğü gibi, kentin toplumbilimsel bir
bakış açısıyla çözümlenmesinden kaynaklanan bazı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlardan
yalnızca birkaçına değinilebilir.
Darwin'in flora ve fauna, Durkheim’ınsa insanlar için belirttiği gibi, alan miktarı değişmeden
orada yaşayan canlı sayısında bir artışın (yani yoğunlukta bir artışın) gerçekleşmesi, farklılık
ve uzmanlaşmayı artırıcı bir etkide bulunur, çünkü söz konusu alan yalnızca bu yolla artan
sayıya yetebilecektir. Yoğunluk böylece, insanların ve etkinliklerinin farklılaşmasına yol açan
kalabalığın etkisini güçlendirir ve toplumsal yapının karmaşıklığının artışını destekler.
Öznel bir açıdan baktığımızda, Simmel'in önerdiği gibi, pek çok sayıda insanın fiziksel olarak
ilişki kurması, kentsel çevreye, özellikle de yakın çevremize yönelirken kullandığımız
araçlarda ister istemez bir değişikliğe yol açmaktadır. Genellikle, fiziksel ilişkilerimiz yakın,
toplumsal ilişkilerimizse uzak bir biçimde gerçekleşir. Kentsel dünyanın, insanları yalnızca
görsel olarak tanımaya elverişli bir yapısı vardır. Görevlilerin rollerini gösteren üniformaları
görürüz ama bu giysilerin, üniformaların arkasında gizlenen kişisel farklılıklardan haberimiz
yoktur. İnsan eliyle yapılmış olan şeyleri elde etmek ya da geliştirmek isteriz ve giderek doğal
dünyadan uzaklaşırız.
Görkem ile sefalet, varsıllık ile yoksulluk, entelektüellik ile cahillik, düzen ile kaos arasındaki
çarpıcı karşıtlıkların etkisi altında kalırız. Her alan, genellikle en iyi ekonomik sonucu
vermesi beklenen kullanım türüne sunulmak istendiğinden, mekân için rekabet büyüktür. Bir
alana sanayi ve ticaret kuramlarının yakın olması, o alanın oturma amaçlı olarak kullanılması
ekonomik ve toplumsal açıdan sakıncalı bulunduğu için, çalışma yerleri oturma yerlerinden
ayrılma eğilimindedir.
Yoğunluk, arsa değerleri, kira bedeli, erişebilirlik, sağlıklılık, saygınlık, estetik ve gürültü,
duman, pislik gibi sıkıntıların olmaması, farklı nüfus kesimlerinden insanların, kentin değişik
alanlarını, yerleşim yeri olarak seçmesinde önemli etmenlerdir. Çalışılan yer ve yapılan işin
niteliği, gelir, ırksal ve etnik özellikler, toplumsal statü, gelenekler, alışkanlıklar, zevkler,
tercihler ve önyargılar kentsel nüfusun farklı yerleşim yerlerine seçilip dağıtılmasında en
önemli etmenler arasındadır. Yoğun bir yerleşim yerinde oturan farklı nüfus öğeleri böylece,
gereksinimlerinin ve yaşam biçimlerinin birbirleriyle uyumlu olup olmamasına ya da
karşıtlıklarının fazla olup olmamasına göre birbirlerinden ayrılma eğilimindedirler. Buna
benzer bir biçimde, aynı konumda bulunan ve benzer gereksinimleri olan kimseler, bilinçli
olarak ya da içinde bulundukları koşulların bir gereği olarak farkında olmadan aynı yerlerde
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yaşamayı yeğlerler. Böylece kentin farklı bölgeleri uzmanlaşmış işlevler kazanır. Sonuç
olarak kent, birinden diğerine geçişin çok hızlı olduğu toplumsal dünyanın çeşitliliğini
yansıtmaktadır. Farklı yapıdaki insanların ve yaşam biçimlerinin bir araya gelmesi, akılcılığın
yerleşmesi için gereken ön koşullar olan ve yaşamın laikleştirilmesine olanak tanıyan, göreli
bir bakış açısının doğmasına ve farklılıklara hoşgörü gösterme eğiliminin yerleşmesine uygun
bir ortam hazırlar.
Aralarında duygu ya da duyarlılık bağları olmayan bireylerin birbirlerine çok yakın bir
biçimde yaşayıp beraber çalışması, rekabetin, ilerleme güdüsünün ve karşılıklı sömürünün
artmasına yol açar. Bireylerin sorumsuzca davranmasını önlemek ve olası bir düzensizliğin
önüne geçmek için biçimsel denetime başvurma eğilimi vardır. Geniş, yoğun nüfuslu bir
toplumun, önceden bilinen yöntemlere sıkı bir biçimde bağlı olmadan kendi kendini
sürdürebilmesi çok zor olacaktır. Saat ve trafik ışıkları, kentsel dünyadaki toplumsal
düzenimizin birer simgesidirler. Aralarında büyük toplumsal farklılıklar bulunan insanların
birbirleriyle sürekli yakın fiziksel ilişki kurmak zorunda kalmaları, birbirlerine bağımlı
olmayan çok sayıda insanın durumunu ortaya koyar ve kentteki diğer olanaklara
başvurulmadıkça yalnızlığın artmasına katkıda bulunur. Kalabalık bir yerde yaşayan
insanların çok sık hareket etmeleri türlü anlaşmazlıkların çıkmasına ve bireylerin sinirli
olmasına yol açabilir. Yoğun nüfuslu alanlarda yaşanmak zorunda kalınmasının getirdiği hızlı
tempo ve karmaşık teknoloji bu tür kişisel öfkelerden kaynaklanan gerilimi daha da artırır.
Heterojenlik
Kentsel çevrede, bu tür değişik kişilik tiplerinin karşılıklı toplumsal etkileşim içinde
bulunması, kast sınırlarını esnekleştirme ve sınıf yapısını karmaşıklaştırma eğilimini
taşımakta, böylece toplumsal farklılaşmanın yapısının, daha çok bütünleşmiş durumda olan
toplumlara göre daha fazla sayıda kola ayrılmasına ve farklılaşmasına yol açmaktadır.
Bireyleri, kentin toplumsal yapısını oluşturan pek çok sayıda farklı insan tarafından uyarılma
durumuna getiren ve farklı toplumsal gruplardaki değişken statülere bağlayan yüksek
toplumsal hareketlilik, dengesizlik ve güvensizliğin dünyanın büyük bir bölümü tarafından bir
kural olarak kabul edilmesi sonucunu doğurur. Bu olgu, kentlilerin karmaşıklığını ve
kozmopolitliğini değerlendirmemize de yardımcı olur. Bireylerin sürekli olarak kendisine
bağımlı olduğu tek bir grup yoktur. Bireyin ilişki içinde olduğu gruplar hemen basit
sıradüzensel düzenlemenin içine girme eğilimde değildirler. Toplumsal yaşamın değişik
yönlerinden kaynaklanan türlü ilgi alanlarından dolayı, birey, her biri, kişiliğinin tek bir
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yönüne yanıt verebilen büyük ölçüde daha farklı gruplarda kendisine yer bulur. Bu gruplar,
daha çok kırsal topluluklarda ya da ilkel toplumlarda gözlenebilen bir olgu olan, daha dar
daireli bir grupla daha geniş daireli bir grubun iç içe geçmesini önlemek için ortak merkezli
bir düzenlemeye izin vermezler. Aksine, bireyin genellikle ilişki kurduğu gruplar oldukça
farklı biçimlerde ya paraleldir ya da birbirleriyle kesişirler.
Bir ölçüde nüfusun dengesiz dağılımının, bir ölçüde de toplumsal hareketliliğin sonucu
olarak, genellikle grup üyeliğinin değişkenliği hızlıdır. Oturulan yer, çalışılan yer ve niteliği,
gelir ve giderler oldukça değişkendir; örgütleri bir arada tutma, bunların yaşamasını sağlama,
geliştirme ve üyelerinin birbirlerini tanımalarının sürekli olmasını sağlama oldukça zor bir
görevdir. Bu durum, özellikle bireylerin bir seçim ya da olumlu etkileşim sonucundan daha
çok, ırk, dil, gelir ve toplumsal konum açısından birbirlerinden ayrıldığı kent içindeki yerel
alanlar için geçerlidir. Büyük bir olasılıkla, kentte oturan kimse kendi evinin sahibi
olmadığından, geçici yerleşim yerinin geleneklere ya da inançlara bağımlılık duygusunu
yaratması beklenemez; bu kimsenin gerçek bir komşu olma olanağı da çok azdır. Bireylerin
bütüncül bir kent kavramına ulaşabilmeleri ya da kendi yerlerini toplu bir biçimde
denetleyebilmeleri için çok az olanakları vardır. Sonuç olarak, kendisi için "en iyi" olanı
belirleyebilmek ve kitlenin genel düşüncesini yönlendiren odakların ortaya koyduğu sorunlar
ve ön plana çıkardığı liderler arasında seçim yapmak ona çok zor gelir. Toplumu bütünleştiren
örgütlerden uzaklaştırılan bireyler, kentsel toplumda ortak davranışı önceden kestirilemez ve
bu yüzden sorunlu hale gelen devingen yığınları oluştururlar.
Kent, türlü işlevlerini geliştirmek için değişik nitelikleri kendi bünyesine çekerek ve
eşsizliğini perçinlemek için yarışmayı, sıradışılığı, yeniliği, verimliliği ve yaratıcılığı
özendirerek oldukça farklılaştırılmış bir nüfusun ortaya çıkmasına neden olur; daha sonra da
bu nüfusun üzerinde eşitleştirici bir etkide bulunur. Farklı bireylerin bir araya gelmesiyle
oluşan yerlerde, bireysel farklılıkların kaybolması süreci de devreye girer. Bu eşitleştirme
eğilimi kentin ekonomik temelinde vardır. Büyük kentlerin gelişimi, en azından modern
dönemlerde, geniş ölçüde buhar gücüne bağlıdır. Fabrikanın ortaya çıkışı daha büyük bir
pazar için kitle üretimini olanaklı kılmıştı. İşbölümü ve kitle üretiminin olanaklarından en iyi
biçimde yararlanılması, yine de, süreç ve ürünlerin tekbiçimleştirilmesi ile olanaklıdır. Bir
para ekonomisi ancak böyle bir üretim sistemi ile işleyebilir. Kentler, sürekli olarak, bu
üretim sisteminin altyapısını geliştirdikçe, toplumun temelini oluşturacak biçimde,
hizmetlerin ve malların satılabilmesine olanak tanıyan maddi bağlar kişisel ilişkilerin yerini
alır. Bu koşullar altında sınıflar kişiliğin yerini almalıdır. Çok sayıda insan, olanakları ve
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kurumlan ortaklaşa kullanmak zorunda kalınca, özel bir kişi için değil ortalama bir insan için
olanak ve kurumlarda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu hizmeti sunan kurumların
eğlence-dinlenme

ile

ilgili

ve

eğitsel

hizmetleriyle

kültürel

kurumlar

kitlenin

gereksinmelerine göre düzenlenmelidir. Buna benzer bir biçimde, okul, sinema, radyo ve
gazete gibi kültürel kurumlar tüm kitleye yönelik olduğu için ister istemez eşitleştirici etkide
bulunacak biçimde işletilmelidir. Kentsel yaşamdaki siyasal süreci, modern propaganda
tekniklerini kullanarak kitlenin ilgisinin çekilmesini göz önünde bulundurmadan anlayamayız.
Eğer birey, kentin toplumsal, siyasal yaşamına tam olarak katılırsa, kitle hareketine katıldığı
ölçüde, kişisel özelliklerini toplumun isteklerine göre arka plana atmalıdır.
Kentlileşme Kuramı Ve Toplumbilimsel Araştırma Arasındaki İlişki
Yukarıda ana hatlarıyla açıklanan böyle bir kuram sayesinde, karmaşık ve çok yönlü olan
kentlileşme olgusu, sınırlı sayıdaki temel kategoriler açısından çözümlenebilir. Kente
toplumbilimsel açıdan yaklaşmak görgül araştırmacılara yalnızca araştırma yaptıkları yerlerin
sorunlarına ve işleyiş biçimine daha yoğun bir biçimde odaklanmalarını sağlamakla kalmaz,
sorun konularını daha bütünleştirilmiş ve dizgesel bir yöntemle ele almalarına olanak
tanıyacak olan temel bütünlüğü ve tutarlılığı da sağlar. Önceki sayfalarda ortaya konan
kuramsal önermeleri doğrulamak için kentlileşme alanında yapılan görgül araştırmaların
özellikle ABD hakkındaki kimi tipik bulguları gösterilebilir ve bazı temel sorunları daha
kapsamlı araştırmalar için özetlenebilir.
Kentli nüfusun sayısı, yerleşim yerinin yoğunluğu ve heterojenliğinin derecesi değişkenleri
temelinde, kentsel yaşamın nitelikleriyle ve değişik boyut ve tipteki kentler arasındaki farkları
açıklamak olanaklı görünüyor.
Özgül bir yaşam biçimi olarak kentlileşmeye görgül açıdan, karşılıklı olarak birbirine bağlı üç
ayrı biçimde yaklaşılabilir: (1) Nüfusu, teknolojiyi ve ekolojik düzeni kapsayan fiziksel bir
yapı olarak (2) özgül toplumsal yapıyı, toplumsal kurumlar dizisini ve tipik toplumsal ilişkiler
kalıbını içeren bir toplumsal örgütlenme sistemi olarak (3) tutumlar ve düşünceler bütünü
olarak ve tipik ortak davranış kurallarından kaynaklanan ve toplumsal denetim
mekanizmasına bağlı kişiliklerin bir araya getirilmesi olarak.
Ekolojik Bakış Açısından Kentlileşme
Fiziksel yapıyı ve ekolojik süreçleri oldukça nesnel göstergelerle ele alabildiğimiz için kesin
sayılabilecek ve genellikle nitelikle ilgili sonuçlara varmamız olanaklı olmaktadır. Kentin
artbölgesi üzerindeki üstünlüğü, büyük ölçüde sayıların ve yoğunluğun etkisinden
kaynaklanan işlevsel niteliğiyle açıklanabilir. Kentsel yaşamın doğurduğu teknolojik
145

olanakların, yeteneklerin ve örgütlerin pek çoğu, yalnızca istemin yeteri kadar büyük olduğu
kentlerde büyüyüp gelişebilir. Bu örgütler ve kurumlar tarafından sunulan hizmetlerin niteliği,
konusu ve daha küçük kentlerin daha azgelişmiş olanaklarından yararlanmaları, kentin
üstünlüğünü pekiştirir, hatta daha geniş bölgelerin anakente bağımlılığını artırır.
Kentli nüfusun oluşumu, eleyici ve farklılaştırıcı etmenlerin işleyişini de gösterir. Kentlerde,
genelde daha yaşlı ve çok genç insanların yaşadığı kırsal alanlardan daha büyük bir oranda
yetişkin insan yaşar. Bu durum, diğer pek çok yönden olduğu gibi, bir kentin ne kadar
büyükse, kentlileşmenin belirgin niteliklerini de o kadar çok bünyesinde topladığını
göstermektedir. Kentin sınırları dışında bir yerde doğan erkeklerin büyük bir bölümünü çeken
en büyük kentleri ve diğer özel birkaç kent tipini dışarıda bırakacak olursak, kadınların
erkeklerden sayıca fazla olduğunu görebiliriz. Kentli nüfusun heterojenliği, ırksal ve etnik
bağların anlatıldığı satırlarda daha ayrıntılı olarak vurgulanmıştır. Kent sınırları dışında
doğmuş olanlar çocuklarıyla birlikte, nüfusu bir milyon ve üzerinde olan kentlerde, tüm
kentlilerin üçte ikisini oluşturmaktadırlar. Kentin nüfusu azaldıkça bunların kentli nüfus
içindeki oranı da azalmakta; kırsal alanlarda bu kesimin toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık
1/6'ya düşmektedir. Daha büyük kentler, buna benzer olarak, daha küçük topluluklardan daha
çok sayıda zenciyi ve diğer ırk kümelerini çekmektedirler. Yaşı, cinsiyeti, ırkı ve etnik
kökeni, meslek ve ilgi alanı gibi diğer etmenlerle birlikte ele aldığımızda, kentsel yerleşim
yerinde oturan bireyin temel bir niteliğinin akranlarına benzemeyişi olduğu ortaya çıkar. Daha
önce, kentlerimizde görüldüğü gibi, değişik özelliklere sahip insanlardan oluşan büyük
kitleler, Amerika'nın büyük kentlerinde olduğu gibi, böyle yakın fiziksel ilişki içinde
bulunmaya hiç zorlanmamıştı. Çoğunlukla çok zayıf bir iletişimin kurulabildiği, farklılıkların
çok büyük olduğu, geniş hoşgörünün ve keskin ayrılıkların bulunduğu ama sert kavgaların
pek gözlenmediği kentler, özellikle de Amerikan kentleri, oldukça farklılaştırılmış bir yaşam
biçimi olan insanların ve kültürlerin karışımından oluşur.
Kentsel nüfusun kendini yeniden üretmede başarısızlığa düşmesi, kentsel yaşamın
karmaşıklığı içindeki etmenlerin birleşmesinin biyolojik bir sonucu biçiminde kendini gösterir
ve doğum oranlarındaki düşme genellikle Batı dünyasındaki kentleşmenin en önemli
işaretlerinden biri olarak değerlendirilir. Kentlerdeki ölüm oranları kırdaki ölüm oranlarından
biraz daha büyük olduğundan, günümüzdeki ve geçmişteki kentlerin kendi nüfuslarını
sürdürebilmede başarısızlığa düşmeleri arasındaki belirgin fark, daha önceki zamanlarda
kentlerdeki ölüm oranlarının günümüzdekilere göre oldukça yüksek, günümüz kentlerininse,
düşük doğum oranları sayesinde, sağlık açısından daha yaşanılabilir durumda olmasıdır.
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Kentsel nüfusun bu biyolojik özellikleri, yalnızca kentselliğin varlığını yansıttığından dolayı
değil, kentlerin büyümesini ve gelecekte egemenliğini kabul ettirecek kentleri ve temel
toplumsal örgütlenmelerini düzenlediğinden dolayı da toplumbilimsel açıdan önemlidir.
Kentler insanın üreticisi değil tüketicisi olduğundan, insan yaşamının değeri ve kişiliğin
toplumsal saygınlığı doğum ve ölüm arasındaki dengeden etkilenecektir. Topraktan
yararlanma biçimi, toprak değerleri, kira miktarları, konut iyeliği durumu ve konut edindirme,
ulaşım, iletişim olanakları ve kamu hizmetlerinin niteliği, fiziksel yapısının işleyişi ve kentsel
fiziksel düzeneğin başka pek çok yönü, bir toplumsal varlık olarak kentten ayrı yerde duran
olgular değildirler; hem kentsel yaşam biçimini etkilerler hem de ondan etkilenirler.
Bir Toplumsal Örgütlenme Biçimi Olarak Kentlileşme
Kentsel yaşam biçiminin belirgin nitelikleri olarak çoğunlukla, toplumbilimsel olarak, birincil
ilişkilerin yerini ikincil ilişkilerin alması, akrabalık bağlarının zayıflaması, ailenin toplumsal
açıdan öneminin zayıflaması, komşuluğun kaybolmaya başlaması ve toplumsal dayanışmanın
geleneksel temelinin zayıflaması gösterilmektedir. Bütün bu olgular nesnel göstergeler
aracılığıyla doğrulanabilir. Böylece, örneğin, kentin kendini yeniden üretmesinin düşük bir
düzeyde olması ve bu oranın giderek düşmesi, çocukların yetiştirildiği ve tüm yaşamsal
eylemlerin geçtiği bir yer olarak ev yaşantısının sürdürülmesi de dâhil olmak üzere, kentin
geleneksel aile yaşamına pek de izin vermediğini akla getirmektedir. Sanayi, eğitim ve
eğlenceye ilişkin etkinliklerin ev dışına, uzmanlaşmış kurumlara kaydırılması, ailenin en
belirgin tarihsel niteliklerinin kimilerinden yoksun kalması sonucunu doğurmuştur. Kentlerde
anneler büyük bir olasılıkla bir işte çalışıyor olacaklar, kiracılar daha çok aile halkından
sayılacaklar, evlilikler ertelenme eğiliminde olacak ve bekâr olan ya da yalnız yaşayan
insanların oranı daha büyük olacaktır. Kırsal bölgelere göre aileler daha küçük, çocuksuz aile
sayısı daha fazla olacaktır. Toplumsal yaşamın bir birimi olarak aile, kırın daha geniş
akrabalık bağlarına dayanan grup yapısından kurtulmakta ve aile üyeleri işle, eğitimle, dinle,
eğlenceyle ve siyasal yaşamla ilgili çeşitli uğraşlarıyla ilgilenmektedirler.
Sağlığın korunması, bireysel ve toplumsal güvensizlikle ilgili sıkıntıların giderilmesi
yöntemleri, eğitim, eğlence ve kültürel gelişmeyle ilgili olanakların sağlanması, topluluk ya
da eyalet çapında hatta ulusal temelde oldukça uzmanlaşmış kuramların kurulmasına yol
açmaktadır. Daha büyük kişisel güvensizlik yaratan aynı etmenler, kentsel dünyada bireyler
arasında gözlenen daha geniş karşıtlıkların da nedenini oluşturmaktadır. Kent, sanayi öncesi
toplumun katı kast sınırlarını yıkarken, farklı gelir kümelerinde ve değişik konumda bulunan
147

bireyler arasındaki farklılıkları da törpüledi. Genellikle, yetişkin kentli nüfus, kırsal
bölgelerde yaşayanlara göre, daha çok kazanç getiren işlerde çalışır. Ticarette, memurlukta ve
profesyonel işlerde çalışanlardan oluşan beyaz yakalılar sınıfı, büyük kentlerde, anakentlerde
ve daha küçük kentlerde, kırsal bölgelere göre daha büyüktür.
Kent, bireylerin bunalım dönemlerinde yaşamlarını sürdürmek için katılabilecekleri türden bir
ekonomik yaşamın sürdürülmesine ve bireylerin kendi işlerini kurmalarına olanak tanımaz.
Kentlilerin ortalama gelir düzeylerinin ve yaşamsal harcamalarının kırsal kesimde yaşayanlara
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ev sahibi olmak yükü daha da ağırlaştırır; ev sahibi
olanların sayısı da azdır. Kiralar kıra göre daha yüksektir ve gelirin daha büyük bir bölümünü
oluşturur. Kentsel yerleşim yerlerinde yaşayanlar pek çok ortak hizmetten yararlansalar da,
gelirlerinin büyük bir bölümünü eğlenceye ve kendini geliştirmeye, daha küçük bir bölümünü
de yiyeceğe harcarlar. Sunulan ortak hizmetler kentlileri satın almaya zorlamasa da, gerçekte
ticari gelenekler tarafından sömürülmeyen hiçbir insan gereksinimi yoktur. Yaratıcı bir
biçimde kendini ifade edebilmeyi ve grup dayanışmasının kendiliğinden ortaya çıkması için
gereken araçları en iyi biçimde sağlayabilen, ama bir yönüyle kentlilerin edilgen izleyici
bireyler haline gelmesini, diğer yönüyle de çok ses getiren türlü başarıların elde edilmesini
sağlayabilen dinlenme ve eğlenme olanaklarının temel işlevlerinden biri de heyecanı
sağlamak ve ağır, sıkıcı işlerden, tekdüzelikten, hep aynı işi yapmaktan kurtulacak araçları
sunmaktır.
Gerçekte kendi başına bir şeyler yapabilme gücünden çok şey yitirmiş bir birey olarak kentli,
amaçlarına ulaşabilmek için, ilgi alanları yakın olan kümelerin örgütlenmelerine katılmak
zorunda kalır. Bu durum, insan gereksinmelerine ve türlü ilgi alanlarına ve çok çeşitli
amaçlara yönelen gönüllü örgütlerin sayısının artması sonucunu doğurur. Toplum içindeki
geleneksel bağlar zayıflarken, insanların birbirlerine karşılıklı bağımlılığı artar; bireylerin
üzerlerinde çok az etkide bulunabileceği karşılıklı ilişkiler, daha karmaşık, kırılgan ve geçici
bir niteliğe bürünür. Genellikle, bireyin kentsel dünyada yer alması sonucunu doğuran diğer
temel etmenlerin geçimsel önemiyle bağlı olduğu gönüllü örgütler arasında çok zayıf bir ilişki
vardır. İlkel ve kırsal toplumlarda kimin neye bağlı olacağını ve neredeyse tüm ilişki
biçimlerinde kimin kimle ilişki kuracağını önceden kestirebilme olanağı varken, kentlerde
yalnızca grupların genel oluşum biçimlerini ve kurulabilecek ilişki türlerinin nasıl
olabileceğini tasarlayabiliriz; üstelik bunların pek çoğu birbirine benzemeyecek, türlü
çelişkileri de beraberinde getirecektir.
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Kentsel Kimlik ve Ortaklaşa Davranış
Kentli birey, geniş ölçüde, ekonomik, siyasal, eğitimsel, dinsel ya da kültürel alanlardaki
gönüllü örgütlerin etkinlikleri sayesinde, kişiliğini ifade eder, geliştirir, statü kazanır ve uğraş
alanını oluşturan eylemleri sürdürebilir. Oldukça farklı işlevleri olan örgütsel yapının,
kendisine bağlı olan kişilerin uyumunu ve ruhsal dengesini kendi başına sağlamadığı sonucu
rahatlıkla çıkarılabilir. Bu koşullarda kişisel düzenin bozulması, ruhsal dengesizlik, intihar,
kabahat, suç, bozulma ve düzensizliğin, kentsel yaşamda kırsal yaşamda olduğundan daha
belirgin olması beklenir. Bu durum, şimdiye kadar elde edilen karşılaştırılabilir göstergelerle
doğrulanabilir, ama söz konusu olgunun altında yatan düzeneği anlayabilmek için daha ileri
çözümlemelerin yapılması gerekir.
Pek çok grubun kentte çok zor olan şeyi, yani teker teker çok sayıda, ayrılmış ve
farklılaştırılmış insanı kendisine çekmeyi amaçlamasından ve bireyin ilgi alanlarının ve
yeteneklerinin örgütlerce ortak bir amaca ulaşmak için desteklenmesinden, kentte toplumsal
denetimin genel olarak, biçimsel bir biçimde örgütlenmiş gruplar aracılığıyla uygulandığı
sonucu çıkarılabilir. Kentteki büyük insan yığınları, iletişim araçlarının denetimini ellerinde
tutarak sahne arkasında görünmez bir biçimde ya da çok uzakta çalışan insanların
yönlendirdiği simgelerin ve basmakalıp sözlerin etkisi altındadır. Ekonomik, siyasal ya da
kültürel alanda kendi kendini yönetimin, bu koşullar altında yalnızca mecazi anlamda
kullanıldığı ya da en iyi olasılıkla, baskı gruplarının istikrarlı olmayan dengesine bağlı olduğu
söylenebilir. Var olduğu biçimiyle akrabalık bağlan güçlü olmadığı için yapay akrabalıklar
yaratılır. Toplumsal dayanışma bölgesel temelden uzaklaştığından yapay ilgi birimlerine
yönelinir. Bu arada, bir topluluk olarak kent, belirli bir merkezi ve belirli olmayan artbölgesi
olan bir bölge temelinde etkili olan zayıf, bölünmüş ilişkiler dizisine ve şimdiki yerinin çok
ötesinde, dünya çapında bir işbölümüne dönüşür. Birbirleriyle karşılıklı etkileşim halindeki
insanların sayısı ne kadar fazla olursa iletişimin düzeyi o kadar düşer ve en alt temel düzeyde
yani ortak varsayılan ya da herkesi ilgilendiren şeylerin temelinde iletişimi sürdürme eğilimi
de o kadar fazla olur.
Modern uygarlıkla birlikte iletişim dizgesindeki, üretimdeki ve dağıtım teknolojisindeki
ilerlemeleri, bir yaşam biçimi olarak kentlileşmenin gelecekteki gelişimine yön verecek
belirtiler olarak görmeliyiz. Kentlileşmede gözlenecek değişiklikler, yalnızca kenti değil
dünyayı da olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkileyecektir. Söz konusu etmenlerin ve
gelişmelerin alabileceği yönü kestirebilmek ve ne ölçüde etkili olacaklarını ortaya koyabilmek
için daha ileri araştırmaların yapılması gerekmektedir.
149

Toplumbilimciler, yalnızca, toplumsal bir varlık olarak bir kent kavramı ve geçerli bir
kentlileşme kuramı ortaya koyabildikleri ölçüde, günümüzde "kent toplumbilimi" olarak
adlandırılmayan, güvenilir bilgiler bütününü geliştirebilmeyi umabilirler. Daha ileri
çözümlemelerin ve görgül çalışmaların ışığında, önceki sayfalarda, ayrıntılı olarak açıklanan,
çözümlenen ve gözden geçirilen kentlileşme kavramından yola çıkılarak, elimizdeki olgusal
verilerin güvenilirliği ve geçerliliği belirlenebilir. Bugüne değin kent üzerine yapılmış
toplumbilimsel çalışmalarda kendisine yer bulabilmiş, değişik türlerde ve birbirlerinden
kopuk bilgiler, böylece, gözden geçirilip birbirleriyle tutarlı olacak biçimde bir araya
getirilebilir. Toplumbilimciler, yalnızca böyle bir kuram sayesinde, yoksulluk, konut
edindirme, kent planlaması, sağlık, belediye yönetimi, siyasa, pazarlama, ulaşım ve diğer
teknik sorunlarla ilgili ve çoğunlukla doğrulanamaz olan pek çok değerlendirmeyi
toplumbilim adına boşu boşuna dile getirmiş olmaktan kurtulabilirler. Toplumbilimci bu
sorunlardan herhangi birisini -en azından kendi başına- çözemez, ama eğer asıl işlevinin ne
olduğunun farkına varırsa, olguların algılanmasına ve çözüm bulunmasına önemli bir katkısı
olur. Bu işlevi, her durum için ayrı bir yaklaşım geliştirmek yöntemiyle değil de, genel,
kuramsal bir bakış açısıyla yerine getirmek en iyi yol olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Louis Wirth, Chicago Okulu’nun Park’la birlikte önemli isimlerindendir. Park, Burgess ve
McKenzie kentlerin oluşum sürecindeki mekanizmayı ‘insan ekolojisi’ kavramı üzerinden
açıklarken, Wirth kentleşme süreçleriyle birlikte bireylerin yaşamında meydana gelen
değişiklikleri analiz etmektedir. Wirth, örgütsel ve sosyo-psikolojik özellikleri kapsayan bir
kent kuramı geliştirmeye çalışmıştır.
Wirth, kentleri nüfusu büyük, yoğun ve heterojen olma özellikleri temelinde tanımlamaktadır.
Louis Wirth’ün 1938 yılında yayımlanan ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme’ makalesi
kent sosyolojisinin ana metinlerinden birisidir.
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Bölüm Soruları

1) Louis Wirth’ün kent sosyolojisinde bir klasik olarak anılan makalesinin adı nedir?
2) Wirth’ün Chicago Okulu ile olan ilişkisini tanıtınız.
3) Louis Wirth’ün Simmel ile akademik anlamda ilişkisi nedir?
4) Wirth’ün Alman bir Yahudi oluşunun, akademik çalışmalarında bir etkisi var mıdır?
Varsa/yoksa nedenleriyle açıklayınız?
5) Louis Wirth’e göre kent hangi özellikleri üzerinden tanımlanabilir? Nedenleriyle
açıklayınız.
6) Bireyler açısından kentleşme hangi olumlu yönleriyle değerlendirilebilir?
7) Louis Wirth sosyologların alanını tanımlarken hangi hususların altını çizmektedir?
8) Kentleşmenin, Wirth açısından olumsuz olarak nitelenen yönleri hangileridir?
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8. NEO-MARXİST KENT KURAMCILARI

153

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)
2)
3)
4)

Henri Lefebvre
Manuel Castells
David Harvey
Okuma Parçası: ‘Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent’-David Harvey
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Giriş
1960’lara kadar kent mekânına duyarsız kalan marxistler, Lefebvre ile bu alandaki suskunluğa
son vermişlerdir. Kent yazınında ilk kez mekân kavramı temelinde kentin toplumsal bir ürün
olduğunu tespit eden Lefebvre, Castells ve Harvey’nin çalışmalarına giden yolu açmıştır
denilebilir. Her üç düşünür de, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra siyasi ekonomik
ve toplumsal alanda ortaya çıkan farklılaşmaların kent alanındaki yansımalarını ve yeni
toplumsal ve kentsel biçimleri üretim ilişkileri, sermaye, kapitalizmin krizleri ve toplumsal
hareketler üzerinden okumuşlardır.
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8.1. Henri Lefebvre (1901-1991)
Marx&Engels’in ardından Marxistler 1960’lı yıllara kadar kent konusuna duyarsız
kalmışlardır. Engels’in ‘İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu’ çalışmasının ardından, marxisme
kentin yolunu gösteren Lefebvre olmuştur. 1970’lerin ilk yıllarından itibaren, markxist kuramı
kent alanında kullanmak isteyen David Harvey ve Manuel Castells kaçınılmaz bir biçimde
Lefebvre’in çalışmalarına odaklanmışlardır. Zira 70’li yıllarda marxist kuramın kent
alanındaki suskunluğunu bozan Lefebvre olmuştur.
Lefebvre, ‘toplumun bütün halinde kentleşmesi’ önermesiyle başlayarak kentleşmeden doğan
toplum modelini ‘kent toplumu’ olarak tanımlar. ‘Kent toplumu’ kavramını sanayileşmeden
doğan toplum olarak açıklar. Kent toplumu; “tarımsal üretimi bizzat emen veya onun üzerinde
hâkimiyet kuran bu süreç sonucunda inşa edilen toplum anlamına gelmektedir” (Lefebvre,
2013: 8) Kent toplumu bu anlamıyla eski kent biçimlerinin yok oluşunun sonunda ortaya
çıkar.
Henri Lefebvre, kent mekânının sosyal manada üretiminin, toplumun -kapitalizmin-, yeniden
üretilmesinin

temeli

olduğu

düşüncesini

savunmaktadır.

Mekânın

sosyal

üretimi,

egemenliğinin yeniden üretimi için egemen sınıf tarafından bir araç olarak kullanılır. Her
toplum, dolayısıyla her üretim biçimi belli bir mekân, kendi mekânını üretir. Yeni toplumsal
ilişkiler yeni mekânları gerektirir ve/veya yeni üretilmiş mekânlar yeni toplumsal ilişkileri
gerektirir. Toplumsal mekân ve toplumsal ilişkiler arasında diyalektik bir ilişkini varlığını
savlar. Bu anlamda mekân toplumsal bir üründür Lefebvre’e göre.
Kapitalizm mekânı işgal ederek ve mekânlar üreterek, kendi iç çelişkilerini çözemese de
hafifletmeyi başarmış ve varlığını sürdürmüştür. “Mekânın üretiminin kendisi yeni değildir.
(…) Yeni olan, toplumsal mekânın toptan ve toplam üretimidir. Üretici faaliyetin bu devasa
şekilde yayılması, onu icat eden, onu yöneten, ondan kar sağlayan kişilerin çıkarlarına göre
gerçekleşir. (…) Üretici güçlerin, bizzat

mekânın üretiminin toplumsallaşmasının

(öngörülmeyen) yolu böyledir. (…) Yaptığı şey mekânı artı-değer üretimine sokmak değildir
yalnızca; bilgi ve karar merkezlerine tabi olan üretimin bir bütün olarak yeniden
örgütlenmesini hedefler.” (Lefebvre, 2013: 147)
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“Metaların mekânda üretiminden mekânın meta olarak üretimi” ve bunun kapitalizmin
kendini yeniden üretmesi sürecindeki rolü hakkındadır kuramı. Mekânın yeniden üretimi,
kapitalizmin kendini yeniden üretme sürecidir. (Aslan, 2004: 50) Bu süreçte sistem
pazarladığı diğer metalar gibi, mekânın değişim değerini ön plana çıkarmaktadır. Kapitalist
ya da modern kentin değişim değerinin karşısında, Lefebvre mekânın kullanım değerini ön
plana çıkaran yeni bir anlayışı savunur. Kent mekânı sermayenin sermayesidir. Kapitalist kent
doğası gereği değişim değerini ön plana alan çıkar gruplarının etkin olduğu bir ilişkiler ağı
sistemine dayanır.
“Kentsel girişimciler, müteahhitler, arsa spekülatörleri bankalar ve büyük şirketler kent
mekânını değişim değeri çerçevesinde algılarken, dar gelirliler ve kent yoksulları için kent
gündelik yaşamı mümkün kılacak bir mekân olarak algılanır. Yoksullar açısından kent algısı
kullanım değeri üzerinde şekillenir. Ama bu her zaman böyle değildir. Mekânın kullanım
değerinin yansıra bir de değişim değeri vardır. Ve bu değer kent yoksulları için giderek temel
bir kaygı haline gelebilir. Türkiye örneğinde gecekondu olgusu da bu durumun canlı
örneğidir. Kullanım değerli projeler zamanla değişim değerli uygulamalara dönüşebilir.”
(Aslan, 51)
“Lefebvre’in analizlerinde mekân başlı başına önem kazanmaktadır. Kent sosyolojisi
yazınında ilk kez kentsel mekân dışında mekân sözcüğünü kullanmıştır.(…) Lefebvre göre
kapitalist gelişme içinde, sermaye mekânı bir meta haline getirmiştir. Mekân edilgen, coğrafi
bir alan olmaktan çıkıp işlevsellik kazanmıştır. Kapitalizm, malların mekânsal yerleşmede
üretildiği aşamadan mekânın kendisinin kıt bir kaynak olarak üretildiği bir sisteme
dönüşmüştür. Bu sistem içinde mekân; su gibi kıt bir kaynaktır.” (Aslanoğlu, 1998: 66-67)
Endüstriyel, sanayi üretiminden, kent kaynaklı modern kapitalist üretime dönüşüm
Lefebvre’in tanımlamalarında “kentsel devrim” olarak ifade edilmektedir. Kentsel devrim
kavramı kentin fiziksel mekânıyla sınırlı kalmaz genel anlamda bir kentli yaşam biçimini de
içermektedir. Kent Lefebvre’e göre üç kavramla tanımlanmaktadır: mekân, gündelik hayat,
kapitalist sosyal ilişkilerin yeniden üretimi. Bu anlamda kent üretim ilişkilerinin insanların
gündelik hayat deneyimlerinde yeniden üretildiği bir küresel mekânsal bağlam olarak ifade
edilmektedir. Kapitalist sosyal ilişkiler mekânın günlük kullanımı içinde yeniden
üretilmektedir. (Aslanoğlu, 1998)
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8.2. Manuel Castells (1942-)
Castells’e göre kent ortak tüketimin, yeniden üretimin ve toplumsal hareketlerin üretildiği
mekândır. Ekonomik, siyasal ve ideolojik toplumsal oluşumlar kent mekânında ifadesini
bulur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte emeğin yeniden üretiminin sorumluluğu
devlete kaymıştır.
Gelişmiş kapitalizmde toplumsal örgütlenme ve toplumsal değişimin en temel eksenlerinden
biri olarak kent ve ekoloji sorununun altını çizen Castells, kent ve ekoloji konularında
yoğunlaşan protesto hareketlerinin toplulukları örgütleyerek harekete geçirdiğini, sınıflar arası
güç ilişkilerini dönüştürdüğünü, yeni kültür modeller ortaya koyarak toplumsal değişimin en
önemli eksenlerinden birini oluşturduğunu ifade eder. (Castells, 1997: 12)
Castells kenti tanımlarken ortak tüketim kavramına başvurur. Gelişmiş ülkelerde kentler artık
üretim mekânı olmaktan çıkmıştır. Kentin kendisi analiz nesnesi haline gelmiştir. Üretim
süreci bölgesel ya da ülkesel ölçekte sürmektedir. Kentsel mekân dağıtım işleviyle de sınırlı
değildir. Farklı merkezlerde yapılan üretim, yine farklı merkezler arasındaki işbirliğiyle
dağıtıma sunulmaktadır. Bu durumda “kentsel sorun” olarak tanımlanan durum, bütün
toplumsal grupların gündelik yaşamlarının temelinde yer alan konut, eğitim, sağlık, ticaret
ulaşım gibi ortak tüketim araçlarının örgütlenmesidir. Toplumsal tüketime ve bu arada ortaya
çıkan toplumsal eşitsizliklerin sonuçlarına dikkat çekerken, mekân ve toplumsal yapı
arasındaki ilişkiyi basit bir yansıtma ilişkisi olarak görmediğini vurgular. Kenti başlı başına
bir araştırma nesnesi olarak görür. (Aslan s.57-58)
Kent sorunu toplumsal grupların günlük yaşamlarının temelinde yer alan ortak tüketim
araçlarının örgütlenmesi ile alakalıdır. Ortak tüketim alanları olarak, konut, eğitim, sağlık,
kültür, ticaret, iletişim olgularını işaret eden Castells’e göre gelişmiş kapitalizmde bu
alanlarda hizmetlerin sorumluluğu devlete geçmiştir. Ama devlet artan talep ve çeşitlenen
talepleri karşılamakta yetersiz kalmakta ve yeni çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla
kentsel toplumsal mücadelenin geleneksel Marksist şemada tanımlanan emek-sermaye
karşıtlığına dayalı sınıf mücadelesinden farklı kentsel toplumsal mücadelenin yeni biçim ve
alanları ortaya çıkmaktadır. (Castells, 1997: 14, Aslan: 58)
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Kentsel yeniden üretimin yeniden örgütlenmesi bağlamında birçok tüketim alanından söz
edilebilir. Ortak tüketim alanları eğitimden kültüre, ulaşımdan iletişime, konut sorununa kadar
çeşitlilik gösterir. “Gelişmiş kapitalizmde tüketimin uğradığı dönüşüm (…) sermayenin
yoğunlaşması ve merkezileşmesi, sermayenin kar oranının düşmesine karşı sürekli verdiği
savaş, üretici güçlerin toplumsallaşması, sınıf çatışmasının gelişmesi (…) devletin ekonomik
faaliyetlerin tümünü etkileyen kararlı müdahalesiyle doğrudan ilişkilidir.” (Castells, 1977: 29)
Castells, sözünü ettiği birçok tüketim alanından birisinin de konut talebi olduğunu ifade eder.
19.yy’da Engels tarafından incelenen sorun, 20 ve 21. yy kentlerinde yeni bir çerçevede
tartışılmaktadır. (Aslan, 2004: 59) Kentsel nüfusun konut talebi “sosyal refah devleti” anlayışı
bağlamında kamusal yönetimin sorunudur. Ancak bu talep yani kentsel nüfusun konut talebi
devletin karşılayabildiğinin çok üstündedir, dolayısıyla yalnızca emek-sermaye çelişkisine
indirilemeyecek yeni bir çelişki ortaya çıkar. Yeniden üretim alanında ortaya çıkan bu çelişki
devletle kentsel hizmetlerden yararlananlar arasındadır. (Şengül, 2001: 18) Konut alanındaki
“yeni eşitsizliklerin özgüllüğü ‘sosyal’ denilen konutlarda daha bariz ortaya çıkar. (…) gelir,
istihdam ve eğitime dayalı eşitsizliğin kaynakları kamu konutlarında bir kez daha
pekiştirilmektedir.” (Castells, 1977: 36-37)
Taleplerin karşılanmadığı ya da eşitsizliklerin kurumsallaştığı durumlarda kitleler türlü
girişimlerde bulunurlar, bu güdülerle oluşan kentsel hareketlerin “sınıfsal” hareketlerden
niteliksel olarak farklı olduğu savunulmaktadır. Toplumsal hareketler kenti ve dünyayı
değiştirirler. Toplumsal hareketi anlamak önemlidir. Toplumu, kültürü, uzamı yaratan
onlardır. Toplumsal hareketler hayatın kalitesini, kentin kalitesini artırır. (Castells ve İnce,
2006: 77)
Castells açısından kent kısaca:


ortak tüketim alanıdır



emeğin yeniden üretildiği mekândır, kent sistemi tüketim aracılığıyla emeğin yeniden
üretilmesi sürecinin bir parçasıdır.



ortak tüketim devlet ve resmi kurumlar aracılığıyla sağlanır



ortak tüketim alanları, kentsel etkinlikler, siyasal anlamda da işlev görürler; bu
anlamda toplumsal hareketlerin kaynağı da olmaktadırlar,
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ideolojik temeli, kentin toplumsal hareketlerin alanı olmasına yol açacağı gibi,
devletin müdahalesi şiddet yönünde gerçekleştiğinde çelişki ve çatışmalarda artacaktır



ortak tüketim alanına dair sorunların çözümünde devletin sermayeden yana tutum
alması sorunları derinleştirir



toplumsal hareketler ve toplumsal hareketlerin muhatabı olan devlet ve yerel
yöneticiler kent alanının yaratılmasının unsurlarıdır.

8.3. David Harvey (1935-)
Harvey için mekân insanı biçimlendiren ve onun tarafından biçimlendirilen toplumsal bir
boyuttur. Kenti anlamak için mekânın biçimi değeri ve toplumsal adalet arasındaki ilişkileri
analiz etme zorunluluğunu vurgular. Ona göre kent disiplinler üstü ele alınmalıdır. Kenti
algılayabilmek için uygun bir kavramsal çerçeve hem toplumsal hem de coğrafi muhayyileyi
kapsamalıdır. Kente toplumsal süreç ve mekânın etkileşimi halinde olduğu karmaşık dinamik
bir sistem olarak bakmalıdır. Harvey kent sorununu toplumsal adalet sorunuyla birlikte ele
almayı önerir. Ona göre adalet esasen çatışan talepleri çözmek için bir ilke ya da ilkeler
kümesi olarak düşünülebilir: Bunları üç ana başlıkta toplanabilir: ihtiyaç, ortak yarara katkı ve
liyakat. İhtiyaç kavramı içinde gıda, konut, sağlık hizmeti, eğitim, toplumsal ve çevresel
hizmet, tüketim malları, ulaşım hizmetleri vb. çeşitli ihtiyaç alanlarından söz edilebilir. Sosyal
adalet ilkelerinin ise bireysel ve toplumsal alana olduğu gibi coğrafi alana da
uygulanabileceğinin altını çizen Harvey, toplumsal adalet ilkelerine uygun olmayan sürecin
ise toplumsal çatışma veya gerilimlere yol açacağını vurgular. ( Harvey, 2003; Aslan, 2004)
Harvey’nin kuramsal çerçevesinde kentsel mekânın önemi kapitalist üretim ilişkilerini
açıklamasıyla tanımlıdır. Harvey kentleşmenin öneminin sanayi sermayesinin ürünlerine
olan talebin artmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Harvey kapitalizmin doğası gereği
artık değer üretiminde krize girdiğini belirtmektedir. Harvey kapitalizmin krizlerine mekân
aracılığıyla getirilen çözümleri irdeler.
Kapitalizmin krizlerine artık değer yaratmak için çalışma saatlerinin uzatılması ya da üretim
araçlarına yatırım gereği vurgulanır. Ama bu da aşırı birikime yol açarak kar oranlarında
düşüş olur. Buna çözüm olarak sermayenin ikinci döngülerinin işletilmesini önerir. Bu
yatırımlar inşa edilmiş çevreye diğer bir deyişle kentsel alana yapılan yatırımlardır.
Fabrikalara bürolara konuta yapılan yatırımlar üretim ve tüketim için fiziksel çevre
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yaratılması açısından önemlidir. Sermayenin üçüncü döngülerine yapılan yatırım ise bilim ve
teknoloji alanında ve işgücünün yeniden üretimine yönelik sosyal harcama yatırımlarıdır.
Ancak Harvey bu yatırımların çelişkileri gerçekte çözmeyip bir başka döneme ertelediğini
belirtmektedir. Kapitalizmin gelişimine coğrafya açısından bakılabileceğini ve kapitalizmin
aynı zamanda mekân üzerinde oynan bir oyun köşe kapmaca olduğunu da kanıtlar
çalışmasında
Harvey metanın değişim ve kullanım değerleri arasındaki ilişkiyi “sıradan meta” olarak
görmediği toprak ve yapılar örneği üzerinden irdeler. Toprak ve yapılar yerlerinin istenildiği
zaman değiştirilemez oldukları için sıradan mallardan farklıdırlar. İnsanlar toprak ve yapılar
olmadan yapamazlar. Toprak kalıcı yapılar uzun ömürlüdür. Bu nedenle görece seyrek el
değiştirirler. Toprak ve yapılar ayrıca birçok kullanım işlevine sahiptir. Örneğin bir ev
barınak, mahremiyet, güvenlik, zaman zaman ticaret alanı olması, ortak üretim ve tüketim ve
hizmet alanlarına ulaşabilmek için göreli bir konum ve servet birikimi ve gelişimi için bir araç
olma açılarından çok işlevlidir. Bu kullanımlar hep beraber evin kullanım değerini oluşturur.
(Harvey, 2003: 147-148)
Harvey’nin ‘Sosyal Adalet ve Şehir’ kitabına yazdığı tanıtımda Ira Katznelson, bu çalışmada
“kent, tarihsel açıdan etrafında belirli bir üretim tarzının örgütlendiği bir eksen, kurulu düzene
karşı bir devrim merkezi ve bir güç ve ayrıcalık merkezi olarak” kavramsallaştırıldığını ifade
etmektedir. Harvey bu çalışmasında kenti “toplumsal artık değer, iktisadi örgütlenmenin
egemen tarzı ve toplumun mekânsal örgütlenmesi arasındaki ilişkiler alanı bağlamında” ele
almıştır. Marxismin kentle güçlü bir biçimde yeniden ilgilenmesi ve disiplinler arası bir
yaklaşımla kent düşüncesinin hareketlenmesi yine Harvey’nin çalışmasının bir ürünü olarak
kent alanına katkıda bulunmuştur. (Harvey, 2003:9-13)

8.4. Okuma Parçası ‘Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent’David Harvey
Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent*
David Harvey
Bu makalenin başlığı, 20 yıl arayla yazmış olduğum iki kitabın, Toplumsal Adalet ve Kent ile
Postmodernliğin Durumu’nun bir kolajıdır. Burada, gerek son 20 yılda birçok kişinin kentsel
sorunlarla uğraşırken geçirdiği entelektüel ve politik yolculuğu yansıtacak biçimde, gerekse
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günümüzde kentsel sorunlar üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiğini ve çözümler ile ilgili
olarak kendimizi en iyi nasıl konumlandıracağımızı irdelemenin bir yolu olarak, söz konusu
iki kitap arasındaki ilişkileri ele almaya çalışacağım. Üzerinde durulacak olan duyumsallık
sorunu, 21. yüzyılda, yaşamak ve çalışmak için gerekli altyapıların ve kentsel çevrelerin nasıl
yaratılacağıyla ilgili tartışmaların temelinde yer almaktadır.
ADALET VE POSTMODERN DURUM
1 Ağustos 1989 günlü International Herald Tribüne gazetesinde John Kifner'in, New York'ta
bulunan ve Ağustos 1988'deki ayaklanmadan bu yana sık sık çatışmalara sahne olan
Tompkirıs Square Park alanı ile ilgili bir yazısı yer aldı. Kifner'in dikkatini yönelttiği birincil
olgu, parkın çevresindeki karışık yapıydı. 300 kadar evsiz insanın yanı sıra,
Patenciler, basketbol oyuncuları, küçük çocuklarıyla anneler, 1960'larm kendilerini
toplumdan yalıtmış insanlarına benzeyen köktenciler, siyah renkli yırtık giysiler içinde dik
saçlı 'punk rockçı'lar, köktencileri ve punkları dövmek için kalın tabanlı botlarıyla gezinen
dazlaklar, korkuyla birbirine kenetlenmiş Rastafaryanlar, 'heavy-metal' grupları, satranç
oyuncuları, köpeklerini gezdirenler - hepsi, parkın komşu alanının niteliğini değiştiren
yenilenmiş üst-sımf konutlarına kuru temizlemeciden aldıkları takım elbiselerini taşıyan
meslek sahipleriyle birlikte, parkta bir yer tutmaktadır.
Kifner, gece ile birlikte parktaki karşıtlıkların daha da tuhaf bir durum aldığını belirtmektedir:
Motosiklet Klübü, 12nci Caddedeki kulüp-evinde yıllık partisini yapmaktaydı. Bulvar B'ye ve
caddeye, Harley David sonlar ile siyah renkli deri giysiler içindeki adaleli erkekler ve iri-yarı
kadınlar dizilmişti. Bir blok kuzeyde, bir "squat"ten -çoğunluğu genç sanatçılar olan kanun
kaçağı kişilerce işgal edilmiş kamu iyeliğindeki terk edilmiş yapı- bir ’rock' konserinin sesi
taşmaktaydı ve cadde, mor saçları havaya doğru dikilmiş genç insanlarla doluydu.
* David Harvey, "Social Justice, Postmodernism and the City", Readings in Ur¬ban Theory,
Susan Fainstein & Scott Campbell (der.), Blackwell, USA & UK, 1996,s. 415-435.
Bulvar C’nin yakınında, Houston Caddesinin hemen bitimindeki Dünya Kulübünün önünde,
siyah gençler parasını yüklenmiş yeni yetme kodamanların gözdesi jip-tipi araçları
durdurmaktaydı. Bulvar B ile 3üncü Caddenin, New York'taki en berbat eroin pazarlama
yerlerinden biri olarak bilinen köşesinde bulunan eski bir benzin istasyonuna, plastik şişelerle
ve başka atık maddelerle duvar örerek oluşturulmuş ve Garaj adını taşıyan sanatçılar
mekânında başka bir konser sürmekteydi. Duvar, korkutucu bir biçimde Beyrut'u andıran terk
edilmiş, yanmış yapılara bakan etrafı çevrili bir bahçe oluşturuyordu. Beyaz kalabalık,
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modaya uygun giyinmişti. Gürültüyü denetlemek için gönderilmiş bir polis memuru,
sersemlemiş bir durumda kafasını sallıyordu: "Bunların hepsi yuppi."
Kuşkusuz, New York'u böylesine büyüleyici kılan, dahası, herhangi bir büyük kenti heyecan
verici ve canlandırıcı bir kültürel çatışma ve değişim girdabı yapan sahnelerden biridir bu.
Kentsel altkültürler üzerine çalışan bir öğrencinin çok hoşlanacağı, içinde, Iain Chambers
(1987)'ın yaptığı gibi, şimdilerde "postmodern" diye adlandırdığımız farklı bakış açısının
kökenini göreceği bir sahnedir:
Entelektüel olarak açıklanışı hangi biçimi alırsa alsın, post- modernizm, temelde, son yirmi
yılın metropoliten kültürlerinde ortaya çıkmıştır: Sinemanın, televizyonun ve videonun
elektronik özellikleri arasında, kayıt stüdyolarında ve plak-çalarlarda, modada ve gençlik
tarzlarında, bütün bu seslerde, imgelerde, günlük olarak harmanlanarak döngüsü sağlanan
ve o büyük ekrana birlikte yazılan çeşitli tarihler; çağdaş kent budur.
Böyle bir kavrayışla donanıp postmodern çıkarımların ve tekniklerin bütün aygıtlarını
kullanabilir ve kenti oluşturan büyük ekrandaki görünürde uyumsuz olan imgelerin
yapıbozumunu deneyebilirdik. Parçalara ayırıp parçalanmayı, müzikte, caddede, beden
dilinde, giyimde, Harley Davidsonlar gibi teknolojik donanımlarda çeşitli söylemlerin bir
arada varlığını yüceltebilir ve belki de, birbirinden çok büyük ölçüde farklılaşmış toplumsal
varlıkların hem kendilerini birbirlerine ve dünyaya anlatmada hem de gündelik yaşamlarını
sürdürmede kullandıkları çoğulcu ve çatışmalı kodlamalara ilişkin kavrayışlı empati biçimleri
geliştirebilirdik. Kültürel yörüngedeki çatallaşmaları, önceden var olanın korunmasını ve aksi
takdirde türdeşleşecek bir dünyada, tümüyle yeni olan ayırt edici "ötekiliklerin" yaratılmasını
övebilirdik.
Farklılığa gösterilen kentsel hoşgörünün ve iris Marion Young'ın "asimle edilmemiş ötekiliğe
açıklık" olarak adlandırdığı şeyin olağanüstü bir örneği olarak, Tompkins Square Park'taki
sahneyi yüceltebilirdik. Young'a göre, denkser (adil) ve sivilleşmiş bir toplumda kent
yaşamının ilkesi:
farklılığın toplumsal ilişkilerini ayrıksınlık yaratmadan (istisnasız) gerçekleştirir. Kentte yan
yana farklı kümeler oturur ve kent mekânlarında birbirlerini zorunlu olarak etkilerler.
Kentsel politika, demokratik olmak ve tek bir kümenin bakış açısını yansıtmamak
durumundaysa, kentte bir topluluk oluşturmaksızın bir arada yaşayan farklı kümelerin
seslerini dikkate alan ve bunlara olanak sağlayan bir politika olmalıdır. (Young, 1990, s. 227)
Kent yaşamının özgürlüğü, Kifner'in Tompkins Meydanı örneğinde tanımladığı türden bir
"küme farklılaşmasına ve birbirine benzeyenlerin kurdukları kümelerin oluşumuna öncülük
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ettiği" ölçüde (age, s. 238), toplumsal adalet kavramımız "farklılıkların eritilmesini değil,
baskı altında tutulmaksızın küme farklılıklarının yeniden üretiminin desteklenmesini ve bu
farklılıklara saygı gösterilmesini zorunlu kılar" (s. 47). "Aydınlanma anlayışının cumhuriyetçi
yorumlarında somutlaşan evrensellik kavramını" açıkça yadsımalıyız, çünkü bu kavram,
"kentsel toplumun popüler ve dilbilimsel karmaşıklığının üzerini örtme" eğilimini yansıtır (s.
108). "Herkese açık kamu alanlarında ve forumlarında, toplumsal bakış açıları, deneyimleri ve
aidiyetleri farklı olan kişilerle karşılaşmak ve bunların sesini duymak beklenmedik bir şey
olmamalıdır." Bunu izleyerek, Young, kapsayıcı bir politikanın, "insanların farklılıklarının,
başkalarınca bütünüyle anlaşılmasa bile, tanındığı ve bunlara saygı gösterildiği türdeş
olmayan bir toplum ilkesini desteklemesinin zorunlu olduğunu" öne sürmektedir (s. 119).
Benzer bir çizgide olmak üzere, Birleşik Devletler'deki eleştirel hukuk çalışmaları hareketinin
felsefi "guru"su Roberto Unger, parkı, "içinde insanların, kendini ifade etmeye olanak
sağlayan koşulları; yani, küme yaşamına katılım ve bağlılık için duyulan gereksinme ile
boyun eğme ve kişiliksizleştirilme korkusu arasındaki çatışmayı daha iyi çözebilmek için bir
şans elde ettikleri yoğunlaştırılmış bir karşılıklı yararlanabilirlik alanı" (Unger, 1987, s. 562)
anlamında, yeni bir toplum ilkesinin belirtisi olarak görebilirdi. Tompkins Meydanı, "yapıyı
koruyan tekdüzelik ile yapıyı dönüştüren çatışma arasındaki zıtlığı, toplumsal yakınlık
ilişkilerini senaryosundan koparmak ve birbirimizi, bir küme zıtlıkları dizgesi içinde yer tutan
varlıklar olmaktan çok, özgünlüklerimiz çerçevesinde algılamamız" yönünde yumuşatan bir
mekân gibi görünmektedir. Bunun da ötesinde, Meydan, zamanla "üst düzeyde kurumsal
yenilenmeye" yol açabilecek "alt düzeyde kültürel devrimci karşı koyuşun ve aykırılığın" bir
mekânı olarak değerlendirilebilirdi (age, s. 564). Bununla birlikte, Unger, "kültürel devrimin
her yönünü, sonsuz kendinden hoşnutluk ve kendiyle ilgili olmanın bir aracı olarak
değerlendirme" isteğinin, "kurumsal düzenlemelerde devrimci düzeltimlerin kişisel ilişkilerin
kültürel-devrimci yeniden yapılandırılmasıyla bağlantılandırılması" gibi bir yanlışlığa yol
açabileceğinin ayırdındadır.
Öyleyse, kentsel politikayı düzenleyenler, bu zorluklar karşısında ne yapmalıdır? En iyi yol,
Jane Jacobs'ın (1961) eski önerisinin bir kopyasını çıkararak, politika ve planlarımızın
biçimlendirilmesinde, "kentsel nüfus içinde kendiliğinden bir çeşitliliğe" hem saygı
duymamız hem de olanak tanımamız gereği üzerinde ısrar etmektir. Böylece, Jacobs'ın, "ne
çeşitlilikten doğacak gücü dikkate alan ne de bu çeşitliliğin ifade edilmesinin yaratacağı
estetik sorunlardan etkilenen" kent plancılarına yönelttiği eleştirel öfkeden kaçınabiliriz. Bu
tür bir strateji, Young ve Unger'in ifade ettiği türden beklentileri yerine getirmemizde
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yardımcı olacaktır. Kısaca, parktaki farklılıkları yok etmek, deyim yerindeyse, burjuva
beğenisi ya da toplumsal düzen kavramlarına uygun olarak bunları türdeşleştirmek amacını
taşımamalıyız. Bunun yerine, Jacobs'ın sözünü ettiği "kendiliğinden çeşitliliği" kucaklayan ve
canlandıran bir estetik yaklaşımla donanmalıyız. Yine de bu önerinin ardından ivedi bir soru
işareti gelmektedir: Örneğin, evsizlik, kendiliğinden çeşitlilik olarak nasıl anlaşılabilir ve
böyle anlaşılması, evsizler için güzel karton kutularla göze daha hoş görünen barınaklar
yapmak yoluyla soruna çözüm getirileceği anlamına mı gelir? Evet, Jane Jacobs önemli ve
son birkaç yılda birçok kentbilimcinin özümsediği bir noktayı ortaya koymaktadır; fakat
açıktır ki sorunun boyutları, Jacobs'un görüşlerinin içerdiğinden daha büyüktür.
Bu güçlük, parktaki tatsız bir günde aydınlığa kavuşmaktadır. -Sözde- hukukun ve düzenin
güçleri, evsizleri parktan çıkarmak, şiddetli çatışma yaşayan taraflar arasına engeller koymak
için müdahale eder. Bundan sonra park, bir sömürü ve baskı alanı, Young'ın sömürü,
kıyısallaştırma (marjinalleştirme), erksizlik, kültürel emperyalizm ve şiddet olarak belirlediği
baskının beş türlü irinini akıtan açık bir yara durumuna gelir. "Özümlenmemiş (asimle
olmamış) ötekiliğe açıklık" gizilgücü kırılır ve tıpkı 1950'lerin kozmopolitan ve büyük ölçüde
sivilleşmiş Beyrut'unun birden bire, savaşan hiziplerin ve şiddetli çatışmaların kentsel
girdabına düşmesi gibi, toplumsal yakınlığın şiddete dönüştüğünü görürüz (bkz. Smith, 1989;
1992). Bu, yalnızca New York'a özgü bir tehlike değildir; birçok geniş metropoliten alandaki
kentsel yaşamın durumudur - Paris ve Lion'un yörekentlerinde (banliyölerinde), Brüksel,
Liverpool, Londra ve dahası yakın zamanlarda Oxford'da yaşanan olayları gözlemlemek
yeterlidir.
Böylesi koşullar içindeyken, Young'm farklılıklar konusunda son derece iddialı olan ve
baskının sözü edilen beş değişik yönünü güçlendirmeyen bir adalet görüşüne yönelik arayışı
çözülürken, Unger'in kültürel kılgılardaki (pratiklerdeki) alt düzey devrimlerin baskıcı değil,
ilerlemeci bir biçimde kurumsal yenilenmeyi canlandıracağına ilişkin öngörüsü yalnızca bir
düş olarak kalır. Lefebvre'in (1991) ortaya koyduğu gibi, sınıf, etnisite, ırk ve toplumsal
cinsiyet savaşımlarının "mekânda nasıl iz bıraktığını" teslim ederek, bütün bu sahneyi geri
planda bırakacak bir çehreye ulaşmış oluruz. Bu durumda plancı ne yapmalıdır? İşte, New
York Times'ta daha sonra yayımlanan ve bu açmazı yansıtan bir makale;
Kent yönetiminin, parkı ve benzeri öteki yerleri, kentteki ezilen kesimlerin sığmağı olarak
tahsis etmesi yönünde ısrarla kampanya yürüten topluluklar var. Yerel meclis üyesi Steven
Sanders, dün, parkta kamp kurmuş 100'den çok evsizin etkili bir biçimde boşaltılmasını
sağlamak üzere, sokağa çıkma yasağı getirilmesi isteğinde bulundu. Buna karşılık, Divan
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üyesi Miriam Friedlander, sağlık bakımı gibi toplumsal hizmetlerin, doğrudan çadır-kentte
yaşayan insanlara götürülmesini önerdi. Belediye Başkan Yardımcısı Barbara J. Fife,
"Parkın amaca uygun kullanılmadığını görüyoruz fakat farklı çıkarların olduğunu da kabul
ediyoruz" dedi. Hepsinin ortaklaşa belirttiği tek bir uzlaşma noktası var; o da, herhangi bir
yeni planın daha çok huzursuzluğa, daha çok şiddete yol açacağı düşüncesi dışında, ne
yapılması gerektiğine ilişkin bir uzlaşma olmadığı.
8 Haziran 1991'de, en az 20 polis memurundan oluşan bir sürekli koruma gücü eşliğinde
herkesi parktan çıkararak ve "iyileştirme (rehabilitasyon) için" parkı tümden kapatarak sorun
çözüldü. New Yorklu yetkililer, Davis'in (1990, s. 224) "postmodernitenin çirkin yüzü" olarak
adlandırdığı bir durum yaratmış oldular; Kamusal alanı özgürleştirmektense, yıldırıcı duruma
getirdiler. Bu yolla, "çalışma, tüketim ve ulaşım çevrelerinde 'serseri' kümelerden ve
bireylerden, dahası kalabalıklardan kişisel yalıtım" doğrultusundaki orta-sınıf arayışını
desteklemek üzere, iktidar, bir anlamda savaş düzenine sokuldu. Gerçekte, kamusal alanlar ya
yok edildi ya savaş alanına çevrildi ya da yarı özelleştirildi. Açık demokrasinin türdeş
olmayan yapısı; ortak bir kamusal alan çerçevesi içindeki sınıf, etnisite, din ve kültür
mozayiği, çeşitlilik içinde birlik ve topluluk anlayışı ile birlikte kayboldu. Davis'in belirttiği
gibi, sonuçtaki ironi odur ki, "Doğu Avrupa'da yıkılan duvarlar, kentlerimizin her yanında
yeniden dikilmektedir."
Bu koşullar karşısında, politikaları belirleyenlerin ve planlamacıların yapması gereken nedir?
Planlamadan vazgeçmek ve Tompkins Meydanı türünden kaotik sahneleri hoş gören, aynı
zamanda herhangi bir müdahalede bulunmamayı benimseyen kültürel çalışma izlencelerinden
birine katılmak mı? "Yupi ayaktakımı ölsün" diyen duvaryazılarının yeni ve sevimli
yorumlarını yaratmak doğrultusunda yapıbozumun ve anlambilimin bütün eleştirel gücüyle
savaşmak mı? Devrimci ve anarşist kümelere katılıp yoksulların ve kültürel-kıyısalların
(marjinallerin) haklarını savunmak, gerekirse her birine parkta birer yuva oluşturmak için
dövüşmek miyiz? Ya da Jane Jacobs'ın eskimiş modelini bir yana atıp hukukun ve düzenin
güçlerine katılarak soruna yetkeci çözümler getirilmesine mi katkıda bulunmalıyız?
Kentsel altyapının bütün boyutlarıyla ilgili olarak, bir biçimde karar almak ve eyleme geçmek
zorunluluğu vardır. Kentsel parkın iyi bir şey olduğu düşüncesinde ilke olarak birleşsek de
parkın kullanım biçimlerinin bu denli çatışmak olması, dahası, mekânın ne için olduğu ve
nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin algılayışların, birbiriyle yarışan hizipler arasında
temelden değişiklik göstermesi karşısında ne yapmamız gerekir? Farklı gereksinmelere ve
isteklere yönelik bütün politikaları tutarlı bir çerçeve içinde bir araya getirmek övgüye değer
166

bir erek olabilir, fakat uygulamada farklı çıkarların pek çoğu, bir arada var olmalarını
engelleyecek biçimde karşılıklı olarak dışlayıcıdır. Olabilecek en iyi uzlaşma bile (zorla
uygulanan yetkeci çözümler bir yana bırakılacak olursa) farklı çıkarlardan birinin ya da
ötekinin yararınadır. Ve bu, en zor soruyu kışkırtır: Kamusal alanın oluşumuna içrel "kamu"
kavramı nedir?
Bu soruları yanıtlamak için, parktaki çatışmayı biçimlendiren güçleri daha derinlemesine
irdelemek gereklidir. Kifner, uyuşturucuyu ve taşınmaz malı, "günümüz New York'unda en
etkili iki güç" olarak belirlemiştir. Her ikisi de örgütlü suçla bağlantılıdır ve çağdaş
kapitalizmin ekonomi politiğinin en büyük iki sütununu oluşturmaktadır.
Günümüz kentsel yaşamında beliren politik-ekonomik dönüşümlerin geçmişi bağlamında bir
konuma yerleştirmek- sizin, parkın içinde ve çevresinde gerçekleşen olayları anlamamız ya da
gelecekteki kullanımlarına ilişkin stratejiler geliştirmemiz olanaklı değildir. Kısaca, Tompkins
Meydanı Parkı'nın sorunları, evsizliği yaratan, taşınmaz mal vurgunculuğundan sokak
yankesiciliğine kadar suç niteliğindeki etkinlikleri besleyen, kaymak tabaka ile evsizler
arasındaki erk sıradüzenini (hiyerarşisini) güçlendiren ve sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite, ırk
ve din kaynaklı büyük toplumsal ayrımlarla birlikte ortaya çıkan derin gerilimleri
kolaylaştıran toplumsal süreçler çerçevesinde algılanmalıdır (bkz. Smith, s. 1992).
TOPLUMSAL ADALET VE MODERNİTE
Şimdi bu çağdaş durumu ve buna bağlı bilmeceleri bir yana bırakıp daha eski bir öyküye
dönelim. Öykü, 1970'lerin başlarında, Kent ve Toplumsal Adalet'i bitirdikten kısa bir süre
sonra yazdığım sararmış bir metni dosyalarımın arasından bulup çıkardığımda gün yüzüne
çıktı. Bu metinde, Eyaletler arası Anayol Sistemi'nin bir parçasının Baltimore'un tam
ortasından geçecek biçimde doğu-batı yörüngesine yerleştirilmesi yönündeki bir öneriyi 1940'ların başlarında üzerinde çalışmaya başlanmış ve hâlâ tümüyle gerçekleştirilmemiş olan
bir öneri- değerlendirmiştim. Bugün özde modernist bir sorun olarak resmettiğimiz bir
durumun, daha o zamanlarda, bugün birçoklarının postmodernist olarak gördükleri tartışma
biçimlerinin tohumlarını atacak biçimde üzerinde durulduğunu göstermek için, bu konuyu
burada yeniden gündeme getiriyorum.
O tarihte, konuyla ilgili birçok tartışmayı izlemiş, oturumlara katılmış ve birçok belgeyi
okumuş birisi olarak, temel ilgim, birçok farklı grubun gündeme getirdiği, projenin bütününün
doğrulan ve yanlışları ile ilgili, birbirinden çok farklı fakat birbirine eklemlenmiş savlara
yönelikti, ileri sürülen yedi tür sav ayırt etmiştim:
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1) Trafik kalabalığını azaltmanın yanı sıra malların ve insanların kentin içinden olduğu kadar
bölgenin de içinden daha rahat akışını sağlamak üzerinde yoğunlaşan etkenlik savı;
2) Ulaşım dizgesindeki gelişmelere bağlı olarak, kentteki yatırım ve işlendirme olanaklarının
artışına (ya da kaybının önlenmesine) odaklanan ekonomik büyüme savı;
3) Tasarlanan anayolun tarihsel ve estetik değerlere sahip kentsel çevrelere zarar vermesi ya
da bunları ortadan kaldırmasına karşı çıkan estetik ve tarihsel kalıt savı;
4) Konut ve sağlık hizmetleri gibi alanlar yerine, otoyola yatırım yapılmasına ve özel araba
sahiplerinin desteklenmesine öncelik tanınmasının çok yanlış olduğunu savunan toplumsal
ve aktörel düzen savı;
5) Önerilen anayolun, hava kalitesi, gürültü kirliliği ve belli değere sahip alanlar (bir akarsu
vadisi parkı gibi) üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran bir çevreci
/ekolojik sav;
6) Daha çok kent içinde yaşayan Afrika kökenli Amerikalı'lar ile dar gelirlilerin zararına
olarak, ağırlıklı olarak iş dünyası ile yörekentlerde oturan orta sınıfa getireceği yararların
üzerinde duran bir denkser (adil) dağılım savı;
7) Ancak yakın biraradalık içinde zarar görmeden yaşayabildikleri için, otoyolun yapımıyla
birlikte yok olabilecek, bölünebilecek ya da dağılabilecek toplulukları dikkate alan yerel
topluluk savı.
Bu savlar, kuşkusuz, karşılıklı olarak birbirini dışlayıcı değildi. Nitekim bunlardan bazıları
anayolu önerenlerce ortak bir fikir içinde birleştirilmişti. Örneğin, ulaşım dizgesinin
etkenliğinin yoğunluktan kaynaklanan kirliliği azaltacağı ve büyümeyi canlandıracağı,
böylece kent özeğinde yaşayan güçsüz kesimleri yararlandıracağı gibi. Öte yandan, her bir
savı birbirinden oldukça farklı bölümlere parçalamak da olanaklıydı. Örneğin, çocuklarıyla
birlikte yaşayan kadınlar üzerindeki dağılım etkileri, erkek çalışanlarınkinden çok farklı
olacaktı.
Bu baş döndürücü postmodern zamanlarda yukarıdaki birbirinden ayrı savları "söylemler"
olarak tanımlamaya eğilimliyiz. Söz konusu olan tek söylem oymuşçasına bu savlardan birini
dile getiren tekil "çıkar kümeleri"ni daha yakından incelemek durumunda görmeyiz
kendimizi. Bu kümelerce geliştirilen tekil savlar anayolun düzenlenmesinde etkili olmuş,
fakat, bir bütün olarak projeyi durduramamıştır. Birbirinden ayrı bu unsurlardan bir koalisyon
kurmayı ve anayola karşı güçler için bir şemsiye oluşturmayı deneyen kesim (YKH diye
bilinen Yıkım Karşıtı Hareket), çok açık seçik savlar ortaya koymasına karşın, insanları ve
örgütleri harekete geçirmede en az etkiye sahip küme olmuştur.
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Benim kişisel sorgulamamın amacı, anayola yandaş ve karşı olan savların (ya da söylemlerin)
nasıl işlediğini belirleyebilmek ve görünürde ayrı ve birbirine zıt olan çıkar kümeleri arasında
uzlaşma tabanı sağlayacak daha üst düzeyde savlar (söylemler) yolu ile ilkesel olarak
koalisyonların kurulup kurulamayacağını saptayabilmekti. Anayolun yapılıp yapılmamasına
ilişkin görüşlerin ve etki kümelerinin çeşitliliği bir yana, anayolun bir bölümü bulvar adı
altında (ki, canavarın altı kollu iki millik kesiti Afrika kökenli Amerikalılarla dar gelirlilerin
yaşadığı Batı Baltimore'u ortasından ayırarak gerçekte bulvarın ne olduğunu anlamamızı
sağladı) düzenlenirken, bir başka rotası da tümüyle farklı bir düzenlemeyle, etkili kümelerin
politik kaygılarından bazılarını azaltacak biçimde kent özeğinin çevresini sardı.
Bu durumda, anayolun yapılıp yapılmamasına bir etkisi olsa da olmasa da herkesin
başvurabileceği daha kapsayıcı bir söylem olabilir miydi? 1960'ların yazınında egemen bir
izlek, bu tür geniş kapsamlı savları oluşturmanın olanaklı olduğuydu. Bu tür bir savı
tanımlamak için en sık kullanılan kavram toplumsal ussallık idi. Böyle bir fikir akla uygun
görünüyordu, çünkü birbirinden kopuk olarak algılanan yedi sav da bir tür ussal konumlanış
geliştirmişti ve her biri kendini güçlendirmek için genellikle daha üst düzeyde bir açıklamaya
başvuruyordu. Etkenlik ve büyüme temelindeki tartışmalar, genellikle, bireysel özverinin
kaçınılmaz olduğunu ve yerlerinden edilenler için yeterli bir ödence verilmesinin doğru ve
uygun olduğunu da -olabildiğince- kabul ederek, yararcı savların "kamu yararı" ve en çok
sayıda kişiye en çok yarar kavramları üzerinde biçimleniyordu. Benzer biçimde çevreciler ya
da yerel topluluklar üzerinde duranlar da daha genel kapsamlı başvuru kaynaklarından
yararlanıyorlardı. İlk küme doğal değerlere, ikincisi topluluk değerlerine göndermede
bulunuyordu. Bütün bu nedenlerle, toplumsal ussallık üzerinden giderek daha üst düzeydeki
savları dikkate almak mantıksız görünmüyordu.
Dahi ile Lindblom'un 1953'te yayımlanan Politika, Ekonomi ve Refah adlı yapıtları, bu
çizgiye koşut klasik bir anlatıma sahiptir. Yalnızca sosyalizmin öldüğünü değil (bugünlerde
birçoklarının açıkça paylaşacağı bir çıkarım), aynı zamanda kapitalizmin de öldüğünü öne
sürmektedir. Bununla işaret ettikleri, Büyük Bunalım ile İkinci Dünya Savaşının kapitalistik
başarısızlık deneyiminden doğan ve dizginsiz saf pazar ekonomisinin en uç biçimi ile
örgütlenmiş ve çok büyük ölçüde özekselleşmiş komünist ekonomi arasında bir orta yol
bulunması gerektiği sonucuna ulaşan entelektüel gelenektir. Kuramlarını ussal toplumsal
eylem sorunu üzerinde yoğunlaştırmış ve bunun "hem ussal hesaplama hem de etkili denetim
süreçlerini" zorunlu kılıp kılmadığını (s. 21) tartışmışlardır. Yazarlara göre, ussal hesaplama
ve denetim, ederin belirlendiği pazarlar, sıradüzensellik (yukarıdan aşağıya karar oluşturma),
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poliyarşi (baştakilerin demokratik denetimi) ve uzlaşmaya (sözleşme) dayanmaktadır ve bu
tür araçlar "özgürlük, ussallık, demokrasi, eşitlik, güvenlik ve gelişme" (s. 28) ereklerine
ulaşabilmek için kullanılmalıdır. Dahi ile Lindblom' un çözümlemesinde ilginç olan pek çok
yan vardır ve pazar ekonomisinin, yakın zamanlarda, özellikle İngiltere ve Birleşik Devletler’
deki sorunlu devresinden sonra yazarların ortaya koyduğu açıklamaların yeniden diriltilmek
isteneceğini kestirmek güç değildir. Fakat böyle bir arayış, aynı zamanda, geleceğin ussal
toplumu için evrensel bir reçete arayışının 1960'larda ve 70'lerdeki derin eleştirisini de bize
anımsatacaktır.
Örneğin, Godeber, Ekonomide Ussallık ve Usdışılık adlı kitabında, Oscar Lange'ın ussallığa
ilişkin ereksel (teleolojik) bakış açısını, sosyalizmin her durum ve koşulda ussal yaşamın
sonul başarısı olacağı yönündeki varsayımını keskin bir biçimde eleştirmiştir. Godeber
ussallık kavramını sağcı değil, Marksist ve tarihsel maddeci bir bakış açısından ele almıştır.
Vurguladığı nokta, toplumsal örgütlenme biçimlerine dayanan farklı ussallık tanımlarının
olduğu, feodalizm içinde yer eden ussallığın kapitalizmdekinden farklı olduğu ve büyük bir
olasılıkla sosyalizm çatısı altında yine farklı olacağıdır. Birleşik sermayenin bulunduğu
noktadan tanımlanan ussallık, çalışan sınıfın bulunduğu noktadan tanımlanan ussallıktan çok
farklıdır. Bu tip bir çalışma, Dalıl ve Lidblom çizgisindeki ereksel olmayan düşünme
biçeminin bile köktenci eleştirisinin güçlenmesine yardımcı olmuştur. Bu eleştiri, Dahi ve
Lindblom'un toplumsal ussallık tanımlarının, almaşıkların araştırılmasını içermekten çok,
kapitalist ekonomik dizgenin sürdürülmesi ve ussal yönetimi ile bağlantılı olduğunu öne
sürmekteydi. Dahi ve Lindblöm'un toplumsal ussallık kavramlaştırmalarını eleştirmek (ya da
bugün adlandırdığımız üzere, yapıbozuma uğratmak), o zamanlar, sol tarafından, egemen
birleşik sermayenin ideolojik hegemonyasına karşı bir savaşım aracı olarak görülmekteydi.
Feministler, ırksal özellikleri nedeniyle kıyısallaşmış olanlar, sömürge halkları, etnik ve
dinsel azınlıklar bu nakaratı kendi çalışmalarında yinelerken, savaşılacak düşmanın kim
olduğuna ve karşı çıkılması gereken egemen ussallık biçimlerine ilişkin kendi
kavramlaştırmalarını yaptılar. Sonuç, başvurabileceğimiz kabul edilebilir, evrensel ve egemen
bir toplumsal ussallık tanımının değil, toplumsal ve özdeksel (maddi) koşullara, küme
kimliklerine ve toplumsal amaçlara dayanan sayısız farklı ussallıkların olduğunun ortaya
konması oldu. Ussallık, toplumsal ussallıkça dayatılan projeden çok, toplumsal kümenin
doğası ve projesi tarafından tanımlanır. Toplumsal ussallığın evrensel savlarının yapıbozumu,
1960'ların ve 1970'lerin köktenci eleştirisinin en büyük başarılarından birisiydi ve en önemli
kalıtlarından birisi olmayı da sürdürmektedir.
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Bununla birlikte, böylesi bir sonuç, bir parça rahatsız edici olmaktan öte bir etkiye sahiptir.
Bu tür bir önerme, örneğin, otoyol öyküsüne geri dönüp herhangi bir geniş kapsamlı sav
arayışında bir yarar bulunmayacağı, çünkü bu tür savların kararların oluşturulmasındaki
politik süreçler üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını kabul etmeyi gerektirir. Ve gerçekten
çarpıcı olan, bu tür kapsayıcı savlar oluşturmayı deneyen tek kümenin, YKH' nın, otoyol
karşıtlığını devinime geçirmede en az başarıya ulaşan kesim olmasıdır. Otoyolun
düzenlenişinin değiştirilmesi için çabalayanların parçalanmış söylemleri, daha bütünlüklü
olan söylemden daha etkili olmuştur, çünkü bireylerin kendilerini anlamlandırdıkları özgün ve
tekil yerel koşullar üzerinde temellenmiştir. Bununla birlikte, parçalanmış söylemler,
otoyolun nereye ve nasıl yerleştirileceğine karşı çıkmanın ötesine de hiçbir zaman için
geçememiştir. Genel olarak otoyol kavramına karşı koyabilmek için, YKH' nın eklemlemeye
çalıştığı türden daha birleşik bir söyleme gerçekten de gereksinme vardı.
Bu, dolaysız olarak, bir ikilemi ortaya koymaktadır. Eğer yerel söylemlerin yalnızca
parçalanmış söylemlerden ibaret olduğunu ve hiçbir birleşik söylemin olanaklı olmadığını
kabul edersek, bu durumda, toplumsal bir dizgenin kapsayıcı niteliklerine karşı çıkmanın
hiçbir yolu yoktur. Bu tür bir genel karşı koyma yöntemini elde edebilmek için, bir çeşit
birleşik ya da birleştirici savlar dizisine gereksinmemiz vardır. Bu nedenle, bu eskimiş ve
sararmış el- yazmasının içinde, evrensel olarak daha sık başvurulan bir kavram ve temel bir
üst-ilke olarak kabul edilebilecek toplumsal adalet sorununa daha yakından göz atmayı
yeğledim.
TOPLUMSAL ADALET
Toplumsal adalet, çalışmamda benimsediğim yedi ölçütten yalnızca birisini oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, bu kavramın dikkatli bir sorgulamasının, tartışmayı, biçimsiz göreliliğin,
sonsuz değişken söylemlerin ve çıkar kümeleşmelerinin uçurumundan kurtaracağını umut
etmiştim. Fakat bu noktada da sorgulama bozguna uğradı. Toplumsal ussallığın yarışan üstilkeleri kadar toplumsal adaletin de yarışan pek çok kuramı olduğu ortaya çıktı. Her
yaklaşımın güçsüz ve güçlü yanları var. Örneğin, eşitlikçi bakış açıları, belli bir noktada, "eşit
olmayanlara eşit davranmaktan daha eşitliksiz hiçbir şey yoktur" sorununun içine
yuvarlanmaktadır (örneğin, Birleşik Devletler’ de, fırsat eşitliği öğretilerinin olumlayıcı
eylemin gereklilikleri ile yer değiştirmesi bu sorunun ne denli önemli olduğunu ortaya
koymaktadır). Adalete ilişkin olumlu hukuk kuramlarını, yararcı bakış açılarını (en çok kişiye
en çok yarar), tarihsel olarak Rousseau'ya atfedilen ve 1970’lerin başlarında John Rawls
tarafından Adalet Kuramı' nda yeniden gündeme getirilen toplumsal sözleşme yaklaşımını,
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çeşitli sezgici bakış açılarını, göreli yoksunluk yaklaşımını ve öteki yaklaşımları enine boyuna
gözden geçirdiğimde, hangi adalet kuramının en doğrusu olduğu konusunda kendimi bir
açmazda buldum. Belli bir dereceye kadar, kuramlar, birbirlerine göreli bir sıradüzen içine
yerleştirilebilir. Adaletin hukukun bir konusu olduğunu savunan olumlu hukuk bakış açısına,
iyi yasa ile kötü yasa arasında, herhangi bir "daha iyi" temelinde ayrım yapmamıza olanak
sağlayan yararcı bakış açısıyla karşı çıkılabilir, bu arada, toplumsal sözleşme ve doğal haklar
yaklaşımları, daha çok sayıda kişiye daha çok yararın hiçbir toplamının belli vazgeçilemez
hakların çiğnenmesini haklı çıkaramayacağını savunur. Öte yandan, sezgici kuramlar ile
göreli yoksunluk kuramları tümüyle farklı bir boyutta varlık kazanırlar.
Böylece, temel sorun varlığını korumaktaydı. Toplumsal adalet üzerine bir tartışmaya girmek,
hangi toplumsal adalet kuramının daha uygun ya da doğru olduğunu saptayabilmek belli
başlangıç ölçütlerinin karşı karşıya getirilmesi anlamına geliyordu. Bu karşı karşıya gelişte,
geniş kapsamlı ölçütler, açıktan açığa olmasa da, geri çekilmeye başlar. Adaletin, insanların
belli bir anda ona yüklemek istedikleri anlam dışında başka hiçbir anlama gelmediği noktada
adalet kavramının bütünsel yapıbozumunun göreli kolaylığı işler. Adaletle ilgili yarışan
söylemler, toplumdaki durumsallıkla ilgili yarışan söylemlerden ayrılamaz.
Bu savla devam edebilmek için iki yol görünmekteydi. Birincisi, adalet kavramlarının dil
içine nasıl yerleştirildiğini incelemekti ki bu beni Wittgenstein'ın geliştirdiği türden anlam
kuramlarına götürdü:
Kaç tür tümce vardır?... Sayılamayacak kadar çok: sayılamayacak kadar çok farklı kullanım
türleri ki bunları "simgeler", "sözcükler", "tümceler" olarak adlandırırız. Ve bu çokluk,
durağan değildir: Diyebiliriz ki yeni dil kullanımları, yeni dil oyunları gündeme gelir ve
ötekiler kullanılmaz duruma gelerek unutulur... Burada, "dil oyunu" terimi, dilin
konuşulmasının bir etkinliğin ya da bir yaşam biçeminin parçası olduğu gerçeğinin önemini
vurgulamak üzere kullanılmıştır... Bu sözcüğün (örneğin "iyi"nin) anlamını nasıl öğrendik?
Ne tür örneklerden? Hangi dil oyunları içinde? Böylece, sözcüğün bir anlamlar ailesine sahip
olması gerektiğini görmek bizim için daha kolay olacaktır (Wittgenstein, 1967).
Bu bakış açısından, adalet kavramı, belli bir dil oyunu içine yerleştirildiği biçimiyle
anlaşılmak durumundadır. Her dil oyunu, konuşmacının özgün toplumsal, deneyimsel ve
algılayışsal dünyasıyla bağlantılıdır. Adalet herhangi bir evrensel anlama değil, bütün bir
anlamlar "ailesine" sahiptir. Bu buluş, kuşkusuz, adalet kavramının, örneğin, Nuer'ler arasında
sahip olduğu anlamın kapitalizmin adalet kavramından tümden farklı olduğunu gösteren
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antropolojik çalışmalarla bütünüyle uyumludur. Böylece, kültürel, dilsel ya da söylemsel
görelilik noktasına geri dönmüş bulunuyoruz.
İkinci yol ise, adaletle ilgili söylemlerin göreliliğini kabul etmek, fakat söylemlerin toplumsal
gücün bir anlatımı olduğu konusunda ısrarlı olmaktır. Bu durumda, adalet fikri, herhangi bir
yönetici sınıf tarafından kullanılan erkten kaynaklanan belli hegemonik söylemlerin
oluşumuna karşı kurulmalıdır. Bu, Devlet'te Thrasymachus'u konuşturan Platon'a değin
uzanan bir düşüncedir:
Her yönetici sınıf, yasaları, kendi çıkarları doğrultusunda oluşturur, demokrasi demokratik
yasalar, tiranlık tiranik yasalar vb. üretir; bu yasaları yaparak, kendi çıkarları dâhilinde olan
şeyleri özneler için "doğru" olarak tanımlarlar ve her kim bu yasaları çiğnerse, "günahkâr"
olarak cezalandırılır. Bütün devletlerde "doğru"nun aynı olduğunu, yani yerleşik yönetici
sınıfın çıkarı olduğunu söylediğimde kastettiğim şey budur... (Platon, Devlet)
Bu iki yol üzerinde düşünmek beni, Engels tarafından aşağıda daha açık terimlerle açıklanan
bir durumu kabul etmeye götürdü:
Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ölçmekte kullanılan cetvel, doğrunun kendisinin, yani
adaletin anlaşılmasının en güç aracıdır... Hukukçular için doğru kavramının gelişimi...
insanlık koşullarını, yasal terimlerle dile getirildiği biçimiyle, adalet ilkesine, sonsuz adalete
daha da yakınlaştırmak savaşımından başka bir şey değildir. Gelgelelim, bu adalet, her
zaman için var olan ekonomik ilişkilerin kâh tutucu kâh devrimci açıdan ideolojikleştirilmiş
ve yüceltilmiş anlatımıdır. Yunanlıların ve Romalıların adaleti köleliğin denkser olduğunu
savunmaktaydı; 1789 burjuvalarının adaleti, feodalizmin, denkser olmaması nedeniyle
ortadan

kaldırılması

istemini

dile

getirmekteydi.

Dolayısıyla,

sonsuz

adaletin

kavramsallaştırılması zamana ve yere göre değiştiği gibi ilgili insanlara göre de değişir...
Gündelik yaşam içinde... doğru, yanlış, adalet, adalet duygusu gibi anlatımlar, toplumsal
konulara göndermede bulunulduğunda bile, yanlış anlaşılma olasılığına yer vermeyecek
biçimde benimsenir. Fakat bir yandan da ekonomik ilişkilerin bilimsel irdelenmesinde ortaya
çıkacak umutsuz karışıklığı yaratır; tıpkı modern kimyada phlogiston kuramı terminolojisinin
uzunca bir süre geçerliliğini korumasıyla yaratılmış olduğu gibi (Marx ve Engels, Selected
Works, 1951, s. 562-564).
Marx (Capital, I, s. 88-89), Proudhon'u eleştirisinde, adalet ilkesini "malların üretimine
karşılık gelen denkser ilişkilerden" çıkarsadığını ve böyle yaparak, mal üretimini "adalet denli
sonsuz bir üretim biçemi" olarak sunduğunu öne sürer. Bu eleştirinin, Godelier'in Lange'ın (ve
daha genişletilmiş biçimiyle Dahi ile Lindblom'un) ussallık üzerine görüşlerini çürütmesine
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koşutluğu açıktır. Kapitalizmin toplumsal ussallık ya da adalet kavramlarını ele alıp bunları
sosyalizm çatısı altında yaygınlaştırılacak evrensel değerler olarak kabul etmek, yalnızca,
sosyalist proje yoluyla kapitalist değerlerin daha da derine yerleştirilmesi anlamına gelecektir.
MODERNİST SÖYLEMLERDEN POSTMODERNİST SÖYLEMLERE GEÇİŞ
Şimdiye kadarki tartışmadan çıkarmak istediğim iki genel sonuç var. Birincisi, politika
aygıtları olarak toplumsal ussallığın ve toplumsal adalet gibi kavramların eleştirisi, 1960'larda
"sol" tarafından (Marksistleri de içerecek biçimde) başlatılan ve çok acımasızca sürdürülen bir
girişimdi. Bu eleştiri, bütün sivil toplumda evrensel savların geçerliliğine ilişkin köktenci bir
kuşku doğurdu. Üzerinde kısaca tartışmam gerekse de, üst-kuramın (meta-teori) bütün
biçimlerinin ya yanlış kurgulanmış ya da akla aykırı olduğu sonucuna varmak için -ki
bugünlerde pek çok postmodernistin yaptığı budur- kısa ve yetersiz bir adımdı. Bu süreçteki
iki adım da, her biri kendi toplumsal adalet ve ussallık tanımlarını ortaya koyan sözde "yeni"
toplumsal hareketlerin (barış hareketi, kadın hareketi, çevreci hareket, sömürgeleştirme ve
ırkçılık karşıtı hareketler) doğuşuyla daha da güçlendi. Bundan böyle, Engels'in öne sürmüş
olduğu gibi, ussallık ve adalet kavramlarındaki farklılıkları gidermek ve böylece yarışan
açıklamaları uzlaştırmak ya da köktenci biçimde farklı söylemlerin arabuluculuğunu yapmak
için hiçbir felsefi, dilsel ya da mantıksal yol görünmüyordu. Bunun etkisi, devlet politikasının
meşruiyetini baltalamak, bütün bürokratik ussallık kavramlarına saldırmak, toplumsal politika
formülasyonlarım açmaza sokmak ve en kötüsü, onu, iktidarda bulunanların ideoloji ve değer
ilkelerini eklemlemek dışında, güçsüz kılmak olmuştur. 1970'lerin ve 1980'lerin devrimci
hareketlerine katılanlardan bazıları, evrensel olduğu varsayılan savların erk ve sınıf tabanını
geçirgen kılmayı, kitlesel devrimci eylemin zorunlu bir başlangıcı olarak algılamaktaydılar.
Fakat vurgulanması gereken ikinci ve daha karışık bir nokta vardır. Eğer Engels, adalet
kavramının "yalnızca zaman ve mekâna göre değil, ilgili insanlara göre de değiştiği"
konusunda ısrarlı olmakta gerçekten haklıysa, bu durumda, belli bir toplumun bu tür
kavramların değişkelerini yaratma yollarına bakmak önem taşımaktadır. Bunu yapmakla,
Wittgenstein ve Marx gibi farklı yazarları izleyerek, farklılığın üretiminin özdeksel temeline,
özellikle de toplumsal ussallık ve toplumsal adalet hakkında farklı dil oyunlarını doğuran
tümden farklı deneyimsel dünyaların üretimine bakmanın önemli göründüğü kabul
edilmektedir. Bu, farklı adalet kavramları üreten ve bunları sınıflar, ırklar, etnik ve politik
kümeleşmeler, aynı zamanda toplumsal cinsiyet bölünmeleri arasındaki ideolojik hegemonya
üzerindeki savaşım içine yerleştiren erk farklılaşmalarını anlamak için tarihsel-coğrafi
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maddeci yöntemlerle ilkelerin uygulanmasını gerektirir. Adalet ve toplumsal ussallık gibi
evrensel önermelerin felsefi, dilsel ve mantıksal eleştirisi, parçacıl söylemlerin ideolojik ve
özdeksel işleyişleri ve temelleri ile yüzleşen bir üst-kuramın varlıkbilimsel ve bilgi-kuramsal
konumunu zorunlu olarak tehlikeye atmaksızın da doğru bir biçimde sürdürülebilir. Neden
adalet gibi kavramlar, soyutlama içinde irdelendiğinde "umutsuz biçimde karışık"
görünürken, yine Engels'ten alıntı yapacak olursak, "doğru, yanlış, adalet ve adalet duygusu
gibi anlatımların, toplumsal konulara göndermede bulunulduğunda bile, yanlış anlaşılma
olasılığına yer vermeyecek biçimde benimsenmesi"nin gündelik yaşam için yönlendirici
durumuna geldiğini yalnızca bu yolla anlamaya başlayabiliriz.
Bu bakış açısından, adalet ve ussallık kavramlarının son birkaç yılda toplumsal ve politik
dünyamızdan kaybolmamış olduğunu açıkça görebiliriz. Fakat tanımları ve kullanımları
değişmiştir. 1960'ların sonlarında yaşanan savaşımlarda sınıf uzlaşmasının çöküşü, sosyalist,
komünist ve köktenci sol hareketlerin ortaya çıkışının, aşırı sermaye birikiminden
kaynaklanan ağır bunalımla aynı zamana denk gelmesi, kapitalist ekonomik-politik dizgenin
kararlılığı için ciddi bir tehdit oluşturmuştu. İdeolojik düzeyde, gerek adaletin gerekse
ussallığın almaşık tanımlarının ortaya çıkışı, bu tehdidin bir parçasıydı ve önceki kitabım
Toplumsal Adalet ve Kent'te ele alman da bu sorundu. Fakat 1973-5'teki gerileme / daralma,
yalnızca sermaye yığımında keskin bir değer düşüşünün (devalüasyonun) değil, aynı zamanda
yaygın işsizliğe karşı örgütlenmiş emeğin gücüne karşı saldırının, kısıntı izlencelerinin,
yeniden yapılanma ve en sonunda, İngiltere örneğinde olduğu gibi kurumsal düzeltimlerin de
işaretini veriyordu.
Bu koşullar altında, sermaye ile emek arasındaki toplumsal sözleşmeye işaret eden herhangi
bir kavramdan kaçınmak ve pazar ussallığının yararına olan toplumsal ussallık kavrayışlarını
terk etmek için, sol eğilim, gönenç devleti kapitalizminin gücünü savunan bir sağ-kanat
gündemi ile de bağlantılı olarak, toplumsal ussallık ve denkser yeniden dağılım gibi iki
egemen kavrama sahip olan gönenç devletinde kapitalist iktidar tabanı olarak dile getirilen
şeye karşı çıktı. Ülkeden ülkeye farklı hızlarda da olsa (Örneğin İsveç'te gözle görülür
biçimde ancak yeni yeni ortaya çıkmaktadır), birkaç yıldan fazla bir zamanda gerçekleşen bu
geçişle ilgisi kurulabilecek önemli olan bir nokta, devletin bundan böyle ussallığı ve adaleti
tanımlamaya zorunlu olmadığıydı; çünkü pazarın bunu bizler için en iyi biçimde yapacağı öne
sürülüyordu. Denkser ödül ya da yaptırımlara en iyi pazar davranışları aracılığıyla ulaşılacağı,
pazarın dayattığı ne ise denkser bir dağılımın da o olacağı, toplumsal yaşamın, kentsel
yatırımların ve kaynak dağıtımlarının (çevresel olarak adlandırılanları da içerecek biçimde)
175

denkser bir biçimde düzenlenmesinin, en iyi pazar aracılığıyla olacağı düşüncesi, kuşkusuz
görece eski bir düşünceydi ve önceden deneyimlenmişti. Bu, adalet ve ussallığın tümden terk
edilmesinden çok, belli bir yönde kavramlaştırılmalarına işaret etmektedir. Gerçekte,
toplumsal örgütlenmenin en denkser ve en ussal biçimlerini sağlamanın en iyi aracının pazar
işleyişi olduğu düşüncesi, son 20 yıl içinde, hem Birleşik Devletler’ de hem de İngiltere’de
hegemonik söylemlerin güçlü bir yönü durumuna gelmiştir. Yeryüzünün önemli bir
bölümünde özekten planlı ekonomilerin çöküşü, bu geçiş süreci boyunca pazar aracılığıyla
yönlendirilen adaletin yalnızca toplumsal olarak doğru değil, aynı zamanda son derece ussal
olduğunu varsayan bir pazar egemenliğini daha da derinleştirmiştir. Bu çözümün üstünlüğü,
kuşkusuz, neyin toplumsal olarak ussal ve denkser olduğu ya da olmadığı konusunda açık
hiçbir kuramsal, politik ve toplumsal tartışmaya gerek göstermemesidir; çünkü pazar
işlevlerini düzenli olarak yerine getirdiği sürece sonucun hemen hemen her zaman denkser ve
doğru olacağı varsayılabilir. Ussallık ve adalete ilişkin evrensel savlar hiçbir biçimde ortadan
kalkmamıştır. Bunlar, gönenç devleti kapitalizminin savunulmasında kullanılmış olduğu
kadar sık, özelleştirmenin ve pazar etkinliğinin gerekçelendirilmesinde de öne sürülmektedir.
Pazara duyulan güvenin içerdiği ikilemler iyi bilinmektedir ve hiç kimse bu güvene koşulsuz
yaslanmamaktadır. Pazarın bunalımları, dışsallık etkileri, kamusal malların ve altyapının
üretilmesi, farklı yatırım kararları arasında eşgüdüm gereksinmesi gibi sorunlar şu ya da bu
düzeyde bir devlet karışmacılığını zorunlu kılar. Margaret Thatcher, Büyük Londra
Yönetimini lağvetmiş olabilir, fakat iş dünyası, bunun yerine geçecek ve tercihan
seçilmemişlerden oluşan bir yönetim istemektedir; çünkü bu olmadan kent hizmetleri
bütünleşememekte ve Londra yarışmacı yönünü yitirmektedir. Fakat bu en az gerekliliğin
ötesine geçen birçok ses duyulmaktadır; çünkü serbest pazar kapitalizmi; yaygın işsizlik,
köktenci yeniden yapılanmalar, sermayenin değerinin düşmesi, yavaş büyüme, çevresel
bozulma, finansal skandallar, yarışmaya ilişkin güçlükler, birçok ülkede gelir dağılımında
giderek açılan uçurumlar ve toplumsal gerginlikler yaratmıştır. Bu koşullar altında; devlet
düzenlemesi, gönenç devleti kapitalizmi, endüstriyel gelişmenin devletçe yönetimi, çevre
kalitesinin, toprak kullanımının, ulaşım dizgelerinin, fiziksel ve toplumsal altyapının devletçe
planlanması, gelir aktarımları yoluyla ya da konut, sağlık bakımı, eğitsel hizmetler gibi belli
alanlarda yardım yoluyla az da olsa bir yeniden dağılım sağlayacak gelir ve vergi politikaları
yeniden savunulur olmaktadır. Pazar aracılığıyla yönlendirilen toplumsal ussallık ve
toplumsal adalete ilişkin politik sorunlar, ileri kapitalist ülkelerin birçoğunda, politik
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gündemin ön sıralarına yerleşmiştir. Kuşkusuz, Dahi ve Lindblom da 1953'te tam da bu
nedenle gündeme oturmuştur.
Bu noktada, Ungers'in son yüz yılın politika tarihinde "ideolojik engel" olarak adlandırdığı
şeyle yüz yüze gelmek durumundayız: Bırakınız yapsınlar ile devlet karışmacılığı arasında bir
ileri bir geri salınarak ve öyle görünüyor ki, var olanın sürmesini sağlayan bu ikili zıtlığın
içinden çıkıp bir insan gelişimi sarmalına geçemeyen, yalnızca yineleyici döngüler içinde
devinme eğilimi. Doğu Avrupa'da ve Sovyetler Birliği'nde örgütlü komünizmin çöküşü,
köktenci nitelikleri dolayısıyla, bu noktada büyük bir fırsat sağlamaktadır. İleri kapitalist
ülkelerde ideolojik ve kurumsal yenilenme için benzeri atakların, en iyi olasılıkla, Dahi ve
Lindblom türü bir genel politikanın içine oturtulmuş başka bir kapitalist bürokratik yönetim
dönemine doğru ilerlediği, en kötü olasılıkla, pazarın her zaman en iyiyi bildiğini söyleyen
ideolojik yolu sürdürdüğünü gösteren birkaç işareti vardır. Tam da bu politik konjonktürde,
politik devingenlik için bir savaşım aracı olarak adalete ya da ussallığa başvurmanın
geçerliliğini reddetmek gibi bir postmodernist tuzağa düşmeksizin (postmodern felsefenin baş
edimcisi Lyotard, yeni bir çeşit politika yolu bulmanın bir aracı olarak "eski ve oydaşmaya
dayanmayan bir adalet kavramlaştırılması"nın yeniden öne sürülmesi umudunu taşısa da),
adalet ve ussallıkla ilgili evrensel savların köktenci eleştirisinin neyi ereklediğini kendimize
anımsatmamız gerekir.
Kendi adıma, Engels'in doğruyu bulduğunu düşünüyorum. Adalet ve ussallık mekâna, zamana
ve kişilere göre farklı anlamlar yüklenir, bununla birlikte, insanların önemsedikleri ve
sorunsuz gördükleri gündelik anlamların varlığı, bu terimlere hiçbir zaman göz ardı
edilemeyecek ölçüde politik ve devindirici bir güç kazandırır. Doğru ve yanlış, devrimci
değişimlere güç kazandıran sözcüklerdir ve bu tür terimlerin herhangi bir yapıbozumu bunu
yadsıyamaz. Öyleyse, yeni toplumsal hareketler ve genelde köktenci sol, hangi noktada kendi
kavramlaştırmalarına ulaşmıştır ve bununla hem serbest pazara hem de birleşik gönenç
kapitalizmine nasıl meydan okunmaktadır?
Young, Adalet ve Farklılığın Politikası (1990) adlı kitabında, yakın tarihlerdeki en iyi
anlatımlardan birisini ortaya koymaktadır. Adalet sorununu, gönenç devleti kapitalizminin
yeniden dağıtıcı niteliğinden uzak bir biçimde yeniden tanımlamakta ve baskının "beş yüzü"
olarak adlandırdığı şeyde odaklanmaktadır ki, yirmi birinci yüzyılda yaşamaya elverişli
kentler ve çalışmaya elverişli çevreler yaratılması savaşımını temel ilgi alanımız olarak
gördüğümüze göre, bunların her biri üzerinde kafa yormaya değer diye düşünüyorum.
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Baskının birinci yüzü, geleneksel işyeri-içi sömürü kavramını, daha yakın zamanlarda üzerine
eğilinen, emeğin yaşama yerindeki sömürüsüyle (başta, kuşkusuz, ev içinde çalışan kadınlar
olmak üzere) birleştirmektedir. Emeğin artan gücü ve yalnızca mavi yakalılarda değil, beyaz
yakalılarda da sağlık koşullarının giderek kötüleşmesiyle, çalışma gününün süresi üzerindeki
denetimin sağlanmış olması gibi birçok değişim gerçekleşmiş olmasına karşın, Marx'ın
tanımladığı geleneksel sömürü biçimleri hâlâ varlığım korumaktadır. Sömürünün en kötü
yönlerinin hafiflemesi, sınıf ve sendika gücünün tam olarak kullanılması yoluyla, gönenç
devleti kapitalizminin mantığına bir dereceye kadar sindirilmiştir. Bununla birlikte, hâlâ
süreğen sömürünün ayırt edilebileceği ve yalnızca etkin savaşım sorunları görünür kıldığı
ölçüde ele alınabileceği birçok alan vardır. İşsizlerin ve evsizlerin içinde bulunduğu koşullar,
nüfusun önemli bir bölümü (göçmenler, kadınlar, çocuklar) için temel gereksinmeleri ve
hizmetleri satın alma gücünün bulunmaması örnek gösterilebilir. Bütün bunlardan ilk
önermeme varılmaktadır: Denkser planlama ve politika uygulamaları, hem işyerinde hem de
yaşama yerinde emeğin sömürüsünü en aza indirecek toplumsal-politik örgütlenmenin yanı
sıra üretim ve tüketim dizgelerinin yaratılması sorunu ile dolaysız olarak yüzleşmelidir.
Baskının ikinci yüzü, Young'ın kıyısallaşma olarak adlandırdığı olgudan kaynaklanır. Young,
"kıyısallaşmış olanlar "ın, "emek dizgesinin kullanamadığı ya da kullanmayacağı insanlar
olduğu"nu belirtir. Bu, belirgin biçimde, ırk, etnisite, bölge, toplumsal cinsiyet, göçmenlik
konumu, yaş ve benzeri özelliklerle ayırt edilen bireylerin durumudur. Sonuç, "bütün bir
insanlar tabakasının toplumsal yaşama yararlı katılımdan dışlanması ve böylece, gizil olarak,
önemli ölçüde özdeksel yoksunlukla, dahası yok oluşla yüz yüze bırakılmasıdır. Gönenç
devleti kapitalizminin bunun için kendine özgü çözümü, bu tür kıyısal kümeleri ya sıkı
gözetim ve denetim altına almak ya da en iyi olasılıkla, devlet desteğinin "özel yaşamın
gizliliği, saygınlık ve bireysel seçim gibi temel hakları askıya almayı" haklı çıkardığı bir
bağımlılık durumu yaratmak olmuştur. Kıyısal olanlar buna zaman zaman şiddetle tepki
vermişlerdir. Kimi örneklerde, kıyısallaşmalarım, devlete ve uzunca bir süre kendilerine
yalnızca ya baskıcı gözetim ve denetimi ya da alçaltıcı bağımlılığı getirmiş olan herhangi bir
yöntemin uygulanmasına karşı kahramanca bir duruşa dönüştürmüşlerdir. Kıyısallık, yirmi
birinci yüzyılda kentsel yaşamın karşısına çıkacak ciddi sorunlardan birisidir ve bunun
dikkate alınması, bizi ikinci ilkeye götürür: Denkser planlama ve politika uygulamaları,
babacıl (paternalistik) olmayan bir biçimde kıyısallaşma görüngüsüyle yüzleşerek, bu farklı
baskı türüne tutsak kesimleri özgürleştirecek örgütlenme ve savaşım yollarını bulmalıdır.
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Erksizlik, kimi yönlerden, kıyısallıktan çok daha yaygın bir sorundur. Burada, Tompkins
Meydanı Parkı'nda rastladığımız kendini anlamlandırmanın özel politikasının yanı sıra politik
erki uygulama gücünden söz ediyoruz.
Kendini saygıyla dinletebilme gücü, gönenç devleti kapitalizminde katı bir biçimde
sınırlandırılmıştır ve bu konudaki başarısızlık, devlet komünizminin çöküşünde de anahtar bir
rol oynamıştır. Meslek sahibi (profesyonel) kesimler, bu açıdan, birçok öteki kesime göre,
kendilerini farklı bir tabakaya yerleştirecek üstünlüklere sahiptir ve en çok politize olmuş
olanlarımız için bile, başkalarını dinlemek- sizin onlar adına konuşma isteği her zaman
canlıdır. Politika içinde olma, başka hiçbir şeyden dolayı değilse bile, sendikacılığın, siyasal
partilerin ve geleneksel kuramların çözülüşünün etkisiyle gücünü yitirmiş, fakat aynı zamanda
buna karşıt olarak, yeni toplumsal hareketlerin örgütlenmesi ile yeniden canlılık kazanmıştır.
Ne var ki, uluslararası bağımlılığın ve karşılıklı bağımlılığın artması, erksizliği belli bir
dengeye getirmeyi genellikle giderek daha da güçleştirmektedir. Baltimore otoyoluna karşı
olan savaşım örneğindeki gibi, politik gücün toplumun baskı altına alınmış kesimleri arasında
devingenlik kazanması, giderek yaygınlık kazanan, fakat bir bütün olarak serbest pazar ya da
gönenç devleti kapitalizminin yapısal özelliklerini ele almak konusunda yetersiz kalan, bir
yerel olay durumuna gelmektedir. Bu, bizi üçüncü önermeye götürür: Denkser planlama ve
politika uygulamaları, baskı altına alınmış kesimlerin politik erke ulaşma ve kendini ifade
etme yeterliliğini ortadan kaldırmak yerine güçlendirmelidir.
Young'ın kültürel emperyalizm olarak adlandırdığı şey, "bir toplumun egemen değerlerinin
bir bireyin kendi kümesinin özgün bakış açısını görünmez kılması, aynı zamanda bir kümeyi
tektipleştirerek onu 'öteki' diye damgalamasının" yollarıyla ilişkilidir. Bu tür savlar, en açık
biçimiyle feministler ve zenci özgürleşmesi kuramcıları tarafından ortaya konmuştur, fakat
aynı zamanda, kültürel kuramın birçok alanında da üstü örtülü olarak vardır. Bu, belli
yönlerden açıkça ayırt edilmesi en güç baskı biçimidir; bununla birlikte, hiç kuşku yoktur ki,
toplumlarımız- da kendilerini "dışarıdan tanımlanmış, bir egemen değerler ağı tarafından
konumlandırılmış" bulan ya da öyle hisseden birçok toplumsal küme vardır. Birçok Batı
Avrupa ve Kuzey Amerika kentinde görülen yabancılaşma ve toplumsal huzursuzluk (Doğu
Avrupa'nın çoğu yerinde yeniden ortaya çıkışı konusunda hiçbir şey söylemiyoruz), kültür
emperyalizmine gösterilen tepkinin bütün işaretlerini taşımaktadır ve bu noktada da gönenç
devleti kapitalizmi, geçmişte hem kayıtsız hem hareketsiz kaldığını kanıtlamıştır. Buradan
dördüncü bir önerme çıkmaktadır: Denkser planlama ve politika uygulamaları, kültürel
emperyalizm sorunlarına özellikle duyarlı olmalı ve çeşitli yollarla gerek kentsel projelerin
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gerekse halka danışma yöntemlerinin düzenlenmesinde emperyalist tavrı ortadan kaldırmanın
yollarını aramalıdır.
Beşinci olarak, şiddet sorunu vardır. Yirmi birinci yüzyıla girerken, hızla büyüyen fiziksel
şiddet sorunuyla yüzleşmeksizin kentsel geleceğin ve yaşam çevrelerinin değerlendirilmesi
güçtür. Kişilere ve mallara karşı şiddet korkusu genellikle abartılsa da, özdeksel temellerini
serbest pazar kapitalizminin toplumsal koşullarında bulur ve bu nedenle bir tür örgütlü
çözümü gerektirir. Dahası, karmaşık örgütlü suçun yarattığı ve kapitalist girişimlerin yanı sıra
devlet etkinlikleriyle de kurduğu karşılıklı ilişki aracılığıyla geliştirdiği karmaşık bir şiddet
sorunu vardır. Los Angeles'ı değerlendirmesinde Davis'in işaret ettiği gibi, ilk düzeyde sorun,
en sık rastlanan tepkinin savunmaya dönük kentsel alanlar arayışına girmek, kentsel alanı
sıcak savaş düzenine sokmak ya da dışlayıcı yaşam çevreleri yaratmak biçiminde ortaya
çıkmasıdır. İkinci düzeye ilişkin güçlük, birçok kentteki mafya ya da dengi örgütlenmelerin
(örneğin, çağdaş Sovyetler Birliğinde yeni yeni ortaya çıkan bir sorun), kent yönetiminde çok
güçlü bir konuma gelmiş olmasıdır. Bunlar, seçilmiş görevliler ya da devlet bürokratları
olmaktan çok, erkin asıl kanallarını ellerinde tutanlardır. Toplumsal denetimin belli biçimleri
olmaksızın hiçbir toplum varlığını sürdüremez. Foucaultcu bir bakış açısından toplumsal
denetimin -bu denetimin ne düzeyde bir şiddete yöneldiği hiç fark etmez- bütün biçimlerinin
baskıcı olduğunu düşünebiliriz. Burada da çözülmesi gereken bir dolu ikilem vardır; fakat
beşinci bir önerme ortaya koymak için elimizde yeterince veri bulunmaktadır: Denkser bir
planlama ve politika uygulaması, şiddetin hem kişisel hem de kurumsallaşmamış düzeylerine
yönelecek ve bir yandan da güçlenme ve kendini ifade etme yeterliliklerini yok etmeyecek
nitelikte bir toplumsal denetimin dışlayıcı ve silahlı olmayan biçimlerinin arayışında
olmalıdır.
Son olarak, Young'ın ileri sürdüklerine altıncı bir ilke eklemek istiyorum. Bu ilke, bütün
toplumsal projelerin çevrebilimsel (ekolojik) projeler olduğu -ya da tersi- gerçeğinden
çıkmaktadır. Burada, "doğanın haklara sahip olduğu" ya da tam tersi, doğanın "egemenlik
altına alınabileceği" görüşünde ısrar ederken, gelecek kuşaklar ve yeryüzünün bugünkü
yaşayanları bağlamında adaletin, bütün toplumsal projelerin çevrebilimsel sonuçları açısından
yoğun bir değerlendirmeye bağlı tutulmasını zorunlu kıldığını savunmaktayım. İnsan kendi
tarihini yaparken, çevresini zorunlu olarak kullanır ve dönüştürür; fakat bunu kendisinden
zaman ya da mekân açısından ayrılmış insanların yazgısını tehlikeye atacak bir
umursamazlıkla yapmak durumunda değildir. Bu durumda son önerme şudur: Denkser bir
planlama ve politika uygulaması, bütün toplumsal projelerin kaçınılmaz çevrebilimsel
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sonuçlarının gelecek kuşaklar üzerinde olduğu kadar uzakta yaşayan insanlar üzerinde de
etkileri olacağını göz önünde bulundurmak ve olumsuz etkileri kabul edilir ölçüde azaltacak
adımları atmak durumundadır.
Bu altı ilkenin birleştirilebileceğini, birleştirilmek bir yana, çok parçalı uygun bir stratejiye
dönüştürülebileceğini ya da böyle yapılması gerektiğini savunmuyorum. Gerçekte, adaletin
burada çerçevesi çizilen altı boyutu, somut kişilere uygulanmaları durumunda, birbiriyle sık
sık çatışma içine girer. Sömürülen erkek işçi, ırk ya da toplumsal cinsiyet konularında bir
kültürel emperyalist olabilir. Tam anlamıyla baskı altında tutulan bir kişi şiddet gibi bir
toplumsal adaletsizliğin taşıyıcısı olabilir. Öte yandan, söz konusu ilkelerin, birbirinden
yalıtılarak uygulanabileceğini de düşünmüyorum. Lyotard'ın görüşüne yakın birinin yapacağı
gibi (1984), sorunları basitçe, hakkında oydaşmaya varılmamış bir adalet kavramı düzeyinde
bırakmak, her şeyden önce, böylesi farklılaşmış adalet kavramlarını üreten toplumsal
süreçlerin özeğinde bulunan birtakım sorunlarla yüzleşmemek demektir. Bu durumda,
toplumsal politikanın ve planlamanın iki düzeyde işlemesi önerilir. Baskının farklı
boyutlarıyla ve bunların gündelik yaşamdaki belirtileriyle yüzleşilmeli, fakat uzun dönemde
ve aynı zamanda baskının değişik biçimlerinin, kapitalist ekonomi-politiğin özeğindeki temel
kaynaklarına eğilinmelidir. Bu İkincisine, bütün kötülüklerin kaynağı olarak değil,
kapitalizmin yaşama ve çalışma biçimlerini, bunların birbiriyle ve çevreyle ilişkilenme
biçimlerini dönüştüren, parçalayan, yapıbozuma uğratan ve yeniden yapılandıran devrimci
dinamikleri çerçevesinde bakılmalıdır. Böyle bir duruş noktasından sorun, bir değişim olup
olmayacağına değil, ne tür bir değişimi bekleyebileceğimize ilişkindir; böylece gelecek yıllar
için plan yapabilir, gelecek zamanı etkili bir biçimde önceden biçimlendirebiliriz.
Adaletin değişik algılanışlarının dikkate alınmasının yanı sıra, bu derin sorunsalın güncel
tartışmaların rengini belirleyebilmesini umut etmekteyim. Söz konusu farklı algılayışlara
başvurarak, ileri kapitalist toplumları gelişmeci yolunda çok uzun süredir engellemiş olan
politik ve kurumsal olduğu kadar yaratıcılıkla ilgili kısıtlılıklardan da sıyrılabiliriz. İster
serbest pazar kapitalizminin içinden çıksın, ister gönenç devleti kapitalizminin içinden çıksın,
adaletin ve ussallığın evrensel kavramlaştırmaları hâlâ geçerlidir. Fakat adaletin ve ussallığın
almaşık kavramlaştırmalarına bakmak hem değerlidir hem de gizilgüç olarak özgürleştiricidir;
çünkü bunlar son yirmi yıldır var olan yeni toplumsal hareketler içinden çıkmıştır. Sonuç
olarak, Marx ve Platon'un gözlemlemiş olduğu gibi, "eşit haklar söz konusuyken bile, karar
verenin 'güç' olduğu" gerçeği her zaman geçerliyken, son birkaç yılda kentsel
hastalıklarımızın birçoğuna getirilen yetkeci çözüm önerileri ve adaletle ussallığın farklı
181

kavramlaştırmalarına kulak verme yeteneksizliği, daha çok, sorunun bir parçasını
oluşturmaktadır. Kabaca ele aldığım kavramlaştırmalar, bu zamandaki ve bu mekândaki
birçok kıyısallaşmış, baskı altına alınmış ve sömürülen kesim için bir anlam taşımaktadır.
Birçoğumuz için ve onların birçoğu için formülasyonlar açık, sorunsuz ve ortak sağduyuya
uygun görünebilir. Böyle olmasının nedeni, gönenç devleti babacılığının pazar söyleminde
yaygın olarak benimsenen kavramlaştırmaların hatalı olması fakat aynı zamanda bu tür
kavramlaştırmalardan başarılı özgürleşimci ve dönüştürücü politikaların üretilebileceği
gerçeğidir. Tompkins Meydanı Parkı'nın çevresinde, "zamanı ve mekânı yakala"
diyeceklerdir; şu an ve burası bunu yapmak için gerçekten de uygun zaman ve mekân olarak
görünmektedir. Bütün Doğu Avrupa'da duvarlar yıkılırken, bunu, kuşkusuz kendi
kentlerimizde de yapabiliriz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lefebvre’e göre, mekân toplumsal bir üründür ve her üretim biçimi kendi mekânını
üretmektedir. Kent mekânının bu toplumsal üretimin toplumun kendini tekrar üretmesi
açısından son derece önemli olduğunu ve kentlerin farklı sosyal sistemlerde farklı biçimler
aldığını belirtir. Lefebvre sermayenin, kent mekânını sadece üretimin yapıldığı bir mekân
olarak görmediğini, aynı zamanda mekânın kendisini alınır-satılır bir ürüne, metaya
dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Lefebvre’e göre, kapitalizm için mekânın somut kullanım
değeri değil, soyut yani değişim değeri önemlidir.
Castells’e göre ise kent öncelikle ortak tüketim mekândır. Kent, kolektif tüketim araçları olan
konut, eğitim, sağlık, kültür, ticaret, ulaşım ve benzeri unsurlarının sağlandığı mekândır.
Kolektif tüketim araçları çoğunlukla yerel yönetim ve devlet eliyle sağlanmaktadır. Devlet bu
ortak tüketim araçlarını sağlarken temel amacı işgücünün ertesi gün çalışması için gerekli
olan gıda, barınma, dinlenme, vb. ihtiyaç olan diğer ve mal ve hizmetleri karşılamaktır (emek
gücünün yeniden üretimi). Devletin bu müdahalesi, kentsel çatışmayı çözmek yerine onu
şiddetlendirmektedir çünkü devlet ortak tüketim araçlarını sağlayarak kente müdahale
ederken, bunu çoğunlukla sermaye sınıf ve zenginler lehine yapmaktadır. Kentsel toplu
tüketimin dağıtımı› üzerinden yaşanan çelişki ve eşitsizlikler kentsel toplumsal hareketlerin
doğmasına ve güçlenmesine neden olmaktadır.
Harvey ise kentleşmeyi, kapitalist sermaye birikimin hareketleri ve krizleri kapsamında
ele almaktadır. Harvey’e göre, kârını azamiye çıkarmak için kurulmuş kapitalist sistem belli
dönemlerde ekonomik krizler yaşamaktadır. Aşırı üretim sonucunda oluşan krizler, kâr
oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Kapitalistler kâr oranlarını tekrar yükseltmek için
yatırımların üretime değil kentsel rant alanlarına yönlendirirler. Harvey’e göre kapitalist
kentleşme, üretim sürecinde ekonomik krize giren sermayenin, kârlarını arttırmak amacıyla
yatırımlarını daha kârlı olan kentsel yapılı çevreye yönlendirmelerinin sonucunda gelişmiştir.
Kapitalist girişimciler azalan kârlarını tekrar azamiye çıkarabilmek için üretim sürecinin
dışında kentlere yönelerek kentlerin yapılı çevrelerine yatırım yapmaktadır. Harvey’e göre
modern kentlerin büyümesi kapitalistlerin kârlarını azamiye çıkarmak istemesinin tarihidir.
Bu noktada, kentler, kapitalist sermaye birikim mantığını yansıtan bir aynadır. Harvey, kent
çalışmalarında genel olarak kapitalist sistemin adaletsizliği üzerine odaklanmaktadır.
(Güllüpınar, 2104: 80)
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Bölüm Soruları
1) Lefebvre kent toplumu kavramını nasıl açıklamaktadır?
2) Ortak tüketim alanları, toplumsal ayrışmalar temelinde hangi sonuçlara yol açabilir?
3) ‘Metaların mekândan üretiminden, mekânın meta olarak üretilmesi’ ifadesini açıklayınız.
4) 20 ve 21. yüzyılda ‘konut sorunu’ marxist düşünürler tarafından hangi temelde ele
alınmaktadır?
5) Harvey kullanım ve değişim değerlerini kent mekânına hangi temelde uyarlamıştır?
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9. TÜRKİYE’DE KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Türkiye’de Kent ve Kentleşme
2) “Kent, Kentleşme ve Türkiye Deneyimi” İlhan Tekeli
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Giriş
Kent, en genel tanımla insan yerleşmelerinin belirli özelliklere sahip bir durumu olarak ifade
edilebilir. İnsan yerleşmeleri tarih boyunca farklı biçimlerde gelişmeler göstermişlerdir.
Farklılıklara karşın ortak özelliklerinin belirlenerek kavramsallaştırılmasıyla beraber kentlerin
okunabilmesi, anlaşılabilmesi mümkün olmaktadır.
Kentleşme ise kentlerin belli bir yönde değişmesidir. Kentleşme bir yönüyle mevcut kentlerin
değişmesini anlatırken, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyanın
sanayileşmede geri kalmış olarak tanımlanan bölümünde kent sayısında meydana gelen
artışlar da kentleşme kavramı ile açıklanır hale gelmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından dünya nüfusunun önemli bir bölümü kentlere göçmüş, kent ve kentlerde yaşayan
insan sayısında önemli artışlar gözlenmiştir. İlhan Tekeli, benzer bir süreç yaşayan
Türkiye’de kentleşme ve kentlileşme süreçlerini mevcut kuramları tartışarak süreç içinde ele
alarak değerlendirmektedir.
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9.1. Türkiye’de Kent ve Kentleşme
Tekeli, kenti insan yerleşmelerinin belirli özelliklere sahip bir durumu olarak tanımlar. İnsan
yerleşmelerinin belli özellikleri tarih boyunca farklı biçimlerde gelişmeler göstermekle
birlikte, kent kuramları üzerinden kentlerin okunması, anlaşılabilir kılınması ise ortak
özelliklerinin belirlenerek kavramsallaştırılmasıyla gerçekleşir. Örneğin Marx açısından
kentler sınıfsal çelişkilerin keskinleşerek farklı bir toplumsal modele dönüşümün alanları
olarak kutsanmıştır. Chicago Okulu ise kentleri, nüfusun yoğun, heterojen olduğu ve tarım
dışı faaliyetlerin yürütüldüğü yerleşim alanları olarak tanımlar, kentler aynı zamanda
kendilerine ait bir kültürü de içerirler. Her iki yaklaşım da kuramların üretildiği tarihi ve
toplumsal koşullara uygun çerçeveye sahiptir.
Kentleşme ise kentlerin belli bir yönde değişmesi olarak tanımlanabilir kısaca. Kentleşme bir
yönüyle mevcut kentlerin değişmesini anlatırken, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren dünyanın sanayileşmede geri kalmış olarak tanımlanan bölümünde kent sayısında
meydana gelen artışlar da kentleşme kavramı ile açıklanır hale gelmiştir. Özellikle İkinci
Dünya Savaşı’nı izleyen süreçte dünya nüfusunun önemli bir bölümü kentlere göçmüş, kent
ve kentlerde yaşayan insan sayısında önemli artışlar gözlenmiştir. Benzer süreç Türkiye’de de
yaşanmış, köylerden kentlere göç siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda sorunlara yol
açmıştır. ‘Modern toplum’ olma çabasında Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan sonra
ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda ortaya çıkan sorunlar, değişim ve dönüşümün görünür
alanları olarak kentler/şehirler üzerinden farklı disiplinlerin konusu olmuşlardır. ‘Modern’
olanın veya ‘modern’ olmanın yarattığı sorunlara çözümler ise mevcut kuramlar üzerinden
üretilmiş, kent alanında özellikle ilk dönemlerde Chicago Okulu’nun etkisinde analizler
yapılmıştır.
İlhan Tekeli, Türkiye’nin kentleşme ve kentlileşme deneyimini, sanayileşme ve merkez-çevre
ülkeler yaklaşımı üzerinden ele almaktadır. O’na göre Chicago Okulu’nun analizleri Türkiye
gerçeğini kavramlaştırmakta yetersiz kalmaktadır. Tarihsel süreçte insan yerleşmelerinin
farklı aşamalarda ne türden biçimler ve sistemler geliştirdiklerini anlamak gerektiği önerisiyle
bu süreci ortaya koyarak, Türkiye örneğini kendine özgü evrimi üzerinden ele almaktadır.
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9.2. “Kent, Kentleşme ve Türkiye Deneyimi” İlhan Tekeli
Kent, Kentleşme ve Türkiye Deneyimi
İkinci Dünya Savaşı sonrasından beri kent ve kentleşme sorunları sürekli olarak Türkiye’nin
gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu olguya ilişkin salt kişisel gözlemlere dayanılarak, aşırı
kentleşme, sağlıksız kentleşme vb. yargılar geliştiriliyor ve bu yargılara dayanılarak
politikalar öneriliyor. Oysa nesnel gözlemlere dayandırılmış gibi görünen bu yargıların
arkasında, kentleşme konusunda sahip olunan kavramsal çerçevelerin yönlendirmesi vardır,
bu nedenle Türkiye’de kentleşme olgusundaki gelişmeleri incelemeden önce, kentleşmeye
ilişkin olarak sahip olunan kavramsal çerçeveyi berraklaştırmak gerekir.
1. Kentleşme ve Kentlileşme İçin Genel Kavramsal Çerçeve
Türkiye’de kentleşme konusundaki en yaygın kavramsal çerçevenin Şikago kent sosyolojisi
okulunun etkisi altındaki ikili bakış açısı olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımın üzerinde
durduğu iki yönden birincisinde, kentleşme, nüfusun belli yoğunluğun ve belli büyüklüğün
üstündeki yerleşmelerde toplanması olarak ele alınmakta ve bu nüfusun tarım dışı faaliyetlerle
uğraşması, heterojen olması vb. özelliklerinin belirtilmesiyle tamamlanmaktadır. Üzerinde
durulan yönlerden İkincisinde “kent kültürü” olarak adlandırılabilecek değerler, davranışlar
ve tutumların benimsenmesi kentleşme olarak görülmektedir. Uzmanlaşmanın geliştiği
heterojen bu nüfus “kişisel olmayan” ilişkiler içindedir. İlişkiler çıkar dengesine dayanan
sözleşmelerle kurulur. Laik, bireyci, akılcı tutumlar egemendir. Aslında kentleşmenin bu tür
tanımlanmasında üzerinde durulan her iki yön de birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu
tamamlayıcılık

bir

üçüncü

öğe

yardımıyla

kolayca

kurulabilmektedir.

Toplumlar

gelişmelerinin evrimsel aşamalarından geçerken sanayileşebilmeleri ve sanayileşmelerini
sürdürebilmeleri için hem belli bir yerleşme biçimine ve nüfus yığılmasına hem de bu
nüfusun “kentli kültürü” denen değerlere, tutumlara, davranış biçimlerine sahip olmasına
gereksinme duymaktadırlar. Bu gereksinme, sanayileşen ülkelerde kentleşmeyle yani
kentlerin sayıları ile büyüklüklerindeki artma ve kent kültüründeki yaygınlaşmayla
karşılanmaktadır.
Şikago Okulunun kentleşmeye bu tür bakış açısı, içinde geliştiği ileri bir sanayi ülkesi olan
ABD’nin koşulları tarafından etkilenmiştir. Birbirini tamamlayan bu iki yönlü kentleşme
tanımının, geliştiği toplumun koşullarına uygunluğuna, İngilizce dilindeki karşılığı kanıt
olarak gösterilebilir. İngilizcede “kentleşme’ terimi hem nüfusun belli noktalarda yığılma
sürecini hem de kentli kültürün yaygınlaşması sürecini içermektedir. Her iki süreç o kadar
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eşzamanlıdır ki dilde bu iki kavramın farklılaştırılması için bir gereksinme doğmamıştır. Oysa
“kentleşme” terimi Türkçe’ de her iki kavramı birden taşıyamamış, farklılaşmış, “kentleşme”
yanı sıra “kentlileşme” ortaya çıkmıştır. Kentleşme daha çok nüfusun belli noktalarda
yoğunlaşmasını

gösterirken,

kentlileşme

kentli

kültürünün

yayılmasını

göstermeğe

başlamıştır. Bu farklılaşma bir gereksinmenin, başka bir deyişle, kentleşmenin söz konusu iki
boyutunun Türkiye’de eşzamanlı olmayışının bir sonucudur.
Kent ve kentleşmeye Şikago Okulunun bu bakış açısının yetersiz kalışı, sadece Türkiye gibi
çevre ülkelerinin gerçeğini kavramlaştırmada ortaya çıkmamakta, tarih içinde gözlenen
kentsel kategorileri, örneğin sanayi öncesi dönemin kentini de kavramakta yetersiz
kalmaktadır. Böyle olunca, farklı zaman ve mekânlarda kent olgusunun nasıl kavranması
gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı da tarih içinde toplumsal kuruluşların
aşama aşama gelişme gösterirken ne tür yerleşme yapıları ya da sistemleri ortaya çıkardığının
anlaşılmasından geçmektedir. Tabii bu tür bir ele alışta köy ve kent ayırımı esas ilgi alanı
olmaktan çıkmakta, bunun yerine tüm yerleşme sisteminin evrimini anlamak ön plana
geçmektedir.
Köy ve kent ayrımı bu sistemin evrimi incelenirken karşımıza çıkacak kategorilerdir. Bu köykent karşıtlığı, toplumsal kuruluşların ilk aşamasında görülmezken, daha sonraki
aşamalarında ortaya çıkmakta, daha da ileri dönemlerde ise aşılmaktadır. Bu nedenle,
kentleşme konusunda daha yeterli bir kavramsal çerçeve oluşturabilmek için kentleşmeye
toplumsal kuruluşların gelişme süreci içinde yaklaşmak gerekir.
Kentleşmeyi tanımlamak bakımından toplumsal kuruluşlardaki dört önemli dönüm noktası
üzerinde durmakta yarar vardır. Birinci dönüm noktası insanların mekânda bir noktaya
yerleşmesi, ikincisi kentin doğuşu, başka bir deyişle sanayi öncesi kentinin ortaya çıkması,
üçüncüsü sanayi kentinin oluşumu, dördüncüsü sanayi kentinin aşılarak metropolitenleşmenin
gerçekleşmesidir. Köy ve kent kategorileri ve kentleşme bu dört dönüm noktası üzerinde
durarak kavranmaya çalışılmalıdır.
İnsanların doğa ile etkileşim içinde bilgi biriktirerek yaşamlarını geliştirme yolunda,
hayvanları evcilleştirip tarımsal üretime başlamaları, böylece gıda sağlamada bir kararlılığa
ulaşmaları ancak M.O. 8000 yıllarında olmakta ve insanlar toprağa yerleşmektedir. Ancak
basit üretim teknolojisi tarımsal artı ürüne henüz olanak vermemektedir. Böyle bir toplumda
biyolojik ayırımların ortaya çıkardığı uzmanlaşma dışında bir uzmanlaşma olmamaktadır. Bu
durumdaki bir toplumsal kuruluşun yerleşme sistemi de birbirinden farklılaşmamış ve
yerleşmeler arası ilişkileri gelişmemiş, birbirine benzer tarımsal üretim yapan yerleşmelerden
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oluşmuştur. Yani salt dağınık köylerden meydana gelen bir yerleşme sistemi söz konusudur.
Böyle olunca bir köy-kent karşıtlığı da yoktur.
Kentin doğuşu için M.Ö. 2500-3500’lere kadar beklemek gerekmiştir. Arkeolojik bulgular
ancak Neolitik dönemin sonunda Mezopotamya’da, Mısır’da, Çin’de ve Hindistan’da ekolojik
açıdan uygun yerlerde, büyük nehirlerin suladığı verimli ovalarda kent niteliğinde yüksek
nüfuslu yerleşmelerin ortaya çıktığını gösteriyor. İnsanlık bu aşamaya teknolojik ve toplumsal
koşulların tarımsal üretimde artı ürünün doğmasına ve bu doğan artı ürünün belli uzaklıklara
taşınabilmesine olanak tanıdığı sırada varmıştır.
Kentin doğuşu bakımından hem tarımsal üretim teknolojisinde hem de tarım dışı üretim
teknolojisinde belli bir düzeyin aşılması bir ön koşul olduğu kadar, gelişmiş bir güç yapısının
ve sosyal örgütlenmenin de bulunması gerekir. Kent yaşayışına geçmek için siyasal ve
toplumsal örgütlenme, tarım dışı üretimin yerleşmeler arasında dağıtılabileceği, tarımsal artı
ürünün kentlere taşınıp depo edilebileceği bir düzeye ulaşmalıdır. Bu siyasal örgütlenme
içinde köylünün artı ürününe el koyabilecek vergilendirme vb. kurumlar gelişmiş olmalıdır.
Bu sayılan toplumsal örgütlenme koşulları devletin ortaya çıkması demektir. Kentin varlığı,
artı ürünün oluşumu, devlet kurumunun ortaya çıkışı ile eşzamanlı olarak gerçekleşince,
toplumda sınıfsal farklılaşmanın belirmesi ve egemen sınıfların ortaya çıkışı da bu
gelişmelerle eşzamanlı hele gelmektedir. Kentin ortaya çıkışı gelişmiş bir güç yapısı
gerektirdiği gibi, güç sahibi grubun varlığını sürdürebilmesi, gücünü pekiştirebilmesi için de
kente gereksinme vardır.
Tarımsal artı ürünün varlığı, tarımsal üretimle uğraşmayan bir grubun doğmasına olanak verir
ve kent içinde bir uzmanlaşma doğar. Kent içinde uzmanlaşmaya paralel katı bir sınıf yapısı
oluşur. Bu yapıda yalnız yönetici sınıf ve onun denetimi altındaki dinsel gruplar eğitim görür.
Kentin alt sınıflarını oluşturan tarım dışı üretimi ve ticareti yürütenler ise loncalar içinde sıkı
bir denetim altına alınmıştır.
Kuşkusuz geç Neolitikte kentin ortaya çıkışından, 19. yüzyılda sanayi kentinin doğuşuna
kadar, toplumsal yapıyı etkileyen önemli teknolojik ve örgütsel yenilikler olmuştur. Metal
paranın gelişimi, ulaşımda tekerlekli arabanın ve yelkenli teknenin gelişmesi, ticarette
gezginci tüccardan yerleşik tüccara geçilmesi, matbaanın bulunuşu, savaş tekniğindeki
gelişmeler, köleci toplumdan feodal topluma geçilmesi vb. Bütün bu buluşların ve
değişmelerin kent üzerinde önemli etkileri olmuştur, ancak yine de bu uzun dönemdeki
kentleri, buradaki çok genel incelemenin amaçları açısından, sanayi öncesi kenti olarak tek bir
kategori altında toplamak olanağı vardır. Bu da tarımda ve ulaşımda kullanılan enerjinin
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büyük ölçüde hayvan gücüne dayanması, başka bir deyişle organik enerji kullanımının
getirdiği sınırların aşılamamasıdır. Üretim ve taşımada enerjinin getirdiği sınırlama, sanayi
öncesi dönemde kent nüfusunun, toplam nüfusun yüzde 10’unu aşmasını engelliyordu. Sanayi
öncesi dönemde nüfusu 100.000’in üstündeki kentler, hatta 25.000-100.000 nüfuslu kentler
çok enderdi. Kentlerin nüfusu çoğunlukla 5.000-10.000 kişi arasındaydı. Bu kentli nüfus
içinde de üst tabakaların nüfus oranı yüzde 5-10 arasında değişiyordu.
Teknolojinin, dolayısıyla artı ürün düzeyinin kentsel nüfusun büyüklüğü üzerine getirdiği bu
sınırlama, kurulan toplumsal yapıda köylü ve kendi nüfusun ayrı ayrı stabilize edilmesini
gerektiren kuralların konulmasını zorunlu kılıyordu. Bu ise köy-kent karşıtlığını
güçlendiriyordu.
Sanayi öncesi dönemde, nüfusu 100.000’in üstündeki kentlerin doğabilmesi, büyük ölçüde bir
imparatorluğun başkenti olmasına bağlı olmuştur. Sanayi öncesi dönemde bir politik gücün
yayılarak etki alanını genişletmesi, politik merkezinin denetlediği artı ürünü artırarak
büyümesine olanak sağlamıştır. Ancak bu büyük kent çok hassas bir dengeye sahiptir. Her
siyasal krizden kolayca etkilenebilecektir.
Gücün mekân üzerinde imparatorluk kurularak yayılması, yalnız başkentini büyütmüyor, kent
yaşamını da kent yaşamı olmayan yerlere yayıyordu. Örneğin Roma imparatorluğunun
denetimi altına aldığı yörelere girişi kent kolonileri kurarak oluyordu. Böyle bir imparatorluk
içinde oluşan kentler sistemi, imparatorluk ortadan kalkınca ortadan kalkmıyor, ortaya çıkan
yeni güç örgütlenmesi içinde yeni işlevler kazanıyordu. Örneğin Roma imparatorluğu dağılıp
feodal beylikler kurulduğunda, kent, feodal beyliğin denetimindeki toprakların ortasında bir
denetim merkezi olarak kalıyordu. Sanayi öncesi dönemde imparatorluk ve feodal beylikler
gücün birbirine dönüşebilen iki alternatif örgütlenme biçimi oluyor, her iki halde de kent,
kırsal alanda yaratılan artı ürünün denetlendiği merkez olma işlevini koruyordu. Bu sistem
içinde kent-köy karşıtlığı da başat oluyordu.
Sanayi öncesi kentinde, tarım dışı üretimde işbölümü loncalar arasındaydı. Ancak loncanın
içindeki üretimde çalışanlar arasında bir işbölümü yoktu. Her çalışan ürettiği nesneyi tüm
olarak üretiyordu. Lonca üretiminde işveren-işçi ilişkisi değil usta-çırak ilişkisi vardı. Bu
kentteki kapital doğal kapitaldi, ev, basit üretim araçları, vb.den meydana geliyordu. Modern
kapital gibi para halinde sahip olunabilen ve herhangi bir alana yatırılabilen nitelikte değildi.
Üretimin bu yapısıyla kapitalin, tarım dışı üretimde yaratılan artığa el koyması olanaksızdı.
Ancak sanayi öncesi kentinin bu tarım dışı üretime ilişkin yapısında ilk çözülmeler 12.
yüzyıldan sonra ticaretin gelişmesiyle başladı. Kentte yeni bir işbölümü ortaya çıktı. Üretim
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ve ticaret ayrılıp, uzmanlaşmış bir tüccar sınıfı doğdu. Ticaret kentin yakın çevresiyle ilişki
kurmanın ötesine geçti, kentler arası ticaret gelişti. Bu da kentler arasında üretimde
ihtisaslaşmayı geliştirdi. Kentler arası işbölümünün gelişmesi, loncalardan manüfaktür türü
üretime geçilmesi ve tüccar sınıfının yükselişiyle, doğal kapitalin yerini modern anlamda
kapital almaya başlıyordu. Üretimdeki usta-çırak ilişkisinin yerine işveren (ya da kapital
sahibi)-işçi ilişkisi geçiyordu.
17. yüzyılın ikinci yansından sonra da keşifler ve uluslararası gelişme, ticaret ve gemicilikteki
gelişmeyi manüfaktürden daha hızlı geliştirdi. Bu gelişme paralelinde kurulan koloniler, hem
gelişen manüfaktür için hammadde hem de üretim için pazar sağlıyordu. İngiltere’de hu
ticaretin yoğunlaşması üretim güçlerinin gelişmesi için gerekli ortamı yarattı. Buhar gücünün,
başka bir deyişle organik olmayan enerjinin bir yandan üretimde öte yandan ulaşımda
uygulanmasıyla, toplumdaki iş bölümü daha da karmaşıklaşarak gelişti, manüfaktür üretim
aşamasından, büyük sanayi üretimine geçildi. Ortaya çıkan sanayi kapitali giderek egemen
hale geldi, ulaşım ve haberleşme kanallarını geliştirerek dünya pazarını denetim altına aldı.
Böylece 18. yüzyılın sonundan başlayarak 19. yüzyılın ilk yarısında sanayi devrimini
gerçekleştiren İngiltere’de ilk sanayi kentleri de ortaya çıktı.
Sanayi kenti yalnızca tarım dışı üretimdeki gelişme sonucu ortaya çıkmıyordu. Tarımsal
yapının çözülmesi, büyük köylü kitlelerinin kente göç etmeye hazır hale gelmesi ve tarımın
daha büyük orandaki kentli nüfusu besleyebilecek bir verimlilik düzeyine erişmesi
gerekiyordu. İngiltere’deki ilk sanayi devrimi tarım alanındaki bu tür gelişmelerle
öncelenmişti. 16. yüzyıldan, 18. yüzyıla kadar sürekli artış gösteren tarımsal fiyatlar, tarımsal
arazilerinden sabit bir kira alan arazi sahiplerini, toprağı daha etkin kullanacak önlemler
almaya itti. Büyük toprak sahipleri bir yandan çit çevirme hareketiyle büyük topraklan
kapattılar öte yandan küçük çiftçiler hızlı bir toprak kaybı sürecine girerek büyük çiftliklerin
oluşumuna yardım ettiler. Tarımda, büyük üreticilikte ve ileri teknoloji kullanılarak
verimliliğin artırılması yanı sıra toprağını kaybeden küçük üreticiler kente göç etmeğe hazır
hale geldiler.
Böylece, sanayileşme ve tarımda modernleşme, kentleşme sürecini harekete geçiriyor ve
sanayi kentini ortaya çıkarıyordu. Bir yandan 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren beslenme
ve sağlık koşullarındaki iyileşme, öte yandan doğurganlık oranı sabit kalırken, ölüm oranının
düşmeye başlamasıyla İngiltere'de nüfus artışı hızlandı. Bunun yanı sıra kırsal alandaki
çözülme ve kentsel alandaki sanayinin gelişmesi kentlere göçü başlatınca, kentli nüfus hızla
artmaya başladı.
193

Yeni gelişen sanayi üretimi için hem emek arzı hem de pazar bakımından en uygun yer kentti.
Kentte egemen olan sanayi sermayesi, kenti, gelişen kapitalizmin mantığına göre yeniden
organize etti. 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi kenti betimlemeleri okunduğunda rastlanan,
fabrika bacalarından yükselen dumanların tanımladığı kent siluetleri, yüksek yoğunluklu,
altyapısı gelişmemiş, işçilerin yaşadıkları sefalet mahallelerinin yaygın olduğu kent yapısı
doğdu. Gerçekte kentin bu betimlenmesi bir düzensizliğin betimlenmesinden başka bir şey
değildir. Ancak bu düzensizlik, toplumsal bir denetim olmadığında piyasa mekanizması
içinde sanayi kapitalinin rasyoneline göre kurulan kentin rasyonelini ya da düzenini
yansıtıyordu. Bu rasyonel tek başına egemenliğini sürdüremezdi. Sanayi devrimi ve onun
ortaya çıkardığı işbölümüyle yeni bir sınıf, işçi sınıfı doğmuştu. İşçi sınıfı 19. yüzyılın ikinci
yarısından sonra siyasal mücadeleye girince, bu sosyalist mücadelenin paralelinde modern
kent planlaması doğdu, sanayi kapitalinin yarattığı sağlıksız kente toplumsal bir denetim
geldi.
Sanayi kentinin ortaya çıkışıyla, nüfusun büyük bölümü kentlerde oturur hale geliyordu.
Ancak ortaya çıkan dönüşüm sadece nüfusun belli bir kentler kademeleşmesi içinde belli
noktalarda yığılması değildi. Kapitalist üretim biçiminin varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi
için gerekli davranış, tutum ve ideolojik öğeler yeni “kent kültürü” içinde yaratılıyordu.
Sanayi kentinin ortaya çıkışı ile sanayi öncesinin köy-kent ayrımının katılığı da azalıyor,
köyden kente geçişlilik kolaylaşıyordu. Kapitalist üretim biçiminin gerektirdiği kültürel
öğeler belli bir gecikmeyle de olsa kırsal alanda da etkili olmaya başlıyordu. Ancak köy-kent
ikileminin tamamen aşılabilmesi için sanayi toplumlarında, sanayi kenti aşamasından
metropoliten yerleşme aşamasına geçilmesini beklemek gerekecektir.
Sanayi devriminin ikinci aşamasında elektrik enerjisinin kullanılıp, tramvayın gelişmesi, daha
sonra içten yanmalı motorların gelişimiyle motorlu araçların ortaya çıkması, telefon vb.
haberleşme araçlarının etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmasıyla sanayi kenti desantralize
olmuştur. 100-150 km. çaplı bir alan içinde, tarımsal üretim de dâhil her türlü sanayi ve
hizmet üretiminin yapıldığı, ulaşım ve haberleşme kanallarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı,
anakent etrafında kademeleşmiş alt kentlerden oluşan bir yerleşme sistemi ortaya çıkmıştır.
Bir kent metropolleşme sürecine girdiğinde, bu kentte yerleşmiş denetim kurulularındaki
rutinlermiş yönetim hizmetleriyle sanayi, anakentten çevredeki uydu kent, yeni kent gibi adlar
alan kentlere kaymaktadır. Kentin konutları alt kentler oluşturarak mekânda yayılmaktadır.
Anakentte mali denetim organları gibi en önemli denetim işlevleri, en uzmanlaşmış perakende
ticaret ve hizmetler kalmaktadır. Böylece bir metropoliten alan, merkezde bir anakent, bunun
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çevresinde yer alan konut alt kentleri, merkeze bağlı sanayi kentleri, toptancı kasabaları ve
tarım alanlarından oluşan bir yerleşme sistemi olmaktadır. Bu metropoliten alanda “kentli
kültürü” denen kültür egemendir ancak artık böyle bir adlandırmanın anlamı kalmamıştır. Bu
kültüre ileri kapitalist üretim biçiminin kültürü demek daha doğru olacaktır. Çünkü bu
kültürün karşısında bir köy kültürü yoktur. Köy ve kent ikilemi metropoliten bütünlük içinde
aşılmıştır. Bu alanda çalışma ve yaşama yerleri birbirlerinden ayrılmıştır. Bu da emekçilerin
ideolojisinin, egemen ideolojiyle bütünleşmesini kolaylaştıran bir mekanizma oluşturmuştur.
İlerleyen teknoloji içinde metropoliten alanda gerçekleşen “kent alanı” tüm ulusal mekânı
kapsayacak şekilde genişleme eğilimi göstermektedir.
İngiltere’de ve Kuzey Batı Avrupa’da sanayi devrimi gerçekleşip yukarıda gördüğümüz
biçimde bir evrimleşme göstererek dünya ekonomisini denetleyen bir merkez halinde
belirirken, denetimi altına aldığı ülkelerin ekonomik yapılarını değiştiriyor ve kendine
bağımlı kılıyordu. Merkez, çevre ülkelerinde yarattığı yoğun gıda ve hammadde talebiyle,
kırsal alanı kapitalist ilişkilere açıyor, hem hammaddeleri toplayarak hem de piyasaya mamul
maddeler sürerek çevre ülkelerindeki geleneksel üretimi yıkıyordu. Kapitalist merkezde belli
bir birikim olduktan sonra, kapitalist merkez çevreye kapital ihraç ederek, çevre ülkelere
demiryolu vb. alt yapılar götürerek, sanayi toplununum ürünlerini ve alışkanlıklarını yayarak,
onların merkeze bağımlılığını pekiştiriyordu. Çevre ülkeleri, sanayileşmenin etkilerini,
sanayiye sahip olmadan yerleşme yapılarında görüyorlardı.
Çevre ülkelerinde sanayi öncesi yerleşme yapısı 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu
etkilerle gelişti. Ağaç şeklinde demiryolu şemalarıyla hinterlanda bağlanmış liman kentleri
hızla büyüdü. Çevre ülkelerinde tek egemen kentler (primate) oluştu. Bu kentlerdeki
işbölümü, buna bağlı toplumsal katmanlaşma ve yaşantı biçimi, bu kentlerde bulunan iki
farklı gelişme düzeyindeki toplumsal yapının eklemlenmesinin tüm sorunlarını ve çeşitliliğini
yansıtıyordu.
Çevre ülkelerde merkeze karşı gelişen tepki, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ulusal
kurtuluş savaşları yoluyla bu çevre ülkelerini siyasal bağımsızlığa ulaştırdı. Diğer gelişmeler
yanında iyileşen sağlık koşullarının da etkisiyle bu ülkelerde hızlı bir kentleşme yaşanmaya
başlandı. Ulusal bağımsızlıklarını sağlasalar da ekonomik bağımsızlıklarını sağlayamayan ve
hızlı gelişme olanakları bulunmayan bu nüfus yığınları kentlere tüm sorunlarıyla birlikte
yığıldılar. Çevre ülkeleri hizmetler kesiminde ve “informel sektör”de çalışan, gecekondularda
oturan yığınlarıyla yeni bir tür kentleşme deneyi yaşamaya başladı. Bu ülkelerde kentlileşme
ile eşzamanlı olmayan bir kentleşme yaşanıyordu.
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Çevre ülkelerinde, ulusal bağımsızlıklarını İkinci Dünya Savaşı öncesinde kazanmış ve 1929
ekonomik bunalımından sanayilerini geliştirmekte yararlanan ülkeler, 1970’li yıllara
ulaşıldığında belli ölçüde sanayileşebilmişlerdir. Bu gelişmenin yanı sıra bu ülkelerde
otomobil ulaşımı ve haberleşmede de belli aşamalara varılmış olması, tek egemen kentlerin
bir metropoliten yapı kazanmaya başlamasına yardımcı olmuştur. Bu ülkelerde kentlileşme
süreci tamamlanmadan metropoliten aşamaya dahi geçilmiş olmaktadır. Çevre ülkelerde
kentlileşmenin kentleşme ile eşzamanlı olarak gerçekleşmemesi kapitalist gelişmenin tüm
kitleleri kavrayacak bir hızda olmamasından doğuyordu. Ancak kapitalistleşmenin tüm
toplumu kavrayamaması, metropoliten aşamaya geçmeye engel oluşturmamıştır.
Çevre ülkeler arasındaki petrol üretici ülkeler ise 1974’ten sonra petrolden sağladıkları büyük
kaynakları kentlerinin oluşturulmasına yatırarak çevre ülkelerinde bir başka tür kentsel
gelişmeyi başlatmışlardır.
Dünyada toplumsal kuruluşların zaman içinde evrimleşmesi ve mekânda farklılaşması
sürecine ilişkin olarak yaptığımız kısa betimleme, bize kentleşme ve kentlileşme süreçlerini
içine oturtabileceğimiz yeterli bir çerçeve vermiş olmaktadır. Bu çerçeveyi kurduktan sonra
Türkiye deneyimine geçebiliriz.

2. Türkiye’de Kentleşmenin Nesnel Ölçütleri
Dünya kentleşme deneyimine ilişkin özetleme göz önünde tutulursa, Anadolu’da kentleşme
deneyiminin tartışılmasına neolitik dönemlere giderek başlamak gerekir. Bu bölümde
kentleşmenin nesnel ölçütleri tartışılırken, bu ölçüde gerilere gidilmeyecek, daha çok İkinci
Dünya Savaşı sonrasında gözlenen hızlı kentleşme dönemi üzerinde durulacaktır. (…)
Anadolu’nun nüfusu sanayi öncesi dönemin teknolojik sınırlamaları içinde en çok 11 milyona
kadar çıkabilmekte, bunalım dönemlerinde ise 8 milyona kadar gerilemektedir. Sanayi öncesi
dönemde kentli nüfus oranı toplam nüfusun yüzde 8-9’u düzeyindedir. Osmanlı
imparatorluğu bir sanayi öncesi dönem imparatorluğu olarak çok büyük bir başkente sahip
bulunuyor, Anadolu kentli nüfusunun yüzde 40’a yakını bu kentte yaşıyordu. En büyük kent
nüfusu ile ikinci büyük kent nüfusu arasındaki oran 10’du.
19. yüzyılda dünya kapitalist “merkez” inin oluşmasından sonra, Türkiye onunla bir “çevre”
ülkesi olarak bütünleşmeye başlayınca, kentleşme sürecinde önemli değişmelerin ortaya
çıktığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu sanayileşememesine ve tarım teknolojisindeki
değişikliklerin çok sınırlı kalmasına karşın sanayi öncesi dönemin yüzde 10’lar düzeyindeki
kentli nüfus sınırını aşmakta, yüzde 25’ler düzeyinde bir kentli nüfus oranına ulaşmaktadır.
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Bu gelişen kentler daha önce de değinildiği gibi dışla bütünleşmekte eklemlenme noktaları
olan liman kentleri olmuştur. Başkentin toplam kentli nüfus içindeki payı yüzde 27’lere, en
büyük kent nüfusunun ikinci büyük kent nüfusuna oranı 5’e düşmektedir.
Cumhuriyet Türkiye’sinde ise kentleşme bakımından önemli demografik süreçleri, İkinci
Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere, kabaca iki döneme ayırmakta yarar vardır. (…)
kaba doğum ve kaba ölüm oranlarına bakıldığında, İkinci Dünya Savaşı öncesinde her iki
oranın da yüksek olduğu, Türkiye’nin nüfus artış hızının yüzde 1-1,5 düzeyinde kaldığı
görülmektedir, Oysa İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kaba ölüm oranları hızla düşmeye
başlamıştır. Bu düşme 1970’ler sonrasında da devam etmektedir. Kaba doğum oranları ise
yüksek düzeylerini sürdürmüşlerdir. Bu durumda nüfus artış oranları İkinci Dünya Savaşı
sonrasında binde 25-28 arasında seyretmiştir. Doğum oranlarında ilk önemli düşmeler 1965
yılında görülmeye başlanmıştır. Başka bir deyişle, kaba doğum oranları, kaba ölüm
oranlarından yirmi yıl sonra düşmeye başlamıştır. Bu azalmanın nüfus artışındaki etkisi ilk
olarak 1975-1980 döneminde görülmüş, nüfus artış hızı binde 21 düzeyine inmiştir. Bir
“çevre” ülkesi olan Türkiye “merkez” ülkelerin 19. yüzyılda yaşadığı demografik geçişi İkinci
Dünya Savaşı sonrasında yaşamaya başlamıştır ve bu geçiş dönemi bugün de sürmektedir.
Türkiye nüfusu toplam sayısı bakımından böyle bir demografik geçiş içindeyken, nüfusun
mekânsal dağılımı da aynı dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiştir. (…)Türkiye’de
kentlerde yaşayan nüfus, özellikle 1950’li yıllardan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Kentli
nüfusun büyüklüğü hangi yerleşmelerin “kent” olarak kabul edildiğine göre değişecektir.
Türkiye’de bu konuda üç farklı yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi, Devlet İstatistik
Enstitüsünün kabul ettiği gibi, sadece il ve ilçe merkezlerini kent olarak kabul etmektir. İkinci
yaklaşımda 10.000’den fazla nüfuslu yerleşmeler kent olarak sayılmaktadır. Üçüncü yaklaşım
ise belediye ile yönetilen yerleşmeleri kent olarak görmektedir. (…) Türkiye’nin 1950’lerden
sonra yaşadığı kentlere yönelik iç göç, kentlerdeki nüfus artışını binde 55-65 düzeyine
çıkarmıştır. Bu artış hızı Türkiye nüfus artış hızının iki katından daha yüksektir. Kentli nüfus
artış hızının da toplam nüfus artış hızı gibi 1975-1980 arasında düşmüştür. (…)
Türkiye kentleşme deneyimi bakımından genel olarak dünyadaki çevre ülkelerinin yaşadığı
deneyim çizgisini izlerken, kentlerin ulusal mekânda dağılışı bakımından oldukça farklı bir
çizgi izlemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin dışa bağımlı dengesiz yerleşme
sistemine tepki duyan Cumhuriyet yöneticilerinin Ankara’yı başkent seçmesi, kentleşmenin
ülke mekânında daha dengeli bir biçimde dağılımına neden olmuştur. 1980’ler Türkiye’sinde
kentlerin “sıra ve büyüklük” dağılımı, coğrafyacıların dengeli alarak kabul ettiği normatif
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dağılıma uymaktadır. Nitekim bu normatif dağılımda en büyük kent ile ikinci büyük kent
arasında olması beklenen nüfus oranı 2’dir ve Türkiye’de bu oran gerçekleşmektedir. 19.
yüzyıl sonrasında 5 olan bu oran tek egemen kentin yokluğunun ölçütü olarak kullanılan 2
değerine inmiştir.
Türkiye’de kentleşme konusundaki nesnel göstergeleri sıraladıktan sonra bu kentleşen
nüfusun kentlileşip kentlileşmediği sorulabilir. Bu konuda derin tarihsel perspektif içinde
değerlendirme yapabilecek verilere sahip değiliz. Son yıllar içinde köylü gruplar ve kentteki
gecekondularda oturan yeni kendiler üzerinde yapılan sosyo-psikolojik değerlendirmeler, bu
gruplar arasında önemli farklılıklar bulamamışlardır. Ancak bu bulgulardan söz konusu
grupların kentlileşmediği sonucunu çıkarmak da derinlemesine yeni araştırmalar yapılmadan
erken bir değerlendirme olur.

3. Türkiye’de Kentleşmeyi Kavrayışın Gelişimi
Türkiye’de, 19. yüzyıl başından İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden kentleşme
süreci çok yavaştır. Bu yavaş süreci toplumun geliştirilen kurumsal yapısı içinde denetim
altına almak olanağı bulunabilmekte, kentleşme çok önemli ve baş edilemez bir sorun olarak
görülmemektedir. Oysa İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kentleşme hızı tüm kentlerde %6
dolaylarına çıkarak bir nitelik değişikliği göstermiş ve bir toplumsal sorun olarak algılanmaya
başlanmıştır. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı öncesinde sadece yeni başkenti Ankara’da yılda
%6 dolaylarında sürekli bir kentsel büyüme olgusuyla karşılaşılmıştır. Yeni başkentinin
kentleşmedeki başarısını Cumhuriyet rejiminin başarısıyla özdeşleştirilen Cumhuriyet rejimi,
önemli sorunlarla karşılaşmış olsa da bu kentindeki kentleşmeyi denetleyip yönlendirebilen
bir yönetimsel yapıyı kurmayı, planlamayı ve bunun gerçekleştirilmesi için kaynak ayırmayı
başarabilmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm ülke kentlerinde görülecek %6’lık
bir kentleşme hızının doğurduğu sorunları çözmeğe ne ekonomik gelişme düzeyi ne de
yönetimsel örgütlenmesi hazırdı. Savaş sonrasında kentleşme ve onun paralelinde konut
sorunu tam bir bunalım halinde ortaya çıktı. Şimdi bu olgunun toplumdaki kavranışının hangi
aşamalardan geçtiğini görelim.
Türkiye’de kentleşme olgusunun toplumsal sonuçlarıyla karşılaşıp bu sorunlara çözüm
aranmaya başlandığı ilk yıllarda, kentleşmeye engellenebilir bir yer değiştirme olarak bakma
eğilimi yaygındı. Bu yüzeysel görüşe göre, bazı kimseler şimdiye kadar yaşadıkları köylerini
bırakıp kente geliyorlardı. Kent yönetimleri de bunların yasalara aykırı olarak yaptıkları
gecekondulara göz yumuyorlardı. Kentli olmayan bu kişilerin kentli yaşantıya yabancı
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davranışlarına bir sorun olarak bakılıyordu. Daha sanayileşmede ilk adımlarını atan
Türkiye’de bu ucuz emeğin işlevleri henüz kavranamıyordu. Kentleşmeye böyle bakanlar için
çözüm açıktı. Bu kişilerin kente gelmesi engellenmeliydi. Bunun için gecekonduların
yapılmasına göz yumulmaması, gecekonduların yıkılması gerekliydi. Daha çok eski
kentlilerin görüşü olarak adlandırılabilecek bu yüzeysel çözümleme, kentleşme olgusunu
doğuran dönüşümün arkasındaki toplumsal nedenleri ve göç edenlerin güdülerini
kavrayamıyordu. Bu nedenle de kentleşme olgusuna bir çözüm getiremiyordu. Böylece
yaptığı gecekondusu on kezden fazla yıkılanlar, on birinci kez gecekondularını yaptılar,
kentleşme tüm hızıyla sürdü.
Kentleşme olgusunun kesintisiz olarak sürüşü, ilk dönemin kavramlaştırmalarının
yetersizliğini kendiliğinden kanıtladı. Artık kentleşme olgusunu denetim altına almak için
daha yeterli kavramlaştırmalara gereksinme duyulmaya başlandı. Böylece toplumun
kentleşme olgusunu kavrayışında ikinci aşamaya geçiliyordu. Bu kavramlaştırmalar artık
betimsel olmamalı, kentleşmenin nedenlerine ilişkin açıklamalar getirilmeliydi. Bu
gereksinmeyi karşılamak için mekanik analojilerden yararlanan bir açıklama yaygınlık
kazandı. “Köy itiyor, kent çekiyor’du. Türkiye’ye İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda
traktör girmişti. Bu, köy itiyor açıklamasına güç kazandırıyordu.
Böylece kentleşmenin açıklandığı sanıldı. Tartışmalar “köy mü çok itiyor, kent mi çok
çekiyor’a dönüştü. Hangisinin daha etkili olduğunun bulunması alınacak önlemleri
belirleyecekti. Toplumda bu görüşlerin tarafları dahi oluştu. Bir kesim “köy itiyor”, diğer
kesim “kent çekiyor” diyordu. Kentleşme olgusunun bu düzeyde kavrandığı dönemde hangi
sav kabul edilirse edilsin, sonunda önerilen çözüm kırda alınacak önlemler oluyordu. Kırın
ittiğini söyleyenler, kırdaki üretim düzeninde alınacak önlemlerle, kırın itimini azaltarak kente
göçü yavaşlatmak istiyorlardı. Kentin çekiminin önemine inananlar ise kırsal yörelerde sosyal
servislerin artırılmasını öneriyorlardı. Böylece kentlerin çekiciliği, dolayısıyla kente
gelenlerin sayısı azalacaktı. İşin ilginç yanı, “kır itiyor- kent çekiyor” tartışmasının yapıldığı
bu dönemde her iki kesimin de çözümü kente gelenlerin sayısını azaltmakta görmeleriydi. Bu
açıklamada kente yığılan ucuz emeğin ülkenin kapitalistleşme süreci bakımından önemi
kavranamadığı için bu öneri kolayca yapılabiliyordu. Bu yönü ile ikinci aşamadaki tutum
birincisinin ötesine geçemiyor, köylülerin kente gelmemesini istiyordu.
Bu da bir bakıma eski kentlilerin bakış açısını yansıtıyordu. Kente yeni gelenlerin özlemlerine
uygun çözümler ve onun kuramı daha ortalarda yoktu.
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Oysa toplumu yönlendiren, eski kentlilerin özlemlerinden çok toplumdaki sosyal ve
ekonomik güçlerin oluşumuydu. Kente gelenlerin sayısı artmaya devam ediyor ve toplumda,
oylarıyla da olsa, siyasal süreçte ağırlıklarını hissettirecek düzeye ulaşıyorlardı. Artık
kentleşme için kuram geliştirenler, politika önerenler için tartışılacak konu kente “gelsinler
mi-gelmesinler mi?” olmaktan çıkmıştı. Kente gelmişler ve kendilerini kabul ettirmişlerdi.
Büyük kentlerin yarısını gecekondu mahalleleri oluşturuyordu. Kuram, bu toplumsal
gelişmenin ardından gelerek bu olguyu kabul etti. “Gelsinler mi-gelmesinler mi” tartışmasını
bırakarak “bu gelenlere ne olacak?” sorununa eğildi.
Böylece kentleşmeyi açıklamakta üçüncü aşamaya geçilmiş oldu. Kuram soruna kente
gelenlerin kültürel dönüşümü açısından bakıyordu. Kuramcılar, ya da eski kentliler, yeni
gelenlere, “kentteki köylüler” diyorlardı. Bunların kente gelmeleri önlenememişti ama
kentsoyluların ayrıcalığı korunmalıydı.
Bunun çaresi, kentsoyluların zihinlerinde kurulan köyden geçiyordu. Kente gelen, zihinlerde
yaratılan bu köylerde tutuluyordu. Kente gelmekle onlar için köyden kurtuluş yoktu. Bunların
kalkıp kente gelmeleri önlenemiyordu ancak hiç olmazsa zihinlerde kurulan köylerde
tutulabiliyordu. Bu önlemi uygulamak pek kolaydı, öyle yatırımlar da gerektirmiyordu. Kente
gelen kesimin sorununu “kentteki köylülüğe” indirgemenin bir başka sonucu daha vardı.
Kentleşme olgusunu kültür farklılığı alarak ortaya koymak, bu olgunun sınıfsal içeriğini
boşaltmaya da yarayacaktı. Sorun bir kültürel dönüşüm olarak ortaya konulunca, yeni
gelenlerin kentlileşmesi bir zaman sorunu haline geliyordu. Zamanla kent kültürünü
öğrenecekler ve bir sorun olmaktan çıkacaklardı. Böylece onların gecekondu mahallelerinde
yaşamaları bir düzen sorunu almaktan çıkıyor, zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkacak
bir kültür farklılığı sorununa indirgeniyordu. Zaman ve süregelen kentleşme olgusu bu
yaklaşımın yetersizliğini de açık hale getirdi. Zaman geçiyor kentte görülen ikili kültürel yapı
varlığını koruyordu, ortadan kalkmıyordu. Böylece bu ikili yapının kültürel bir sorun değil,
yapısal bir sorun olduğu kavranmaya başlandı.
Böyle bir gelişme ile kentleşme olgusunun kavranmasında yeni bir aşamaya ulaşılıyordu.
Türkiye’de kentlerde görülen ikili yapı, bir “çevre ülkesi” olarak yaşanan kalkınma sürecinin
ortaya çıkardığı bir sonuç olarak algılanmaya başlandı. Piyasa mekanizması içinde, dışa
bağımlı ithal bir teknoloji ile kalkınmaya çalışan bir ülkede, kalkınma süreci içinde kırsal ve
kentsel alanlarda bir modern kesim oluşmaktadır. Bu kesimde örgütlenmiş ve sermaye yoğun
işler yer almıştır. Ama bu modern kesimin gelişme hızı, kentlerde ya da köylerdeki tüm emek
arzına iş olanağı sağlayamamaktadır. O zaman modern kesimin dışında bir marjinal kesim
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doğmaktadır. Bu marjinal kesim de zaman içinde evrimleşemeyen bir gelişme göstermektedir.
Bu ele alışta modern ve marjinal kesimlerin oluşturduğu ikili yapı birbirinden yalıtlanmış bir
ikili yapı değildir. Her iki kesimin birbirini destekleyen ilişkilerinden söz edilebilmektedir. Bu
açıklama ile kentteki ikili yapının zaman içinde kendiliğinden kalkmayacağı, ülkenin siyasal
seçmeleri ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuş olmaktadır.
İkili kentli yapının sürekliliği kabul edilince, daha önceki aşamada sözü edilen kültürel olarak
kentlileşme kavramı anlamını yitirmektedir. Kentlileşmenin kültürel öğeye göre tanımlanması
halinde kente göçmüş bir kaç nesil kentte kalsa bile kentlileşmeyecektir. Bu durumda kente
gelen bir kişinin kente uyum yaparak kentin bir öğesi haline gelişini tanımlamak gereği ortaya
çıktı. Kentlileşmenin bu yeni tanımını görgül araştırmalar belirledi. Kente gelen bir kişi kente
kendi sınıfsal konumuna göre uyum yaparken, sık sık iş ve konut değiştiriyordu. Bu
değişmelerden sonra kentteki işi ve kent mekânındaki konumu kararlı hale gelince göç eden
kişi kentin bir parçası haline gelmiş kabul edilmeliydi. Böylece kültürel içerikli kentlileşme
anlayışı aşılmış oldu.
Özelde Türkiye’nin daha genelde Üçüncü Dünya ülkelerinin pek çoğunun yaşadığı bu
kentleşme deneyimine ve ikili yapısına getirilen bu açıklama, ikili yapının bir çevre ülkesi
olarak piyasa mekanizması içinde kalkınma deneyimi geçiren bir ülkede ortaya çıkışının
nedenlerini ortaya koyuyordu. Ne var ki bu açıklamada ülkenin teknolojik bağımlılığı ya da
ithal bir teknoloji ile kalkınması ön plana geçmektedir. Kentleşme olgusunun açıklanışı
yaşanan kapitalistleşme sürecinin tümü açısından kavranamamakta, ancak kısmi bir açıklama
niteliğinde kalmaktadır. Ayrıca bu açıklamaya göre elde edilecek çözüm önerileri sadece
ülkenin kalkınmada seçtiği teknolojinin değiştirilmesine yönelik, uygulanması çok zor
öneriler haline gelmektedir. Bu analizin kentleşme politikaları geliştirmekte yetersiz kalışı,
Türkiye’yi kentleşme olgusunu kavramakta yeni bir aşamaya getirmiştir.
Beşinci aşamayı Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başlayan görüşler oluşturacaktır. Bu görüşler
kenti

ve

kentleşmeyi

az

gelişmiş

kapitalizmin

temel

süreçleri

içine

oturtmaya

çalışmaktadırlar. Bu iki temel süreç, (1) kapital oluşumunda ya da kapitalin yeniden
üretilmesinde, (2) emeğin yeniden üretilmesinde, kentin işlevini kavramaya çalışmak şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Bu iki işlev ve bunların birbirini etkileme yolları üzerinde kısaca
durmakta yarar vardır.
Önce soruna kapital açısından yaklaşılırsa, kentin tümüne bir kapital kümesi olarak
bakılabilir. Bu kapitalin kompozisyonu yatırımların ekonominin çeşitli kesimleri arasında
nasıl dağıldığına bağlı olacaktır. Bu niteliği ile kendisi bir değer yaratma ve artı ürüne el
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koyma biçimlerini belirleyicisi ve bu kapitali yeniden üretme özelliğine sahip olmaktadır. Bir
az gelişmiş ülke kentinin çözümlerine gelen sınırlamaların neler olacağını ve gelişmiş ülke
kentlerinden farklarını kavramakta bu bakış açısı önemli kolaylıklar getirecektir.
Kent yalnız değer yaratılması bakımından değil, yaratılan değerin transferi bakımından da
önemli işlevlere sahiptir. Kent toprağı, tüm Üçüncü Dünya ülkelerinde olduğu gibi,
Türkiye’de de önemli bir spekülasyon aracıdır, değişik türlerde rant oluşturur. Bunların
toplumun hangi grupları elinde kalacağını kurumsal yapısı belirler. Böylece kent yalnız artık
değerin yaratılmasında değil, gruplar arasında bölüşülmesinde de önemli rol oynar.
Birinci süreç açısından kentin işlevini gördükten sonra, emeğin yeniden üretimi aşısından
işlevlerini görelim. Bilindiği gibi konut sorunu emeğin yeniden üretiminde ve dolayısıyla
emeğin ücretinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Tüm kente bu açıdan bakabiliriz. Kent
tüm öğeleriyle emeğin yeniden üretildiği ve parasının belirlendiği bir yerdir.
Gerçekte yukarıda ayrı ayrı belirlediğimiz bu iki işlev birbirini belirleyicidir ve iç içedir. Bu
iç içeliğin kimi örneklerini vermekte yarar vardır. Kent toprağı üstünde spekülatif eylemlerle
hızlı bir değer artışı sağlandığım düşünelim. Son analizde bu değer kentte yaşayanlarca
ödenecektir. Bu da emeğin yeniden üretilmesinin maliyetini yükseltecektir. Bu ise kentte
yaratılan artı değerin bölüşülmesinde bir değişiklik demektir.
Öte yandan bir kentin konut sorununun çözümü için sübvansiyonla düzenli konut yapıldığını
düşünelim. Bu, kentte emeğin yeniden üretiminin maliyetinin düşmesi olacaktır. Bu da kentte
yaratılan artı ürünü denetleyen kapitalist için denetlediği artı üründe bir artış sağlayacaktır,
ancak ekonominin kapitalistin yapacağı yatırımlara ayırabileceği fonlar ve krediler düşecektir.
Bu bakımdan az gelişmiş ülke kapitalisti konut programının gelişmemesini ya da kentsel
yatırımların yapılmamasını yeğleyecektir. Oysa gelişmiş bir ülke kapitalistinin davranışı
tamamen ters yönde olabilecektir.
Az gelişmiş ülkenin geliştirilen kapitalist sınıfı için hem kendi denetimine ayrılacak fonları ve
kredileri en çoğa çıkarmak hem de emeğin yeniden üretiminin maliyetini en aza indirmek bir
amaçtır. Bu durumda kent plancıları için bir sorun olarak görülen gecekondular, geliştirilmeye
çalışılan kapitalist sınıf için bir çözüm olarak ortaya çıkacaktır.
Bu örnekler gösteriyor ki kentleşme olgusunu kavramak için gelişmekte olan bu kuramsal
çerçeve, az gelişmiş bir kapitalist ülkedeki kentleşme sorununu kavramaya, çözümün
sınırlarını ortaya koymaya, önerilecek çözümlerin siyasal süreçteki başarı şansını irdelemeye
olanak verecek bir yapıdadır.
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Türkiye’nin 35 yılı aşan hızlı kentleşme deneyiminde, kentleşmesini kavramakta kullandığı
kuramsal çerçevenin zaman içinde diyalektik bir süreçle nasıl derinleştiğini gördük. Bu
sürecin ilginç özellikleri var. Kuramın değişmesi açıklamaya çalıştığı sorunun değişmesiyle
oluyor. Bu değişmeyi ve derinleşmeyi sağlamakta en önemli rolü olgunun sürekliliği sağlıyor.
Gelişen olgu karşısında yetersiz kalan kuram yerini yenisine bırakıyor.
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Bölüm Soruları
1) Kent ve kentleşme açısından İkinci Dünya savaşı sonrası gelişmeleri anlatınız ve
açıklayınız.
2) Türkiye’de kentleşme alanında yaygın kullanılmış olan kavramsal çerçeve hangisidir?
Tanıtınız ve tartışınız.
3) Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının Türkiye’deki anlam farklılaşmasının nedenleri
nelerdir?
4) Toplumların kuruluşları aşamalarında, kentleşme açısından Tekeli’nin belirlediği dönüm
noktalarını tanıtınız.
5) İlk kent yerleşmelerinin özelikleri nedir?
6) Sanayi öncesi kentlerde tarım dışı üretimin gerçekleştiği loncaların yapısını kısaca
anlatınız.
7) Modern kent planlamasının doğuşunu Tekeli hangi sınıf üzerinden değerlendirir?
8) Türkiye’de kentleşmenin demografik ölçütleri üzerinden İkinci Dünya Savaşı sonrası
gelişmeleri tanıtınız.
9) Türkiye’de kentleşmenin yarattığı sorunlar kır itiyor-kent çekiyor tartışması üzerinden
nasıl okunabilir?
10) İlhan Tekeli Türkiye’de kentleşme sorunlarını çözmeye yönelik olan geliştirilen kuramları
nasıl kategorize etmiştir? Ayrıntılarıyla açıklayınız.
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10. TÜRKİYE’DE KENT ARAŞTIRMALARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) 19. Yüzyıl Ortalarından 1950’ye kadar
2) 1950-1965 Yılları Arasında Kent Araştırmaları
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Giriş
Türkiye’de kent araştırmalarının gelişimini Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 1985 yılında
Ankara’da düzenlemiş olduğu toplantıya sunulan bildirilerin 1986 yılında Sevil Atauz
tarafından derlendiği çalışma üzerinden okuyacağız.
Bu çalışmada kent araştırmaları Tanzimat döneminden başlayarak 1980’lerin ilk yıllarına
kadar geçen zaman dilimi içinde ele alınmaktadır. İlhan Tekeli, Ruşen Keleş, Tansı Şenyapılı
ve Raci Bademli tarafından yazılan makaleler, ülkemizde hem konu üzerinde bilgi birikiminin
nasıl gerçekleştiğini, hem de kente ve kentleşmeye dair hangi çalışmaların yapıldığını ortaya
koyan yazılardır.
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10.1. 19. Yüzyıl Ortalarından 1950’ye Kadar
Türkiye’de 19. Yüz Yıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmanın Gelişimi100
Prof. Dr. İlhan Tekeli
I.GİRİŞ
(…)
Önce, yüzyıllık inceleme dönemimizi ne tür zaman dilimlerine ayıracağım üzerinde
duracağım. Birinci dönem Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e kadar uzanan yaklaşık olarak 70 yılı
kapsayacak, ikinci dönem II. Meşrutiyetten 1930’lara kadar uzanan 20 yılı içerecek. Üçüncü
dönem ise 1930’ lardan 1950’ye uzanan yirmi yıldan oluşacak. Böyle oldukça alışılmamış bir
dönemlemenin seçilmesi mantığı, her dönem ele alındığında açık hale gelecektir.
(…) her dönem ele alındığında, önce o dönemdeki kentleşme ve kentsel yapıdaki değişiklikler
ve temel kentsel sorunlar, bunları çözümlemek için kentsel yönetimin nasıl örgütlendiği, ne
tür ideolojik çerçeveler ve yaklaşımlarla çözümler arandığı ortaya konulacaktır. Daha sonra,
bu gelişmelerin ne tür yeni bilgi talepleri yarattığı, bu taleplerin toplumda ne tür yollarla
karşılandığı ya da üretildiği araştırılacaktır.
Kent sorunlarının çözümünde kullanılan bu bilgilerin türleri, hangi meslek gruplarınca
sağlandığı, bilginin ya da gerekli hünerlerin ülke içindeki eğitim kurumlarında yeniden
üretilip üretilemediği, bu üç dönem boyunca önemli ölçüde değişecektir. İlk dönemlerde
sorunların çözümlerine daha çok mühendislik ve mimarlık bilgi ve hünerleri içinde
bakılırken, ancak son dönemde sosyal bilim çözümlemelerinden yararlanılmaya başlanacaktır. İlk dönemlerin ele alışlarında, doğrudan batıdan aktarılan bilgiler dolayısıyla
çeviri yayınlar ağır basarken, zaman içinde bu doğrudan aktarmaların yerini, Türkiye
koşullarında yeniden yorumlar almaya başlayacaktır. Daha sonra da özgün katkıların
gelişmesi beklenebilir. (…)
(…) ayrıntılı analizler daha çok kent sosyolojisi üzerinde yapılacak, diğer alanlardaki
gelişmelere kısaca değinilecektir.

100

Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişmesi, 1986, 239-268.
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10.1.1. II. Tanzimat’tan İkinci Meşrutiyet'e Kadar Olan Gelişmeler
19. yüzyılda bir yandan Avrupa’da kapitalizmin gelişerek sanayi devrimini gerçekleştirmiş
olması ve bu gelişim sonucunda aşama aşama kurulan emperyalist denetim, öte yandan
Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni koşullara uyum için reform çabaları ve imparatorluk içinde
kapitalistleşme süreçlerinin işlemeğe başlaması birleşerek, imparatorluğun yerleşme yapısında
önemli değişmelere yol açmıştır.
19. yüzyılda ülkenin dış pazarlara açılması ulaşım ve tarım teknolojisindeki gelişmeler; 16.
yüzyıla göre daha yüksek oranda bir kentleşmeye olanak vermiş, kentli nüfus oranı 16.
yüzyılın yüzde 8 - 9’luk düzeyinden, yüzde 25 düzeyine yükselmiştir. Kentlerin genel olarak
büyümesi yanı sıra, mekânsal dağılımı da değişme göstermiştir. 16. yüzyılın Anadolu'nun içe
dönük kentsel dağılımı, yeni dışa dönük ticaret biçimi nedeniyle dışa dönük hale gelmiştir.
Eski küçük liman kentleri hızla büyümüş, yeni liman kentleri doğmuştur. Anadolu’nun kıyı
kesimlerinde nüfus hareketleri yoğunluk kazanmıştır.
19. yüzyıl, kentlerin formunda da önemli değişiklikler getirdi. Yeni gelişen kapitalist iş
ilişkilerini; 16. yüzyıl kentinin bedesteni içinde gerçekleştirmek olanağı yoktu. Yeni iş
ilişkilerinin gerektirdiği merkez, eski merkezin dışında oluştu. Tanzimat’ın getirdiği yeni
bürokratik yapı, ilk kez konuttan farklılaşmış devlet dairesinin doğuşuna neden oluyor; 19.
yüzyıl merkezindeki yeni değişmelere katılıyordu. Böylece Osmanlı kentinin merkezi iki
odaklı bir yapı kazanıyordu.
Kent merkezinde görülen dönüşümün, konut alanlarına da yansıması oluyordu. Kent içi
ulaşım olanaklarının gelişmesine paralel olarak, kent dışı banliyöler oluşmaya başladı. Kentin
yüksek gelirli gruplan banliyölere taşındılar.
Kentlerin yalnız formunda değil, iç dokusunda da önemli değişmeler olmuştur. Kent içi
ulaşım artık 16. yüzyıldaki gibi sadece yaya olarak ya da kayıkla kurulmuyordu. Büyük liman
kentlerinde vapur ve yabancı şirketler eliyle tramvay işletiliyordu. Kent içi ulaşımda ise, atlı
araba önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bütün bunlar geleneksel Osmanlı kentinin yol dokusunda köklü değişmeleri gerektirecektir.
Kent içinde yapılaşma süreçleri de önemli değişme göstermektedir. Kentin gelişmesini
belirleyen yapılar, 16. yüzyıldaki gibi vakıf binaları değildir. Devletin yeni yüklendiği işlevler
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dolayısıyla devlet yapılarının sayısı ve çeşidi artmıştır. Bu yapılarda eskiden olduğu gibi
«Hassa Mimarları Ocağında» yetişen mimarlarca değil, çoğunlukla batıda yetişmiş yabancı ya
da Müslüman olmayan Osmanlı mimarlarca tasarlanacaktır. Bu ise, kendi içinde gelişen bir
mimarlık stilinin devamını engelleyecek, batı akımlarının yansımasını kolaylaştıracaktır. 19.
yüzyılda özel mülk sahiplerince yapılan binalarını da önemi artmıştır. Artık kentte yalnız
konut alanları değil, yeni oluşan modern merkez, banliyöler hep özel mülk sahiplerince
yaptırılacaktır. Arsa değerlerinde önemli artışlar olacak, yüksek yoğunluklu çok katlı
gelişmeler başlayacaktır. 19. yüzyıl kenti de, 16. yüzyıl kenti gibi yangın ve deprem vb.
nedenlerle yok olup yeniden yapılma sorunlarıyla karşı karşıyadır. Ama yeni yapılaşma
süreci, 16. yüzyılın kentsel dokusunu yeniden üretme özelliğini kaybetmiştir. Bir yandan yeni
imar nizamları gelmiş, öte yandan yeni binalar bir ocaktan bir loncadan gelen, gelenekleri
yeniden üreten kişilerce değil, değişik kökenli mimarlarca üretilmeğe başlamışlardır.
19. yüzyılda değişen bu kentin alt yapı gereksinmeleri, çökmekte olan vakıf kurumuyla
karşılanamıyordu. Kadının yargı işlevleri yanı sıra gördüğü kent yöneticiliği, özellikle batı
kapitalizmine eklemleşen kentlerin gereksinmelerini karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bunu
çözümlemek için belediyeler kurulmaya başladı. 1857’de Galata ve Pera'da «Altıncı Daire-i
Belediye» kuruldu. 1877’de I. Meşrutiyet Meclisinin kabul ettiği ilk yasalardan biriyle de,
tüm İmparatorluğa yaygınlaştırıldı. Ortaya çıkan bu belediye güçsüzdür, gelir kaynakları
sınırlıdır. Kurulmasının belki de temel nedeni olan alt yapıları gerçekleştirmekte yetersizdir.
Kentsel alt yapılar ve hizmetler, imtiyazlı yabancı şirketler eliyle üretilecektir.
Osmanlı İmparatorluğu'nda da kentsel planlama pratiği Avrupa’da olduğu gibi 19.
yüzyılın ikinci yarısında gelişmiştir. Avrupa’da bu planlamayla endüstri kentinin sosyal
hareketlerine, sağlık sorunlarına çözüm aranırken, Osmanlılarda çözüm aranan
sorunlar farklıdır. Çözüm aranan sorunlar, büyük kayıplar yaratan yangınların
önlenmesi, kent içi yolların yeni kent içi ulaşım araçlarına uygun hale getirilmesi, kentin
artan nüfusuna ve göçmenlere yeni mahalleler kurulmasıdır. (…)
19. yüzyıl içinde bir yandan değişen kent formu ve yeni yapılaşma süreçleri, öte yandan yeni
imar yasaları fiziki çevrede kültürel sürekliliğin yeniden üretilmesini önlüyordu. 19. yüzyılda
yaşanan bu dönüşümün, kültürel mirası tahrip edici sonuçları, yine batıdan gelen etkilerle de
olsa, korumacılık düşüncesinin ilk tohumlarının atılmasını sağlayacaktır. 1858 yılında ceza
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kanununa eklenen bir madde ile kutsal ve anıtsal yapıların korunması hukuk sisteminde yer
alıyordu. 1869, 1874, 1884 ve 1906’da çıkarılan asarı atika nizamnameleriyle, aşama aşama
genişleyerek, tarihsel özellik gösteren her emare koruma hukukunun kapsamına giriyordu.
19. Yüzyılda Yaşanan Kentsel Dönüşümün Yönlendirilmesi İçin Gerekli Bilgi Talebinin
Karşılanma Biçimi
Osmanlı kentsel yapısında ve yönetiminde 19. yüzyılda önemli dönüşümler yaşandığı ve
yönetimin bu dönüşümleri belli ölçülerde de olsa yönlendirmek istediğini gördük. Bu ise yeni
bilgiler ve hünerler gerektiriyor. Oysa bu yeni bilgi ve hünerleri toplumun geçmişteki yapısı
üretemiyor. O halde bunların topluma hangi kanallardan girdiği ve toplumda yeniden
üretilmesinin nasıl kurumsallaştığının gösterilmesi gerekiyor.
Osmanlı toplumunun geleneksel eğitim kurumları, yeni işlevleri görecek biçimde reformlar
geçirmiyor, zaman içinde işlevlerini kaybediyor. Yeni yükseköğretim kurumları ise
başlangıçta sadece askeri meslek okulları niteliğindedir, sivil yükseköğretim kurumları
dönemin sonlarına doğru gelişiyor. Birkaç başarısız girişimden sonra Darülfünun ancak
1900’ler sonrasında süreklilik kazanabiliyor. O da güçsüz. Bu durumda özellikle dönemin
başlangıcında yeni bilgi ve hünerlerin sisteme gelmesi ve yeniden üretilmesi büyük ölçüde
yeni gelişen bürokratik kurumlar içinde olacaktır. Yönetim pratiğinden ayrı ya da farklılaşmış
bir bilgi aktarımı ya da yeniden üretimi, henüz söz konusu değildir. Bilimsel gelişme
bakımından önemli bir dönüm noktası olan bu farklılaşma, ancak dönemin sonuna doğru
kurumsallaşacaktır.
Batıdan gelen bilginin yönetime aktarılmasında değişik kanallar birlikte çalışmaktadır, bunlar
şöyle sıralanabilir:
a) Hariciye Nezareti tercüme kaleminden, dıştaki sefaretlere kadar uzanan, devletin dışarıyla
ilişkili yönetim kademeleri,
b) Çeşitli dönemlerde devletçe batı ülkelerine eğitime gönderilenler,
c) Polonya mültecileri örneğinde olduğu gibi, kendi ülkelerindeki siyasal hareketlere karışıp
kaybettikten sonra, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan aydınlar,
d) Müslüman olmayan Osmanlı milletleri içindeki burjuvazinin daha erken gelişmesine
paralel olarak batıda okuyan aydınlar,
e) Ordudan başlayarak daha sonra diğer uzmanlık alanlarına yayılan batılı uzmanlar,
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f) Yabancı sermaye yatırımlarına paralel olarak gelen yabancı teknisyenlerdir.
Bu çok sayıda kanalın sağladığı yeni bilgiye yönelimli kişilerin sayısı azdır, tepede küçük bir
elit oluşturmaktadır. Bu kanallarla aktarılan bilginin yeniden üretimi, olabildiği kadar yönetim
içinde olmaktadır.
Yönetimden bir ölçüde de olsa farklılaşmış bilgi aktarımı ve üretiminin 19. yüzyılda iki farklı
aşamadan geçtiği görülmektedir. İlk aşama bilim derneklerinin kurulması olmuştur
denilebilir. (…) cemiyetler başlangıçta farklılaşmamış bir biçimde felsefeden, doğa
bilimlerine ve edebiyata kadar uzanan konularla ilgilendiler. Daha sonraki yıllarda daha
uzmanlaşmış alanlarda bilim cemiyetleri kuruldu.
Gerekli bilgi ve hüner üretiminin yönetimden farklılaşmasındaki ikinci ve daha önemli
aşama, sivil yükseköğretim kurumlarının kurulması oldu. Mekteb-i Mülkiye (1859),
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1866), Hukuk Mektebi (1879), Sanayii Nefise Mektebi (1879),
Hendese-i Mülkiye (Mühendislik Mektebi) (1883) kuruldu. Darülfünun-u Osmani (1871) ve
Darülfünun-u Sultani (1874) denemelerinden sonra Darülfünun-u Şahane (1900) yılında
kurulacak ve süreklilik kazanacaktır. Böylece bilimin gelişmesinin yönetimden ve askeri
eğitimden farklılaşması, belli bir olgunluk düzeyine ulaşacaktır.
Bilimsel bilginin geçirdiği bu genel gelişme çizgisi içinde kentsel yeniden yapılanmanın
gerektirdiği bilgi akımı nasıl sağlanmıştır? Dönemimiz göz önüne alındığında, bu soruna iki
ayrı düzeyde yaklaşmakta yarar görülebilir. Birincisi, temel politika kararlarının verilmesi,
İkincisi ise bu kararların uygulanması için gerekli bilgilerdir.
Bu dönemde politika kararlarının verilmesini yönlendiren bilimsel bilgi birikimi değil, daha
çok batıdaki pratikler olmuştur. Bir kaç örnek vermek gerekirse Hausmann’ın Paris’ deki
uygulamalarının Türkiye imar pratiğine önemli etkileri olmuştur. Bu dönemde Paris’de sefir
bulunan Ahmet Vefik Paşa, Bursa'da imar uygulamaları yaparken, bu örneğin etkisi altındadır. Viyana etrafındaki surların yıkılması, Osmanlı kentlerinde benzer uygulamalara yol
açar. Bu örneklere kentsel altyapı şirketlerinin kuruluşu vb. eklenebilir. Yönetimin, hem
dıştaki pratiklerin etkisiyle, hem de içteki olguların zorlanmasıyla aldığı bu kararların
uygulanması, teknik bilgi gerektirmekte ve bu konudaki gelişmeleri zorlamaktadır.
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Kentteki imar hareketlerinin zorladığı teknik alandaki ilk gelişmeler, harita mühendisliği
alanında olmuştur. Başlangıçta harita mühendisliği ile imar planı hazırlama hünerleri,
bugünkü gibi bir farklılaşma göstermiyordu. 16. yüzyılda Piri Reis, deniz haritaları yaptığı
gibi, İstanbul kenti için de harita yapmıştı. Bu hüner birikimi sürmeyecek, 19. yüzyılda
batıdan alınarak yeniden kurulmaya çalışılacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun haritalarının
yapılması konusunda ister içten gelsin, ister yabancı ülkelerden gelsin, temel ilgi askeri
kaynaklıydı. Modem kent haritaları da önce Türkiye’deki yabancı subaylara yaptırıldı. (…)
Bu yıllarda mühendis mektebi öğrencilerinin ve Erkan-ı Harp subaylarının, kent planlarını
yapmağa başladığı görülmektedir. Mühendishanenin başına getirilen Bekir Paşa, İstanbul için
Haussman’ın etkisinde bir plan hazırlayacaktır. Hoca Paşa yangın alanı planı (1864), Bursa
planı haritası (1861) haritacı subaylarca yapılacaktır. 1875 yılında Paris’te İkinci Uluslararası
Coğrafya Kongresinde, Erkânı Harbiye Harita Dairesinin hazırladığı haritalar, birinci
dereceden mükâfat alacaktır. (…)
Bu dönemde imar planı yapılması, daha çok harita mühendislerinin işi olarak görülmektedir.
Ülkede

mimarlık

pratiğindeki

ve

eğitimindeki

gelişmelere

paralel

olarak,

harita

mühendisliğinin yerini mimarlık almaya başlayacaktır. Ama bu dönem sonunda bu süreç
ancak başlayacak, bitişi tamamlanmayacaktır.
Geleneksel Osmanlı düzeninde, Hassa mimarları devlet yapılarının yapmak yanı sıra,
kentlerin dokularının oluşumunu da denetliyorlardı. Bu görevi İstanbul’da «Mimarbaşı»
görürken, diğer kentlerde onun atadığı kent mimarları görürdü. Kural olarak bunlardan izin
almadan hiçbir yapının başlamaması gerekirdi. Yeniçeri Ocağının ortadan kaldırılmasından
sonra, «Hassa Mimarları Ocağının» yok olarak yerini «Ebniye-i Hassa» müdürlüğünün alışı
salt bir örgüt adı değişmesi değildir. Artık «mimar», hassa ocağı içinde belli bir geleneğe göre
yetişmeyecektir. Mimarlar, ya Nigogos Balyan gibi Avrupa’da okumuş Müslüman olmayan
Osmanlılar, ya da Montani, Valuri, Jasmund vb. Türkiye'de çalışan yabancılar olacaktır. Bu
ise, batıdaki mimarlık anlayışının yansımasını hızlandıracaktır.
(…) Mimarlara bir kent planı hazırlatılması yönündeki ilk adım, II. Abdülhamid'in Paris baş
mimarı Buvar’a II. Meşrutiyet’in son yıllarında Paris sefiri aracılığıyla plan hazırlatmasıdır.
Buvar, ciddi bir çalışma yapmadan ve İstanbul’a gelmeden, sadece fotoğraflardan
yararlanarak, ana yolların ve meydanları düzenlenmesi için perspektifler yapmıştır. Hiçbir
213

uygulama olanağı olmayan bu planın yaptırılması, güzel kent arayışının bir kanıtı olmanın
ötesinde, ilginç değildir.
Batıda, kent planlamasına ilişkin girişimlerin, hiç olmazsa başlangıçta, kent sağlığı
sorunlarıyla iç içe geliştiğini biliyoruz. Osmanlı kenti de, daha çok sanayi öncesi kentlerinin
kolera ve veba gibi salgın hastalıkları ile karşı karşıyadır. 1839’da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyei Şahane’nin kurularak yeni bir atılım yaptıktan sonra, bu konuda ilk yayınlar ortaya
çıkacaktır. İsmail Paşa’nın Kolera risalesi 1847 tarihini taşımaktadır. Bunu diğerleri
izleyecektir.
(…)
Osmanlılarda 19. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler, daha çok mühendislik, tıp ve doğa bilimleri
alanında olmuştur. Sosyal bilim alanındaki gelişmeler, özellikle de bunların kent olgusuna ve
sorunlarına yönelmeleri, çok sınırlıdır. Bu konuda iki geleneksel alan, coğrafya ve tarihteki
gelişmelere kısaca da olsa değinmek gerekir.
17. yüzyılda Kâtip Çelebi coğrafya bilgisini bir sistem olarak görüyor, bunun içinde kent
coğrafyasına özel bir yer veriyordu. 19. yüzyıl coğrafyası Kâtip Celebi’ deki düzeyden çok
uzaktır. 19. yüzyılda Osmanlı toprakları üzerindeki özgün coğrafya çalışmaları yabancılar
tarafından yapılmıştır. 19. yüzyılda batı kapitalizmi kendisine yeni pazar alanları ve
hammadde kaynakları ararken coğrafya kurumlan aracılığıyla tüm dünyayı araştırmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu da önemli araştırma alanlarından biri olacaktır. (…) Şehirlerin
tarihinin yazılmasına ve bunların yayınlanmasına ilginin 1870'li yıllardan sonra başladığı
görülmektedir (..) Bu tarihten sonra kent tarihine ilginin duyulmasında değişik etkilerden söz
edilebilir. Bunlar; yabancıların çalışmaları, 1870 yılından itibaren vilayet salnamelerinin
yayınlanmaya başlaması, belediyelerin kuruluşundan sonra kentin tarihinin yazılacak bir
kişilik olarak görülmesi şeklinde sıralanabilir. Bunlara, 20. yüzyılın başında «Seyyahların» bir
olgu olarak belirmesi ve kent rehberlerine gereksinme duyulması eklenebilir. (…)

10.1.2. III. İkinci Meşrutiyetten 1930’lara Kadar Olan Gelişmeler
İçinde Cumhuriyet'in ilanı gibi önemli bir kesiklik olmasına karşın, ikinci dönemi 1930’lara
kadar uzatmamızın ana nedeni, Cumhuriyet’in getirdiği köklü değişikliklerin
1930’lardan sonra ortaya çıkmasıdır. Tüm bu dönem boyunca belediye yasaları, imar
yasaları daha önceki dönemlerdeki gibi kalacaktır. Değişen, özellikle İstanbul Şehremaneti
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etrafında dünya şehircilik ve belediyecilik deneyini Türkiye’ye aktarmaya ve uygulamaya
çalışan bir çevrenin oluşmasıdır.
Kentleşme süreci ve kentleşme sorunları bakımından, Kurtuluş Savaşının ve Cumhuriyetin
ilanının önemli değişiklikler getirdiği açıktır. Kurtuluş Savaşı sonrasında yeni Cumhuriyet, bir
yandan savaş sırasında hemen hemen hepsi büyük yangınlar geçiren Batı Anadolu kentlerinin
imarı sorunuyla, diğer yandan Yunanistan'la Türkiye arasında gerçekleşen büyük nüfus
mübadelesinin çıkardığı yerleşme sorunlarıyla karşılaşacaktır. Bunun ötesinde, Cumhuriyet'in
ilanıyla eşzamanlı olarak Ankara’nın başkent ilanı, çok önemli bir yeni anlayış getiriyordu.
Cumhuriyet burjuvazisi İstanbul'un kozmopolit havasından koparılarak, yeni yaşam
kalıplarıyla geliştirilmek isteniyordu. Ankara’nın modern bir kent olarak kurulması, rejimin
başarısıyla özdeşleşiyordu. Cumhuriyet’le birlikte böyle önemli sorunlar gündeme gelmişti
ama 1930’lara kadar Cumhuriyet, bu sorunların üstesinden, büyük ölçüde Osmanlı
kurulularıyla gelmeye çalışacaktır. Eğer bu dönemi kısaca adlandırmak gerekirse,
İmparatorluk’tan Cumhuriyet'e geçiş dönemi olarak adlandırabiliriz.
İkinci Meşrutiyet'ten 1930'a Kadar Uzanan Geçiş Döneminde Kente İlişkin Bilgi
Alanlarındaki Gelişmeler
İlk belediyenin kurulmasından ikinci Meşrutiyete kadar geçen yarım yüzyıl içinde,
belediyecilik konusunda hiçbir kitap yayınlanmamıştır. II. Meşrutiyet’te Operatör Dr. Cemil
Topuzlu Paşa ile Cumhuriyet döneminde Operatör Dr. Emin Bey, İstanbul Şehremaneti
çevresinde etkili bir yayın faaliyeti başlatacaklardır.
Bu yayınlar üç grupla toplanabilir. Birinci grupta belediye yönetiminin iyileştirilmesi
konusunda Avrupa ülkelerinin deneylerinden yararlanılarak yapılan önerileri içeren raporlar,
layihalar yer almaktadır. Bunlar arasında Kadıköy Dairesi Müdürü Celal Esat (Arseven) in
raporları, önemli bir yer tutmaktadır.
İkinci grupta, belediye yönetimi konusunda telif ve tercüme kitaplar yer almaktadır. Bu
grubun kuşkusuz en önemli eseri Osman Nuri (Ergin) nin Mecelle-i Umur-u Belediye’sidir.
Beş büyük ciltten oluşan bu eser 1914 - 1922 yılları arasında yayınlanmıştır. Bu beş ciltten en
önemlisi, en son yayınlanan Tarih-i Teşkilat-ı Belediye adlı birinci cildidir. Bunda, kent
yönetimlerinin dünyadaki gelişimi ayrıntılı biçimde İncelenmektedir. Osman Nuri Bey,
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belediyeyi, «ulusal egemenliğin önemli bir etkeni», «belde halkının kendilerine ait işleri kendi
seçtikleri kişilerce» yürütme yolu, «üzerindeki vesayet, sadece genel güvenlik ve anayasal
düzenle sınırlı» bulunan, «yargı haklarına» sahip güçlü bir sivil toplum kurumu olarak ortaya
koymaktadır. Bu gruptaki yayınlara Osman Nuri Bey'in İstanbul Şehreminleri (1927) ve
Şehremini Emin Beyin çevirdiği Paris Şehremaneti Usul-u Mali ve İdari Mecellesi'ni
(1925) eklemek gerekir.
Üçüncü grupta 1924 yılında yayınlanmaya başlayan İstanbul Şehremaneti Mecmuası yer
almaktadır. Mecmua çıkarken kendisini «şehirciliğe, sıhhati umumiyeye ve garp
belediyeciliğine ait asar ve maksatı müfide ve mütenevia» yı havi... Türkiye'nin yegâne
belediye mecmuası» olarak tanıtıyordu. Bu üç tür yayınla, bu geçiş döneminde batı
belediyecilik deneyinin aktarımının, sistematik hale getirildiği söylenebilir.
(…)
Bu dönemi bir önceki dönemden ayıran önemli özelliklerden biri, sosyal bilimler alanında da
gelişmelerin başlamasıdır. II. Meşrutiyet sonrasında kentsel araştırma bakımından çok önemli
bir gelişme, sosyolojisinin kurumsallaşmasıydı. İmparatorluğun karşılaştığı bütünlüğünü
koruma, gelişme ve ulaşma gibi sorunlara, bu bilim alanında yanıtlar bulunabileceği umudu,
İttihat ve Terakki'nin ideoloğu olan Ziya Gökalp'ın sosyolojisinin öncülüğünü yapması, bu
kurumsallaşmayı kolaylaştırıyordu. 1908 yılında Ahmet Şuayıp, Mehmet Cavid, Rıza Tevfik
Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Dergisini çıkarmaya başladılar. Balkan Savaşı sonrasında
İstanbul’a gelen Ziya Gökalp, Darülfünun’da düzenlemeler yapılırken, Edebiyat Fakültesinde
Sosyoloji Kürsüsü’ nü kuracak, N. Sadak, Halim Sabit, Fuat Köprülü gibi gençleri çevresinde
toplayacak 1917'de İçtimaiyat Dergisini çıkaracaktır. Böylece iktidara yakın olan
Durkheim’ci sosyoloji çizgisi, kurumsallaşacaktır.
Muhalefette olan Prens Sabahattin'in tanıtmaya çalıştığı «science sociale» okulu Le Play'ın
çizgisini izliyordu. Bu çizgi de, Mehmet Ali Şevki'nin «Meslek-i İçtimai» Derneği’ni kurması
ve Meslek-i İçtimai Dergisi'ni çıkarmaya başlamasıyla, bir ölçüde kurumsallaşıyordu. Ama Le
Play Okulunun ayırıcı özelliği olan monografik çalışmalar, ne köy ne kent düzeyinde
yapılıyordu. Prens Sabahattin'i ilgilendiren, siyasal düşüncelerini yaymaktı. M. Ali Şevki Bey
ise, ilk köy monografilerini, ancak 1930’lu yılların sonlarına doğru yayınlayabilecekti. Bu
dönemde henüz kentlere ilişkin monografik çalışmalar olmamasına karşın, kent olgusunun
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toplumbilimsel açıklamaları yapılmaya başlamıştır. Ziya Gökalp 1917'de İçtimaiyat
Mecmuası’nda A. Şuayip'in Ulum-u İçtimaiye ve İktisadiye Dergisinde izlediği H.
Spenser'ci çizgide, kenti, şöyle çözümlemektedir:
«İnsanlar şehrin küçük sahasına sıkışıp kalınca, bunun civarındaki toprak, ne çobanlık, ne de
çiftçilik tarikiyle bu büyük kitleyi besleyemez. Burada Darwin’in (yaşamak için mücadele)
kanunu meydana çıkar. Bu büyük tabiatçıya göre, iki uzviyet birbirinin ne kadar aynı ise,
yaşadıkları saha ne kadar dar ve oradaki gıda ne kadar az ise aralarında rekabet o kadar
şiddetli olur. Hâlbuki birbirinden ayrı nevilere, cinslere şubelere mensup birçok uzviyetler,
gayet dar bir sahada aralarında hiçbir rekabet olmaksızın yaşayabilirler… İşte aynı hal şehirde
insanların başına geliyor… Demek ki şehirdeki içtimai kesafetin husule getirdiği şiddetli
rekabetten kurtulmak için, yalnız bir açık yol var. Yeni hirfetler icad etmek. O halde, iş
bölümü mihaniki bir surette içtimai sebeplerden husule geliyor. Şehir, fertleri daima yeni
hirfetler ibda eylemiye sevk ve icbar ediyor... Bu surette gittikçe fertlerde ma'şeri vicdandan
başka olarak, iptida mesleki, sonra da ferdi vicdanlar teşekkül etmeye başlıyor. Bu yeni
vicdanların teşekkülü, eski semiye ve aşiret vicdanlarının büsbütün inhilaline sebep olduğu
gibi, ma'şeri vicdanın kemiyetçe azalarak keyfiyetçe daha insani bir mahiyet almasını intaç
ediyor.»
Ziya Gökalp 1923 yılında Küçük Mecmua'yı çıkarırken, «Köy Medeniyeti Şehir
Medeniyeti» ile «Köy ve Şehir» başlıklarını taşıyan iki makale yazacaktır. Köy ve Şehir adlı
yazı, daha sonraki dönemde Osman Nuri Bey’in, Türk kentlerine ilişkin olarak geliştirdiği
tezin ilk nüvelerini taşıması bakımından önemlidir. Ziya Gökalp’ı izleyelim:
«Türkiye'de Türk köyleri, birer komün halinde olduğu halde, maateessüf, şehirler henüz
komün mahiyetine girememiştir. Hâlbuki Avrupa’da komün hayatı ibtida şehirlerde başlamış,
sonra şehirlerden köylere sirayet etmiştir.
«Şimdiye kadar, Türkiye'de şehirlerin birer komün haline girmemesi sebepsiz değildir. Her
şehirde Fransız’ların «Komünote» adını verdikleri meshebi cemaatler vardı. Her cemaat
hususi vakıflarıyla dini bir komün hayatı yaşıyordu. Zaten cemaat demek, dini bir komün
demektir. İşte bu dini komünlerin birbirinden müstakil bütçelere, mekteplere, hastanelere,
imaretlere malik olması, hepsinin birden müşterek bir şehir hayatı yaşamasına mani oluyordu.
Filvaki, her şehirde kanunun vücuda getirdiği bir belediye teşkilatı mevcuttu. Fakat
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cemaatlerin hususi hayatları şehrin hakiki belde, «site» olmasına mani oluyordu. Hiç bir
şehirde hatta İstanbul'da bile, tam manasıyla bir belediyenin vücuda gelmemesi bundan dolayı
idi.
«O halde şehirlerin birer belde haline girmesini, her şehirde bir belediye bir komün
tesanüdünün uyanmasını temin için ne yapmalı? Bunun yegâne çaresi, vakıfların rekabesini
belediyelere tevdi etmektir.»
Kente ilişkin toplum bilimsel açıdan çözümlemelerin başladığı bu dönemde, kentlere ilişkin
ilk istatistik verilerin toplanmaya başladığını da görüyoruz. Toplum için sistematik veri
toplanması ve bunun sistematik yorumlanması başka bir deyişle istatistik konusundaki ilk
ders kitapları Mehmet Cavit (1909), Ahmet Emin (Yalman) (1915), Mustafa Zühdi (İnhan)
(1919), tarafından yayınlandı. Bu kitapların yayınlandığı yıllarda, İstanbul Şehremaneti
İstatistik Şubesi İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası’nı yayınlamaya başladı. 1913-1919
arasında yayınlanan bu mecmua, kentler hakkında ilk sistematik bilgi toplama girişimiydi.
Türkiye’de bir kent üzerindeki ilk sosyal araştırma da, Robert Kolej Sosyoloji
Profesörü Clarance Richard Jakson yürütücülüğünde bir ekibin gerçekleştirdiği «The
Pathfinder Survey of Constantiople» adıyla tanınan çalışmadır. Mütareke döneminde
İstanbul'un çok karmaşık ve sorunlu hale gelen toplumsal yapısı içinde, Amerikan
«philanthropie» örgütleri, ne tür bir yol izleyecekleri konusunda belirsizlikler içindeydi. Bu
örgütlerin politika oluşturmasına yardımcı olmak üzere, Amerikan sosyal hizmetler
anlayışının çerçevesi içinde araştırma yürütüldü. Bu araştırma, sosyal hizmetleri yönlendirme
amaçlı olsa da, 1920'ler İstanbul'unun toplumsal yapısı hakkında bilgi verici bir özelliğe
sahiptir. Bu kitaba önsöz yazan Robert Kolej Başkanı, İstanbul’da «sivil bilinç» olmayışına
işaret ederek, Ziya Gökalp’ın yargısıyla bir paralellik içine giriyordu.
Bu dönemde, 1915 yılında Darülfunun’da Coğrafya Enstitüsü Müdürlüğü’ne E. Obst
atanarak, araştırmalar geliştirilmek istendiyse de, bunun kent coğrafyasına yansıması pek az
olmuştur. Darülfunun’da yapılan araştırmalar, daha çok fiziki coğrafyaya dönük olmuş beşeri
coğrafya konusundaki çalışmalar da, ders kitabı hazırlamak düzeyinde kalmıştır. Konumuza
yakın olan mevzii coğrafya araştırmaları gelişmemiştir. Bunun tek istisnası 1925- 1928 yılları
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arasında Coğrafya Bölümü’nde hocalık yapan Th. Lefebvre’in mevzii coğrafya araştırmaları
için bir anket sistemi geliştirmesidir.
(…)

10. 1. 3. 1930 - 1950 Arasında Olan Gelişmeler
Bu dönemde kentleşme, hemen hemen nüfus artış hızına paralel olmuştur. Kentleşmenin
hızlanması, ancak dönemin sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda tüm
Türkiye’de görülecek yılda % 6 düzeylerine varan kentleşme hızı, sadece yeni başkent
Ankara'da görülmektedir. Ankara, daha sonra Türkiye’nin karşılaştığı hızlı kentleşme
sorunlarının ortaya çıktığı ön bir örnek olacaktır. Bu dönemde kentleşme sürecinde ortaya
çıkan en önemli değişiklik, devletçilik uygulaması ve demiryolu programına paralel olarak
liman kentlerinin, İç Anadolu kentlerine göre öneminin azalmasıdır.
Bu dönemin esas ayırıcı özelliği, 1930-35 yılları arasında çıkarılan yasalarla, belediye
yönetiminin ve imar mevzuatının tamamen yenilenmesidir. 1930 yılında çıkarılan 1580
sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 1933 yılında çıkarılan
2033 sayılı Belediye Bankası Kuruluş Kanunu, 1934 yılında çıkarılan «Belediyeler İstimlak
Kanunu ve 1935 yılında çıkarılan Belediyeler İmar Heyeti Kuruluş Kanunu ile Türkiye’de
Belediyeciliğin ve kentsel gelişmeden beklenenlerin çerçevesi çizilmiştir denilebilir. Daha
sonraki yıllarda yapılan tüm değişikliklere karşın, günümüzde de bu çerçevenin hala
uygulamayı yönlendirdiği söylenebilir.
Bu yasalarda belediyelerin görev alanı genişletilmiştir. Belediye Yasası ile Hıfzıssıhha
Yasası adeta bir çift yasa olarak çıkarılmıştır. Kentlerin, «sağlığın, temizliğin güzelliğin ve
modern kültürün örneği» olması istenmektedir. «Türkiye'nin bayındırlığı, vatandaşların
düzgün

belediye

yönetimi

altında

medeniyet

yaşayışı

görmelerine,

belediyelerin

yükselmesine» bağlanmaktadır. Bu yeni kentsel yaşam, Osmanlı imgelerini taşımayacak,
çağdaş olacaktır. Bunun için de belediye yasasıyla, her belediye imar planı yapma
yükümlülüğü getiriliyordu. Yapılacak planların öngörülen çağdaş yaşamı gerçekleştirmesi
için de, planların nitelikleri, çıkarılan Yapı ve Yollar Yasası’yla çok ayrıntılı biçimde
belirleniyordu. Belediyeler bu planları yapmakta yetersiz kalınca da, Ankara’da Belediyeler
İmar Heyeti kuruluyor, planları yaptırma işlevi merkezileşiyordu.
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Cumhuriyet’in planlı ve çağdaş bir kentsel gelişmeyi gerçekleştirmek için kurduğu bu yasal
çerçevenin, bir tane ama çok önemli eksiği vardı. Belediyelerin gelirini artıracak bir belediye
gelirleri yasa tasarısı hazırlanmıştı ama yaşanan ekonomik bunalım içinde bu tasarı yasallık
kazanamadı. Belediyelerin kaynak sorununu çözmek için kurulan Belediyeler Bankası, yeterli
olmayacaktı.

10.1.4. 1930 - 1950 Arasında Kente İlişkin Bilgi Alanındaki
Gelişmeler
Bir önceki dönemde İstanbul Şehremaneti çevresinde Belediye yönetimi konusunda gelişen
bilgi birikimi ve batı belediyecilik deneyinin sistematik aktarımı, bu dönemde yeni çevrelere
yaygınlaşacak ve 1933 üniversite reformundan sonra da, üniversite içinde yer almaya
başlayacaktır. 1933 üniversite reformundan sonra üniversitelere Hitler Almanya’sından kaçan
profesörlerin gelmesi üzerine, daha önceki dönemde aktarılan belediyecilik deneyi Fransa
kaynaklı iken, bu dönemde Alman belediyecilik deneyleri aktarılmaya başlayacaktır. Bu
konuda Türkiye'ye gelen Alman profesörler sosyal demokrat olduğu için, bu aktarma da,
böyle bir görüş açısının etkilerini taşıyacaktır.
Bir önceki dönemde İstanbul'da Şehremaneti çevresinde yapıldığını gördüğümüz çalışmalar,
bu dönemde, yeni adı İstanbul Belediye Mecmuası olan dergi etrafında sürecektir. Buna
İstanbul'da Fritz Neumark'ın yönetimindeki İstanbul Hukuk Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat
Enstitüsü'nün çalışmaları eklenecektir. 1935 - 36 ders yılında, bu enstitü, konferanslarını
Belediyecilik üstünde toplayacaktır. Bu konferanslar «Komün Bilgisi» adı altında
toplanacaktır. Bu konferanslar arasında yer alan Osman Nuri Ergin'in Türk kentleri üzerine
yeni tezler getiren iki konferansı da, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı adı altında aynı
enstitü tarafından yayınlanacaktır.
Bu dönemde, belediyecilik yazımına katkı yapan yeni iki çevrenin Ankara'da oluştuğu
görülmektedir. Ankara'da İçişleri Bakanlığı’nın belediyecilik olgusu üzerinde ilgisi artınca,
Belediyeler Bankası kurulduktan sonra 1935 yılında Belediyeler Dergisi yayınlanmaya
başlayacaktır. Bu dergide Necmettin Ergin, Sıddık Tümerkan gibi yöneticiler, Ernst Reuter
gibi uzmanlar yazı yazacaktır. Ayrıca Siyasi İlimler Mecmuası da Ankara'da belediyecilik
konusunda önemli yazılara yer verecektir. Ankara çevresinin yazılarını toplayan bu iki
dergide de, belediye yönetiminin değişik sorunları üzerinde yazı yazan iki isim, Hasan Süknü
Adal ve Ernst Reuter olarak belirginlik kazanmaktadır.
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Belediye yönetimi üzerindeki bilgi birikiminin artışı, ilginin yoğunlaşması Siyasal Bilgiler
Okulu’nda «şehircilik» dersinin haftada iki saat olarak programa girmesini sağlayacaktır.
Şehircilik eğitimi hakkındaki ilk yazı, Hayati Şemsettin tarafından 1934 yılında Mülkiye
Mecmuası'nda yazılmıştır. S.B.O. Müdürü Emin Erişilgil de, 1938 yılında «Şehircilik» dersini
programa alarak, Ernst Reuter’ın bu dersleri vermesini sağlamıştır. Bu şekilde, Türkiye'de
Mimarlık Fakülteleri dışında, ilk kez şehircilik dersi verilmeğe başlayacaktır. Ernst Reuter ise,
bu derslerde anlattıklarını 1940 yılında Komün Bilgisi Şehirciliğe Giriş adı altında bir
kitapta toplamıştır. Ankara çevresinin bu dönemde belediyecilik yazımına katkılarını
tamamlamak için, 1946 yılında yayınlanan Sıddık Tümerkan'ın Türkiye’de Belediyeler
kitabını eklemek gerekir.
Belediye yasasıyla kentlerin planlarının yaptırılması zorunluluğu getirildikten sonra,
yaptırılan kent planı sayısında önemli bir artış olmuştur. Kent planlarının yaptırılmasında,
kentlerin önemine göre değişik yöntemler izlenmiştir. İzlenen yollardan birincisi, Ankara
örneğini yinelemektir: Uluslararası düzeyde tanınan plancılar arasında sınırlı bir yarışma
açmak, kazanana plan yaptırmaktır. İstanbul için bu yol izlenmiştir. 1933 yılında
Agrache, Elgöltz, Lambert, Prost İstanbul'a çağrılarak inceleme yapmaları ve teklif
hazırlamaları istenilmiştir. Prost işlerinin çokluğu nedeniyle gelememiştir. Yarışmayı
bir Alman plancısı olan Elgöltz kazanmıştır. Ama iş ona verilmemiştir. 1935 yılında
Martin Wagner İstanbul planını yapmak için çağrılmıştır. Türkiye'deki kent planlaması
anlayışı Martin Wagner’in önerilerini benimseyecek düzeyde değildir. Wagner ayrılarak,
Harward üniversitesi Şehir Planlama Bölümü başkanlığına gider. 1936 yılında Prost
İstanbul’a davet edilir. Prost bu çağrıyı, planlama çalışmasının kesin olarak belediye
mühendisleri, mimarları ve topograflarının iştirakiyle İstanbul'da yapılması koşuluyla kabul
eder. İstanbul planını Pierre Jaubert, Maurice Schener, Şemsa Demiren ve Anjel’in
yardımlarıyla hazırlar.
İzlenen ikinci yol, yarışmalar ya da diğer nedenlerle Türkiye’ye gelen plancılarla ihale
yoluyla yaptırmadır. Jansen’e Ankara yanı sıra Adana, Ceyhan, Mersin, Gaziantep, Tarsus,
İzmit’in, Prost’a İstanbul’un yanı sıra Bursa, Yalova ve Karabük'ün, Lambert’e Trabzon ve
Erzurum’un, Öelsher’e Çorum ve Dikili'nin, Eğli’ye Niğde ve Balıkesir'in, Vanderberg'e
Zonguldak’ın planı yaptırılacaktır.
221

İzlenen üçüncü yol, imar planlarının, Ankara’daki İçişleri Bakanlığı’nın Belediyeler
İmar Heyeti ya da Bayındırlık Bakanlığı’nın Şehircilik Fen Heyeti’nde yaptırılmasıdır.
Belediyeler İmar Heyeti'nde Harita Mühendisi Halit Ziya Türkan, Mithat Yenen, Su
Mühendisi Eşref Özand, Şehircilik Fen Heyetinde Hilmi Baykal, Burhan Arif ve Celal Ulusan
çalışmaktadır.
Dördüncü yol, Türk mimarlarına ihale ile yaptırılmasıdır. Asım Kömürcüoğlu ve
dönemin sonuna doğru Kemal Ahmet Aru, bu yolla plan yapacaklardır. 1940'dan sonra,
izlenen Beşinci yol, Türk mimarları arasında yarışma açarak plan yaptırmaktır. 1941
yılında Samsun, 1944 yılında Ödemiş kenti planı yarışmaya çıkarılarak, bunu diğerleri
izleyecektir.
Bu dönemde imar planları yapımı daha çok yabancı mimarların elinde başlamış, Türk
mimarlarının bu konuda hem mücadele vermeleri hem de yükseköğretimde, mimarlara bu
hünerlerin öğretilmeğe başlamasıyla, zamanla, Türk mimarlarının eline geçmiştir. 1950’lere
ulaşıldığında bu süreç, büyük ölçüde tamamlanmış bulunuyordu. Türk kentlerinin Türk
mimarlarınca planlanmasını savunma konusunda, en atılgan Burhan Arif Bey olmuştur. 1931
yılında yayınlanmaya başlayan Arkıtekt'in ilk sayısından itibaren, Türk kentlerini Türk'lerin
planlamasını savunmuştur: 1935 yılında Urbaylar (belediye başkanları) Birinci Kongresi
toplandığında, Ankara’da sergi açacak, yabancılar gibi plan yapabileceğini kanıtlamaya
çalışacaktır. Belediyeler dergisine, Safranbolu planını yapıp tasdik ettirdiğini bildiren ilanlar
verecektir. Türk mimarların bu mücadelede bir yardımcısı vardır. O da E. Reuter’dir. 1939
yılında bir konferansında şunları söylemektedir: «Bir şehir planının tanzimi, hiç bir suretle
Türkiye'de adet olduğu gibi hariçten gelen herhangi bir mütehassısa ait telakki olunmamalıdır. Bilgili bir mütehassısın yaptığı planların esaslı ve gayeye muvafık olması, ancak
mahalli münasebetleri iyi tanıyan ve inkişaf imkânlarına doğru olarak karar vermeğe muktedir
bulunan yerli bir ferdin dikkatli çalışmalarıyla kabildir.»
Bu dönemde dört ölçekte fiziki planlama yapılacaktır: Birincisi Mahalle (siedlung)
planlamasıdır. Almanya’dan gelen siedlung anlayışının ardında, E. Howard’ın «Bahçe Kent»
düşüncesi vardır. Türkiye’de uygulanan ilk örneği, Bahçeli Evler olacaktır. İkincisi az
sayıdaki ilde yapılan örnek köylerin planlamasıdır. Üçüncüsü değişik ölçeklerde kent
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planlamasıdır. Dördüncüsü ise, bölge planlamasıdır. Bu dönemde tek örnek vardır: O da,
1940 yılında Zonguldak kömür havzasının devletleştirilerek birleştirilmesi üzerine çıkacak
yerleşme sorunlarının çözümünü sağlamak için Mithat Yenen'ce yapılmıştır.
Kent planlaması faaliyetinin artması, bu hünerlerin yükseköğretim kurumlarında yeniden
üretimini zorlamıştır. Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik Okul
(Yıldız)'da, haftada 2-3 saatlik şehircilik dersleri konulmuş ve stüdyolardan bir bölümü,
kentsel planlama problemlerine ayrılmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi'nde E. Egli, Martin
Wagner, Shütte, Mühendis Mektebi’nde R. Öelsner ders vermiştir. Bu hocaların, hepsi, Hitler
rejimi dolayısıyla Almanya’yı terk etmişlerdir. Bu nedenle yüksekokullarda yeniden üretilen,
daha çok Alman kent plancılığı anlayışı olmuştur.
İmar planlama konusundaki ilk telif eser sayılabilecek olan Celal Esat Arseven’in Şehircilik
(urbanism) kitabı, 1937 yılında yayınlanacaktır. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı’nda şehircilik
Fen Heyeti’nde çalışan Celal Ulusan, Kari B. Lohman’ın kitabını Şehir İmar Planları
Tanzim Esasları adıyla, 1942 yılında çevirecektir. Bu kitap, Alman kent plancılığının hâkim
olduğu bir ortama, Amerikan plancılığının bakış açısını getirmesi yönünden ilginçtir.
Bu dönemde imar planlaması konusundaki tartışmalar açısından ilginç olan yayınlar,
kitaplardan çok dergilerdir. Bu dergiler Bayındırlık Bakanlığı’nın çıkardığı Bayındırlık İşleri
Dergisi, Zeki Sayar’ın, 1931 yılından itibaren yayınladığı Arkitekt (Mimar) ve 1944 yılından
sonra Mimarlar Derneği'nin yayınlayacağı Mimarlık’tır.
Özellikle Arkitekt, bu dönemin imar planı uygulamalarının eleştirildiği, yeni yaklaşımların
önerildiği, bir dergi olmuştur. Cumhuriyet’in bu dönemde yaratmaya çalıştığı çağdaş kent
yaşamı ve onun bir ifadesi olduğu iddia edilen imar planı anlayışı, başlıca iki yönden
eleştirilmektedir: Bunlardan birincisi, bu planların salt estetik kaygılarla hazırlandığı, kentin
ekonomisini, uygulama sorunlarını dikkate almadığı, pahalı olduğudur. Bu eleştiri Wagner,
Oelsner, Kessler, Reuter gibi Alman uzmanlarca getirilmektedir. Ama Türk plancıları
arasında bu eleştiriler, önemli yansımalar bulmayacaktır. Mimar formasyonlu Türk plancılar,
henüz bu kavramların çok uzağındadırlar. İkinci tür eleştiri, bu planlarla oluşturulmaya
çalışılan yeni kent biçiminin, Türk kentlerinin dokusuyla uyumsuz olduğudur. Bu eleştirilere,
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hem Alman hem Türk plancıları katılacaktır. (…) Bu dönemin gündemine, Türk kentinin ne
olduğu sorusunu getirecektir.
Türk kentinin ne olduğu sorusu, çok değişik güdü altında tartışılmıştır. Bir yandan Türk
mimarlarının, Türk kentlerini planlayabilmesinin bir aracı olarak görülmesi, diğer yandan
Ziya Gökalp'cı çizginin hars arayışının uzantıları ve II. Ulusal Mimari akımının kent
planlamasına yansımaları, ayrıca Avrupa'dan gelen plancıların Camillo Sitte’ci geleneği
izlemeleri ve nihayet Atatürk’ün tarih tezinin etkileri, bir arada bu tartışmayı
biçimlendirmiştir.
Bu konudaki ilk yazı Burhan Arif Bey'in, «Türk Şehirlerinin Bünyesi» adını taşıyor. 1932
yılında Arkitekt Dergisinde yayınlanmış. Burhan Arif Bey, Türkiye’deki kentlerin Avrupa'dan
farklılığını, «şehircilikte mimarinin hâkimiyeti», «şehirlerin tabiaten kendi kendine büyümüş
olması», «sokakların birbirine benzememesi, zaman içinde şekillerini değiştirmesi, çıkmaz
sokakların çokluğu», «Türk şehirlerinin gayri merkezi bir suretle dağılması», «bir veya birkaç
abide etrafında temerküz etmemesi »gibi noktalarda topladıktan sonra planlama için, önce
kentlerin bünyelerini tanıyalım, sonra bu bünyelerin «tekâmüllerini» çıkarsayalım böylece 19.
yüzyıl Avrupa’sının uygulamasından kaçınarak, onların hatalarına düşmeyelim» demektedir.
(…)
Atatürk'ün tarih tezinin etkileri Mimar Şahabettin (Uzluk) un Türk kentinin köklerini Orta
Asya kentlerinde bulmaya çalışan yazılarında görülmektedir. E. B. Şapolyo da Belediyeler
Dergisinde bu tarih tezi doğrultusunda Türk kentlerinin tarihini yazmayı deneyecektir.
Mithan Yenen «Türk Kentlerinin Dokusal Özelliklerini»n korunmasını savunacak, Celal Esat
Arseven «Türk Bahçesi» üzerinde duracaktır. Kazım Mirşan, «Orta Asya Türk Şehirleri»
üzerinde bir dizi yazı yazacaktır.
II. Ulusal Mimarlık akımının öncülüğünü yapan Sedat Hakkı Eldem, Ulusal Mimarlığı
savunan yazıları içinde Türk şehirlerinden de söz edecektir. 1943'de söylediklerini, Hep Bu
Topraktan Dergisinden izleyelim:
«..her yeni imar faaliyeti, yeni bir Beyoğlu hazırlamakta değil midir? Bu tarz imar faaliyetinin
o güzelim hiç bozulmamış Anadolu şehirlerine sirayet etmesi, Bursa gibi Türk şehirciliğinin
iftiharı olan şehirlerimizi kavraması, insana büyük endişeler vermektedir.
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Çekindiğimiz,

şehirlerimizi

Potsdam’a,

Kotdazur’e

Bükreş'e

benzetmek

isteyen

imarcılarımızdır. Türk şehrini Türk mimarisini yalnız mazide mi aramalı, bugünün Türk
şehirciliği mimarisi olamaz mı? Olur ve olacaktır da ve hatta olmağa başlamıştır. Nerede?
Yalnız kafalarımızda fakat artık yalnız bizim, onun kafasında değil. Yavaş yavaş bütün
münevverlerimiz böyle bir gaye aramakta ve arayanları teşvik etmektedirler. İşte davamız
budur.»
Bu umutlar sonuç vermeyecek, Türk kentinin açılımı olan çağdaş Türk kenti planı
yapılamayacaktır. Söylenenler de 19. yüzyıl Avrupa kentleşmesini yadsımanın ötesine
geçemeyecektir.
Türk kentinin özelliklerine mimarlar yanıt bulmakta sıkıntı çekerken, Osman Nuri Ergin, bir
başka açıdan Türk kentinin özelliklerine ilişkin tezler ileri sürecektir. Türkiye’de
Şehirciliğin Tarihi İnkişafı adlı çalışmasında Türkiye'de kent yönetimlerinin ve imaret
sisteminin özgünlüğü üstünde durur.
O. Nuri Ergin'e göre, «Osmanlı Türklerinin Tanzimat'tan önceki belediye sistemi, benzeri
başka yerlerde bulunmayacak tarzdadır... Türkiye’de Tanzimat’tan önce hükümet belediye
işlerini kendi üstüne alamayarak, bu işleri görmekte tebaasını serbest bırakmış, İslamların
belediye işlerini ferde, İslam olmayanlarınkini Cemaate gördürmüştür.»
Belediye işlerini de, su, aydınlatma, temizleme, kültür, eğitim, sağlık, sosyal yardım,
toplumsal yardımlaşma diye sıralayıp, fertlerin vakıflar yolu ile imaretler kurarak bu beledi
hizmetleri gördüğünü belirterek, imaretlerin Türk kentlerinin kuruluşundaki önemi ve
özgünlüğü üzerinde durur. Osman Nuri Bey «Türklerin şehircilik ve imar sahasında ortaya
çıkarmış oldukları imaret tabirinin ve imaret sisteminin, tam Frenklerin Cite'si ve Arapların
Medine’si mukabili olduğunu» isbata çalışır. Böylece de, Türk kentinin özgünlüğünden yola
çıkarak genele ulaşır.
II. Dünya Savaşı sonrasında 10-15 yıldır uygulamada olan yapı ve imar mevzuatına ilişkin
olarak biriken eleştirileri gözönüne tutarak, yeniden düzenlemeye gitmek üzere, 1946 yılında
«Birinci Yapı Kongresi» toplanır. İmar planı tanzim işleri ve imarla ilgili yasalar ele alınır.
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Savaş sonrasında bir yandan Alman hocaların ülkelerine dönmesi, öte yandan Türkiye'nin dış
ilişkilerinin Anglo-Sakson ülkelerine yönelmesi üzerine, şehir plancılığında Anglo-Sakson
etkileri ağırlık kazandı. 1947 yılında açılan Büyük Britanya Şehircilik Sergisi, bu etkilenmeyi
hızlandırdı. Bu dönemde Anglo-Sakson ülkelerinin ulaştığı, bir planlama ekibince hazırlanan,
güzel kent tasarımını yadsıyan, şümullü planlama anlayışını savunan ilk yazıları, 1946 yılında
Siyasi İlimler Mecmualarında Altan Baltacıoğlu yazdı. «Metodik Şehircilik» yazısında
varolan plancıları, bilimsel olmamak bakımından şöyle eleştiriyordu.
«...Bugün şehirci olarak karşımıza çıkanların çoğu, bir sürü basmakalıp tabirler kullanırlar,
şehirin seyrüseferinin mühim olduğunu itiraf ederler. Şehir planında yeşil sahaların, yeni
mesken, eski mesken kısımlarının gösterilmesi icap ettiğini, binalar, okullar için yer ayrılması
lazım geldiğini söylerler. Bu adamlar bu kısımların birbirleriyle olan münasebetlerinin de
mühim olduğunu söylerler. Hepsinin bu tabirleri kullanmalarına ve zahiren bir bilgiye
sahipmiş gibi görünmelerine rağmen, aralarında şahsiyet sahibi olanların hepsini bir araya
toplasanız, hiçbiri şehircilik meselesini aynı görüşle halletmez. Her biri diğerinin hal şekline
tamamen muarızdır ve meslektaşını bir şey bilmemekle suçlar. Bu neden böyledir; çünkü bu
insanlar da, şehirciliği henüz bir ilim olarak anlamamışlardır?»
Böylece kent planlamanın bir sanat değil bir ilim olduğu savı, Türkiye’de savunulmaya
başlıyordu. Bu ise, kent planlamanın zaman içinde mimarlardan kent plancılarına geçmesini
sağlayacak sürecin başlaması demektir.
1930- 1950 dönemi, imar planlamada olduğu gibi toplum bilimleri bakımından da
önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur. Kent sosyolojisi konusunda saptayabildiğim
ilk önemli yazı, Hilmi Ziya Ülken’in İstanbul Belediye Mecmuası’nda 1931 - 32
yıllarında seri halinde yayınladığı uzun makalelerdir. Bu yazıyı yurt dışına eğitime
gönderilmeden, daha Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji hocasıyken yazmıştır. Kaynakları
arasında Henri Prienne, Lucien Lefebre, Werner Sombat, Rene Maunier geçmektedir,
bundan da anlaşılacağı gibi, bu yazıda tarihsel bir yaklaşım ağır basmaktadır.

H, Z. Ülken bu yazıda, kent sosyolojisini şöyle tanımlamaktadır;
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«Şehir içtimaiyatı, tali ve müşterek bir cemiyet tipi olan şehri tetkik için «müşahede» ve
«mukayese» usullerini kullanır... Topladığı malumatı «mekân» ve «zaman» dâhilinde
mukayese eder. Evvela: Mekani bir mukayese yapar. Yani bugünkü şehirleri coğrafya
ve etnografya yardımıyla birbiriyle karşılaştırır. Saniyen muhtelif devirlerdeki şehir
tiplerini tarih yardımıyla mukayese eder. Nihayet bu iki neticeyi, yani en eski şehir tipleriyle en yenilerini veya bugün teşekkülü en iptidai gibi görünenleri mukayese eder. Bu
suretle şehirlerin hangi siyasi bünyelere dâhil olduğu ve her birinde hangi içtimai rolü
oynadığı anlaşılır.»
Ülken, burada kullandığı zaman ve mekân kavramlarının tarihi zaman ve coğrafi mekân
olmadığına, içtimai mekân ve zaman olduğuna işaret etmektedir. Kent sosyolojisiyle,
şehircilik (urbanisme) farkına açıklık kazandırmaya çalışmaktadır. «Filhakika bu iki bahis
tamamen aynı mevzua malik gibi görünürler. Fakat şehircilik, şehirlerin nasıl tesis edilmesi
lazım geldiğini, en mükemmel, en sıhhi ve güzel bir şehrin nasıl olması icabettiğini aradığı
halde, şehir içtimaiyatı şehirlerin yalnız ne olduğunu hangi bünye ve ufulelere malik
bulunduğunu araştırır. Hâsılı, birinin şehrin fikriyatı (ideologie) ile meşgul olmasına mukabil,
diğeri, içtimaiyatın bir cüzü olmak üzere şehirlerin ilmini yapmağa çalışır.
Kent sosyolojisi konusundaki bu ilk yazıyı diğerleri izlemiyor. 1940'lı yıllara gelinceye kadar,
bu konuda yazılanlar değişik rastlantılara bağlı kalıyor. Bunlardan biri, İstanbul’a plan
hazırlamak için çağrılan plancılar arasında Agache'ın bulunmasıyla doğuyor. Agache,
Fransa'daki Le Play’ın izleyicisi «Science sociale» çevresi içindedir. Sosyolog bir şehirci olarak tanınmaktadır. İstanbul için verdiği öneride, bir plan çizimi bulunmamaktadır. Bir
program önermiştir. Agache’in bu önerisi üzerine, «science sociale» ın Türkiye’deki izleyicisi
M. Ali Şevki Bey, hem Agache’ın yazılarından çeviriler yapmakta, hem de Agache'ın
önerilerini diğerleriyle karşılaştıran yazılar yazmaktadır. Bu yazılar dolayısıyla, kent
sosyolojisinin uygulamayla ilişkileri gündeme gelmektedir. Mehmet Ali Bey'in Agache
raporuna dayanarak bu dönemin İstanbul’u üstüne yaptığı bir saptama, İstanbul’un bir kent
bütünlüğü göstermediğidir. Kendi sözlerinden izleyelim.
«Urbanizasyon programı İstanbul’un düzenlenmesi ve imarı diye getirilen sorunun, aslında
İstanbul'un büyük şehir olması gerektiği, şimdiye kadar neden olmadığı sorusuna geri
götürülebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şimdiye kadar emeklemelerle içinden
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çıkılamayan «İstanbul ve Biladı Selase» çemberinden sıyrılma yolunu bulmak ve göstermektir. Asıl üzerinde durulmaya değer noktada budur.»
1930'lu yıllarda, kent sosyolojisinde olmasa da kırsal sosyolojide ilk saha araştırması
başlayacaktır. Mehmet Ali Şevki, 1937 yılında Kurna köyü araştırmasını yayınlayacaktır.
1930’ların en önemli köy araştırması, Kadro yayınlarından İsmail Hüsrev Tökin’in «Köy
İktisadiyatı» kitabıdır. Köye diyalektik materyalist bir çerçeveden yaklaşmaktadır. Aynı
yıllarda Halkevleri ve Ülkü Mecmuası çevresinde, Amerika’da köy sosyolojisi okumuş ve
Meksika deneyinden etkilenmiş Nusret Kemal (Köymen)’in ideologluğunu yaptığı, romantik
bir köycülük akımı yaratılmıştır. Köymen'e göre «şükür ki köylerden kasabalara akın
başlayıp, büyük şehir haline getirmeden Türk inkılabı memleketin imdadına yetişerek, iş ve
köy ve şehir münasebetlerini devlet eline almış bulunmaktadır.» Eskiden olduğu gibi «iş
bölümü» için büyük şehirlere ihtiyaç yoktur. İş bölümü, merkez şehirler etrafında
teşkilatlanmış köylerde yapılabilir. Ağır ve pahalı buhar makinası devrinde buna imkân yoktu.
Fakat her yere kolayca ve ucuza nakil edilebilir olan elektrik, bugün bunu mümkün
kılmaktadır.»
Bu görüş, kent yaşamını yozlaşmış gören, sınıf mücadelesinin önlenmesi için, kentleşmenin
engellenmesini isteyen CHP içinde önemli taraflara sahip olacaktır. Bu ideolojinin arkasında,
Musoloni İtalya’sının kente karşı olan politikalarının önemli etkileri vardır.
1940’1ı yıllara Türkiye, bir yandan böyle bir romantik köycülük akımının hâkimiyeti altında
girmektedir, öte yandan, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde çoğu ABD’de eğitilmiş
kişilerin yarattığı bir toplum bilim çevresi oluşmaktadır. Bu çevre romantik köycülük akımına
karşı çıktı. İlk kez Şikago okulunun kent sosyolojisine ilişkin bakış açısını getirdi. Bu çevre
yazılarını Siyasi İlimler Mecmuası, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Yurt ve
Dünya ve Adımlar dergilerinde yayınlandı. Bu çevrede kentsel sosyoloji konusunun
öncülüğünü, Michigan Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olan Behice Boran yaptı.
1940 yılında yayınlanan ilk yazısında «Beşeri Ekoloji» okulunun, Durkheimin «morfoloji
sosyal» yaklaşımı ile karşılaştırmasını yaparak, kent araştırmalarını yapmak için Beşeri
Ekoloji okulunun üstünlüklerini gösterdi. Behice Boran’ın Siyasi İlimler Mecmuası’nda
yayınlanan «Köy Davası Şehirleşmek Davasıdır» başlıklı yazısı, köy romantizmine karşı
çıkıyor. «Köy davasının «kendi başına bir dava olmadığı, ancak daha geniş cemiyet bünyesi
zaviyesinden görüldüğü zaman doğru olarak anlaşılabileceği ve bu bakımdan köy davasının
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bir «şehirleşme davası» olarak ortaya çıktığını savunuyor. Romantik köycülerin, köyü «köy»
bırakmak isteklerini, şehirlerin kötülükleri iddialarını, teknolojik gelişme sonucu sanayilerin
köylere gideceği biçimindeki savları yanıtlıyor. 1941’de Yurt ve Dünya’da yayınlanan «şehir
ve şehirleşme davamızı» yazısında «Bugün şehir ve köyün teknik ve kültür seviyelerinde
farklar vardır; köy davası bu ayrılığı ortadan kaldırmakla halledilecektir. Köye gitmek değil,
köyü şehrin seviyesine getirmek lazımdır.» diyordu. Bunu Yurt ve Dünya'da yayınlanan, «Büyüyen Şehirlerimiz» «Modern Şehir Örneği» yazıları izliyor. Bu son yazıda, kent
formlarındaki determinizm üzerinde duruyor ve ilk kez Ankara kent formunun çözümlemesini
getiriyordu. Bu yazıları Yurt ve Dünya'da yer alan Ankara’da çocuk suçluluğu üzerinde duran
«Mücrim Mahalleler» yazısı izliyor.
Köy ve kentin bütünlüğü içinde Türkiye'nin sorunlarına yaklaşan Boran, 1942 yılında Yurt ve
Dünyada'ki «sanayide köylü işçi» yazısında köylülerin işçileşmesi üzerinde duruyor. 1943
yılında Adımlar Dergisinde yayınlanan «Değişme Hâlinde Köylerimiz» makalesinde ise
«köylerimiz değişme hâlindedir ve bu hâl artacaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz ve bazı geri
düşünceli, cemiyetin gittiği seyri anlamayan veya anlamak istemeyenlerin yaptığı gibi bundan
korkmak değil, bilakis buna sevinmek lazımdır. Zira umumiyetle cemiyetlerin seyri, kendi
içlerine kapalı iktisadi sistemleri kendi kendine yeter dışla münasebetleri az, kapalı
topluluklar olmak hâlinden dış topluluklarla münasebetleri fazla onlarla iş bölümü yapan açık
topluluklar hâlinde doğrudur » derken romantik köycülüğe köyün de değiştiğini ve
değişeceğini göstererek bir başka yönden karşı çıkıyordu.
Yurt ve Dünya ile Adımlar Dergilerinde Behice Boran dışında da kent ve kentleşme
konularında yazılar vardır. Bunlar arasında Hüseyin Avni (Şanda)’nın yazıları özellikle
dikkati çekmektedir. Hüseyin Avni’nin II. Dünya Savaşı koşullarında yazdığı «İstanbul'un
Nüfusu Neden Artıyor» ve «Şehre Doğru» yazıları ilginçtir. II. Dünya Savaşı öncesinde
kentleşmenin mekanizmaları, savaş içindeki spekülatif faaliyetler ve İstanbul'un gelişme
dinamiği bakımından ilginç bilgiler vermektedir.
1940'lı yıllarda Ankara’da olduğu gibi İstanbul Üniversitesi’nde de bir sosyoloji çevresi
vardır. İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji ile ilişkili biri İktisat Fakültesi’nde diğeri Edebiyat
Fakültesi’nde iki enstitü vardır. İstanbul Edebiyat Fakültesi 1942 yılında «Sosyoloji Dergisi»
ni yayınlamaya başlar. İstanbul’daki çevre 1949 yılında Türk Sosyoloji Cemiyetini kurar. Bu
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çevre üniversitesinin dergileri dışında İnsan, İş ve Barış Dünyası’nda yazılarını yayınlar. Bu
çevre içinde kent sosyolojisi açısından ilginç bir tartışma 1944 yılında Nadir Nadi ile Hilmi
Ziya arasında geçer. Nadir Nadi Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınladığı bir seri yazıda garp
kapitalizminin büyük şehirleri karargâh ittihaz etmesinden doğan sosyal tezatlar üstünde
durur, ayrıca son savaşın büyük şehirleri tahrip ettiğini belirterek, şehirlerin dağıtılmasını
savunur. Hilmi Ziya Ülken ise, Barış Dünyası'nda yazdığı üç makalede «büyük ama planlı
kent»i önerir ve «şehrin bugünkü şartlar altında bilerek bilmeyerek dağılması için yapılan her
teşebbüs, keşif, canlı ve kuvvetli bir Türk şehrinin kurulması imkânından bizi biraz daha
uzaklaştırmaktadır. Yine planlı ve güdümlü olarak önce siteyi kuralım; endüstrileşmeyi temin
edelim, ondan sonra dağılma ihtiyaçları doğarsa o zaman çaresini düşünürüz» der.
Hilmi Ziya Ülken bu yazılarında ilk kez, kentin büyümesine ilişkin davranışsal yasalar ile
plancıların normatif yaklaşımı arasındaki farklılığın çıkardığı sorunlar ve bunun uzlaştırılması
yolları üzerinde durur.
İktisat Fakültesi'nde ise çalışmalar Kessler’in yönlendirmesiyle işçilerin yoğunlaştığı kentlere
yönelir. Sanayi işçisi ve kent sorunları etrafında kümelenir. Bunlar arasında Kessler’in
«Zonguldak ve Karabük'teki Çalışma Şartları» Z. F. Fındıkoğlu’nun «Türk Şehirleri İçinde
Zonguldağın Hususi Mahiyeti», «Erzurum’da İktisadi ve İçtimai Müşahedeler» yazıları
sayılabilir.
Bu çevrenin önemli katkılarından biri de «konut» sorununa ve siyasetine eğilmesidir. 19301950 döneminin şehircilik yazınını daha önceki dönemlerden farklılaştıran özelliklerden biri,
konut konusunun gündeme gelmesidir. Konut konusunda yazılanlar zaman içinde iki öbekte
toplanmaktadır. Birinci öbekte, 1934 sonrasında Ankara konut sorununu ve Bahçelievler
Kooperatifi üzerine yazılanlar yer almaktadır. Bu yazılar Hakimiyeti Milliye ve Ulus
Gazeteleriyle Türkiye Kooperatifçilik Kurumu’nun Karınca dergisinde yayınlanmıştır. Konut
kooperatifçiliği üzerinde ilk tartışmaların başladığı dönemde, Kessler Almanya'da konut
kooperatifçiliği konusunda başarılı deneyleri olan bir sosyal siyaset profesörü olarak,
İstanbul’da göreve başlamış bulunuyordu. Türkiye’de ilk yazılarında konut kooperatifçiliğinin
«müşterek tasarruf etmek için, müştereken kredi temin etmek için ve müştereken yapılmış
olan binalar ile iskân sahalarına müştereken sahip olmak için» gelişmesi gerektiği
savunulacaktır. Oysa konut kooperatifçiliği Türkiye’de büyük bürokratlar elinde, hemen
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hemen hiç tasarruf etmeden, birlikte kredi sağlayarak, imar planı sınırları dışında, mülk
konutlar elde etmek için bir araç olarak kullanılacaktır.
Konut konusundaki ikinci öbek yazı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yer almaktadır. Kessler
1946’da Siyasi İlimler Mecmuasında «Bugün büyük şehirler ihtişamı seven krallar ve
asilzadeler için değil, halk için inşa edilmelidir.» diyerek ucuz ve mütevazı kentleşmeyi
savunurken, İstanbul’daki inşaat faaliyetinin durgunluğunda, Milli Koruma kanunundan gelen
etkileri anlatmaktadır. 1949 yılında Arkitekt’de yayınlanan «İstanbul’da Mesken Darlığı,
Mesken Sefaleti, Mesken İnşaatı» makalesinde, gecekonducuları şöyle sahip çıkarmaktadır.
«Meskensizlerin geri kalan kısmı ise, tamamiyle gayri meşru bir kendi kendine yardım
tedbirlerine başvurdu. Yabancı arazide bir gecede meydana getirilen ve kendisinden çok
bahsedilip İstanbul'daki mevcudu takriben 5000’i bulan gecekondu inşaa etti. Şehrimizdeki
mesken şartları için bu ne ifade eder? Bu vesile ile evvela, bu, kendi kendine yardım tedbirine
başvurmuş olan insanları son derece takdir ettiğimi belirtmek isterim. Bunlar ailelerine karşı
sevgilerini azimkarlık ve fedakârlıklarını ispat etmişlerdir. Şehrimizin en çalışkan ve kıymetli
hemşerileri arasına dâhildirler ve insan bunların aralarındaki en iyileri, gelecek seçimlerde
Şehir Meclisine ve Millet Meclisine intihap etmelidir.»
Yöneticilerin ve eski kentli olan aydınların önemli bir kesiminin gecekonduda yaşayanları
köylerine döndürmekten söz ettiği dönemde, bu çok değişik ve insancıl bir sestir. Kessler'in
bu yazısını asistanı Ekmel Zadil’in 1949 yılındaki «İstanbul'da Mesken Meseleleri ve
Gecekondular» adlı makalesi izler. Bu, İstanbul’daki gecekondu yapım süreci ve mekândaki
dağılımı hakkında bilgi verir.
(…)
Eğer 1930- 1950 döneminde kentsel planlama ve araştırmaların gelişimini özetlemek
gerekirse, bu dönemin ilk ciddi birikim dönemi olduğu söylenebilir.
Birkaç Genel Sonuç
Bir uygulamalı bilgi alanında, ilgili bilim alanlarının çeşitlenerek, aşama aşama nasıl
geliştiğini gördük. Bu yazıyı hazırlarken dikkatimi çeken en önemli özellik, bunu yazabilmek
için, adeta bir bilimsel arkeoloji çalışması yapmam gereği oldu. Bugün bu bilim alanında
çalışanlar, geçmişteki gelişmelerden habersizdirler. 1960'lı yıllarda bu bilim alanında biz ça231

lışmaya

başladığımızda,

batıdan

aktarmaya,

yeniden

yorumlamaya

sanki

sıfırdan

başlıyormuşçasına yeniden başladık. Bu kaba gözleme dayanarak, şöyle bir soru sorabiliriz;
Türkiye gibi ülkelerde bilimsel gelişme, her nesilde yeniden başlayan aktarma ve yeniden
yorumlama süreçleriyle her seferinde yeniden mi kurulmaktadır? Eğer bu bilim alanlarında
bilginin yeniden üretilmesini sağlayacak kurumsallaşmalar, bu bilgi alanının gelişmesinde
tarihsel sürekliliği sağlayamıyorlarsa, bu ülkelerde, bilginin göreli de olsa bağımsız bir
gelişme çizgisi izlemesi nasıl sağlanacak?
Türkiye gibi ülkelerde bilimsel gelişmenin kopuk olduğu, her nesilde aktarma aşırı bir
basitleştirme olacaktır. Bu nedenle bu varsayım üzerinde biraz durmak istiyorum.
Önce belirtilmesi gereken, bu bildirideki gibi sunumların, her dönemi olduğundan fazla
gelişmiş gösterme eğilimini taşımasıdır. Bu bildiride ele aldığımız katkılar, küçük sayıda
okuyucusu olan dergilerde, oldukça uzun aralıklarla çıkan yazılarda yer alıyor. Bu dönemde
yaşayan kent plancılarının çoğu bile, bu gelişmelerden haberli olmuyorlar. Oysa böyle bir
bildiride tümü bir araya geliyor, gerçektekinden daha aşırı bir gelişme görüntüsü veriyor ve
kesikli bir gelişme varsayımına destek oluyor.
Üzerinde düşünmesi gereken bir başka konu, bir ülkede belli bir bilim alanında gelişme, ilgili
kişi sayısı ve yapılan katkıların belli bir büyüklüğü ve yoğunluğa erişmeden, belki de böyle
bir sürekliliği beklemenin doğru olmayacağıdır. ODTÜ’de şehir planlamanın tarihi konusunda
yapılan çalışmalar, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin yaptığı bu toplantı, belki de böyle bir
yoğunluk eşiğine ulaşıldığının kanıtı olarak görülebilir.
İleri sürülebilecek bir başka görüş, kişilerin adı geçmese de anonimleşmiş bir sürekliliğin
varlığıdır. Her dönemde aşılmak istenilen bir pratik vardır. Bu pratikler aşıldığında bile, yeni
pratikte geçmişin kalıntıları kalmakta, alttan alta bir süreklilik bulunmaktadır.
Tabii bu yorumlamalar, böyle bir sürekliliğin kurulması için bir çaba gösterilmesi gereğini
dışlamıyor. Tersine, bunun bir görev olduğunu vurgulamak için yapılıyor.
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10.2. 1951 - 1960 Yıllarında Kent Araştırmaları101
Prof. Dr. Ruşen Keleş*
1. GENEL ÇERÇEVE
1951 -1960 dönemi, II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından gelen ekonomik derlenme ve
kalkınma yıllarını kapsar. Çok partili siyasal yaşama geçme kararının verilmesi üzerine
Demokrat Parti’nin kurulması, iktidarda bulunan CHP'yi, ekonomik politikalarında bir ölçüde
liberalleşmeye zorlamıştır. Bu yüzdendir ki, CHP, 1950 seçimlerinden önce, ekonominin ve
toplum yaşamının türlü alanlarında, eski devletçilik anlayışını yumuşatmak gereğini
duymuştur. Toprak reformu ve Köy Enstitüleri gibi konular, bu davranış değişikliğinin
örnekleri olarak gösterilebilir.
Batı ile olan siyasal bütünleşme, ülke ekonomisinin de, geniş ölçüde batı ile bütünleşmesine,
özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin yoğunlaşmasına yol açmıştır. Tarımda
makinalaşma çabaları, Marshall ekonomik yardımının resmen kabulü ve karayolları ağının
genişletilip geliştirilmesi kararı, hep bu uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilerdeki
gelişmelerin yakından etkilediği sonuçlardır.
II. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye’nin dış dünya ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi,
iç dinamikler üzerinde önemli etkilerde bulunmaktan geri kalmamıştır. Bu etkilerin başında,
demografik anlamındaki kentleşmenin hızlanması gelir. Ekonomideki yapısal dönüşüm,
karayollarındaki genişlemenin de kolaylaştırıcı etkisiyle, köyden kente nüfus hareketlerini
artırmış, hızlandırmıştır. Gerçekten, kentleşmenin Türkiye’de Savaş sonrasında hızlanmış
olduğu gerçeği, bütün gözlemcilerce paylaşılmaktadır.
* Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Nitekim kentli nüfusun, 1945'te 3,5 milyonu geçmezken, 1950'de 4,9 milyona yükselmesi,
savaş koşullarının ortadan kalkmış olması etmeni bir yana bırakılırsa, bu gözlemin
doğruluğunu gösterir. Bu beş yıllık süre içinde, kentsel nüfusun % 42 dolaylarında artmış
olduğu görülmektedir. Gecekondu olgusunun Türkiye'de gerçek anlamda ortaya çıkması ile
bu hızlı nüfus artışı arasındaki bağlantıyı görmek olanağı yoktur. Demografik kentleşme
burada durmayarak, inceleme konumuz olan bütün 1951 - 1960 dönemini kapsayacak ölçüde
yaygınlaşmıştır. Gerçekten, kentli nüfusun, 1955'de 5,3, 1960'da ise 6,9 milyona yükseldiği
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görülmektedir. 1945- 1960 arasında, kentli nüfusun, sırasıyla, % 18,3 (1945), % 18,5 (1950),
% 22,1 (1955) ve % 25,1 (1960) olmasıyla, ülkedeki gecekondu sayısının 1955-1960
arasında, 50 binden 240 bine yükselmiş olması, birbirleriyle çok yakından ilgili konulardır.
Bu gelişme, ayni zamanda, gecekonduda yaşayan nüfusun 5 yıl gibi kısa bir süre içinde,
250 binden, 1,2 milyona, bu nüfusun tüm kentli nüfus içindeki payının ise % 4,7’den %
16,4’e yükselmesi anlamına geliyordu.
Kuşku yok ki, her türlü toplumsal araştırmalar gibi, kent araştırmaları da, her şeyden önce, var
olan ya da karşılaşılması olası bulunan sorunların çözümüne yaramaları için yapılır. Kısa ya
da uzun dönemde, pratik yarar düşüncesine dayanmayan toplumsal araştırma etkinliğinde
bulunmak, ayrıksın (istisnaî) bir durumdur. 1951-1960 dönemine gelinceye değin,
Türkiye'de bir ‘kentsel sorun’un varlığından kuşku duyulmamakla birlikte, düzenli
kentleşme, konut, gecekondu ve kentsel yaşama uyum gibi sorunlar, ancak II. Dünya
Savaşı’nın sona ermesinden sonra belirgin bir nitelik kazanmışlardır. Bunların, kırsal
toplumlara değil, fakat kentsel toplumlara özgü sorunlar olduğu ve Türkiye'nin de kırsal
niteliğini yitirmeye başlamasının bu yıllara rastladığı, doğal karşılanması gereken bir
gözlemdir.
Aynı nedenle, ülkede, 1957 yılına gelinceye değin, İller Bankası ve belediyeler dışında,
kentleşme ve konut sorunlarına sahip çıkmak, bunlarla ilgili araştırmalara öncü ve destek
olmak ve bu sorunları çözmekle görevli herhangi bir kamu kuruluşunun bulunmadığı, dikkati
çekmektedir. Kentlerin gelişmesine planlı bir biçim vermek, kentsel yerleşmeleri batı
ülkelerinin kentlerine benzetmek üzere belediyelerce harcanan çabalar arasında, herhangi bir
eşgüdüm sağlama gereği duyulmamaktadır. Sadece, Bayındırlık Bakanlığı’ndaki bir küçük
birime, yapı ve imar etkinliklerinin standartlarını belirleme görevi verilmiştir. Bu durum,
1930'lardan, 1950’lerin sonlarına değin sürmüştür.
1950’lere değin, kent araştırmaları konusunda olumlu bir aşamaya varılamamış olmasının bir
nedeni de, toplumsal araştırmalara, gerek üniversite ve araştırma kurumlarının, gerekse
kamusal ve özel kesimlerdeki kuruluşların önem vermeye başlamalarının, ancak 1950’lerin
sonlarına doğru başlamış olmasıdır. Bu tarihlerden önce, hemen hemen hiçbir yükseköğrenim
kurumunda, ‘Toplum Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri’ nin bağımsız bir ders olarak
okutulmakta olduğu görülmez. Ama şunu da eklemeliyiz ki, kent araştırmaları, daha geniş bir
anlatımla, toplumsal ve ekonomik araştırmaların asıl gelişme dönemi, bu tür araştırmaların
DPT’ce özendirilip desteklendiği 1960’lardan sonrasına rastlamaktadır.
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II.

Kurumlara Göre Kent Araştırmaları

Sayıları çok sınırlı ve nitelikleri «sosyal araştırma» ölçülerine pek uygun olmamakla birlikte,
bu dönemde yapılan araştırma ve yayın çalışmaları, bunları gerçekleştiren kurumlara göre bir
sınıflandırmaya konu yapılabilmektedir. Bir bölümü, üniversiteler gibi öğretim ve araştırma
kurumlarında, bu kuruluşların üyelerince gerçekleştirilmiştir. Bir başka bölümü ise, birtakım
kamu kuruluşlarının zaten yapmakla görevli oldukları çalışmalardır. Son olarak, üçüncü bir
kümede de, bu yıllarda, ülkenin kentleşme, konut ve gecekondu sorunlarını inceleyerek,
izlenmesi gereken yollar hakkında hükümete raporlar sunan yabancı uzmanların çalışmaları
yer almaktadır.
A. Üniversiteler ve Araştırma Kurumları
1. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Bu dönemde, Türkiye'de, «Kent Planlamasının bir ders olarak okutulduğu tek yükseköğretim
kurumu, belki de burasıdır. Her ne kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde de bir «Şehircilik»
dersi bulunmaktaysa da, İTÜ’de, mimarlar da, tez konularını kentlerle ilgili alanlardan
seçmeye yöneltilmektedirler. Gerçekten, bu fakültede yapılan yeterlik ve doçentlik
çalışmalarının, kentlerle ve kent planlarıyla ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. Bunlardan bir
bölümü, Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki ev yapılarıyla ilgilidir.
(…)
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bir başka kümedeki araştırmalarının ise, daha genel bir nitelik
taşıdığı görülmektedir (…)Bunların incelenmesi, hepsinde, kentin daha çok yapılar düzeyinde
algılandığını, konulara betimsel olarak yaklaşıldığını göstermektedir. Hemen hemen hepsi,
önceden belirlenmiş bir sistematiğe göre yürütülmüş çalışmalardır. Ne var ki, 1950’li yılların
ortalarından itibaren, yapılar yanında, belli toplumsal ve ekonomik işlevleri yerine getirmek
üzere oluşan ve gelişen kentlerin bir bütün olarak algılanması eğiliminin güç kazanmakta
olduğu dikkati çekmektedir. Hiç birinde, özellikle 1960’h yıllarda çok sık kullanıldığına tanık
olduğumuz «anket» yönetimine başvurulmuş olduğu görülmez. Araştırmacıların kişisel
gözlemleri, yayımlanmış ve yayımlanmamış istatistikler ve ikinci el bilgiler, bu tür
araştırmaların başlıca veri kaynaklarını oluşturmuştur.
2. Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü
Kuruluşu 1953 yılına rastlayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iskân ve
Şehircilik Enstitüsü'nün çalışmaları, daha çok kentleşme, nüfus dağılışı, bölge plancılığı ve
kent yönetimi gibi konularda politikalar saptanmasına yardımcı olmaya yöneliktir. Bu Enstitü,
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1955-1960 yılları arasında düzenlediği, 1, 2, 3 ve 4. İskân ve Şehircilik Haftaları
Konferanslarıyla, kent plancılığı, konut, bölge plancılığı, iç yerleştirim, gecekondu ve
kentleşme sorunlarının araştırılmasına ve tartışma konusu yapılmasına büyük katkıda
bulunmuştur.

Bu

Haftalara

sunulan

konferanslar

arasında,

konut

gereksinmesinin

hesaplanmasına, büyük kentlerde aile - konut ve kira ilişkilerinin saptanmasına, konut
araştırmalarının önemine ilişkin ilgi çekici konular yer almıştır. Özellikle, bölge planlaması
kavramının tanıtılmasında, kalkınma bölgelerinin sınırlarını çizebilmek için gerekli ölçütlerin
tartışılmasında, nüfus dağılışı politikasında bölge planlaması esaslarının gözönünde
bulundurulması gereğinin vurgulanmasında, Enstitü yayınlarının rolü yadsınamaz. Profesör F.
Yavuz’un, 1957’de yayımlanan ve İngiltere'deki yeni kentler deneyimini anlatan,
Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar başlıklı incelemesi, Türkiye’de nüfusun ve
ekonomik etkinliklerin coğrafî dağılışı konusunda ulusal bir politika benimsenmesi gereğini
ilk kez dile getiren bir çalışma olarak nitelenebilir. Bu incelemede sözü edilen, imar işlerinin
ülke çapında sorumlu bir merkezî kuruluşa verilmesi önerisinin de, İmar ve İskân
Bakanlığı’nın kurulmasına etki yapmaktan geri kalmadığı öne sürülebilir.
Bunun yanı sıra, Enstitü, Ankara’da 158 Gecekondu Hakkında Monografi başlıklı
çalışmayı yaptırıp yayımlatmakla (1957), ankete dayanan ilk gecekondu araştırması
örneğini vermiştir. Bugün hâlâ, bilimsel bir kaynak olarak kullanılan bu monografi,
Ankara’nın Cebeci semtinde, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri arasında kalan 158
gecekonduyu, hem tek tek yapılar, hem de bir gecekondu bölgesi olarak, toplumsal, ekonomik
ve fiziksel özellikleri açısından inceleme konusu yapmaktadır. Çalışma, ev sahibi ve kiracı
ailelerle yapılmış, yaklaşık 20’şer sorudan oluşan bir soru kâğıdı ile yürütülen bir ankete
dayanmaktadır.

Bu

çalışmada,

gecekondular

karşısındaki

resmî

tutumların

bir

değerlendirmesine de yer verilmiştir.
Hâmit Sadi Selen’in, 1955 Nüfus Sayımı verilerine dayanarak hazırladığı, Türkiye'de Nüfus
Dağılışı Haritası (1957) ile onun açıklama raporu da, bu Enstitü yayınları arasındadır. Bu
çalışmada, köy ve kent nüfuslarının değişmesi ile ülkedeki türlü nüfus yoğunluğu bölgeleri
belirlenmekte, nüfus artışının yol ağı ile bağlantısına ve büyük kentlerin hızlı kentleşmesine
dikkat çekilmektedir.
1950’li yıllar, Türkiye'de «Şehircilik» bilim dalının bir «kimlik» arayışı içinde olduğu bir
dönemi kapsar. Bu nedenle, kent plancılarının yetiştirilmesi ve nitelikleri konusu, sürekli
olarak tartışılan konular arasındadır. Kent araştırmalarına en büyük katkının kent
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plancılarından gelebileceği düşünülürse, bu uğraş dalının üyelerinin nitelikleri bir kat daha
önem kazanmış olur, işte, SBF İskân ve Şehircilik Enstitüsü, Türk şehirciliğine bu alandaki
yardımını, Şehircide Aranan Vasıflar adındaki bir İngiliz Krallık Komisyonu Raporunu
(Schuster Raporu) Türkçe’ye çevirtip yayımlamakla yapmıştır.
Fehmi Yavuz’un, ‘Ankara'nın İmarı ve Şehirciliğimiz’ adlı araştırması, kent planlaması
sürecine toplum bilimler açısından bakmaya çalışan ilk yapıtlardan biridir. Bugün de sık
sık başvurulan bu özgün araştırmada, yazar, kent planlaması sürecini etkileyen etmenleri,
Ankara örneği üzerinde çözümlemekte ve gelişmekte olan bir ülkede yeni ve planlı bir
başkent oluşturmanın kolaylık ve güçlüklerini sergiledikten sonra, çıkarılması gereken dersler
üzerinde durmaktadır. Ankara'nın İmarı, kentte nüfusun gereksiz ölçüde yoğunlaşmasından ve
yerleşik alan sınırlarının genişletilmesinden doğan ekonomik, sağlıkla ve toprak kullanımıyla
ilgili sakıncalara geniş ölçüde yer vermiştir. Kent içinde boş bekletilen arsalarda yapı
yapmaya zorlama, yapı yasağı, düzenleyici birleştirim (hamur) gibi, imar planlarının
uygulanmasına yarayan türlü yasal ve uygulayımsal araçlar, bu çalışma ile ön plana çıkarılmış
kavramlardır. ‘Ankara'nın İmarı ve Şehirciliğimiz’ adlı monografi, Türk kentlerinin
planlı gelişmesinde ve kentleşmede, yapılan yanlışlardan ders almayı sağlamaya
yönelik özgün monografilerden biridir.
Ayni Enstitü’nün çalışmaları arasında bulunan ve yine F. Yavuz’un kaleme aldığı Şehircilik
(1953) ise, yine benzeri şehircilik politikası kavramlarının, okuyucuya, öğrenciye ve
uygulayıcıya tanıtılmasını amaçlayan derleme türü bir yapıttır.
3. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
1953 yılında kurulan TODAİE'de, ilk yıllarda görev almış yabancı uzmanların da katkılarıyla,
kentlerle ilgili bazı araştırmaların yapılması sağlanmıştır. Adana, Erdemli ve Karabük
kentlerinin, 1954-1955 yıllarında, toplumsal ve ekonomik yapılarının ve ekonomik gelişme
potansiyellerinin çözümlenmesini konu edinen, ufak çapta anketlere dayanan araştırmaların,
bu Enstitü'nün çatısı altında yapıldığı görülür. Bunların yanı sıra, Enstitü’de uzman olarak
çalışan ve şehircilik dersleri veren mimar Ernst Egli, bu dersler için hazırladığı notları, daha
sonra, Memleket ve Şehir Plancılığının Esasları (1957) adlı bir kitapta toplayarak TODAİE'de
yayınlatmıştır. Egfi’nin, Türkiye’de Mesken Problemine Dair Muvakkat Rapor (1954)
başlığını taşıyan çalışması da, ülkemizde, ilk ciddî konut araştırmalarına bir örnek
oluşturmaktadır. Son olarak, aynı yıllarda, Enstitü ‘de başuzman olarak görev yapan M.
Chailloux - Dantel de, Türkiye’de Mesken Problemi başlıklı raporunda, yapılmasını gerekli
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gördüğü araştırmaların konularını sıralamıştır: Bu araştırmalar, konut sorununun a)
Demografik ve toplumsal, b) ekonomik ve malî ve c) yönetimsel sorunları üzerinde
odaklaşmaktadır.
Kent yönetimleri üzerindeki çalışmaları da, bu Enstitü'nün yayımladığı kent araştırmaları
arasına sokmak yanlış olmaz. Enstitü’ de bir süre bulunan İngiliz uzman A. H. Hanson'un
biraraya getirdiği, yerel yönetimlerle ilgili araştırma raporları, Enstitü’ ce, Mahallî İdareler
Hakkında Etüdler adıyla (1955) yayımlanmıştır. Kitap, o dönemin önemli bir kent çalışması
sayılabilir. Kitapta, il, belediye ve köy yönetimlerine ilişkin genel esasların yanı sıra, İstanbul,
İzmir ve Kayseri gibi kentlerin yönetsel ve akçalı yapıları, monografi yöntemiyle
aydınlatılmaktadır. Bu kentleri yöneten belediye başkanlarının yönetim biçimlerine
(üslûplarına) ilişkin değerlendirmeler de, yapıtta yer almıştır.
B. Resmî Kuruluşlar
1. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
Devlet İstatistik Enstitüsü, veri toplamak ayrıcalığına yasa ile sahip kılınmış ve bu işle görevli
bir kamu kuruluşu olarak konut ve inşaat istatistikleri yayımlamakta, zaman zaman da konut
ve bina sayımı ile kira anketleri yapmaktadır. Örneğin, ilgi alanımız olan dönemde, 1955
Nüfus Sayımının sonuçları kullanılarak, 1956 yılında % 10 örnekleme ile elde edilen veriler,
1961 yılında yayımlanabilmiştir.
Aylık inşaat istatistikleri 1954 yılından itibaren yayımlanmakla birlikte, konut yapımına
ilişkin rakamların yayımlanmasına, 8 no:lu bültenden itibaren başlanmıştır. Devlet İstatistik
Enstitüsü, 1960’da da 20 Büyük Şehirde Konut Şartları Anketi (Yayın no: 428) adlı çalışmayı
yayımlamıştır. Bu yayında, konut sayısı, konutların kiraları, nitelikleri (ayrı, bitişik, ev
dairesi, apartman dairesi gibi), mutfak, banyo, havagazı, şehir suyu ısıtma ve konuta tasarruf
biçimi, sağlamlıkları, oda sayısı inşaat alanı, ulaşım durumu, hane halkı üyelerinin sayısı gibi
bilgiler yer almıştır. Daha çok kent konutlarına ilişkin bilgileri içeren bu yayınların, birer sosyal araştırma sayılmasına elbette olanak yoktur. Ama bunların, o dönemde bile, gelişmekte
olan başka birçok ülkeden ve özellikle Ortadoğu ülkelerinden farklı olarak, araştırmacıların
sık sık başvurmak zorunda bulundukları değerli yardımcı kaynaklar oluşturduklarına kuşku
yoktur.
2.

BELEDİYELER

Büyük belediyelerden bazıları, imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, imar
planları yarışmalarına katılacak olanlar için kent etüdleri yaptırmışlardır. Daha sonraki
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dönemlerde, İller Bankası’nca üstlenilecek olan bu etüd çalışmaları arasında, 1952 yılında
İzmir kenti için hazırlanan İmar Komisyonu Raporu ile ondan kısa bir süre sonra Ankara
Uluslararası İmar Planı Yarışması için hazırlanan Ankara İmar Komisyonu Raporu örnek
olarak gösterilebilir.
Bu raporların hazırlanmasında, çizim bilimleri ve toplum bilimler alanında uzman kişilerin
yakın bir işbirliği içinde olmalarına özen gösterildiği dikkati çeker. Örneğin, Ankara İmar
Komisyonu Raporu, vali ve belediye başkanının başkanlığında 40 kadar, farklı dalları temsil
eden uzmanın işbirliğiyle hazırlanmış ve dört ayrı dilde yayımlanmıştır. 100 sayfayı aşan bu
raporda, kentin coğrafya ve iklim özellikleri, yer yapısı, çevre koşulları, tarih, nüfus, eğitim,
sağlık, tarım sanayi, ticaret, ulaşım, dinlenme ve eğlenme özellikleri yer almakta; ayrıca, arsa
durumuna, belediye mâliyesine ve kentin gelecekteki gereksinmelerine ilişkin bireşim niteliğindeki bilgiler bulunmaktadır.
3. ÖTEKİLER
İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Türk İdare Dergisi, her ay, ilçe kaymakamlarının birinin,
bulunduğu ilçe merkezine ve köylerine ilişkin monografilerini uzun süre yayımlamayı
sürdürmüştür. 1951 - 1960 dönemindeki dergi koleksiyonlarında, ilçeler bazında betimleyici
birinci el bilgiler bulunabilmektedir. Ne var ki, bunların, yöneticilerin her yıl Bakanlığa
göndermek zorunda oldukları genel durum (ahval-i umumiye) raporlarından farksız olarak,
çözümleme ve bireşim yapma özelliğinden yoksun oldukları görülmektedir.
Kamu yararına çalışan birkaç derneğin düzenlediği kongrelerde de, kentlere ilişkin bildirilere
rastlanabilmektedir. Bir kez, Türk Kooperatifçilik Kurumu'nca düzenlenen kongrelerin her
birinde, konut kooperatifçiliğinin, bir bildiriye konu yapıldığı dikkati çekmektedir. Bunlar,
Kurum’ca yayımlanmıştır. Bunun gibi, Türk Belediyecilik Derneği de, özellikle 1955 Nisan
ayında toplanmasını gerçekleştirdiği 1. İmar Kongresi vesilesiyle, kentlerin planlama, imar ve
kentleşme sorunlarının incelenmesine ve tartışılmasına olanak sağlamıştır. Bu kongrenin
bildirileri ayrıca yayımlanmamış, İller ve Belediyeler Dergisi'nde birkaç ayrı yazı halinde
çıkmıştır.
1.İmar Kongresi'ne sunulan kısa fakat özlü konut raporu, o tarihten sonra Türkiye’de bir
konut politikası oluşturma çalışmalarına geniş ölçüde ışık tutmuştur. Raporda, konut
sorununun ülke çapında önem taşıyan bir sorun olduğu ve bir kamu hizmeti olarak ve ancak
devlet otoritesi ile çözülebileceği görüşü yer almıştır. Konut kiralarının, o tarihte, aile gelirlerinin % 20'sinin çok üstüne çıktığına dikkat çekilen raporda, bir ulusal konut politikası,
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konut izlencesi ve arsa politikası benimsenmesi gereği, kiralık konut, yapı gereçleri sanayinin
geliştirilmesi ve standardizasyon gibi konulara ilişkin öneriler de yer almıştır. Rapor,
1950’lerde konut koşullarının bir döküm ve değerlendirilmesine dayanmaktadır.
C. Yabancıların Çalışmaları
Türkler ve yabancılarca ülke dışında yapılmış çalışma ve araştırmalar, bu yazının ilgi alanı
dışındadır. Bununla birlikte, 1950’li yıllardan itibaren, sıklaşan uluslararası siyasal ve
ekonomik ilişkilerimiz sonucunda, birçok yabancı uzman, kentleşme, planlama ve konut
sorunlarımızla ilgili önerilerde bulunmak üzere, hükümetçe ülkeye çağrılmış, uzmanlıklarına
başvurulmuştur. Bunlar arasında, önerilerini gerçekten o günkü koşulların nesnel ve ayrıntılı
bir değerlendirmesine dayandırmış olanlar vardır. Çoğu, o günlerin en güncel sorunu olan ve
ne yazık ki güncelliğini bugün de korumakta bulunan düzensiz kentleşme, plancılık mesleği,
konut ve gecekondu sorunlarımızı incelemişlerdir. Raporlarından bir kısmı, genel olarak
şehirciliği konu edinmekte, bununla birlikte, konuta da yer vermektedirler. İkinci bir kümede,
yalnız ve genel olarak konut sorunu ile ilgili olanlar vardır. Son bir kümeyi de, işçi konutları
sorunlarına ilişkin olanlar oluşturmaktadır.
1. ŞEHİRCİLİK İÇİNDE KONUTA DA YER VERENLER
a) Skidemore, Ovvings ve Merili Uzmanlarının Raporu
Skidemore, Ovvings ve Merili firması uzmanlarının Türkiye’de Yapı, İmar ve Mesken
Konuları Hakkındaki Raporu (Aralık 1951), önce, ülkedeki inşaat durumunu incelemekte,
inşaatın ülke ekonomisindeki yerini incelemekte, yapı gereçleri, yapım yöntemleri, bakım ve
mevzuat konularına değinmektedir. Raporda, kent planlamasının o günkü durumu, temel
sorunları ve alınması gereken önlemleri ele alınmaktadır. Bir başka bölümde, konut
koşullarının 1950’ler başındaki durumu ele alındıktan sonra, hükümetin çalışmalarına ve
başlıca sorunlara işaret edilmektedir. Veri yetersizliği üzerinde de önemle durulmakta, konut
politikasının lüks ya da yarı lüks konutlar yerine, ucuz konut yapımı ile dar gelirlilerin
gereksinmelerine yöneltilmesi gereği vurgulanmaktadır. Raporda, ayrıntılı bir konut
araştırmasının ne gibi bilgileri içermesi gerektiğine ilişkin bir araştırma planı da vardır.
Uzmanlar, konut politikasının, vergi, kamulaştırma ve kira gibi önlemlerle desteklenmesi
konusunda önemle durmaktadırlar. Bu rapor, resmî yapı sektörünün de incelenmesine yer
ayırmakta ve özel sermayenin konut kesimine sokulmasını önermektedir. Raporu kaleme
alanlar, ulusal konut ve kentleşme politikasından sorumlu bir merkezî otoritenin kurulmasını
da önermişlerdir.
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b) Charles Abrams’ın Raporu
Bir Birleşmiş Milletler Teşkilâtı uzmanı olarak, şehircilik eğitimi konusunu incelemek üzere
Türkiye'ye gelen Charles Abrams, hükümete iki rapor sunmuştur. Abrams, raporunda,
şehircilik ile konutun ilgisini gösteren bütün konulara değinmiştir. Arsa spekülâsyonu, kamu
konutları, konut kooperatifleri, özel girişimciliğin konut alanındaki rolü, incelediği başlıca
konulardır.
Abrams, belki Türkiye’de ilk kez, gecekondu yapım sürecini inceledikten sonra, bu ussal
süreci yasallaştırıp yaygınlaştırmanın yararı üzerinde duran kişi olmuştur. Ülkemizde bazı
uzmanlarla, İngiliz konut uzmanı John Turner’ın, gecekondu yapım sürecinin yasallaştırılması
yolundaki önerilerinden, kamuoyumuz, Abrams’ın önerisinden 20 yıl kadar sonra haberli
olmuştur. Charles Abrams, raporunda şöyle demektedir: «Ankara ve İstanbul'daki mantar
evleri görmüş olan herhangi bir kimse, Türkiye’de ev inşa etme konusunda tabiî bir istidada
malik büyük bir işçi hazinesi bulunduğunu kabul edecektir. Evlerden birçoğunun kerpiç
tuğlalarla, etraftan toplanmış taşlarla veya parça tahta veya tenekelerle inşa edildiği ve bunların müdahaleye mani olmak için 24 saat kadar kısa bir zamanda vücuda getirildiği nazara
alınacak olursa, insan bunları yapanlara karşı bir hürmet beslemekten kendini alıkoyamaz...
Fakat yollar ve mahallî hizmetler hakkında işin başında biraz planlama yardımı yapılmış,
daha iyi malzemeler bir miktar kullanılmış, inşa için daha iyi malzemeler, daha fazla vakit
tahsis edilmiş, işler biraz kontrol edilmiş ve ilk bakışta bir tasarruf emniyeti sağlanmış
olsaydı, çok iyi bir işçi mahallesinin elde edilmesi kuvvetle muhtemeldi.»
Charles Abrams, işçi konutları konusunda Çalışma Bakanlığı’na da ayrı bir rapor vermiş ve
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun, konut kooperatiflerini ipotek kredisiyle destekleme
yönteminin eleştirisini yapmıştır. Bu arada, konut kredisi faizlerinin artırılmasını,
kooperatifler eliyle yaptırılan konutların satış ve kira yoluyla el değiştirmesinin önlenmesini
önermiştir
2. YALNIZ KONUTA İLİŞKİN RAPORLAR
Bu tür raporlar, hükümete, daha çok, 1960'lı yıllarda, çağrı üzerine raporlar sunan yabancı
uzmanlarca verilmiştir. 1951 - 1960 arasında ise, bunların sayıları az değildir. İçlerinden biri,
örneğin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nca görevlendirilen misyonun
sunduğu rapordur. Bu kısa rapor, o tarihlerde ülkede mevcut konutların sayısı, konut
gereksinmesinin boyutları, konut plan ve standartları, yapı sanayiinin kaynakları ve
olanakları, yapı maliyeti, inşaat şirketleri, yapı finansmanı, konut sorunu karşısında devletin
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rolü ve sosyal konut gibi önemli birçok konuyu ele almaktadır. Bu misyonun raporu, yukarıda
sözü edilen I. İmar Kongresi’ne sunulan Konut Komisyonu Raporundan geniş ölçüde
esinlenmiştir.
3. İŞÇİ KONUTLARINA İLİŞKİN RAPORLAR
a) Donald Monson’ın Raporu
Monson, raporunu, ABD Karşılıklı Yardım Örgütü için hazırlamıştır. Amaç, Türkiye'de konut
ve genel olarak inşaat sanayii alanına, resmî Amerikan sermayesi aktarmanın, ya da bunun
yanı sıra o ülkede geliştirilmiş yapım tekniklerinin sokulmasının sağlanmasıdır. Rapor,
«Türkiye’de İşçi Mesken Kooperatifleriyle bu Kooperatiflerin Gelişmesine MSA (Karşılıklı
Yardım Örgütü) Türkiye Misyonu Tarafından Yapılacak Yardımlar Hakkında Tahlil»
başlığını taşımaktadır.
Monson, işçi konutları sorununu bir kaynak sorunu olarak değil, teknik bir sorun olarak
gördüğünü bildiriyor. Türkiye'de işçi sendikacılığının henüz gelişmiş olmadığını, oysa konut
kooperatifi kurmanın ve başarıya ulaştırmanın, birçok konuda bilgi ve deneyim sahibi
işçilerin varlığını gerektiğini belirterek, başka yollar aranmasını, kamu hizmeti amacıyla
konut yapımının özendirilmesini önermektedir. Ülkede, konut yapımının merkezde ve merkez
dışında İstanbul, Adana ve İzmir gibi illerde, iki kademe halinde örgütlenmesi önerisi de,
Monson’ın düşündükleri arasındadır.
Konut kooperatifçiliğinin toplumsal amaçlarından saptırılmasının işin başlangıcında
önlenmesi gereğine de, Monson raporunda değinilmektedir. Uzman'a göre, «herhangi bir
kooperatif üyesinin, kendi evini bir spekülâsyon konusu yapmaktan menedilmesi şarttır. Hiç
bir üyenin sistemden yararlanarak evini kiraya veren bir mülk sahibi olmasına müsaade
edilmemelidir. Bir üye, kooperatifteki hissesini satmak mecburiyetinde kaldığı zaman, hisse
senedini maliyet fiyatı üzerinden kooperatife satmaya mecbur edilerek, kooperatifin yeni bir
üye bulması imkânı sağlanmalıdır.»
Donald Monson’a göre, o günün koşullarında, işçiler için, konut maliyetinin % 20’sinin peşin
olarak ödenmesi zorunluluğu ağır bir yüktür. Konut kooperatifi kurma girişimlerinin çoğu kez
fabrika yöneticilerinden gelmesi de, ona göre, kooperatifçilik ilkelerine ters bir durum
yaratmaktadır. Böyle bir uygulama, fabrikanın, yani, girişimci ve anamalcının, işçiye konut
sağlamasının değişik bir biçimidir ki, bunun, toplumun korunmaya muhtaç sınıflarının
gereksinmelerini kendi gönüllü çabalarıyla karşılamasıyla herhangi bir ilgisi olduğu
söylenemez.
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Uzman, konut kooperatifçiliğinin başlıca başarısızlık nedeninin, inşaat sanayiinin
örgütlenmemiş ve düzensiz olmasından, halkın ve sendikaların kooperatifçilik eğitiminden
yoksun bulunmalarından ileri geldiği görüşündedir. Ona göre, işçiler, inşaatın teknik
sorunlarıyla uğraşmaktan kurtarılmalı, konutların iyeliği ortaklara devredilmemeli, fakat
kooperatiflerin elinde bırakılmalıdır. Monson, bu işin, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan
alınmasını da önermiştir. Bu öneri, hükümetlerce uzun süre benimsenmemiş; aradan 10 yıl
geçtikten sonra, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem tarafından işçilere bireysel konut kredisi
yolunun açılması girişimi başlatılmıştır (1967). Kooperatifçiliğe temelden karşı olanlar bu
önerinin peşini bırakmamış, 1978 yılında konuyu yeniden gündeme getirmişlerse de,
kooperatif yolun terkedilmesinde başarılı olmak fırsatını bulamamışlardır. Bunun için 1984
yılını beklemek gerekmiştir.
b) Bernard Wagner’in Raporu
Bernard Wagner, işçi konutları konusunda, biri Ekim 1955’de, İkincisi ise Şubat 1956'da
olmak üzere, hükümete 2 rapor vermiştir. Raporlarında, işçi konutları konusunu çok geniş bir
çerçevede ele aldığı görülür. Raporunun dayandığı veri kaynakları, gözlemleri, ilgili
kuruluşların temsilcileriyle yaptığı gözlemler ve istatistikleridir.
Raporun ilk bölümünde konut durumu ve koşulları değerlendirilmekte, ikinci bölümünde ise
önerilere yer verilmektedir. Uzman, raporuna, «Öyle görünüyor ki, Türkiye’de hem köy
konutları, hem de kent konutları alanındaki sıkıntının kaynağını, malî güçlüklerden çok,
politika, idare ve teşkilât meseleleri teşkil etmektedir.» diye başlamaktadır. Sanayileşmenin
ve kentleşmenin konut bunalımına etkisi üzerinde daha ciddî olarak durulması gerektiğine
değinen B. Wagner, 10 yıllık vergi bağışıklığının bütün yeni yapılara değil, lüks ve yüksek
maliyetli olmayan konutlara tanınmasını, Bina Vergisinin, yapıları eski değerlerine göre değil,
fakat yeni değerleri üzerinden alınmasını önermiştir. Böylelikle, hem sosyal konut
sunumunun artırılabileceğini, hem de belediye gelirleri sorununun bir ölçüde çözülmüş
olacağını savunmuştur.
İşçilerin kooperatifçilik bilgi ve deneyimlerinin yetersizliğini dikkate alarak, Sosyal Sigortalar
Kurumu’nun konut kredisi vermede, kooperatif yöntemden vazgeçmesini önermiştir. İşçilerin
ödeyecekleri peşin miktarın % 5’i geçmemesini önermiştir. Spekülâsyon yollarının kapanması
için de, konutların satışının yalnız Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılabilmesi koşulunun
getirilmesini istemiş, konutunu satanın, krediden bir daha yararlandırılmaması koşulunun
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benimsenmesini önermiştir. Bununla birlikte, konutlardan bir kısmının kiraya verilmesine göz
yumulmasında, toplumsal bir yarar görmüştür.
III.

BAZI GÖZLEMLER VE SONUÇ

1. Başlangıçta açıklanan nedenlerle, 1951 - 1960 döneminin, kent araştırmaları yönünden,
çok verimli olmayan bir «geçiş dönemi» olduğu söylenebilir. Ülkenin toplumsal ekonomik
ve siyasal yapısındaki değişmeler, henüz o dönemde başlangıç aşamasındadır ve kent
araştırmaları, ne belli sorunların çözümüne yönelik olarak, ne de bilimsel sorunlar bağlamında
çoğalmış ve çeşitlenmiştir.
2. Varolan araştırmalar, resmî ve yarı resmî kuruluşların, kendi işlevlerinin yerine getirilmesi
sırasında yapmak zorunda oldukları, daha çok içe dönük ve aralarında amaç, konu, yöntem
yönlerinden sistemli bir bağlantı ve bütünlük sağlamak üzere çaba harcanmamış çalışmalar
niteliğindedir.
3.Araştırma adı altında sıraladığımız çalışmalardan pek çoğu, amaç, kapsam, yöntem ve
konulara yaklaşım açısından, toplum bilimlerinde bugün «bilimsel araştırma»larda aranan
niteliklerden yoksundurlar. Birtakım ham verilerin bir araya getirilmesi çabasından öteye
giden, bireşim (sentez) ve çözümleme (analiz) yollarını deneyenlerin sayıları çok sınırlıdır.
Kentlerin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapılarını aydınlatmak, bu konudaki bilgilerimizi artırmak gibi bir ereğe yönelmiş olanların parmakla sayılacak kadar az
olduğu açıktır. Var olanların da, betimleyici yöntemler izledikleri dikkati çekmektedir.
1960 sonrası dönemin «moda» yöntemi durumuna gelecek olan anket, 1951 - 1960
döneminde çok sınırlı ölçülerde kullanılmıştır. Bununla birlikte, toplumsal araştırmayı anket
uygulamak ve elde edilen bilgileri, ne kuramsal bir çerçeve içine oturtma ve ne de yorumlama
gereği duyarak, sergilemekle özdeşleştiren 1960 sonrası eğilimler, bu dönemde,
araştırmacıları henüz sarmış değildir. Monografi yönteminin daha çok kullanıldığı dikkati
çekmektedir.
Mimarlık, Belediyecilik, Arkitekt, Türk İdare Dergisi ve benzerlerinde yer alan monografik
ve genel nitelikteki kısa incelemeler bir yana bırakılırsa, kent araştırması adı verilebilecek
yayın ya da araştırma, parmakla sayılacak kadar azdır. Bunlardan bir bölümü, köy
araştırmalarıdır. Türkiye’de Köy (Barbara ve George Helling), Hasanoğlan (İbrahim Yasa),
Türkiye Ziraatında Makinalaşma (SBF) gibi. Bir diğer bölümü ise, Ankara’nın İmarı ve
Ankara’da 158 Gecekondu’ da olduğu gibi, özgün kent araştırmalarıdır. Bunlar dışında hemen
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hemen hiçbir sosyal araştırmanın, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak biçimde
uluslararası bilgi üretme çabalarına yansıdığını söylemek olanağı yoktur.
4.Toplumun bu dönemde karşı karşıya bulunduğu en güncel sorunlar, konut bunalımı,
düzensiz ve denetimsiz kentleşme, gecekondulaşma ve kent imarının planlanması
olduğundan, araştırma adı verilebilecek her çalışmanın bu konularla yetinmekte olduğu
söylenebilir. Bütün bu konular, dış görünüşleriyle, kamuoyuna yansıdıkları biçimleriyle
ele alınmış; pek azında toplum yapısındaki ekonomik, toplumsal ve siyasal değişme süreçleriyle bağlantıları çözümleyici değerlendirme ve yorumlara konu yapılmıştır. Dış
dinamikler ise, bu dönemin toplumsal araştırmalarına hiç yansıtılmamıştır.
5.Bu dönem araştırmalarının bir başka özelliği de, toplum araştırmalarının konularının
daha çok kent, bölge gibi yüksek düzeydeki birimler çerçevesinde ele alınması,
bunlardaki değişikliklerin irdelenmesi; insan öğesinin bir araştırma birimi olarak,
kentleşmeden nasıl etkilendiğinin göz- ardı edilmiş olmasıdır. Bunun gibi, kent ve kasaba
araştırmalarında da, ekonomik, toplumsal ve siyasal yapı ve değişme koşullarından çok,
toprak kullanımıyla (land use), imar işleriyle ve fiziksel özellikler üzerinde durulduğu
görülmektedir.
6.Bu dönemde kent araştırmalarında, tür, konu, kapsam ve yöntem açılarından görülen
yetersizlik, kent araştırmalarına özgü bir nitelik de değildir. Bu özellikler, toplumla ilgili
tüm araştırmalar için de geçerlidir. Bunun, ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal
yapısındaki dönüşümlerin henüz başlamış olmasıyla olduğu kadar, araştırma etkinlik ve
politikalarının kurumsallaşmamış olmasıyla da yakından ilgisi vardır. Üniversiteler, 1957
yılında kurulan İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler, yarı resmî araştırma
kuruluşları ve benzerleri, kentlerin yapısına ve sorunlarına yönelik araştırma etkinliklerinde
bulunmayı, kaynak, araştırıcı personel ve güdülenme eksikliği nedeniyle, 1960'lara değin,
çalışma gündemlerine almış değildirler. Henüz büyük ölçüde hızlandığı da söylenemeyen
kapitalistleşme süreci, özel kesimdeki kuruluşları da, kent araştırmaları yapmaya
yöneltmemiştir. Dolayısıyla her iki kesimde de, bilgi toplama ve değerlendirme becerilerinin
sınırlı ölçülerde geliştirilmiş olduğu görülmektedir.
7. Belki daha genel bir gözlem de, toplumun önderlerinin, araştırma ve planlama gibi,
toplumsal eylemlerde akılcılık sağlamaya yönelik araçlara başvurmayı gerekli görmeye
başlamamış olmalarıdır. Çoğu için, belli kararların verilmesi ve yürürlüğe konmasında
çabukluğun sağlanması, bu kararların ussallık derecesini yükseltici araştırma etkinliklerine
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önem verilmesinden çok daha önemli idi. Çünkü yönetici ve politikacı için önemli olan,
çabuk karar almak ve kararların kamuoyuna daha çabuk yansıtılmasını sağlamaktı. Araştırma
ise, bu süreci uzatan, dolayısıyla yavaşlatan bir etmen olarak görülmüştür. Bu tutumun
değişmesi için, 1960'lara kadar beklemek gerekmiştir. Bugün bile, durumda büyük bir
değişiklik olduğunu söyleyebilir miyiz? Tartışılabilir.

246

Bölüm Soruları
1) İlhan Tekeli kent araştırmalarını hangi dönemler içinde ele almaktadır?
2) Bu dönemlendirmenin nedenleri sizce nedir?
3) Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri arasında kente ait bilgi birikimi var mıdır? Varsa
kısaca tanıtınız.
4) Soyoloji alanında kent konusunda ilk çalışmaları tanıtınız. Değerlendiriniz
5) 1951-1960 yılları arasında kent araştırmaları hangi kurumlar aracılığıyla gerçekleşmiştir?
6) 1951-1960 döneminde Keleş, hangi üniversitelerde yapılan çalışmaları bize tanıtmaktadır?
7) Türkiye’de kent araştırmalarının günümüze kadar olan değişimini kısaca tanıtınız.
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11. TÜRKİYE’DE KENT ARAŞTIRMALARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) 1960-1970 Yılları Arasında Kent Planlama Araştırmalarının Gelişimi
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Giriş
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması öğretim üyelerinden Şenyapılı, çalışmasında 1960-1970
arasındaki zaman diliminde Türkiye kentlerinde planlama çalışmalarının ön planda olduğunu,
ancak kentlerde ortaya çıkan sorunlara üretilecek çözümlerin teknik sorunları içeren imar
planları olarak algılanmasını bir sorun olarak tespit etmektedir. Bu yaklaşımın sorunların
çözümünde etkin olamadığını, uygulanan politikaların çözüm üretmekten öte yeni sorunların
oluşmasına yol açtığını ifade eder.
Kentlere süren göçün yoğunlaştırdığı ve yaygınlaştırdığı sorunlar, uygulanan imar planı
yaklaşımının yetersizliği, dünyada planlama anlayışının değişmesi, 1960’lara doğru kent
planlama anlayışının değişmesine ve mekân planlamasının ülke düzeyinde ele alınmasına yol
açmıştır.

1958 yılında kurulan İmar ve İskân Bakanlığı ve çeşitli planlama kurumları

aracılığıyla yürütülen projeler, araştırmalar ve beş yıllık kalkınma planları aracılığıyla
kentlerdeki sorunların çözümlenmesi amacıyla merkezi çalışmalar yapılmıştır.
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11.1. 1960-1970 Yılları Arasında Kent Çalışmaları
1960-1970 Yılları Arasında Kent Planlama Araştırmalarının Gelişimi102
Doç. Dr. Tansı Şenyapılı
GİRİŞ
60’iı yılların özelliği, planlamanın yaşama katılması oldu. 50’li yıllarda liberal ekonomiye
geçiş ve bu geçiş sürecinin ülkemiz koşullarında özelleşmesinin fiziksel mekândaki en
belirgin yansısı, kentlerde nüfus yoğunlaşması ve getirdiği sorunlardı. İzleyen yıllarda da bu
demografik boyutu ağırlıklı kentleşme süreci benzer bir yoğunlukla sürdü. (…). Kır - kent
göçü sayısal olarak artarken, kent sayıları, özellikle büyük kent nüfusları da artıyor,
hizmetliler sektöründe yığılma izleniyordu. (…). Kentsel mekânda ise iki önemli sorun
kümesi ortaya çıkmıştı: Bunlardan birincisi, ancak iskân sınırları dışında yer seçebilen orta
gelir kooperatiflerinin öncülüğünde iskân sınırlarının genişlemesi, diğeri ise gene iskân
sınırlarının dışında yayılan gecekondulardı. Kentlerin bu yatay boyutta genişlemesinin yanı
sıra, yükselen rantlar nedeniyle kat yükseklikleri de artıyor, genişleyen ve yoğunlaşan
kentlerde özellikle teknik altyapı yetersizlikleri önemli boyutlarda sorunlar yaratıyordu. 50’li
yılların sonuna doğru bu sorunlar, yalnızca kırdan göçenlerin yaşadığı mahalleler ve
kullandıkları kent parçalarını aşarak, tüm kent nüfusunu kapsayan ölçeklere ulaşmıştı. Gerek
yetkileri gerekse mali kaynakları çok sınırlı olan belediyeler sorunlara sahip çıkamıyorlardı.
Kentlerde yoğunlaşan ve yaygınlaşan sorunlara getirilen tek planlama yaklaşımı, kentin bir
süre sonra alması istenen fiziksel biçimin paftalar üzerine çizildiği imar planları idi. Bir diğer
deyişle, kent planlama temelde bir fiziksel planlama olarak uygulanıyor, kentteki fiziksel
sorunlar saptanıyor ve bunlara fiziksel biçimlendirmeler içinde çözüm aranıyordu.
Teknik bir mimarlık ya da mühendislik projesi olarak yorumlanan bu planlar genelde parsel
düzeyinde kullanış kararı, sosyal ve teknik altyapı kararları ve diğer çeşitli biçimlendirme
kararlarını kapsıyor, kararlar her parsel için değişebiliyor, ancak bu kararlar belli
yöntemlerden de türemiyordu. Özetle, bu dönemde çok yönlü sorunları içeren kent
planlaması, salt teknik sorunları kapsayan imar planlaması ile özdeşleşmişti. Bu eğilim,
kentlerde yoğunlaşan fiziksel sorunların etkisini de yansıtmaktaydı. Ancak bu yaklaşım,
sorunlara çözüm getirmediği gibi kenti biçimlendirmede de etkin olamadı; çünkü yaklaşımın
102

Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, 1986, 283-294.
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yapısındaki eksiklikler yanı sıra uygulamada da imar işleri plana bağlı kalmadı ve ruhsat
verme işlemleri planın olmadığı yerlerde de sürdürüldü. Gerek kentlere süren göçün
yoğunlaştırdığı ve yaygınlaştırdığı sorunlar, gerek uygulanan imar planı yaklaşımının
yetersizliği, gerekse de dünyada planlama anlayışının değişmesi, 1960’lara doğru kent
planlama anlayışının değişmesine ve mekân planlamasının ülke düzeyinde ele alınmasına yol
açtı. 1958 yılında 7116 sayılı yasa ile İmar ve İskân Bakanlığı kuruldu. Bu Bakanlığın
kurulması ile başlayan ve giderek Alman ekolu etkisinden sıyrılarak Amerikan kent planlama
yaklaşımını ülkemizde yerleştiren akımı geliştiren kurumlar, üç başlık altında incelenebilir.
A. PLANLAMA KURUMLARI
1. Bölge Planlama Dairesi
İmar ve İskân Bakanlığı görevleri arasında 'yurdun bölge, şehir, kasaba ve köylerinin
planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak; bölge planlama
konusunda ilgili örgütlerle ortaklaşa inceleme ve araştırma yapmak’ vardı. Böylece ilk kez,
kent üstü bir mekân ölçeği, merkezi planlama ile ele alınıyordu. Ancak, Bölge Planlama
Dairesi ilk başkanlarından Aydın Germen’in iletisine göre, bu görev verildiğinde bölge
planlamanın ne olduğu, nasıl yapılacağı, ne işe yarayacağı, uygulama araçlarının ne olduğu
bilinmediği gibi, bu iş için yetiştirilmiş plancı kadrosu da yoktu. Bu nedenle olgu önce
planlamaya ilişkin bir kavram kargaşası ile başladı. Germen’ in verdiği bir örneğe göre, 1961
yılında Beyazıt'ta bir gençlik anıtı dikmek için kent nazım planına ve bunun için de bölge ve
milli fiziki planlara gerek olduğu öne sürülmüştü. Bu konuda en fazla şaşkınlık, görevin
verildiği bakanlıkta sürüyordu. Daha önce Bayındırlık Bakanlığında imar işlerinde çalışmış
olan bazı elemanlar, bölge planlamasının kent içindeki ticaret ve sanayi zonlarını ayırmak
olduğunu iddia ederken, bazı sorumlular da bölge planlamasının büyük kentlerin belediye
sınırları dışındaki sahalarda sanayi gelişmesini denetlemek olduğunu söylüyorlardı.
1963

yılında uygulamaya giren Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bölge konusunda

'nüfusun kaynaklarla orantılı olarak dağıtımını ve daha dengeli bir gelir artışını
sağlamak için yatırımların coğrafi dağılımında bölgeler arası dengeli kalkınma
esaslarını gözönünde bulundurmak ve bölgeler arası dengesizlikleri gidererek, geri
kalmış bölgelerin daha hızlı kalkınmasını sağlamak’ ilkesini getirince, konu daha ciddi
bir boyut kazandı. Bu süre içinde Bölge Planlama Dairesi başına geçen Aydın Germen, Esat
Turak gibi yöneticiler, kavramı en azından Bakanlık kapsamında belirlemeye başlamışlardı.
Zonguldak, Trakya, Çukurova ve Antalya pilot bölge çalışmaları başlatılmış, 1960 yılında
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Bakanlığa bağlı Marmara Bölge Planlama örgütü kurulmuş ve Tuğrul Akçura yönetiminde bu
örgüt, metropol ağırlıklı ilk bölge çalışmasını başlatmıştı.
1964

yılında ise, Bölge Planlama Dairesinde İlhan Tekeli yönetiminde ODTÜ, İTÜ ve

Siyasal Bilgiler Fakültesinden yeni mezun bir grup 'amatör' plancı, Zonguldak projesi
üzerinde çalışmaya başladı. Bu grup, daha önce 'bölgesel arazi kullanma planı' biçiminde
ele alınan Zonguldak ilinde bütüncül (comprehensive) bir planlama uygulaması geliştirdi. O
güne dek bağımsız arazi kullanma kararları biçiminde imar planı yaklaşımı ile geliştirilen
mekân örgütlenme olgusu, Zonguldak planından - boyutlu, soyut ekonomik mekân
ilişkilerinin fiziksel mekânı düzenlemesine dönüştü. Mekânsal analiz yöntemleri denendi.
Zonguldak planı üzerinde gelişen tartışmalar, bölge planlama kavramını açıklığa
kavuşturur, kristalleştirirken, plan sentezi, özellikle de bütüncül plan sentezi konusunda
görüşler üretildi. Gelişme - mekân - planlama bağlantısı kuruldu. Kalkınma planları ile
fiziksel planlama ilişkisi gereği öne sürüldü. Zonguldak planından sonra Tuğrul Akçura
yönetiminde geliştirilen ilk metropoliten ölçekli bütüncül Doğu Marmara Ön Planı,
başlatılmış olan yeni planlama akımına katkıda bulundu. Bu plan çalışması salt arazi
kullanma kararlarının ötesine geçen, bütüncül ve daha önemlisi stratejik gelişme kararlarını
kapsayan bir dokümandı.
Bölge Planlama Dairesi çalışmalarından kaynaklanan ve kent üstü ölçekte fiziksel mekân
örgütlemesi ile n - boyutlu sosyal ve ekonomik mekân kararları arasında nedensel bağlantı
kuran bu bütüncül planlama yaklaşımı, yalnızca Daire tarafından bu anlayışla geliştirilen plan
çalışmaları ile değil, Daire'nin başlattığı amatör bir yayın serisi ve ekip elemanlarının
akademik yazı ve yayınları ile planlama ve eğitim çevresini etkilemeye başladı. .
Devlet Planlama Teşkilatı ile yeni plan anlayışına dayanan bir diyalog başlatılır ve ülkesel
kalkınma planlarının mekânsal boyuttaki eksiklikleri tartışma gündemine getirilirken, Bölge
Planlama Dairesi ile aynı genel müdürlüğe bağlı Şehircilik Dairesi ve İller Bankası ile
özellikle yarışma değerlendirmelerine yansıyan bir diyalog kuruldu. Bu diyaloğun etkilerinin
Konya kenti yarışma sonuçları değerlendirmesi ile başlayıp, daha sonra yarışmaya çıkartılan
kentlerin jüri değerlendirmelerinde izlendiği öne sürülebilir.
Kent üstü planlama ölçeğine, imar planlama yaklaşımı ötesinde, mekân örgütlenmesini
ekonomik ve sosyal mekân kararları türevi olarak yorumlayan bütüncül ve yeni bir yaklaşım
getiren bölge planları, başka nedenlerin yanı sıra özellikle kalkınma planları kapsamında yer
ve destek görmedikleri için, uygulamada etkin olamadılar. Ancak bu yeni planlama anlayışı
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planlama ve eğitim çevrelerinde destek görerek yeni katkılarla gelişti ve karşılığında bu
çevreleri etkiledi.
Aynı yıllarda Bakanlığın Mesken Genel Müdürlüğüne bağlı, Sosyal Araştırma
Dairesinde sosyolog Ayda ve Turhan Yörükan yönetiminde bir dizi çalışma
gerçekleştirildi. 1962-68 yılları arasında Ankara gecekondu mahallelerinin bir kısmında,
ayrıca 13 büyük kentte görgül gecekondu saptamaları yapılmış ve yayınlanmıştır.
Gecekondu mahallelerinde demografik özellikler, meslek, göç özellikleri, konut
özellikleri gibi istatistiksel saptamaları içeren bu çalışmalara ek olarak, sosyo - kültürel
özellikler de aynı Daire’nin 1968 tarihli bir yayınında derlenmiştir. Bu çalışmalar 60’lı
yıllarda, gecekondu olgusunun önemli ve en geniş kapsamlı saptamaları oluşturur. Daire
1968 - 69 yıllarında, bu kez, kentleşme konusunda Fransız ve Anglo - Amerikan
planlama deneyimini aktaran bir dizi çeviri de yayınlamıştır. Daha çok akademik
nitelikli bu çeviriler, Bakanlığın işlevlerine pratik çözümler getirmekten çok, planlama
çevresini aydınlatmak amacını gerçekleştirmiştir.
2.

Devlet Planlama Teşkilatı

a.

BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1963 - 1968)

1950'li yıllarda liberal ekonomiye geçişin ve önemli mekânsal yansısının kentlerde
izlenen yoğunlaşma ve türettiği sorunlar olmasına karşılık, Birinci Planda kentleşme
olgusu ele alınmamıştır. Bu konuda planda hiçbir politika, tartışma, veri ya da yaklaşım
yoktur. Buna karşın üst ölçekte bölge planlama, alt ölçekte ise köy kalkınması ele
alınmıştır. Planın mekâna ilişkin temel politikası bölgeler arası dengesizliği gidermek, geri
kalmış bölgelerin daha hızlı kalkınmasını sağlamak ve böylece yatırımların dağılımında bölge
kalkınma hedeflerini ölçüt olarak kullanmaktır. Plana göre, bölge planlaması ile
gerçekleştirilecek bu hedefler arasında aşırı kentleşmenin önlenmesi de vardı, (s. 471).
Planın bu yaklaşımından anlaşılan kır nüfusunu bulunduğu bölge kapsamında istihdam
ederek göçü azaltmasıdır. Getirilen bir başka önlem de, 'toplum kalkınması’ aracı ile
‘yaratılan iş hacminden daha çok nüfusun şehirlere gitmesine engel olmak amacıyla,
tarım bölgelerinde tarımla ilgili olmayan alanlarda iş yaratmak’ (s. 105) ve kırın hizmet
ve altyapı düzeyini, halkın da katılması ile yükseltmektir. O güne dek kentlerde oluşan
ve bu önlemlere karşın kentlere gene de akacak nüfusun yaratacağı sorunlar ise,
özellikle metropoliten bölgelerin çevresinde sanayiin dağılımı ile yaratılacak yeni çekim
ve büyüme merkezleri ile çözülecekti (s. 474).
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Böylece Plan, kentleşmeyi ve kentlerde ortaya çıkan sorunları doğrudan ele alarak, açık
bir kentleşme politikası geliştirmek yerine, kır nüfusuna yerinde istihdam ve hizmet
sağlayarak göçü kentteki iş olanakları ile orantılı bir biçimde azaltmaktan söz ediyordu.
Bu dolaylı yaklaşımla, İkinci Planın deyimi ile bir 'dengeli şehirleşme’ sağlanacaktı (s.
268). Kıra yönelik önlemlerin uygulama ölçeği ise, bölge olarak saptanmıştı.
Birinci Planın kentleşme konusunda bir politika getirmemesine karşın, Devlet Planlama
Teşkilatının planlama çevresine ve eğitimine önemli bir katkısı, bu yıllarda sosyal
bilimcilere yaptırdığı araştırmalardır. Bunlar arasında kuşkusuz en önemlilerinden
birisi, Mübeccel B. Kıray’ın Ereğli araştırmasıdır.

Bu araştırma yalnızca kent

sosyolojisi konusunda ilk önemli monografiyi oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda
ülkemizde kent sosyolojisinin kent ölçeğinde ilk uygulamasını da gerçekleştirir. Ereğli
araştırması bunların da ötesinde sosyal yapı ve sosyal değişme sorunlarını da, somut bir
yerleşme ölçeğinde gündeme getirerek, 1960 sonrasının sosyal bilim çalışmaları için bir
model oluşturur. Devlet Planlama Teşkilatı için bu dönemde yapılan diğer çalışmalar
arasında Fehmi Yavuz’un, Arif Payaslıoğlu’nun ve Tevfik Çavdar’ın araştırmaları
vardır. Teşkilata ilişkin bir diğer araştırma ise, 1962 yılında yabancı bir uzmana
ısmarlanan, ancak verileri toplandıktan sonra yayını durdurulan köy envanter
çalışmasıdır. Bu çalışma, daha sonraları, 1970 yılında Teşkilat tarafından yürütülmüş ve
basılmıştır. Bu çalışma da, kuşkusuz ülke çapında sistemli bir envanter oluşturması
açısından çok önemli bir yer tutar.
Bir diğer önemli doküman ise, Tuğrul Akçura'nın başkanlığında hazırlanan Şehirleşme
Özel İhtisas Komisyon Raporudur. Bu raporun önemi, günün kentleşme ve kent
planlamasına ilişkin sorunlarını sistematik bir biçimde saptamış ve ileriye dönük
öneriler geliştirmiş olmasında yatar. Bu çalışmaların hepsi doğrudan planlara geçecek
nitelik taşımazlar, ancak plan görüşlerini ve çevresini genişletip, zenginleştirdikleri
tartışılamaz. Bu çalışmaların yeni planlama anlayışına katkısı ise, özellikle görgül
araştırmanın önemi ve yerinin altını çizmesi, bu konuda bir akım başlatması ve bu tür
araştırma biçimini 60'lı yılların özelliği olarak vurgulamasıdır.
b.

İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1968 - 1972)

Birinci Plan’ın, mekân sorunlarına bölge ve köy ağırlıklı bir yaklaşım getirmiş olmasına
karşın, İkinci Plan'ın aynı sorunlara yaklaşımı kent ağırlıklıdır. İki plan arasında geçen
süre içinde kentleşmenin artışı, kentlerde ortaya çıkan sorunların yoğunlaşması ve
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kentin tüm sosyal tabakaları arasında yayılmaya başlaması ve plancılar arasında
kalkınma önlemleri açısından olguya etki noktasının yalnızca köy değil kent olduğu
bilincinin yerleşmesi, İkinci Plan’ın ağırlık noktasını değiştirdi. Bu Plan’da Bölge
Planlaması'ndan ayrı olarak, bir 'Şehirleşme ve Yerleşme Sorunu’ bölümü yer almış ve
bu bölümde sonradan çok değinilen bir yaklaşım, 'şehirleşme desteklenecek ve
ekonomiye itici bir güç ve gelişme aracı olarak yararlandırılacak' anlayışı getirilmiştir.
Plan böylece, kuramsal açıdan kentleşme - sanayileşme - kalkınma ve öte yandan da
tarımda modernleşme - sanayileşme bağlantılarını kurdu. Kentleşme artık bu kavramsal
bütünlük kapsamında yorumlanacak, yatırımların dağıtımında bu bütünlüğe katkısı göz
önünde tutulacaktı. Bu kavramsal yaklaşımın ötesinde İkinci Planın yerleşme politikasının
temelinde, büyük kentlerin gelişmesinin desteklenmesi ve yerleşmeler arasında kademelenme
kurulması yatar. Bu kademelenmenin gerçekleşmesinde sanayi bölgelerinin dağılımından
yararlanılacak ve yatırımların dağılımında bu kademelenme gözetilecektir. Kalkınma olgusu
bu kademe merkezlerinden çevreye yayılacaktır. Plan'ın kent planlama politikası uyarınca
kent planları, ayrıntılı imar planı yaklaşımından kurtarılacak, bu tür planlar kentin ileride
alacağı fiziksel biçimlenme yanı sıra, işlev ve nitelikleri de kapsayan bir bütünlüğe sahipolacak, yatırım olanakları ile koşut bir esneklik ve kendi kararlarını gerçekleştirecek bir
gerçekçiliği olacaktı. Kamunun kent içi arazi stoku yapması da öngörülüyordu. Bu araziler,
altyapı kurulduktan sonra kiralanacaktı. İmar ve İskân Bakanlığı ve belediyeler ise, bu
görevlere sahip çıkacak biçimde yeniden örgütlenecekti. Özetle Birinci Plan'ın kentsel
sorunlara eğilmesine karşın İkinci Plan, ilk kez kuramsal bir gelişme çerçevesi içinde bir
yerleşme politikası ve kent ölçeğinde fiziksel plan görüşleri getirmiştir. Ancak Plan,
yerleşme ve kentleşme politikası ile kalkınma planları ve yıllık politikalar arasında tutarlı bir
ilişki geliştirilmediği için, önerileri gerçekleşmedi.
B. EĞİTİM KURUMLARI
1.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu Fakülte içinde Şehircilik Enstitüsü, 60'lı yıllarda gelişen yeni planlama anlayışına iki
boyutta önemli katkılarda bulunmuştur. Bunlardan birincisi, tanım ve kavramların
açıklanması, çeşitli planlama türlerinin tartışılması, diğeri ise özellikle kentleşmenin
uygulama boyutunun (arsa, yasa, yönetim, vb.) açıklanmasıdır. Fehmi Yavuz, Ruşen
Keleş, Cevat Geray'ın 60’lı yıllardaki akademik araştırma ve yayınları ile oluşan bu katkı,
Enstitü’nün içinde yer aldığı Fakülte'nin paralelinde, yaşanan kentleşme sorunlarını, dış
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ülkelerden örnekler ile destekleyerek tartışmış, çözüm önerileri getirmiştir. Enstitünün bir
diğer önemli katkısı ise, belli aralıklar ve konular çevresinde düzenlenen İskân ve Şehircilik
Haftası çalışmalarından günümüze ulaşan yayınlardır. Bu çalışmaların amacı, gündemdeki
temel mekân sorunlarını uzmanlara tartıştırarak saptamak ve bu saptamaların gelecek
planlama deneyimlerine aktarımını sağlamaktı.
Fakülte kapsamında değinilmesi gereken iki önemli çalışma ise, Türk İktisadi Gelişmesi
Araştırma Projesi'nin tartıştığı Türk sosyal politika sorunlarının, 1963 yılında basımı, diğeri
ise gecekondu konusunda yürütülen görgül araştırmalardır. Gerek 50’li gerekse 60’lı yılların
en önemli kentsel sorunu olarak nitelendirilen gecekondular, ilk kez bu Fakülte üyelerince
görgül akademik araştırmalara konu oldu. Enstitü tarafından yönetilen görgül bir araştırma,
İbrahim Öğretmen'in 1957 yılında basılan çalışması oldu.

Fakülte üyelerinden İbrahim

Yasa'nın 1966 yılında basılan araştırması ise, Ankara kenti gecekondularında yürütülen ilk
geniş ölçekli ve sosyal içerikli çalışmayı oluşturdu.
2.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Şehir Planlama Bölümü, 1961 yılında açılmış,
1962 yılında lisans öğrencisi almaya başlamış, Bölge Planlama Bölümü ise, 1966 - 67 ders
yılında çalışmaya açılmıştır. Şehir Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi kapsamında yer
almasına karşın, fiziksel plan sorunlarının, yani klasik imar planlama anlayışının dışında,
ekonomik ve sosyal sistemlerin mekânı örgütlediği bir planlama anlayışını gündeme
getirerek, eğitim programını bu anlayışla düzenleyebilmiştir. Bölüm kadrosunun
genişlemesi ve akademik çalışmaların gelişmesi ise 70’li yıllara rastladığından, 60'lı
yıllar için, İlhan Tekeli’nin çalışmalarına değinilebilir.

Yeni mekân planlama

anlayışının ortaya çıktığı dönemde kurulan Bölüm, bu anlayışı destekleyen ve
yaygınlaştıran önemli bir merkez oluşturmuş, sürdürdüğü lisans ve lisansüstü eğitim ile
bir süre sonra, kent planlama mesleğinin yayılması ve planlama hiyerarşisi içinde yerini
bulmasında öncülük yapmıştır.
3. İstanbul Teknik Üniversitesi
Diğer kent planlama eğitim kurumlarına oranla daha uzun bir geçmişi olan Üniversite’de de,
60’lı yıllarda, daha önceki dönemin Alman ekolü etkisindeki planlama anlayışından bütüncül
planlama anlayışına ve eğitimine geçildiği izlenir. Mimarlık Fakültesi’ne bağlı Şehircilik
Enstitüsü’nden odaklanan çalışmalar arasında, ülkesel yerleşme sorunları tartışmasını başlatan
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Tekin Aydın'ın ve Kemal Ahmet Aru, Hande Süher, Ayten Çetiner'in yayınları yer alır. Bu
çalışmalar, kent planlamasının teknik boyutunu aydınlatan bir nitelik de taşırlar.
İstanbul'da yürütülen ilginç bir diğer çalışma ise, İstanbul Bölge Kalkınma Derneği ve
Başkanı Ahmet Hamdi Başar’ın öncülüğünde 1967 yılında yapılan, İstanbul Kalkınma
Kongresidir. Kongrede daha çok bölge kalkınmasında idari sorunlar tartışılmıştır.
4.

İstanbul Üniversitesi

1959 yılında Türkiye’ye gelen Amerikalı bilim adamı C. W. M. Hart tarafından kurulan
Sosyal Antropoloji ve Etnoloji kürsüsü, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi'nde görev
yapmaya başladı. 1964 yılında ise mezun vermeye başlayan kürsü, son sınıf öğrencilerine tez
çalışması yaptırıyordu. Konular genelde sosyal antropoloji kapsamına giriyordu ve Hart’ın
koyduğu bir kural uyarınca, tezlerin özgün alan araştırmasına dayanması gerekmekteydi. Bu
tez çalışmaları arasında İstanbul gecekondu bölgeleri ve sosyal konutlarla ilgili
incelemeler vardır. Bu çalışmalar da, o yılların özellikle gecekondu ortamını sistematik
biçimde saptayan envanteri oluşturur.
60’lı yılların ikinci yarısında, aynı üniversitenin Coğrafya Enstitüsünde Erol Tümertekin
öncülüğünde değişik bir coğrafya anlayışını yansıtan çalışmalar yayınlanmaya başlanmıştı.
Daha önceleri fiziksel coğrafya ağırlıklı çalışmalar yapan Enstitü, çalışmalarının ağırlığı bu
kez beşeri coğrafya alanına kaymış, böylece beşeri coğrafya akımı da Ankara’dan İstanbul’a
geçmiştir. Tümertekin’in 60’ların sonunda yayınlanan çalışmaları, ilk kez yer seçme kuramına
(location theory) dayanan yerleşme sorunlarını içeren kent coğrafya yöntemlerinin
uygulanmasını yansıtır.
Özetle, eğitim kurumlan da, 60’lı yıllarda görgül araştırmalardan da destek alan bu yeni
planlama anlayışının yerleşmesi ve gelişmesine, bağlı oldukları üniversitelerin genel
çizgisinde katkıda bulunmuşlar, gerek eğitim programlarını değiştirerek, gerek yürüttükleri
akademik çalışmalar kanalıyla gerekse düzenledikleri yan akademik faaliyetlerle, bu anlayışın
70'li yıllarda planlama işlemlerini yürütecek yeni kuşaklara iletilmesini sağlamışlardır.
C.

MESLEK ODALARI

60'lı yılların ikinci yarısında, kent planlama konusunda en aktif kurumlardan birisi de
Mimarlar Odası oldu. Değinildiği gibi salt teknik bir mimarlık - mühendislik sorunu olarak
yorumlanan kent planlama olgusu, tümüyle mimarların elindeydi. Bu işi üstlenecek kent
plancı grupları oluşmamıştı. Kent planlamasının önemli bir konu olarak öne çıkması
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paralelinde, özellikle 60’lı yılların sonunda ODTÜ, Şehir Planlama Bölümü mezunları da
piyasaya çıkıp mimarlık disiplininin ötesinde bir bütüncül kent planı yaklaşımını pekiştirince,
mimar ve kent plancıları arasında bir meslek bölüşüm kavgası başladı. Kent plancıları,
mesleğe sahip olabilmek için, bir meslek odası kurmak istiyorlardı ancak bu süreci
demokratik seçim kanalı ile yürütebilmek için mimarlara oranla henüz sayıları çok azdı. Bu
nedenle, oda, ancak Danıştay kararı ile kurulabildi. Ancak mimarların sayı, deneyim ve
piyasayı denetlemedeki üstünlüklerine karşın, mesleğe yeni bir paradigma, yeni bir yaklaşım
getirmek isteyen oda üyeleri, bu açılardan çok zayıftı. Nitekim ancak on yıl kadar bir süre
sonra, kent plancıları mesleğe hâkim olabildiler.
Kent Plancıları Odasının böyle yavaş ve uzun bir mücadele vermiş olması, planlama alanında
etkinlik göstermesini engelledi; ancak bu görevi, 60'lı yıllarda Mimarlar Odası’nın
üstlendiğini izliyoruz, Oda’nın planlama ve eğitim alanındaki bu etkin rolü, gerçekte
mimarların toplumda yaşamakta oldukları bir değişimin yansısıdır. 1960 öncesinde 'elitist' bir
grup olan mimarlar, değişen ekonomik ve toplumsal koşullar bağlamında 60'lı yıllar boyunca
toplumcu bir kavga verdiler, değişen koşullar uyarınca mesleklerinin değişen işlevinin
eskiyen yönlerini ve etkinliklerinin artması için ileriye dönük önerileri tartıştılar. Bu yıllarda
batıda da mimarların çok aktif olduğunu ve toplumcu akımlara önderlik yaptıklarını izliyoruz.
Oda 60’lı yıllar boyunca önemli çalışmalar yayınlamış ve güncel kent planlama sorunlarının
tartışıldığı iki önemli seminer düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, Bölge Planlama Dairesi’nce
geliştirilen yeni planlama anlayışı bağlamında kalkınma planlarının fiziksel boyut eksikliği ve
tanımların tartışıldığı Birinci Milli Fiziki Plan Semineri, diğeri ise mimarlık mesleği,
planlama ve kentleşme olgularının değişen sosyo - ekonomik koşullardaki yerinin tartışıldığı
Mimarlık Semineri’dir.
D.

SONUÇ

60’lı yılların kent planlamasına getirdiği önemli değişiklikler, aşağıdaki biçimde derlenebilir:
—

Genelde mekân planlama olgusunun farklı ölçeklerde planlama kapsamına alınması,

—

Klasik imar planı anlayışından, sosyo - ekonomik mekân ilişkilerini yansıtan fizik

mekân örgütlenmesi yaklaşımına dayalı bütüncül planlama anlayışının getirilmesi ve bu
anlayışın planlama ve eğitim çevrelerinde tartışmaya açılması,
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—

Daha önce uygulanmayan metropoliten ve bölge ölçeklerinin planlamaya katılması,

çeşitli ölçekler arası ilişkilerin tartışmaya açılması, uygulamaya geçmese bile, bir milli fiziki
plan gereğinin ve rolünün gündeme getirilmesi,
—

Bu dönemde yürütülen çalışmalarda görgül araştırmaların öneminin artması, bu

tür araştırmalar tüm sosyal bilim dallarında yaygınlaşması, gecekondu ve kentlerde
ortaya çıkan somut sorunlara bu tür araştırmalar aracılığı ile somut yanıtlar aranması
ve bu biçim araştırmaların 60'lı yılların sosyal bilim araştırma özelliğini oluşturması,
—

60’lı yıllarda gerek kentlerin, gerekse sorunlarının büyümesi, değişmesi ve

denetlenememesi, planlama anlayışının değişmesi ve araştırma içeriklerinin somut sorunlarda
yoğunlaşması, uygulama mekanizması üzerinde de etkili oldu. Değişen bu koşullarda,
belediye imar müdürlükleri artık görevlerini etkin bir biçimde yürütemez olmuşlardı.
Özellikle üç büyük kentin sorunlarının giderek yoğunlaşması sonucu, 1965 yılında Büyük
İstanbul Nazım Plan Bürosu, 1968 ve 1969 yıllarında da İzmir ve Ankara Nazım Plan
Büroları kuruldu.
Özetle, 60’lı yıllar, mekân örgütlenmesinin ekonomik ve sosyal içerikli karar
sistemlerinin nedensel bir türevi olarak yorumlandığı, bu bağlamda olmasa bile merkezi
planlama örgütlerince ele alındığı, çeşitli bilim dallarınca kuramının ve somut görgül
araştırmalarla veri tabanının oluşturulduğu dönemi simgeler.
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Bölüm Soruları
1) Kent Planlama çalışmaları açısından 1960-1970 döneminin temel özellikleri nelerdir?
2) 1960-1970 dönemi arasında Türkiye’de kent sosyolojisi alanında temel çalışmalar olarak
değerlendiren hangi araştırmalar gerçekleştirilmiştir?
3) Birinci beş yıllık kalkınma planında şehirler yönelik uygulanması gereken çalışmalar
nelerdir?
4) İkinci beş yıllık kalkınma planının kentleşme konusunda önerileri nelerdir
5) 1960-1970 döneminde İstanbul Üniversitesi’nde yapılan hangi çalışmalar şehirler
konusunda birikim sağlanmasına katkıda bulunmuştur?
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12. TÜRKİYE’DE KENT ARAŞTIRMALARI III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Türkiye’de Kentsel Araştırmaların Gelişimi: 1974-1984
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Giriş
1974-1984 dönemi Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfusun ülke nüfusunun yarısına ulaştığı,
kentleşmenin daha sakin bir süreçten geçtiği, yerel yönetim sorunlarının ön plan çıktığı ve
kente dair yasaların sıklıkla değiştiği bir zaman dilimidir. Bu dönem, dünyada ve Türkiye’de
siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak da birçok değişik gelişmeleri içinde barındıran bir
dönemdir. Bütün bu gelişmeler kent çalışmalarını da etkilemiş, çeşitli meslek kuruluşları ve
üniversitelerde kente özgün çalışma ve yayınlar yapılmış, önceki dönemlere kıyasla bu
dönemde çalışma ve yayınlarda artışlar olmuştur. 1974-1984 dönemi Raci Bademli’nin metni
üzerinden okunacaktır.
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12.1. Türkiye’de Kentsel Araştırmaların Gelişimi: 1974-1984103
Y. Doç. Dr. R. Raci Bademli
1. GİRİŞ
Sosyal araştırmaların gelişimi kapsamında birbiri içine geçmiş dört süreç düşünülebilir:
a) araştırmaların yaygınlaşması
b) araştırma konularının çeşitlenmesi, ayıklanması ve giderek derinleşmesi
c) araştırma odaklarının çoğalması, ihtisaslaşması ve örgütlenmesi
d) söyleme (discourse) türlerinin çeşitlenmesi ve olgunlaşması.
(…) «1974-1984 Arasında Kentsel Araştırmaların Gelişimi» konusunu temelde bu dört süreç
bağlamında işlemek istiyorum. Ancak, daha önce bazı yöntem sorunlarına değinmek
gerekiyor.
2. YÖNTEM SORUNLARI
İlkin, bu yazının başlığındaki «kentsel araştırma» kavramı dar anlamda değil, kent ve kentsel
planlama konuları çerçevesinde şöyle ya da böyle katkısı olan her çalışmayı kapsar biçimde
ele alınmaktadır. Yani, «kentsel araştırmalar» yerine «kentsel çalışmalar» demek daha uygun.
Ama böyle olunca, bir yandan ekonomi, siyaset bilim, yönetim bilimleri, sosyoloji, sosyal
psikoloji, nüfusbilim, tarih, coğrafya, çevrebilim, mimarlık, mühendislik ve hatta edebiyat
gibi oldukça farklı disiplinler; öte yandan da, gazete makalesinden öğrenci proje çalışmasına,
özgün araştırmadan tercümeye, derlemeden eleştiriye kadar farklı çalışma türleri ayni torbaya
girmekte. Bunun özellikle genellemeler düzeyinde sakıncalar yaratacağı açık. Ne var, daha
ayrıntıda ama daha sıhhatli genellemelere ulaşabilme endişesiyle inceleme çerçevesini
disiplinler veya çalışma türlerine ki «kentsel araştırma» dar anlamda bir «kentsel çalışma»
türüdür, oranla daraltmak bir çözüm değil. Çünkü ne «kentsel olgu» tek boyutlu bir konu; ne
«kent bilimi» bağdaşık (homojen) bir disiplin; ne de «kentsel çalışma türleri» sınırları kesin,
yöntemleri tek birer uğraş biçimi.
Sonra, bu çalışmada 1974 ile 1984 yılları arasındaki on yıl ele alınmakta. Ama 1974- 1984
arasında kentsel araştırmaların diğer dönemlere oranla daha farklı olduğu ve hatta giderek, söz
konusu farkların temelde dönemin özelliklerinden kaynaklandığı türünden saklı hipotezler
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Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, 1986, 295-309.
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'a priori’ benimsenmiş değil. Bunlar daha çok tahkik edilecek önermeler olarak görülüyor. Ne
var, bu çizgide ilerleyerek sıhhatli genellemelere ulaşmak hiç de kolay bir iş değil. Bir yöntem
sorunu yolumuzu kesiyor.
1974 ile 1984 arasındaki on yılın ülke dışında ve içinde çalkantılı bir dönem olduğunu
biliyoruz. Yer yer alevlenen bölgesel gerginlikler, petrol krizi, dünya ticaret
hacimlerinin daralması, elektronik temelli teknolojinin yaygınlaşması, sanayileşmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasındaki açığın alışılmıştan hızlı büyümesi gibi olgular,
dışarda döneme damgalarını vurdu. Bu arada çevre kirlenmesi, doğal ve tarihi değeri
olan alanların korunması, güneş enerjisi gibi, konular kentsel araştırma gündemlerinde
ön plana çıktı. İçerde ise, devalüasyonların körüklediği hızlı enflasyon, tekleyen ve
zaman zaman duran ekonomik büyüme hızı, kızışan bölüşüm sorunları, bunlara bağlı
olarak biçimlenen iç politik istikrarsızlık ve giderek batıdan doğuya kayan dış politik ve
ekonomik açılımlar, dönemin hâkim özellikleri oldu. Bu dönem, aynı zamanda, ülke
nüfusunun yarısının kentlerde yaşamaya başladığı, hızlı kentleşmeden dingin
kentleşmeye geçiş işaretlerinin gözlenebildiği, yerel yönetim sorunlarının ön plana
çıktığı, yeni kent planlama arayışlarının yoğunlaştığı, kentsel sorunlara yeni
yaklaşımların denendiği ve kentsel oluşumları etkileyen yasaların sık sık değiştirildiği
oldukça hareketli bir zaman kesitiydi de. Kuşkusuz, bütün bunlar şu veya bu şekilde
Türkiye’deki kentsel çalışmaları etkiledi. Ayrıca daha önceki dönemlerdeki olayların ve
geçmiş birikimlerin etkileri de söz konusu. Ama hangi olayın veya hangi birikimin, hangi
çalışmayı neden, nasıl ve hangi oranda etkilediğini nasıl ayıklayacak, nasıl kanıtlayacağız?
Sezileceği gibi, kentsel çalışmaların gelişimini etkileyen faktörler çerçevesinde, tahkiki güç
genel önermeler veya yakıştırma hipotezlerin ötesine geçmek, imkânsız değilse bile çok zor.
Daha sonra, kentsel çalışmaların gelişimi bu çalışmanın giriş bölümünde özetlenen dört süreç
bağlamında düşünülmekte. Bir inceleme çerçevesi oluşturan bu süreçleri aynı zamanda saklı
birer sosyal bilim gelişme hipotezi olarak değerlendirmek de olası. Ancak, bu saklı
hipotezlere nasıl ulaşıldığı ve neden tercih edildikleri üzerinde durulmadığı gibi, nasıl tahkik
edilecekleri de konu dışı kalıyor. Bu önemli bir yöntem sorunu olabilir. Ne var, konusunda
ilklerden olması bu çalışmada sözü edilen tartışmaları yapmaktan çok ilerideki tartışmalara
bir ortam hazırlamayı ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla, bir «inceleme çerçevesi» sunumu ile
yetinilmektedir.
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Son olarak, bir inceleme çerçevesi olarak sunulan bu dört sürece ilişkin eşikler çoğu zaman
kolay ölçüler nitelikte değil. Yani, bu çalışmada nicel ölçüler ve kesin değerlendirmelerden
çok niteli ve göreli değerlendirmeler ön planda.
Özetlersek; 1974- 1984 döneminde yayınlanmış bini aşkın kent ve planlamasıyla ilgili
kaynağın gözden geçirildiği bu çalışmada, 1974 öncesi dönemlere oranla daha çok ürün; daha
çeşitli ve daha ayrıntıda işlenmiş konular; daha çok, daha ihtisaslaşmış ve daha örgütlü
araştırıcılar ve daha çok ve daha yüksek düzeyli söyleme türleri izlendiği öne sürülmekte.
Ancak, ne öne sürülen gelişme eşikleri; ne hangi sürecin hangi eşiğine hangi çalışmalar ile
ulaşıldığı; ne de, gelişmelerin nedenleri kapsamında yer yer belirlenen görüşlerin kesinliği
veya bilimselliği iddia edilmekte. Bir başka deyişle, bu çalışma, konusunun gereği eleştirisel
ve çözümleyici olmaktan çok, betimsel ve sergileyici bir deneme olmak durumunda.
3. KENTSEL ÇALIŞMALARIN YAYGINLAŞMASI
1974 -1984 döneminde kentsel çalışmalar daha önceki dönemlere oranla önemli ölçüde
yaygınlaştı. Bunu, artan yayın faaliyetlerinden izlemek olası. Durumu daha iyi sergilemek için
yayınları ortaya çıkış biçimlerine göre incelemek istiyorum.
3. 1. Çeşitli Toplantı Sonuçlarının Derlenerek, Kurumlarca Yayınlanması:
ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kasım 1981'de dünyada yirmi beşinci,
ülkemizde ise beşinci kez kutlanan «Dünya Şehircilik Günü» dolayısıyla, Türkiye’nin ilk
şehircilik kongresini topladı. Bu kongreye ellinin üzerinde bildiri sunuldu. Sunulan bildiriler
daha sonra derlendi ve beş- yüzer sayfalık iki cilt halinde yayınlandı. Bu, günümüze kadar
benzer şekillerde oluşmuş kentsel çalışma kaynaklarının en önemlilerindendi.
Kuşkusuz, 1974 -1984 yılları arasında yapılan tek kent ve kentsel planlama konulu toplantı,
1981 kongresi olmadı. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)'nin 1974
sonunda düzenlediği Konut Kurultayı’ndan İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 1984 Ekim ayında
topladığı Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri'ne gelene kadar, meslek odaları, belediyeler,
bakanlıklar, araştırma ve eğitim kuruluşları ile çeşitli dernek ve vakıflar âdeta birbirleriyle
yarışırcasına kongreler, seminerler, paneller, açık oturumlar, söyleşiler, konferanslar, sergiler
düzenledi. Örneğin, Mimarlık Haberler ve TMMOB Birlik bültenlerinden çıkarttığım
kadarıyla, sadece Şubat 1976 ile Mart 1982 arasındaki altı yıl içinde kent ve kentsel planlama
konularında seksene yakın toplantı yapıldı. Bilindiği gibi, bu tür toplantıların sonuçları her
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zaman derlenerek yayınlanmaz. Ne var, 1974- 1984 yılları arasında önceki dönemlerin
tersine, 1981 Kongresi gibi yayınlanabilenlerin sayısı gözle görülür derecede arttı.
3.2. Uygulamaya Dönük Kent ve Kentsel Planlama Çalışmalarının Kurumlarca
Yayınlanması:
1974- 1984 döneminin ilk yarısında uygulamaya dönük kentsel planlama çalışmaları özellikle
yerel yönetimler düzeyinde yepyeni boyutlara ulaşır. İstanbul, İzmit ve Ankara Belediyeleri
önemli kentsel planlama projeleri başlattılar ve daha sonra, bu projelerle ilgili çalışmaların bir
kısmı yayınlanabildi. Bu yayınlar ve İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
Metropoliten Planlama Büroları'nın çoğaltılan çalışmaları, nitelik olarak önceki dönemlerin
uygulamaya dönük çalışmalarından, örneğin İller Bankası’nca yaptırılagelen imar planı
«analitik etüdleri»nden, çok farklıydı. Bu dönemin bir başka ayırıcı özelliği de, çeşitli
kuruluşların, üniversitelere ihale ettiği proje çalışmalarının sayıca artması oldu.
1974- 1984 döneminden önce de belediyeler, meslek odaları, dernek ve vakıflar, merkezi
yönetim organları ile araştırma ve eğitim kurumlan bünyesinde kentsel çalışmalar
yürütülmekteydi. Ancak bu dönemde söz konusu çalışmalar bir yandan çoğaldı, öte yandan da
yayınlananların sayısı arttı.
Eğitim kurumlarında yapılan yayınlar, kent ve kentsel planlama konularında akademik
birikimin bu dönemde yeni bir eşiğe ulaştığına işaret etmektedir. Kuşkusuz, bu arada kent
ve kent planlamasına ilişkin ders notları ile tez ve stüdyo çalışmaları da öğrenci sayısıyla
birlikte arttı. Örneğin, bu dönemde sadece ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde
altmışa yakın yüksek lisans, bir kaç tane de doktora tezi hazırlandı. Bu, bölümün
kuruluşundan 1974’e gelene kadar hazırlanan tezlerin kabaca üç misliydi.
Bu dönemde TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü yayınlarında kent ve kentsel planlama
konularının önemi görece arttı. Buna karşılık, İmar İskân Bakanlığı, İller Bankası ve DPT gibi
merkezi yönetim organlarının yayınları için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.
1974- 1984 arasında, merkezi yönetim organlarının kent ve kent planlaması konulu
yayınları zayıflarken, yerel yönetim kaynaklı yayınlar, tam tersine, güçlendi. Ankara,
İstanbul, İzmit, Samsun, Konya ve Kayseri belediyelerinin çeşitli konulardaki yayınları kent
ve kentsel planlama literatürünü zenginleştirdi.
Meslek odaları, daha çok toplantıların derlenmesi yoluyla ve Türk Belediyecilik Derneği,
Devrimci Belediyeler Derneği DBD ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği (MBB)'nin
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seçtiği gibi süreli yayın kanalıyla kent ve kentsel planlama konularım vurgularken; Kent Koop, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Çevre Sorunları Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu gibi kuruluşlar oldukça farklı birer yayın tutumu izlediler. Bir kısmı 1974 - 1984
döneminin ilk yarısında yaşama geçen bu kuruluşlar, kentsel çalışmalara daha önceki
dönemlerde olmayan boyutlar kazandırdı. Bu açıdan MBB ve DBD’nin yayın faaliyetlerini,
ayrıca vurgulamak gerekir.
3.4. Kentsel Çalışmaların Özel Olarak Yayınlanması:
1974- 1984 döneminde özel olarak yayınlanan kentsel çalışmalar da, önceki dönemlere oranla
çeşitlenerek hızla arttı. Kuşkusuz, bu, kentsel konularla ilgili okuyucu kitlesindeki artışın
olduğu kadar, kurumlar kanalıyla yayın yapmadaki darboğazların da bir göstergesi.
4 KENTSEL ÇALIŞMA KONULARININ ÇEŞİTLENMESİ, AYIKLANMASI
VE DERİNLEŞMESİ:
1981 Birinci Şehircilik Kongresi’nde sunulan bildiriler, «Türkiye Kentleri'nin Yapısı»,
«Türkiye Kentlerinin Tarihi», «Gecekondu - Konut», «Kent- içi Ulaşım», «Kent Planlama
Eğitimi», «İmar Planlaması», «Yerel Yönetimler», «Kent Planlama Hukuku», «Tarihsel
Çevre Koruması», «Çevre ve Kıyı Kullanımı» ve «Mesleklerarası İlişkiler Açısından Çevre
Düzenlemede Uzmanlık Alanları» gibi başlıklar altında toplanmıştı. Bu başlıklar üç aşağı, beş
yukarı, Türkiye’de kentsel araştırma konularının 1980’ler başında ulaştığı çeşitliliği
yansıtmaktadır. Kuşkusuz, bu liste daha da uzatılabilir. Örneğin, İlhan Tekeli, «Kırsal
Dönüşüm Süreçleri», «Toplu Konutlar» ile «İç ve Dış Göçler» gibi üzerinde pek çok özgün
çalışma yapılmış konuların 1981 Kongresi’nde temsil edilmediğine işaret etmektedir. Sonra,
söz konusu başlıkları beğenmeyerek daha ayrıntılı veya daha kaba bölmelere gitmek de
olasıdır. Ne var, önemli olan günümüze gelindiğinde, kentsel çalışmaların belirgin bir
biçimde çeşitlenmiş; çoğu konunun da özgün katkılarla gelişerek kendi başına bir ihtisas
dalı görünümü kazanmış, derinleşmiş olduğudur.
«Konut - Gecekondu» ve «Kentiçi Ulaşım» konularının kentsel çalışmalarda artık birer alt
ihtisas dalı olduğu bir gerçektir. Bu iki konu özellikle 1974- 1984 döneminde yapılan
çalışmalarla derinlemesine işlenmiş olgunlaştırılmıştır. Kuşkusuz, «Türkiye Kentleri’nin
Tarihi», «Tarihi Çevre Koruması», «İmar Planlaması», «Çevre Sorunları» ve «Yerel
Yönetimler» gibi konular da 1974 - 1984 döneminde ayrıntılı biçimlerde ele alınmıştır. Ama
kanımca bu konular henüz tam birer alt ihtisas dalı kimliğine bürünememiştir.
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Kentsel çalışma konularının ayıklanması sürecinde doğal olarak yıldızı parlayıp sönüveren,
unutulan, askıya alınan konular da vardır. 1974- 1984 döneminde «Türkiye Kentlerinin
Yapısı», «Kentsel Topraklar», «Kıyı Kullanımı», «Kent Planlama Eğitimi», «Bölge
Planlaması», «Kent Planlamasında Nicel Yaklaşımlar» ve benzeri konular bu türdendir.
5.

KENTSEL ÇALIŞMA YAPILAN ODAKLAR:

Kentsel çalışma konularındaki çeşitlenme ve ihtisaslaşma süreci kentsel çalışma yapılan
odakların da çeşitlenmesi ve ihtisaslaşması süreci ile içiçedir. Kentsel çalışma yapılan
odakları, «eğitim ve araştırma kuruluşları» yanında «meslek odaları», «yerel yönetimler»,
«merkezi yönetim organları», «dernek, vakıf ve birlik gibi kuruluşlar» ile «kooperatifler ve
şirketleri» içeren bir sistem olarak ele almak gerekir. Bu sistemin 1974 - 1984 döneminde
sergilediği görüntüyü inceleyelim.
Meslek odalarının ülke sorunlarını meslek ve mesleki uygulama sorunlarının önüne
aldıkları 1970'lerde, kentsel araştırma konuları bu odakta ve daha çok politik düzeyde
biçimleniyor, birbiri ardına sıralanan paneller, seminerler, söyleşiler çoğunlukla kentsel
eleştiri yazılarının nadiren de özgün kentsel araştırmaların itici gücü oluyordu. DPT,
İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası gibi merkezi yönetim organları, 1960'larda kentsel
araştırmalar çerçevesinde oynadıkları öncü rolü, bir bakıma meslek odalarına
kaptırmışlardı. Meslek odaları etrafında yoğunlaşan bu hareketlilik, 1970’lerin ikinci
yarısına kadar hem uygulama, hem de üniversite düzeylerindeki kentsel araştırma
gündemlerini gölgede bırakan ve hatta yönlendiren biçimlerde sürdü. Bir yandan
Türkiye’deki kent planlama uygulamaları ve bu uygulamaya katılan kuruluşlar; öte yandan da
kentsel planlama eğitimi eleştirilmekte; daha çok genel, teorik, soyut ve politik çıkış yollan
üzerinde durulmaktaydı. Ne var, özellikle 1973 yerel seçimlerinden sonra, yerel yönetimler ve
meslek odaları arasındaki mesafenin azalmasıyla, meslek odaları çevresinde belirlenen kentsel
araştırma konuları, daha çok uygulama düzeyinde biçimlenir oldu. Bu arada kentsel
uygulamalar düzeyinde birikim eksikliği duyan yerel yönetimler öncelikle bu açığı kapatmak
üzere kentsel araştırma konularını belirleyen yeni bir odak oluşturdu. Kuşkusuz, hem meslek
odaları çevresinde, giderek politik düzeyden uygulama düzeyine yaklaşan kentsel
araştırmalar; hem de yerel yönetimler çevresinde uygulama düzeyi çıkışlı kentsel çalışmalarda
üniversite çevrelerinin önemli katkıları sözkonusuydu. Ancak, üniversite bir odak olarak ne
kentsel araştırma konularının çeşitlenmesine, ne de derinleşmesine 1970’lerin ikinci
yarısına kadar fazla bir katkıda bulunamadı.
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1980’lere gelene kadar kentsel araştırma konuları yukarıda çizilen doğrultuda yani, meslek
odaları ve yerel yönetimler odaklarında ve giderek uygulama düzeyine yaklaşarak çeşitlendi.
Bu gelişmeler üniversite düzeyindeki çalışmalara da ayrı bir ivme kazandırdı. Böylece
üniversite, kendi dışında ve daha çok uygulama düzeyinde çeşitlenen kentsel araştırma
konularına derinlik getiren bir odak olma durumuna gelebildi.
Ne var, 1980’lerin ilk yarısına yapılan müdahalelerden sonra, bir yandan meslek odaları ve
yerel yönetimler, öte yandan üniversite, kentsel araştırmalar konusunda daha önceki
etkinliklerini kaybetmiş görünüyorlar. Buna karşılık, bu kez vakıf, dernek, birlik ve şirket türü
yeni odaklar kentsel araştırma konularının çeşitlenmesi ve derinleşmesi sürecinde giderek ön
plana çıkıyor.
Özet olarak, kentsel araştırma konuları 1970'lerin başında daha çok politik düzeyde
çeşitlenme, 1970'lerin ikinci yarısında uygulama düzeyinde ayıklanma ve 1980'lerin
başlarına gelindiğinde akademik düzeyde derinleşme süreçlerinden geçmiştir diyebiliriz.
Kentsel araştırma konularının çeşitlenmesi meslek odaları, ayıklanması yerel
yönetimler, derinleşmesi ise, üniversite odaklarında biçimlenmiş gözükmektedir.
Kuşkusuz, bu oldukça kaba bir değerlendirmedir. Ne her kentsel araştırma konusu aynı
süreçlerden geçmiş, ne de aynı derecede derinleşmiştir. Her konunun gelişim süreç ve
düzeyini kendi başına incelemek, değerlendirmek gerekir.
Kentsel çalışma yapılan odaklardaki bu çeşitlenme ve ihtisaslaşma süreci yavaş yavaş
araştırma, projelendirme, uygulama ve eleştirme konularında yeni biçim arayışlarını gündeme
getirecektir. Kuşkusuz, bu çerçeve içinde kentsel çalışma yapan bireyler ve aralarındaki
ilişkilerin de değişmesi kaçınılmaz olacaktır.
Türkiye'de kent plancıları ve kentle ilgilenen toplumbilimciler oldukça küçük, kapalı bir
gruptur. 1974 - 1984 dönemine gelene kadar kentsel çalışma konularındaki çeşitlenme hem
kişilerin çeşitli konularla uğraşmasına, hem de konuların paylaşımı yoluyla kişiye özel ihtisas
alanları yaratmaya olanak sağlamaktaydı. Böylece, kent ve kentsel planlama konularında
çalışanlar birbirlerinin ayağına basmadan, bir tür ‘symbiosis’ içinde durabiliyorlardı. Ama
1970'lerin ikinci yansından sonra oyunun kuralları değişmeye başladı. Kentsel
araştırmacı sayısı artarken, araştırma konuları ayıklanmaya, dolayısıyla kişiye özel
ihtisas alanları azalmaya başladı. Aynı konuda ihtisaslaşmış bir kaç kişi bulmak
kolaylaştı. Ne var, buna rağmen araştırma konularındaki derinleşmeyi hızlandıracak
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türde yapıcı bilimsel çekişme ve yarışmalar pek ortaya çıkmadı. Galiba bu tür gelişmeler
için, biraz: daha beklememiz gerekecek.
Türkiye’de kentsel çalışma yapanlar küçük, kapalı bir gruptur, ama dış etkilere açıktır. Batıda
gelişen düşünce ve yöntemler, gecikmeyle de olsa, bu grupta yankılanır. Ne var, bu grubun
oluşturduğu düşünce ve yöntemler dışarıda yankılanmaz, yankılanamaz. Bir başka deyişle,
kentsel çalışma yapan sosyal bilimcilerimiz, bizler, taşralıyızdır. İşte bu, değişmesi istenecek
bir başka olgudur. Ama galiba bunun için de beklemek gerekecek. Araştırma konularında
derinleşmeden, özgün bulgulara deneyimlere ulaşmadan evrenselleşilebilir mi?
6.

KENTSEL

ÇALIŞMALARDA

SÖYLEME

TÜRLERİNİN

ÇEŞİTLENMESİ, OLGUNLAŞMASI:
Kentsel çalışmalar tek bir düzey veya platform değil, kabaca «politika», «uygulama» ve
«akademik» söyleme (discourse) olarak tanımlanabilecek çoğu kez içiçe geçmiş, ama yine de
belirgin biçimlerde ayrı düzeylerde biçimlenmektedir. Hemen her kentsel çalışma konusu
için, bu üç söyleme düzeyi sözkonusudur. Önemli olan söylem türlerinin farklılaşması ve
giderek olgunlaşmasıdır. Kuşkusuz bu süreç de, çalışma konularının derinleşmesiyle yakından
ilgilidir.
Kentsel çalışmalar niteliklerine göre altı grupta ele alınabilir: a) kentleşme olgusunu, kentleri
ve kentsel sorunları anlamaya dönük çalışmalar; b) kentsel planlama deneyimlerini
değerlendirmeye dönük çalışmalar; c) hakim paradigmaları irdelemeye dönük çalışmalar; d)
yeni paradigma sunum çabaları; e) yöntem araştırmaları; f) tercümeler, aktarmalar, derlemeler
ve uyarlamalar. 1974- 1984 dönemindeki kentsel çalışmaların, önceki dönemlerden daha
fazla kentleşme olgusunu, kentleri ve kentsel sorunları anlamaya ve kentsel planlama
deneyimlerini değerlendirmeye dönük olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu, çalışma
konularının derinleşmesi sürecinde daha işin başında olduğumuzdan başka ne anlama gelir?
Kuşkusuz, kentsel çalışma konularında derinleşme, görgül araştırmalar ötesinde, hakim
paradigma irdeleme ve yeni paradigma sunum çabalan gerektirir.
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Bölüm Soruları
1) 1970’lerde dünyada yaşanan gelişmeleri tanıtınız ve tartışınız.
2) 1970-1984 yılları arasında Türkiye’de siyasi ve ekonomik gelişmelerin kent
araştırmalarına olumlu-olumsuz etkilerini tartışınız.
3) 1970’li yıllarda meslek odalarının kent çalışmaları açısından değerlendiriniz.
4) Kent çalışmalarına üniversitelerin katkısı nasıl olmuştur?

273

13. TÜRKİYE’DE GECEKONDU SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Gecekondu Araştırmalarına Giriş
2) Güncelden Geçmişe Türkiye’de “Gecekondu Meselesi” Üzerine Yeniden Düşünmek
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13.1. Gecekondu Araştırmalarına Giriş
Türkiye’nin ‘gecekondu’ olgusuyla tanışması 1940’lı yıllarda başlar. Yeni Cumhuriyet’in
ekonomik ve siyasi koşulları ‘büyük kentler’e nüfus akışını gerektirmiş ve sağlamıştır. Ancak
kentlere nüfus akışının yarattığı ve yaratacağı sorunlardan en önemlisi yeni nüfusun
barındırılmasıdır.
1950’li yıllardan itibaren Türkiye’nin dünya ilişkiler sistemindeki yerini belirlemesinin
ardından gelen süreçte kentlere göç ve kent nüfuslarında artış hızlanmıştır. Büyük kentlere
akan nüfusun yerleşimi ve istihdamı siyasetin temel sorunlarından biri haline gelirken, sosyal
bilimler alanında da özellikle göçen nüfusun öznel çözümü olarak ifade edebileceğimiz
‘gecekondu’ biçiminde yerleşmeler araştırma konularına dâhil olmuştur.
Gecekondu araştırmalarını gerçekleştiren sosyal bilimciler konuyu genellikle üç dönem
üzerinden değerlendirmişlerdir. (Arlı, 2005; Aslan, 2013)
a-1950-1970
b-1970-1980
c-1980 ve sonrası
İlk dönemlerde bir tehdit olarak algılanan gecekondu yerleşmelerinin, ikinci dönemde varlığı
kabullenilmiştir. Bu çerçevede araştırma konuları da farklılaşmıştır. Göç edenlerin kente
uyumu, yeni kimlik oluşumları, sınıfsal yapı vb. konular üzerinde araştırmalar yapılmıştır.
1980’li yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında “önceki dönemlerde yapılan sahaya
yönelimli yaklaşım bu dönemde de etkinliğini sürdürmüştür (…) Başat paradigmaya tutarlı
bir muhalefet ise Turgut Cansever’in çalışmalarında kendini göstermiştir.” (Arlı, 2005: 307)
1990’lardan 2000’lerin ilk dönemlerine geçen süreçte ise iç göç sorunları ve neo-liberal
politikaların egemenliğindeki Türkiye’de “gecekonduların varoşlara dönüşmesi ve yeni yerel
politikaların üretilmesi vb. pek çok sorunun değerlendirilmesi ve açıklanması” (Arlı, 2005:
308) gerçekleşmiştir.
Gecekondu olgusunun 50 yılda geçirmiş olduğu değişimi ise Şenyapılı’nın satırlarından
izleyelim: “50 yılda gecekondu olgusu inanılmaz bir gelişme göstererek altyapısız, derme
çatma barakalardan apartmanlara dönüştü, gecekondu nüfusu da ‘marjinal sektör’
kapsamındaki işlerden ‘enformel’ ve küçük çaplı işlere geçti. Gecekondu, kente ‘eklenen’ bir
öğe olmaktan çıkıp, kentin temel rantlarından birinden paylaşma hakkı isleyen bir güce erişti.
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Bu çalışmada, bu geçişin, gecekondu nüfusunun Türkiye’nin benimsediği ekonomik dönem
modellerine uyum gösteren ve destekleyen özel bir işgücü olduğu;


ekonomik mekânda bu modeller kapsamında giderek artan ve temelleşen rolleri
paralelinde bu nüfusun yaşadığı sürecin kent mekânına yansıdığı;



bu mekândaki ‘hareketli’ yaşam dönemlerinin kent mekânındaki yansımasının ‘esnek’
bir konut türü olan gecekonduyu yarattığı;



bu nüfusun zaman içinde ekonomik mekânda üstlendiği rollerin öneminin artması ile
birlikte ekonomik mekânda daha olumlu koşullar kazanmasına neden olduğu ama bu
konudaki esas ‘ödül’ ve ‘taviz’lerin kent mekânında verildiği;



ekonomik mekânda artan örgütlenme ile ‘hareketliliğin’ kısıtlandığı ve bu
‘durağanlaşmanın’ kent mekânına ‘esnek’ gecekondu türünün yerine 'mekânda donuk'
apartmanlaşma biçiminde yansıdığı bir süreç içinde gerçekleştiği öne sürülmüştür.
(Şenyapılı, 1998: 315)

“Gecekondulaşmadan apartmanlaşmaya doğru bir gelişme seyri izleyen kentsel fiziksel yapı
ve mekân örgütlenmesi değişimleri, bir taraftan da katılımcı bir yerel yönetim ve şehircilik
politikasını da gündeme getirdi. Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sorunları çözme yolunda yeni
bir örgütlenme mantığını benimsemesi yönünde bazı öneriler bu dönemde daha sıklıkla ifade
edildi, bu görüşler, demokratik karar mekanizmalarını öldüren bürokratik olarak etkili dikey
hiyerarşik bir örgütlenmeden, yatay ve katılımcı demokratik bir örgütlenmeye gidilmesi
gerektiği yönünde bir beyandı. 1990’ların başından 2005’in son dönemlerine kadar şehirleşme
çalışmalarındaki konu, sorun ve eğilimlerin egemen gündemini ekonomi ve siyaset
oluşturmuştur. (Arlı, 2005: 308-309

13.2. Güncelden Geçmişe Türkiye’de “Gecekondu Meselesi” Üzerine
Yeniden Düşünmek
Şükrü ASLAN
Giriş
Türkiye'de 1980'li yılların ilk yarısında yeni bir politik tercih olarak kabul edilen/benimsenen
neoliberalizmin öngördüğü projelerden birisi de "kentlerin yeniden yapılanması" olmuştur.
Bunun, özellikle mekânsal gelişme sınırlarına dayanmış olan kentler açısından anlamı, geriye
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dönerek yapılı mekâna yeniden müdahale edilmesi demektir. Nitekim kent mekânı ilk kez bu
ölçüde kapsamlı bir biçimde yukarıdan müdahaleye maruz kalmıştır.
Büyükkentler için bunun teorik/pratik karşılığı, bu müdahalelerden büyük ölçüde gecekondu
bölgelerinin etkilenmesidir. Çünkü bu kentler, 1940'lı yıllardan başlayarak gecekondulaşma
üzerinden gelişmiştir. Bu nedenle "dönüşüm" pratikleri çerçevesinde gecekondu bölgelerine
yukarıdan müdahalenin örnekleri sıklıkla yaşanmaktadır.
Mekânsal müdahale, meşruiyet arayıcı bir araç olarak kendi siyaset dilini de üretmiştir.
"Çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak", "terörün, uyuşturucunun, kaçakçılığın varlık olanağı
bulabildiği gecekondu mahallelerini tasfiye etmek", "kenti yıkarak güzelleştirmek" ilk akla
gelen örneklerdir. Buna paralel olarak yerel ve merkezi düzeyde dile getirilen "küresel kent"
perspektifi de büyük ölçüde gecekondusuz bir şehir tahayyülü ile birlikte anlatılmaktadır.
Tam da bu noktada gecekondu olgusunun gelişimi, yerel ve merkezi siyasete konu edilme
biçimi, bu siyasetin kendi içindeki süreklilikler ve kırılma noktaları ve tasfiye edilme süreçleri
üzerine yoğunlaşmak sadece akademik değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaç olarak da
durmaktadır. Çünkü mekânsal müdahaleler doğal olarak toplumsal sonuçlar da üretmektedir.
Dolayısıyla gecekondunun kent mekânına dahil olma biçimi ve bu süreçte yer alan aktörler ile
kent mekânından tasfiye edilme biçimi ve bunun aktörleri arasındaki ilişki ya da ilişkisizlik
halinin irdelenmesi müdahaleci politikaları doğru anlamak açısından önem kazanmaktadır.
Bu makalede gecekondunun kent mekânına yerleşme hiçimi, bunun siyasal ve toplumsal
hayattaki karşılıkları I940'lı yıllardan başlayarak tarihsel bir sıra içinde ele alınacak ve bu
süreçte etkili olan kurumlar/ilişkiler üzerinden tartışılacaktır. Böylece bugün kentsel gerilimin
önemli bir alanı olan gecekondu bölgelerindeki dönüşüm sürecinin siyasal, toplumsal ve
tarihsel anlamına dair akademik tartışmalara mütevazı bir katkı sağlanmaya çalışılacaktır.
Metodoloji
Bu çalışma 1940-1980'li yıllarla sınırlı tutulmuştur, Bunun nedeni hem gecekondulaşma
dinamiklerini ve sürecini doğru bir biçimde ortaya koymak hem de 1980'li yıllarda neoliberal
politikaların konusu olma nedeninin tarihsel ve toplumsal arka planını anlayabilmektir. Bu
noktadan hareketle olabildiği ölçüde gecekondu yazınının ayrıntılarına ulaşılmaya çalışılmış;
bu bağlamda gecekonduya ilişkin önceki yıllarda yapıları araştırmalar taranmıştır. Ayrıca
bununla ilişkili olarak Türkiye'de gecekondunun resmi siyasete konu olma öyküsü, etkileri ve
sonuçları araştırılmıştır.
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Bu çalışmada kent arazisinin enformel müdahaleye uğrama sürecinin başlıca aktörlerinin (arsa
satıcıları, üzerine ev yapanlar, onu mahalle muhtarlığına kaydedenler, vergisini alanlar, kamu
hizmetleri ve altyapı yatırımını sağlayanlar vb.) rolleri de hem bağımsız hem de birbirleriyle
ilişkili olarak incelenmeye çalışılmış; bu aktörler in bir kısmıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu
çerçevede kent: mekânına müdahale eden aktörlerden biri olarak sosyalist grupların yayınları
da taranmıştır.
Son olarak bu sürecin parçalarım birbirine bağlamayı mümkün kılacak bir araç olarak günlük
basın bir ölçüde taranmış; gazetelerden gecekondu olgusuna dair bilgi ve veriler titizlikle
üretilmiştir. Böylece Türkiye'de gecekondu olgusuna yönelik geçmişte ve bugün yapıları
yorum ve değerlendirmelerin eksik ve hatalı temelleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
“Gecekondu” nun Nesnel Karşılığı Üzerine
Gecekondunun aslında tam ve evrensel bir tanımı yoktur. Farklı değişkenlere, dışarıdan ve
içeriden anlatılara bağlı olarak çeşitli gecekondu tarifleri yapmak mümkündür. Bu tanımlar
kimi durumlarda gecekondunun olumlu işlevlerine işaret ederken genellikle olumsuz yargılar
ağır basmıştır. Mike Davis "gecekonduyu" karşılamak üzere "Slum" teriminin bilinen ilk
yazılı tanımının hırsızlıktan hüküm giymiş yazar James Hardy Vaux'nun 1812'de yayımlanan
"Vocabulary of the Flash Language" başlıklı yazısında haraç alıp vermek veya yasadışı ticaret
yapmak fiilleriyle eş anlamlı olarak kullanıldığını belirtir. Sokak dilinde kullanılan "Slum",
adi şeylerin yapıldığı oda anlamındadır. Charles Booth bütün gecekondu mahallelerinin ortak
özelliğinin viran evler, aşırı kalabalık, hastalık, ahlak düşkünlüğü ve yoksulluğun karışımı
olduğu yönünde bir yargıya sahiptir. 19. yüzyılın liberalleri için ise gecekondu mahallesi her
şeyden önce yola gelmez, vahşi bir toplumsal "tortu'nun çoğunlukla da isyankârlığın ve
çürümüşlüğün yeri olarak tasavvur edilmekteydi (Davis, 2006: 37-38).
Ancak gecekondu sürekli değişen, kentin yeni alanlarında giderek daha fazla görünür olan ve
her durumda farklı değişkenlerin gözlenebildiği bir olgu olmuştur. Dolayısıyla 19. yüzyıl
gecekondu olgusunu (Slum) teorize eden yaklaşımlardan bağımsız olarak özellikle Üçüncü
Dünya'daki resmi konut piyasası, yeni konut stokunun ancak yüzde 20'sinden biraz fazlasını
karşılamakta olduğundan insanlar zorunlu olarak gecekondu inşa etmekte, enformel olarak
kiralanan evlere yerleşmekte, arazi veya kaldırımları gasp etmektedirler (Davis, 2006: 32).
Turner'a göre bir konutun asıl değerinin, sahibinin toplumsal imajına uygunluğu ile değil,
yararlılığına göre değerlendirilmesi gerektiği önerisi bir "olumlu yargı" örneği sayılabilir.
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Eğer konut insani ihtiyaçsa, insana dair değerler maddi değerlerden önce gelmelidir. Bu
düşünceye uygun örgütlenen sosyalist ve otoriter olmayan toplumlarda planlama ile halkın
ihtiyaçları arasında bir çatışma olmaz. Çünkü yerleşim, insanların ihtiyaç duyduğu temel
unsurları planlama sürecidir. Merkezi planlama kaynakların eşit dağılımı ilkesinden hareket
etmeli; özellikle düşük gelirli ülkelerde hükümetler, modern standartlarda yerleşime öncelik
vermek yerine, yerel yerleşimin önünü açacak altyapıyı sağlamaya yönelmelidirler. Kıt
kaynakların etkin kullanımından hareket eden bu politika, bireyleri, konutlarının yapım
sürecine doğrudan katmayı önerir (Turner, 1976: 113).
Wacquant, sosyolojik bir yaklaşımla "gecekondu", "slum", "banliyö", "getto" gibi kavramları
mekânsal ve toplumsal ayrışma bağlamında ele almış; hakim algıya gönderme yaparak bu
alanları "şehrin lanetlileri" olarak adlandırmıştır. "Kent marjinalliği" olarak ifade edilen bu
durum aynı zamanda kent mekânında bir "mekânsal hiyerarşi"ye işaret eder ve tahmin
edilebileceği gibi favela, getto, varoş, hipergetto vb. bu hiyerarşinin en altında yer alır.
Wacquant'a göre bu mekânsal ve toplumsal hiyerarşinin oluşmasında devletin izlediği
politikaların belirleyici bir rolü vardır. Çünkü "kent mekânı tarihsel ve siyasal bir inşadır".
Ancak tabii ki devlet de belirli dinamiklerin sonucu olarak bu yeni politik tercihi öne çıkarır.
Burada kapitalizmin kendini yeniden üretme biçimi, ihtiyaç ve araçları belirleyici rol oynar
(Wacquant, 2011:16-21).
Türkiye'de ise hemen tüm araştırmacılar gecekondulaşmayı, sanayileşme ve göç değişkenleri
üzerinden tartışmışlardır. Ancak Türkiye'de bundan fazla olarak formel bir gecekondu tanımı
yapıldığını da eklememiz gerekir. 1966 yılında çıkarılan "Gecekondu Kanunu"na yöre
"gecekondu" deyimi ile imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı
kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan
yapıları izinsiz yapılar kastedilmektedir (Madde 2). Ne var ki Türkiye'de gecekondu yazınının
bir diğer ortak özelliği, gecekonduyu ve gecekonduluyu kent ve kentli formunun dışında tarif
etmiş olması ve bu nedenle de bir "sorun" olduğunu vurgulamasıdır. Bu yönüyle 19. yüzyıl
"slum" algısına benzer bir yaklaşım söz konusudur.
Bir bütün olarak bakıldığında gecekondu olgusu kent içi/dışı sınırlarına hapsedilmeyecek
kadar karmaşık toplumsal ve siyasal bir olgudur. Dolayısıyla bazı durumlarda sadece göç ve
sanayileşme değişkenlerini de aşan bağlanılan olabileceğini vurgulamak gerekir.
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Türkiye’de Gecekondu Çalışmalarında Geliştirilen Yaklaşımlar
Türkiye'de gecekondu olgusu üzerine sosyal bilimciler tarafından yapılan değerlendirmelerde
genellikle gecekondunun gelişimi ve buna yönelik müdahaleler üç ana dönem içerisinde ele
alınmıştır. Kesin sınırları çizilmemekle birlikle bu dönemler; 1950-70, 1970-80 ve 1980
sonrası olarak ifade edilmiştir (Şenyapılı, 2006; Işık ve Pınarcıoğlu, 2002;Erman, 2004).
Gecekondu olgusunun ilk dönemi üzerine yapılan yorumların kimi olumlu öğeler içerdiğini
ama bir "tehdit unsuru" olarak da tarif edildiğini ve kamunun bu konudaki ikircikli tutumuna
vurgu yapıldığını görmekteyiz. Batılı kent uzmanları da o dönemde Türkiye'de gecekondu
olgusunu bir felaket olarak nitelemekle birlikte bunun zamanla evrileceği yönünde bir kanaat
taşımaktadırlar (Şenyapılı, 2006: 85-87).
1970-80 yıllanın kapsayan ikinci dönemde Karpat ve Gökçe'nin de aralarında olduğu bir dizi
akademisyen gecekondu olgusuyla ilgilenmiştir. Bu çalışmalarda özellikle kimlik, göçle
gelenlerin kent üzerindeki etkileri ve ekonomik özellikleri, sınıfsal yapıları, uyum problemi
ve yeni kimliklerin inşası, değişim süreci işlenmiştir (Karpat, 2003; Gökçe, 1976).
Pınarcıoğlu ve Işık'a göre "1960/1970'lerin gecekonduları yoksulların mekânıydı. Çünkü
kullanıcı ile yapıcı arasındaki ayırım henüz oluşmamıştı ve konutların kullanım değeri ön
plandaydı. En başından beri gecekondunun işlevi, devlet ile piyasa arasında kalan o geniş
boşluğu doldurmaktı (Işık, Pınarcıoğlu, 2002: 112-113).
1980 sonrası ise ekonomik/siyasal düzlemde ulusal ve uluslararası ihtiyaçların hem belirlediği
hem de biçimlendirdiği bir dönem olarak değerlendirilmiştir, İlk dönem araştırmacıların
tampon mekanizmalar olarak adlandırdıkları, kentleşme sürecinin sarsıcı etkilerini
yumuşatan, çoğu 50'li ve 60’lı yıllarda yerleşmiş ilişki ve kurumlar bu dönemde yıkılmıştır
(Pınarcıoğlu, Işık, 2002: 128). Erman'ın da vurguladığı gibi artık gecekondulu kurgusu
değişmiştir.

1950

/

1960'lı

yıllarda

Köylü

Gecekondulu,

1970'li

yıllarda

"Sömürülen/Dezavantajlı Gecekondulu" ve 1980'li ve 90'lı yıllarda genelde "Çoğul Olarak
Gecekondulu" ve özelde "Haksız Kazanç Sahibi Gecekondulu"ya karşı "Kent Yoksulu
Gecekondulu" ve 1990 sonlarından bugüne "Sakıncalı Gecekondulu Olarak Varoşlu"ya karşı
"Özne Olarak Gecekondulu" algıları ya da tarifi hakimdir (Erman, 2004).
Ayrıntılı Gecekondu Okumaları: 1940’lı Yıllar, Ankara ve İstanbul Deneyimi
Türkiye'nin ilk gecekonduları Ankara ve İstanbul'da görülür. 1927'de Ankara Şehremaneti
Avrupa'ya bir heyet göndererek üç plancıyı getirtir ve çerçevesini belirlediği bir kent planı
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yapmaları için görevlendirir, Jansen adıyla anılan Ankara kent planının özelliklerinden biri,
kentin kuzeybatısında sanayiye yakın, bataklık bir alanın amele mahallesi olarak tasarlanmış
olmasıdır. Plana göre sınıfsal yapının mekânsal dağılımı şöyledir: Kuzeyde alt gelir grupları,
eski kentte alt/orta, sıhhiye kesimi ve Cebeci'de orta, Bakanlıklar çevresinde üst-orta ve
Kavaklıdere/Çankaya ekseninde üst gelir grupları yerleşecektir (Şenyapılı, 2006: 66-67).
Ankara'da ilk gecekonduların ortaya çıktığı Altındağ'ın, Jansen planı dışında olması ilgi
çekicidir. Ancak "Amele bölgesi" de bunların içindedir. Tasarlanan mahalle gerçekleşmemiş
ama ilk gecekondular burada ortaya çıkmıştır. Dönemin İçişleri Bakanı, yoksul insanların
kendi konut problemini yine kendi imkânlarıyla çözmüş olmasını "olumlu bir durum" olarak
karşılamıştır. Zamanla, konut sahiplerine yeni yer gösterilerek, buradan çıkarılabilecekleri,
böylece kentin güzellik/estetiğini bozan unsurların temizlenebileceği, ama şimdiki durumda
gecekonduların bir ihtiyacı karşıladıkları düşünülmüştür (Şenyapılı, 2006: 97).
1940'lı yılların ikinci yarısında Ankara'da konut ihtiyacının bir göstergesi olarak gecekondu
mahallelerinin sayısındaki artış (Öğretmen: 1957) yasal düzenleme ihtiyacını beraberinde
getirmiştir. 14 Haziran 1948'de kabul edilen 5218 sayılı Ankara Belediyesine Arsa ve
Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara, 2490 Sayılı Kanun Hükümlerine Bağlı
Olmaksızın ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun
(Kanunlar Dergisi, 1948: 624-625) bu ihtiyacın sonucudur. 14 maddeden oluşan yasa, Ankara
Belediyesine, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin bir kısmını belediye meclisi kararıyla
mesken yapmak isteyenlere tahsis ve bina yapıldıktan sonra temlik edilmesini öngörür
(Madde: 1). Bu yasadan yararlanmak isteyenlerin en az bir yıl ilgili belediye sınırları içinde
ikamet etmiş olması, kendisinin, eşi ve reşit çocuğunun Ankara'da meskeni veya mesken
yapmaya uygun arsası veya bir meskende en az yarı hissesi bulunmaması veya başka bir irat
ve akarının olmaması şartları aranır (Madde: 3). Kendilerine arsa verilmesi uygun görülenler,
bu yerlerin tahsis ve teslimi tarihinden itibaren bir yıla kadar belediyenin göstereceği tipte bir
mesken yapmaya mecburdurlar. Bu takdirde parsel kendisine temlik, olunur (Madde: 4).
Temlik edilecek arsaların satış bedellerinin on yılda taksitle ve faizsiz olarak geri alınacağı
hükmü getirilir (Madde: 15). Belediye sınırlan içinde her ne surette olursa olsun birden çok
yapısı olanlar bunlardan sadece biri için bundan faydalanabilir (Madde: 7). Bu kanunun on yıl
süre ile yürürlükte kalması öngörülür (Madde: 13).
Görüldüğü gibi gecekondu olgusu henüz "mesken sorunuydu". Yerel yönetimler, bu
meselenin çözümünün mesken üretmek ya da mesken için arsa üretmekten geçtiğini
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düşünüyorlardı. 1580 sayılı yasaya göre belediye mülk konut değil, yalnızca kiralık konut
üretebiliyordu. Ama bu yasalarla belediye artık mülk konut da üretebilecekti
İstanbul'daki ilk gecekondular da 1940'lı yıllarda ortaya çıkmıştı. Hem Ankara'daki hem de
bugünkü örneklerinden farklı olarak oldukça kozmopolit bir nitelik gösteriyorlardı. Bunlar
arasında köylü göçmenler olduğu gibi, kent içinden gelen yurttaşlar ve yurt dışından gelen
göçmenler de yer alıyorlardı. 1960 yılı nüfus sayımlarına göre İstanbul'un ilk gecekondu
yerleşmesi olan Zeytinburnu'ndaki nüfusun 1/4'ü Balkan göçmenleriydi. Diğer nüfus ise 67
ilin tümünü kapsayacak kadar çeşitliydi (Akçay, 1974; 231-2.33). Benzer durum İstanbul'un
ikinci büyük gecekondu mahallesi olan Gaziosmanpaşa (Taşlıtarla) için de geçerliydi
(İstanbul Ekspres, 12 Mart 1959).
Bu dönemde gecekondulara karşı iktidarın politik tutumu da merak ediliyordu. Zira gazeteler
İstanbul'da gecekondularda yaşayanların 300.000 kişiden fazla olduğunu yazıyorlardı"
(Yavuz, 1958: 57). İçişleri Bakanı, hali hazırda Bina Teşvik Kanunu tasarısı hazırladıklarını,
buna göre Ankara ve İstanbul'da hazine arazisinden uygun bölümlerin belediye mülküne
geçeceğini ve ihtiyaç sahiplerine düşük bedelle ve uzun süreli borçlandırılarak verileceğini
belirtmişti. Maliye Bakanı da şimdilik gecekondu yıkımını, içinde oturanlar mağdur olmasın
diye durdurduklarını, ilgili kanunla bu meseleyi çözeceklerini vurgulamıştı (Hürriyet, 25
Mayıs 1948). Böylece aslında Ankara örneği üzerinden çıkarılan yasanın, ülke düzeyine
yayılacağının işareti veriliyordu.
Gazeteler bir yandan İstanbul'un "geliştiğini" yazmaktaydılar. "Mecidiyeköy’ün imar planı
şehir meclisinde görüşülmüş (Vatan, 16 Haziran 1948)

ve “Bahçelievler Mahallesi” de

şehir planına alınmıştı" (Vatan, 23 Haziran 1948). Fakat Cemil Topuzlu, İstanbul'da imarın,
bir mesken buhranına yol açtığını ve şehrin giderek büyük bir Anadolu köyüne benzediğini
vurguluyordu (Hürriyet, 4 Haziran 1948). Gerçekten de Belediyenin imar faaliyetlerine
yönelik teftişlerde örneğin 1947'de verilen ruhsatiyelerin yüzde doksanının usul ve
nizamiyelere uygun olmadığı tespit edilmişti (İstanbul Postası, 5 Mart 1949). Mesken
meselesi o kadar büyük bir hal almıştı ki, kendi aralarında barışık ev sahibi ve kiracıların
hemen hemen kalmadığı, münakaşaların sürdüğü vurgulanmış, bu duruma İstanbul Belediye
İmar Müdürlüğü’nün, inşaat yapmayı engelleyen mevzuatının neden olduğu vurgulanmıştı.
Oysa bir yandan plandışı alanlarda kendiliğinden yapılaşma çoğalıyordu (Hürriyet, 7 Ağustos
1948).
Kimi kamu yöneticileri mesken davasının çözümünde geç kalındığını düşünüyorlardı. 5218
sayılı kanun tasarısı 7 Haziran'da komisyonda görüşülürken, milletvekili Refik Koraltan bu
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yasanın 25 yıl önce çıkarılması gerektiğini, geç kalındığını, şimdi ise kanun çıkarılırken
sadece Ankara ile sınırlandırılmasının yanlış olacağını, büyük kentlerin yasa kapsamına
alınması gerektiğini (Hürriyet, 8 Haziran 1948); Milletvekili Hulusi Ünal da yasanın diğer
şehir ve köyleri kapsaması gerektiğini, bu haliyle beklenen faydayı sağlayamayacağını
belirtmişlerdi. Buna karşılık Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, başta mesken yapımının
ucuzlaması olmak üzere yasanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşüncesindeydi (Vatan
Gazetesi, 15 Haziran 1948).
Nitekim ilk yasa üzerinden daha bir ay geçtiği halde 28 Haziran 1948'de çıkarılan 5228 Sayılı
Bina Yapımını Teşvik Kanunu (TBMM Kanunlar Dergisi, 1948: 638-641) ile Ankara için
öngörülen hususlar ülke geneline yayılıyordu. 15 maddelik yasanın ilk maddesi, şehir/kasaba
planlarında imar sınırları içindeki diğer kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan ve belli bir
ihtiyaç ve maksada tahsis edilmemiş arsa ve arazilerin belediyeye devredilmesi ve belediyenin
de bu arsaları mesken amaçlı kullanmasını hükme bağlamıştı (Madde: 1). Yasayla kendilerine
arsa verilecek olanların, bir yıl içinde imar planına uygun şekilde bina inşasına başlamaları ve
iki yıl içinde bitirmeleri (Madde: 3) ve bina tamamlanıncaya kadar temlik yapılmamasını
öngörüyordu (Madde:5). Binasını bitirenlerden emlak vergisi beyannamesi vermek şartıyla on
yıl süreyle bina vergisi, buhran ve savunma vergisi alınmaması (Madde:7), inşaat yapacak
olanlara Emlak Bankası tarafından inşaat bedelinin %75'i oranında kredi verilmesi (Madde:
11) ve üzerine inşaat yapıları arsaların kişilere satışı sırasında vergi ve harçlardan muafiyetler
getirilmesi hükümleri de yasada yer alıyordu (Madde: 12).
Böylece Ankara ve İstanbul'daki ilk gecekondu deneyimleri daha 1940'lı yılların
sonlarında siyasi gündemde yerini almış ve ilk yasal düzenlemenin konusu olmuştu. Bu
dönemde dikkat çeken hususlardan biri, kamudan çok şahıs ve vakıf arazilerine yapılan
gecekonduların yıkılıyor olmasıydı. Gazetelerde Mecidiyeköy'de başkasının arazisi üzerine
yapılan 30 gecekondunun yıkıldığı, yeni gecekondu yapımına izin verilmeyeceği, ama hazine
arazisi üzerindeki gecekonduların, içinde oturanlara satılacağı haberleri yer alıyordu.
İstanbul'da son zamanlarda 120 gecekondu yıkılırken, valinin, gecekonduculara birkaç ay
sabretmeleri telkininde bulunduğu; kısa zaman içinde kentteki milli emlak arazilerinden
uygun olanların belediyeye devredileceği, belediyenin bu arsaları ihtiyaç sahiplerine ucuz
fiyatlarla vereceği taahhüt ediliyordu (Hürriyet, 21 Ağustos 1948), İstanbul Vali Muavini
Rüştü Ülke'nin başkanlığında kaymakamların katıldığı bir toplantıda hangi bölgede
gecekonduların yıkılacağı ve nerelerde konut yapımı için arsa verileceği konularında
belirlemeler yapılmıştı (Hürriyet, 28 Ağustos 1948). Artık "gecekondu inşası kati surette
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yasak”lanacak; ne olursa olsun yeni gecekondu yaptırılmayacak, vakıf arazileri üzerine
yapılmış olan gecekondular yıktırılacak ve en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ucuz fiyatlarla
arsa temin edilmesini sağlayacak bir komisyon kurulacaktı (Hürriyet, 29 Ağustos 1948).
1949 ve 1950'li yılların ilk dönemlerinde mesken sorununun çözümü için birçok farklı araç
devreye girmişti. Gazeteler "Ucuz Arsa Satışları ve Arsa Mahalleri" hakkında bilgi ve ilanlar
yayınlıyorlardı (İstanbul Postası, 8 Şubat 1949). Emlak ve Kredi Bankası, meskensiz olup da
mesken yaptıracak olan vatandaşlara 20 sene vade ile yapmakta olduğu %5 faizli istikrazı ve
akar yaptıranlara vermekte olduğu %8.5 faizli istikrazı, bir süredir dondurmuş bulunmaktaydı
(Hürriyet, 3 Haziran 1949).
Gecekondulaşmanın bu ilk döneminde aynı zamanda bir gecekondu sektörü oluşmuş;
kullanıcı ve yapıcı ayrışmasına işaret eden örnekler ortaya çıkmıştı. Gazetelerde "Gecekondu
Tüccarları" konu ediliyor; ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, bazı semtlerde arsa kapatıp satan ya
da üzerine gecekondu yaparak satan spekülatörlerin türediğine işaret ediliyordu (Hürriyet, 20
Ağustos 1948). Büyük şehirlerin daha fazla büyümesinde bilhassa arsa spekülatörlerinin,
parselcilerin rolünün büyük olduğu; bunların, belediye hudutları dışında veya içinde iskân ve
imar sahalarından çok uzakta bulunan arsaları parselleyip satmak için her türlü vasıtadan
istifade ettikleri; sadece 1940'lı yıllarda değil, 1950'li yıllarda da gazetelerde yer almıştı. Hatta
parselcilerin İstanbul arsalarını Eskişehir ve Ankara'da satmak üzere seyyar bürolar teşkil
ettikleri gazete ilanlarından anlaşılmaktaydı (Yavuz, 1958: 57).
1950’li Yıllarda Gecekondu Politikasının İnşası
1950'li yıllarda gecekondu politik söylemde çok daha fazla yer almış ve bu durum yasal
düzenlemelere de yansımıştı. 4 Ocak 1950 tarihinde kabul edilen 5503 sayılı "Bina Yapımını
Teşvik Kanununun 10. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanunla (TC Sicilli Kavanini,
1951: 13) bina teşvikiyle ilgili olarak ithal edilen ve içeride kullanılan inşaat malzemelerinin
zamlardan muaf tutulması hükmü getirilmişti. Ancak gidişat, kimi kesimlerin şikâyetlerinin
artmasına yol açmıştı. Gazetelerin bir kısmı hem mesken sorunuyla ilgili yetersiz tutumu hem
de başarısızlığı nedeniyle İstanbul Belediyesini eleştirmişlerdi. "İstanbul'da Belediye Var mı"
gibi sorular sorulmuş (İstanbul Postası, 9 Eylül 1950), "İstanbul Valisinin Bir Senelik İcraatı"
bir tür icraatsızlık olarak anlatılmıştı (İstanbul Postası, 27 Ekim 1950).
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Bununla birlikte "Mesken Buhranını Önleyecek Tedbirler Alınıyor! Gecekondular Kanunu,
Vergi Muafiyeti Temdidi, Ucuz Arsa Temini Düşünülüyor" (İstanbul Postası, 28 Ekim 1950),
"Ucuz Ev Projeleri Tetkik Ediliyor" (İstanbul Postası, 5 Aralık 1950), Levend Mahallesi'nde
İnşa Edilmekte Olan 391 Evin Satışına Başlanıyor" gibi haberler de basında yer alıyordu.
Aslında bir yandan gecekondunun "gayri kanuni" niteliği vurgulanıyor ve fakat bunun bir
gerçeklik olduğunun yarattığı çelişkiye de işaret ediliyordu. Dolayısıyla mesele "mesken
meselesi" olarak ele alınmaya devam ediliyordu. Bu nedenle "Ucuz Evler Hikâyesi" (İstanbul
Postası, 27 Nisan 1951, 7 Mayıs 1951), "Gene Mesken Davası" (Başyazı) (İstanbul Postası,
16 Mayıs 1951), "Ucuz Belediye Evleri" (İstanbul Haber, 15 Nisan 1953), "Mecidiye
Köyünde İşçi Evlerinin Temeli Atıldı" (İstanbul Haber, 24 Nisan 1953) gibi haberler basında
yer alıyordu.
1953 yılına geldiğimizde artık sadece gecekondu değil, gecekondu yerleşmelerinin sorunları
da konu ediliyordu. "Gecekonducular Hak Verecek Makam Arıyor", "Parselasyon İşi Hâlâ
Yapılmadığından Gecekonducular Arasında Yer Yüzünden Mütemadiyen Kavgalar
Olmaktadır", "Bu İş 1954 seçimlerine mi Kalacak" (İstanbul Haber, 4 Mayıs 1953) gibi
haberlerle yerel ve merkezi idarenin dikkati bu konuya çekilmeye çalışılıyordu.
Gecekondu mahallelerinin yasallaştırılması da bu dönemde yerel yönetimlerin gündemine
girmişti. Nitekim İstanbul örneğinde "Kazlıçeşme ve Zeytinburnu Gecekonduları Yeni
Kurulacak Bucak İçine Alındılar" (İstanbul Haber, 17 Temmuz 1953) gibi haberler dikkat
çekiyordu. Zeytinburnu'nda gecekonducular tarafından yapılan bir cami, Türk Anıtlar Derneği
başkanı tarafından açılmıştı (Şenyapılı, 2006: 196).
Temmuz 1953'de 33 maddeden oluşan 6188 Sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılar
Hakkında Kanun (Sicilli Kavanini, 1953: 607-615) çıkarılmıştı. İlk maddede, belediye
sınırları içinde belediyenin mülkiyetindeki arazi ve arsalardan belediye meclis kararı ile belli
edileceklerin, mesken yapımına tahsis edilmesi öngörülmekteydi (Madde: 1). Mesken amaçlı
kullanılamayacak arsa ve arazilerin satılması, gelirlerin bankada bir fonda toplanması ve
buralardan elde edilen gelirlerin yeni yapılacak mahallelerin yol, elektrik, su, kanalizasyon,
meydan gibi ihtiyaçları için kullanılması (Madde: 5) ve belediyelerin, ucuz ve toplu mesken
üretimi için sözü edilen fonu kullanabilecekleri de öngörülmüştü (Madde: 6). Yasa,
belediyelerin, bu amaçla aldıkları arsa/arazileri mesken amacı dışında kullanamayacaklarını
(Madde: 8) ve birden fazla meskene sahip olanların, bunlardan biri için yararlanabileceğini
hükmünü getirmekteydi (Madde: 24). Özetle, artan gecekondulaşma karşısında bu yasa ile
gecekonduların yasallaştırılması ve konut yapacaklara arsa sağlanması amaçlanmış; bu
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çerçevede 5218, 5228 ve 5503 sayılı önceki kanunlar yürürlükten kaldırılmıştı (Madde: 30).
Adı böyle olmasa da gazeteler bunu “Gecekondu Kanunu" (Hürriyet, 23 Temmuz 1953;
Cumhuriyet, 31 Temmuz 1953), "Gecekondu ve Gayri Sıhhi Bina Davalarını Ortadan
Kaldıracak Olan Kanun" (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1953), "Gecekondu İşini Halledecek
Kanun" (Cumhuriyet, 30 Temmuz 1953) gibi başlıklarla haber yapmışlardı. İlgililerin
demeçlerine göre bundan sonra gecekondu yaptıranlarla devir alanlar bir aydan üç aya kadar
hapis cezasına çarpılacaktı (İstanbul Haber, 31 Temmuz 1953).
Bina Yapımını Teşvik Kanunuyla birlikte resmi kurumların harekete geçtiği gözleniyordu.
Şehrin Valisi ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay öncülüğünde kentte ev
ihtiyacını tespit eden 35 sayfalık rapor hazırlanmış; rapora göre, İstanbul'da 25.000 eve
ihtiyaç olduğu ve bunların da üç yıl zarfında şehrin muhtelif yerlerinde inşa edilerek mesken
sorununun çözülebileceği belirtilmişti {Hürriyet, 2 Ağustos 1953). Emlak Kredi Bankası
Kanununda yapılan değişiklikle mesken kredilerinin kolaylaştırılması (Cumhuriyet, 5 Ağustos
1953) ve kamunun bu alanda hızlı hizmet vermesi amaçlanmıştı. "Belediyenin Yaptıracağı
Apartmanlar" (Cumhuriyet, 16 Ağustos 1953), "Bir Senede Bin İşçi Evi İnşa Etmek"
(Cumhuriyet, 17 Ağustos 1953), "Hazine ve Belediyeye Ait Arsaların Tevzii, Şehir İçindeki
ve Şehir Dışındaki Büyük Arsalar Yapı Kooperatifine Verilecek" (Cumhuriyet, 15 Eylül
1953) gibi haberler bu duruma işaret ediyordu. Tahmin edileceği gibi bu dönemde yoğun bir
inşaat faaliyeti gerçekleşiyordu. Zira “piyasada inşaat malzemesi darlığından ve bu sebeple
fiyatların yükseldiğinden" söz eden haberler gazetelerde yer almaktaydı (Cumhuriyet, 12
Eylül 1953).
Köşe yazarları da bu dönemde mesken meselesine ilişkin değerlendirmeler yazmışlardı.
Bunlar arasında "İstanbul'u Medeni ve Mamur Bir Şehir Yapmak" (Abidin Daver,
Cumhuriyet, 5 Ağustos 1953), "Sosyal Meseleler: Bina Yapımını Teşvik Hakkında Yeni
Kanun ve Ucuz Mesken Davası" (Esad Tekeli, Cumhuriyet, 10 Eylül 1953), "Bina Yapımını
Teşvik Hakkındaki Yeni Kanun ve Ucuz Mesken Davası" (Esad Tekeli, Cumhuriyet, 15 Eylül
1953) saymak mümkündür.
1950'li yılların ikinci yarısında önemli gelişmelerinden birisi İmar İskân Bakanlığı'nın
kurulmuş olmasıdır. Konut sorununun merkezi düzeyde ele alınacağına işaret eden bu yasaya
göre bakanlığın görevleri arasında; "ülke çapında konut gereksinimini tespit etmek ve çözüm
yollarına dair kısa ve uzun vadeli programlar yapmak, ıslah edilmesi gereken konutların ıslah
ve tasfiyelerini gerçekleştirmek, ihtiyaç sahiplerinin konut talebini karşılamak, toplu konut
yapımını teşvik etmek, çeşitli kurumlar tarafından verilen konut kredilerini ve bu amaçla
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yapılan yardımları düzenlemek" yer almaktadır. Fakat bakanlığın fiili kuruluş sürecinde de
gecekonduların inşası ve yasallaştırılması paralel gitmekteydi. Örneğin "İstanbul'da 67.000
Gecekondunun Tapuları Verilecek" (İstanbul Ekspres, 14 Mart 1959) olmasına karşın
gecekondu yıkımları da devam ediyordu. Daha önce vurguladığımız gibi bunlar şahıs/vakıf
arazileri üzerinde inşa edilmiş gecekondulardı. Ancak yıkılan gecekondulara karşılık,
sahiplerine yeni yerler verilmesi söz konusuydu. Örneğin "Gecekondusu Yıkılan 117 Aileye
Kuştepe'de Yeni Yerler Verilir" (İstanbul Ekspres, 15 Nisan 1959).
1950'li yıllar biterken (21 Temmuz 1959) çıkarılan 7367 sayılı Hâzineden Belediyelere
Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanunla (Sicilli Kavanini, 1960: 241-242) bu kez
"hâzinenin mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalardan
belediye hudutları içinde bulunanlar, imar planı olsun veya olmasın, 6188 sayılı kanunda
yazılı maksatlarda kullanılmak üzere bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine geçeceği
hükme bağlanmıştır (Madde: 1). İkinci maddede, belediye hudutları dışında olmakla beraber,
şehir ve kasabaların müstakbel inkişafı bakımından belediye hudutları içine alınması belediye
meclislerince kararlaştırılarak, İmar ve İskan Vekaletince tasdik edilecek sahalar dahilinde
bulunan hâzineye ait arazi ve arsaların da bu hükme tabi olduğu ve (Madde: 2) tapu
dairelerinin altı ay içinde bununla ilgili işlemleri yerine getirmesi de öngörülmüştür (Madde:
3). Aynı süreçte ucuz mesken üretiminin devam ettiği gözlenir. "İstanbul Belediyesi Ucuz
Mesken Davasını Ele Aldı", "Belediye Merdivenköyü'nde Ucuz Mesken Sitesi Kuracak",
(İstanbul Ekspres, 12 Kasım 1959), "İşçi Sigortaları İşçi Meskeni İnşa Edecek" (İstanbul
Ekspres, 15 Kasım 1959) başlıklı haberler bu duruma işaret etmektedir.
Mesken Meselesinden Gecekondu Meselesine
1960’lı yıllarda gecekondu meselesi ve siyasi iktidarın buna karşı geliştirdiği söylem ve
stratejiler yönünden diğer dönemlere göre daha "zengin" bir dönemdir. Sözkonusu yıllar her
şeyden önce askeri darbe ile başlar ve gecekonduya ilişkin ilk vurgu da "askeri ruh"a
uygundur: "Gecekondu Yapımı Yasaklanmıştır." "İnkılâptan Sonra Yapılan Gecekondular
Yıkılacaktır" (İstanbul Ekspres, 25 Haziran 1960).

Ancak, "Halk İçin Ucuz Mesken

Yaptırılacak" (İstanbul Ekspres, 13 Temmuz, 1960), "10.000 Mesken İnşa Edilecek" (İstanbul
Ekspres, 3 Ağustos 1960) gibi haberlerde görüldüğü gibi mesken üretimi daha da önem
kazanmıştır. Zira "İstanbul'a Beş Yılda 238.000 kişi akın etmiştir" (Milliyet, 9 Aralık 1963).

288

5 Eylül 1963 tarihinde kabul edilen üç maddelik 327 Sayılı 6785 Sayılı İmar Kanununa
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Sicilli Kavanini, 1963;412) bu dönemin ilk
kanunudur. Kanun 31.12.1962 gününe kadar yapılmış ve belediyelerce gecekondu bölgesi
olarak tespit ve İmar ve İskân Bakanlığı'nca kabul edilen bölgelerdeki izinsiz yapılara
belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanma olanağı getirir. (Madde: 2) Dönemin
diğer bir özelliği ise İstanbul'da Belediye Başkanlığı ve Valiliğin artık resmen ayrı kişiler
tarafından temsil edilir hale getirilmesidir.
1960'li yılların başında Türkiye'deki belli başlı kentler olarak Ankara'da konutların %64'ü,
Adana'da %48'i, İstanbul'da %40'ı ve İzmir'de %24'ü gecekondulardan oluşuyordu. Üstelik
sadece batıda değil, ülkenin doğusundaki büyük şehirlerde de gecekondu sayıları hızla
artmaktaydı. Örneğin Erzurum’da 1966 yılında 2470 olan gecekondu sayısı 1974 yılında
8420'ye; yaklaşık dört misline ulaşmıştı (Türkdoğan, 1977: 16). Aynı dönemde Adana'da kent
nüfusunun %44'ü, Ankara'da %59.22'si, Antakya'da %31.73'ü, Bursa'da %31.14'ü,
Diyarbakır'da %9.64'ü, Erzincan'da %52.86'ı, Erzurum'da %35.11'i, İstanbul'da %45.02'si,
İskenderun'da %37.89'u, İzmir'de %33.42'si, Mersin'de %7.19'u, Samsun'da %35,7’si
gecekondularda yaşıyordu (Karpat, 2003: 110).
Dolayısıyla daha kapsamlı bir yasal düzenleme ihtiyacı açıktı. 20.07.1966'da yürürlüğe giren
775 sayılı Gecekondu Kanunu bu ihtiyacın bir sonucuydu. 44 maddeden oluşuyordu ve son
derece kapsamlıydı. Yasa öncelikle bir gecekondu tarifiyle başlıyordu ve belediyelere, altı ay
içinde sınırlarındaki gecekondu sayısını her türlü imkân ve aracı kullanarak tespit etme
yükümlülüğü getirmişti (Madde: 16). Ayrıca mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve
yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirler hakkındaki
ayrıntıları belirlemişti. Bu bağlamda temel gereksinim olan arsa üretiminde açık hükümler
getirilmişti (Madde: 3). Yasanın 11. maddesi açıkça belediyelerin bu kanunda yazılı amaçlara
tahsis edilmek üzere devraldıkları arazı ve arsaları bu amaç dışında tasarruf edemeyeceklerini
hükme bağlamış; gecekondu yapımını önleme ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak konut
üretme amacını gerçekleştirmek amacıyla arsa üretimi ve maliyet sorununu da ayrıntılı olarak
kurallara bağlamıştı. Bu uygulama için Emlak Bankası bünyesinde bir fon kurulması
öngörülmüştür (Madde: 12). 1988 yılında TOKİ’ye devredilecek olan bu fonlarda biriken
gelirlerin İmar İskân Bakanlığının izni alınmak şartıyla bu kanundaki amaçlarda kullanılmak
üzere arsa sağlanmasında, halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında,
ıslah olunacak gecekondu bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik vb. gibi kamu
hizmetlerinin karşılanmasında kullanılmasını öngörülmüştü (Madde: 13). Bundan başka
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fonlarda biriken gelirlerin, gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde halk konutu veya nüve
konut yapacaklara, mevcut gecekondusunu düzeltecek ve onaracak olanlara kredi
verilmesinde kullanılması öngörülüyordu (Madde: 15).
Yasa, hem geçmişe dönük olarak çözümleyici araçlar öneriyor hem de gecekondu yapımını
önleyecek hükümler içeriyordu (Madde: 18). Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu
bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi,
haritalarının hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, İmar ve İskân
Bakanlığı'nın denetimi altında, ilgili belediyelere bırakılıyordu (Madde: 19).
Yasanın sosyal adalet açısından en önemli özelliklerinden birisi, gecekondu sahipleri ya da
kiracı olanların mağdur edilmemesi için gerekli önlemleri getirmiş olmasıydı. Belediyelere ait
veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış gecekondularda; a) Gecekondunun sahibi
ise, borçlanma suretiyle veya sair şekillerde konut, temin edilinceye veya konut yapmak üzere
arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 27. maddedeki süre ve şartlara
uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, b) Gecekondunun sahibi değilse ucuz kiralık konut
temin edilinceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi
sağlanmak suretiyle 27. maddedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar,
yıktırılamaz. (Madde:21) hükmü getirilmişti. Ayrıca yasa tüm gecekonduların yıkılmasını da
öngörmemekteydi (Madde: 22). İlgili alanlarda belediyeler tarafından yapılacak veya
yaptırılacak yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri için yapılan
harcamaların tamamına, konul: sahiplerinin katılmasını; katılma paylarının, 10 yılda ve 10
eşit taksitte alınması hükmünü getirilmişti (Madde: 24). Yasada, bu amaçla belediyelere
geçecek olan "arsalar, öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta
kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara verilir" (Madde 25) denilerek, rant amaçlı
kullanıma yönelik kapılar kapatılmaktaydı. Bu kesimlere yönelik olarak arsa sağlamanın
ötesinde yeni hak ve olanaklar öngören yasa, kendilerine arsa tahsis edilenlerle
gecekondusunu ıslah edeceklere, imkânları nispetinde İmar ve İskân Bakanlığınca, mahalli
belediyelerce veya diğer kurumlarca her türlü teknik yardım yapılmasını, uzun vadeli konut;
kredisi verilmesini ve ayni yardım yapılmasını ve bu yardımın miktar, şekil vb. şartlarına dair
esasların yönetmelikle belirleneceğini ifade etmekteydi (Madde: 27),
Bunun gibi daha birçok radikal önlemler getiren bu yasaya dönemin resmi söyleminde verilen
önem o kadar belirgindir ki "Bu kanunun uygulanması gereken yerlerde, diğer kanunların bu
kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz" (Madde: 41) denilmektedir. 775 sayılı Gecekondu
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Yasası yürürlüğe girdikten sonra 6188, 7367, 05/09/1963 tarih ve 327 sayılı kanunlar
yürürlükten kaldırılmıştır (Madde: 42). Kanunun kapsamlı niteliği, kanunla ilgili olarak
hazırlanan "Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nde de açıkça görülebilmekteydi.
Yasanın, 8, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 32 ve 33. maddelerini içeren bu yönetmelik, toplam 120
maddeden oluşuyor ve birçok ayrıntıyı içeriyordu (Şakar, 1999: 430-472).
Arsaların belediyeye geçtikten sonra konut ihtiyacı dışında bir amaçla kullanılamayacağı
(Madde: 3), konut ihtiyacı olanlara yapılacak ayni, teknik ve nakdi yardımın nitelikleri
(Madde: 5), ihtiyaç sahibi olmanın ölçütleri (Madde: 7), kendisine misafir olarak kalacağı bir
konut tahsis edilmeden kimsenin gecekondusunun yıkılamayacağı (Madde: 55), yapılacak
konutların büyüklükleri (Madde: 83) gibi bir dizi ayrıntı bu yönetmelikte yer almaktaydı.
Bu dönemde Türkiye'nin gecekondu hakkındaki resmi görüşü, Türk hükümetince Birleşmiş
Milletler’ den gecekonduların ıslahı için istenen yardımda açıkça ifade edilir: "Kentleşme ve
eşlik eden gecekondu bugün Türkiye'de arzulanmayan bir olgu olarak düşünülmemektedir.
Aksine kentlerin hızlı büyümesi ve gecekondu alanlarının varlığı (planlı ve plansız) ulusal
kalkınmada olumlu etkenler olarak düşünülmektedir. Çünkü 1970'li yıllar için önerilen ağır
sanayileşme için gerek duyulan işçiler oradan gelecektir" (Karpat, 2003: 117).
1960'lı yılların ortalarında benimsenen bu politikalara uygun olarak gecekondu mahallelerine
kamu hizmetlerinin götürülmesi ve yasallaştırılması girişimlerinin hız kazandığı söylenebilir.
"Gecekondu bölgelerine elektrik getirmek" yönünde İmar ve İskân Bakanı Haldun
Menteşoğlu'nun açıklamaları (Hürriyet, 1 Temmuz 1966), "1280 Dairelik Bir Gecekondu
Önleme Mahallesi Kurulacağı" (Hürriyet, 12 Temmuz 1966) "İstanbul'un Su İşi
Halledilmezse Hükümet İçin Ayıp Olacağı" (Hürriyet, 28 Temmuz 1966) gibi haberler bu
yönüyle dikkat çekiyordu (Hürriyet, 31 Temmuz 1966).
1960'lı yılların özellikle ikinci yarısındaki gecekondulaşma pratiği ve politikalarına bir bütün
olarak baktığımızda hem gecekondulaşmanın bir toplumsal vaka olarak çeşitli değişkenlerle
ilişkili olarak tarif ve kabul edildiğini hem de bir kentsel sorun olarak tarif edilmekle birlikte
çözümünde toplumsal yararın ihmal edilmediğini görmekteyiz. Bu politik tercihte dönemin
sosyal refah devleti olmanın asgari gerekliliklerinin teorik olarak kabul edilmiş olmasının bir
ölçüde etkili olduğunu söylemek gerekir. Ancak yine de bu sürecin gecekondulaşmaya engel
olamadığını tespit etmek gerekir. Çünkü bu olguya yol açan ekonomik ve toplumsal nedenler
devam ederken, "gecekondu piyasası"nın kârlı bir alan olarak varlığını sürdürmesidir. Kamu
görevlileri başta olmak üzere, bu alanı işgal eden aktörlerin siyaseten de etkili olmasıdır.
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1970'li yılların başlarında yerel yöneticilerin gecekondu meselesine yaklaşımı önceki dönem
politikalarıyla temelde süreklilik taşıyordu. Bir yandan gecekondu meselesinden bahsediliyor
ama öte yandan bu durum ülkenin ve şehirleşme eğilimlerinin bir sonucu olarak
algılanıyordu. Örneğin İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey'e göre şehirleşme hareketleri
korkulacak ve üzülecek bir hadise değildi. Bu hareketler vatandaşın iyiye, daha iyiye, rahata
ve medeni yaşama ulaşmak için yaptığı gayret ve güçtü. Dolayısıyla şehirleşme hareketleri
yanında gecekondu meselesi de bulunmaktaydı. Çünkü akın akın İstanbul’a gelen insanlar,
hali vakti yerinde zengin insanlar olmayıp bilakis evi barkı olmayan yalnız yorganı ile, çantası
ile, cebindeki ufak parası ile İstanbul'a gelip iş arayan, kafasını sokacak bir oda arayan
insanlardı ve bu akınlarla birlikte gecekondu sorunu ortaya çıkmakta ve her gün
büyümekteydi" (Atabey, 1973: 77-78). İstanbul Belediyesi Mesken Müdürü Kemal Arıbaş ise
aynı yıl İstanbul'da 120.000'e yakın gecekondu bulunduğunu ve buralarda bir milyon
dolayında nüfusun yaşadığını belirtiyordu. Arıbaş'a göre İstanbul'da her yıl, 40.000-50.000
kişiyi barındırabilecek kadar 9000 ya da 10.000 gecekondu yapılmaktaydı (Arıbaş, 1973: 8485).
Fakat bir yandan da gecekondu vakası hız kesmeden devam ediyordu. 1 Mart 1976 tarihinden
önce yapılmış gecekondulara af getirileceği söylentileri üzerine İstanbul'da sadece on beş
günde 10.000 den fazla gecekondu yapılmıştı. Eskiden daha çok şehrin dışında kurulan
gecekonduları artık Boğaziçi’nde çoğalıyor; özellikle Kuruçeşme başta olmak üzere birçok
yerde bu işe bizzat muhtarlar ve bazı belediye meclis üyeleri iştirak ediyorlardı. Kamu
görevlilerinin hazine arazilerini parselleyip sattıkları yönünde belediyeye yüzlerce ihbar
geliyor fakat vilayet ve belediye buna müdahale etmekte yetersiz kalıyordu (Hürriyet, 4 Nisan
1976). Gazetelere göre "İstanbul Belediyesi çiftliğe dönmüş; işçiler ve memurlarda disiplin
kalmamıştı". Belediye bu haliyle iş yapamamaktaydı (Hürriyet, 5 Nisan 1976).
O günlerde İstanbul'a gelen Newyork Times yazarı Steven Roberts, Belediye Başkanı Ahmet
İsvan'la görüşmüş, şehrin muhtelif yerlerini gezdikten sonra İstanbul için "dünyanın en hasta
şehri" ifadesini kullanmıştı. Roberts'a göre kente yılda ortalama 200.000 kişi göçle
gelmekteydi ve kent bu göçler karşısında boğuluyordu. Ahmet İsvan, kaçak inşaat yapanların
verdikleri rüşvete engel olunamadığını ve durumun sürekli daha vahim hale geldiğini
söylemişti (Hürriyet, 11 Nisan 1976).
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Bayındırlık ve İskân Bakanı Nurettin Ok'a göre o yıl 100.000 konut yapılması planlanmış ve
bunun için hazırlıklara başlanmıştır fakat bu bile ihtiyacı karşılamaktan uzaktı (Hürriyet, 9
Nisan 1976). Vali Nevzat Ayaz, 1982 yılında yaptığı bir açıklamada 1976 ile 1982 yılları
arasındaki gecekondulaşma verilerinden yola çıkarak İstanbul'da yılda ortalama 21.600
gecekondu yapıldığını ifade etmişti (Ayaz, 1982: 4).
1970'li yıllarda gecekondulaşma olgusuyla ilgili önemli olaylarından birisi de "Gecekondu
Kurultayı"nın toplanmış olmasıydı. Ana muhalefet partisi CHP Gençlik Kollarının öncülük
ettiği bu kurultay 25 Nisan 1976'da İstanbul ve İzmir'de düzenlenmişti. Kurultay öncesinde
gazetelerde "Gecekondu Sakinleri Demirel'e telgraf çektiler: "Bozuk Düzenin Eli Kanlı
Muhafızlarından Hesap Soracağız" gibi haberler yer almıştı (Cumhuriyet, 23 Nisan 1976).
İstanbul’da Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongreye 64 gecekondu yerleşiminden 954
delege ve büyük bir halk topluluğu kakılmıştır. "Yaşasın Halk İktidarı", "Demokratik Sol
Gerçek Ulusçu Yol Olacaktır", "Gecekondu Ak Kondu Olacaktır" gibi afişlerin asıldığı
kongrede ilk konuşmayı CHP Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıncı yapmış; davet edildikleri
halde kongreye gelmeyen hükümet üyelerini halktan korkmakla suçlamıştı.
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de kurultayı önemsemiş; bir telgraf göndererek, gecekondu
halkının sorunlarını görüşmek amacıyla düzenlenen kongrenin CHP'ye ışık tutacağını ifade
etmişti. CHP'li Belediye Başkanları ve İstanbul CHP Milletvekillerinin bir bölümünün de yer
aldığı kurultayda kırk, delege, gecekondu mahallerinin sorunlarını içeren konuşmalar
yapmışlardı. İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'da kongrede yaptığı konuşmada
gecekondu mahallelerinin sorunlarıyla ilgili olduklarını, yapılan hizmetleri tabii ki yeterli
bulmadıklarını fakat merkezi hükümetin kendilerine yardımcı olmadığını ve bu yüzden sıkıntı
yaşadıklarını ve gecekondulara tapu verilmesi yönünde bir çalışma yaptıklarını belirtmişti.
İzmir'deki Gecekondu kurultayına da 3000'e yakın delege katılmış ve delegelerin yanı sıra
CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Zeki Alçın yaptığı konuşmada iktidarın gecekonduya
yönelik dışlayıcı politikalarını eleştirmişti (Cumhuriyet, 26 Nisan 1976).
1970'li yılların ortalarında gecekondulaşma yönünden diğer bir önemli husus da mesken
sorununun çözümüne gazetelerin de el atmış olmalarıydı. Örneğin Hürriyet Gazetesi, "işçiler,
memurlar, emekliler, için bir mesken sahibi olma" kampanyası açmış, bunun için bir form
oluşturmuştu (Hürriyet, 4 Nisan 1976). Buna göre herkese bir konut kampanyasının başvuru
toplama süresi 28 Nisan 1976'da sona eriyordu.
Gecekondu o kadar aktüel bir konuydu ki Hürriyet Gazetesi'nin 2 Mayıs 1976 tarihli İstanbul
sayfası tümüyle gecekondu ve göç meselesine ayrılmıştı. Başlıklardan biri şöyledir:
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"İstanbul'a her yıl yeni bir semt ekleniyor". Diğer bir başlık "her yıl 40.000 konuta ihtiyaç var,
150.000'i bulan göç 200.000'i aştı". Gazeteye göre "İstanbullular kendi şehirlerine sahip
çıkmıyor", "Gecekondular bir taraftan yıkılıyor, bir taraftan yapılıyordu". Haberde Osmaniye
(Bakırköy) ve Gülsuyu (Maltepe) gecekondularına yer veriliyordu (Hürriyet, 2 Mayıs 1976).
Bu arada uzun süredir söylentisi dolaşan gecekondu affı, 1 Mart 1976 tarihine kadar yapılan
gecekonduların yıkılmayacağını öngören yasal düzenlemeyle kesinleşmişti {Cumhuriyet, 3
Mayıs 1976). Gecekondu alanları artık çok sayıda aktörün çatışma alanıydı.
Bu dönemin bir diğer özelliği de sosyalist hareketin gecekondu meselesine müdahil
olmasıydı. Bu durum gecekondu bölgelerinin bir mücadele mekânı olmasından gecekondunun
bir mekân olarak mücadelenin bir aracı olmasına işaret etmekteydi. Türkiye'de sosyalist
hareketin gecekonduyla tanışması da 1970'li yılların bu kaotik dönemine denk gelir.
Gecekonduyla kurulan ilişki öncelikle bu bölgelerdeki alt gelir gruplarının yaşam mekânları
olmasıdır. Ama diğer husus, bu mekânların üretilmesinin, kapitalist piyasa içerisinde cereyan
etmesidir. Sosyalist hareket bu piyasadaki aşırı emek, sömürüsüne tepki göstermiş ve bizzat
bu mekânların üretimini gündemine almıştır. Gecekondu sadece yoksul sınıfların barınma
mekânı olarak değil, üretilebilir bir barınma aracı olarak da ilgi çekici olmaya başlamıştır.
“Konut sorunu”nun mevcut durumdaki en kısa çözümü ise kentsel arsanın özgürce kullanımı
idi. Kamusal arsaya, başka bir anlamda "kamusal" amaçla el koymak ve kullanmak. 1970'li
yılların başlarında henüz fazla kitlesel destek bulamamış olan söz konusu hareketler yeni bir
talep; konut sorunu çözme alanında hızla kitlesel destek bulabiliyorlardı. Sonuç olarak
gecekondu eksenli mücadele en önemli kentsel çelişkilerden biri, hatta en önemlisi olmaya
başlıyordu. Artık sosyalist hareket için "Konut sorunu, sınıf mücadelesinin bir parçasıydı".
1970'li yılların ikinci yarısında, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de birçok yerde sözü edilen
grupların önderliğinde 'planlanmış' gecekondu kentleri inşa ediliyordu. Sonraları çok
tartışılacak, olan bu mücadele biçimiyle bugün artık kentin "merkezinde" kalan bir dizi "yeni
kent" kuruluyordu (Aslan, 2004; 2008). Ancak bu olgunun, ne 1950~60'lı yıllara ilişkin olarak
daha önce değindiğimiz kent yöneticilerinin dolaylı olarak desteklediği gecekondulaşma ile
ne de 1980'li yıllarda çokça tanık olduğumuz yerel yöneticilerin oy kaygısına dayalı
"hoşgörülü" tutumunun sonucu ortaya çıkan cemaatçi grupların kentleri ile benzer olmadığını
vurgulamamız gerekir. Sözü edilen "kurtarılmış bölgeler" ya da kentler defalarca yıkıldıkları;
bu yıkımlarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdiği halde yeniden yapılmış ve öngörülen
düşünme biçimi bu sürecin her aşamasında uygulanmıştı. Bunların, çoğu kez arazi mafyasının
ticari amaçlarla oluşturdukları diğer mahallelerden farkı ise, kuruluşunda iç dayanışmanın
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maksimum düzeyde olması, dayanışmada parasal çıkarlardan çok, kültürel yakınlıklar, aynı
politik ve ideolojik düzlemde buluşmalarının belirleyici olmasıdır. Sosyalist gazetelerde bu
meselenin yer alma biçimi ötekilerden büyük ölçüde farklılıklar gösteriyordu. "Gecekondu
Hakkımızı Söke Söke Alırız" sloganı adeta temel bir slogandı.
1940'li yıllardan başlayarak 1970'li yılların ikinci yarısına kadar, temel politik tercihler
nedeniyle gecekondulaşma, küçük çaplı müdahalelere uğrasa da genelde ciddi müdahalelerle
karşılaşmamıştı. Böylece kentlerin doğurganlığı son 60 yılda en yüksek düzeyde seyretmişti.
Her semt enformel olarak doğmuş; ama formelin koruması ve desteği ile yasal bir kimlik
kazanmıştı. "Kent ailesi" yasal olmayan ama "gönüllülük" ilişkisine dayanan bir büyüme
göstermiştir. Ancak ne zaman ki sosyalist hareket, gecekondu alanıyla ilgilenmeye başlamış,
sistemin hoşgörülü politikası da değişmiştir. Türkiye, ilk kez bu dönemde ölümlerle
sonuçlanan gecekondu yıkımlarıyla tanışmıştı. Gecekondu meselesi artık bambaşka bir
anlamda bir "politik mesele" idi ve radikal çözümler için başka bir gündemin konusu
olmaktaydı. 1980 askeri darbesi ve onun yarattığı yeni ekonomik, toplumsal, siyasal ortamda
gecekondu artık bir kentsel rant olarak ele alınacak ve sistemin krizlerini çözen bir araç olarak
yeniden "üretilecek" ya da moda deyimle dönüştürülecekti.
Sonuç
1940-1980 yılları arasında gecekondunun gelişme süreci, dinamikleri, kent mekânında yer
alma biçimleri, kabul görme ve reddedilme halleri, yerel ve merkezi politikaya konu olma
süreç ve biçimleri gibi pek çok husus, hâkim algıdaki gecekondu tarifinin dışında bir
gecekondu olgusu olduğuna işaret etmektedir. "Kaçak yapı", "haksız kazanç", "istismarcılık"
gibi olumsuz ve dışlayıcı ifadelerin bu alana ilişkin fotoğrafı tam olarak gösteremediğini
görmekteyiz. Bu nitelemelere baktığımızda, bunların, özellikle "gecekondu piyasası"nın
tüketicilerinden çok üretim sürecinde yer alan ve daha çok formel kurumlarla ilişkili olan ya
da doğrudan formel bir kimliği olan kesimleri anlattığı görülmektedir.
Bu durum elbette gecekondu alanlarında ikamet edenlerin genellikle yoksul kesimler olduğu
gerçeğini değiştirmiyor. Ama onların her birinin ikamet ettiği gecekonduyu ve arsasını satın
aldığı gerçeğini de atlamamamız gerekiyor. Bu yüzden gecekondu alanlarında kullanıcı yapıcı
ayrışmasının 1980'lerden sonra gerçekleştiği yönündeki akademik yazında da kabul görmüş
yargıyı eleştirmek gerekiyor.
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1940-80 arası dönemin gecekondu niteliklerini tam ve doğru bir biçimde anlayabilmek, bugün
bu alanların tasfiyesi yönündeki politikaları da doğru biçimde değerlendirmek bakımından
önem taşıyor. Gerçekte söz konusu olan kent arsasını haksız yere işgal etmiş bir toplumsal
kesimi tasfiye etmek midir yoksa gecekondunun temel bir meta olarak üretildiği ve tüketildiği
kapitalist piyasanın yeni koşullarda sürdürülmesi midir? Bu soruyu sormak lazım.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de

gecekondu

araştırmaları

hangi

dönemden

itibaren

gerçekleşmiştir?

Nedenleriyle açıklayınız.
2) Gecekondu olgusunu tanımlayınız? Türkiye özelinde değerlendiriniz.
3) Şenyapılı, gecekondu ve gecekondulaşma sürecinin elli yıllık serüvenini hangi ölçütler
üzerinde değerlendirmektedir?
4) Türkiye’de gecekondu araştırmalarını gerçekleştiren sosyal bilimciler dönemsel olarak
hangi parametreler üzerinden ortaklaşmaktadırlar?
5) 1980’lerden sonra kent araştırmalarında gecekondu olgusu nasıl yer almaktadır?
6) 1990’lardan günümüze ulaşan süreçte kent sorunları hangi kavramlar üzerinden
değerlendirme konusu olmuştur?
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14. TÜRKİYE’DE KENT ARAŞTIRMALARININ DEĞİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi- Dr. Ayşen Şatıroğlu
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14.1. Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi*
(…)
İlk Araştırmalar: Gecekondu Araştırmaları
Kentler sosyolojinin vazgeçilmez çalışma alanlarıdır. Sosyoloji şehir olgusunu ele alan teorik
çalışmalar yaptığı gibi, kentlilerden yola çıkarak çeşitli uygulamalı çalışmalar da
yapmaktadır. Türkiye’deki kent araştırmalarını konu edinen bu yazı, bugüne kadar yapılmış
uygulamalı araştırmaların süreç içindeki değişimini ele alacaktır.
Cumhuriyet’ten sonra Batılılaşma hedeflerine bağlı olarak şehirler için planlı büyüme
öngörüldü. Bu amaca uygun olarak, şehirlerimiz için çeşitli planlar yaptırıldı. Oysa kısa
zaman içinde özellikle İstanbul “gecekondu”larla tanıştı. Kentlerin planlı büyüme
hedeflerini alt üst eden gecekondular kent hakkında çalışanların dikkatlerini çeken ilk
konu olmuştur. Çeşitli araştırmacılar gecekondular ve gecekonduluları ele alan çok sayıda
çalışma yapmıştır. Önce tespit daha sonra betimleme ve çözüm önerileri içeren ve kent
sosyolojisi literatüründe önemli ve hacimli bir yer tutan bu çalışmalar, sonraları “gecekondu
araştırmaları” başlığı altında ele alınmıştır.
Kısaca değinmek gerekirse, gecekondu araştırmalarından önce şehir hakkında yapılmış ve
özellikle tarihi bakış açısı taşıyan çalışmalar olduğunu biliyoruz. Örneğin bu çerçevede ilk
olarak Hilmi Ziya Ülken’in 1931-1932 yıllarında yazdığı makaleler ya da Osman
Ergin’in “Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı” başlıklı makalesi göze çarpar.104
1936

yılında

İstanbul

Üniversitesi’ne

gelen

Neumark’ın,

1940

yılında

Ankara

Üniversitesi’nde Reuter’in şehircilikle ilgili dersler verdiğini ve daha sonra bu çalışmalara
Fehmi Yavuz’un devam ettiğini biliyoruz.105 Ayrıca Cevat Geray, Ruşen Keleş ve daha sonra
çalışmalara başlayan İlhan Tekeli de şehir konusu ile ilgilenmiş ve çok sayıda yayın
yapmışlardır.
(…) Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi106 başlıklı derlemede de, XIX. yüzyıl
ortalarında başlayan ve 1980’lere dek gelen süreçte kentler değerlendirilmektedir. İlk makale
104

Osman Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İ.Ü. İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatı, N.3, 1936.
Korkut Tuna, “Şehir Sosyolojisinin Dünü Bugünü”, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002.
(Makale ilk kez Somut Dergisi, s:56’da 1983 yılında yayınlanmıştır.)
106
Sevil Atauz (Der.) Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği,
Ankara, 1986
105
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İlhan Tekeli’nin “Türkiye’de 19. Yüzyıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kent Araştırmalarının
Gelişimi” başlıklı makalesidir. Tekeli, bu süreçteki “kentleşme ve kentsel yapıdaki
değişiklikler ve temel kentsel sorunlar, bunları çözümlemek için kentsel yönetimin nasıl
örgütlendiği, ne tür ideolojik çerçeveler ve yaklaşımlarla çözümler aradığını ortaya”
koymakta ve genellikle ilk niteliği taşıyan çalışmaları ele almaktadır. İkinci makale, Ruşen
Keleş tarafından yazılmıştır ve “1951-1960 Yıllarında Kent Araştırmaları” başlığını taşır.
Kurumlara göre kent araştırmalarını ele alan yazar, bu araştırmaların sınırlı sayıda olduğunu
belirtir ve nitelikleri açısından “sosyal araştırma” ölçülerine pek de uygun bulmaz. Kitaptaki
üçüncü makale, Tansı Şenyapılı’ya ait “1960-1970 Yılları Arasında Kent Planlama
Araştırmalarının Gelişimi” başlıklı yazıdır. Yazar, konuyu, planlama kurumları, kalkınma
planları ve üniversiteler, meslek odaları çerçevesinde ele almıştır. Bu ilk dönem yazılar yazan
akademisyenlerin kökenlerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak kent planlamacıları
olduklarını görüyoruz. Raci Bademli ise, “Türkiye’de Kent Araştırmalarının Gelişimi: 19741984” başlıklı yazısında, “kentsel çalışmalar, kabaca, politika, uygulama ve akademik söylem
olarak tanımlanabilecek çoğu kez iç içe geçmiş, ama yine de belirgin biçimde ayrı düzeylerde
biçimlenmektedir” demektedir. Son olarak, “Türkiye’de Kent Araştırmaları” oturumunu
değerlendiren Kemal Kartal’ın yazının başına eklediği bir gecekondulunun kent araştırması
yapanlara yönelik, ‘gelip hep soruyorsunuz, ne zaman bileceksiniz, yoksa kitap yazmak için
mi bunlar?’ şeklinde özetlenebilecek eleştirisi gerçekten çok ilgi çekicidir. Bu eleştiri,
gecekondu araştırmalarının sıklığına yönelik olduğu kadar, amacına yönelik bir eleştiriyi de
içermekte ve çok şey düşündürmektedir.
Gerçekten de gerek pek çok çalışmanın kendisinin,

107

gerekse daha sonraki kimi

değerlendirmelerin gösterdiği gibi,108 kent çalışmaları öncelikle “gecekondu” konusu üzerinde

107
İbrahim Öğretmen, Ankara’da 158 Gecekondu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını,
Ankara, 1957.
C. W.M.Hart, Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi, (çev: Nephan Saran), İTO Yayını, İsatnbul, 1966.
İbrahim Yasa, Ankara’da Gecekondu Aileleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1966.
Ayda Yörükhan, İzmir Gecekonduları, İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü, Ankara, 1966.
Cevat Geray, “Gecekondu Sorununa Toplu Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, c.1, 1968.
Turhan Yörükhan, Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri, İmar ve İskan
Bakanlığı, Mesken Genel Müdürlüğü, Sosyal Araştırma Dairesi, Ankara, 1968
M.B.Kıray, Gecekondular, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 1970.
Birsen Gökçe, Gecekondu Gençliği, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 1971.
Nephan Saran, “İstanbul’da Gecekondu Problemi”, Coğrafi ve Sosyal Araştırmalar, 1971.
Ruşen Keleş, 100 soruda Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1972.
M.B. Kıray, “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Bütünleşememe”, Siyasal Bilgiler
Fakültesi degisi, c:XXVII, 1973.
Emre Kongar, “Altındağ Gecekondu Bölgesi”, Amme İdaresi Dergisi, c:VI, 1973.
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durmuştur.

Dolayısıyla

kent

araştırmalarının

birinci

basamağı

gecekondu

araştırmalarıdır.
İlk örnekleriyle 1960’lardan itibaren karşılaştığımız bu çalışmaların klasik örnekler olduğunu
düşünebiliriz. Bu dönem çalışmaları gecekondu konusunu özellikle sanayileşme ve işgücü
arasındaki ilişkiyle açıklar, işgücünün barınma sorununa getirdiği çözüm olarak değerlendirir.
Örneğin, Mübeccel Kıray’ın gecekonduların sadece, tarımda pazara yönelik üretime geçişin
nispeten hızlandığı ve kentteki nüfus yığılmasının hızla artmasına karşılık, çok yavaş bir
sanayileşmenin gerçekleştiği toplumlarda ortaya çıktığını belirttiği çalışmasında olduğu
gibi.

109

Genelde şehirlerin bu büyüme potansiyeli karşısında bir kaygı duyulsa da,

gecekondularda yaşayan insanlara karşı daha sonra ortaya çıkacak olan olumsuz yaklaşımın
sergilenmediği görülmektedir.
Tansı Şenyapılı, yirmi yıllık bir yerleşim alanı olan Gültepe’de yaptığı çalışmayı 1978 yılında
yayınlar.110 Burada, gecekondu, “ucuz ve esnek” emeğin mekândaki karşılığı olarak “ucuz ve
esnek” konut olarak tanımlanır ve kentte ortaya çıkabilecek patlamayı önleyen bir tampon
olarak değerlendirilir.
Kemal Kartal ise, kentleşmeyi bir “okul” olarak değerlendirmekte ve kentte kalış süresi ve
gelir düzeyi arttıkça, göçenlerin tutum ve davranışlarının değiştiğini iddia etmektedir. 111
Kartal bu sonuca, Çankırı’nın köylerinden Ankara’ya göç edenler üzerine yaptığı araştırmada
varmıştır.

Orhan Türkdoğan, Yoksulluk Kültürü: Gecekonduların Toplumsal Yapısı, Atatürk Üniversitesi Basımevi,
Erzurum, 1974.
Kemal Karpat, The Gecekondu: Rural Migration and Organization, Cambridge University Press, Cambridge,
1976.
İlhan Tekeli, Y. Gülöksüz, T. Okyay, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, İstanbul, 1976.
Önder Şenyapılı, Kentlileşen Köylüler, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1978.
Tansı Şenyapılı, Gecekondu: ‘Çevre İşçilerin Mekanı’, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, 1981.
Oğuz Arı, “Türkiye’de Nüfus Hareketleri ve Gecekondular”, Cavit Orhan Tütengil Armağanı, İktisat Fakültesi
Yayınları, İstanbul, 1982.
Ercan Tatlıdil, Kentleşme ve Gecekondu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989.
108
Türkiye’de Gecekondunun 50. Yılı: Barınma İhtiyacından Kentsel Rant Paylaşımına Dönüşen Bir Sürecin
Ekonomik, Sosyal ve Politik Boyutları, (Raporu Hazırlayan: Mustafa Şen), Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1996.
Tansı Şenyapılı, “Cumhuriyet’in 75. Yılı Gecekondunun 50. Yılı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık,
Bilanço’98, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998. Ayrıca bkz. Alim Arlı, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de
Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları ve Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi, c:3, s:6, 2005.
109
M. B. Kıray, “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”, 1973.
110

Tansı Şenyapılı, Bütünleşememiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara, 1978.

111

Kemal Kartal, Kentleşme ve İnsan, TODAİE, 1978.
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Bu ilk dönemdeki çalışmalar; gecekondunun tanımlanması, gecekondulu nüfusun yapısı, aile
tipolojisi, azgelişme112 ve kentleşme, nüfusun kentle bütünleşmesi, sanayi ve işgücü ilişkisi,
gecekonduda yaşayan nüfusun kente ilişkin tutumları gibi temalar üzerine yoğunlaşmışlardır.
Bu temel konular giderek yerini dayanışma ve kentte tutunma sorununa cevap arayan
çalışmalara bırakmıştır. Gecekondu ve apartmanı dayanışma ve cemaat duygusu esasında
karşılaştırma 113 ya da hemşehrilik bağlamında gecekondulardaki kimlik konusunu ele
almak114 bu çerçevede devam eden ele alışlardandır.
Gecekonduların Ticarileşmesi, Varoşlar ve Dayanışma İlişkileri Üzerine Çalışmalar
1950’li yıllarda başlayan, 60’lar, 70’ler ve 80’lerde de birçok araştırmacının ilgi gösterdiği
gecekondu konusu 90’lı yıllarda da araştırılmaya devam edilmiştir ama bu dönemde ele alışın
yönü değişmiştir. Planlı kentleşme hedeflerini engelleyen gecekonduları yasal dairenin içine
alma amacıyla kırklı yılların sonlarından itibaren af yasaları çıkmıştı. Ancak, 1984 yılında
çıkarılan af yasası öncekilerden farklı bir niteliğe sahiptir. Bu yasa, gecekondu sahiplerine
kendi parselleri üzerinde dört kata kadar bina yapma olanağı sağlamış,

115

böylece

gecekonduda yaşayan nüfusun kent rantından pay alması mümkün olmuştur. Bu hukuksal
düzenlemenin kentlerde ve özellikle İstanbul’da karşılığı 90’lı yıllarda net bir biçimde
görüldü. Gecekondular tek katlı evlerden çok katlı yapılara doğru hızla değişmeye başladı. Bu
sürecin hem kamuoyunda hem de akademik çalışmalar alanında yansımaları da hızla
izlenmeye başlandı. Gecekondularla ilgili ele alışın yönü ticarileşme olgusuna yöneldi.
Gecekonduların ticarileşmesi sürecinde kentli nüfus-zenginlik ilişkisi kentli orta gelirli nüfus
aleyhine bozuldu. Gecekondular apartmanlaşıp ticarileşirken, kent merkezlerinde kalan eski
gecekondu bölgelerinde kiracılık oranları da hızla arttı. Artık bu çevrelerde kiracı olanlar
arasında, formel iş alanlarında çalışan orta gelirli nüfus kesimleri de vardı. Çünkü şehirlieğitimli olmak maddi olarak daha iyi koşullarda yaşamak anlamına gelmemeye başlamıştı. Bu
koşullar belki de daha sonra gerilimli bir atmosfer yaratacak olan “varoş” yaklaşımına da
katkıda bulundu.

112

113

Örneğin, M.B. Kıray, “Azgelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri”, 1982.
Sencer Ayata, “Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman”, Toplum ve Bilim, Yaz‐Güz, 1989.

114

Ayşe Güneş Ayata, “Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri ve Hemşehrilik”, Toplum ve
Bilim, 90‐91, Güz‐Kış.

115

Türkiye’de Gecekondunun 50. Yılı: Barınma İhtiyacından Kentsel Rant Paylaşımına Dönüşen Bir Sürecin
Ekonomik, Sosyal ve Politik Boyutları, (Raporu Hazırlayan: Mustafa Şen), Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1996,
s:8-9.
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80’li yıllardan sonra yavaş yavaş başlayan, 90’lardan sonra hız kazanan yeni ekonomi
politikalarının uygulandığı süreçte toplum pek çok bakımdan çeşitlendi. Yeni koşullar
toplumda yeni varlıklı kesimleri ön plana çıkarırken, ülke çapında nüfusun çok çeşitli
nedenlerle birbirine daha çok karışması, daha önce birbiriyle ilişkisiz toplum kesimlerini bir
araya getirmişti.
Tansı Şenyapılı, “Cumhuriyet’in 75. Yılı Gecekondunun 50. Yılı” başlıklı yazısında, “esnek”
ve özel bir konut türü olan gecekonduların hızla apartmanlara dönüştüğünü, bu anlamda
gecekondu olgusunun bittiğini ancak, gecekondu olgusunun bitmesine karşın, gecekondu
sorununun içerik ve biçim değiştirerek sürdüğünü, bu sorunun kentsel mekanda bir rant
kapışmasına dönüştüğünü belirtmektedir.116
Sencer Ayata, 1 Mayıs olaylarının ardından 1996 yılında yayınladığı “Varoşlar, Çatışma ve
Şiddet” başlıklı yazısında, ‘önceleri gecekondu ve toplumsal düzensizlik hele hele gecekondu
ve yaygın suç arasında bağlantılar hemen hiç kurulmadı. Oysa kent çevrelerinin hızla
değişerek “varoşlaşması” toplumsal düzensizliği çağrıştırmakta, imarlı kesimlerde yaşayanlar
gelişmeleri kaygı hatta biraz da korku ile izlenmektedir’, diye anlatmakta ve varoşu,
“kentlileşemeyen göçmen nüfus, kent yağması ve kentsel çatışma ve şiddet üçgeni
çerçevesinde tanımlanan ve ağırlıkla olumsuz içerikli yeni bir kavram” olarak
tanımlamaktadır.117
Sema Erder de Eylül 1995-Mart 1996 arasında derinlemesine görüşme yaparak
gerçekleştirdiği Pendik’teki araştırmayı E5 altı ve E5 üstü diye belirlenen farklı fiziksel
koşulları yaşamaktan doğan gerilim nedeniyle Kentsel Gerilim118 olarak adlandırır. Erder’e
göre, büyük kentlerimizde var olan gerilimli ortamın önemli nedenlerinden biri, bu kentlere
yerleşme biçimidir. Kentlerimize enformel kanallarla yerleşmiş olan grupların kentle
eklemlenme istekleri karşısında kentsel kurumların yetersizliği ve kentteki kaynakların kıtlığı
bu gerilimi arttırıcı rol oynamaktadır.
Yine Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye başlıklı ve 1996 yılında yayınlanan
çalışmasında ise, kentteki toplumsal çeşitlenmenin ve farklılaşmanın, “kentlilik-köylülük”
ekseninden uzaklaştığının ve yeni boyutlar kazandığının görülmeye başlandığını öne
116

Tansı Şenyapılı, “Cumhuriyetin 75.Yılı Gecekondunun 50.Yılı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Bilanço
’98, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s: 316.
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Sencer Ayata, “Küreselleşmenin Diğer Yüzü Varoşlar, Çatışma ve Şiddet”, Görüş, İstanbul, Haziran 1996.
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Sema Erder, Kentsel Gerilim (Enformel İlişki Ağları Alan Araştırması), um:ag Vakfı Yayınları, Ankara, 1997.
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sürmekte ve araştırma alanındaki kentli kesimi -muhtar, yerel karar vericiler, köken-akrabalık
vb. gibi- çeşitli ilişki ağları açısından incelemektedir.119 Bağlantılı olarak Ayça Kurtoğlu’nun
1998’de sunduğu doktora tezine dayanan çalışmasında da, hemşehrilik ve hemşehriliğe dayalı
ilişkiler siyasetle ilişkili olarak incelemektedir.120
Bir başka örnek Gülten Kazgan’ın Bilgi Üniversitesi’nin fiziksel çevresi olan Kuştepe semti
üzerine yaptığı 1999 tarihli İstanbul’da Bir Varoş: Kuştepe121 başlıklı çalışmadır.
Bu

gelişim

içinde,

İstanbul’un

hızla

büyümesi,

bu

büyümenin

artık

eski

ile

karşılaştırılamayacak kadar çok göç alarak gerçekleştirmesi, üstelik bu nüfusun kentle
temasının bile olmadığı yerleşim kompozisyonlarının ortaya çıkması nedeniyle, konu bizim
de ilgimizi çekti. Bugün de her sosyo-ekonomik kesimden nüfusa açık enformel bir yerleşim
alanı olan Bayramtepe/Güvercintepe’de122 özellikle genç nüfusun şehirle ilişkisinin mümkün
olamamasına dair çeşitli gözlemlerde bulunduk. Bu bölge de, gecekonduların yaygınlaştığı ilk
dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar konutların farklı olduğu, alt yapısız, imar hukuku dışı
ve kente dâhil olması pek mümkün gibi görülmeyen ve sıklıkla suçtan söz edilen bir yerleşim
alanıydı.
Bu bölümü teorik olmakla birlikte, Ayşe Buğra’nın, “konut” sorununa bütüncül bir açıdan
baktığı ve sadece gecekondu özelinde konuyu incelemediği “Türkiye’nin Ahlaksız Konut
Ekonomisi” başlıklı makalesini hatırlatarak bitirebiliriz.123
Yoksulluk Araştırmaları
Ticari bir değer kazandıktan sonra olumsuz bir yaklaşım ortaya çıkaran ve bu anlayışın
varoşlarla keskinleştiği gecekondu araştırmalarından sonra akademik çalışmaların ilgisinin
“yoksulluk” temelli kent araştırmalarına yöneldiğini görüyoruz. Bu çerçevede odak, kısmi
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Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.
Ayça Kurtoğlu, Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset Keçiören Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
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Gülten Kazgan, “İstanbul’da Bir Varoş: Kuştepe”, Kuştepe Araştırması 1999, Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 1999.
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Ayşen Şatıroğlu-Hayati Tüfekçioğlu, “İstanbul’da ‘Enformel’ Yerleşim Bölgelerine Bir Örnek:Bayramtepe”,
Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi-8.Sayı, İstanbul, 2004. Bayramtepe (Güvercintepe), araştırma yaptığımız tarihte
İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisindeydi. 2008’de Belediyeler Kanunu’nda yapılan değişikliklerle,
söz konusu mahalle yeni kurulan Başakşehir ilçesine bağlanmıştır.
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Ayşe Buğra, “Türkiye’nin Ahlaksız Konut Ekonomisi”, Devlet‐Piyasa Karşıtlığının Ötesinde‐İhtiyaçlar ve
Tüketim Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.
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olarak rant üretebilse de, kente dahil olma anlamında çok çeşitli sorunları olan kent merkezine
uzak bölgelerdeki yoksullara kaymaya başladı.
Bu açıdan önce Oğuz Işık-M. Melih Pınarcıoğlu tarafından hazırlanan ve 2001 yılında
yayınlanan Nöbetleşe Yoksulluk’a124 bakılabilir. Yazarların, Sultanbeyli’de gerçekleştirdikleri
araştırmada elde ettikleri sonuçları değerlendirdikleri bu çalışmada temel yaklaşım, 1980
sonrası Türkiye’nin dinamikleri, devletin küçülmesi bu süreçte yeni kent yoksullarının
tanımlanması, gecekondunun değişmesi, hemşehriliğin mafyaya dönüşmesi ve yeni işgücü
piyasalarıdır.
Bir başka örnek, Tahire Erman’ın kent yoksulu ve şiddet arasında kurulan ilişkinin tehlikesine
dikkat çeken yazısıdır. 125 1 Mayıs 1996 olaylarındaki şiddetin sorumlusu olarak basının
gecekondu gençliğini göstermesinden sonra yoksul köy kökenli aileler ve onların konut
çevreleri olarak anlaşılan gecekondunun yerini “şiddet yanlısı”, “sistem karşıtı”, “tehlikeli
gruplar”ı akla getiren “varoş”a bıraktığı gözlemini aktaran Erman, bu kadar kolaylıkla
kurulan gecekondu-yoksulluk-şiddet ilişkisine sorgulayıcı olarak yaklaşmak gerektiğini
belirtmektedir. Ankara’daki araştırmasına dayanarak, bu mahalle halkının mahallerine
yapıştırılan “potansiyel suçlu” kimliğiyle baş etmeye çalışmakta olduklarını, kendilerini siyasi
çekişmelerin dışında tutmaya çalışarak, siyasi şiddete yönelmediklerini belirtmektedir.
Bu yıllarda kent yoksulları hakkındaki bir başka ve farklı araştırma ise, Neşe Özgen’in
“Kentte Yeni Yoksulluk ve Çöp İnsanları” 126 başlıklı makalesidir. Kentsel yeni yoksulluk
kavramı,

gerek

zorunlu

göç

kapsamındaki

büyük

yer

değiştirmelerinin

gerekse

küreselleşmenin ortaya çıkardığı düşük nitelikli işgücünün kentlere akışının bir çıktısı olarak;
yeni göç ve yeni kentli analizlerinde anahtar bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır
diyen yazar, çöpün bir kent kavramı olduğunu belirtir. Çöpü sokaktaki çöp tenekesinde veya
atık alanlarında ayıklayıp satarak, bir kentsel hizmeti gerçekleştirirken aynı zamanda kendi
geçimlerini sağlayanların yaşam koşullarını yeni yoksulluk bağlamında tartışmaktadır.
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Oğuz Işık‐M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
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Bu dönemde yoksulluk hakkında çok sayıda teorik çalışmalar, sempozyumlar da yapılmış ve
yayınlanmıştır. Örneğin, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin, Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı’nın, üniversitelerin, Sosyal Politika Forumu’nun, DPT’nin ya da Bakanlıkların
yapılmış ya da hala devam etmekte olan çalışmaları vardır.127
Yoksulluk ve Çöküntü
Dünyada da yeni ekonomi politikalarına bağlı olarak değerlendirilen yeni yoksulluk
tartışmaları çerçevesinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak “yoksulluk” odaklı
çalışmaları, giderek kentsel mekâna bağlı olarak yeni bir ele alışla değerlendiren farklı bir
aşamayı da gözlemlemek mümkündür. Belki de “kentin gerçek yoksulları kimlerdir?” sorusu
çevresinde gelişmiştir bu çalışmalar. Şehirlerin mekândaki kompozisyonları tarihsel süreç
boyunca çeşitli şekillere dönüşebilmektedir. Örneğin, bir dönem, seçkin bir konut alanı olan
bir bölgenin zaman içinde merkezi iş alanına dönüşmesi mümkündür. Dolayısıyla, bugün
İstanbul kentinin içinde, geçmişteki parlak günlerini kaybedip, metruk bir görüntü alan ve bu
arada yoksulların yaşama alanı olan çok çeşitli yerleşim alanları bulunmaktadır. İşte bu
alanların nüfus yapılarının incelenmesi yoksulluk araştırmalarında yeni bir aşamadır. Çöküntü
bölgeleri olarak adlandırılan bu alanlar, kent merkezinde çoğunlukla çok düşük gelirli bir
toplum kesiminin çeşitli olumsuzluklarla barınmaya çalıştığı yerlerdir.128
Yücel Bulut, “Değişen Toplumsal Yapısı ile Vefa Semti” başlıklı makalesinde, şehrin en eski
semtlerinden biri olan fakat 1950 sonrası imar ve planlama faaliyetleriyle negatif bir değişime
uğrayan bölgenin, buraya yerleşenler açısından yeni bir başlangıç imkânı sunamadığını, hatta
‘umudun bittiği yer’ olmaya daha çok yaklaştığını ifade ediyor.129
Bizim de ilgimizi çeken bu konuyu şehrin merkezinde, Beyoğlu’nda ve geçmişinde parlak
günlerin yaşandığı küçük bir mahallede yaptığımız çalışmayla inceledik. Eski, çok yerleşik,
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çok yoksul ve rant imkanı olmayan mahalleli hakkındaki bu betimleyici araştırmada 130
gerçekten toplumun en yoksul kesimlerinin merkezde aranması gerektiği sonucuna vardık.131
Tüm bu kent içi bölgeler, zaman içinde halka halka genişleyen kent çevresinin sunduğu maddi
olanakları sunamayan, dolayısıyla da bekâr odalarından, yoksul ailelerin barındığı evlere dek
bir yelpaze içinde ama sonuç olarak en düşük kira ve en düşük geçim stratejisiyle var
olunmaya çabalanan alanlardır. Yoksulluk yönlü araştırmaların bir boyutunu oluşturan
çöküntü bölgeleri hakkındaki çalışmalar sonradan “soylulaştırma” çalışmaları ile yeni bir
evreye girmiştir.
Küresel Kent, İstanbul, İstanbulluluk ve “Yeni Zenginlik”
İki binli yıllara geldiğimizde, küreselleşme sosyal bilimlerin ortak gündemi haline geldi.
Küreselleşmenin bir yansıması olarak ele alınan konu küresel kent ya da dünya kenti konusu
idi. Dünya bu konu ile 80’lerden sonra ilgilenmeye başlamıştı ve Sassen, New York, Tokyo
ve Londra’nın küresel kentler olduğunu söylüyordu.
1950’lerden beri takip ettiğimiz Türkiye’deki kent araştırmalarında merkezdeki şehir
İstanbul’dur. Bu durum şaşırtıcı değildir, çünkü İstanbul’un herkesin kabul ettiği ve tarihten
gelen ayrıcalıklı bir konumu vardır. Küresel kent tartışmalarında da İstanbul tartışılan bir
şehir olmuştur. 132 Örneğin, yaşam tarzı açısından İstanbul’un diğer küresel kentlerle
benzerlikleri gündeme gelmiştir. Bu çerçevede ele alınan sermayenin hareketliliği, çok uluslu
şirketler, borsanın gelişmesi, modern sektörler açısından istihdamın dağılması, üretim dışı
alanlar olan finans, bilişim, hukuk, reklam, kültür, turizm, sanat, eğitim ve sağlık sektörlerinin
gelişmişliği gibi göstergeler çok hızlı değişmiştir.
Bu çerçevede tartışmalar, kentlilik, kent kimliği ve İstanbulluluk üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu
bağlamda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin de konuyla ilgili kamusal toplantılar
düzenlediğini hatırlamak gerekir.133
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Araştırmalara baktığımızda İstanbulluluk tartışmalarının çeşitli açılardan sürdürüldüğünü
görüyoruz. Örneğin Ayşe Öncü, Kültür Fragmanları adlı derleme kitapta yayınlanan ve
İstanbul’un kültürel haritasını tartıştığı makalesinde, mizah dergileri aracılığıyla ve maganda
sözcüğü etrafında, İstanbul’da taşralılar tarafından kültürün oluşturulması konusunu ele
almaktadır. 134 Yine “İstanbullular ve Ötekiler: Küresellik Çağında Orta Sınıf Olmanın
Kültürel Kozmolojisi” adlı makalesinde de ‘İstanbullu Kimdir?’ sorusuna cevap arar.135 Sema
Erder, aynı kitapta yer alan makalesinde, eski kentlilerle yeni kentliler arasındaki ilişkileri
inceler.136 Çağlar Keyder ise, kentin konut ve sınıf kompozisyonundaki değişmeleri tartışır.137
Bu

dönemdeki

uygulamalı

çalışmalar

“zenginliğin”

yansımalarını

değerlendiren

araştırmalardır.
Bu noktada, 80’li yıllarla başlatılan süreçle 2000’lere gelince açıkça gözlenmeye başlanan, paylaşım ayrı bir sorun olmakla beraber- zenginlik artışından söz etmek gerekmektedir. Artık
karşımıza, özellikle İstanbul’da rahatça gözlenen yeni zenginlik birikimi ve yeni zenginler
çıkmaktadır. Bu zenginliğin göstergesi bir yönüyle, çeşitli şekillerde sermayeye sahip olanlar,
diğer yönüyle uluslararası standartta maaş ve yüksek tüketim imkânlarına sahip olan
profesyonellerdir. Yabancı sermayenin ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’ye girişleri, yabancı
profesyonelleri olduğu kadar, yeni/kozmopolit bir çalışan kesimi de ortaya çıkartmıştır.
Tüketim imkânları ve istekleri yüksek olan bu ücretli kesim, bu gelişmelerden önceki klasik
diye ifade edebileceğimiz işçi-memur-esnaf-tüccar’dan oluşan toplum yapısının tamamen
dışında bir toplum kesimi olması açısından da çok önemlidir. Tüketim imkânı ve isteği çok
yüksek olan bu toplum kesimi kent kompozisyonunda kolaylıkla takip edebileceğimiz yeni
oluşumların önemli bir koşuludur. Böylece İstanbul’un yeni yüzünü yüksek standartlı
gökdelenler, konutlar, alışveriş merkezleri ve sonuçta kentte gözlenebilen uluslararası
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standartta tüketim talebi belirlemektedir. Bu değişim kent araştırmalarından da kolaylıkla
takip edilebilmektedir.
Ayfer Bartu, 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan adı altında Mimar Sinan Üniversitesi
tarafından düzenlenen sempozyumda sunduğu ve daha sonra aynı başlıklı kitapta yer alan
çalışmasında, seslendiği gelir grubu nedeniyle çok ünlü bir konut alanı olan Kemer Country
üzerinde durur.138 Üst-orta ve üst gelir gruplarını hedefleyen yerleşimlerden biri olan Kemer
Country üzerine gözlemler yapan yazar, yeni-gelenekçi şehircilik, “Türk/Osmanlı sivil
mimarisinden” ilham alması, “yaşam tarzı” “çoğulculuk”, “çeşitlilik” ve “farklılık” gibi
kavramlarla pazarlanması nedeniyle dikkat çeken bu konut alanını, aslında “yaşam tarzı”nın
çoğulculuktan çok uzak, dışlayıcı bir kent kimliği üzerine kurulu olduğunu ifade ederek
eleştirir.
Sencer Ayata ise, “Yeni Orta Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı” adlı makalesinde Ankara’da iki
ayrı sitede gerçekleştirilen saha çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, ekonomik
büyüme ve küreselleşme sonucu genişleyen orta sınıfın kent yaşamını değerlendirmektedir.139
İstanbul’da Kentsel Ayrışma adlı kitapta ise Hatice Kurtuluş, bu “yeni zenginlik”
diyebileceğimiz konuyu, Bahçeşehir ve Beykoz Konakları örneklerinde incelemektedir. 140
Bahçeşehir, alt kentleri temsil eden bir örnek olarak tanıtılır. Epeyce geniş bir alanda, sahip
olduğu kamusal hizmetler ve sosyal işlevler nedeniyle dışarıdan gelenlere karşı esneklikler
taşıyan ve bu nedenle dışarıya kapalılığın çok sert olmadığı yeni bir konut alanı olduğu
anlatılır. Yazar, Beykoz Konaklarını ise dışarıya radikal olarak kapalı, mülk sahiplerine güçlü
bir mekânsal aidiyet kazandıran yerleşmeler başlığı altında tanımlar ve ‘sayıları az olan ve
İstanbul gayrimenkul piyasasının en pahalı konutlarına sahip olan bu alanlar, yerleşimcilerine
yatırımdan çok prestij sağlamaktadır’, diye açıklar.141
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Özellikle son yıllarda emlak yatırımları yeni bir mimari ile kentte yeni konut alanları açarak
gelişmektedir. Kabaca, Kurtköy’den Çekmeköy’e, Göktürk’e, hatta Silivri’ye kadar yeni bir
İstanbul inşa edilmektedir. Bu yeni inşa edilen İstanbul’da yukarıdaki örneklerin dışında
gelişen yeni bir olgu daha vardır. Bu sitelerin ya da “rezidanslar”ın tümü yine seçkin bir hayat
reklamı ile pazarlanmaktadır ama arzın hacminin de gösterdiği gibi toplumun geniş
kesimlerini hedeflemektedir. O halde asıl dikkat çekmesi gereken nokta, artık inşaatçılığın
yaygın olarak büyük sermayenin alanı içine girmesidir.
Çöküntü ve Soylulaştırma
Kent araştırmalarını belli eksenlere oturtmaya çalıştığımız bu yazıda, art arda sıraladığımız
“yoksulluk” ve “zenginlik” başlıklarının da gösterdiği gibi içinde yaşadığımız toplum
gerçekten de son derece farklı dinamiklere sahiptir. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz
süreçte toplumsal hayat çeşitlilik içeren bir görünüm kazanmıştır. Kentlerde, mimaride ve
hatta hıza gelişen inşaat şirketlerinde zenginlik takip edilebilirken benzer bir şekilde yoksulluk
da gözlenebiliyor. Çeşitli yardım kuruluşları kamunun ve eski dayanışmaların ortadan
kalkmasıyla

beliren

boşluğu

kapatmaya

çalışıyor.

Yoksulluk

konusunu

yukarıda

değerlendirmeye çalışırken üzerinde durduğumuz kent içi yoksulluk bölgeleri konusu,
“çöküntü”den başka bir kentsel süreci de içinde barındırmaktadır. Kent yoksullarına barınak
olan bu konut alanları gayrimenkul yatırımlarının bir başka yüzünü oluşturmaktadır.
Dolayısıyla “çöküntü”nün bir yüzü toplumdaki yoksulluğa, diğer yüzü ise zenginliğe
bakmaktadır.
Kent içindeki düşük standartlı konut alanlarının İngiltere’de 1950’lerden beri çeşitli şekillerde
dönüştürüldüğü belirtilmektedir. 142 Gentrification teriminin ise ilk kez 1964 yılında Ruth
Glass tarafından Londra’nın işçi mahallelerindeki konutları orta ve üst sınıfın satın alması,
bunların yerine şık ve lüks konutlar yapmaları ve bu bölgelerin sosyal karakterini
değiştirmeleri ile ilgili olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.143
Başlangıçta gentrification sonraları ise soylulaştırma, seçkinleştirme ya da mutenalaştırma
gibi kavramlarla adlandırılan süreç İstanbul’da önceleri Boğaziçi’nin bazı eski köylerinde ve
bireysel örneklerle başladı. Bu gelişim de yine 80’li yıllara rastlamaktadır. Daha sonra şehrin
eskiden sahip olduğu önemini ve cazibesini kaybeden Beyoğlu ilçesinin bazı bölgelerini
142
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etkiledi. Bu gibi eski alanlara yönelen ilgi, yatırım haline dönüşünce emlak fiyatlarının artışı
da kaçınılmaz oldu. Örneğin, 1996-2004 yılları arasında, Asmalı Mescit Sokağında, bir
binanın değerinin 100 bin dolardan 1,5 milyon dolara yükseldiği gözlenmiştir.144 Giderek bu
ilgi bireyselden yönetimlere doğru kayınca işin toplumsal boyutu da dikkat çekici bir hal aldı.
Soylulaştırmanın, tarihsel ve kültürel mirasın korunması çerçevesinde destek gördüğünü oysa
o alanlarda yaşayan insanların konut ve yaşam sorunlarının görmezden gelindiğini belirten
Besime Şen, konuyu yeni bir ayrışma biçimi olarak ele almaktadır.145 Gentrification eksenli
alan araştırmalarına baktığımızda, örneğin Kuzguncuk’ta komşuluk eksenli mahalle hayatının
kaybolması üzüntü ile dile getirilirken, Asmalımecit’te eskiden tekin olmayan havanın
-sanatçıların öncülüğünde mahallenin yenilenmesi ile- ortadan kalkmasına olumlu bir
dönüşüm olarak bakılmaktadır. Buna karşılık Balat semtindeki çalışmada ise, mahallelide,
yapılması öngörülen yatırımlar sayesinde ekonomik bir iyileşme beklentisinin olduğu, aynı
zamanda

korunan

ve

sürdürülen

mahalleye

aidiyet

olgusunun

da

önemsendiği

anlaşılmaktadır.146
Değer yüklü bir kavram olan soylulaştırma, hedef bölgede/mahallede var olan toplumsal
yapıyı değiştirmektedir. Ancak, yönetimler tarafından bazı bölgelerin yenilenme alanı olarak
seçilmesi ve burada yaşayan nüfusun tümüyle başka bir alana aktarılması ise daha zorlayıcı
bir süreçtir. Bu konuda kamuoyunun da en iyi bildiği örnek Sulukule olmuştur. Süleymaniye
ve Küçükpazar’da derinlemesine mülakatlar yapan Erkilet de, “kentsel yenilenme
uygulamaları kapsamında, belirli bölge ve mahallelerin tamamen boşaltılması, buralarda
yaşayanların şehir dışındaki görece ucuz/ama gidenler açısından yine de pahalı sosyal konut
alanlarına gönderilmesi, ekonomik, kültürel, siyasal ve mekânsal bir dışlanmaya ve bunların
bir araya gelmesi halinde oluşan bütünsel toplumsal dışlanma sendromunun doğmasına neden
olabilir”, demektedir.147
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Sonuçta soylulaştırmanın bir yönüyle rant, bir yönüyle turistik ilgi, bir başka yönüyle ise göç
içeren bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bireylerin ilgisi ve girişimleriyle meydana geldiği
zaman daha yumuşak bir geçişin olduğu görülmektedir. Ancak soylulaştırma, projelere bağlı
bir yatırım olarak yapıldığı zaman daha sert ve yoksulu ile zengini çatışma içinde bir araya
getiren kentsel bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç
Cumhuriyet sonrası son altmış yıllık sürede gözlenen, öncelikle nüfus hareketlerine bağlı
olarak şehirlerin önemli bir genişleme içine girmesidir. Bu genişleme planların öngördüğü
şekilde gerçekleşmemiştir. Aslında özellikle İstanbul o günlerden bu günleredek çektiği nüfus
nedeniyle hiçbir öngörü kalıbının içine sığmamıştır. Bu nedenle 2000’leri yaşadığımız bu
günlerde krizlere rağmen gece-gündüz yaşayan ve zenginliği gözlemlenebilen dev bir şehir
haline gelmiştir.
Kent araştırmalarını bütün olarak değerlendirmeye çalıştığımızda, gecekondu gibi uzun bir
süre araştırmaların teması olmuş tek bir konudan bugün, yoksulluk, çöküntü, zenginlik ve
soylulaştırma gibi farklı konu ve araştırmaların iç içe geçtiği çeşitlilik gösteren bir literatürle
karşılaşıyoruz. Uzun sayılabilecek bir zaman diliminde şehirlerdeki değişim, para kazanmak
amacıyla köylerden kentlere gelerek, kendi barınma sorununu çözmeye çalışanların kent
kompozisyonuna yansıttığı yapılar ve yaşam örüntüleriydi. Bu mesele, yıllarca ve etraflıca
incelendi. Araştırma konularının da yansıttığı gibi, yıllarca toplumun durağan diyebileceğiz
yapısı pek değişmeden sürdü.148 Ancak 80’li yıllarla birlikte bu yapı değişmeye başladı.
1950’ler sonrasına baktığımız zaman, son otuz yıl önceki dönemlerden ekonomi politikaları,
siyaset ve zihniyetleriyle farklılaştığı için olumlusu ve olumsuzu ile çeşitli bir toplumsal yapı
yaratmıştır. 90’lı yıllarda gecekondular kent içinde –siyasi farklılıklar ve yeni taleplerle- yeni
bir toplumsal kesim haline geldiği için gecekondu araştırmalarının niteliği de değişmiş; uzun
yıllar boyunca herhangi bir gerilimden söz edilmezken, suç ve şiddet eksenlerinde yeni ele
alışlar gözlenmeye başlanmıştır.
Araştırmalarda gecekondu meselesinden sonra yeni yoksulluk sorununa bağlı olarak yapılan
yoksulluk araştırmaları ise farklı bir evredir. Yoksulluk çalışmaları, yeni ekonomi politikaları
bağlamında çeşitlenen toplumun sorunudur. Bu problem ekseninden kente tekrar
148
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313

bakıldığında, aslında yoksulluğun da çeşitli olduğu anlaşılmıştır. Böylece kentin gecekondu
alanları dışındaki farklı alanları da inceleme nesnesi haline gelmiştir. Bu evrede hem
“çöküntü bölgesi” olarak adlandırılan kent içi yoksulluk alanları, hem de yeni zenginliğin
farklılaşma talebinin yansıması olan yeni konut alanları incelenmeye başlandı. Dolayısıyla bu
araştırmalar, geleneksel toplum anlayışının, farklılaşmaların üstünü örtmeye çalışan
zihniyetinin hızla yerini farklılıkları vurgulamaya yönelen anlayışa bıraktığının da
göstergesiydi. Bir yanda kent içi yoksulları tecrit edilmişken, diğer yanda “yeni zenginlik”
imkânlarıyla yükselen toplum kesimleri kendilerini kentten ayırma talebindeydi.
Araştırmalardaki son evre, Batı’daki örneklerde olduğu gibi, kent içindeki yoksul bölgelerin
elden geçirilerek, kentle bütünleşmesinin sağlanması anlamına gelen soylulaştırma
çalışmalarıdır. Bu çalışmalar tabii ki, söz konusu alanları en ucuz yaşama imkânı sunduğu
için seçenler ve şimdi “yerinden edilenler ya da yerinden edilebilecekler” açısından trajik
düzenlemelerdir. Öte taraftan ekonomik bir gösterge olarak bakıldığı zaman ise, ekonomik
hareketliliğin ve zenginlik birikiminin kente yansıyan bir başka göstergesidir. İstanbul
özelinde baktığımız zaman, turizmden sanata, eğlence hayatından yüksek standartlı iş
merkezlerine, yenilenen semtlerden çok sayıda konut projesine ve hızla genişleyen kent
sınırlarına kadar birçok unsur bu bağlamda göze çarpmaktadır.
Sonuç olarak toplumsal dinamizme ve kentsel süreçlerin çeşitlenmesine bağlı ve de onun
göstergesi olarak kent araştırmalarının tek bir boyuttan iç içe geçmiş bir çeşitliliğe doğru
değiştiğini vurgulamak gerekmektedir.

314

KAYNAKÇA
Arlı, Alim. (2005) Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları,
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.3. sayı 6, s.283-352. İstanbul.
Aslan, Şükrü. (2013) Güncelden Geçmişe Türkiye’de ‘Gecekondu Meselesi’ Üzerine Yeniden
Düşünmek, Kent Üzerine Özgür Yazılar. (Yay. Haz.: Cem Ergun, M. Güneş, A. D. Ergun)
İstanbul: Bağlam.
Aslan, Şükrü. (2004) 1 Mayıs Mahallesi 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent. İstanbul:
İletişim.
Aslanoğlu, Rana A. (1998) Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: ASA.
Atauz, Sevil (Der.) (1986.) Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi, Ankara: Türk Sosyal Bilimler
Derneği.
Aydoğan, Ahmet. (2000). Şehir ve Cemiyet. İstanbul: İz.
Bademli, Raci. (1986) “Türkiye’de Kentsel Araştırmaların Gelişimi: 1974-1984”, Türkiye’de Sosyal
Bilimlerin Gelişimi. Ankara
Begel, Ernest Begel. (1996) “Kentlerin Doğuşu”, (Çev: Özden Arıkan) COGİTO, sayı 8. İstanbul:
YKY.
Benevolo, Leonardo. (1995) Avrupa Tarihinde Kentler. ( Çev: Nur Nirven) İstanbul: AFA.
Borlandi, Massimo., Boudon Raymond., v.d. (2011) Sosyolojik Düşünce Sözlüğü. Bülent Arıbaş
(çev.) İstanbul: İletişim.
Braude, Lee. (Jul. 1970) ‘Park and Burgess’: An Appreciation”. The American Journal of Sociology.
Vol. 76. No. 1, pp. 1-10.
Braudel, Fernand. (1977) Akdeniz, (Çev: Necati Erkurt) in., Maurice Aymard-“Mekanlar” İstanbul:
Metis.
Cansever, Turgut. (2010) Osmanlı Şehri. İstanbul: Timaş.
Castells, Manuel. (1977) Kent, Sınıf, İktidar. Ankara: Bilim ve Sanat.
Castells, Manuel., Ince, Martin. (2006) Manuel Castells’le Söyleşiler. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
Childe, Gordon. (1974) Tarihte Neler Oldu. (Çev: Alaeddin Şenel&Mete Tunçay) İstanbul: Odak.

Childe, Gordon.(1978) Kendini Yaratan İnsan (Çev: Filiz Karabey Ofluoğlu) İstanbul: Varlık.
Childe, Gordon. (1994) Toplumsal Evrim (Çev: Cemal Balcı) İstanbul: Alan.
Coşkun, İsmail. (2006) “San Francisco Sonrası Dünya” , İÜEF Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 12. Sayı.
Duru, Bülent ve Alkan Ayten. (2000) (Der ve Çev.), “20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce”,
20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge.
Erkan, Rüstem. (2002) Kentleşme ve Sosyal Değişme. Ankara: Bilimadamı.
Ertürk, Recep. (2004) “Sosyoloji Üstüne”, İÜEF Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 7. Sayı.

315

Engels, Friedrich. (2013) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. (Çev: Oktay Emre), İstanbul:
Ayrıntı.
Engels, Friedrich. (2013) Konut Sorunu. (Çev: Tekin Genç), Ankara: Alter.
Giddens, Anthony. (2000) (Çev: Hüseyin Özel-Cemal Güzel) Sosyoloji, Ankara: Ayraç
Güllüpınar, Fuat.(2012) “Kent Sosyolojisi Kuramları Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”, içinde
Çağdaş Yerel Yönetimler, C.21, sayı 3: 1-29. Ankara: TODAİE.
Güllüpınar, Fuat. (2013) in. Kent Sosyolojisi ( Ed: Fatime Güneş) “Kent Kuramları”, 50-84.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Harvey, David. (2002) “Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent”, 20.YÜZYIL KENTİ: Der ve
Çev: Bülent Duru, Ayten Alkan, İmge, Ankara
Harvey, David. (2003) (Çev: Mehmet Moralı) Sosyal Adalet ve Şehir. İstanbul: Metis.
Harvey, David. (2008) (Çev: Zeynep Gambetti) Umut Mekânları. İstanbul: Metis
Huot, Jean-Louis., Thalmann, Jean-Paul., Valbelle, Dominique. (2000), Kentlerin Doğuşu, (Çev: Ali
Bektaş Girgin) Ankara: İmge.
Kartal, Kemal. (1978) Kentleşme ve İnsan. Ankara: TODAİE.
Kaya, Tülay. (2011) “Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir Perspektif”, Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi, 22.
Sayı. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, İstanbul
Keleş, Ruşen. (1986) “1951-1960 Yıllarında Kent Araştırmaları”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin
Gelişimi. Ankara
Keleş, Ruşen. (1980) Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK.
Keleş, Ruşen. (2004) Kentleşme Politikası. Ankara: İmge.
Kıray, Mübeccel. (1998) “Modern Şehirlerin Gelişmesi ve Türkiye’ye Has Bazı Eğilimler” Kentleşme
Yazıları. İstanbul: Bağlam.
Kıray, Mübeccel. (1998) “Azgelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri”, 75 Yılda değişen kent
ve mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
Kuban, Doğan. (2003) ‘Halkla Birlikte Bir Çağdaş Kent Söylemi Üzerine’, COGİTO, sayı 35.
İstanbul: YKY.
Lefebvre, Henri. (1995) (Çev: Emirhan Oğuz) Yaşamla Söyleşi Sosyalizm, Günlük yaşam, Ütopya.
İstanbul: Belge.
Lefebvre, Henri. (2013) (Çev: Selim Sezer) Kentsel Devrim. İstanbul: *Sel.
Martindale, Don. (2000) “Şehir Kuramı” Ahmet Aydoğan (hzr), Şehir ve Cemiyet, İstanbul: İz
Marx, Karl&Engels, Friedrich. (2004) Alman İdeolojisi. (Çev: Sevim Belli) Ankara: Sol.
Mumford, Lewis. (2007) Tarih Boyunca Kent. (Çev: Gürol Koca &Tamer Tosun) İstanbul: Ayrıntı.
Okan, Oya. (2011) “Şehir, Tarih, Sosyoloji: Korkut Tuna’nın Şehir Yaklaşımı” İÜEF Sosyoloji
Dergisi, 3.Dizi, 22. Sayı.
Owens, E.J, (2000), Yunan ve Roma Dünyasında Kent. (Çev: Cana Bilsel) İstanbul: Homer.

316

Pirenne, Henri. (2005) Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. (Çev: Uygur Kocabaşoğlu )
İstanbul: İletişim.
Pole, Whitney. (2008) “Emile Durkheim” Rob Stones (hzr), Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar,
İstanbul: Bağlam.
Rittesberger-Tılıç, Helga (2013) Kent Sosyolojisi ( Ed: Fatime Güneş) in. “Kavram Olarak Kent
Sosyolojisi”, 2-24. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Simmel, George. (2004) Modern Kültürde Çatışma, in. David Frisby. ‘Georg Simmel-Modernitenin İlk
Sosyoloğu’ (7-53) (Çev: Tanıl Bora, Nazile Kalaycı, Elçin Gen.) İstanbul: İletişim.
Simmel, Georg. (2009) Bireysellik ve Kültür, (Çev: Tuncay Birkan.) İstanbul: Metis.
Simmel, Georg. (2011) Sosyolog, Sanatçı, Düşünür. (Ed: Jale Özata Dirlikyapan) Ankara: DoğuBatı.
Simmel Georg. (1996) ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’, (Çev: Bahar Öcal Düzgören) Kent ve Kültürü.
COGİTO, İstanbul: YKY.
Stones, Rob. (1998) Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar. in. Julien Freund ‘Georg Simmel’ İstanbul:
Bağlam.

Şatıroğlu, Ayşen. (2011) “Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi”, İÜEF Sosyoloji Dergisi,
3.Dizi, 22.Sayı.
Şengül, Tarık. (2001) “Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekânı”, içinde Praksis (2) 9-31. Ankara: Ürün
Şengül, Tarık. (2009) Kentsel Çelişki ve Siyaset. Ankara: İmge.
Şenyapılı, Tansı. (1986) “1960-1970 Yılları Arasında Kent Planlama Araştırmalarının Gelişimi”,
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi. Ankara
Şenyapılı, Tansı. (1998) Cumhuriyet’in 75.Yılı Gecekondu’nun 50. Yılı. 75 Yılda Değişen Kent ve
Mimarlık. İstanbul: YKY.
Tekeli, İlhan. (1986) “Türkiye’de 19. Yüz Yıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmaların
Gelişimi” Sevil Atauz, (Der), Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi, Ankara,
Tekeli, İlhan. (2011) Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: TVYT
Tolan, Barlas. (1996) Toplum Bilimlerine Giriş. Ankara: Murat&Adım.
Tuna, Korkut. (1987) Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme.
İstanbul: İÜEFY.
Tuna, Korkut. (2011) Şehir Teorileri. İstanbul: İz.
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Şehir Tarihi, Cilt 3, Sayı 6, İstanbul 2005.
Weber, Max. (2000) “Şehrin Doğası”, Şehir ve Cemiyet *weber *tonnies *simmel: Der. Ahmet
Aydoğan, İz Yay. İstanbul
Weber, Max. (2000) Şehir. Ed: Don Martindale&Gertrud Neuwirth, (Çev: Musa Ceylan). İstanbul:
Bakış.
Wirth, Louis. (2002) “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”, 20.YÜZYIL KENTİ: Der ve Çev:
Bülent Duru, Ayten Alkan, İmge, Ankara.

317

Yörükan, Ayda. (2005) Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri. Turhan Yörükan
(der.) Ankara: Nobel.
http://www.answers.com/topic/louis-wirth#ixzz2vBqI4A3E

318

