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Şehir Sosyolojisi







Dördüncü sayısını sizlerle buluşturduğu-
muz Şehir ve Düşünce Dergisi bu sayı-
sında şehrin sosyolojik yapısını ele alarak 
değerlendirmektedir. 

Birbirini tanımayan, farklı, inanç, algı, gaye, 
kültür ve eğitim düzeyine sahip insanların 
aynı binada, sokakta, çarşıda ve diğer kent-
sel mekânlarda uyum içinde yaşadıkları göz 
önüne alınacak olursa, şehrin ne kadar bü-
yük ve karmaşık bir sosyal yapıya sahip ol-
duğu anlaşılmış olacaktır.

Her yaştan ve eğitim düzeyinden insanın 
hukukun, etik kuralların veya toplumun 
diğer normlarının dayatması ya da dayat-
ma olmaksızın öteden beri var olan ortak 
değerlerle bir arada yaşamalarını sağlayan 
şehir büyük bir sosyal dokuyu meydana 
getirmektedir. 

Her ferdin bir hücresini oluşturduğu yapı 
içindeki eylemlerimiz bu büyük sosyal or-
ganizasyonun sağlıklı bir şekilde işlemesine 

veya bozulmasına yol açmaktadır.  Bu yapı-
nın bozulmadan, sağlıklı bir şekilde devam 
edebilmesi şehri yönetenlerin öncelikle-
rinden biri olmak zorundadır. Zira kentsel 
mekâna dair bir bozulmanın onarılması, 
bir binanın yıkılıp yeniden yapılması birkaç 
gün veya birkaç ayda gerçekleştirebilecek-
ken, toplumsal yapıdaki bozulmaların ona-
rılması onlarca seneye mal olabilmektedir. 

Aslında şehir fizikî mekândan daha ziya-
de sosyal bir organizasyondur. Çünkü şeh-
ri meydana getiren öncelikle toplumsal bir 
iradenin varlığıdır. “Önce refik sonra tarık” 
sözünde olduğu gibi şehir için de önce in-
san ve onun oluşturduğu organizasyon olan 
toplum sonra da mekân gelmektedir.

Şehirlere dair tasarrufta bulunulurken bu 
durumun göz önüne alınması gerektiğinin 
altını çizerek, toplumsal huzurumuzun güç-
lenerek devam etmesini diliyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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Farabî’nin kâmil toplulukların en küçüğü olarak 
tanımladığı şehir insanın fert ve toplum olarak 
tekâmülünün de başlangıç noktasını oluşturmak-
tadır. Hangi bilimsel disiplin gözüyle bakılacak 
olursa olsun şehrin sosyal yönüne mutlaka vur-
gu yapılmak zorundadır. Öyle ki Weber’e göre Batı 
şehrinin farkındalığını ortaya çıkaran unsur biza-
tihi kolektifliğin kendisidir. 

Robert Ezra Park şehri; bireylerden ve kolektif do-
nanımlardan (yollar, binalar, aydınlatma araçları, 
tramvay, telefon) idarî aygıt ve birçok müessese-
den (mahkemeler, hastaneler, okullar, polis kara-
kolları ve her türlü memur kadroları) farklı bir şey 
olarak tanımlamaktadır.  Park’a göre şehir daha 
çok bir düşünce hali, gelenek göreneklerin ve bun-
lardan aktarılan veya bunlara bağlı örgütlü tutum 
ve duyguların bir birliğini ifade etmektedir. Bu ba-
kımdan şehir sadece maddi bir mekanizma ve su-
ni bir yapı değil; doğanın, özellikle de insan doğa-
sının ürünü olan bir sosyal organizasyondur.

Günümüzde sosyal olayların yoğunlukla yaşan-
dığı yer olan şehir birçok karmaşık ilişki ağını da 
yönetmektedir. Şehrin oluşturduğu ortamda in-
sanlar hem birbirleriyle hem de şehrin mekânsal 
olarak kendisiyle, kente ait değerler ve bizatihi bu 
değerleri üretenlerle iletişim içindedirler. Bütün 
bunlar kısaca kentin toplumsallığı olarak adlandı-
rılabilir. Söz konusu bu toplumsallığı ise kendine 
özgü yöntem ve iletişim kanallarıyla yerine getirir. 
Nur Vergin bu durumu, “kent kendine özgü ileti-
şim kanalları yaratarak birbirinden kopuk ve ha-
bersiz olan bireylerin etkileşim sürecine girmele-
rin sağlar” şeklinde tarif etmektedir. İbn Haldun’a 
göre ise insanların topluluklar olarak dünyayı imar 
etmelerinin son basamağı şehirdir. Bundan sonra-
sı ise bozulma ve dağılmadır. 

Sanayi Devrimi sonrasında yoğun göç baskısı al-
tında kalan kentler sosyolojik olarak da değişi-
me uğramış, ortaya çıkan alt grupların varlığın 
toplumsal çatışma alanlarını ortaya çıkarmıştır. 
Öteden beri kır-kent ayrımında taraf olarak görü-
len kent bu aşamadan sonra ise kendi içinde kar-
şıtlıklar barındırmaya başlamıştır. Bu durum aynı 
zamanda farklı sosyal gruplar arasında bir top-
lumsal uzlaşı ve anlaşma kültürünün de gelişmesi-
ne yol açmıştır. Farklı yaşam biçimi, inanç değerle-
ri ve ekonomik düzeydeki insanların bölünmüş de 
olsa aynı mekânları paylaşması büyük bir toplum-
sal mutabakatın varlığını ortaya çıkarmıştır. 

Her sayıda farklı bir konuyu ele alan Şehir ve 
Düşünce Dergisi bu sayıda şehrin sosyolojik yönü-
ne mercek tutuyor. Önceki sayılarda olduğu gibi, 
bu sayıda da konusunda uzman akademisyen ve 
yazarlar tarafından konu ele alınarak değerlendir-
meler yapılmıştır. Şehre dair bir bilgi arşivi oluş-
turma gayretiyle, önceki sayılarımıza yönelik ola-
rak gelen beğeni ve/veya eleştiri mesajları dikkate 
alıp değerlendirmekteyiz. Sürekli olarak daha iyiyi 
elde etme çabalarımızın sizler nezdinde de karşı-
lık bulduğunu görmek bizleri memnun ve motive 
etmektedir.

Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri 
Birliği  tarafından düzenlenen Uluslararası 
Türkiye Dergi Günleri Fuarı ‘nda 2013 senesinin 
en iyi Yerel Yönetim Dergisi ödülünü alan Şehir ve 
Düşünce Dergisi aynı ödüle bu sene de layık gö-
rülmüştür.  Sahasında önemli bir boşluğu doldu-
ran Şehir ve Düşünce Dergisi’nin sizlerin de yazı 
ve fikir katkılarıyla daha iyi olacağına olan inancı-
mızla saygılar sunarız. 
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ŞEHİR VE İNSAN

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı



izim medeniyeti-
mizde şehir, de-
rin manalara sa-
hip olan, hakikatle 
bağımızı kuran bir 
varlık olarak telak-

ki edilir.

Hacı Bayram Veli (k.s.) Hazretleri, 
ünlü şiirlerinden birinde, şehir ile 
ilgili olarak bizlere çok manalı bir 
istikamet çiziyor:

“Nagihan bir şehre vardım
Onu ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş ve toprak arasında...”

Hacı Bayram Veli Hazretlerinin 
şehre yüklediği bu mana, esa-
sen, bizim medeniyetimizin şe-
hir tasavvurunun da manasını 
oluşturmaktadır.

Allah Teala, iki cihan arasında, ya-
ni dünya ile ukba arasında bir şehir 
yaratmıştır; o şehir, gönüldür.

Gönül, bir şehir kadar büyüktür.

Gönül ve şehir, her an yapılan, in-
şası her an devam eden, sürekli de-
ğişen, halden hale giren yapılardır.

İnsandan ruhu 
aldığınızda geriye nasıl 

bir et yığını kalırsa, 
şehirden de ruhu 

aldığınızda, geriye 
sadece bir toprak 
ve taş yığını kalır. 

Çok ilginçtir, bizim mana dünya-
mızda, şehir ve insan, birbirini inşa 
eden, birbirinin aynası olan varlık-
lardır. İnsan şehri inşa eder; şehir 
de insanı…

Şehir neyse, insan da odur; insan 
neyse, şehir de aynen odur… Her 
ikisi de, insan da, şehir de, toprak-
tan gelmişlerdir.

İnsan, topraktan yaratılmıştır ama 
insana baktığınızda toprak değil, 
beden görürsünüz, gönül gözüyle 
bakabilirseniz, ruhu görürsünüz, 
canı görürsünüz.

İşte aynı şekilde, şehir de, bir top-
rak yığını, taş yığını, beton ve as-
falt yığını değil, adeta ruhu olan, 
adeta canı olan, tıpkı insan gibi ya-
şayan bir varlıktır.

İnsandan ruhu aldığınızda geriye 
nasıl bir et yığını kalırsa, şehirden 
de ruhu aldığınızda, geriye sadece 
bir toprak ve taş yığını kalır.

B

“Hüner, bir şehir bünyad etmektir
Reaya kalbin abad etmektir” 

Fatih Sultan Mehmet
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Ecdadımız bu manalardan yola çı-
karak tarih içinde çeşitli şehirler 
imar etmiş; her bir şehir, medeni-
yetimizden beslendiği kadar mede-
niyetimizi de şekillendirmiştir.

Medine’den Mekke’ye, Kahire’den 
Şam’a, Bağdat’tan İstanbul’a, Sa-
raybosna’dan Kurtuba’ya kadar, in-
sanlık tarihinde müstesna yerleri 
olan şehirler kurulmuş, bu şehirler 
dünyaya istikamet çizmişlerdir.

Bizler, şehir kültürü ve şehir mede-
niyeti bakımından, gerçekten ihti-
şamlı bir tarihe sahibiz.

Tarihte, Konya gibi, Bursa, Edirne 
gibi gerçekten ihtişamlı şehirler in-
şa ettik.

İstanbul gibi, bütün dünyanın ma-
şuku olan, bütün dünyanın hay-
ranlık duyduğu bir şehre sahibiz.

Şehir tarihi kadar, çok ciddi bir şe-
hir kültür birikimine de sahibiz.

Cihan Padişahı Fatih Sultan Meh-
met, “Hüner, bir şehir bünyad et-
mektir / Reaya kalbin abad etmektir” 
demişti.

İşte bizler bu tür gönül mimarları-
na, gönül fatihlerine sahip olan bir 
medeniyetin mensuplarıyız.

Başta Mimar Sinan olmak üzere, 

tarihe ve medeniyetimize muhte-
şem iz ve eserler bırakmış ustalara 
sahibiz.

Biz bugün, insanımızı yansıtan o 
şehirleri, şehri yansıtan o ince ruhu 
yeniden inşa etmenin peşindeyiz. 

Dünyanın çok hızlı değiştiği, eko-
nominin, ticaretin, sanayinin şe-
kil değiştirdiği, özellikle de nüfu-
sun katlanarak arttığı bir çağda 
yaşıyoruz.

Tarihte, Konya gibi, 
Bursa, Edirne gibi 

gerçekten ihtişamlı 
şehirler inşa ettik.

İstanbul gibi, bütün 
dünyanın maşuku 

olan, bütün dünyanın 
hayranlık duyduğu 
bir şehre sahibiz.

Şehir tarihi kadar, çok 
ciddi bir şehir kültür 

birikimine de sahibiz.

1900 yılında, yani bundan 114 yıl 
önce, İstanbul’un nüfusu yaklaşık 
1 milyondu. Şu anda yaklaşık 15 

milyon kişinin yaşadığı bir İstan-
bul var.

Bir asır önce Ankara’nın nüfusu 
yaklaşık 40 bin kişi idi; şu anda 5 
milyon kişinin yaşadığı bir Anka-
ra var.

Şehirlerimiz, çok hızlı şekilde bü-
yüdü; ama maalesef kontrolsüz şe-
kilde büyüdü.

Şehir kültürümüz, şehirlere yükle-
diğimiz mana; medeniyetimizdeki 
o ruh, o incelik, o mimari estetik, 
ne yazık ki büyüyen şehirlerimizde 
göz önünde tutulmadı, ikinci plana 
atıldı.

Şehirlerimizin neden bu hale gel-
diğine ilişkin çok sayıda maze-
ret üretilebilir, çok sayıda bahane 
üretilebilir.

Tekrar belirtmekte fayda vardır ki, 
insan neyse şehir odur, şehir ney-
se, insan odur.

O kaybettiğimiz neyse, o yitirdiği-
miz neyse, bizim öncelikle işte onu 
fark etmemiz, onu bulmamız, ona 
yeniden sahip olmamız gerekiyor.

Biz, millet olarak, Birinci Dün-
ya Savaşı’nda ve Kurtuluş Sa-
vaşımızda sadece gençlerimi-
zi yitirmekle kalmadık; maalesef, 



münevverlerimizi, sanatçılarımızı, 
alimlerimizi de yitirdik.

On yıllar boyunca süren savaşta 
yüzbinlerce gencimizi kaybettikten 
sonra, maalesef üzerine bir büyük 
darbe daha aldık. 

Bu dönemde, tarihimizden, mede-
niyetimizden, ecdadımızdan; ki-
taplarımızdan ve kütüphaneleri-
mizden, kitabelerimizden, hatta 
mezar taşlarımızdan acı bir kopuş 
yaşadık.

Mimarların piri olan Mimar Si-
nan’ın türbe kitabesinde şunlar 
yazıyor:

“Geçti bu demde cihandan pir-i mi-
maran-ı Sinan
Ruhu için Fatiha ihsan ede pir-ü 
civan...”

Ne var ki, bırakınız Mimar Sinan’ı 
anlamayı, Mimar Sinan’ın türbe-
sindeki kitabeyi dahi anlamaktan 
aciz bırakıldık.

Hiçbir medeniyet, kılıçla, topla, tü-
fekle, tankla yok edilemez.

Hiçbir medeniyet, yakmakla yan-
maz, izi silinemez.

Camiler, kervansaraylar, şadır-
vanlar, köprüler bir medeniyetin 

sadece tezahürleridir.

Kitaplar, kütüphaneler, eserler, ya-
zılar, bir medeniyetin sadece zahir-
de görünen eserleridir.

Medeniyet, eserde ortaya çıkan de-
ğil, gönülde, kalpte, ruhta ortaya 
çıkan, orada şekillenen, orada ya-
şayan bir değerdir.

Bu değer eşyaya yansır, şehre yan-
sır, şehirde yeryüzündeki sureti 
olarak ortaya çıkar. 

Camiler yıkılır, köprüler havaya 
uçurulur, kitaplar, kütüphaneler 
kül edilir.

Ama esas olan ruhtur… 

Bir toplum, bir millet, bir medeni-
yet, asıl, ruhunu kaybettiği zaman 
her şeyini kaybetmiştir.

Bunu bildikleri için, bizim millet ve 
medeniyet olarak ruhumuzu esir 
almak, ruhumuzun gıdalarını, ruh 
kökümüzü oluşturan kaynakları-
mızı kurutmak istediler.

Peki başarılı oldular mı? 

Evet, bir dönem, maalesef, kısmen 
de olsa başarılı oldular. 

Ama Allah’a hamdolsun, o ruhu 
silemediler, o ışığı söndüremedi-
ler, milletin ruhundaki nuru tam 

olarak zulmete, yani karanlığa 
çeviremediler.

Şehirlerimizin ruhundaki yıpran-
ma, emin olunuz, aslında, mille-
timizin ve medeniyetimizin ru-
hundaki örselenmenin somut bir 
neticesidir.

Medeniyet, eserde 
ortaya çıkan değil, 

gönülde, kalpte, ruhta 
ortaya çıkan, orada 

şekillenen, orada 
yaşayan bir değerdir.

Bu değer eşyaya yansır, 
şehre yansır, şehirde 
yeryüzündeki sureti 
olarak ortaya çıkar. 

Burada şu hususun özellikle altını 
çizmek istiyorum…

Medeniyetleri, tek başına idareci-
ler, sultanlar, padişahlar, vezirler, 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, 
Bakanlar inşa etmezler.

Medeniyetleri, bürokratlar, tek-
nokratlar inşa etmezler.
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Onların hazırladıkları, oluşturduk-
ları zeminde yürüyen milletler, 
o milletlerin içinden çıkan alim-
ler, gönül insanları, yazarlar, şair-
ler, sanatçılar medeniyetlerin asıl 
mimarlarıdırlar.

Hazreti Mevlana olmasaydı, Ha-
cı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi ol-
masaydı, acaba Selçuklu olabilir 
miydi?

Şeyh Edebali olmasaydı; Mimar Si-
nan, Molla Gürani, Akşemsettin, 
Hacı Bayram Veli olmasaydı, aca-
ba Osmanlı Cihan Devleti olabilir 
miydi?

Tek başına güç, tek başına para, fi-
nansman, imkân, akıl olması, ne 
medeniyet inşa etmek, ne de me-
deniyetin tezahürü olan şehirler 
inşa etmek için yeterli değildir.

İşte bu nedenledir ki, bize bir tek 
Mimar Sinan yetmez; onlarca, yüz-
lerce Mimar Sinan’a ihtiyacımız 
var. 

Bize bir tek Turgut Cansever yet-
mez, binlerce Turgut Cansever’e 
ihtiyacımız var.

Bizim, medeniyet muhayyilesi 
olan, medeniyet tasavvuru olan, 
bu milletin ruhundaki ışığı, umu-
du, heyecanı çoğaltacak gönül mi-
marlarına ihtiyacımız var.

Millet olarak bizim ruhumuzda bu 
ışık, yani yüksek bir medeniyet ışı-
ğı ziyadesiyle mevcut.

Bizim, bu ışığı bulacak, bu ışığı 
canlandıracak, ruhtaki o medeni-
yet hücrelerini adeta diriltecek, el-
lerinden tutup kaldıracak bir ufka, 
böyle bir özgüvene ihtiyacımız var.

Betonun, asfaltın, çimentonun, 
kaldırım taşının, mevzuatın için-
de kaybolmuş değil; bu aziz mille-
tin tarihindeki şehir medeniyeti-
ni kavramış, o medeniyeti her bir 
taşa yeniden yansıtmaya çalışan 

Belediye Başkanlarına ihtiyacımız 
var.

Biz, şehirlerimizin geleceği konu-
sunda umutluyuz.

Allah’a şükürler olsun, özgüve-
ni yüksek, umutlu, heyecanlı, bi-
rikimli; tarih ve medeniyet bilinci 
yüksek bir nesil geliyor.

Bizim, medeniyet 
muhayyilesi olan, 

medeniyet tasavvuru 
olan, bu milletin 

ruhundaki ışığı, umudu, 
heyecanı çoğaltacak 
gönül mimarlarına 

ihtiyacımız var.

Kimlik bunalımı yaşayan, özün-
den, ruhundan, tarih ve ecdadın-
dan uzak nesiller, takdir edersiniz 
ki buna göre şehirler kuracaktır. 

Ama ecdadını tanıyan, tarihini bi-
len, tarihinden aldığı ruhla gele-
ceğine formüller üreten nesiller, 
inanıyorum ki yeni şehirlerin de 
mimarları olacaktır.

Bizler, nesil olarak, miras olarak 

Turgut
Cansever



büyük bir tahribata maruz kalmış 
şehirleri devraldık.

Bugüne kadar vaktimizin çok bü-
yük bir kısmını, mesaimizin önem-
li bir kısmını, tahribatı tamir et-
mek için sarf ettik.

Bununla birlikte, toplu konut ve 
kentsel dönüşüm gayretlerimizin 
belli çevreler tarafından kıyasıya 
eleştirildiğine şahit oluyor ve bu 
eleştiriyi çok haksız buluyoruz.

İstanbul’un gecekondu sorunu çok 
çabuk unutuldu.

Ankara’nın gecekondu sorunu çok 
çabuk unutuldu.

Gecekondular, bizim geleneksel 
konut mimarimizi yansıtmıyordu, 
gecekondular tarihi eser de değildi.

Artan nüfusun, şehirlere yoğun 
göçün, plansız kentleşmenin bir 
neticesi olarak, gecekondu sorunu 
ortaya çıkmış, şehirleri kuşatmış, 
bir şehir ve insanlık sorunu haline 
gelmişti.

Şu anda, başta Ankara ve İstanbul 
olmak üzere, birçok şehrimizde ge-
cekondu sorununu önemli ölçüde 
çözüm yoluna koyduk.

Yaklaşık 50 yıl içinde oluşmuş bir 
büyük sorunu, bir büyük tahribatı, 

11 yıl gibi kısa bir sürede çok bü-
yük oranda tamir ettik.

Şehirlerimizdeki çirkin görüntü, 
sağlıksız hayat şartları, altyapı ek-
sikliği, özellikle de depreme daya-
nıksız yapılar, şu anda kentsel dö-
nüşümle artık farklı bir çehreye 
kavuşmaya başladı.

Biz aslında, gecekondularla sade-
ce şehirlerimizi değil, birkaç nesli 
kaybettik.

Gecekondularda, mum ışığında, 
soğukta, tozun, çamurun, gürültü-
nün içinde ders çalışıp, üniversite 
okuyup, mimar, mühendis, idareci, 
bilim insanı, sanatçı olan çok sayı-
da kardeşimiz var.

Sabahın dondurucu soğuğunda, 
anneler kalktılar, odun, kömür ta-
şıyarak sobaları yaktılar, çocuk-
larına bir kuru ekmekle kahvaltı 
hazırladılar. 

O çocuklar, karın, yağmurun, ça-
murun içinde, otobüs durakları-
na dakikalarca yürüyerek, saatler-
ce otobüs bekleyerek, tıklım tıklım 
otobüslerde saatlerce yolculuk ya-
parak okul bitirdiler.

İnanın, şartlar daha iyi olsay-
dı, o ailelerden çok daha fazla ço-
cuk okuyacak, bugün bulundukları 

konumdan çok daha iyi yerlere 
geleceklerdi.

Ve göreceksiniz, şu anda, çok daha 
iyi şartlarda yaşayan, çok daha iyi 
şartlarda okuyan çocuklar, iş haya-
tında, sosyal hayatta daha iyi ko-
numlara gelecekler.

Biz, düne göre daha iyisini yapma-
ya çalıştık; yeni nesiller bizden da-
ha iyisini yapacak, sonraki nesiller 
inşallah ideali yakalayacaklar.

Şehirlerimizdeki çirkin 
görüntü, sağlıksız 

hayat şartları, altyapı 
eksikliği, özellikle de 
depreme dayanıksız 

yapılar, şu anda 
kentsel dönüşümle 

artık farklı bir çehreye 
kavuşmaya başladı.

İşte onun için umudumuzu hiç 
kaybetmeyeceğiz.

Ne şehirlerimizden, ne de in-
sanımızdan umudumuzu hiç 
kesmeyeceğiz.

Bu, uzun soluklu bir yürüyüştür.
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Hiçbir medeniyet bir anda orta-
ya çıkmaz, bir anda da yok olup 
gitmez.

Sabırla yürüyeceğiz.

Bir kuyumcu hassasiyetiyle in-
san yetiştirecek, yetiştirdiğimiz o 
gençlerin de bizden devraldıkları 
mirasla inşallah daha güzel şehir-
ler inşa ettiklerine şahit olacağız.

İşte onun için, yazar ve akademis-
yenlerimiz, bu noktada herkesten 
daha büyük sorumluluk taşıyorlar.

Onların omuzlarınızdaki sorumlu-
luk, siyasetçinin de, belediye baş-
kanının da, bürokratın da sorum-
luluğundan daha büyüktür.

Geçmişin ihtişamlı 
şehirlerine benzer, 

yaşanabilir, güzel, kalbe 
hitap eden, kalbin 

içindekini aksettiren 
şehirleri kuracak, 

o şehirleri kuracak 
nesillere istikamet 

çizecek olan, yazar ve 
akademisyenlerimizdir.

Yitik değerlerimizi keşfetme, me-
deniyetimize yeniden güç kazan-
dırma konusunda onlara büyük 
görevler düşüyor.

Geçmişin ihtişamlı şehirlerine 

benzer, yaşanabilir, güzel, kal-
be hitap eden, kalbin içindeki-
ni aksettiren şehirleri kuracak, 
o şehirleri kuracak nesillere is-
tikamet çizecek olan, yazar ve 
akademisyenlerimizdir.

Mimar Sinan’ın ustalığı kadar, on-
daki tasavvuru, ruhu, aşkı; bunun 
yanında tevazuyu, güzel ahlakı ha-
tırlatacak ve okuyucularına, öğren-
cilerine bunu nakledecek olan da 
yazar ve akademisyenlerimizdir.

İnşa süreci, hiç kuşkusuz, çok uzun 
soluklu bir süreçtir.

Malzemesi insan olan, malzemesi 
aşk olan, iman olan, ilim olan, er 
ya da geç eserini ortaya koyar.

İşi tahribat olan da, biliniz ki, er ya 
da geç harap olup gider.

Hasan Sabbah, Selçuklu’yu yıkmak 
için, tahrip etmek için sinsice ör-
gütlenmişti; ama Moğollar geldi-
ler, o yıkım ekibini yıktılar, ezip 
geçtiler.

Moğollardan da, Alamut’tan da ge-
riye sadece ibretlik hikâyeler kaldı.

Mimar
Sinan



İstanbul defalarca yakıldı, yıkıldı; 
ama geriye Fatih kaldı, geriye Mi-
mar Sinan kaldı.

Yıkanları ve yıkmaya çalışanları ta-
rih hiç hatırlamayacak.

Güzel şehirlerimiz vardı, 
inşallah, yine güzel 
şehirlerimiz olacak.
Asırların ötesinden 

gelen aşkla, sevdayla, 
ruh ve heyecanla, güzel 

şehirler inşa ve imar 
etmenin mücadelesini 
her daim sürdüreceğiz.

Ama taş üstüne taş koyanlar, in-
san ruhunu sabırla ilmek il-
mek dokuyanlar, emin olun hiç 
unutulmayacaklar.

Güzel şehirlerimiz vardı, inşallah, 
yine güzel şehirlerimiz olacak.

Asırların ötesinden gelen aşkla, 

sevdayla, ruh ve heyecanla, güzel 
şehirler inşa ve imar etmenin mü-
cadelesini her daim sürdüreceğiz.

İnsanlarımız gibi güzel şehirle-
re; güzel şehirlerimiz gibi talih-
li, bahtlı, huzurlu insanlara, daha 
güçlü bir millete doğru kararlılıkla 
ilerleyeceğiz.

Bu kutlu yürüyüş için gayret göste-
ren ve katkı sunan herkese teşek-
kür ediyorum.   

Amasya
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Salih ÇİL

Tarihçi

KİTAB-I CİHANNÜMA’DA

TOPLUM



itab-ı Cihannüma 
için; çağını aşan 
bir eser, müellifi 
olan Katip Çelebi 
için de, çağını aşan 
bir ilim adamı de-

sek abartmış olmayız. 1609 yılın-
da İstanbul’da başlayıp, 1657’de yi-
ne İstanbul’da nihayete eren dünya 
hayatında, bizlere kazandırdığı 
eserlere bakılacak olursa 17. Yy. 
Osmanlı dünyasına mührünü vur-
muştur demenin abartı olmadığı 
da ortadadır. 

Birçok eseri kaleme almış olan mü-
ellifin en değerli eserlerinin ba-
şında hiç şüphesiz “Kitab-ı Ci-
hannüma” sayılır. Eser, Osmanlı 
Devletinde o güne kadar eşine 
rastlanmamış bir “coğrafya” kita-
bıdır ki, kendinden sonra da birçok 
eserler yazılmasına hem öncülük 
hem de kaynaklık etmiştir. Türki-
ye’de yetişmiş sayılı coğrafyacıları-
mızdan biri olan Hamit Sadi Selen, 
Cihannümanın; Doğu’da başlıca 
müracaat kitabı olmakla beraber, 

dünyada da birçok ülke coğrafya-
sı ve özellikle Osmanlı Coğrafyası 
hakkında çok değerli bir eser oldu-
ğunu söyler. 

Bir bilim dalı olarak coğrafya, eski 
dönemlerin en kıymetli ve merak 
uyandıran alanlarından biriydi. Zi-
ra insanların bugünkü gibi zahmet-
siz, rahat ve kolaylıkla gezip dola-
şabilme olanakları yoktu ve farklı 
memleketlere dair bilgiler gerçek-
ten merak uyandıran konulardı. 
Haritalar, dinler, inanışlar, toplu-
luklar, medeniyet olgusu bugün bi-
le bizler için çok merakla takip etti-
ğimiz, bilgiler edinmek istediğimiz 
ve öğrendikçe mutlu olduğumuz 
keyifli konulardır. 2009 yılı UNES-
CO tarafından Kâtip Çelebi yılı ilan 
edilmiş ve kendisiyle birlikte kale-
me aldığı CİHANNÜMA’nın dünya 
için ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha ispatlanmıştır. 

Katip Çelebinin birden fazla eseri 
batılı dillere çevrilmiş ve batılı bil-
ginlerin dikkatini çekmiştir. Katip 
Çelebi isminden ayıramayacağımız 

K

Kitab-ı Cihannüma çağını aşan bir eser, 
müellifi olan Katip Çelebi de, çağını aşan bir 
ilim adamıdır.
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bu eserler ise; Keşfü’z-Zünun, Tuh-
fetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar ve Tak-
vimü’t-Tevarih adlı eserleridir.

Meşhur adıyla 
Cihannüma, ilk 

bölümünde, dünya ve 
coğrafya ilmi, denizler, 

göller, mesafeler, 
okyanuslar, enlem, 
boylam, kutuplar, 

yıldızlar ve hareketleri, 
rüzgârlar gibi genel 
coğrafya konularını 

işledikten sonra; 
birinci kısım der ve 

Avrupa kıtasını anlatır.

Biz, konusu “şehir sosyolojisi” olan 
dergimizin bu sayısında, (kıymet-
li büyüğüm Hasan Taşçı’nın tavsi-
ye ve telkinleriyle) “Kitab-ı Cihan-
nüma” da toplum nasıl yer almış 
çok kısa da olsa, incelemek istedik. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş.’nin çok özel ve bu ese-
re yakışır bir biçimde baskısını ger-
çekleştirdiği “Kitab-ı Cihannüma” 
yı inceleyerek işe başladık. Eserin 
gerek baskısı ve gerekse özenli ta-
sarımı için tüm ilgililere teşekkür 
etmek lazım gelir.

Meşhur adıyla Cihannüma, ilk bö-
lümünde, dünya ve coğrafya ilmi, 
denizler, göller, mesafeler, okya-
nuslar, enlem, boylam, kutuplar, 
yıldızlar ve hareketleri, rüzgârlar 
gibi genel coğrafya konularını iş-
ledikten sonra; birinci kısım der 
ve Avrupa kıtasını anlatır. Bura-
da, karşımıza toplumlar hakkında 
verilen bilgiler çıkar. Cihannüma-
nın 99. sayfasında bir bölümde Ka-
tip Çelebi Avrupa’yı anlatmak için 
Damyanus adlı bir yazarın ismini 
vermediği eserinden naklen Av-
rupa Halklarındaki Bazı Kusurlar 
hakkında genelleyici bilgiler verir. 
Şöyle ki; “Frankonya halkı (Fran-
sızlar) çoğunlukla ahmak, sert ve 
hayasız olur. Bavarya (Almanya) 
halkı müsrif, obur, inatçı ve kalb 

kırıcıdır. Suveyda (İsveç) ahali-
si hafif, çok konuşkan ve övüngen 
olur. Torinciyalılar (Torinolular) 
suizan sahibi, temiz olmayan ka-
vimdir. Daima çekişip döğüşürler. 
Saksonya (Almanya) halkı ikiyüz-
lü, münafık, hileci ve inatçıdırlar. 
Felemenkliler (Hollanda) zayıf, 
korkak, nazik ve etlidir diye yazar, 
kendi kavmini ise över. Fakat Fele-
menk etlisi gibi murdar gevşek ka-
fir etlisi olmaz derler. İtalya hal-
kı mütekebbir, kinci ve garib işler 
icad edicidir. İspanya halkı böbür-
lenen, hileci, gaspçı ve hırsız tai-
fesidir. Fransa nazik, sabırsız ve 
çok heyecanlı, Simberi halkı kaba, 
şirret, çirkin suratlı ve fitneci ta-
ifedirler. Ruslar ve Tatarlar obur, 
hırsız ve mütekebbir kavimdir.
Çeh (Çek) kavmi insaniyetsiz ve 
soyguncu olurlar. Arnavudlar ve 
Bosnalılar şirret, kararsız, dönek 
ve kavgacı taifedir. Macarlar kötü 
mezhepli, batıla tapıcı ve aksi ka-
vimdir. Rumlar asık suratlı, mis-
kin taifedir. Her kavmin bir nisbe-
ti vardır.Mesela Leh köprüsü, Çeh 



rahibi, cenub askeri, Suveyda (İs-
veç) rahibesi, İtalya sofuluğu, Rus 
dindarlığı, Alman orucu Fransız 
ahdi, bunların hepsi faydasızdır. 
Yani faydasız beyhude diyecekleri 
yerde bunların mensub oldukları 
şeylerle örnek verirler.”

Katip Çelebi, Cihannüma kitabın-
da, “Fasıl 11 - Cihan Halkının 
Dinlere Göre Açıklanması Hak-
kındadır” başlığı altında ise, Ci-
hannümayı yazarken en çok fay-
dalandığı eser olan Mercator’un 
Atlas’ından bir bölüm nakleder. 
Burada özetle; dünyanın neresin-
de olursa ve ne kadar yabani ve 
vahşi olursa olsun, toplumların bir 
mabuda ibadet ettiği nakledilir. Sı-
rasıyla yeri geldiğinde tüm mem-
leketlerin dağlarını, denizlerini, 
ovalarını, göllerini anlattıktan son-
ra muhakkak orada yaşayan insan-
ların da genel özelliklerini kısaca 
da olsa anlattığını görüyoruz.

Cihannümada ülkeler 
hakkında bilgiler 

verilirken muhakkak, 
saltanat ahvali, halk 

kitleleri, siyaset ahvali, 
diyanet ahvali, ilim ve 
marifet ahvali, ahlak 

ve adetler hakkında da 
bilgilere yer verilmiştir.

Ayrıca yine Cihannümada ülkeler 
hakkında bilgiler verilirken mu-
hakkak, saltanat ahvali, halk kit-
leleri, siyaset ahvali, diyanet ahva-
li, ilim ve marifet ahvali, ahlak ve 
adetler hakkında da bilgilere yer 
verilmiştir. Mesela Paponya (Ja-
ponya) faslında, halk kitlelerinin 
beşe ayrıldığını, birinci tabakanın; 
hakimler yani yöneticiler, ikin-
ci tabakanın; din adamları, üçün-
cü tabakanın; şehirlerin ayanları, 
dördüncü tabakanın; tüccar ve sa-
nat ehli, beşinci ve son tabakanın 
ise reaya ve ekinciler olduğundan 
bahseder.

Yine cihannüma bazı toplumlar 

hakkında bilgi verirken şiir veya 
hicviyelerden de faydalanır. Mese-
la Tebriz halkını anlatırken, 

Tebrizli huyuyla asla dost olmaz,
Bütün dünya özdür, Tebrizli 
kabuk.
Dostlukta sadık bulmadığın 
kimse,
Ya Tebrizlidir ya da Tebriz 
huyludur.
şeklinde anonim bir dörtlük nakle-
dip, sonra da Tebrizli birisinin bu-
na karşı yazdığı aşağıdaki dörtlüğü 
nakleder;

Tebriz cennet gibidir, halkı da sa-
fa ehli.

Cefa pasından temizlenmiş bir ay-
naya benzerler.
Dostlukta sadık olmazlar dedin,
Aynada aksinden başkası 
görünmez. 
Katip Çelebi Hindistan şehirlerini 
anlatırken oradaki toplulukların, 
bilgi edinebildiği kadar hemen he-
men tüm inanışlarına yer verir. Ba-
zı toplulukların öküze, güneşe, yıl-
dızlara veya güneşe tapındıklarını 
anlatır. Kimisinin yaratılışı kabul 
edip peygamberi inkar ettiklerini, 
kimisinin de kendisini hiç yorma-
yıp toptan her şeyi inkar ettikleri-
ni nakleder.

Çelebi bazı toplumun vazgeçilmez 
efsanelerine de değinir yer yer. Me-
sela Yemen anlatılırken, kahvenin 

keşfini ve bu keşfe dair, dağa sür-
gün edilen şeyh efendi ile mürida-
nının hikayesini de nakleder.

Fotoğrafın olmadığı dönemlerde 
insanların veya canlıların tasvir ile 
anlatılması gerekliydi ki, Cihannü-
mada da bu tasvirlere sıkça rastlı-
yoruz. Örneğin bir memleket an-
latılırken orada yaşayan insanların 
genel görünüşlerine de bahis açıl-
dığı görülmektedir. Tibetlilerden 
bahsederken, halkın Çinliler gibi 
basık burunlu ve yuvarlak yüzlü ol-
duklarını nakleder Çelebi. Mesu-
di’den nakille; Tibetin garip özel-
likleri olduğunu, havası, suyunun 
güzel ve lezzetli olduğunu, sayıla-
mayacak kadar çiçek ve meyvelerin 
olduğunu anlatır. Ayrıca burada 
yaşayan insanların hepsinin güler 
yüzlü olduklarını, yumuşak huylu 
ve şen şakrak bir millet oldukları-
nı, türlü danslar, oyun ve eğlence-
ler bildiklerini söyler.

Kısaca bahsedebildiğimiz Kitab-ı 
Cihannüma aslında üzerinde çok 
durulması gereken bir şaheser. Ge-
rek anlatım tarzı ve gerekse kay-
naklarıyla aktarılan bilgiler olduk-
ça kıymetli. 

Dergimizin bu sayısı vesilesiyle kı-
sacık da olsa üzerine durduğumuz 
bu eserin, muhakkak ilgilenenler 
tarafından edinilmesi gerektiğini 
düşüyoruz. 
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 İhsan AKTAŞ

Genar Başkanı / Doktora Öğrencisi

MUĞLA EVLERİ
ve

İZDÜŞÜMÜ AKYAKA



ünyada kurulan ilk 
şehir Konya’da ku-
rulmuş olan Çatal-
höyük’tür. Anadolu 
coğrafyası salt tari-
hin değil şehirlerin 

de ana yurdudur. Yüzyılların biriki-
mi höyükte katman katman dikey 
olarak sergilenmektedir. Höyük-
te dikey olarak sergilenen insanlık 
tarihi, Anadolu şehirlerinde yatay 
olarak arzı endam etmektedir . 

Anadolu şehir kültürünü oluştu-
ran etkiler yalnızca bu topraklarla 
sınırlı değildir. Şehirlerimiz Mave-
raünnehir’den Kafkasya’ya, Akde-
niz’den Balkanlar’a kadar geniş bir 
coğrafyanın etkisinde kalmıştır. 
Onun için Anadolu, kainatın ha-
fızası gibidir, on binlerce yıldır ta-
rih sahnesinde var olan bütün 
milletlerin birikimini Anadolu ik-
liminde bir medeniyete dönüştür-
müştür. Anadolu şehir medeniyeti 
lokal bir kültürün yansıması değil 
insanlığın var olan birikiminin bir 
bütünüdür. 

Evliya Çelebi Osmanlı şehirlerini 
anlattığı muhteşem seyahatname-
sinde bir Osmanlı şehrinden bah-
sederken zannedersiniz ki koca 
bir ülkeden bahsediyor. Halep’in, 

Diyarbekir’in, Mardin’in, Amas-
ya’nın, Trabzon’un, Bursa, İzmir 
ve Saraybosna’nın tarih ve kültür 
zenginlikleri tarihin bütün devir-
lerine ait bilgiler barındırmaktadır. 

D

Tarih öncesi kurulan şehrimiz, eski Makedonya, Yunan, 
Roma, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine şahitlik etmiş ve Latin 
istilası görmüştür. Kentin tarihten alıp getirdiği birçok kültürel 
zenginliği vardır. Biz bu hazinenin içerisinden sadece Muğla 
evleri ve onun modern izdüşümü olan Akyaka evlerini konu 
alacağız.
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Bu şehirlerimiz tarih, halk kültürü, 
mimari, musiki, edebiyat, sanat ve 
zanaatlar açısından sonsuz bir de-
rinliğe sahiptir. 

Onlarca medeniyete 
ev sahipliği yapmış 

olan Anadolu şehirleri 
yalnızca maddi 

birikimleri ile anılan 
şehirler değildir. Onlar 

tarihleri, hikayeleri, 
efsaneleri ve hemen 

yanı başında bulunan 
eski mezarlıklarıyla 

bütün yaşanmışlıkların 
cem edildiği bir ruh 

ikliminin de mekanıdır.

Şehirleri bu denli zengin kılan şey 
yalnızca binlerce yıllık tarihleri de-
ğildir. Coğrafyada hüküm süren 
milletler yerleşik oldukları meka-
na kendi kültürlerine ait izler bıra-
kırlar. Tarihin belli dönemlerinde 
bir şehirde farklı kültürler nöbet-
leşe yaşarlar. Kimi zaman birçok 
kültürden, dinden farklı insan-
lar aynı mekanı paylaşır. Şehirleri 
medeniyete dönüştüren, herkesi 
büyüleyen zenginliklerin oluşması 

farklı kültürlerin bir arada yaşa-
masındandır. İşte bu sebeptendir 
ki İstanbul, Halep, Saraybosna ve 
Mardin efsunludur. 

Bugün Avrupa’da Amerika’da kent 
müzelerinde bulunan kent obje-
lerinin çoğu Anadolu illerine ait-
tir. Newyork’ta bulunan Metro-
politan Museum’un en önemli 
holünde İstanbul ve Batı Anado-
lu illerinden götürülmüş eserler 
sergilenmektedir.

Onlarca medeniyete ev sahipli-
ği yapmış olan Anadolu şehirleri 
yalnızca maddi birikimleri ile anı-
lan şehirler değildir. Onlar tarihle-
ri, hikayeleri, efsaneleri ve hemen 
yanı başında bulunan eski mezar-
lıklarıyla bütün yaşanmışlıkların 
cem edildiği bir ruh ikliminin de 
mekanıdır.

Batı Anadolu’da ülkemizin en fazla 
yağış alan bölgesinde yemyeşil or-
manların Ege denizine açılan koy-
ların, tarih ve turizmin kesişme 
noktasında bulunun Muğla ilimiz 
kendisinden daha çok şöhret bul-
muş turistik ilçelere sahiptir. 

Birçok Anadolu kenti gibi kurulu-
şu beş bin yıllık bir geçmişe daya-
nır. Tarih öncesi kurulan şehir, eski 
Makedonya, Yunan, Roma, Selçuk-
lu, Osmanlı dönemlerine şahitlik 

etmiş ve Latin istilası görmüştür. 
Kentin tarihten alıp getirdiği bir-
çok kültürel zenginliği vardır. Biz 
bu hazinenin içerisinden sadece 
Muğla evleri ve onun modern iz-
düşümü olan Akyaka evlerini konu 
alacağız.

Muğla Evleri 
Muğla evleri Türkiye’nin farklı ille-
rinde olduğu gibi belli farklı mima-
ri özellikleriyle öne çıkmış evlerdir. 
Coğrafi koşulların etkisi ile kendi 
özgün kimliğini kazanmış, bir dö-
nem Yörük Türklerinin ve Rum us-
taların yapmış oldukları evlerdir.

Yaylalarda ahşap ağırlıklı olan 
Muğla evleri şehir içinde taş du-
var ve ahşaptan oluşmaktadır. 



Muğla evleri genellikle iki katlıdır; 
giriş katı ağırlıklı olarak kiler ola-
rak kullanılmış, ikinci kat oturmak 
için ayrılmıştır. Taş, toprak, sıva ve 
ahşap malzeme bir yapıda ancak 
Muğla evlerindeki kadar uyum-
lu olabilir. Evlerin kapı pencere ve 
tavanında kullanılan ahşap malze-
me bina içinde dekoratif bir tezyin 
malzemesine dönüşür. Evlerin bü-
yüklük ve küçüklüğüne göre de-
ğişmekle beraber evlerde balkon 
ve baca süslemesi vardır. Evin ön 
yüzeyinde genellikle evin bahçesi-
ne bakan ahşap balkonlar bulunur. 
Yığma taş binadan üç kata kadar 
inşa edilmiş Muğla konaklarında 
ise dışa doğru çıkıntı yapan taş ya 
da ahşap cumbalar bulunmaktadır. 
Cumbası bulunmayan evlerde ise 
kerevetler küçük balkon seklinde 
yapılmıştır.

Genellikle yapının dış cephesi sade 
görünümlüdür. Saçaklar damlacık 
şeklinde daha çok tenekeden yapıl-
mıştır. İç süslemesi ise ahşaptandır 
ve ocakların etrafında kullanılmış-
tır. En önemli süslemesi ise tavan 
göbeğidir. Tavanlar kuşak halin-
de ‘kakma’ motifi, baklava dilimli 
geometrik motiflerle bezenmiştir. 
İçerisinde yoğun ahşap süslemesi 

olan evler yine de sade bir görünü-
me sahiptir. 

Son yıllarda tarihi eserlerin ona-
rılması için özel idarelere önem-
li miktarda bütçe ayrılmaktadır. 
Ekonomik imkanların ortaya çık-
ması, tarihi eserlerin restorasyon 
çalışmalarına hız katmıştır. Bu gi-
rişim sayesinde bir çok Muğla evi 
yeniden kimlikli bir şekilde onarıl-
maktadır, bu güzel gelişmeyi tarihi 

kentlerimizin tamamında gözle-
mek mümkündür. 

Muğla evleri Türkiye’nin 
farklı illerinde olduğu 
gibi belli farklı mimari 

özellikleriyle öne 
çıkmış evlerdir. Coğrafi 

koşulların etkisi ile 
kendi özgün kimliğini 
kazanmış, bir dönem 
Yörük Türklerinin ve 

Rum ustaların yapmış 
oldukları evlerdir.

Bugün Muğla’da tescilli evler, ko-
naklar ve devlet binaları mevcuttur 
ve Türk mimarisine örnek teşkil et-
meye devam etmektedirler. 

Akyaka
Muğla’nın hemen yanı başında 
bulunan Gökova körfezinin ku-
zeydoğusunda yer alır. Yüksekçe 
dağların ve ormanlık alanların az-
makların çevrelediği Akyaka, deni-
ze karşı kurulmuş sedef bir balkon 
görünümündedir. Akyaka’da, deni-
ze yalnızca azmak suları karışmaz; 
kayaların altından süzülerek sahi-
le kavuşan irili ufaklı yüzlerce tatlı 
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su akıntısı vardır. Rivayet edilir ki 
Muğla’dan denize akan büyük bir 
yeraltı nehri bulunmaktadır. 

Bugün Akyaka’yı değerli kılan ve 
Akdeniz’in diğer turistik kasaba-
larından ayıran ormanlar sıradağ-
lar azmaklar ya da tarihi kalıntılar 
değildir, bunların tam aksine Ak-
yaka’yı değerli kılan şey onun mo-
dern yapılarıdır.

Bugün Akyaka’yı değerli 
kılan ve Akdeniz’in diğer 
turistik kasabalarından 

ayıran ormanlar 
sıradağlar azmaklar 

ya da tarihi kalıntılar 
değildir, bunların 

tam aksine Akyaka’yı 
değerli kılan şey onun 

modern yapılarıdır.

Ülkemizde tarihi mekanların he-
men yanı başına yapılmış beton 
yapılar şehirle ve tarihle azıcık hu-
kuku olan bir insanı çileden çıkar-
tacak kadar kötü uygulamalardır. 
Karadeniz’in sarp yamaçlarına ku-
rulmuş taş ve ahşaptan yapılmış 

muhteşem Karadeniz evlerinin ya-
nı başına heyula denecek büyük-
lükte binaların dikilmesi, Safran-
bolu’da eski kentin yanına yapılan 
sivil ve devlet binalarının dünyanın 
en kötü örnekleri olması, İstanbul 
ve Bursa’da tarihi kentin tam orta-
sına beton yığınların dikilmesi zi-
hinlerde modern yapı varsa çirkin-
lik vardır algısını pekiştirmektedir. 

Akyaka’da yapılmış olan uygulama 
bugüne kadar başarısız mimari gi-
rişimlerle oluşan ‘modern yapı var-
sa kötü uygulama vardır’ algısını 
ters yüz edecek bir mimari girişim-
dir. Modern bir yapı, kent kimliğin-
den ve geleneğinden esinlenerek 
yapıldığında, kimlikli bir kentin or-
taya çıkacağını göstermiştir.

Akyaka Evlerinin 
Hikayesi 
Kendisi şair ve kültür adamı olan 
Nail Çakırhan, doktor tavsiyesi ile 
Akyaka’ya yerleşir Ankara’da Tur-
gut Cansever’in mimarlığını yaptı-
ğı ve Ağa Han mimarlık ödülü alan 
Türk Tarih Kurumu binasını yapan 
Çakırhan, Akyaka’da eski Muğla 
yapılarına benzer evler ve konaklar 
yapmaya koyulur. Burada yapmış 
olduğu eserin Ağa Han mimarlık 
ödülüne layık görülmesi Akyaka’da 

derin bir etki oluşturmuş ve ka-
sabada yapılan her yeni bina tıpkı 
Çakırhan’ın yaptığı gibi Muğla ev-
lerinin yeni bir versiyonu ve sunu-
mu olmuş, evlerin kapı pencereleri 
ahşaptan çatı ve balkonlar birbi-
rinden güzel uygulamalar ortaya 
çıkarmıştır.

Oktay Ekinci, “Türkiye sahillerin-
de, hele ki şu gözü dönmüş turizm 
yapılaşmasının tahribatını yaşa-
yan yerleşmelerimizde, yöresel mi-
marî kimliğini koruyan “yegâne” 
beldemizin Gökova Körfezi’nde-
ki Akyaka olması, Nail Çakırhan 
sayesindedir. 70’lerde kendisine 
yaptığı “ev”inin, yerel mimarinin 
yaşatılması çabalarına başarılı bir 
örnek kabul edilmesiyle 1983’teki 
Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü alan 
Çakırhan, ilerleyen yıllarda önce 
dostlarına, sonra da bu çabaya kat-
kıda bulunmak isteyenlere “kar-
şılık beklemeden” evler inşa etti... 
Bu duyarlılık, adeta “beldenin imar 
düzenine dönüşünce de şimdi her-
kesi hayran bırakan kimlikli Akya-
ka doğuverdi...’’ 

Akyaka uygulamaları Türk evi-
nin babası diye andığım merhum 
Turgut Cansever’in anlatmış ol-
duğu eski bir hikayeyi yeniden ha-
tırlamamıza neden oldu. Anadolu 



köylerinde tarihi evlerden oluşan 
bir mahalle büyük bir yangında ta-
mamen yok olur. Turgut Cansever 
Hoca köylülerle konuşurken bir şe-
yi fark eder. Evleri yeniden yapma-
ya başlayan ev sahiplerinin o evleri 
yapacak bilgi birikimine sahip ol-
duğunu görür.

Yığma taş bina, ahşap uygulamalar 
ve ahşap çamur karışımı olan har-
dıman, bir evde lazım olan planla-
madan uygulamaya kadar bütün 
bilgi ve becerinin ev sahiplerinde 
bulunması Hoca’yı çok memnun 
eder ve yöresel yapı bilgisinin öne-
mine vurgu yapar.

Akyaka’da bütün evlerin Muğla ev-
leri stilinde yapılması mimarlara, 
mühendislere, ustalara, marangoz-
lara, hatta müteahhitlere geniş bir 
vizyon ve beceri kazandırmıştır. 
Bugün Akyaka’da kötü bir ev in-
şa edilse büyük ihtimalle protesto 
edilir, çünkü halkın gözü nizamlı 
intizamlı, tarihi çağrıştıran, mima-
risi düzgün evler görmeye alışmış-
tır artık.

Akyaka’da Azmak kenarında otu-
ran, mahallelerde gezen, kentin 
bütününe bakan birisi büyüleyi-
ci Gökova Körfezi’ni, yemyeşil or-
manları, şehrin her tarafından 

fışkıran gözyaşı kadar berrak su-
larını görüp hissetmenin yanı sı-
ra tabiatın kendisi kadar intizam-
lı Muğla evlerinin izdüşümü olan 
Akyaka evlerini de hayranlık içinde 
seyreder.

Akyaka’da bütün evlerin 
Muğla evleri stilinde 
yapılması mimarlara, 

mühendislere, ustalara, 
marangozlara, hatta 
müteahhitlere geniş 
bir vizyon ve beceri 

kazandırmıştır. Bugün 
Akyaka’da kötü bir 

ev inşa edilse büyük 
ihtimalle protesto 

edilir, çünkü halkın 
gözü nizamlı intizamlı, 

tarihi çağrıştıran, 
mimarisi düzgün evler 

görmeye alışmıştır artık.

Ağa Han mimarlık ödül törenin-
de, Muğla evleri şu cümlelerle 
ifadelendirilir: 

“Tasarım ve bezemede geleneksel 

yaşam biçiminin yansıtılması ve 
sürdürülmesinden kaynaklanan 
yalınlık ve inceliğe. Evin tasarımı 
geçmiş örneklerin basit bir yine-
lemesinin ötesindedir; bezemele-
ri ağırbaşlı, eskiye benzer. doğayla 
olağanüstü uyumu ve çok amaç-
lı kullanımın üstün niteliği ve iç 
mekânının etkisi yapıya büyük üs-
tünlük kazandırıyor. Bu havadar ve 
çekici ev, el sanatlarını canlandır-
ması ve kültürel duyarlığı için özel-
likle dikkate değerdir.”

Akyaka’da Nail Çakırhan’ın bütün 
bir ilçeye örneklik eden çalışmaları 
göstermiştir ki mimari uygulama-
larda bir tek bir güzel örnek koca 
bir ilçeyi şekillendimeye yetmiş-
tir. Dünyanın en prestijli mimarlık 
ödülünü Akyaka’ya getirmiştir.

Şehirciliğimizin yeniden kuruldu-
ğu bir dönemde bütün şehirlerimiz 
için gelenekten ilham alan yeni ça-
lışmalara ihtiyaç vardır.   
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Şehir Toplumsalında
Tarihsel Cemaat Tezahürleri Olarak
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 Yrd. Doç. Dr. Bedri MERMUTLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi



ahalle konusu çe-
şitli sosyal bilimler 
tarafından ele alın-
ması gerekli görü-
len ve sıklıkla ele 
alınan bir konu ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. Köy, 
mahalle, semt ve buradaki ideal ya-
şam tarzları; aynı etnik kökenden 
ya da aynı meslekten olmak gibi 
ağlar sosyoloji literatüründe cema-
at kavramıyla ifade edilir. Coğrafi 
alan, kendine yeterlilik, akrabalık, 
tür bilinci, ortak hayat tarzı ve yo-
ğun toplumsal etkileşim yansıma-
sı gibi karakteristik özelliklere sa-
hip olan cemaat, “zümre üyelerinin 
ortaklaşa paylaştıkları bir şeye -ge-
nel olarak ortak bir kimlik duygu-
suna- dayanan, özel olarak oluş-
turulmuş bir toplumsal ilişkiler 
bütünü” olarak tanımlanabilir. (G. 
Marshall, 90-92) Mahalle, köy, ai-
le, akraba toplulukları, mesleki bir-
likler, tarikat toplulukları, etnik ve 
kültürel üniteler cemaat olarak de-
ğerlendirilirken daha geniş çerçe-
vedeki bütünleşmeler ise cemiyet 

olarak nitelendirilmektedir. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren sosyologlar tarafından bu iki 
kavram üzerinde epeyce kafa yo-
rulmuştur. Çünkü artık toplumlar 
-özellikle Batı toplumları- cemaat 
sisteminden cemiyet sistemine, ya 
da dayanışmacı sistemden bireyci 
sisteme doğru geçiş yapıyor ve top-
lum bir dönüşüm geçiriyordu. Bu 

dönüşümün yarattığı sarsıntılar, 
sıkıntılar, sancılar yaşanıyordu. Bu 
sorunları çözmek ve toplumu ye-
ni bir temel üzerinde biçimlendir-
mek üzere sosyoloji bilimi devreye 
girerken cemaat ve cemiyet ayırı-
mı yapma ihtiyacı duyulmuştur. 
Bu konuda yoğunlaşan sosyologlar 
arasında Durkheim, Le Play, Tön-
nies gibi isimleri anabiliriz.

M Sitti Hatun 
Cami 
Haziresi,
Bursa

Giriş

Bursa tarihinde tasavvuf ve tarikat kültürünün edindiği 
yerle orantılı biçimde, şehir unsurlarına yansıyan mistik 
tezahürlerin başında gelen tekke hazireleri, şehrin 
mahallelerini zarif biçimde süsleyen plastik bir unsur olduğu 
kadar mahallenin cemaatsel kişiliği üzerinde güçlü izlerle 
etkisini gösteren bir işleve sahiptir.
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Cemaat ve cemiyet kavramları sos-
yolojik düşüncede bir taraftan sos-
yal bağlanışların sistematik esas-
taki ideal tiplerini, diğer taraftan 
tarihî-toplumsal gelişmenin aşa-
malarını ifade etmektedir. (Çağa-
tay, 318) Cemaat kavramı, sosyal 
bilimlerdeki çoğu kavram gibi ih-
tilaflı bir kavram olsa bile yine de 
cemaatten ne kastedildiği yaklaşık 
olarak bellidir. Bu anlamda gele-
neksel Osmanlı toplumundaki ma-
halleyi bir cemaat birimi olarak ka-
bul edebiliriz.

Cemaat ve cemiyet 
kavramları sosyolojik 

düşüncede bir taraftan 
sosyal bağlanışların 

sistematik esastaki ideal 
tiplerini, diğer taraftan 

tarihî-toplumsal 
gelişmenin aşamalarını 

ifade etmektedir.

Cemaat-cemiyet 
geçişliliği ve 
mahalle
Ancak geleneksel mahalle cema-
atinin cemiyet topluluğu olan şe-
hirle ilginç bir ilişki içinde olduğu 
da üzerinde durulması gereken bir 
gerçektir. Mahalle ve şehir olarak 
ortaya çıkan bu iki olgu geçişsiz bir 

durum yaratmamıştır. Diğer bir ifa-
deyle mahalle özerk bir alan oldu-
ğu halde bir getto şeklinde teşkilat-
lanmış değildir. Mahallenin şehre 
ait bir cemaat olması onun teşki-
latlanmasına da yansır. Mescit bu 
teşkilatlanmanın açıklayıcı anah-
tarıdır. Mahallenin/cemaatin ma-
bedi mescit, şehrin/cemiyetin ma-
bedi ulucamidir. Şehir toplumunda 
cami ya da -ve özellikle- ulucami 
bir cemaat mabedi olmayıp tüm 
toplumun, cemiyetin mabedidir. 
Cuma namazında her mahalleden 
tüm şehir halkı şehrin bu en büyük 
mabedinde toplanmak zorundadır. 
Yakın tarihlere kadar mahalle mes-
citlerinde minber bulunmaması 
buralarda Cuma namazı kılınmadı-
ğını göstermektedir. Müslümanlar 
şehrin ortak ve toparlayıcı mabedi-
ne “cami” derken mahalledeki ma-
bede bu yüzden “cami” demeyip, 
orayı sadece “mescit” olarak adlan-
dırmıştır. Cuma namazı aracılığıyla 
ulucami cemaatle cemiyet arasın-
daki geçişliliği en az haftalık peri-
yotlarda sağlayan dinsel ayağı teş-
kil eder. Mahalle İmam tarafından 
yönetilirse de İmam kendi başına 
ve bağımsız bir yönetici olmayıp 
şehir/cemiyet hakimi olan Kadının 
temsilcisi olarak mahalleyi yönet-
mektedir. Diğer dinsel zümrelerde 
de durum farklı olmayıp mahalle 
papazı Patrikhanenin, haham ise 
Hahambaşının temsilcisi olarak 
görev yapar. Böylece mahalle ile şe-
hir arasındaki sistematik geçişlilik 

her kademede ve her boyutta kar-
şımıza çıkar.

Aynı geçişliliğin bir başka yansıma-
sını defin alanları olan hazireler ve 
şehir mezarlıkları arasında da göz-
lemlemek mümkündür: Mahalle-
nin haziresi; şehrin genel mezarlığı 
vardır. Genel mezarlık şehrin aynı 
milletten olan (Müslüman-Hıris-
tiyan-Yahudi) tüm ölülerine, ha-
zire ise o mahalleden ölen kişile-
re tahsis edilmiş defin alanlarıdır. 
Batı toplumlarında “necropolis” 
olarak adlandırılan gömü alanla-
rı şehrin uzağında ve şehirden ko-
puk ayrı bir ölüler şehri teşkil et-
tiği halde Osmanlı mezarlıkları 
şehrin hemen yanıbaşında ya da 
şehir çıkışında; hazireler ise ma-
hallenin tam ortasında yer alarak 
İslam dininin hayatla ölüm arasın-
da kurmaya çalıştığı sürekli diyalo-
gun mekânsal düzeydeki tezahü-
rünü gösterirler. Şehrin en büyük 
camii olan ulucamilerde genellik-
le hazireye rastlanmaması uluca-
miin tüm şehir halkına açık olma-
sı dolayısıyla bir zümre ve cemaate 
ait hazirenin burada yer almasının 
uygun görülmemesi ile açıklana-
bilir. Bursa Ulucamii bunun tipik 
örneklerinden biridir. Geçmiş-
te Bursa Ulucamii avlusunda bu-
lunduğu bilinen mezarlar, dikkat 
edilirse, cami haziresine ait olma-
yıp cami avlusunda bina edilmiş 
olan medrese (Esediye Medresesi) 

Ulu Cami,
Bursa

Nakkaş Ali 
Dergâhı 
Haziresi,
Bursa



ve muallimhaneye (Hundi Ha-
tun Muallimhanesi) ait mezarlar-
dır. Başka mescitlerin İmam ve 
diğer görevlileri genellikle o mesci-
din haziresine gömüldükleri halde 
Bursa Ulucamii’nde görev yapan 
İmam ve diğer görevlilerin Üftade 
Camii, Şehadet Camii, Umurbey 
Camii hazireleri gibi yerlere ya da 
çoğunlukla Emirsultan Mezarlığı 
gibi genel mezarlıklara gömülmüş 
olması ulucami görevlilerinin dahi 
kendi camilerinde gömülmediğini 
göstermektedir. 

Tahrir Defterleri, Temettü Defter-
leri ve Kadı Sicillerinde rastladığı-
mız mahalleye ait hususiyetler ve 
mahalleye ilişkin fotoğraflardan 
parçalar veren ipuçlarını mahal-
le hazireleriyle tamamlamak zo-
rundayız. Çünkü mahalle hazire-
lerinde o mahallenin tarihine ait 
önemli veriler yer almaktadır. Ma-
halle hazirelerinde gömülü kimse-
lerin ya tarikat, ya akrabalık ya da 
bir meslek bağı etrafında teşekkül 
etmiş bir cemaatin mensupları ol-
dukları görülür. Hazire alanları bir 
yapıya bağlı olarak ortaya çıktıkla-
rı için bağımsız birimler olan genel 
mezarlıklar gibi genişleme şansı-
na sahip değildir. Hazirelerin bağ-
lı olduğu yapılar mescit, mektep 
ve tekke binaları olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu yapıların defin 
için ayrılmış alanları ister istemez 
sınırlı bir alan olacağı için mahal-
le hazirelerinin tüm mahalle hal-
kına cevap vermesi kendiliğinden 

beklenemeyecektir. Bu yüzden ma-
halledeki hazirede yukarıda belir-
tilen cemaat bağları içinde ancak 
mahalle halkını temsil eden bir 
grup defnedilmiş olabilmekte; ma-
hallenin diğer mensupları doğal 
olarak şehrin genel mezarlıklarına 
gömülerek o mezarlıkların gömü 
varlığını oluşturmaktadırlar. 

Tarikat cemaatleri
Tekkeler dinî kurumlar olmakla 
birlikte, mekânsal olarak yer aldık-
ları bölgeler mahalle içinde olduğu 
için bulundukları mahallenin dinî 
hayatı yanında sosyal hayatı üze-
rinde de özel bir öneme sahiptir. 
Şehirdeki mekânsal dağılımları ba-
kımından tekkelerin birçok mahal-
lede varlık gösterdiği bilindiğine 
göre bu hazirelerde yer alan isim-
lerin tekke aracılığıyla o mahalle-
nin toplumsal hayatında söz ve rol 
sahibi olmuş şahsiyetler olduğu ra-
hatlıkla söylenebilir. Tekke hiyerar-
şisinde yer alan hatta tekke men-
subu olan kişilerin sahip olmaları 
beklenen belli anlamda bir ente-
lektüel düzeyle birlikte düşünül-
düğünde tekkelerin hazire kuracak 
kadar, yani ölüleriyle bile, o mahal-
lede yerleşmiş ve orayla bütünleş-
miş olması mahallenin kültürel ve 
ilişkisel boyutunda mutlaka de-
rin izler bırakacaktır. Bu yüzden 
tekke hazirelerinin mevcudiyetiy-
le mahallenin toplumsal ve kültü-
rel kimliği arasında anlamlı bir pa-
ralellik bulmanın zor olmayacağı 

kabul edilebilir. Tekkelerin mahal-
leye belli değer ve davranış kalıp-
ları telkin etmesine ek olarak tek-
ke hazirelerinde gömülü tarikat 
büyüklerinin mezarları etrafında 
oluşan ilgi ve gelenekler mahalle-
de hissedilen mistik atmosferin 
oluşmasında önemli paya sahip-
tir. “Ölüleriyle birlikte yaşayan” 
Osmanlıların en çok tanıdıkları ve 
temasta oldukları ölüler, işte bu, 
mahalledeki dedeler, babalar, er-
mişlerdir. Bu alışkanlık hatta bir 
beklenti yaratarak zaman zaman 
sıradan ve seküler bir şahsiye-
te ait mezarın bile mahalleli tara-
fından adeta kutsanarak mahalle-
nin mistik kadrosuna dahil edildiği 
görülür.

Tekkeler dinî kurumlar 
olmakla birlikte, 

mekânsal olarak yer 
aldıkları bölgeler 

mahalle içinde olduğu 
için bulundukları 

mahallenin dinî hayatı 
yanında sosyal hayatı 

üzerinde de özel 
bir öneme sahiptir. 

Tekke hazireleri dergâh şeyhleri ve 
aile üyeleri başta olmak üzere tek-
keye hizmeti geçen diğer görevli ve 
mensupların defnedildiği alanlar 

Muradiye 
Camii 

Haziresi,
Bursa

Eşrefzade-
İncirli Dergâhı 
Haziresi, 
Bursa
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek-
ke hazirelerinde teşekkül eden 
kadro kendiliğinden bir tarikat ce-
maatini işaret etmektedir. Ancak 
bu cemaat tarih içinde bağlaşan bir 
cemaattir. Bir kısmı birbirini gör-
mediği halde aynı mensubiyet bi-
linciyle kurumsallıklarını zamanda 
kökleştirmiş olan bireylerin tarih-
sel olarak gerçekleştirdikleri bir ce-
maattir bu. Birbirlerini nesilden 
nesile izleyerek tekkenin temsil et-
tiği doktrinde birleşen bu cemaa-
tin bir yandan da akrabalık bağına 
dayanması onu cemaat olarak da-
ha güçlü kılmaktadır. Bursa örne-
ğinde görüldüğü gibi tekkenin ku-
ruluşundan itibaren tekke haziresi 
faaliyete geçip zaman içinde her 
nesilden birer ikişer kişi ile mevcu-
dunu yüzyıllar boyu artırmaya de-
vam etmiştir. Örneğin Temenyeri 
mahallesindeki Hüsameddin Tek-
ke 1633-1915 yılları arasında on 
şeyhine türbesinde yer ayırmıştır. 
Üçkuzular Dergâhı 1680-1915 yıl-
ları arasında tekkenin önde gelen 
isimlerinden otuz kişiye hazire ve 
türbesinde yer vermiştir. Bu sayı-
lar bir hazire için kendi başına fazla 

bir anlam ifade etmeyebilir ama bir 
mahalle için oldukça önemlidir. On 
kişi ya da otuz kişi belli bir cema-
at çizgisini devam ettirerek aynı 
yerde gömülürken yüzyılları oraya 
oturtmuş olmaktadır.

Bursa örneğinde 
görüldüğü gibi tekkenin 
kuruluşundan itibaren 
tekke haziresi faaliyete 
geçip zaman içinde her 

nesilden birer ikişer 
kişi ile mevcudunu 

yüzyıllar boyu artırmaya 
devam etmiştir.

Gömüldükleri yer bir tekke bahçe-
sidir; ama bu tekke bir mahallenin 
orta yerindedir ve üstelik büyük 
ihtimalle mahallenin en hareket-
li ve en etkin merkezlerinden biri-
dir. Tekke kültürü içindeki kimse-
ler için hazirenin manevi, mistik, 
duygusal pek çok anlamları vardır. 
Ancak mahalleli bakımından da 

hazirelerin -bir tarikat ilgisi olmasa 
bile- zaman içinde mutlaka bir sa-
hiplenme ve hatta aidiyet algısı do-
ğuracağına şüphe yoktur. Böylece 
mahallede bir tarikat cemaati adı-
na teşekkül etmiş olan hazire bir 
yandan da ikinci bir hareketle ma-
halleye eklemlenip onun bir parça-
sı olur. Mahalle haziresinde teşek-
kül eden cemaat üyelerinin kimlik 
ve kişilikleri mahallenin tarihsel 
hikâyesinin en değerli dayanak-
larından ve kaynaklarından biri-
ni oluşturur. Çünkü yüzyıllar bo-
yunca artık mahallenin değişmez 
yüzleri ve ön plandaki kahraman-
ları bu kişilerdir. Yaşamakta olan 
mahalle halkı bir bakıma hazirede-
ki ölülerini korumak üzere görevli 
geçici bir gerçeklik, haziredeki ölü-
ler ise mahallenin kalıcı ve devam-
lı cemaatidir. Mahalle ahalisinin 
isimleri ve varlıkları kendilerinden 
sonra mahallede çoğu zaman unu-
tulurken hazireye defnedilmiş ma-
halleli bundan müstesnadır. Şehir 
mezarlığında varlığını devam etti-
ren kabirlerin şüphesiz ki bilinme 
ve tanınma değeri olmakla birlikte 
mahalleye mal edilerek mahalleyle 

İsmail Hakkı 
Bursevi 

Türbesi,
Bursa



bütünleşme ve onun tarihini yap-
ma gibi bir rolleri söz konusu değil-
dir. Şehir mezarlığındaki kabirler 
daha çok şehirle/cemiyetle bütün-
leşebilen ve onun tarihinde önemli 
bir öğe olabilen varlıklar olarak öne 
çıkarlar.

Tekke binasının açık 
alanında yer alan tekke 

haziresinin varlığı 
o binanın hayatına 

bağlıdır. Dergâhların 
kapatılmasından 
sonra Bursa’daki 

tekke binalarından 
bir kısmı mescide 

dönüştürülerek yok 
olmaktan kurtulmuştur.

Bursa tarihinde tasavvuf ve tarikat 
kültürünün edindiği yerle orantı-
lı biçimde, şehir unsurlarına yan-
sıyan mistik tezahürlerin başında 
gelen tekke hazireleri, şehrin ma-
hallelerini zarif biçimde süsleyen 
plastik bir unsur olduğu kadar ma-
hallenin cemaatsel kişiliği üzerin-
de güçlü izlerle etkisini gösteren 
bir işleve de sahiptir. Eldeki en es-
ki belgelerden takip edilebildiği 
üzere Bursa mahalle ve sokakları, 
adlarını bile çoğu zaman kendi sı-
nırları içindeki tekkeden almıştır. 
Üçkuzular, Molla Fenari, Emirsul-
tan, İsmail Hakkı, Kaygulu, Çiçek-
tekke vb. mahalle ve sokak isimleri 
tekke kültürünün şehrin mahal-
le ve sokaklarına ne derece yansı-
dığını göstermektedir. Ramazan 
gecelerinde şehrin her sokağında 
sahur davulu çalındığı halde Emir-
sultan Mahallesinde davul çalın-
maması geleneği tarikat kutsalı-
na gösterilen ve günümüze kadar 
gelen bir saygı davranışıdır. Çün-
kü “Emir Sultan Hazretleri türbe-i 
şerifelerinde istirahat buyururlar-
ken” onu rahatsız etmek edebe ay-
kırı görülür. Bu “rahatsız etmeme” 
endişesi her mahalledeki tekke ha-
ziresi karşısında şöyle ya da böyle 

yaşanırken ister istemez orada özel 
davranış kalıpları gelişir. Yakından 
bakıldığı takdirde tekke bulunan 
mahallelerin her birinde bugün bi-
le izleri devam eden bu tür kültü-
rel tutum ve paralel davranışlara 
rastlamak mümkündür. Tekkenin 
kendisi ve faaliyeti bir değer olarak 
önemli olabilse de tekkeye men-
sup kişiler ve tekke binası tarihe 
intikal ederek, yaşayabildikleri ka-
dar hafızalarda ve hatıralarda yad 
edildikten sonra günü gelince hatı-
ralardan da silindikleri halde, me-
zar taşı gibi dayanıklı bir maddeye 
yaslanarak hazireleşen dergâhlılar 
mahallenin hafızasını her an taze-
leyen unutulmayan ve unutturma-
yan yönlendiriciler olarak mahalle-
de yer alırlar. 

Tekke binasının açık alanında yer 
alan tekke haziresinin varlığı o 
binanın hayatına bağlıdır. Der-
gâhların kapatılmasından son-
ra Bursa’daki tekke binalarından 
bir kısmı mescide dönüştürülerek 
yok olmaktan kurtulmuştur. Üç-
kuzular, İsmail Hakkı, Karakâdi, 

Bahribaba bu tür binalara örnek-
tir. Ancak tekke binalarının yakla-
şık olarak üçte birini oluşturan bir 
bölümü ise tamamen yok edilerek 
yerine alakasız binalar yapılmıştır. 
Mescide çevrilerek korunan tekke 
binalarının hazireleri de bir ölçüde 
korunmuş olduğu halde tamamen 
yok edilen tekkelerin hazireleri bi-
nayla birlikte yok edilmiştir. Gü-
nümüze kadar gelen tekke hazire-
lerinin içerdiği mezar taşı miktarı 
da ayrıca zaman içinde önemli öl-
çüde telef ve tahribata uğramıştır. 
Bütün bunlara rağmen ulaşılabile-
cek verilere dayanarak çıkarılabilen 
envanter ışığında Bursa mahallele-
rinde bulunan dergâh hazirelerin-
de o dergâha mensup kaç kişinin 
medfun olduğu kabaca belirlenebi-
lir. Yapılan definlerin kimi hazire-
lerde yüzyıllar boyu devam etmesi 
o mahallede kökleşen tekke gerçe-
ğine dikkatimizin çekilmesine yar-
dımcı olur. Bu verilerin özetlendiği 
bir tabloyla Bursa mahalle hazire-
lerinde tarihsel olarak ortaya çık-
mış tarikat cemaatleşmelerini şu 
şekilde göstermek mümkündür: 

Mahalle hazirelerinde tarikat cemaati dağılımı
Mahalle Hazire Gömü yılları Bilinen 

gömü sayısı

Temenyeri Hüsameddin Tekke 1633-1915 10

Alipaşa Ahmed Gazzi Dergâhı 1737-1879 11

Alipaşa Çarşamba Dergâhı  1708-1922 9

Alipaşa     Kasım Subaşı Dergâhı 1520-1660 5

Maksem Abdülmümin Dergâhı 1543-1877 7

Molla Fenari Üçkuzular Dergâhı 1680-1915 30

Çancılar Karakâdi Dergâhı 1483-1906 11

Reyhan Enarlı Dergâhı 1706-1912 11

Çatalfırın Numaniye Dergâhı 1767-1918 23

Yahşibey Bahri Baba Dergâhı 1572-1921 10

Tayakadın Nakşibendi-i Atik 1666-1879 9

Karaağaç Yakup Efendi Dergâhı 1642-1746 4

Nalbantoğlu Mısri Dergâhı 1672-1921 23

Setbaşı Münzevi Dergâhı 1796-1903 16

Veli Şemseddin Atinalı Dergâhı 1842-1914 16

Başçı İbrahim Karabaş-ı Veli Dergâhı 1550-1908 10

Piremir Ramazan Baba Dergâhı 1621-1862 9

İncirli Eşrefzâde Dergâhı 1650-1907 14
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Aile cemaatleri
Mahalle hazirelerine yansıyan di-
ğer bir cemaat oluşumu aile ya da 
akrabalık bağıyla karşımıza çık-
maktadır. Tekke hazirelerinde de 
çoğu zaman tarikat bağı yanında 
akrabalık bağının bulunduğu gö-
rülmekle birlikte sırf aile bağı ile 
bir arada görülen definler ayrı bir 
mahiyet arz ettiği için ayrıca ele 
alınmaları gerekir. Toplumsallı-
ğın temelini teşkil eden bir zümre 
olan aile, yaşarken olduğu gibi öl-
dükten sonra gömülen mekânda 
da sürekliliğini gösteren bir bağ ol-
maya devam eder. Şehir mezarlık-
larında da definler çoğu yerde ve 
mümkün olduğunca “aile sofaları” 
düzeninde gerçekleştirilmeye ça-
lışılır. Ancak mahalle hazirelerin-
de rastlanan düzenin fazlasıyla ai-
le ağırlıklı olarak karşımıza çıktığı 
söylenebilir. Her şeyden önce her 
mahalle özellikle kendi ölüleri için 
hazire açar. Tekke dışında mescit 
ve mektep bahçelerinde teşekkül 
eden bu hazirelerin kompozisyo-
nu mahalle halkından oluşmakta-
dır. Bu yapılaşmanın en anlaşılır 
sebebi defnedilen kişinin kendi ai-
le ve komşu cemaati tarafından ko-
lay ziyaret edilebilmesidir. Bu pra-
tik sebebe sembolik ve duygusal 

başka maddeler eklenebilir. Ör-
neğin kişinin ölüm dolayısıyla bi-
le aile bireylerinden uzaklaşmaya-
cağı algısını güçlendirmek bu tür 
sebeplerden biri olabilir. Mahal-
le haziresinin bağlı olduğu mescit 
veya muallimhaneyi yaptırmış ya 
da onarım ve bakımına katkılarda 
bulunmuş olmak da mahalleli için 
oranın haziresine gömülmek için 
iyi bir sebep sayılır. Bu suretle gö-
mülerin başladığı hazire alanı gide-
rek gömülen kişinin eşi, çocukları 
ve diğer yakınlarının da oraya gö-
mülmesiyle büyüyerek hazirelerde 
öbek öbek aile sofaları teşekkül et-
mesine sebep olur. Her toplumun 
kültüründe aile şüphesiz ki önem-
li bir yer tutar. Ama bazı toplum-
larda ailenin önemi o kadar ileridir 
ki ölüm bile aile bireylerini birbi-
rinden uzaklaştırmaz. Ölüm ile 
aile bireyleri birbirinden ayrılırlar 
ama hiç olmasa uzaklaşmak iste-
mezler; bu yüzden mümkün oldu-
ğu takdirde mutlaka birbirlerine 
yakın defnedilmek isterler. Uzak-
doğu kültüründe ve bazı başka ka-
vimlerde ölünün evden çıkmama-
sı ilkesi mezarların hane içinde yer 
almasına neden olmuştur. Buna 
karşılık Müslüman toplumlarda bu 
anlamdaki hanenin yerini mahal-
lenin aldığı söylenebilir. Mahalle 

komşuluk ilişkisi içinde birbiriyle 
dayanışan bir cemaatin ortak ha-
yat alanı olarak ölüsünü dışarıya 
gömmemektedir. Bir kayıtla ki bu 
gömüler mahallenin defin alanının 
sınırlılığı nedeniyle bir yerde kısıt-
lanmak zorundadır. Mahalle hazi-
resinin kapasitesizliği mahallenin 
ölüleri vasıtasıyla da şehir toplu-
muyla bir kere daha bütünleşme-
sine yol açar; bu sefer de şehrin 
genel mezarlığında hemşehriler 
olarak buluşulur.

Toplumsallığın temelini 
teşkil eden bir zümre 

olan aile, yaşarken 
olduğu gibi öldükten 

sonra gömülen mekânda 
da sürekliliğini 

gösteren bir bağ olmaya 
devam eder. Şehir 

mezarlıklarında da 
definler çoğu yerde ve 
mümkün olduğunca 

“aile sofaları” düzeninde 
gerçekleştirilmeye 

çalışılır. 

Bursa’nın muhtelif mahallelerin-
den elimize ulaşan tarihsel veri-
ler mahalle hazirelerinde meyda-
na gelen aile buluşmalarına dair 
yeterince örnek sunmaktadır. İb-
rahimpaşa Mahallesinde yaşayan 
Yahnikapan ailesi mensuplarının 
izlerine mahalledeki Veli Şemsed-
din Mescidi haziresinde rastla-
mak kabildir. XVI. yüzyıldan beri 
bu mahallede ikamet ederek Veli 
Şemseddin Mescidinin yeniden ya-
pılmasında emeği geçmiş bu tanın-
mış ailenin konağı XVII. yüzyılda 
Manavzâde ailesi tarafından satın 
alınınca bu defa mahalledeki Mah-
keme Mektebi haziresinin bu aile 
bireyleri tarafından doldurulduğu-
na tanık olunmaktadır. 1614-1775 
yılları arasında, bir müderris ailesi 
olan Manavzâdelerden çok sayıda 
kişi bu hazireye gömülmüştür. El-
deki sınırlı bilgiler bize Mahkeme 

Üçkuzular 
Türbesi,
Bursa



Mektebi haziresinde yatan bu aile-
den ancak altı ismi vermektedir. İl-
ki 1614, sonuncusu ise 1775 yılın-
da gömülmüş olan bu altı isimden 
başka, aradaki yüz altmış bir yılda 
daha pek çok Manavzâdenin Mah-
keme haziresinde medfun olduğu-
na kuşku yoktur. Yahnikapan ailesi 
bireylerinden Ahmed Hasib Efen-
di’nin Veli Şemseddin Camii hazi-
resinde bulunan mezarı bu ailenin 
en az 1833 yılına kadar İbrahimpa-
şa Mahallesindeki varlığına delalet 
etmektedir. Yahnikapan ve Manav-
zâde ailelerinin İbrahimpaşa Ma-
hallesinde üç yüz yıla yakın varlığı 
ve söz sahipliği mahalledeki en ge-
niş zaman aralıklı mezarların onla-
ra ait olmasıyla anlaşılmaktadır.

Pek çok örnek, mahalle 
hazirelerinin tarihsel 

aile cemaatlerini 
ortaya çıkarmada 
ne denli elverişli 
alanlar olduğunu 

bize göstermektedir. 

Kavaklı Mahallesinde bulunan Lâ-
gar Nasuh Mektebi haziresine def-
nedilmiş olan ve bazı mezar taşları 
günümüze kadar gelen Gökdereli 
ailesi bireylerinin en az 1584-1759 
yılları arasında bu hazireye gömül-
dükleri bilinmektedir. Yüz yetmiş 
beş yıllık süreçte bu mektep hazi-
resine gömülen Gökderelizâdeler-
den sadece yedi kişinin isimleri ve 
vefat tarihleri elimizdedir. Ayrıca 
Gökdereli ailesinin Sultan II. Mu-
rad’ın ünlü veziri Hacı İvaz Paşa 
soyundan geldiğini öğrendiğimiz 
kaynak da yine bu haziredeki bir 
mezar taşıdır. Hacı İvaz Paşa ah-
fadının yüzyıllar boyu Kavaklı ma-
hallesinde ikamet etmiş olmaların-
da Hacı İvaz Paşa’nın kardeşi Çerağ 
Bey’in bu civarda bina ettiği yapıla-
rın rolü olduğu düşünülebilir.

Ünlü yazar Lamii Çelebi’nin XV-X-
VIII. yüzyıllar arasında yaşayan aile 
bireyleri hakkında bilgilenmemiz 

Nakkaş Ali haziresindeki taşlar sa-
yesinde mümkün olmaktadır. La-
mii Çelebi’nin dedesi ve Yeşil Tür-
benin nakkaşı olan Ali Çelebi’den 
başlamak üzere, Lamii Çelebi’nin 
babası Osman Çelebi, Lamii Çe-
lebi’nin oğulları Ahmed Çelebi ve 
Derviş Mehmed Çelebi bu hazirede 
gömülü ilk dört neslin mensupları-
dır. XVIII. yüzyıla kadar Lamii Çe-
lebi ailesine mensup kişiler bu ha-
zirede halen mevcut olan taşlardan 
takip edilebilir.

Yine İbrahimpaşa Mahallesinde 
bulunan Başçı İbrahim Camii bir-
çok aile kabrinin toplandığı bir ha-
zireye sahiptir. Bir XV. yüzyıl ailesi 
olarak Başçı İbrahim Efendi ile oğ-
lu ve kızının görkemli mezar taşları 
bu ailenin eseri olan camiin hazire-
sinde baş yeri almaya hâlâ devam 
etmektedir. XV. yüzyıldan XX. yüz-
yıla kadar her devirden mezarı 
içinde barındıran Başçı haziresin-
de Keskinzâde ailesine ait beş kişi 
1807-1840 tarihleri arasında ha-
zireye girmiş görünüyor. Kendile-
riyle XIX. yüzyılda karşılaştığımız 
Keskinzâde ailesine mensup diğer 
bireylerin mezarına Emirsultan şe-
hir mezarlığında rastlamaya devam 
etmekteyiz. Geniş bir aile olduğu 
anlaşılan Keskinzâdelerin yerleşim 

yerlerinin Başçı İbrahim Camii çev-
resi olduğuna kuşku yoktur. Emir-
sultan’daki mezarları herhangi bir 
adresi işaret etmiş olmasa bile Baş-
çı haziresindeki mezarları ile Kes-
kinzâdelerin adresini tespit etme-
miz mümkün olmaktadır. 

Bursa’nın en eski aile hazirelerin-
den biri olarak gördüğümüz Ho-
ca Arapşah ailesinin XV. yüzyılın 
ilk yarısına ait oldukça sanatlı me-
zar taşlarının müzeye getirilmeden 
önceki yerlerinin Şeyh Konevi ma-
hallesi olduğunu biliyoruz. Günü-
müzde gösterişini epeyce yitirmiş 
olan bu mahallenin ilk Osmanlı 
asırlarında oldukça itibarlı bir ko-
numda olduğunu Hoca Arapşah 
ailesinin oradaki ikametleri bize 
hissettirmektedir. 

Selami Ali Haziresinde Nizamzâ-
de ailesi, Hoca Alizade Camii ha-
ziresinde Tahir Ömer Paşa aile-
si, Satı Fakih Mescidi haziresinde 
Divan-ı Hümayun Hacegânından 
Hacı Ali Efendi ailesi, Darülkur-
ra ve Zenciri Dergâhı hazirelerin-
de yirmi sekiz bireyiyle Cizyedar-
zâde ailesi ve daha pek çok örnek, 
mahalle hazirelerinin tarihsel aile 
cemaatlerini ortaya çıkarmada ne 
denli elverişli alanlar olduğunu bi-
ze göstermektedir.

Başçı İbrahim 
Camii Haziresi, 
Bursa
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Bursa şehrinin çeşitli hazirelerinde açığa çıkan başlıca aile cemaatleri aşağıdaki tabloda görülebilir:

Mahalle hazirelerinde aile cemaati dağılımı
Mahalle Hazire Gömü yılları Bilinen gömü 

sayısı

Alaaddin                                  Alaaddinbey Camii           
Cami vakıf mütevellisi Osman Ağa ailesi                                                               1797-1801                 4

Yerkapı Kasapbaşı Mezarlığı
Şeyh Emin Efendi ailesi                                         
Sütçü Beyzâde ailesi                                            
Kayserili Hacı Ali Ağa ailesi                                        

1777-1812
1810-1814
1772-1778

7
3
3

Yerkapı                                                                       Darülkurra-Zenciri Ali Efendi Dergâhı
Cizyedarzâde ailesi 1729-1865 28

İbrahimpaşa                                                          
                                                                                              

Mahkeme Muallimhanesi  
Manavzâde ailesi 
Şiblizâdeler            

1614-1775
1737-1739                

6
3 

Oruçbey                    Satı Fakih Camii
Divan Hacegânından Hacı Ali Efendi ailesi            1826-1831  4

Kavaklı           
                        

Haraççıoğlu Medresesi-Lâğar Nasuh Mektebi
Hacı İvaz Paşa evladı/Gökderelizâdeler 1584-1759 7

Osmangazi                                                            Nakkaş Ali Zaviyesi 
Lâmii Çelebi ailesi     15-18. yüzyıl  11

Kuzgunluk                                  Şeyh Konevi civarı
Hoca Arapşah ailesi                       15. yüzyıl ilk yarısı  6

Kayhan Kayhan Camii
Çömezzâde ailesi             
Yenişehir muhacirleri                                 

17. yüzyıl sonları    
19. yüzyıl sonları    

2
2

İbrahimpaşa Başçı İbrahim Camii 
Başçı İbrahim ailesi 
Keskinzâde ailesi            
Katırcıoğlu ailesi      

I5-16. yüzyıl            
1807-1840                
1901-1913             

3
5
2

Hoca Alizâde Hoca Alizâde Camii                                 
Hoca Alizâde ailesi                                               
Hoca Abdullah bin Keyvan ailesi 
Mutasarrıf Osman Tahir Bey ailesi                        
Remzizâde Şair Nessah ailesi          

16. yüzyıl başları
16. yüzyıl     
1789-1841        
1827-1860                                  

3
3
6
2

Alipaşa                                 
                                                                                                                                        

Alipaşa Camii  
Müezzinzâde ailesi
Hamam Tekke şeyhleri              

1805-1867
1760-1888

3
6

Selami Ali Selami Ali Efendi Dergâhı
Nizamzâde ailesi 1721-1848 13

Muradiye Muradiye Camii
Kömürcüoğlu ailesi                                                1777-1822   

 
3

Muradiye Hamzabey Camii
Feyzizâde ailesi                                                   1778-1858

 
 5

Timurtaşpaşa  Timurtaşpaşa Camii                                 
 Kara Timurtaş Paşa ailesi             1404-1770  14

Oruçbey     Kapamalı Mektep 
Timurtaş Paşa oğlu Oruç Bey ailesi       1426-1510  4

Namazgâh  Mesut Makremevi Camii
 Hoca Mehmed bin Saru Yusuf ailesi 1529 4

Umurbey Umurbey Camii
Çınkıllıoğlu ailesi                                                     
Hacı Süleyman ailesi                                                   
Kalaycızâde ailesi                                                    
Bâkizâde ailesi                                                      
Hoşkadem ailesi               

1794-1816
16. yüzyıl
1772-1810
1710-1751
1467-1487 

2
3
3
4
2

Yeşil                                                          Yeşil Türbe Haziresi  
Abdullah Efendi ailesi/Kâtipzâdeler            1730-1776 5

Yıldırım Molla Yegân Mektebi
Molla Yegân ailesi         15-16.  yüzyıl 7

Molla Fenari Molla Fenari Camii
Molla Fenari ailesi                                                 1431-1719 16

Alipaşa                                                                                Demirli Mektep                                  
Hoca Şüçâ ailesi   1534-1571  2

Kavaklı                               Üftade Camii
Üftade ailesi                                          
Türkmenzâde ailesi                                                                                  
Mudanya Ayanı Şerif Ağa ailesi                                       
Yörükağası ailesi                                                    

1580-1926
1848-1863
1844-1850 
1739-1765  

22
3   
4
3



Meslek cemaatleri
Hayattayken mesai ilişkisi içinde 
olduğu bir yapının arsasına gömül-
müş olmak da ölen kişi ve yakınla-
rı için manevi bir tatmin yolu ola-
rak düşünülmüş olabilmektedir. 
Uzun yıllar bir mescitte imamlık 
yapan birinin o mescit haziresine; 
bir muallimhanede hocalık yapan 
bir kimsenin de o muallimhane ha-
ziresine defnedilmesi o kurumlar-
daki hizmetinin Tanrı tarafından 
değerlendirilmesi yönünde fiili bir 

dilek olduğu kadar mahalle halkı 
tarafından da bu hizmetiyle anı-
larak hatırlanma arzusuna bağla-
nabilir. Görev yaptığı yerde ölmüş 
ve oraya gömülmüş olmak zımnen 
o kişiye bir tür görev şehidi olarak 
bakılması anlamına da gelir. 

Bu anlamda Muradiye Camii ha-
ziresinin tipik bir örnek olduğu 
söylenebilir. Muradiye Camii bah-
çesindeki hazire ancak XIX. yüz-
yıl başlarında teşekkül etmeye 

başlamış geç bir hazire olmasına 
rağmen XX. yüzyıl başlarına kadar 
devam eden yaklaşık yüz yıllık de-
fin sürecinde buraya gömülenlerin 
neredeyse tamamını Muradiye ca-
mi ve medresesinde görevli perso-
nelle bunların aile bireyleri teşkil 
etmiştir.

Hayattayken mesai 
ilişkisi içinde olduğu 
bir yapının arsasına 
gömülmüş olmak da 
ölen kişi ve yakınları 

için manevi bir tatmin 
yolu olarak düşünülmüş 

olabilmektedir.

Üftade Camiine ait geniş hazirenin 
sakinleri arasında yer alan dokuz 
ismin de cami ve türbenin görev-
lileri olduğu görülmektedir. Ali-
paşa mahallesindeki Şücaiye (De-
mirli) Mektebinin haziresinde bir 
zamanlar yer alan zaten az sayıda-
ki mezardan üçü zamanın müder-
rislerine aittir.

Muradiye 
Camii 
Haziresi,
Bursa

 Hacı 
İvaz Paşa 
Haziresi, 

Bursa
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Muradiye civarında bulunan Fab-
rika-i Hümayun çalışanlarından 
bir kısmının, bir zamanlar yine bu 
mahallede bulunan Beşikçiler me-
zarlığına ya da Fabrika-i Hümayun 
civarındaki hazireye defnedilmiş 

oldukları elimize ulaşan mezar taş-
larından anlaşılmaktadır. Şimdi 
Muradiye Camii bahçesinde yığı-
lı şekilde duran ve sayıları yirmiyi 
aşan toplama mezar taşlarının anı-
lan hazirelerden arta kalan taşlar 

olduğuna şüphe yoktur. Bunlar 
arasında üç taşın Fabrika-i Hüma-
yun çalışanlarının aile bireylerine 
ait olduğu göz önüne alınırsa, da-
ha çok sayıda Fabrika çalışanına ait 
mezar taşlarının burada olması ge-
rektiği doğal olarak tahmin edilebi-
lir. Bu durum Fabrika-i Hümayun 
çalışanı olan bir grubun, bir meslek 
grubunun, aynı zamanda iş yerle-
ri civarında ikamet ederek ölüleri 
için o mahallenin haziresini kul-
landıklarını göstermektedir. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Muradi-
ye hem bir ikamet bölgesi hem de 
Fabrika-i Hümayun dolayısıyla bir 
sanayi bölgesi olarak karşımıza çı-
karken aynı zamanda burada bir 
mesleki cemaatin de ortaya çıkma-
sı kaçınılmaz olmuştur. Muradiye 
civarındaki mezar taşları XIX. yüz-
yılın ikinci yarısında ortaya çıkan 
bu yeni meslek cemaatini yansıtan 
işaretler olarak orada durmaktadır.

Mahalle hazirelerinde mesleki cemaat dağılımı

Mahalle Hazire Gömü yılları Bilinen gömü 
sayısı

Kavaklı Üftade Camii
Cami İmamları ve Türbedarlar                                                                             
Ulucami İmamları

1793-1920
1855-1910

9
2

Alipaşa Demirli Mektep
Müderrisler                                                 1602-1668 3

Muradiye Muradiye Camii
Muradiye Müderrisleri                                                 
İmam, Müezzin, Türbedar, Muvakkit      

1812-1909
1812-1887

7
20

Muradiye Fabrika-i Hümayun civarı
Fabrika çalışanları                                              1857-1862 3

Hz. Üftade 
Türbesi,

Bursa

 Selami 
Efendi 

Dergâhı
Haziresi, 

Bursa



Mahalle 
mezarlıklarındaki bu 

izler bize mahallelinin 
tarihsel süreçte 

kimlerle akraba ya 
da komşu olduğunu 
göstermek suretiyle 

o mahallenin tarihsel 
cemaat yapısının 
doğruya en yakın 

fotoğrafını vermektedir.

Sonuç
Bu çalışmada bir şehrin mahalle-
lerine kabirlerin durduğu yerden 

bakmak suretiyle hangi zümrele-
rin ve ailelerin mahallede uzun yıl-
lar boyunca hatta yüzyıllarca söz 
sahibi olarak yaşadıklarını ve ma-
halleye damgalarını vurduklarını; 
ölünce de mahalledeki varlıklarını 
oraya gömülerek devam ettirdikle-
rini görmüş bulunmaktayız. Ma-
halle hazirelerindeki kompozisyon 
gelişigüzel ve tesadüfi olmayıp ol-
dukça sınırlı bir defin alanını en 
anlamlı şekilde kullanmaya dönük 
bir mantığın varlığını göstermek-
tedir. Mahalle haziresine gömülen 
kişinin mahallece bu imtiyaza layık 
görüldüğü anlaşıldığı gibi yakın-
larına da onun yanına gömülme 
hakkının verildiği anlaşılmaktadır. 
Böylece mahalle hazirelerinin kı-
sıtlı alanında oluşmuş anlamlı ve 

sürekli ilişki ağlarını ve bağlarını 
görmek hiç de zor olmaz.  Bu iliş-
kilerin tipik bir Osmanlı şehri olan 
Bursa’da rastlanılan en yaygın ör-
neklerinin tarikat, aile ve son sıra-
da da meslek bağı etrafında oluştu-
ğu görülmektedir. Ayrıca mahalle 
mezarlıklarındaki bu izler bize ma-
hallelinin tarihsel süreçte kimlerle 
akraba ya da komşu olduğunu gös-
termek suretiyle o mahallenin ta-
rihsel cemaat yapısının doğruya en 
yakın fotoğrafını vermektedir. 

Zinciri Ali Efendi 
(Sadiye) Tekkesi
Haziresi,
Bursa

Kaynakça
1. Çağatay, Tahir, İçtimai Nazariyeler Tarihi, AÜDTCF Yay., 2. baskı, Ankara 1968.
2. Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1999. 
3. Mermutlu, Bedri – Öcalan, Hasan Basri, Bursa Hazireleri, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2011.
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ŞEHİR ve ŞEHİRLİ ARASINDAKİ 

ETKİLEŞİM

Ali CANÇELİK
Sudan Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi

Türkçe Bölümü-Türk Dili Okutmanı



ehir ve şehirli ara-
sındaki etkileşim, 
şehir ve şehirli ara-
sındaki birbirini 
etkileme ve dola-
yısıyla birbirini do-

ğurma ya da oluşturma döngüsü 
anlaşılmaktadır. Bu döngüde şe-
hir ve şehirli birbirleri yanında eğ-
reti durmaz ve birbirlerini inkâr 
etmezler.

İstanbul ile ilgili yazılmış bir şeh-
rengizden aldığımız yukarıdaki 
beyitlerden biri şehri diğeri de şe-
hirliyi anlatıyor. Burada şehir ve 
şehirlinin temel vasıflarıyla karşı-
laşırız. Bu vasıflar şehir ve şehir-
li arasındaki uyumu çok net ifade 

eder. Şehir, kadim ömründen sü-
zülerek biriken bir tecrübeye sa-
hiptir ve bu özelliğiyle deryalar da-
hi ona yetişemez. Şehir, bu haliyle 
güngörmüş bir ihtiyardır. Bu ihti-
yar şehir, olgunluk, fazilet ve irfan; 
şehirli ise adalet ve insaf sahibidir. 

Bir şehir nasıl olur da olgun, fâ-
zıl ve ârif olabilir? Geçirdiği bütün 
dönemleri kendisinde biriktirir ve 
onları sonraki hallerine, biçimleri-
ne nasıl devreder? Aynı şekilde bir 
şehirli nasıl olur da şehrin olgun-
luğunu, faziletini ve irfanını hisse-
der, fark eder, idrak eder ve temel-
lük eder?

Bu konularda münekkit ya da ye-
ni türetilen tabirle dipnotolog olan 

araştırmacıların yazdıkları sanı-
rım derdimize derman olmaktan 
çok uzaktır. Zira tamamen başka 
mahfillerde ve masa başı üretilen 
bilgileri olduğu gibi aktarma ilmi-
nin kırsalda ve şehirde sabit ölçü-
ler üzerinden değerlendirmeler 
yapıp sosyal problemleri tespit ve 
çözüm imkânı yok denecek kadar 
azdır. Ayrıca bu araştırmalarda ne-
dense insanların sadece insanlarla 
olan münasebetleri dikkate alın-
maktadır. İnsanın insan dışı varlık-
larla hatta kâinatın tümüyle olan 
iletişimi hesaba pek katılmamak-
tadır. Yapılan insan ve doğa ilişki-
si üzerindeki çalışmalardan ulaşa-
bildiklerime göre, bu ilişki insanın 

Ş

Şehir:

Cihân-dîde köhen-sâle zamânun

Ki deryâ gelmemiş sâkına ânun1

“(İstanbul), zamanın güngörmüş ihtiyarıdır ki tecrübe konusunda derya onun dizlerine 
gelmemiştir.”

Şehirli:

Dahi bahr-ı kemâl ü fazl u irfân

Ricâli a‘del ü esnâfı insân2

“(İstanbul), olgunluk, fazilet ve irfan denizidir. İnsanları adaletli ve esnafı insaflıdır.”

1 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul, İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1958, s. 70. 

2 Levend, age, s. 106. 
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doğayı sınırsız bir tüketim malze-
mesi gibi görmesi ve onun getirdiği 
zararlara karşı sürekli önlem alma-
ya çalışması üzerine kuruludur. İn-
sanın ve doğanın çatışmaya dayalı 
bu ilişkisini bazı bilirkişiler (!) insa-
nın dünya sahnesine çıkışından iti-
baren başladığını belirtirler. Böyle 
bir insan tipini kim çizdi ve nasıl 
da bu kadar kitaplarımızda yer etti 
ve bize neler etti?

Sağlıklı bir şehirde 
olması gereken 

özelliklerden biri 
şehrin topoğrafyaya 

uygun olmasıdır. 
Dolayısıyla insan, 

yeryüzünün kendisine 
verdiği tabi güzelliklere 

müdahale etmeden 
yerleşecek ve kendisine 

sunulan güzellikleri 
temaşa edecek.

Bu kavgacı bakış açısının aksine ta-
biatla dost bir insan tipi üzerinden 
bakacak olursak insanın ihtiyacı 
olan şey, bütün bir varlık âlemiy-
le dost ve iç içe hayat sürmesine 
imkân verme girişimini aralamak 
esas konumuz olacaktır. Peki, bu 
nasıl sağlanabilir? 

İnsanın üzerinde barındırdığı şef-
kat, merhamet gibi insanî ve İs-
lamî bütün hasletlere baktığımız 
zaman onların hepsinin tabiatla 
sağlıklı münasebet sayesinde bes-
lendiğini görmekteyiz. Fıtrî gelen 
bu özellikler, zamanla ya daha ol-
gun bir hal almakta ya da an be an 
kaybolmaktadır.

Sağlıklı bir şehirde olması gereken 
özelliklerden biri şehrin topoğraf-
yaya uygun olmasıdır. Dolayısıyla 
insan, yeryüzünün kendisine ver-
diği tabi güzelliklere müdahale et-
meden yerleşecek ve kendisine 
sunulan güzellikleri temaşa ede-
cek. Bu temaşa, ikamet ettiği yer-
den olabildiği gibi tabiatın kendisi-
ni en açtığı mekânlarda ve anlarda 

da olabilmekte ve hatta olabilme-
lidir. Günbatımı, gündoğumu gibi 
tabii güzellikler temaşa edilebildi-
ği gibi şehrin dâhil olduğu mede-
niyet ailesine ait abidevî yapılar 
da temaşa edilmektedir. Şehrin 
özelliklerinden biri daha devreye 
girmektedir burada. Bu ise rahat 
ve sağlıklı bir ulaşım olarak zikre-
dilmektedir. Hem tabi güzellikle-
re hem de medeniyeti temsil eden 
abidevî şaheserlere. 

İnsanın büyük bir sekînet haliyle 
geçirdiği anlardan kendisine sira-
yet eden bütün güzellikler, sosyal 
hayatında, iş hayatında ve ibadet 
hayatında da somut hasletler ola-
rak yansıyacaktır. Bunlar aile, kom-
şu, arkadaş, iş ve tanıdık tanımadık 
herkesi içine alacaktır. 

Bu noktalardan baktığımız zaman 
Hartum, Türkiye’deki gökdelen-
li şehirlerden daha merhametli ve 
şefkatli bir şehir olarak görünüyor 
diyebiliriz. Gerek tabiatla hala mü-
nasebet kurulabiliyor olması ge-
rekse buna elverişli mekânların ve 



ulaşım imkânlarının olması bunu 
da desteklemektedir.

Nisbetsiz ve iktifasız 
yükselen binalar, 

medeniyetimizi temsil 
eden abidevî sanat 
eserlerinin anlam 

dünyalarını birer birer 
ortadan kaldırıyorlar. 

Hartum’un ekseriyetle birkaç katlı 
yapılardan oluşan sokaklarında gü-
neşin her akşam bir eve misafir ol-
duğunu ve ayın her akşam güneşi 
uğurladığını görebilirsiniz. Ve yine 
güneşin usulca gecelediği konak-
tan ayrılışını da temaşa edebilirsi-
niz. Ayrıca güneş ile ay aynı anda 
nöbet değişimi yaparken veya bir-
birlerini uğurlarken siz de buna şa-
hit olabilirsiniz. Peki, güneş ile ayın 
karşılıklı birbirlerine bakışmaları 
bizi neden ilgilendirir? Ya da bun-
ların bakışmaları bizde ne uyandı-
rır? Her insanın nazarıyla heyecan 
duyduğu şahıslar ve zatlar ile olan 
münasebetinin de burada hatırlan-
ması gerektiğini belirterek bizi baş-
ka âlemlere götürmesine müsaade 
edelim. Şeyh Galip Hüsn ü Aşk adlı 
mesnevisinde şöyle der: 

Bedr etdi esâs-ı subhı tesis

Manzûr-ı Cem oldı taht-ı Belkîs

Öncelikle buradaki Cem’in bildiği-
miz anlamların dışında İran kay-
naklarında Hz. Süleyman’ın adı 
olarak geçtiğini belirtelim. “Subh” 
güneşin doğduğu ufuk anlamına 
geliyor. “Güneş” Osmanlı şiirimiz-
de Belkıs tahtıyla beraber düşü-
nülmektedir. “Ay” lafzıyla ise Hz. 
Süleyman tahtıyla birlikte düşü-
nülür. Burada Şeyh Galip, “mihr ü 
mah” yani güneş ile ayın aynı anda 
gökyüzünde görünmesi hadisesini 
canlandırmıştır. Burada bir tabiat 
olayından hareketle Belkıs’ın tah-
tıyla Hz. Süleyman’ın tahtının bir-
birine karşılıklı bakıştığını hatırlat-
makta ve o tarihî olaya sizi davet 
etmektedir. Prof. Dr. Muhammed 

Nur Doğan, doktora derslerinden 
birinde bu beytin bazılarınca yan-
lış anlaşıldığını ifade ederken ken-
disinin de bunu anlamasının epey 
zaman aldığını belirtmişti. Bir sa-
bah vakti balkonda gökyüzünü 
seyrederken güneş doğarken ayın 
kaybolmaya başladığı an birbirle-
rine bakışır bir vaziyette olduğu-
nu görür ve Şeyh Galip’in beytini 
bu olay üzerine bina ettiğini idrak 
eder. Bunun için uzun bir zaman 
geçmesi gerekmiştir. Hartum’da 
güneş ile ayın muaşakasını sabah 
veya akşam vakitlerinde seyret-
me zevkini yaşadığım zamanlar, 
bu hatıra canlanır zihnimde. Aca-
ba yanlış anlayanlar bu olaya şahit 
olsalardı o beytin maksadına vakıf 
olmazlar mıydı veya M. Nur Do-
ğan Bey bu hadiseyi daha önceden 
görmüş olsaydı ve hatta her gün 
görseydi o kadar bekler miydi? Bu 
demektir ki nisbetsiz ve iktifasız 
yükselen binalar, medeniyetimizi 
temsil eden abidevî sanat eserle-
rinin anlam dünyalarını birer birer 
ortadan kaldırıyorlar. Onlar kay-
boldukça ruhumuzu okşayan ve 
bizi tabiatın mazhar olduğu tecel-
lilere zevk ve estetik duygularıyla 
bağlayan eserlerimizle irtibatımız 
kayboluyor.

Hartum’un herhangi bir ağaç 

gölgesi bir çay ocağı vazifesi göre-
bilmektedir. Küçük sandıklarında 
malzemeleri ile hizmet veren Su-
danlılar, sürekli bir daha ne içecek-
siniz diye sormaz, istediğinizi verir 
ve başka bir isteğe kadar kendi işiy-
le oyalanır. En azından denk geldi-
ğim ve gördüğüm kadarıyla böyle 
olduğunu söyleyebilirim. Siz küçük 
bir baha ile Nil’e nazır bir ağaç göl-
gesinde kafanızı dinleyebilirsiniz. 
Belki toz toprak belki her şeyiyle 
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Hartum



doğal bir ortam. Hatta çok lüks 
alışkanlığı olan biri için zevksiz, 
hijyenkolik biri için sağlıksız deni-
lebilir. Ancak bu takıntılardan kur-
tulduğunuz anda Nil ve ay, akşam-
la birlikte size muhteşem bir seyir 
imkânı sunar. Bunun için ulaşım 
esnasında çok zor şartları göğüs-
lemek ve çok paralar harcamak zo-
runda değilsiniz. Temaşa keyfi, ön-
cesi ve sonrasıyla size eziyet olarak 
geri dönmez. O anların verdiği ta-
bii yorgunluk başka.

Bu çerçevede ulaşım hatlarını ve 
mekânları belirgin karakteris-
tik özellikleriyle bilmek ve değer-
lendirmek önem arz etmektedir. 
Bir yol insanı nereye çıkarır ve bir 
mekân insana ne giydirir, bilmek 
gerekir. Şimdi, olumsuz sayılabile-
cek bir örnek ile meramımı anlat-
mam iyi olacaktır. Ulaşım denildiği 
zamanlar, aklıma ilk gelen İstan-
bul’da metrobüse binerken kuca-
ğımda çocuğumla düşeyazdığım 
anlardır. Herkesin oturacak koltuk 
için bir ok gibi ve (af edersiniz) sü-
rü halinde fırladığı duraklarda hiç 
kimseye kendinizi duyuramadığı-
nız ve kimsenin sizi duymaya ne 
inisiyatifi ne de takati olduğu met-
robüs durakları. İnsanı her binişin-
de daha da insafsız ve inisiyatifsiz 
bırakan duraklar acaba kaç biniş-
ten sonra ortaya bir vahşi çıkarır. 
Merhametsiz, şefkatsiz, sevgisiz 
ve saygısız, daha da kötüsü her ya-
pılanın kendi içinde mantığı hazır 
bir süreç. Belki mübalağa ettiğim 
düşünülebilir ancak bu manzara ve 
süreç “Sineklerin Tanrı”sını hatır-
latıyor. Her adımda biraz daha in-
sanlıktan uzaklaşmanın filmi. Ta-
bi burada ne metrobüsü bir çözüm 
için yapanı ne de ona her gün yaşa-
dığı iş ve ulaşım işkencesinden bi-
raz daha kurtulmak isteyen kişile-
ri suçlamak gibi bir niyetimiz yok. 
Ancak inanç ve medeniyet değer-
lerinden uzak geçirilen yılların ar-
dından geldiğimiz nokta bu. Bu 
aşamada bir noktayı cımbızlamak 
ve ona çözüm aramak hem lüzum-
suz olur hem çıkmaza çıkar kana-
atimce. Ayrıca bir noktayı alıp gü-
nah keçisi yapmak da aynı şekilde 
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sorunlu bir yaklaşım olur. Burada, 
attığımız adımların sürüklediği çu-
kuru fark edip bütüncül ve ihata 
edici düşünmek gerekecektir. 

Arabası ile seyahat edenlerin içine 
düştüğü durumun bundan farklı 
olmadığını belirterek devam ede-
lim. Böyle bir ulaşımla nereye gide-
biliriz? Böyle bir ulaşımın götürdü-
ğü mekân bu ulaşımdan bağımsız, 
saf güzelliğiyle kalmış bir mekân 
olabilir mi? İnsanın ruhî tenezzüh 
duyacağı ve lezzet alacağı bir seya-
hatin insanı neye dönüştüreceği ve 
insana ne tür duygular yükleyeceği 
ile aksi durumda insanın neye dö-
nüşeceği ve ne tür duygular yükle-
yeceği sanırım ortadadır. 

Prof. Dr. Teoman 
Duralı: “Ayağı çime 

basmayan bir çocuğa 
siz merhameti 
veremezsiniz.” 

Bunlarla birlikte insanın fıtratına 
uygun gelişiminde toprakla ve ye-
şille teması da hatırlanmalıdır. Bu 
konuda Prof. Dr. Teoman Dura-
lı’nın bir televizyon programında 
söylediği “Ayağı çime basmayan bir 
çocuğa siz merhameti veremezsi-
niz.” sözü zannımca ifade-i mera-
ma münasiptir. Bugün Hartum’un 
her yanında basabileceğiniz bir 

toprak ve çim bulabilirsiniz. Bütün 
Nil kıyısı sizin için her daim hazır 
beklemektedir. Bu, bir gelişmemiş-
lik olarak da algılanabilir. Doğru-
dur, buralar her ne kadar başladı 
ise de kapitalizmin yoğun saldı-
rısına henüz maruz kalmadı. An-
cak insan aklı hem para kazanma-
nın hem de insan kalmanın yolunu 
neden bulamıyor diye sormadan 
edemiyorum. Dönüştürdüğü şe-
hir, kendisinin bütün akıl ve vic-
dan melekelerini kabzediyor sanki. 
Her şeyiyle kontrolsüz bir macera-
ya ve mecraya giriyor. Nitekim şu 
an kocaman İstanbul sakinleri, gö-
nül huzuruyla üzerine ayak basaca-
ğı toprağı ve çimi aramak zorunda. 
Peki, ne ile arayacağız? 

Ayrıca sokaklara ve evlere de de-
ğinmek gerekir. İstanbul’un he-
nüz göç istilasına uğramadığı 

zamanlarda dar sokakları, çıkmaz 
sokakları ve bu sokaklara münasip 
bir iki katlı evleri vardı deniliyor. O 
sokaklar sakinlerine mahrem, her-
kesin yolunun düşmeyeceği, bahçe 
duvarlarından ağaç gölgeliklerinin 
ve rengârenk çiçek ve güllerin sark-
tığı sokaklar idi. Bu sokaklar her 
gün güneşin merhamet ve şefkat 
dağıtan hüzmelerinden nasipleri-
ni de alıyorlardı, dinlediğimiz ve 
okuduğumuz kadarıyla. Göç dalga-
sıyla birlikte yığılmalar başlayınca 
o dar ve mahrem sokaklar yerleri-
ni çok katlı apartmanlara bıraktı. 
Sakinlerinin rahat nefes aldığı, çi-
çeklerinin mevsimden mevsime 
uyanıp uykuya daldığı bu sokaklar, 
önce nefesini kaybetti. Karanlık 
mı karanlık sokak oluverdi. Sonra 
güneş uğramaz oldu. Sonra güller, 
çiçekler uykudan uyanmaz oldu. 



İnsanlar, güneşin girmediği evle-
re girip bedenî ve ruhî türlü has-
talıkları davet ettiler. Sokağın bü-
tün neşesi ve hevesi kaybolup gitti. 
Peki, bunda suçlu kimdi? Suçlu, bu 
sokağı böyle dar yapan, ileriyi gö-
remeyen eski insanlardı.(!!!) Olan 
merhamete, şefkate, komşuluğa ve 
dolayısıyla insanlığa oldu.

Toplumların soyut 
ve sosyal olgu ve 
olayların etkisini 

bedenî arızalar gibi 
görmelerini sağlamanın 
yollarını aramamızın ve 
toplumların taleplerini 

çözüm yönünde 
oluşturmamızın 
aslî vazifelerimiz 

arasında olduğunu 
hatırlatmak isterim. 

Şimdi bu gözle Hartum’a baktığı-
mız zaman, görüyoruz ki evler bir-
kaç katlı. Sokaklar dar. Ancak hiç 
de darlık vermiyor. İki taraflı ağaç-
ların bulunduğu sokaklarda insan-
lar yürüyor daha çok. Zira araçlar, 
en azından şimdilik geniş yollar-
dan gidiyor. Sokaklarda öyle çok 
fazla araba da yok. Her evde bir ai-
le ve her ailenin aracı olsa dahi bir-
çoğunun evinde aracı için yer var. 
Dolayısıyla sokaklar işgal altında 

kalmıyor. Siz bir sokaktan geçer-
ken iki yanı ağaç kaplı bir yoldan 
geçersiniz. Hemen, şimdi İstan-
bul’u düşünüyorum. İstisnasız her 
sokak vızır vızır araç kaynamakta-
dır. Ailenizle yürürken tek sıra ol-
manız gerekir. Tek sıra ve her an 
teyakkuz ve irtibat halinde. Tatbi-
kata çıkmış askerî birlik olarak his-
sediyorum kendimizi: Soldaki ara-
ca dikkat, çarpmasın. Aman sağa 
yanaşın, sürtmesin!!! Kaldırımla-
rında bile yürüyemediğimiz bir şe-
hir nasıl da ortaya çıkıverdi? Kimdi 
bu insanlar? Nereden geldi?

Beş yaşındaki bir çocuk, Emir Sa-
adettin. İstanbul’da o kadar parka 
gidip geldik. Şehir içi muhtelif yer-
lere gittik. Bu süre zarfında o kadar 
resim çizdi. Birinde bir ağaç bile 
yoktu. Ancak Hartum’da bir resim 
yaptı. Resimde üç şey var: Yol, ara-
ba ve ağaç. Çok abartmak istemiyo-
rum ama ağacı burada fark etti ya 
da idrak etti diyesim geliyor. 

Hartum, bazen uzun bazen kısa, 
bazen dar bazen geniş sokakların-
da tozlu ve eğri büğrü yollara sa-
hip. Elbette güzelleştirmek esastır. 
Ancak insana merhamet, şefkat ve 
sekînet vermeyen, kocaman bina-
ların arasında, araçları gözeterek, 
her an gerginlik hissettiren asfalt 
yolda yürümektense rahat ve tozlu 
yolda yürümeyi tercih ederim. Ya 
da bir tercihe gitmektense tekni-
ği insanlığın huzuruna vererek gü-
zelleştirmeyi temenni etsek belki 

daha uygun olacaktır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki tek-
nolojinin uzağında bu kara ve sı-
cak topraklarda insanlar henüz 
toprağa diri diri ve toplu olarak gö-
mülmüyorlar. Oysa güzelim Tür-
kiye’mizde milyonlarca insan ha-
len yer altında güneşsiz ve havasız 
dairelerde (!) yaşam savaşı veri-
yor. Böyle bir yaşam süren insan, 
neye dönüşür ve sonra neyi neye 
dönüştürür?

Gördüğümüz ve yaşadığımız yer-
lerle ilgili kanaat ve tecrübelere 
dayalı bu fikirler, belki genel ge-
çer bir çıkarım olarak değerlendi-
rilemez. Ancak bunlar her geçen 
gün, toplumun sadece bir kesimi 
değil birçok kesimi tarafından ya-
şanan hadiseler olmaya başlamış-
tır. Anadolu’nun büyüyen şehirle-
ri de İstanbul’un düştüğü duruma 
düşmektedirler. Dolayısıyla insan-
ların dönüşme macera ve mecrala-
rı korktuğumuz cihette oluşmakta-
dır. Birçoğumuzun önemsemediği 
ya da küçük tepkilerle geçiştirdiği 
bu tecrübeler görünmez bir çığ ha-
lini almaktadır. Her an büyümekte 
her an derinleşmektedir. Toplum-
ların soyut ve sosyal olgu ve olay-
ların etkisini bedenî arızalar gibi 
görmelerini sağlamanın yollarını 
aramamızın ve toplumların talep-
lerini çözüm yönünde oluşturma-
mızın aslî vazifelerimiz arasında 
olduğunu bu vesileyle hatırlatmak 
isterim.  
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşün-
ce dergimizin dördüncü sayısının 
dosya toplantısına hoş geldiniz. İlk 
üç sayımızın dosya konuları şöy-
ledir; Birinci sayı şehir felsefesi, 
ikinci sayı şehir hukuku, üçüncü 
sayımızın şehir ekonomisi, bu sayı-
mızın konusu ise şehir sosyolojisi-
dir. Her sayımızda konusuna göre 
çeşitli akademisyenlerle dosya top-
lantısı düzenliyoruz. Şu anda şehir 
sosyolojisini konuşmak üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. 

Şehir sosyolojisi denince, çeşitli ta-
nımlara baktığımızda ilk akla gelen 
konulardan birisi de iletişimdir. 
Şehirde, insan-mekân, mekân-
mekân, insan-insan, birey-toplum, 
toplum-birey ile sürekli iletişim ha-
lindedir. Şöyle bir tanımlama var 
“Şehrin oluşturduğu ortamlarda 
insanlar hem birbirleriyle, hem de 
şehrin mekânsal olarak kendisiyle, 
kente ait değerler ve bizatihi bu de-
ğerleri üretenlerle iletişim içinde-
dirler. Bütün bunlar kısaca kentin 
toplumsallığı olarak adlandırılabi-
lir. Şehir söz konusu bu toplum-
sallığı ise kendine özgü yöntem ve 
iletişim kanallarıyla yerine getirir. 
Nur Vergin bu durumu şöyle ta-
nımlıyor.”Kent kendine özgü ileti-
şim kanalları yaratarak birbirinden 
kopuk ve habersiz olan bireylerin 
etkileşim sürecine girmelerini sağ-
lar.” Burada ben bir örnek vermek 
istiyorum. Mumford bir tespitin-
de diyor ki; “Ortaçağ’da Bow Kilise-
si’nin çan seslerinin duyulabileceği 
mesafe, Londra şehrinin sınırlarını 
oluşturuyordu. 19. y.y.’da diğer ile-
tişim sistemleri icat edilene kadar 
bu böyle kaldı.” Osmanlı şehrinde 
ise mahallenin sınırlarını belirle-
yen sistem, ezanın duyulacağı son 
nokta olarak belirlenmiş. Tabii gü-
nümüzdeki ses arttırıcı araçlar ol-
madan önce. Mahallenin sınırları 
orada sona eriyordu. Buradan ha-
reketle şunu söyleyelim. Bu ileti-
şim şehir için ne anlam ifade edi-
yor? Toplum için, kentsel toplum 
için ne anlam ifade ediyor?

Yasin Aktay: Öncelikle şunu söy-
leyebiliriz. Başlık olarak kent sos-
yolojisini düşündüğümüzde, kent 

sosyolojisine girmeden önce sos-
yolojinin kendisinin kentten kay-
naklanmış olduğunu belirtmek ge-
rekir. Modern kent, sosyoloji ile 
olmuştur. Bunu söylemenin an-
lamı şudur; aslında sosyoloji mo-
dern bir bilimdir ve onu ilk etapta 
yaratan merak duygusu veya yara-
tan kontrol duygusu kentin ortaya 
çıkardığı yeni hadiseler, yeni tec-
rübelerden başkası değildir. Çün-
kü modernleşme adına ne gerçek-
leştiyse kent içerisinde gerçekleşti. 
Modernleşme adına ne gördüysek, 
bunu her şeyden önce kentin içe-
risinde gördük. Yeni bir kent tipi-
nin ortaya çıkması ile gördük. Ye-
ni bir şehir tipinin ortaya çıkması 
ile gördük. Evet, eskiden de şehir-
ler vardı. Ama modern şehir, yeni 
ve moderndir. Eskiden de şehirler 
vardır. Ama eski şehirler bir sosyo-
loji doğurmamıştır. Ama bugünün 
sosyolojisi, bugünün kenti yani 
modern kentin en önemli ürünle-
rinden birisi de bizatihi sosyoloji-
nin kendisidir.

Hasan Taşçı: Bir bilim olarak sos-
yoloji modern kentin ürünü olabi-
lir ama sosyolojik anlamda bugün 
var olan tartışmalar bilimsel ola-
rak tanımlanmamış olsa bile eski-
den vardı. 

Yasin Aktay: Evet, bir bilim 

olarak. Çünkü modern kent sana-
yileşmenin bir sonucudur. Sana-
yileşmenin bir sonucu olan kent 
ile daha önceki dönemlerde başka 
faktörlerin, başka saiklerin bir so-
nucu olarak ortaya çıkan kent ara-
sında tabiatıyla özde bir farklılık 
vardır.

Sosyoloji modern bir 
bilimdir ve onu ilk 

etapta yaratan merak 
duygusu veya kontrol 

duygusu kentin ortaya 
çıkardığı yeni hadiseler, 

yeni tecrübelerden 
başkası değildir.

Mazhar Bağlı: Nasıl bir farklılık 
bu hocam? Bunun üzerinde biraz 
durmamız gerekiyor sanıyorum. 
Ayrıca sosyolojik bir özne olarak 
kentsel yapının ne zaman 
dikkat çekmeye başladığını da 
konuşmamız gerekiyor. Kent yeni 
bir sosyolojinin somut yansıma 
alanı olarak yeni dünyanın en 
önemli değişim dinamiği haline 
geldi. Tabi modernleşmenin de 
temel somut alanlarından birisidir. 
Modern toplum, kentli toplum 
demektir.
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Yasin Aktay: Bir defa her şeyden 
önce kent, devletin bir fonksiyo-
nudur. Güçlü bir devletin olmadı-
ğı hiçbir yerde kent ortaya çıkma-
mıştır. Yani hep zannedildiğinin 
aksine kentler devletleri meyda-
na getirmezler. Aksine güçlü dev-

letler kentleri meydana getirirler. 
İbn-i Haldun’un, kentin menşei 
konusunda ortaya attığı teori, ken-
tin menşeine istinaden ortaya atıl-
mış diğer teorilere nazaran çok da-
ha makul ve çok daha gerçekçidir. 
Kenti büyük devletler ortaya çıkar-
dılar. Genellikle büyük devletler 
kenti bazen şan olsun diye ortaya 
çıkarır. Bir büyük kent her şeyden 
önce büyük yapılar demektir. Bu 
büyük yapıları insanların kolek-
tif hareketi ortaya çıkarır. Kolektif 
hareket de kendi kendine oluşmaz. 
Genellikle zorlayıcı bir irade ile or-
taya çıkar. Zorlayıcı irade de bazen 
ya korkuyla, ya da silahlı bir gücün 
organizasyonuyla, bir otoriter ya-
pının, bir devlet çarkının zorlama-
sıyla meydana gelir. Çünkü büyük 
devlet demek büyük yapılar de-
mektir. Daha doğrusu kent demek 
büyük yapılar demektir. Bu yapıla-
rın aynı zamanda eski dönemlerin 
yerleşim tabiatı genellikle tarım 
toplumudur ve köydür. Köy bir kır-
sal üretim birimidir. Kırsal üretim 
birimlerinin kente dönüşmesi, ge-
nellikle biliyorsunuz kırdaki yapıya 
el koyacak bir iradenin ortaya çık-
ması ile mümkün olabiliyor. Bu da 
devlet olmadan olabilecek bir şey 

değildir. Bu tabii uzun bir hikâye-
dir. Yani devletin kentin menşei ile 
ilgili, kentin kaynağı ile ilgili sosyo-
lojide ortaya atılmış bir sürü teori-
nin alanına girmeyi gerektiriyor.

Mazhar Bağlı: O halde siz ge-
leneksel yerleşim yerleriyle, an-
tik kentlerle modern kentleri 
ayırıyorsunuz.

Yasin Aktay: Tabii ki. Tabiatı iti-
bariyle çok ciddi farklar vardır. Bu 
farklılıklar modern kentin biraz 
karaktersiz hale gelmesi ile ilk ifa-
desini buluyor. Önce karaktersiz 
bir kent, hepsi birbirine benzeyen 
kentler. Sanayinin bir fonksiyonu 
olarak ortaya çıkmış olan bir kent. 
Sanayi belki de ilk defa geçmiş dö-
nemlerde devletin bir fonksiyonu 
olarak ortaya çıkan kentlerin hi-
lafına, bir sanayileşme dalgasının 
bütün dünyayı küresel bir rüzgâr 
olarak kuşatması ile birlikte dün-
yanın her tarafına birbirine ben-
zeyen, aynı saiklerle kurulan ve ay-
nı saiklerle gelişen, aynı karakter 
özellikleri taşımaya başlayan kent-
ler ortaya çıkmıştır. Bu biraz fab-
rikasyon bir yapı ortaya çıkarıyor. 
Bu kent aynı zamanda bütün bir 
kozmopolitizmi bir harmoni içeri-
sinde eriten veya bir harmoni içeri-
sinde yeniden üreten onu yine koz-
mik bir yapıya dönüştüren klasik 
şehrin dışında, şehre alternatif ola-
rak onu bir kaosa dönüştüren yani 
bir tür rölativizmin hâkim olduğu 
bambaşka bir yapıyı ortaya çıkaran 
bir durumdur modern kent.

Hasan Taşçı: Biliyorsunuz hangi 
disiplin açısından yapılırsa yapıl-
sın şehrin tanımlarında mutlaka 
bir zaman boyutu vardır. Modern 
kent o kadar hızlı gelişiyor ki za-
man boyutu ortadan kalkıyor. Yani 
üretimi çok kısa sürede gerçekleşi-
yor. Daha önceki şehirlerde tanım-
landığı gibi bir zaman boyutu yok 
anladığım kadarıyla. Birinin takli-
di, bir fason üretim gibi üretilmek-
tedirler. Bu durumda şehir zaman 
içinde kuşandığı sosyallikten mah-
rum kalıyor veya tanımlanmaya 
muhtaç yeni bir sosyallik ile karşı 
karşıya kalıyor.

Hangi disiplin açısından 
yapılırsa yapılsın şehrin 
tanımlarında mutlaka 

bir zaman boyutu vardır. 
Modern kent o kadar 

hızlı gelişiyor ki zaman 
boyutu ortadan kalkıyor. 

Yani üretimi çok kısa 
sürede gerçekleşiyor.

Yasin Aktay: Şöyle karakterize 
edilebilir. Sosyologlar yeni ortaya 
çıkan kentteki zaman kavramını, 
zaman ve mekânın birbirinden ay-
rışması olarak tanımlarlar. Zaman 
ve mekân nasıl birbirinden ayrıştı-
rılır? Eskiden mekâna bağlı olarak 
işleyen bir zaman anlayışının öte-
sinde, tamamen soyut, tamamen 
zamanı milimetrik birimlere bö-
lerek işlemeye başlayan ve mekâ-
nın hareketlerinden bağımsız bir 
vardiya anlayışıyla işlemeye başla-
yan bir zaman anlayışını devreye 
sokuyor. Yani burada artık zama-
nın nakite dönüştüğü, vaktin iyi-
ce nakte dönüştüğü aynı zaman-
da vaktin bir üretim birimi haline 
geldiği, bir üretim konusu haline 
geldiği bir anlayış. Burada zaman 
modern kentin üzerinde en önem-
li üzerinde değişim yaptığı, tahri-
bat demiyorum değişim yaptığı ko-
nulardan bir tanesidir. Zaman ve 
mekân ayrışmasını para kavramı-
nın icat edilmesini, işlerin ayrıntılı 
bir biçimde ve çok sofistike bir hale 
gelmesiyle izah edebiliriz. Artık pa-
ra, zaman ve mekânın birbirinden 
kopartılmasının en sembolik ve en 
yüksek örneğini temsil eder.

Mazhar Bağlı: Bu konuyla ilgili 
benim aslında tartışılmasını iste-
diğim bir tezim var. Tartışılmasını 
istememin nedeni de kendi bakı-
şımı ya da tezimi test etmiş olu-
rum. Bana göre değişimin form, öz 
ve anlam ile farklı bir şekilde, yeni 
ve aslında modern bir tarzda irti-
batlı hale getiren en önemli konu 
paranın her hangi bir şeyin değe-
rini sembolize edebilecek bir araca 

Yasin AKTAY



dönüşmüş olmasıdır. Yani reel de-
ğerinin dışında, bir temsil değerine 
sahip olmuş olması, aslında bir ne-
vi kentin de pek çok alanın temsil 
alanına dönüşmüş olmasını bera-
berinde getiriyor. Hatta bu konuyu 
bir makalede de ele aldım, cenne-
tin mekan değişimi. Modern dün-
ya bir nevi cennet tahayyülünü bu 
dünyaya transfer etmek suretiyle 
değişimi somutlaştırıp verimli bir 
iş haline getirdi. Tam da bence si-
zin sözünü ettiğiniz anlamda yani 
paranın bir mübadele aracı olarak 
gerçek bir değişim gücünü göster-
miş olmasıdır. Herhangi bir şeyin, 
bir başka nesnenin içerdiği değe-
ri soyutlayıp ya da farklılaştıra-
rak içinde barındırabilecek bir me-
kanizma oluşturması sanıyorum 
bir devrimdir. Ve bu konu galiba 
mekânsal algılarda da özellikle de 
günümüz kentlerinde de bir dö-
nüşümü, değişik alanların temsili 
olarak ortaya çıkıyor. Mesela kent 
meydanı aynı zamanda bir nevi o 
geleneksel dönemlerde var olan ta-
pınma ihtiyacının temsiline dönü-
şüyor. Tören alanına dönüşüyor. 
Orduların gösteriler yaptığı tiyat-
rolara dönüşüyor. Bir takım alış-
veriş merkezleri festival alanları-
na dönüşüyorlar ki bunu Mustafa 
Bey’e de soracağım. Bu dönüşüm 
geleneksel bir takım figürler taşı-
yarak mı daha kolay sağlanabiliyor 
acaba yoksa yeni bir simgesel alan 
mı oluşturuluyor? Ya da bir nevi 
form var öz yok gibi bir durum mu 
var?

Yasin Aktay: Çok güzel bir nokta-
ya değindiniz. Kısaca söyleyeyim. 
İnsanlar her zaman kutsallıkları 
yeniden üretirler. Farklı formlarda 
da üretirler. Bugün sekülerizmin 
bütün seküler yapısına rağmen 
kendi kutsallarını bir takım mabet-
lerle, bir takım törensel davranış-
larla, habituslarla yeniden üretmiş 
olduğunu biliyoruz. Onun için ben 
sekülerizmi bir ideal olarak mut-
lak anlamda kendini gerçekleşti-
rebilecek bir şey değildir. Mutlak 
anlamda kutsaldan arınma olarak 
sekülerizm imkânsız bir projedir. 
Çünkü insan var olduğu ölçüde 

kendi kutsallarını üretir, kendi me-
tafiziğini üretir. Metafiziğe ilişkin 
olmayan bir tecrübe, insani tecrü-
be genellikle çok fazla mümkün de-
ğildir. Ama belki de her zaman için 
insan o gerilimi sürekli olarak ya-
şayan bir metafizikle, fizik arasın-
daki o gerilimi sürekli olarak yaşar. 
Sabitler ile değişkenler arasındaki 
gerilimleri her zaman yeniden üre-
tir. Çağın farklı tecrübelerine bağ-
lı olarak. Burada modern kentin 
sosyolojiyi doğurmuş olması ba-
kımından başlı başına önemli bir 
hadisedir.

Herhangi bir şeyin, bir 
başka nesnenin içerdiği 

değeri soyutlayıp ya 
da farklılaştırarak 

içinde barındırabilecek 
bir mekanizma 

oluşturması sanıyorum 
bir devrimdir.

Sosyoloji bir bakıma insanın ken-
di başına geçen, yaşamakta olduğu 
olayı düşünmesini sağlayan, insa-
nın kendine dönüp bakmasını sağ-
layan bir bilgi biçimi olarak çünkü 
kent önemli bir değişim yaşıyor. 
Çok hızlı bir değişim. Hızlı ve gele-
nekten bugüne her şeyin hızla de-
ğiştiği, hatta böyle eriyerek değişti-
ği Marks’ın tabiriyle katı olan her 
şeyin hızla buharlaşarak yok oldu-
ğu, yok olarak değiştiği bir tecrübe-
dir modernite. Kent tecrübesi aynı 
zamanda. Modernite derken bura-
da kent tecrübesinden ayrı bir mo-
dernite yok. Bu kent içerisinde, in-
san neler olup bittiğine şöyle bir 
dönüp bakma ihtiyacı hissediyor 
ve sosyolojiyi üretiyor. Bir bakıma 
sosyolojik bilgiyi üretiyor. Sosyo-
lojik bilgi insanın kendi başından 
geçenleri bir monitörize etme iş-
lemidir. Monitörize etme yani dö-
nüp kendini bir seyretme işlemi 
anlamına geliyor. Olayı, olup bite-
ni bir açıklama ihtiyacıdır. Eskiden 
fırtınalar olurdu. O fırtınaları açık-
lamak için insanlar metafizik veya 

teolojik bilgiyi üretirlerdi Kont’un 
tiplemesiyle. Bugün aynı olup bi-
ten hadiseleri açıklamak üzere baş-
ka bir bilgi birikimi üretiyorlar. 
Sosyolojik bilgiyi üretiyorlar. Bu 
sosyolojik bilgi, işte aile yok oluyor. 
Farklı bir şeye dönüşüyor. Eskiden 
bir aile hayatı vardı kırsalda. Mo-
dern kentte bu aile bambaşka bir 
şeye dönüşüyor. Eskiden din kuru-
mu vardı. Bütün köylülerin, kırsal-
da herkesin büyük bir sabiti olarak 
yaşadığı bir dini kozmoloji anla-
yışı, bir anda kent ortamında çok 
kozmopolit birçok çeşitlilikle karşı-
laşarak bir anda rölativizmin cen-
deresine yakalanıyor. Rölativizmin 
cenderesine yakalandığı andan iti-
baren insanın kutsala dair bütün 
güveni yitiyor. Dünyanın büyüsü 
bozuluyor Maksimilyan’ın tabiriy-
le ve insanın ilk hissettiği tecrübe 
bir anomi oluyor. Bir boşluk yani 
anomi, normsuzluk. Bu normsuz-
luk bir anda modern kentin eski-
den tevarüs ettiği bütün değerle-
ri yeniden gözden geçirmesine yol 
açıyor. O döneme dair bu ilk tecrü-
bedir. Bu ilk tecrübeye dair bütün 
sosyologların ürettiği bilgi, halen 
o bilgidir. Biraz o bilginin baskı-
sı altında yaşıyor sosyoloji. Halen 
kenti algılamaya, yorumlamaya 
çalışırken o ilk dönemin tecrübe-
si hakkında üretilmiş olan bilgiden 
çok fazla uzaklaşamıyoruz. Oy-

sa kent tecrübesi ondan çok fazla 
uzaklaşmıştır. Kent tecrübesi bu-
gün çok farklı bir şekilde o anomiyi 
çoktan aşmıştır. Kendi kozmoloji-
sini yaratmıştır. Kendi kozmolojisi 

Mazhar BAĞLI
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de son derece mesela o ilk dönem-
de Nietzsche’nin “Tanrı öldü” his-
sine kapılmasına yol açan o nihilist 
yapıya rağmen bugün bakıyorsu-
nuz insanlar gayet bütün her bo-
yutuyla açıklanmış, her boyutuy-
la kendilerine göre kodlanmış bir 
kent içerisinde yaşadıkları hissine 
ulaşmış bulunuyorlar. Yani bugün 
baktığınız zaman çok ontolojik dö-
nemlerden çok daha kesin inanç-
lı insanların yaşadığı bir dünyada 
yaşıyoruz. 

Hasan Taşçı: Robert Ezra Park’ın 
şehirle ilgili, o meşhur makalesi-
nin girişi şöyledir. Şehir bireyler-
den ve kolektif donanımlardan, 
yollar, binalar, aydınlatma araçları, 
tramway, telefon vs. idari aygıt ve 
birçok müesseseden mahkemeler, 
hastaneler, okullar gibi donanım-
lardan farklı bir şeydir. Şehir daha 
çok bir düşünce hali, gelenek gö-
reneklerin ve bunlardan aktarılan 
veya bunlara bağlı örgütlü tutum 
ve duyguların bir birliğidir. Burada 
zannediyorum iyi bir sosyolojik ta-
nımlama var. Her şehrin bir sosyal 
sistemi var. Sanıyorum ki bu sosyal 
sistemin en temel olgularından bi-
risi komşuluk ilişkisidir. Bugün bu 
komşuluğun biraz zayıfladığını gö-
rüyoruz veya öyle algılıyoruz. Bel-
ki de öyle değildir. Belki de öyledir. 

Ben bunu Mustafa hocama sor-
mak istiyorum. Komşuluk bağları 
geçmişte nasıldı? Bugün zayıfladı 
mı? Önemi nedir? Bununla ilgili si-
zi dinleyelim. Komşulukla ilgili ne-
ler söyleyebilirsiniz bize?

Sanayi devrimi aslında 
aynı zamanda bir 
kent devrimidir. 

Kentleşmede meydana 
gelen bir devrimdir. 

Bu devrim sadece 
binaların, parkların 

yeniden yapılmasıyla 
değil, aynı zamanda 

sosyal ilişkilerin 
yeniden dönüşümü ile 
de ilgili bir durumdur. 

Mustafa Orçan: Teşekkür ederim. 
Aslında Yasin Hoca çok iyi bir giriş 
yaptı. Sosyoloji ile kent arasında 
bir bağlantı kurdu. Sanayi devri-
mi diyoruz. Sanayi devrimi aslın-
da aynı zamanda bir kent devrimi-
dir. Kentleşmede meydana gelen 
bir devrimdir. Bu devrim sadece 
binaların, parkların yeniden yapıl-
masıyla değil, aynı zamanda sosyal 

ilişkilerin yeniden dönüşümü ile 
de ilgili bir durumdur. Bu bakım-
dan sanayileşmeyle birlikte kent 
artık tamamen geleneksel yapılar-
dan kopma eğilimi göstermiştir. 
Fakat burada en önemli olgular-
dan biri Robert Park’ın da dedi-
ği gibi yani biz şehirli dediğimiz-
de ya da bina dediğimizde bir taş 
yapı, beton yığını filan olarak algı-
lamamız lazım. Bu çok önemli bir 
tehlikedir. Onun içinde komşuluk 
ilişkileri, insan psikolojisi, doğum-
lar, ölümler, düğünler vardır. Son 
dönemlerde Türkiye’de de yapılan 
bazı şehirlerdeki steril hayatlara 
bakıldığında burada ciddi ölçüde 
sosyal ağlarda bir takım kopmala-
rın ve sıkıntıların olduğunu görü-
yoruz. Bizim şu andaki hakikatten 
sahip olduğumuz komşuluk ilişki-
leri, aile yapısı falan Türkiye’nin en 
büyük sosyal sermayelerinden biri-
dir. Fakat bu mekândaki özellikle 
belli konut algısı, hem özel sektör 
olsun, hem devlet, TOKİ’nin yap-
mış olduğu binalara bakıldığında 
maalesef orada bir “Sosyal Aklın” 
olmadığını görüyoruz.

Hasan Taşçı: Yani dönüşümün 
sosyolojisi yok mu hocam?

Mustafa Orçan: Kentsel dönü-
şüm var ama bu kentsel dönüşüm 
bir ölçüde bina dönüşümüne en-
dekslenmiş ve ona odaklanmış, asıl 
bizim “sosyal ekoloji” dediğimiz o 
yapıyı zedeleyici bir tutum içeri-
sinde. Sosyal ekoloji dediğimizde 
ne anlaşılması lazım? Her toplu-
mun kendine özgü veya her yöre-
nin, her bölgenin kendine özgü bir 
sosyal yapısı var. Bir kültürel yapı-
sı var ve bu kültürel yapıya uygun 
olarak da bina yapılması lazım. Ta-
leplere, kültürel değerlere göre bi-
naların yapılması lazım. Bu yüzden 
son dönemlerdeki yapılan konutla-
ra bakıldığında maalesef bu sosyal 
dokunun çok ciddiye alınmadığı 
hatta ilgili kamu kurumlarının ba-
zılarında sosyologların bile hiç ol-
madığını biliyoruz. Bu çok ciddi bir 
sıkıntıdır. Sadece sosyologlar değil, 
halk bilimcilerinin ve psikologların 
da olması lazım. Bu bakımdan ben 
biraz Türkiye’ye dönerek de bunu 



açıklamaya çalışacağım. TOKİ ha-
kikatten Türkiye adına çok önemli 
işler yaptı. Türkiye’de devlet ilk kez 
alt ve orta sınıfları düşünerek kitle-
sel konutlar yaptı. Bu çok önemli-
dir. Ama bunun en büyük eksikliği 
şuydu; bu yapılan konutlar aynı za-
manda bizim kültürel kodlarımızı, 
kültürel ilişkilerimizi o komşuluk 
ilişkilerini ne kadar temsil edebili-
yordu? Bu fiziki mekânlar bunu ne 
kadar kaldırabiliyordu? Bu çok cid-
di bir sorundu. İşte TOKİ ilk kez, 
Yasin Hocamızın da başında bu-
lunduğu bir proje ile (Mersin’de) 
bir kentsel dönüşüm olmadan, hal-
kın ayağına giderek, “Evet siz nasıl 
bir bina istiyorsunuz, kentsel dö-
nüşümün içinde neler olsun?” so-
rusunu özellikle araştırdı. Bu ben-
ce önemli bir girişim olmuştur.

Bu bakımdan yani komşuluk dedi-
ğimizde, bizim için komşuluk kül-
türü, komşuluk ilişkileri hem di-
nimiz açısından, hem diğer kutsal 
dinler açısından bakıldığında en 
önemli sosyal ağlardan bir tanesi-
dir. Komşuluk ilk önce akraba ek-
seninde yerleşim olgusuyla orta-
ya çıkmıştır. Fakat özellikle kutsal 
dört büyük dine bakıldığında ar-
tık bu ilişkinin mahalle eksenin-
de seyrettiğini görüyoruz. Yani ilk 
ilişkilerde daha çok akraba eksen-
li komşuluk ilişkisi varken, özel-
likle İslamiyet ve Hristiyanlık gibi 
dinlerle birlikte artık bu komşu-
luk ilişkileri akraba eksenli değil, 
daha mahalle eksenli seyrettiğini 

görebiliyoruz. Modern hayatta da 
bireysellik ön plandadır. Gerorg 
Simmel’nin dediği gibi zaman en 
önemli şeydir. Bu eksiklikten do-
layı bence komşuluk ilişkilerinin 
yeniden düşünülmesi lazımdır. 
Özellikle yeni projeler ortaya atıl-
malıdır. Bu projelerden bir tanesi 
de acaba şu olabilir mi? Komşuluk 
haftası veya günleri kutlanabilir 
mi? Bunu yaşatmak adına sadece 
belli yaşlardan sonraki kuşakların 
şöyle bir komşuluk ilişkisi vardırın 
ötesinde, yeni nesillere de bunu 
aktarabilir miyiz? Sayın Belediye 
Başkanımız da burada uygulama-
dan gelen bir zat, belki böyle bir 
hafta, etkinlik yapılabilirse, ilk kez 
böyle bir proje yapılabilirse bence 
çok anlamlı bir girişim olacaktır di-
ye düşünüyorum. 

Hasan Taşçı: Bizde komşuluk iliş-
kileri mahalle eksenlidir. Ama son 
zamanlarda şöyle bir tartışma var 
ortada. Mahalle ortadan kalkıyor 
mu? Eski fonksiyonunu icra edebi-
liyor mu? 

Yasin Aktay: Komşuluk ilişkileri-
nin kuşkusuz bittiğine dair, apart-
man hayatı komşuluğu bitirdi, 
mahremiyeti öldürdü gibi şeyler 
söyleniyor. Ben bunları çok abartı-
lı buluyorum. Yani şundan dolayı, 
ben bir yüksek lisans tezi yazdır-
mıştım bir öğrencime. Apartman 
komşuluğu üzerine epey müla-
kat yaptı. Bunu başka tezlerle de 
desteklemeye çalıştım ben aynı 

verileri. Apartmanda beraber kal-
ma süresine bağlı olarak çok sağ-
lam komşuluk ilişkileri de tesis 
edilebiliyor. Hatta mahallenin ya-
tay olarak yayıldığı dönemlere ve-
ya ortamlara nazaran çok daha 
yoğun ve çok daha kalabalık kom-
şuluk ilişkilerinin bir apartman 
içerisinde hatta birkaç apartman 
içerisinde cereyan edebildiğine şa-
hit olduk.

Bizim için komşuluk 
kültürü, komşuluk 

ilişkileri hem dinimiz 
açısından, hem 

diğer kutsal dinler 
açısından bakıldığında 

en önemli sosyal 
ağlardan bir tanesidir.

Mehmet Tevfik Göksu: Ben bir 
apartmanda yaşıyorum. Apart-
manda on sekiz daire var ve on se-
kiz dairenin bütün çocukları ortak 
ders yaptığı, ortak sohbet yaptığı, 
ortak etkinlik yaptığı, ortak yapıl-
ması gereken ne varsa burada ko-
lektif şuur oluşturuldu. 

Hasan Taşçı: Ben bunun istisnai 
bir durum olduğunu düşünüyo-
rum. Biçim olarak apartmanların 
komşuluk ilişkilerini azaltıcı etki-
ye sahip olduklarına dair yaygın bir 
kanaat var bunun doğru olduğunu 
sanıyorum. Apartmanda da oluşa-
biliyor bu. 

Yasin Aktay: Aslında genellikle 

Mustafa ORÇAN

M. Tevfik GÖKSU
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şöyle bir tipolojidir. Benim zaman 
zaman kaldığım bazı apartmanlar 
olmuştur. Hakikatten alttaki kom-
şuyu tanımadığım, onunla hiçbir 
ilişki kurmadığım durumlar da ol-
du. Ama bu belki çok istisnai du-
rumlar. Ama aynı apartmanda bir-
kaç kişi uzun süre kalmışsa, o uzun 

sürenin aşamasından itibaren in-
sanlar birbirleriyle ilişkiye geçiyor-
lar. Yani öyle çizilen tipolojideki gi-
bi batılı bir komşuluk yapımız yok. 
Yani apartmanın dayattığı fiziksel 
koşullara rağmen komşuluk ilişki-
si pek ala tesis edilebiliyor. Ama di-
yeceksiniz ki komşuluk ilişkisi es-
ki zamanlarda üretilen ilişki gibi 
bir ilişkiyi tesis ediyor mu? Tabii ki 
çok farklı bir ilişki biçimidir. 

Hasan Taşçı: Ben etmediğini 
söylüyorum. 

Yasin Aktay: Ama hiç yok değil. 
Hiçbir sosyalizasyon kalmıyor de-
ğil. Bence moderniteye lanet eden 
gelenekselci bir yaklaşım var. Bu 
bazen fantastik bir modern kent 
veya apartman tipolojisi çiziyor. 
Bu tipolojiye saldırıp duruyor. Hal-
bûki mahremiyet açısından bakı-
lacak olursa bugünkü apartman 
hayatı mahremiyet kavramına, İs-
lami mahremiyet açısından daha 
yakındır. 

Mahremiyet bugünkü apartmanda 
çok daha fazla korunabiliyor. Çok 
daha fazla sürdürülebiliyor. Eski 

yaşantıyı biliyoruz, çok hızlı bir de-
ğişim süreci yaşadığımız için gele-
neksel hayata dair örüntülerle de 
ilgili tecrübelerimiz var. O tecrü-
beler içerisinde ben şeyi hatırlıyo-
rum, görebiliyorum. İnsanlar kom-
şusuna kim giriyor, kim çıkıyor? 
Çok daha fazla kontrol edebiliyor-

lardı. Evlerin içerisinde neler olu-
yor. Avlulardan falan görülebiliyor-
du. Komşusunun mahremiyetine 
çok daha kolay nüfuz edebiliyordu. 
Oysa bugün öyle değil. Kapını ka-
pattığın andan itibaren kendi evi-
nin içerisinde kalabiliyorsun. Kim-
se senin evine göz dikemiyor.

Hasan Taşçı: Hocam ben bir ör-
nek vereyim. İstanbul’da, Ataşe-
hir diye bir ilçe, semt var. Ben gece 
oraya gittiğim zaman şunu görüyo-
rum. Çok yüksek apartmanlardan 

oluşan semtin binalarının tamamı-
na yakınında perde kapatmak diye 
bir şey yok. Binada herkes karşı-
sındakini görecek şekilde odasın-
da, mutfağında, salonunda karşı-
lıklı açıkta oturuyor. Bunu gece çok 
rahat görüyorsunuz. Ben apart-
man dediğimiz biçimin zaman içe-
risinde böyle bir şey oluşturduğu-
nu zannediyorum.

Yasin Aktay: Bu bir tercih 
meselesidir.

Moderniteye lanet eden 
gelenekselci bir yaklaşım 
var. Bu bazen fantastik 
bir modern kent veya 
apartman tipolojisi 

çiziyor. Bu tipolojiye 
saldırıp duruyor. 

Halbûki mahremiyet 
açısından bakılacak 

olursa bugünkü 
apartman hayatı 

mahremiyet kavramına, 
İslami mahremiyet 

açısından daha yakındır.  

Mehmet Tevfik Göksu: Bunun 
mekânla ne alakası var. Bu orada 
yaşayan insanın kendi değer bü-
tünlüğü ile alakalı bir şeydir. 

Yasin Aktay: Tam tersi şeyler de 
var. Tercih edilen perde tiplemesiy-
le ilgilidir. Ben kendi oturduğum 
apartmanda kapatıyorum perdele-
ri ama karşı tarafınki açık. İçerideki 
herkes görünüyor mesela. Mahre-
miyeti korumakla da ilgili bir şey-
dir. Kişi mahremiyetini korumak 
istiyorsa bugünkü apartman yapı-
sı buna müsaittir. Belki de insan-
ların dekorasyon anlamında yaptı-
ğı tercihler biraz yaşam tarzıyla da 
ilgili bir şeydir. Yaşam tarzı olarak 
mahremiyeti korumayı, mahremi-
yete değer veren insanların bugün-
kü apartman yapısı içerisinde daha 
fazla imkânlara sahip oldukları-
nı söyleyebiliriz. Eskiye dair, gele-
neğe dair, nostaljik yaklaşımların 



değerleri aşılıyor olduğuna dair 
yaklaşımları çok doğru bulmuyo-
rum. Genel anlamda ben nostal-
jiyi çok fazla kutsayan, çok fazla 
olumlayan bir insan değilimdir. Ya-
ni bugün insan istediği takdirde, 
her zaman kendi değerlerini, prati-
ze edebilmek için bir takım imkân-
lar bulabilir. Geçmişte de insanlar 
buluyordu. Geçmişte de insanlar 
mahremiyete değer veren insanlar 
o yapı içerisinde de mutlaka daha 
farklı tedbirler alabiliyorlardı. Ama 
bugün o tedbirleri almak için çok 
fazla uğraşmak gerekmiyor zanne-
diyorum. Daha az çaba sarf etmek 
yetiyor.

İstanbul gibi metropol 
şehirler herkesi kabul 

eder. Herkese karşı 
cömerttir. Neden? 
Çünkü otokontrol 

sistemi yok. Hukukla 
kontrol edildiği için. 

Fakat geleneksel 
toplumlarda ve 

geleneksel mekânlarda 
daha çok mahalle 
ve komşuluk ilişki 

ağının olduğu yerlerde 
ise bir otokontrol 

sistemi vardır.

Mustafa Orçan: Şöyle bir şey var 
zannediyorum. Komşuluk ilişki-
lerinin çok sıcak olması, mahal-
le havasında olması aslında ken-
di içerisinde sosyolojik anlamda 
bir otokontrol sistemini doğuru-
yor. Bir köyde bir hırsızlık yapan 
veya başka bir suç işleyen bir kişi-
nin orada kalma imkânıyla şehir-
de barınma imkânı arasında dağ-
lar kadar fark vardır. Bu yüzden bu 
devasa kentler ve metropol hayat 
aslında çok cömert, ama herkese 
cömert. Yani iyilik yapana da cö-
merttir İstanbul gibi, özellikle kö-
tülük yapana da cömert. 

Mehmet Tevfik Göksu: İyiliğin 

de zemini var, kötülüğün de zemi-
ni var.

Mustafa Orçan: Hepsini kabul 
ediyor. İstanbul gibi metropol şe-
hirler herkesi kabul eder. Herke-
se karşı cömerttir. Neden? Çünkü 
otokontrol sistemi yok. Hukuk-
la kontrol edildiği için. Fakat gele-
neksel toplumlarda ve geleneksel 
mekânlarda daha çok mahalle ve 
komşuluk ilişki ağının olduğu yer-
lerde ise bir otokontrol sistemi var-
dır. Komşu komşuyu tanıdığı için 
hırsızlık yapamaz. Yaptığı takdir-
de herkes bildiği zaman oradan ay-
rılmak zorundadır. Yani köyünde, 
kırsalında, mahallesinde çok tanı-
nan birisiyse ama metropoldeyse 
bu bina olmazsa üç apartman öte-
ye geçer. Kimse kimseyi çok faz-
la tanımıyor. Sadece apartmanda-
ki insanlar tanıyor. Bu bakımdan 
şöyle bir şey evet nostalji olmaya-
bilir. Nostalji yapılmaması gereki-
yor ama şu da bir gerçektir. İki ai-
lede, iki anne ve baba da çalışıyorsa 
ve sürekli olarak saat sekiz ve beş-
te gidip geliyorsa buradan nasıl bir 
komşuluk ilişkisi beklenebilir ki? 
Bu bakımdan biz bazen ailelere ba-
karak apartmanı seçiyoruz. Kimler 
var, kimler yok diye bakıyoruz. Bu-
rada bir problem yok. Ama rastge-
le herhangi bir mahallede, bir yere 
girmek zorunda kaldıysanız. Ora-
da ilişki kurma ağınız çok sıkıntı-
lı olabilir. Bu bakımdan kesinlikle 

Türkiye’de komşuluk ilişkileri ol-
sun, mahalle kültürü bakımından 
olsun, başka toplumlara göre, Batı 
toplumlarına göre daha duyarlıdır. 
Halen bu duyarlılık devam etmek-
tedir. Tamamen çekirdek aile özel-
liği göstermemektedir. Ama onun 
ötesinde artık eskisi gibi bir aile-
den de söz edemeyiz. Hayatın ge-
tirmiş olduğu şartlardan dolayı ye-
niden bir yapılanma var. Önceden 
sadece baba çalışırken, şu anda an-
ne de çalışıyor, çocuk da çalışıyor. 

Mazhar Bağlı: Sosyal kurumların 
işlevlerinde bir değişiklik mi oldu? 
Geleneksel sosyolojik kurumlar-
dan bahsediyorum.

Mustafa Orçan: Evet orada 
önemli bazı değişiklikler oldu. Ya-
ni aile artık birinci dereceden bi-
reyleri yönlendiren çevresel etken 
olmaktan öteye geçiyor. Bunun 
yerine mesela internet dediğimiz, 
özellikle sosyal ağlar ortaya çıkı-
yor. Bu ağlarla artık ailenin dışın-
da, okulun dışında, diğer bizim 
geleneksel kurumların dışında 
bir yapıyı ifade ediyor. Dolayısıyla 
asıl bireyleri ve insanları yönlen-
diren, özellikle gençleri yönlendi-
ren yeni kesimler ortaya çıkıyor. 
Bu bakımdan yani 21. y.y.’da ben-
ce en büyük sosyolojik problemle-
rin ilk beşinde kesinlikle kent var-
dır, kentleşme politikası vardır ve 
geleceğin en önemli meslekleri 
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arasında da yine kentleşme vardır 
diye düşünüyorum. 

Mehmet Tevfik Göksu: Hocamın 
başladığı yerden devam etmek is-
terim. Bazen kendi içimizdeki de-
ğer aşılmasını izale edebilmek ya 
da onu tanımlayabilmek için nos-
taljiyi kutsal addediyoruz. Oysa 
çevreye sosyolojik bir bakış açısı 
sergileyeceksek, mekânı suçlamak 
yerine şehirde yeni bir sosyal de-
ğer üretmek olarak görürsek, mev-
cut mekânsal yapı içerisinde sosyal 
değerler üretebiliriz. Örneğin biz 
projeleri onaylarken şunu diyebili-
riz. On daire ve apartmanda mut-
laka ortak mekân üreteceksiniz, 
diyebiliriz. Yeni mekânlar, yeni ta-
nımlamalar getirebiliriz. Buradaki 
bütün mesele şehre nereden bak-
tığınızla ilgilidir. Modern şehirde 
siz o sözünü ettiğiniz birçok sosyal 
değeri inşa edebilirsiniz. Burada 
şehri yönetenlerin kendisini nere-
de konumlandırdığı çok önemlidir. 
Yani kendisini konumlandırırken, 
bir teknisyen olarak mı konum-
landırıyor, bir teknokrat olarak 
mı konumlandırıyor, yönetici ola-
rak mı, yoksa kendisini bir şehrin 
lideri olarak mı konumlandırıyor? 
Eğer kendisini bir şehrin lideri ola-
rak konumlandırırsa şehre önce bir 
sosyal perspektiften bakar ve sos-
yal değer inşa eder. Çünkü şehrin 
yaşayabilmesi için en önemli şey 
sosyal değer inşa etmektir. Siz sos-
yal değeri inşa ederseniz onun ar-
kasından gelecek ekonomik değer, 
şehri kalkındırır. 

Öbür taraftan insanın şehirde-
ki bütün insan ilişkilerini dizayn 
edersiniz. Yani biz kendi durdu-
ğumuz yeri ya da kendi idrakimi-
ze şehrin temelinde insanın ol-
duğunu anlatabilmeliyiz. Şehrin 
temelindeki insanın insanla olan 
ilişkilerini düzenlemek ve onun 
insanca, huzur ve umut içerisin-
de yaşayabileceği bir şehre bakabi-
lirsek o zaman biz mevcut mekân 
içerisinde de çok rahat komşuluk 
ilişkilerinin kurgulandığı, insanla-
rın sosyalleştiği, asosyal olmadı-
ğı mekânlar üretebiliriz. Ama bil-
memiz gereken bir gerçek daha 

var. Dün komşuluk belki çok daha 
fazlaydı. Niye daha fazlaydı? Çün-
kü dün televizyon yoktu, dün bil-
gisayar yoktu, Ipadler yoktu, ço-
cuğunuzun bir ekranın karşısında 
saatlerce oturacağı oyunlar yok-
tu. Çocuk doğal olarak sosyalleşe-
cek ve bir şeylere ihtiyaç duyacak-
tı. Bugün bunlar var. Dün insanın 
kendi sosyalleşmesi için ihtiyaç 
duyduğunu bugün cihazla konu-
şarak hallediyor. Bu açıdan bizim 
bugünün çarkları içerisinde, yeni 
bir sosyal perspektifi ortaya koyup, 
bir değer inşa edip ve bu değerde 
de insanımızın sosyalleşmesini te-
min etmemiz lazımdır. Sosyal de-
ğer üretmemiz gerekiyor.

Dün insanın kendi 
sosyalleşmesi için 
ihtiyaç duyduğunu 

bugün cihazla konuşarak 
hallediyor. Bu açıdan 

bizim bugünün çarkları 
içerisinde, yeni bir 
sosyal perspektifi 
ortaya koyup, bir 

değer inşa edip ve bu 
değerde de insanımızın 

sosyalleşmesini 
temin etmemiz 

lazımdır. Sosyal değer 
üretmemiz gerekiyor. 

Mustafa Orçan: Aslında Baş-
kanım, tam da güzel değindiniz. 
Komşuluk ilişkisi devam ediyor 
ama nerede? İnternet üzerinde, in-
ternet komşuluğunda sosyal med-
yada bir gruba üye oluyorsunuz. 
Öyle bir komşuluk var. Dolayısıyla 
aslında bu dayanışma ilişkiler hiç-
bir zaman kaybolmuyor. Başka bir 
şeye dönüşüyor. Şimdi artık inter-
net komşuluğu var. 

Hasan Taşçı: Çünkü bu bir ihti-
yaçtır ve zaman içerisinde ortadan 
kalkmıyor. 

Yasin Aktay: Farklı bir şey da-
ha söylemek istiyorum. Komşuyu 

sevmek Hristiyanlıkta otuz iki 
farzdan birisiymiş gibi, İslam’da 
da böyledir. Komşuya karşı so-
rumluluk vardır. Komşuya karşı 
sorumluluk tamam da bakıyorsu-
nuz komşun açken kendin tok ya-
tamazsın. Bu İslam’da çok önemli 
şiarlardan bir tanesidir. Bugün ba-
kıyorsunuz insanlar öyle sitelerde 
yaşıyorlar ki, aç bir komşusu yok. 
Bu komşuluk kavramı başlı başına 
irdelenmesi gereken bir şeydir. Ya-
ni insanların kendisiyle aynı sos-
yal statüye sahip, aynı sosyal taba-
kalaşmaya mensup insanlarla bir 
arada yaşıyor olmaları aslında bir 
sapmadır bana göre. Bu genel ola-
rak kentin ürettiği en önemli sap-
malardan bir tanesidir. Bunu bir 
şekilde aşmak şöyle mümkün ola-
bilir. Tam anlamıyla aşmak müm-
kün değildir. Çünkü o bütün insan-
ların beraber yaşadıkları o mahalle 
kültürünün ve yahut o sosyal alan-
ların, mekânların terbiye edici, in-
sanı eğitici, insan ruhuna işleyen 
bambaşka bir etkisi oluyordu. Tam 
olarak eski yapıya dönmek bu-
gün mümkün olamayabilir. Çünkü 
farklı sosyal tabakalara mensup in-
sanlarla bir arada yaşamaya kimse 
mecbur edilemez. Gerçekçi olmak 
gerekirse zorlayamaz. Böyle bir şey 



yok şu anda. Ama şu mümkün ola-
biliyor. Komşuluk kavramına yeni 
bir boyut getirmek gerekiyor. Du-
yabildiği, görebildiğin veya hisse-
debildiğin bir şekilde senin bilgi 
alanına girmiş olan herkes senin 
komşundur. Yani aç olan herkes 
senin komşundur. Seninle beraber 
yaşıyor olması gerekmiyor. Şeh-
rin neresinde olursa olsun. Sadece 
şehrin değil, dünyanın neresinde 
olursa olsun.

Mehmet Tevfik Göksu: Esenler’de 
hayır marketimiz var. Yıllık yakla-
şık 6 milyon liraya yakın harcaması 
var. Bu 6 milyonu biz devlet bütçe-
sinden karşılamıyoruz. Şehirli ve-
riyor. “Yoksul komşuma sen götür, 
ben verirsem rencide olur” diyor. 
Özel kartı var, gelip oradan alabili-
yor. Mesela kardeş ailemiz var. Şe-
hirde kronik yoksullarımız var. Şe-
hirli zenginler o kardeş yoksulları 
kendisine kardeş ediniyorlar. Bü-
tün masraflarını karşılıyorlar.

Mustafa Orçan: Yasin Hocam bu-
rada ilginç bir şey geldi aklıma. 
Ben şöyle bir kavramlaştırma ya-
pacağım bu konuşmalardan son-
ra. Mekânsal komşuluğa karşılık 
küresel komşuluk. Şimdi küresel 
komşuluklar var. Ağlarla örülen, az 

önce bahsetmiş olduğumuz sosyal 
ağlar, internet komşuluğu.

Hasan Taşçı: Bu durumda kom-
şuluk sorumluluğunun arttığın-
dan mı bahsedeceğiz? Bana kalırsa 
kentsel ayrışma komşuluk sorum-
luluğunu azaltıcı bir etkiye sahip. 
Yüksek gelir grubundaki insanlar 
bir arada yaşadıkları için artık fakir 
komşulara sahip değiller.

Mekânsal komşuluğa 
karşılık küresel 

komşuluk. Şimdi 
küresel komşuluklar 
var. Ağlarla örülen, 
az önce bahsetmiş 

olduğumuz sosyal ağlar, 
internet komşuluğu. 

Yasin Aktay: Aslında bu sorumlu-
luk kavramı üzerinde yoğunlaşma-
mız gereken bir şeydir. Burada me-
sela İslam’ın bir döneminde galiba 
Hz. Ömer zamanında, artık bir de 
Ömer Bin Abdülaziz için söyleme-
liyim. İki yıllık bir dönem ama nasıl 
bir şey olabilir yüce dine sublimas-
yon konusu olabilir bilemiyorum. 
Ama bir dönemin insanları bir şe-
hir içerisinde zekât verecek insan 
bulamıyorlardı. Neden böyle olu-
yor? Fiziksel anlamda ve maddi an-
lamda nisap miktarına sahip olan 
herkes sahip olduğu için mi yoksa 
zekât verilebilecek durumda olan 
insanların kanaati dolayısıyla mı 
böyle bir şeydir onu bilemiyorum. 
Ama böyle de olsa bu da önemli bir 
göstergedir neresinden bakarsanız. 
Bugün belli bir site içerisindeki in-
sanların, kendi maddi durumlarına 
yakın insanlarla bir arada yaşıyor 
olmalarını her ne kadar bir sapma 
olarak nitelendiriyor olsa da artık 
bugünün, modernitenin şartları-
dır. Bunun geri döndürülmesi ko-
lay teklif edilebilir bir şey değildir. 
Bir ya da iki kişiye teklif edebilirsin 
ama bu sosyal anlamda böyle bir 
şeyi teklif edemezsiniz. Ama bu-
gün yine de şunu söyleyebiliyoruz. 

Bence sevinmemiz gereken bütün 
kötülüğüne rağmen bu durumun 
iyi tarafı şudur; tarihte belki hiç ol-
mamış olduğu kadar hayırseverlik 
trendi var, habitusu var. Bırakınız 
Türkiye’de işte sol çevrelerin çok 
eleştirdikleri o sosyal yardımlar, 
hayırseverlik, sadaka kültürü diye 
aşağıladıkları o durum aslında top-
lumu sağıltan bir habitus, bir dav-
ranış biçimi ve bu son zamanlar-
da daha çok gelişmiştir. Bu sadece 
şehir içerisinde sosyal yardımı ge-
liştirmiyor. Bugün övünebileceği-
miz bir durum ortaya çıkarıyor ki 
Somali’ye bir, iki haftalık bir kam-
panya ile beş yüz milyon dolar gi-
bi bir rakam çıkarıyor ki, batı ülke-
lerinin dudaklarını uçuklatan bir 
rakamdır bu yani. Suriye’den yedi 
yüz bin insanı Türkiye’de konuk 
ediyoruz. Türkiye’de yedi yüz bin 
insan mülteci ve Türkiye’nin mi-
safiridir. Türkiye halkı bunları cid-
di bir travma yaşamadan, ciddi bir 
sosyal sarsıntı yaşamadan hazme-
debiliyor. Bakın Avrupa Birliği gibi 
müreffeh bir ülke, sosyal yardımla-
rın belli bir mekanizmaya, planla-
maya ve bilimselliğe dayandırılmış 
olduğu bir ülkedir. 27 ülke bir ara-
ya gelip, Suriye’den ne kadar mül-
teci kabul edebileceğini tartıştı-
lar ve otuz bin ile açılan rakam, on 
sekiz bine kadar indi. Yani en faz-
la on sekiz bine bakılabilir denil-
di. Orada da şu şartlar düşüldü. 
Şu rezervler konuldu. Kabul edile-
bilecek olan mültecilerin, belli eği-
tim düzeyine sahip olması gerekir. 
Çünkü toplum bunu hazmedemez. 
İşte eğitimsiz ve vasıfsız insanların 
gelmesini toplum hazmedemez. 
Düşünün 27 tane ülkeden on se-
kiz bin kişi kabul ediliyor. Türkiye 
ise hiçbir kayıt ve şart düşmeksizin 
yedi yüz bin insanı hazmedebiliyor. 
Neticede bunların hazmedilmesi 
bir toplumun özveri kapasitesidir 
aynı zamanda. Çok şükür bu Tür-
kiye ile her bakımdan gurur duya-
bileceğimiz, halk olarak, toplum 
olarak gurur duyabileceğimiz bir 
şeydir. Şimdi bu moderniteye ver-
yansın edilir. Yaşadığımız dönemin 
modernitesi üzerine, modern ken-
tin insanı nasıl yabancılaştırdığı 
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üzerine, değerlerimizden ne ka-
dar uzaklaştırdığı üzerine ama bu 
tarafını da görmek lazım bence. 
Pekâla yüce değerler, peygamber-
lere yönlenmiş olan, peygamber-
lerin insanlara bildirmiş olduğu 
yüce değerler nasıl Ashab-ı Kiram 
gibi çok örnek toplumlar ortaya çı-
karmışsa, sonraki kuşaklarda her 
dönem benzer modelleri tekrar 
üretebiliyor.

Hasan Taşçı: Hocam, ben komşu-
luk ilişkilerinden başka bir konuya 
geçmek istiyorum. Bugünün şehir-
lerinin sosyolojik yapısının oluş-
masında çok önemli etkisi olan ol-
gulardan birisi de göçtür. Göç şu an 
için büyük bir kentsel unsur olarak 
varlığını devam ettiriyor. Göçle 
oluşan bir toplumsal yapı var. Bir 
mekân var hatta. Ama biz toplumu 
konuştuğumuz için biraz da bunu 
konuşalım. Göçün oluşturduğu bir 
şehri yönetmek nasıl oluyor?

Mehmet Tevfik Göksu: Göçün 
oluşturduğu bir şehri yönetirken, 
bu söylediğiniz o mahalle kültürü, 
komşu dayanışması, küçük tanı-
şıklık bunların hiç birisi olmuyor. 
Hep değişken insanlarla komşu-
luk yapmak zorunda kalıyorsu-
nuz. Mesela Esenler’de “otuz yıldır, 
kırk yıldır aynı mahallede beraber 
yaşıyoruz” diyen çok az insan var. 

Çünkü Esenler’in ortalama oturma 
yılı on yıldır. Siz otuz yıl, kırk yıl, el-
li yıl aynı mekânda oturma imkânı 
bulmamış insanla hangi gelenek-
sel kodlarla birbirleriyle dayanışma 
örüntüsü veya farklı bir komşuluk 
kültüründen söz edeceksiniz. Bu 
göç meselesi hem geldiği yeri, hem 
de gittiği yeri perişan ediyor..

Bugünün şehirlerinin 
sosyolojik yapısının 

oluşmasında çok önemli 
etkisi olan olgulardan 
birisi de göçtür. Göç şu 

an için büyük bir kentsel 
unsur olarak varlığını 

devam ettiriyor.  

Hasan Taşçı: Aynı zamanda bir 
kültür taşımasından da bahsediyo-
ruz sanıyorum.

Mehmet Tevfik Göksu: Bir taraf-
tan kültür taşıması yaparken, öbür 
yandan kültürel kaotik durumu da 
ortaya çıkarıyor. Ne geldiği kültürü 
taşıyabiliyor ne de gittiği yerde kül-
tür edinebiliyor. Ortaya tanımı ger-
çekten çok zor olan birçok kozmo-
polit bir kültür çıkıyor. Bu açıdan 

göç belki de bugün üzerinde dur-
duğumuz, kent ve sosyoloji dediği-
mizde en çok üzerinde durmamız 
gereken konu. Çünkü birçok değeri 
temelinden aşındırıyor. 

Mazhar Bağlı: Göçle ilgili şöyle bir 
paradoksun var olduğunu ve bu-
nun belki de göç sosyolojiyle ilgi-
li en önemli tartışma başlıklardan 
birisi olduğunu düşünüyorum. Bir 
taraftan insan özü itibariyle böyle 
göçebe bir varlık gibi, ama bir ta-
raftan da yerleşmeyi arzu eden bir 
varlıktır. Hem hareketli, hem de 
kalıcı olmayı istiyor. Bu galiba in-
sanın cennetten kovulma hikaye-
sinin izlerine işaret ediyor. Hem 
cennette kalmak istedi Adem pey-
gamber hem de orda kalmanın 
şartlarına uymadı. Göç ile bu çe-
lişki somutlaşmış oluyor sanırım. 
Bu dünyada kalıcı olmak istiyoruz 
ama ölümlü olduğumuz kadar da 
başka hiçbir bilgiden emin değiliz. 
Ki bana göre bu son derece anlamlı 
bir paradoks. İnsanın varlığını de-
vam ettiren en önemli çelişki ya da 
çatışma da denilebilir.

Diğer konuya gelince yani sosyo-
lojinin konusu olan göç hareketi 
malum ciddi bir toplumsal değişi-
me neden olduğu için münhasıran 
bu konuyla alakalı belli bir sosyo-
lojik alan ve literatür vardır. Klasik 



kırdan kente göç ile ilgili teoriler 
sanayi devrimi ve sonrasındaki ge-
lişmelerle bağlantılı bir hareketlilik 
olarak tanımlamaktadırlar ve doğ-
rudur da. Lakin bu konuda sanırım 
tek bir şablon yok. belki de bizim 
ülkede bahsi geçen sanayileşme-
ye bağlı olarak görülen göç diğer 
toplumlardakinden daha farklı bir 
dinamik veya sosyoloji doğurdu. 
Avrupa’da sanayi devrimine bağlı 
göçler planlı kentleri doğurdu biz-
de ise gecekonduları. Dolayısıyla 
aynı sosyolojik dönüşümden söz 
edilemez. Dünyadaki kırdan kente 
olan göçlerin genel trendine bak-
tığımızda, bizdekinden biraz da-
ha farklı olduğunu görüyoruz. Biz-
de 1950’ye kadar özellikle tarımsal 
alandaki değişime bağlı olarak 
gerçekleşen bir göç trendi var ve 
1980’lere kadar devam eder. Da-
ha sonra 90’lara kadar görece daha 
farklı gerekçelere bağlı olarak de-
vam eden orta sınıflaşma arzusu-
nu yansıtan bir dalgadan söz edi-
lebilir. 1990’lardan sonrası da bir 
başka saikledir. Yani bunların her 
birisinin gerekçeleri farklı ama ta-
mamının şöyle bir sorunu var. Göç 
edenler göç ettikleri yeri benimse-
mek yerine gittikleri yeri kendileri-
ne benzetmeye başlıyorlar. Kentli-
leşmede son derece geç kalınmakta 
ve kurumsal senkronizasyon bir 

türlü yakalanmamaktadır. Bir baş-
ka ifade ile daha önce göç eden 
hemşeri-akrabaların rehberliğinde 
gerçekleşen bu göç kişilerin kent-
leşme sürecini sağlamasına imkân 
tanıyan temel alt yapı dinamikleri-
ni harekete geçirmiyor. Aksine onu 
frenliyor. Kendi kültürüne yaban-
cılaşmakla suçlanmamak için mu-
hafazakarlığını devam ettiriyor. Bu 
durum aslında yeni bir sosyoloji-
nin siyaseti ve yönetimi belirleme-
sini de beraberinde getirdi. Bence 
önemli bir konu burası.

Göç edenler göç ettikleri 
yeri benimsemek 
yerine gittikleri 
yeri kendilerine 

benzetmeye başlıyorlar. 
Kentlileşmede son 

derece geç kalınmakta 
ve kurumsal 

senkronizasyon bir türlü 
yakalanmamaktadır.  

Teknik olarak da göçün sağlıklı işle-
mediğini görüyoruz zaten. Normal 
şartlarda göç edecek olan birisi-
nin izlemesi gereken üç-dört adım 
veya süreç vardır. Nedir bunlar? 

Hazırlık aşaması dediğimiz, kişi-
nin göç edeceği yere gidip-gelmesi, 
onu tanıması, onunla ilgili bir ha-
zırlık yapması, daha sonra göç et-
tiği yere yerleşmesi ve adaptasyo-
nun sağlanması, daha sonra oranın 
kültürünü edinmesi, orada sosyal-
leşmesi ve kendine ait bir çevre 
edinmesi. Bizde bu hazırlık aşa-
ması hiçbir biçimde gerçekleşmi-
yor. Yani kişi orayla irtibatını ku-
rarken, makro ölçekteki yerleşim 
biriminin genel sosyolojisiyle irti-
bat kurmuyor, orada bulunan nok-
tasal alan üzerinde irtibat kuruyor. 
Mesele A mahallesinde akrabası 
varsa o mahalleye gidiyor. Diyelim 
Adıyamanlı birisi gelip, Esenler’e 
yerleşecekse, Esenler’le ilgili ge-
nel bir bilgi edinmiyor. Esenler’in 
herhangi bir mahallesinin, herhan-
gi bir sokağında oturan akrabasıy-
la irtibata geçiyor ve o akrabası 
üzerinden bir hazırlık aşamasın-
da bulunduktan sonra oraya gelip 
yerleşiyor. Dolayısıyla Esenler’le il-
gili bir kültür veya İstanbul’la ilgi-
li bir kanaat sahibi oluşmuyor. Ya-
ni kentleşme kültürü gelişmiyor. 
Kentlileşmiyor.

Yasin Aktay: Gettolaşma dedi-
ğimiz olgu böyle oluşuyor. Aslın-
da batılı anlamda herkesin bir bi-
rine karışmış olduğu kozmopolit 
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bir toplum oluşmuyor da, herkesin 
kendi küçük mecrasında, bir bakı-
ma köyün şehre taşındığı bir du-
rum oluşuyor.

Bütün çelişkileri 
içerisinde barındıran 
metropolleşmeye biz 
kırsal metropolleşme 
diyoruz. O da şudur; 

en eğitimli olanla, 
en eğitimsiz olanın 

yan yana durduğu ve 
aynı şekilde en fakir 
olanla, en zenginin 

aynı mekânda yaşadığı, 
en kültürlü olanla, en 

kültürlü olmayanın 
ya da henüz eğitim 

almamış olan insanların 
bir arada yaşadığını 

ifade eden şeyin adıdır.  

Mazhar Bağlı: Evet gettolaşma 
böyle oluşuyor hakikaten. Fakat bu 
hangi soruna yol açıyor?. Bana gö-
re şuna neden oluyor.

Yasin Aktay: Bunu niye sorun 
olarak düşünelim ki? Bence so-
run değil aksine Türkiye’ye özgü 

bir kentleşme var bence. Kentleş-
menin bir dinamiği olarak da 
görebiliriz. 

Mazhar Bağlı: Hocam, oradaki 
yani daha önce yaşadığınız sosyo-
lojik ortamdaki hukuk anlayışını 
ya da hukuka ilişkin temel kural-
ları buraya taşıdığınızda bir sorun 
var bence. Kırsal alandaki insan-
ların oradaki geleneksel huku-
ka itaat etmeleri toplumsal baskı 
üzerindendir ama kent hukukuna 
itaat etmenin en belirleyiciliği ce-
zai yaptırımdır.

Hasan Taşçı: Bu başlı başına ken-
disi bir sorun olmayabilir ama bu-
nun ortaya çıkardığı ve şehri zorla-
yan çok ciddi sorunlar var. 

Yasin Aktay: Bu bir tarzdır 
aslında.

Hasan Taşçı: Esenler’le ilgili yap-
tığım bir çalışmada 40-50 yıl-
dır Esenler’de yaşayanlara sordu-
ğum zaman bana şunu söylediler. 
“Otogar geldikten sonra Esenler 
bazı problemleri yaşamaya başla-
dı.” Mesela birisi, “Otogar geldik-
ten sonra biz Esenler’de sahte para 
ile tanıştık” dedi. Otogar geldikten 
sonra, otogar ne getirdi, göçü ge-
tirdi Esenler’e. Diğer şehirler için 
de problemlerin menşei. Göç tek 
başına bir problem olmayabilir.

Yasin Aktay: Otogar yabancıyı 

getirdi. Yani bir dönem uzun süre 
beraber yaşayıp, birbirine alışan, 
birbirini tanıyan insanlar, tanışık-
lığı tecrübe ediyorlar. Göç yabancı-
yı getiriyor. Aynı zamanda kozmo-
politizmi ve yabancılığı ve kaosu 
üretiyor. 

Mustafa Orçan: Aslında 1950’ler-
den, 80’lerden sonra Türkiye’nin 
kendi deneyimlerinden hareket-
le yaşadığı bu metropolleşme bir 
“kırsal metropolleşme”dir. Kırsal 
metropolleşme nedir? Bütün çe-
lişkileri içerisinde barındıran met-
ropolleşmeye biz kırsal metro-
polleşme diyoruz. O da şudur; en 
eğitimli olanla, en eğitimsiz ola-
nın yan yana durduğu ve aynı şe-
kilde en fakir olanla, en zenginin 
aynı mekânda yaşadığı, en kültür-
lü olanla, en kültürlü olmayanın ya 
da henüz eğitim almamış olan in-
sanların bir arada yaşadığını ifade 
eden şeyin adıdır. En modern en 
yüksek katlı binalarla, gecekondu 
binalarının bir arada yaşadığı yer-
dir. Bir taraftan siz gecekondu ha-
yatında tavuğun yetiştirildiğini, 
hayvanın yetiştirildiğini görürken, 
diğer tarafta çok devasa binaların 
olduğu, dolayısıyla bütün çelişki-
leri içerisinde barındıran şeyin adı 
“kırsal metropolleşme”dir. Dolayı-
sıyla bundan sonraki süreçte özel-
likle belediye başkanlarının ya da 
bu uygulamadan sorumlu olan ki-
şilerin bence bu çelişkilerin nasıl 
ortadan kaldırılacağı ile ilgili dü-
şünmesi gerektiğini söylemek is-
tiyorum. Öyle bir şeydir ki bu kır-
sal metropolleşme, hatırlarsanız 
İstanbul’da beş veya yedi yıl önce 
bir vaka olmuştu. Bir eğlence mer-
kezi vardı, oranın bir duvarı çöktü 
ve duvarı çöken bina gecekondu-
nun üzerine düştü ve o evden bir 
kaç ölü çıktı. O akşam eğlenceye 
gelen bir şahsın bir gecede harca-
mış olduğu para yüz ya da elli bin 
TL civarındadır. Ama diğer o en-
kaz altında hayatını kaybeden ai-
lenin beş altı yılda kazanamayacağı 
kadar büyük bir rakam bu. Müthiş 
bir çelişki var. Bu bakımdan yapıla-
cak olan kentsel dönüşüm veya di-
ğer projelerde olsun, insanlara bu 



anlamda acaba fırsat eşitliği ekse-
ninde kentten faydalanma imkânı 
nasıl olabilir? Bu imkânlar sosyal 
mekânlar olabilir, daha başka ak-
tiviteler olabilir. Yaşayan insanlara 
hizmet ne kadar iyi ise memnuni-
yet düzeyi o kadar artacaktır.

İnsanımız ilk etapta 
şehri kendisine bir 

alan olarak görmüyor. 
Bu yeni yeni başladı. 

Artık insanlar az önce 
hocamın da söylediği 

gibi bunları konuşmaya, 
bunları tartışmaya, 
yeni değerler inşa 

etmeye başladı. 
Şehirde mevcut bu yapı 
içerisinde, yeni değerler 

inşa etmeye başladı.

Mazhar Bağlı: Kent sosyolojisi, 
kentin genel atmosferi bir kentleş-
me bilincini oluşturmuyor mu? Ni-
ye oluşturmuyor?

Mehmet Tevfik Göksu: Bir de-
fa insanlar bir kente geldikleri 

zaman, kentte önce şehrin doku-
sunu görmüyorlar. İnsanlar şunu 
düşünmüyor. Ben on yıl sonra şu 
ilçeye gideceğim, orada şöyle bir 
hayat kuracağım, şöyle şöyle çevre 
olacak şeklinde bir hayat planı yok. 
Günler, şartlar sizi zorluyor ve kal-
kıp şehre gidiyorsunuz. 

Mustafa Orçan: Gündelik hayatın 
akışına bırakıyor. 

Mehmet Tevfik Göksu: Gittiğiniz 
şehirde yaptığınız tek iş var. Ak-
şam evinize ekmek götürebilmek. 
Başka hiçbir şeyi görmüyorsunuz. 
Bütün mesele şudur hocam. Bizim 
şehirlerimiz adeta rüyalarımız gi-
bidir. Korkularımız ve umutları-
mız üzerine kuruluyor. Rüyada da 
ya korkarsınız ya da umut dolu 
şeyler görürsünüz. Bizim de şehir-
lerimiz böyle kuruluyor. Oturuyor-
sunuz, kafayı hiçbir yere açmadan 
korku üzerine yarın akşam, bir ay 
sonrası, iki ay sonrası ne olacak? 
Acaba Ahmet’in oğlu gitti, valizini 
alıp geri mi gelecek? Yoksa orada iş 
mi tutunacak? Hayata bağlanacak 
mı? Korkuları ve ümitleri üzerine 
şehirler kurulduğu için kentlilik-
ten bahsetmek zor. İnsanımız ilk 
etapta şehri kendisine bir alan ola-
rak görmüyor. Bu yeni yeni başladı. 

Artık insanlar az önce hocamın da 
söylediği gibi bunları konuşmaya, 
bunları tartışmaya, yeni değerler 
inşa etmeye başladı. Şehirde mev-
cut bu yapı içerisinde, yeni değerler 
inşa etmeye başladı.

Mazhar Bağlı: Şehir Düşünce 
Merkezi bunun için var. Vatandaş 
geliyor. Tam da sizin bahsettiğiniz 
gibi korkularını, rüyalarını falan 
kente bağlıyor. Kent de zaten böyle 
fırsatlar üreten bir mekanizma de-
ğil mi?

Mehmet Tevfik Göksu: Öyle, o 
fırsat kendini korku olarak izah 
ediyor. Mesela İstanbul’u onluk di-
limler halinde mukayese etseniz. 
Onluk dilimler halinde 1980-1990, 
1990-2000, 2000-2010, 2010-
2020 diye mukayese edin. Bu süreç 
içerisinde şöyle bir tahlil ettiğiniz-
de acaba İstanbul dün mü daha in-
san yüzlüydü, yoksa bugün mü da-
ha insan yüzlü? Dün mü daha fazla 
değer dayanışması vardı? Bugün 
mü daha fazladır? Bugün daha faz-
la olduğunu düşünüyorum. 

Mazhar Bağlı: Bu biraz da yöne-
timle alakalı değil mi?

Mehmet Tevfik Göksu: Aynen 
öyle. Niye yönetimle alakalı? Bakın 
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Esenler’de 2009 yılında araba sayı-
sı %12,5 iken şu anda %25’tir. İn-
sanlar o günübirlik koşuşturma-
ca arasında, hayat gayelerini bir 
kenara bırakıp da, etrafa bakma-
ya başlayınca, dostlar ediniyorlar, 
komşular ediniyorlar. Yeni sos-
yal alanlar üretiyorlar. Yeni sosyal 
mekânlar üretiyorlar. Yeni sosyal 
iletişim biçimleri üretiyorlar. 

Mazhar Bağlı: Yasin hocam, son 
olarak göç konusuyla ilgili sizin 
görüşlerinizi alalım. Siz başta söy-
lediniz ya, bir nevi bu yeniden bir 
üretim, sosyoloji üreten bir meka-
nizma olarak karşımıza çıkıyor.

Yasin Aktay: Şöyle söyleyeyim. 
Göç aslında insan tabiatına en uy-
gun hareketlerden biri olarak kar-
şımıza çıkıyor. 

Mazhar Bağlı: Ama şöyle de bir 
şey yok mu? Aynı zamanda bizim 
bir yerleşik hayata geçme gibi bir 
yanımız da yok mu?

Yasin Aktay: Var, tabi ki. Ama hız-
lı bir gelişme ve değişme yaşayan 
bütün sosyal yapılar bir hareket-
lilik de yaşarlar. Hareketlilik her 
zaman mevcut yapıyı, sabit olan 
yapıyı, birazcık sarsarlar. Hatta o 
tehdidi, gerilimi üretirler. Büyük 
toplumlar biliyorsunuz göçlerden 
sonra kurulur. Bu sosyolojik olarak 
da tarihte çok kolay ispatlanabilen 
bir şeydir. İbn-i Haldun bunun mo-
dellemesini çok başarılı bir biçimde 

yapmıştır. Bir toplum yerleşik ha-
yatta uzun süre kaldığı zaman, bir 
süre sonra donar kalır. Onu mutla-
ka harekete geçiren bir göç dalgası 
vardır. Bilhassa Peygamber Efendi-
mizin, Medine bizim için çok mo-
dern bir şehirdir. Ama bu modern 
şehrin sadece Peygamber Efendi-
mizin hayat süresi içerisinde bak-
tığımızda toplam on yıldır aslında. 
Peygamber Efendimizin Medine’de 
ortaya koyduğu hayat süresi on yıl-
dır. On yıl içerisinde de o toplu-
mun neredeyse %90’ı değişmiştir. 
Peygamber Efendimizden sonra da 
orada kalan insanların belki de % 
90’ı o şehrin dışında başka yerler-
de vefat etmişlerdir. Ashab-ı Ki-
ram-ın sadece %10’unun mezarla-
rı Mekke ve Medine’dedir. Bunun 
dışında kalan %90’ı başka başka 
ülkelerde, başka başka şehirlerde 
ölmüştür. Dolayısıyla buradan bü-
yük bir İslam medeniyeti ortaya 
çıkmıştır. Bugün gelenek dediği-
miz, bizim değerlerimiz dediğimiz, 
sabit zannettiğimiz, o medeniyeti-
miz ve kültürümüzün ne kadar ha-
reketli olduğunu görebilmemiz açı-
sından ilginç bir referans alanıdır. 
Ben öyle çok sabitelere prim veren 
bir yaklaşımı çok doğru bulmuyo-
rum. Aksine hareketlilik içerisinde 
önemli olan bu değerleri ne kadar 
üretebiliyorsunuz? Doğru değerler 
adına ne kadar her şeyi harekete 
geçirebiliyorsunuz? Yoksa sabite-
ler yer yer çok köhnemiş durumlar 

da ortaya çıkarabiliyor. Bunları 
tekrar daha adil bir biçimde pay-
laşmanın yolu yeni hareketlilik-
ler ortaya koymakla olabiliyor. Bir 
toplum kendi içinde çok fazla sa-
bitleşmişse, çok fazla durağanlaş-
mışsa o bir şekilde harekete geçer 
ki, ayet-i kerimenin hikmeti biraz 
da odur. Eğer “Allah’ın sizi birbiri-
nizle savması olmasaydı, camiler, 
havralar, mescidler, kiliseler ha-
rap olurdu.” Bizzat bu dinamik bile 
ayet-i kerime ile sabit kılınan bu di-
namik bile bir insana yakışan şeyin 
hareketlilik olduğunu gösteriyor. 
Ama tabii ki Allah böyle felaketler 
sonucu ortaya çıkmış hareketlilik-
ten korusun. Ama biraz da gerçekçi 
olmak gerekirse tarih bu tür hare-
ketliliklerle doludur. Tarihi oluştu-
ran da bu tür hareketliliklerdir.

Bir toplum yerleşik 
hayatta uzun süre 
kaldığı zaman, bir 
süre sonra donar 

kalır. Onu mutlaka 
harekete geçiren bir 
göç dalgası vardır.

Mustafa Orçan: Burada İslam’da-
ki göçün nedenleriyle, Türkiye’de 
bizim yaşamış olduğumuz göç ara-
sında fark var tabii ki. Burada bunu 
ince bir ayrıntı olarak söylemek la-
zımdır. Yoksa göç olgusu genel an-
lamda tabii ki, ”Allah’ın arzı geniş 
değil miydi?” Şeklindeki ibareler-
le açık seçik ortadadır. Burada asıl 
mesele zannediyorum göç etmek-
te değil, göçü karşılamakta. Yani 
bizim asıl meselemiz budur. Göç 
etmek değil, bu göçü nasıl karşıla-
yacağımız önemli. Bunlara ne tür 
imkânlar vereceğiz? Hazır sunum-
ları da verebilirsiniz. Konya gibi 
Kayseri gibi.

Yasin Aktay: Burada araya gire-
bilir miyim? Biz insanlık tarihin-
de yaşanan bir takım göçlere da-
ir bir teorinin peşinde değiliz. Şu 
anda bir planlama peşindeyiz. Şu 



anda yaşanmakta olan zaten bilfi-
il karakteri haline gelmiş olan bu 
göç olgusunu karşılayıp, onu başa-
rılı bir biçimde planlamak, planlar-
ken de değerlerimizle muvafık bir 
biçimde yeni modeller ortaya çı-
karmakla yükümlüyüz. Her ne ka-
dar Medine’de bahsettiğim bu şey 
varsa da, bu hareketlilik söz konu-
suysa da Medine diye bir model de 
üretilmiştir bu hareketliliğin içeri-
sinde. Bugün hepimiz için ideal bir 
şehir için orayı model alabiliyoruz. 

Mesele zannediyorum 
göç etmekte değil, göçü 

karşılamakta. Yani bizim 
asıl meselemiz budur. 

Göç etmek değil, bu göçü 
nasıl karşılayacağımız 
önemli. Bunlara ne tür 

imkânlar vereceğiz? 
Hazır sunumları da 

verebilirsiniz. Konya 
gibi Kayseri gibi.

Mustafa Orçan: Suriye’den göçen-
ler de bir model, Medine modeli 
gibi.

Yasin Aktay: Suriye mode-
li biraz daha farklı. Bir felaketten 
kaçıyorlar.

Mustafa Orçan: Mekke’deki kaçış 
de yine bir felaket nedeni iledir. 

Yasin Aktay: Orada bir darlıktan 
kaçış var. Tutup da orada bir kat-
liam söz konusu değil. İnsanların 
inançları üzerine bir takım baskı-
ların yapıldığı ortamda aslında hic-
ret orada çok başarılı bir siyaset 
modelidir. Bir kaçış değildir. Hak-
kını yemeyelim. Bugün yaşamakta 
olduğumuz göç 1950’den beri ya-
şanmakta olan bir göçtür. Tek par-
ti dönemi toplumsal hareketliliğin 
neredeyse minimuma indirildiği 
bir dönemdir aynı zamanda. On-
dan dolayı bir değişim yaşamıyor. 
Ondan dolayı müthiş bir metafizik 
ama seküler metafizik bir algı üre-
tilmiştir. Bu da çok paradoksal bir 
şeydir. Sekülerliğin metafizik kav-
ramlarla, daha doğrusu bir meta-
fiziğin seküler kavramlarla ifade 

edilmesi çok paradoksal bir durum 
oluşturuyor. 1950 yılında başlıyor 
Türkiye’deki toplumsal hareketli-
lik ve 50’li yıllarda yaşanan bu ha-
reketlilik bu gün Türkiye’yi %80’i 
kentlerde yaşayan bir modele ta-
şımıştır. Geriye kalan %20’nin de 
artık neredeyse kentin bütün im-
kânlarından faydalanabildiği bir 
durum ortaya çıkarmıştır. Bugün 
ellili yıllardaki kent toplum dina-
miğinden ya da geriliminden çok 
farklı bir noktadayız. 

Mustafa Orçan: Oraya bir ek ola-
rak, cumhuriyetin kuruluşundaki 
yaşanan paradoksa dikkat çekmek 
istiyorum. Cumhuriyet Türki-
ye’sinde batılılaşma politikasında 
aşırı derecede çağdaşlaşma vurgu-
su var. Ama hiçbir çağdaşlaşma-
da köylü politikasıyla, köy politi-
kasıyla çağdaşlaşmaya gidilemez. 
Dolayısıyla Köy Enstitüleri de da-
hil bütün politika “Köylü şehirlinin 
efendisidir” politikasıyla… 

Yasin Aktay: Bolşevik devrimin-
deki Cobsky’ci bir anlayış sergileni-
yor. Daha sonra Mao’nun üretme-
ye çalıştığı şeydir. Ama yani eğer 
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sanayiniz yoksa ve sanayiye de ce-
saretiniz yoksa mecburen köylüye 
bağlanacaksınız. Çünkü devletin 
bütün geliri köydür. Devletin bü-
tün gelir kaynağı eğer köylünün 
ürettiği tarımsal ürünse, tahılsa 
köylüyü biraz geliştireceksiniz.

Mustafa Orçan: Köyde sosyolojik 
anlamda aslında ne vardır? Köy sı-
nıfsal dikey geçişe izin vermez. Ya-
tay geçişlidir. Hatta okuyanı dahi 
sabitlemiştir. Köy Enstitülerinde 
aslında oradan mezun olan, öğ-
retmen olan çok nitelikli insanlar 
aslında farklı bir hayat görmek is-
tiyor. Şehir hayatını da görmek is-
tiyor. Ama öyle bir şeye bağlıyor ki, 
sen burada çalışacaksın, köylülere 
hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu 
insanların gelecekle ilgili beklenti-
sini kesmiş bulunuyorsunuz. Bu da 
ayrı bir paradokstur. 

Mazhar Bağlı: Kent tanımlama-
larında sürekli bir çatışma tezi söz 
konusudur. Kent sosyolojisini ya-
pılandıran çatışmacı kentsel teori-
lere alternatif bir teori geliştirilebi-
lir mi? Klasik sosyoloji kentleri hep 

bir çatışma alanı olarak gösterir ya. 
Yani bu çatışmacı teorilerin dışın-
da yeni bir teori geliştirilebilir mi?

Kentin insanı yutmasına 
karşı modern kentte 

insanların geliştirdiği 
bir takım tedbirler 

oluyor. O tedbirler de 
sivil toplum dediğimiz 

yapıları ortaya çıkarıyor. 
Cemaat, sivil toplum 
veya yeniden modern 

anlamda cemaatin 
dönüşünü görebiliyoruz. 

Yasin Aktay: Vardır tabii ki. Kent 
merkez, çevre çelişkisi olarak da 
bakabiliriz. Merkez, çevre çelişki-
si bir yandan çatışmacı bir teoridir. 
Ama bir yandan da işlevselci bir ta-
rafı vardır. 

Mehmet Tevfik Göksu: Şehirde-
ki doğal hareketliliği sağlar. Yoksa 

şehir çok statik hale gelir.

Yasin Aktay: Tabii şehir bir yan-
dan insanların herkesin birbirini 
tanıdığı bir yer haline geldiği za-
man şehir olmaktan çıkıyor. Şehir 
dediğiniz zaman, insanların kay-
boldukları bir yer akla gelir. Kaybo-
labildikleri, kamufle olabildikleri, 
kişilerin birey özelliğinin ön plana 
çıkabildiği yerdir. Herkesin birbiri-
ni tanıdığı bir yerde insanların bir-
birleriyle olan ilişkileri tamamen 
kodlanmış ve yapısal sabiteler-
le donanmış olur. Oysa kimsenin 
kimseyi tanımadığı bir ortam biraz 
daha insanı atomize bir varlık ola-
rak kendisini yalnız hissettiği bir 
yer, birey özelliklerinin nüksetti-
ği ve hayatiyet kazanma fırsatı da 
bulduğu bir yerdir. Ama bu durum 
aynı zamanda insanın trajik yalnız-
lığını da teneffüs ettiği bir yer ol-
ması dolayısıyla kent insanı biraz 
da yutar. Kentin insanı yutmasına 
karşı modern kentte insanların ge-
liştirdiği bir takım tedbirler oluyor. 
O tedbirler de sivil toplum dediği-
miz yapıları ortaya çıkarıyor. Ce-
maat, sivil toplum veya yeniden 



modern anlamda cemaatin dönü-
şünü görebiliyoruz.

Dünyada uygulanan 
sosyal politika 

modellerine 
bakıldığında iki tür 

sosyal politik anlayışın 
ön plana çıktığını 

görüyoruz: birincisi 
Avrupa eksenli bir sosyal 
politika ve diğeri de ABD 

eksenli sosyal politika. 
Her ikisini de uygulayan 
ve hatta daha doğrusu 
birleştiren ve çok farklı 
bir geleneğe sahip olan 
bir yapı söz konusudur.

Mustafa Orçan: Çatışmacı teori 
dediğimizde aklıma geldi, 1994’de 
Refah Partisi belediyeleri kazandığı 
zaman, sayın Tayyip Erdoğan’ın da 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olduğu bu tarih dikkate alı-
nırsa belki Türkiye tarihinde, yerel 
yönetimler tarihinde çok ciddi bir 
kırılma yaşandı. Bu aynı zamanda 
sizin sorunuza da “Çatışmacı teori-
ye alternatif üretilebilir mi?”ye ce-
vap olacak. Bugüne kadar olmayan 
bir şey gerçekleştirildi. Türkiye’de 
ilk kez yerel yönetimlerde sosyal 
politikalar alanında ciddi ölçüde 
adımlar atıldı. Atılan bu adımların 
çok ciddi ölçüde de toplumsal kar-
şılığı oldu. O karşılıktan dolayıdır 
ki, FAK-FUK-FON (Fakir Fukara 
Fonu), Beyaz Masadan tutun da, 
kömür yardımlarına, onun da öte-
sine geçerek şu anda engelli vatan-
daşlarımızla ilgili projelere kadar 

devasa bir hizmet ortaya kondu. 
Daha önce devlet hiçbir zaman cid-
di anlamda bu sosyal politikalara 
önem vermemişti. 1994’ten son-
ra bunu telafi eden bir mekaniz-
ma olarak yerel yönetimler ortaya 
çıktı. Bu da çok başarılı bir biçim-
de uygulandı. Yerel yönetimlerdeki 
sosyal politikalardaki başarı, aynı 
ekibi iktidara taşıdı. O iktidar ha-
len bundan besleniyor. 

Kapitalist sistemde, kapitalist şe-
hirler ortaya çıkıyor. Bu kapitalist 
sistemde şehirler ve belediye yöne-
timleri olabildiğince vatandaşına 
karşı bencil davranmaktadır. Yani 
kapitalist sistemde sosyal politika 
kime emanet edilmektedir? Dev-
let ne diyor? “Sen fakire fukaraya 
yardım etme. İş adamı olarak bana 
yardım et. Ben iki fabrikam varsa, 
üçüncüyü açayım, dolayısıyla orta-
da işsizlik falan kalmaz”. Böyle bir 
anlayış vardı. Ama bizim kültürü-
müzde vakıf geleneğini dikkate al-
dığımızda müthiş bir deneyim var. 

Bu bakımdan dünyada uygulanan 
sosyal politika modellerine bakıl-
dığında iki tür sosyal politik anla-
yışın ön plana çıktığını görüyoruz: 
birincisi Avrupa eksenli bir sosyal 
politika ve diğeri de ABD eksenli 
sosyal politika. Her ikisini de uygu-
layan ve hatta daha doğrusu birleş-
tiren ve çok farklı bir geleneğe sa-
hip olan bir yapı söz konusudur. 
O da şu an Türkiye’nin uygulamış 
olduğu üçüncü sosyal politika mo-
delidir. Bence bu açıdan çatışmacı 
teori bunu eşitlikçi bir anlayışla ye-
rine getiremez. Çünkü eşitlikçilik 
adaletli değildir. Çalışan veya ça-
lışmayanı ayırmaz. Ama bu sistem 
çalışan veya çalışmayanı ayırır. Ça-
lışamayanı da, imkânı olmayanı da 
sosyal politika ile besler ve kentte 
bir sosyal huzuru, sınıflar arasın-
daki çatışmayı ortadan kaldıracak 
farklı bir atmosfere büründürebi-
lir.  
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Şehir başlangıcından beri ikamet alanında 
yoğunlaşmayı getirmiştir. Şehrin üzerin-
de yer aldığı coğrafî mekânın sahip olduğu 
özellikler; yerleşimin şeklini, konut biçimi-
ni ve konutlar arası mesafeyi tayin etmiştir.

Şehir kırda olduğu gibi, kendine yeterlilik 
hali değildir. Şehir toplumun yarattığı yer-
leşim biriminin yarattığı hasıladan (kendi-
sinin de yarattığı dahil) faydalanarak, kendi 
kendine yetmeyip, toplumsal hasıladan ya-
rarlanmayla ayakta kalan bir yerleşim şek-
lidir. Dolayısı ile şehrin önemli bir nüfusu; 
mahallelerinde ve diğer 
yerlerinde, barındırma-
ya başlaması ile insanla-
rın aynı mekânı ve sosyal 
ilişkileri paylaşmasına 
bağlı olarak, şehirle bir-
likte ve şehre karşı bir 
dayanışmayı, başka bir 
deyişle komşuluğu orta-
ya çıkarmıştır.

Komşuluk bir arada ya-
şamanın adabı, bir da-
yanışmanın ifadesi, her 
şeyden haberdar olmakla 
birlikte bir ketumiyetin 
varlığı, ailelerin dar bir 
mekânda özellikle üre-
tim dışı ilişkilerin sür-
dürülmesinin bir göstergesi olarak, başka 
bir deyişle şehre özgü bir hayatın gösterge-
si olmuştur.

Tarihî süreç içinde komşuluk; toplumun, 
şehir ortamında sahip olduğu değerlerin 
yaygınlaşması, sürdürülmesi, bazı durum-
larda da kendine yetememesi halinde, aile-
lerin sahip oldukları maddî/manevî değer 
ve imkânları paylaştıkları ve böylece şehrin 

bütününe ait olarak ve özellikle de mahalle-
leri ile ilgili her türlü sosyal gelişmelerin ger-
çekleştiği, mevcut ihtiyaçların giderildiği bir 
ilişkiler ağı olarak var olmuştur. 

Günümüze gelindiğinde mahallelerin ve 
buna bağlı ilişkilerin ve dayanışmanın or-
tadan kalkması, apartmanlaşmanın getir-
diği yeni konut biçimi, insanlar arası ilişkile-
ri maddî bir çerçeve, bir kıskaç altına alarak 
daraltmıştır.

İmkânların artması, teknolojinin getirdiği 
kendi kendine yeterlilik hali komşuluk iliş-

kilerine önemli bir darbe 
vurmuş, yer yer ortadan 
kaldırmıştır. Evlerinin 
önünde, sahip olduğu 
ilişki ve imkânları, soka-
ğı ve mahallesi ile payla-
şan aileler, apartmanlaş-
ma ile sokaktan ve onun 
getirdiği sosyal ilişkiler 
ağından uzaklaştılar. So-
kak ortak bir sosyal faali-
yetin aynası değil, kimse-
nin olmayan bir mekâna 
dönüştü.

Penceresinden soka-
ğa bakarak mahallenin 
mevcut sosyal ilişkiler 

ağına katılanlar ve böylelikle mahallenin çok 
yönlü ilişkiler ağı içinde yer alanlar şimdi te-
levizyonları önünde sessiz ve tek taraflı bir 
ilişkinin mahkûmu oldular.

Apartmanlar sokakların homojenliğini yok 
etti. Günün ve hayatın ortak ritmi ortadan 
kalktı. Ne zaman gittiği, ne zaman döndüğü 
bilinmeyen insanlarla komşu (?) olduk. Ve 
komşuluk maalesef bitti. 

Komşuluğun hâl-i pür melâli

Prof. Dr. Korkut TUNA
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

Penceresinden sokağa 
bakarak mahallenin 

mevcut sosyal ilişkiler 
ağına katılanlar ve 

böylelikle mahallenin 
çok yönlü ilişkiler 

ağı içinde yer alanlar 
şimdi televizyonları 
önünde sessiz ve tek 
taraflı bir ilişkinin 
mahkûmu oldular. 
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İnsan yalnız doğar, yalnız ölür; ancak hayatı 
boyunca sosyal yapı içinde çeşitli roller üst-
lenir ve o rollerin gereğini yaptıkça kendisini 
işe yarar bulur ve mutlu olur.

İçinde yaşadığı topluma ve çevreye bir şeyler 
kattıkça insanın hayatı anlamlı hale gelir ve 
huzur bulur. Yalnızca kendi rahatı ve huzuru 
için çalışan insanlar gerçek mutluluğu yaka-
layamazlar. Kendisinden daha zayıf insan-
ların problemlerinin çözümü için çaba sarf 
etmek ve başkalarının yüreğine sevinç koy-
mak için adım atmak insana gerçek ve kalıcı 
huzuru getirir.

Sevincini ya da hüznü-
nü paylaşabileceği bir ak-
rabasının ya da komşu-
sunun olmaması insan 
için ne büyük mahrumi-
yet; aynı şekilde dertleri-
ni anlatabileceği arkadaş, 
dost ya da komşularının 
bulunmaması ne büyük 
bir kayıptır.

Yardımlaşma, sadece fa-
kirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde değil; 
aynı zamanda varlıklı insanlar arasında da 
vazgeçilmez bir gerekliliktir.

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” ata-
sözü çok temel bir gerçekliğe işaret eder. Ba-
zen paranız olur, vaktiniz olmaz komşunuz-
dan bir şey istemek zorunda kalabilirsiniz. 
Darda kaldığınız bir anınızda imdadınıza ye-
tişecek kişi iyi komşunuzdur.

Siz bir yakınınızı ambulansla hastaneye gö-
türme telaşı içinde kıvranırken komşunu-
zun, “İhtiyaç olabilir” diyerek uzattığı bir 
miktar para sizinle onun arasında bir ömür 
boyu korunacak sağlam bir iletişim köprü-
sünün tesisine vesile olabilir. 

Eşinizi doğum için hastaneye götürürken 
evdeki çocuklarınızı emanet ettiğiniz kom-
şunuzu asla unutamaz, ona karşı kendinizi 
hep vefa borçlu hissedersiniz.

Havanın soğuk olduğu bir günde, okuldan 

gelmiş çocuğunuzun sizi evde bulamayıp 
çaresiz kaldığı bir zamanda onu evine alıp 
ısıtan, karnını doyuran ve korkup endişe-
lenmesini önleyen komşunuzla aranızda ku-
rulan bağ kolay kolay kopmayacaktır.

17 Ağustos 1999 depreminin bir gün önce-
si evleri, arabaları, banka hesaplarında çokça 
paraları bulunan nice zenginin, deprem gü-
nü ekmek kuyruğunda diğer felaketzedeler-
le birlikte bekleyişini, toplumun felaketze-
delere yardım için çırpınışlarını hatırlayalım. 

Herkesin iyi komşuluğa, dostluğa ve yar-
dımlaşmaya ihtiyacı var-
dır. İyi komşu ve güzel 
ilişkiler uman bizlerin 
öncelikle iyi komşu, iyi 
insan ve faydalı birey ol-
ma yönünde ciddi çaba 
sahibi olmamız gerek. 

Giderek nüfusu artan ve 
yaşanılamaz hale gelen 
kentlerde, hızlı nüfus ar-
tışının bir sonucu olarak, 
birbirlerini tanımayan, 

kültürleri farklı insanların aynı apartman, 
site ve mahalleyi paylaşmalarının bir sonu-
cu olarak, komşuluk ilişkileri, yardımlaşma 
ve dayanışmanın önemli derecede zayıfla-
dığı acı bir gerçektir. Kent yaşamındaki zor-
luklar, gittikçe kaybolan insani değerler ve 
yardımlaşma/dayanışma kültürünün yaşa-
tılması için yerel yönetimlere ve sivil toplum 
kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

Aile içinde, komşularla, akrabalarla ve arka-
daşlarımızla güzel ve sağlıklı bir iletişim ve 
huzurlu bir toplum için Hz. Peygamber s.a.s 
Efendimizin “Sizin en hayırlınız, insanlara 
faydalı olanınızdır” mübarek kelamı düstur 
edinilmelidir.

Unutmayalım, paylaştığımız kadar insanız 
ve verebildiğimiz kadar zenginiz. Asıl zen-
ginlik biriktirmekte değil vazgeçebilmekte-
dir. Asıl zenginlik kanaat edebilmektir, gö-
nül zenginliğidir.

Paylaşmak insana huzur verir

Av. Mehmet CENGİZ
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı

Yardımlaşma, sadece 
fakirlerin ihtiyaçlarının 

giderilmesinde değil; 
aynı zamanda varlıklı 

insanlar arasında 
da vazgeçilmez 
bir gerekliliktir.



Beşeri sermaye, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 
daha donanımlı olanların daha yüksek gelir 
elde ettikleri ve farklı aktarım mekanizmala-
rı sayesinde ülkenin iktisadi gelişimine katkı 
sağladıklarını savunmaktadır. Sosyal serma-
ye kavramı ise, beşeri sermaye kavramını da 
kapsayan, toplumun sosyo-ekonomik ve po-
litik alandaki gelişimini sağlayan değerleri, 
ilişkileri ve sosyal normları ifade etmektedir. 
Sosyal sermaye alanındaki çalışmalar, beşeri 
sermayenin ilgi alanına giren eğitim ve sağ-
lık unsurları dışında, sosyal ağ ve ilişkileri de 
analize katarak sadece ekonomik gelişmeye 
değil aynı zamanda da toplumsal birlikteli-
ğin sağlanmasına odak-
lanmaktadırlar. Bu çalış-
malara göre; anlamlı, sık 
tekrar eden ve uzun süre-
li ilişkiler sayesinde top-
lumda dayanışma, güven 
ve işbirliği ruhu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, 
negatif dışsallıkların 
azalmasına ve işlem ma-
liyetlerinin azalmasına 
neden olmaktadır. Böy-
lelikle sosyal sermayenin 
güçlü olduğu toplumlarda emek, sermaye ve 
zaman israfına neden olan birçok işlemden 
tasarruf sağlanabilir. Hatta sosyal sermaye-
yi oluşturan adalet, komşuluk, yardımlaş-
ma, arkadaşlık ve geleceğe duyulan güven gi-
bi maddi olmayan değerlerin ve buna ilişkin 
olarak ortaya çıkan iletişim ağlarının toplu-
mun sağlıklı bir şekilde gelişmesine sağlaya-
cağı katkılar nedeniyle hayati bir değeri ol-
duğu ifade edilebilir. 

Sosyal sermaye alanındaki çalışmaların ışı-
ğında, yüksek sosyal sermaye rezervlerine 
sahip toplumların daha güvenli, daha sağ-
lıklı, daha kültürlü, daha iyi yönetilen ve ge-
nelde daha az sosyal sermaye düzeyine sahip 

olan toplumlara göre daha mutlu toplumlar 
oldukları da iddia edilebilir. Sosyal sermaye-
nin temel unsurları olan “gruplar ve ağlar, 
“ güven ve dayanışma”, kolektif çalışma ve 
işbirliği”, bilgi ve iletişim”, “sosyal uyum ve 
katılım” ve “politik eylem ve güçlenme” gi-
bi bileşenlerin önemli bir kısmı komşuluk ve 
yardımlaşmayı içermektedir. Dolayısıyla sos-
yal sermayenin güçlenmesi ile komşuluk ve 
yardımlaşma arasında doğru yönlü ve kuv-
vetli bir ilişki mevcuttur.

Kentleşmenin giderek artması ve kent nüfu-
sunun yoğunlaşmasına paralel olarak kent 

müdavimleri arasında 
iletişim kanalları zayıfla-
makta ve bireyler kamu-
sal yaşamdan çekilerek 
özel alanlarına hapsol-
maktadırlar. Bu süreç 
kentlilerin birbirlerine 
olan güvenini azaltmak-
ta, sosyal paylaşım or-
tamlarını sanal âleme ta-
şımakta ve nihayetinde 
de kentsel toplumlarda 
soysal sermayeyi zayıf-
latmaktadır. Kentlerde-

ki sosyal sermayenin zayıflamış olması ise 
sürdürülebilir kentsel yaşamın önündeki 
en büyük tehditlerden birini oluşturmakta-
dır. Dolayısıyla kentlerde sosyal sermayenin 
güçlendirilmesi ile kentsel yaşamın sürdürü-
lebilirliği arasındaki bağ oldukça kuvvetlidir. 

Sonuç olarak sürdürülebilir kentsel yaşamın 
oluşmasında sosyal sermayenin güçlendiril-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kentlerdeki 
sosyal sermayenin güçlenmesinde ise kom-
şuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin, yardım-
laşma ruhunun yeniden kazanılmasının ve 
sosyal iletişim kanallarının işlerlik kazanma-
sının önemli bir rolü vardır. 

Kaynaklar:
1. Nurullah Altun- İsmail Hira, “Suçu Önlemede Sosyal Sermaye Olarak Sosyal Kontrolden Yararlanmak,” Akademik İncelemeler 

Dergisi, Cilt:6,Sayı:1 , 2011.
2. Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones,  Michael Woolcock, Measuring Social Capital: An Integrated 

Questionnaire, World Bank Working Paper No. 18.
3. Elif Karakurt, “Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi,”  “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan 

Kaynakları Dergisi, Cilt:10 Sayı:2 , Nisan 2008. 
4. Mustafa Kemal Şan,  Rıdvan Şimşek, “Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel - Sosyolojik Arkaplanı,”Akademik İncelemeler Dergisi,  

Cilt:6,Sayı:1 , 2011.
5. Hülya Eşki Uğuz - Erhan Örselli - Esra Banu SİPAHİ, “Sosyal Sermayenin Ölçümü: Türkiye Deneyimi,” Akademik İncelemeler 
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Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Ekonomist/İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kentlerde sosyal sermayenin güçlendirilmesi ile 
kentsel yaşamın sürdürülebilirliği arasındaki bağ 
oldukça kuvvetlidir. 

Kentlerdeki sosyal 
sermayenin zayıflamış 

olması ise sürdürülebilir 
kentsel yaşamın 

önündeki en büyük 
tehditlerden birini 
oluşturmaktadır.
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Şehir değişik şekillerde tanımlanabilir. Ama 
benim tercih ettiğim tanım şöyle: Şehir, 
farklılıkların mekânıdır. Buna göre; şehirde 
her türlü farklılığı bir arada görmek müm-
kündür. Üstelik bu farklılıklar, birbirine sırt 
dönmüş şekilde değil de 
birbiriyle temas halin-
de bir arada bulunurlar 
(bulunmalılar). 

Medeniyet ise, insanoğ-
lunun doğuştan getirme-
diği şeylerin toplamıdır. 
Doğuştan getirmediği-
miz şeylerin görünen 
kısmına teknoloji, gö-
rünmeyen kısmına kül-
tür diyebiliriz. Buna göre 
şehir kültürü; insanların 
şehir dediğimiz mekânda 
sahip oldukları, doğuştan 
getirmedikleri, sonradan 
edindikleri, elle tutama-
dıkları, gözle göreme-
dikleri her şey olacaktır. 
Buna göre bir şehirde-
ki köprü, teknoloji iken 
o köprünün yapılmasına 
katkı sağlayan bilgi, gör-
gü, tecrübe, estetik kay-
gılar kültür kapsamında 
değerlendirilecektir. (Ba-
zı kaynaklarda kültür ile medeniyet arasında 
fark görülmemekte, dolayısıyla kültüre yap-
tığımız her atıf, aynı zamanda medeniyete 
yapılmış da sayılabilmektedir.)

Son altmış yıldır yaşanan hızlı göçle birlikte 
şehir kültürünün yok olduğuna, “şehirlerin 
köylüleştiği”ne dair eleştiriler var. Yıllarca, 
özellikle de akademik çalışmalarda şehirlere 
göç edenlerin hiç değişmediklerinden, kırsal 

hayatı şehre taşıdıkların-
dan, değişime direndik-
lerinden, vs. bahsettiler. 
Dahası, kendi kültürleri-
ni şehre getiren bu kim-
selerin, şehir kültürünü 
yozlaştırdıkları da söy-
lendi. Ama gerçek bu 
değildi.

Şehirlerimizde yaşanan 
sosyolojik değişimin sa-
dece birkaçına değinmek, 
kırsal kültürün nasıl olup 
da değiştiğini anlamak 
bakımından önemlidir:

Geniş ailenin yerini çe-
kirdek aile aldı. Evin ha-
nımları da çalışmaya baş-
ladı. Kızlar okula, hatta 
üniversiteye gider oldu, 
sonrasında da beyaz ya-
kalı işlere girdiler. Gö-
rücü usulü evlilikler yok 
olmaya yüz tuttu. Eş 
adayları artık anne-baba 

tarafından belirlenemez hale geldi. Çocukla-
rın evin yaşlı üyelerine teslimi yerine kreş-
lere teslimi süreci başladı. Boşanma oranla-
rı arttı. Tek ebeveynli ailelerin sayısında bir 
artış gözlenmeye başlandı. 

Bir şehir efsanesi: 
“Şehirler Köylüleşti”

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Şehir sosyolojisindeki 
değişimi “şehirler 

köylüleşti” eleştirisiyle 
takdim edenler, tahmin 

edilebileceği gibi, 
şehirli akademisyenler, 

yazarlar, çizerlerdi. 
Bunların önemlice bir 

bölümü, sahip oldukları 
müktesebatı başka bir 

ülkede (çoğunlukla 
da Amerika’da) 

edinmişlerdi. Bu 
kimseler, hayatlarında 

hiç bilmedikleri, 
görmedikleri insanların 

kültürleri üzerine 
“ahkâm kestiler.”



Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

İşportacılık tarzı işler, yerini profesyonel iş-
lere bıraktı. Önceleri sadece iç piyasaya iş ya-
pan firmalar, şimdilerde yurt dışına da mal 
ihraç eder hale geldi. Anadolu kaplanları de-
nilen iller, ekonomide önemli bir yer edin-
meye başladı. TÜSİAD merkezli iş adamları-
na, yeni rakipler çıktı.

İlk başlarda evin hanımına yöneltilen “kime 
oy vereceksin?” sorusuna, “eşim kime oy ve-
rirse ona” tarzında cevap verilirken; şimdi 
aynı aile içinde farklı partilere oy verebilme 
eğilimi ortaya çıkmaya başladı. Siyasî parti-
lerin hiçbiri, hiçbir şey yapmadan, iktidarda 
kalamaz hale geldi. Ortalama seçmen, mem-
nun olmadığı siyasetçinin defterini dürebi-
lecek, hatta partisini tabela partisi haline ge-
tirebilecek hale geldi.  

Kırsal alandan şehre göç edenlerdeki deği-
şim listesi, bu şekilde uzayıp gidiyor. 

Şehirlerimiz değişiyor ve dönüşüyor. Hiç-
bir şey altmış sene önceki gibi değil. Kırsal 
alanda yaşayanların oranı, yeni düzenleme-
lerle birlikte, % 12’ye düştü. Karşımızda ar-
tık şehirli nüfusun ağırlıkta olduğu bir top-
lum var. Yeni Türkiye, şehirli insanlardan 
oluşacak.

“Ahh o eski İstanbul!” gibi nostaljiler, hep 
olacak. Ama eski İstanbul da, diğer şehirle-
rin eski kültürleri de bir daha hiç geri gelme-
yecek. Şehirlerimizdeki bugünkü kültürel 
düzey, yeni bir denge durumunu temsil ede-
cek. Bu denge, yeni dengeler oluşacak şekil-
de sürekli değişecek; dışa açık bir Türkiye’de 
bu, kaçınılmaz da olacak. Ama dikkatlerin 

ileriye yöneltilmesi gerekecek. Mutlaka ge-
riye bakılacaksa da, eski şehir kültürlerinin 
birebir yansımasının olmayacağını bilmek, 
ama geçmişten ilham alınabileceğini düşün-
mek gerekecek.  

Şehir sosyolojisindeki değişimi “şehirler 
köylüleşti” eleştirisiyle takdim edenler, tah-
min edilebileceği gibi, şehirli akademisyen-
ler, yazarlar, çizerlerdi. Bunların önemli-
ce bir bölümü, sahip oldukları müktesebatı 
başka bir ülkede (çoğunlukla da Amerika’da) 
edinmişlerdi. Bu kimseler, hayatlarında hiç 
bilmedikleri, görmedikleri insanların kül-
türleri üzerine “ahkâm kestiler”. Şehir kül-
türünü yücelten ama bu kültüre çarparak 
hem kendi değişen/dönüşen hem çarptığı 
şehir kültürünü değiştiren/dönüştüren “kır-
sal kültürü” küçümseyen bir dil kullandılar. 
Bu küçümseyici dil, ne yazık ki, ikinci (ve 
hatta üçüncü) kuşak yazarlarla devam etti. 
Ama unutulan şuydu: İlber Ortaylı Hocanın 
ifadesiyle, bir kuşak, iki kuşak, en nihayetin-
de üç kuşak geriye gittiğimizde, hemen he-
pimiz “köylü” idik. Bu, unutuldu. 

Şehir kültüründeki değişimin izahı konu-
sunda da artık bir bakış açısı farkı göze çarpı-
yor. Eski küçümseyici dil, bugün de varlığını 
sürdürüyor ama artık, bu meseleye içeriden, 
kırsal alan kültüründen gelip de şehir kültü-
rüne entegre olmaya çalışan, bir başka ifa-
deyle, şehirlerimizin sosyolojisindeki değişi-
mi “empati” ile anlamaya çalışan bir kuşak 
da var. Bu kuşağın yazılarında “yargılama” 
değil de “anlama” çabası daha belirgin. 
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Dr. Hasan TAŞÇI

Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

DOĞU’NUN ŞEHİRLERİ



ir noel gecesi Var-
şova’da kar yağar-
ken hissettikleri-
dir Yahya Kemal 
Beyatlı’nın. 

Biz, bir yerlerinden 
ikiye bölünmüş dünyanın Doğu’da 
kalan yarısındayız. Ya da Doğu’da-
ki çoğunda. Kimse ile paylaşmak 
istemediklerinden bölmüşler dün-
yamızı. Çok ideolojik bir söylemle 
“emperyalist kapitalizm” her şeyi 
almak için karşıda birilerini oluş-
turmak istemiştir. İnsan kendi 
kendisinden bir şey alamayacağı 
için “karşıda” birileri olmalıdır. 

Bundan dolayıdır ki, yeryüzü gerek 
tarihi, gerek ekonomik, gerek sos-
yo-kültürel ve benzer tasnifler açı-
sından ikili bir bölünmüşlükle kar-
şı karşıyadır. Batı ve Batı-dışı.

İnsanlığın bugün için kullanmakta 
olduğu toplam ekonomik büyük-
lüğün, toplam bilginin ve kültü-
rel üst yapının çok büyük bir ora-
nını kullanan, hatta sömüren Batı, 

böyle bir ayrım yaparak geride ka-
lanların bu değerlere ortak olması-
nın önüne geçmek istemektedir.

Biz, bir yerlerinden 
ikiye bölünmüş 

dünyanın Doğu’da 
kalan yarısındayız. Ya 
da Doğu’daki çoğunda. 

Kimse ile paylaşmak 
istemediklerinden 

bölmüşler dünyamızı. 
Çok ideolojik bir 

söylemle “emperyalist 
kapitalizm” her şeyi 
almak için karşıda 

birilerini oluşturmak 
istemiştir. İnsan 

kendi kendisinden 
bir şey alamayacağı 

için “karşıda” 
birileri olmalıdır. 

Bu bölünmüşlükte gerçeğin tam 
aksine Batı; kendisini değer üreten, 
Batı-dışı toplumları ise üretilenlere 
hak etmeden ortak olmaya çalışan, 
muhtaç olan topluluklar olarak 
takdim ederken, söz konusu olgu-
lar için yaptığı tarifleri bu öngö-
rüye ya da manipülasyona uygun 
yapar. Oysa hem günümüzde yaşa-
nanlar hem de tarih durumun böy-
le olmadığını açıkça anlatmaktadır. 

Senelerce önce “Pasifik Cehenne-
mi” diye bir film gösterimdeydi. 
Filmde İkinci Savaş sırasında ge-
milerini kaybeden biri Japon, di-
ğeri Amerikalı iki gemi komuta-
nının ıssız bir adadaki mücadelesi 
anlatılmaktaydı. Dışarıda savaş so-
na ermiş ama bundan habersiz iki 
rütbeli asker adada savaşı bire bir 
devam ettirmektedirler. Film özet 
olarak Batı ve Batı-dışı mücadele-
sinde algıların ne olduğunu açık-
ça gözler önüne sermekteydi. Ada-
da hayatta kalma mücadelesi veren 
iki askerden Japon olanı sürekli 
bir şeyler üretmek, balık avlamak, 

B

...
Bir erganun âhengi yayılmakta derinden...
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Yahya Kemal Beyatlı
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yağmurdan içme suyu biriktirmek 
için çabalarken, Amerikalı’nın dü-
şündüğü ve uyguladığı tek şey Ja-
pon komutanın elde ettiklerini çal-
maktı. Üreten ve çalan arasındaki 
savaş adada da devam ediyordu.

Filmin sonunda Amerikalı’nın bul-
duğu bir dergideki porno resimle-
re dair yorumlarıyla çıkan tartışma 
neticesinde iki asker de havaya uç-
muşlardı. Şehvet havaya uçuran bir 
şeydir. 

Japonya bugün için Batı denilen 
cenahta yer edinmeye çalışsa da, 
İkinci Harp öncesinde Doğu’da yer 
alan milletlerdendi. Dolayısıyla bu 
filmdeki çatışmayı üreten (erdem) 
ile çalan (şehvet) arasındaki müca-
dele olarak tanımlamak çok yanlış 
bir yaklaşım olmaz.

Benzer çatışma her alanda olduğu 
gibi kültürün iki büyük oluşturu-
cusu ve taşıyıcısı olan dil ve şehir 
konusunda da yaşanmaktadır. Şe-
hir araştırmacısı Levis Mumford 
şehre dair tariflerinden birisinde; 
“kültür aktarımı açısından önemi 
dilden hemen sonra gelen, uygar-
lığın en değerli kolektif keşfi olan 
kent” diye tanımlayarak şehrin 

kültür üzerindeki etkisine dikkat 
çekmiştir. (Mumford, 2007) 

Batı’nın yerleşik 
hayatına dair herhangi 

bir ipucu bulamayan 
bilim adamları, 

birbirlerine yakın 
tarihlerde olmak üzere 

Sümer, Mısır, Pers, 
Hint ve Çin şehirleri 

tüm ihtişamlarıyla yer 
yüzünü süslediğine 
dair onlarca kanıt 
elde etmişlerdir.

Şehrin ne olduğunu tartışanlar 
kendilerine temel referans nokta-
sı olarak Batı’yı alırlar. İlk şehirle-
rin nerede ve ne zaman ortaya çık-
tığına pek bakmaksızın, şehre dair 
olguları Batı’nın sosyolojik, ekono-
mik ve hatta tarihi kriterlerini baz 
alarak tartışır ve şehre her açıdan 
Batı ve Batı-dışı olarak yaklaşırlar.

Konuyla ilgili olarak Max Weber; 

“Batı dışında da belirli özelliklere 
sahip bir nüfus kesimi, yerine göre 
bir sınıf bulunduğunu ve bunların 
bazı ayrıcalıklar da taşıdığını kabul 
etmesine rağmen Batı’daki gibi bir 
şehir topluluğu oluşturamadıkları-
nı” iddia eder.

Oysa uygarlık tarihi bir Batılının 
ağzından dinlenildiğinde veya yaz-
dıkları okunduğunda da şehirle ilk 
olarak Doğu’da karşılaşıldığı anla-
şılacaktır. Batı’nın yerleşik haya-
tına dair herhangi bir ipucu bula-
mayan bilim adamları, birbirlerine 
yakın tarihlerde olmak üzere Sü-
mer, Mısır, Pers, Hint ve Çin şehir-
leri tüm ihtişamlarıyla yeryüzünü 
süslediğine dair onlarca kanıt elde 
etmişlerdir. 

Şehri Batı yakasının bir eseri hali-
ne getirmek isteyen bilim insanları 
temel iki kriterden hareket etmek-
tedirler. Bunlar:

1- Batı ve Batı-dışı şehir.

2- Sanayi Devrimi öncesi ve Sanayi 
Devrimi sonrası şehir.

Bu iki tasnifte de temel referans 
noktası Batı’dır. 

Batı ve Batı-dışı ayrımında belirle-
yici kriterler şehrin sahip olduğu 
alt ve üst yapı, kültürel birikimler 
ve sosyolojik çözümlemeler, Sana-
yi Devrimi öncesi ve sonrası ay-
rımında ise temel kriter ekono-
mik gelişmişlik düzeyi ve üretim 
ilişkileridir. 

Üretim ilişkilerinde ise temel refe-
rans noktası üretim sürecine katı-
lanlar arasındaki çatışmadır. Özetle 
Marksist diyebileceğimiz bu yakla-
şıma göre, kent kırsalın, üretim sü-
recindeki burjuva ise proletaryanın 
karşısındadır. Şehrin oluşumu ve 
işleyişinde bir iş bölümünden söz 
etmek mümkün değildir. Batı’nın 
böyle bir çatışmaya ise şiddetle ih-
tiyacı vardır. Çünkü, “döneminin 
emperyal gücü Roma’nın koloni-
si Filistin’de doğan ve politik ola-
rak Roma, dinsel olarak da Yahudi-
lik arasına sıkışan Hıristiyanlık, bu 
doğuş ortamının genetiğine işledi-
ği gerilimi, bütün tarihi boyunca 

Pasifik Cehennemi - Film Afişi



hissedecektir. Hatta denilebilir ki, 
nasıl sürgünler Yahudiliğin tarihi 
ise, bu doğuş ortamının yarattığı 
din ve siyaset arasındaki gerilim de 
Hıristiyanlığın tarihidir. Bu tarih-
sel mirasın dinin doğduğu ortam-
daki gerilimin bir bakiyesi olduğu 
unutulmamalıdır. Hıristiyanlığın 
bir şehir yahut medeniyet kültürü 
yaratma konusunda Yahudiliğe gö-
re daha başarılı olmasında, bu di-
yalektiğin yarattığı sentez arayış-
larının büyük etkisi vardır. Ancak 
yaratılan medeniyet ve şehir, Ali-
ya İzzet Begoviç’in ifadelerini kul-
lanırsak, kültürsüz bir medeniyet 
idi. Bu kültürsüzlük durumu Ba-
tı’nın yarattığı medeniyet ve şehir 
içinde, sürekli ‘öteki’lerin varlığıyla 
ayakta durmayı ve kendini sürekli 
başkalarının yokluğuyla var kılma-
yı amaçlayan, ölü sevici (nekrofil) 
bir medeniyet olarak kendini or-
taya koydu. Onun için de Hıristi-
yanlığa dayalı Batı’nın yükselişinin 
tarihi, onun dışındakilerin sefaleti-
nin tarihidir.” (Düzgün, 2009)

Oysa Farabi işbölümü fikri üzeri-
ne bina ettiği şehri “kâmil toplu-
luk” olarak nitelendirmektedir. Fa-
rabi’ye göre muhtelif insanların bir 
araya gelmelerinden topluluk hasıl 
olur. Bunlar ya kâmil ya da eksik 

topluluklardır. Şehir kâmil toplu-
lukların en küçüğüdür. Şehirden 
daha büyük olan topluluk millet, 
en büyüğü ise yeryüzündeki bütün 
insanlardır. Köy ve daha küçük yer-
leşim birimleri ise “eksik topluluk-
lar” olarak tanımlanmaktadır Fara-
bi’ye göre. 

Şehri toplumun 
işbölümü olarak 

açıklayan Farabi; fazıl 
(faziletli) şehri bütün 

organları eksiksiz 
çalışan tam sıhhatli bir 

vücuda benzetmektedir. 
Bütün uzuvların 

yardımlaştığı bir vücut.

Şehri toplumun işbölümü olarak 
açıklayan Farabi; fazıl (faziletli) 
şehri bütün organları eksiksiz ça-
lışan tam sıhhatli bir vücuda ben-
zetmektedir. Bütün uzuvların yar-
dımlaştığı bir vücut.

Görüldüğü gibi “Pasifik Cehenne-
mi” adlı filmdeki senaryoya dön-
dük. Batı şehri ve çatışma. Doğu 
şehri ve işbölümü. 

Bütün bu tespitler Batı şehrinin 
geldiği noktayı zemmetmek veya 
hakir görmek için değildir. Gören 
herkes bilir ki, şehir denilen olgu 
kendi kimliği içerisinde Batı’da ya-
şamakta, Doğu şehirleri gibi saldı-
rıya ve tecavüze uğramamaktadır. 

Yaptığım doktora çalışması için 
gittiğim İstanbul Üniversite Kü-
tüphanesi’nde münhasıran “şehir” 
başlığı altında bir tasnif olmadığı-
nı görmüş biri olarak, bilginin de 
artık Doğu’nun şehirlerinde üre-
tilmediğini, kültürün de bilgiye pa-
ralel bir durum arz ettiğini söyle-
mem gerekmektedir. 

Bu genel girizgâhtan sonra tarihin 
derinliklerinde, bir zamanlar bir 
yıldız gibi parladığı halde, bugün 
sadece adı ve kalıntıları ve hikaye-
leri kalmış Sümer şehirlerine göz 
atalım.

Eridu, Uruk, Ur
“Doğu uygarlığı olmasaydı, bu-
günkü durumumuza gelemezdik” 
diyor Ivar Lissner. Lissner’e gö-
re Uruk şehri tufandan önce ku-
rulmuştur ve bu şehir Gılgamış’ın 
oturduğu yerdir. 

Yazının mucidi olarak bilinen Sü-
merler’in tarihi hakkında çeşitli 

Günümüzde
Sümer Şehri
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rivayetler söz konusudur. Mese-
lenin tarihi yönünü tarihçilere bı-
rakıp M.Ö. yaklaşık 5000 ile 2000 
yılları arasında hüküm sürmüş Sü-
mer Medeniyeti’nin ortaya çıkardı-
ğı üç şehre göz atalım.

Birbirlerine yakın noktalarda bulu-
nan bu üç şehir de Bağdat’ın güney 
doğusunda, Dicle Fırat nehirleri-
nin birleştikleri noktada, yeryü-
zünün tarımsal olarak en verimli 
alanlarından birinde yer alırlar. 

Sümerce ‘şanlı yer’, ‘yüce yer’ an-
lamına gelen ve M.Ö. 5400 yılın-
da kurulan Eridu Güney Mezopo-
tamya’nın en eski şehridir. Sümer 
mitolojisine göre Eridu, daha son-
ra Akadlar tarafından Ea adıyla bi-
linecek olan Sümer kralı Enki tara-
fından inşa edilmiştir.

Uruk, Sümer Krallar Listesi’ne göre 
Enmerkar tarafından kurulmuştur. 
Şehir, en büyük zenginliğini Gıl-
gamış’ın hükümdarlığı sırasında 
yaşamıştır. Gılgamış, surları yap-
tırmış, ticareti sağlamlaştırmış, 

üretimi artırmış, Uruk’u dönemi-
nin en muhteşem şehri haline ge-
tirmiştir. bir zigguratın çevresin-
de 6 kilometrelik bir alana yayılmış 
tahminlere göre yaklaşık 80.000 
insanlı bir şehirdir. 

Bir rivayete göre Hz. İbrahim’in 
döneminde Ur başkenttir. Hz. İb-
rahim Ur’dan, diğer bir rivaye-
te göre ise Urfa’dan ayrılıp Mısır’a 
giderken Hz. Lut Aleyhisselam’ı 
Sidon’da bırakır ve yoluna devam 
eder. İncil’e göre de Hz. İbrahim Ur 
şehrinde doğmuştur. Ancak bu bil-
ginin doğruluğu kesin değildir. Hz. 
İbrahim’in Urfa’da doğup yaşadığı 
ve Nemrut tarafından burada ateşe 
atıldığı da güçlü bir rivayettir. 

Sümerler ve şehirleriyle ilgili en 
net bilgiler Asurbanipal’ın kütüp-
hanesinden çıkan tabletlerden elde 
edilmiştir. 

Aynı bölgede Sümerlerden sonra 
Babil ve daha sonra Asur medeni-
yeti hüküm sürmüştür. Asurba-
nipal Asur krallarından biri olup, 
Sümer tabletlerini kütüphanesin-
de muhafaza etmiştir. İnsanlığın 
bilinen bu ilk kütüphanesinde Sü-
merlerle ilgili birçok bilgi yer al-
maktadır. Aynı zamanda İslam’ın 
Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin or-
tak olarak bildirdiği ve Kur’an da 
yer alan “tufan hadisesi”ne ben-
zer bir hadise de bu tabletlerde 
yer alan Gılgamış Destanı’nda an-
latılmaktadır ki, bunun tufan ol-
ma ihtimali büyüktür. Latif Mutlu, 
Uygarlığın Durak Yerleri adlı kita-
bında tufana dair bir matematiksel 
hesap yaparak en sonunda bunun 

mümkün olmadığını ve Asurbani-
pal tabletlerinde yer alan safsata-
ların Kur’an-ı Kerim’e girdiğini id-
dia etmektedir. Oysa durum tam 
tersidir. Kur’an-ı Kerim’de de yer 
alan tufan hadisesi Ninova şehrin-
de bulunan tabletlerde de yer al-
mıştı. Destana göre Gılgamış, tu-
fandan sonra Utnapiştim’a (Hz. 
Nuh olmalı) ölümsüzlüğün sırrını 
sormuştur.

Sümer şehirlerinde bazı meclisler-
den söz edilmektedir. Sümerce bir 
Gılgamış şiirinde, Uruk’luların Kiş 
hanedanına tabi mi olmaları yok-
sa Kiş’lilerle savaşmaları mı gerek-
tiği konusunun, ayrı ayrı toplanan 
yaşlılar ve gençler meclislerinde 
görüşüldüğü, yaşlıların tabiiyet 
pahasına barıştan yana bir görüş 
bildirdikleri, gençlerin ise savaş-
mak isteyen Gılgamış’ı destekle-
dikleri anlatılmaktadır. 

Medeniyet tarihi ile ilgili olarak ol-
dukça çok Batılı kaynağa sahip bu-
lunmaktayız. Diğer taraftan ise 
Müslüman ilim adamları tarafın-
dan yazılmış olan peygamber tari-
hine dair çeşitli eserler söz konusu-
dur. Yapılması gereken en önemli 
şeylerden birisi ise, uygarlık tarihi 
ile peygamberler tarihini üst üs-
te koyarak, sahip oldukları geliş-
mişlik seviyesi açısından bugün 
bile hayretler içinde kaldığımız şe-
hirlerde hangi peygamberin han-
gi kral ile hangi şehirde karşılaştı-
ğının ve mücadele ettiğinin ortaya 
konmasıdır.

Sümerce ‘şanlı yer’, ‘yüce 
yer’ anlamına gelen 
ve M.Ö. 5400 yılında 
kurulan Eridu Güney 

Mezopotamya’nın 
en eski şehridir.

Tarih bilgilerine dayanarak “Allah 
düşmanlarının yaşadığı bu şehir-
ler nerden bizim oluyor?” diye so-
racakların itirazlarını şimdiden du-
yar gibi oluyorum. Onlara son not: 

Ziggurat

Eridu Şehir 
Planı



Fustel de Coulanges, şehrin kurul-
masında din unsurunun belirgin 
öğe olduğunu belirtmektedir. Öy-
leyse bu şehirlerin de başlangıçta 
zamanın müminleri tarafından ku-
rulmuş olma ihtimali çok büyük-
tür. Zaten yaşayanları mümin ol-
maktan çıktıkları için şehirler de, 
devletleri de yıkılmıştır. Yıkılmala-
rı muktedir olmuştur. Buna daya-
narak diyorum ki: Evet bu şehirler 
bizimdir. Hz. Adem aleyhisselam-
dan itibaren gelen bütün peygam-
berlerin müminleri olan bizlerindir 
bu şehirler.

Braudel, “kentler İslam 
aleminde daha erken 
ortaya çıkmışlardır, 
Avrupa’dakilerden 

önce kent olmuşlardır” 
diyerek kentleşmeyi 

antik çağ ölçeğinde değil 
de, daha yakın zamanlar 

için ele almamız 
halinde bile Doğu’nun 
öncü rolü oynadığına 

işaret etmiştir.

Benzer bir durumu Sadettin Ök-
ten Ayasofya için şöyle izah etmek-
tedir. “Osmanlı efkârı Ayasofya’yı 

Allah katında tek ve hak din olan 
İslam’ın bir mabedi olarak kabul 
etmiştir. Çünkü bu mabed İsevi-
yet’in hak din olarak devam ettiği 
bir vakitte, Resulullah Aleyhissa-
latü Vesselam Efendimizin’in teb-
liğlerinden önce inşa edilmiştir. 
Ayasofya’nın fetih ile birlikte ger-
çekleşen deyr-i küfürden camiye 
tahvil edilmesi hadisesi, gerçekte 
bu mabedi tekrar aslî hüviyetine 
ve gayesine iade ve icra etmekten 
başka bir şey değildir.” İşte bunun 
içindir ki, geride ibretlik hikayeleri 
kalan doğunun bu şehirleri bizim 
şehirlerimizdir. Haddizatında bir 
peygamberler coğrafyası olan bi-
zim coğrafyamızdaki şehirleri pey-
gamberlerden ayrı düşünmeye im-
kan yoktur. 

Aldo Rossi’nin tabiriyle her şeh-
rin bir ruhu (âme de la cite) vardır.
Bu şehirlerin ruhunda zulüm değil 
adalet vardır. Bir olan Allah’a iman 
ile ve O’nun adına yapılan şehirler, 
kendilerine tanrılar musallat olun-
ca acı çekerler. Başlarına her ne 
geldiyse tanrılar yüzünden gelen 
bu şehirler şimdi bizim duyamadı-
ğımız acılar içinde kıvranmaktadır. 

Braudel, “kentler İslam aleminde 
daha erken ortaya çıkmışlardır, Av-
rupa’dakilerden önce kent olmuş-
lardır” diyerek kentleşmeyi antik 
çağ ölçeğinde değil de, daha yakın 
zamanlar için ele almamız halinde 
bile Doğu’nun öncü rolü oynadığı-
na işaret etmiştir. 
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ntik dünyanın en 
büyük şehirlerin-
den biri olan İsken-
deriye zenginliği-
nin ve şöhretinin 
bedelini aynı kaderi 

paylaşan başka anakentler gibi sa-
vaşlar, işgaller ve sokak çatışmala-
rıyla ödedi. Antik kaynaklar her ne 
kadar İskenderiye halkını isyana 
eğilimli gösterse de şiddet olayla-
rı bozulan dengeyi eski durumuna 
sokma girişimleri şeklinde gelişi-
yordu.1 Şiddet şehirde çoğunlu-
ğu ve gücü kimin temsil ettiğinin 
anlaşılmasına, toplumsal bilincin 
sembollerini kimin belirleyeceği-
ni, yönetimin kimin elinde olaca-
ğını; meclis, agora, hipodrom ve 
tiyatroda kamuya ait tartışmaları 
kimin idare edeceğini belirlemeye 
yarıyordu. Şehrin en buhranlı dö-
nemlerinden biri de Hristiyanlı-
ğın şehre gelip mevcut pagan din-
leriyle girdiği kanlı mücadelelerde 
ve hâkimiyetini kurma aşama-
sında rakip mezhepler arasında-
ki iktidar mücadeleleri esnasında 

yaşanmıştır. Bu dönemde şehirde 
iktidar paylaşımının aktörlerini si-
yasi fikrini sokaklara dökülerek di-
le getiren halk ve yönetici seçkin-
ler yanında şehri karadan kuşatan 
çöle yayılmış durumdaki manastır 
topluluklarıyla uzaktaki Roma im-
paratorları oluşturur. Hristiyanlı-
ğın Mısır’da yayılmasının ardından 
başlayan gerilimde şehrin klasik 
çağın sonunda siyasi bölünmüş-
lüğü Aziz Athanasius’un (öl. 373) 

kırk beş yıllık piskoposluk haya-
tında, Serapium Mabedinin yıkıl-
masında (391) ve Piskopos Cyril 
ile şehrin valisi Orestes arasındaki 
sürtüşmenin Hypatia’nın (öl.415) 
hayatına mal olmasında görülür. 
Hristiyanlığın güçlenmesinden ön-
ce ise şiddet hareketlerinin teme-
lini uzaktaki Roma imparatoruna 
başkaldırılar ve Yahudi bağımsızlık 
hareketi oluşturur.

A
Sayda kralı 
Abdalonymos 
tarafından 
hazırlanan 
Büyük İskender 
Lahti üzerinde, 
İskender’in 
İssos savaşı 
esnasında 
III. Dara 
(Darius) ile 
karşılaşmasını 
tasvir eden 
kabartma.

Şehrin en buhranlı dönemlerinden biri de Hristiyanlığın şehre 
gelip mevcut pagan dinleriyle girdiği kanlı mücadelelerde ve 
hâkimiyetini kurma aşamasında rakip mezhepler arasındaki 
iktidar mücadeleleri esnasında yaşanmıştır.
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Antik Dünyanın 
Kültürel Birliği
Antik Çağda Roma düzeni Fas’tan 
Anadolu’nun doğusuna Mısır çöl-
lerinden Britanya adasına kadar 
uzanan topraklar üzerinde gelişen 
mirası tek bir siyasi yapı altında ve 
homojen bir kültürel yaşam içeri-
sinde birleştirmişti. Büyük İsken-
der’in bilinen bütün antik dünyayı 
kendi hükümdarlığı altında topla-
ma çabası, arkasından gelen Ro-
ma Devletince büyük oranda sür-
dürüldü. Bu yapı içerisinde eğitim 
kurumlarından faydalanabilen her 
seçkin, ortak bir bilgi, ahlak ve zevk 
anlayışına sahip oluyordu. Roma 
topraklarının herhangi birinde do-
ğan bir siyasetçi Roma şehrinde, 
Kuzey Avrupa’da, Suriye’de ve Ku-
zey Afrika boyunca kendisiyle aynı 
dili konuşan ve aynı estetik zevk-
lere sahip yerel siyasetçilerle ve 
aristokratlarla karşılaşabiliyordu, 
önceleri Latince olan bu dil, mer-
kezin doğuya doğru kayması sonu-
cu hem Latince ve hem de Yunan-
ca oldu. Bugünkü Cezayir’de yer 
alan Hippo’da dünyaya gelen Aziz 
Augustinus memleketinde aldığı 

eğitimle İtalya’da talihini arayabi-
liyordu. Bu seçkinler hemen ya-
nı başlarındaki yerli halklar denizi 
içerisinde aynı özellikleri gösteren 
adalar gibiydi.2

Antik Çağda Roma 
düzeni Fas’tan 

Anadolu’nun doğusuna 
Mısır çöllerinden 

Britanya adasına kadar 
uzanan topraklar 

üzerinde gelişen mirası 
tek bir siyasi yapı 

altında ve homojen 
bir kültürel yaşam 

içerisinde birleştirmişti.

Bu tekdüze yapı sadece seçkinle-
rin zevkleriyle sınırlı kalmadı. Aynı 
coğrafya üzerinde birbirinin aynı-
sı pek çok şehir kuruldu. Tiyatro-
ları, meydanları, binaları, pazarla-
rı ve hamamlarıyla Fas’ta bulunan 
bir şehrin benzeri Anadolu’da veya 
Almanya’da bulunabiliyordu (Aynı 

şey günümüzde Akdeniz’i çevrele-
yen kıyılarda yer alan Roma antik 
kentleri ziyaret edildiğinde de gö-
rülür). Ayrıca Roma vatandaşlık 
haklarının Roma şehrinden İtal-
ya’nın tümüne ve ardından tüm 
imparatorluğa doğru yayılması sa-
hip olunan fırsatlarda çeşitliliğe 
yol açtı. Roma ordusuna adını yaz-
dıran biri eğer talihi yaver giderse 
gelecekte bir gün Roma İmparato-
ru olabilirdi. Sırasıyla iş başına ge-
len üç imparatordan Diokletianus 
(hük. 284-305) Dalmaçya kıyıla-
rında fakir bir ailede dünyaya gel-
mişti, Galerius (hük. 305-311) bir 
çobanın oğluydu ve onun arkadaşı 
olan Lisinius (hük. 308-324) da bir 
köylüydü.3

Roma düzeni içerisinde toplumla-
rın benzeşmesi dini hareketlerin 
de kolayca yayılmasını mümkün 
kıldı. Romalıların dini inançlara 
karşı hoşgörülü ve faydacı yakla-
şımları da yerel inanç ve kültlerin 
her yerde temsil edilmesini ve ta-
raftar bulmasını mümkün kılıyor-
du. Hristiyanlıktan önce Mitracı-
lık benzer bir yayılmayı, hem de 
bir gizem dini olarak misyonerliğe 

İskenderiye 
Kütüphanesi

Tasviri



başvurmamasına rağmen gerçek-
leştirmişti. Geniş bir coğrafyaya 
yayılan ortak siyasi ve kültürel ya-
pı yanında geç antikite dönemin-
de Roma toplum düzeninin karşı-
laştığı sorunlar da Hristiyanlığın 
güçlenmesine katkı sağladı. Pa-
ranın sürekli değer kaybettiği bu 
devirde4 bir cemaat yaşamı sür-
düren Hristiyanlar halka bol mik-
tarda nakit para aktarabiliyordu. 
Salgınlarda ve siyasi kargaşa an-
larında ölü defin işlemlerini ve 

yiyecek teminini örgütleyenler sa-
dece Hristiyan din adamlarıydı. 
Üçüncü yüzyıl boyunca Hristiyan-
lar Roma devletinin şiddetine ma-
ruz kalsalar da Kilise kurumunun 
halka sunduğu imkânlar Roma va-
tandaşlığından bile daha iyi du-
rumdaydı. Bu yüzyılda Hristiyan 
toplulukların üyeleri yoksullardan 
değil şehirlerin saygın zanaatkârla-
rından oluşuyordu. Yukarıda bah-
sedilen Akdeniz havzasında kültü-
rün ve yaşamın evrenselleşmesine 
en iyi uyumu gösteren topluluk da 
Hristiyanlar oldu. Pagan inançla-
rında genellikle bir yöreye ait olan 
tanrılar belirli ayinlerin yerine ge-
tirilmesiyle memnun edilebilirdi. 
Ancak Yahudiler tanrıları Yahve’yi 
belirli bir coğrafyayla sınırlamıyor 
ve iktidarına ortak başka tanrılar 
kabul etmiyorlardı, ama o da sa-
dece bir ırka ait sayılıyor ve belirli 
kurallara uyulmakla, özellikle kur-
banlarla öfkesi yatıştırılabiliyordu. 
Tanrı ve onu memnun etmek için 
uygulanan ayinlerin ilişkisi geç an-
tikitede değişmeye başladı. Hem fi-
lozoflar, hem Gnostikler ve hem de 
Hristiyanlar için Tanrı eskisinden 
çok daha fazla kişisel bir hal aldı. 
Bu yeni durumu en iyi hissedenler 

Hristiyanlar oldu, bizzat İsa, sade-
ce gösterişten ibaret olan ayinleri 
reddetti ve kişisel bir imanla sevgi-
yi kurtuluş için en başa koydu.

Antik çağın en ihtişamlı 
şehirlerinden biri olan 

İskenderiye zenginliğini 
büyük oranda sahip 

olduğu coğrafi konuma 
borçludur. Mısırın 

Akdeniz kıyılarında 
liman kurmaya müsait 
ender yerlerden biridir. 

İskenderiye’nin 
Zenginliği
Antik çağın en ihtişamlı şehirle-
rinden biri olan İskenderiye zen-
ginliğini büyük oranda sahip ol-
duğu coğrafi konuma borçludur. 
Mısır’ın Akdeniz kıyılarında liman 
kurmaya müsait ender yerlerden 
biridir. Yumuşak Akdeniz iklimi 
arkasındaki sert çöl ikliminden bu-
nalanlara sığınak olur ki günümüz-
de bile yaz aylarında nüfusu ikiye 

Aziz Augustinus

İskenderiye 
Limanı
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katlanmaktadır. Akdeniz deniz ti-
caretinin önemli limanlarına elve-
rişli bir mesafededir. Yakınlarında 
aynı avantaja sahip başka şehir-
ler de bulunmasına rağmen Nil ile 
bağlantısının olması onu farklı kı-
lar. Bu yüzden hem Nil nehrinin 
verimli kıyılarındaki tarım ürün-
lerinin uzak limanlara taşınmasın-
da aracılık eder hem de ülkenin iç 
kesimlerindeki ticaret yine bu ne-
hir vasıtasıyla kendisine bağlanır. 
Şehrin yerleşimi de hem yerel tica-
retin hem de uzak mesafe ticareti-
nin gereksinimlerine uygun olarak 
tasarlanmıştır. Ana karanın karşı-
sına inşa edilen Deniz Feneri antik 
çağın en muhteşem eserlerinden 
biriydi ve bir karşılaştırma yapacak 
olursak Hürriyet Heykelinden da-
ha yüksekti.

Şehrin kuruluş hikâyesi de sonraki 
yüzyıllarda sahip olacağı zenginli-
ğe işaret etmektedir: Buna göre İs-
kender’e eşlik eden mimarlar şeh-
rin duvarlarının örüleceği sınırları 
çizerlerken ellerindeki tebeşirler 
tükenir. Çizgilerini bitirmek için 
arpa taneleri kullanırlar. Nimete 
karşı yapılan bu saygısızlık İsken-
der’i telaşlandırır, bir izah için kâ-
hinlerine başvurur. Kâhinler ha-
disenin belaya işaret etmediğini 

aksine şehrin gelecekteki bolluğu-
nun ve pek çok kavmi besleyece-
ğinin işareti olduğunu söylerler.5 
Kuruluşundan sonra yavaş yavaş 
insanları kendine çeken şehrin kla-
sik döneminde nüfusu yerli Kıpti-
ler ve Yunanlılar yanında o döne-
min şehre yerleşmiş en kalabalık 
Yahudi toplumunu barındırıyordu.

Mısır’ın Akdeniz’e çıkışı için hemen 
hemen tek ideal liman olan şehirde 
deniz ticareti önemli bir zenginlik 
kaynağı iken doğudan gelen ker-
van yolu da önemli bir gelir getiri-
yordu. İç kesimlerde üretilen tarım 
ürünleri ve doğal kaynakların bir 
kısmı şehrin ihtiyaçları için tüketi-
liyor geri kalanı ise buradan ihraç 
ediliyordu. Ticaret faaliyetlerinden 
alınan vergiler yanında şehirde ve 
çevresinde önemli düzeyde sana-
yi faaliyeti de bulunuyordu. Çoğu 
lüks tüketime hitap eden bu ürün-
lerin en önemlileri cam, papirüs ve 
keten bezi imaliydi. Bunun yanın-
da süs eşyaları, baharatlar ve güzel 
kokular da dışarıya satılıyordu. İs-
kenderiye hekimleriyle de şöhret 
sahibiydi ve burada üretilen ilaçlar 
da uzak pazarlarda müşteri bulu-
yordu. Şehrin bahsettiğimiz ürün-
lerinin büyük bir kısmı Mısır’da 
üretilirken baharat gibi kalemler 

doğudan gelip şehrin limanların-
dan Akdeniz’e çıkarılıyordu.

Mısır’ın Akdeniz’e çıkışı 
için hemen hemen tek 

ideal liman olan şehirde 
deniz ticareti önemli 
bir zenginlik kaynağı 
iken doğudan gelen 

kervan yolu da önemli 
bir gelir getiriyordu. 

İç kesimlerde üretilen 
tarım ürünleri ve 

doğal kaynakların bir 
kısmı şehrin ihtiyaçları 

için tüketiliyor geri 
kalanı ise buradan 
ihraç ediliyordu. 

Nil boyunca iç kesimlerde üretilen 
şarap, zeytin, sebze ve tahıl gibi ta-
rım ürünleri çok ucuza nehir bo-
yunca taşınıp şehre geliyordu. Fa-
kat şehrin asıl tarım üretim alanı 
altmış kilometre çaplık alan içinde 
gerçekleşiyordu. Şehrin en önemli 
ihraç kalemi ise Mısırın tahıl üre-
timiydi. İmparatorluk başkentle-
rinde dağıtılan ve sefere çıkmış 
orduları besleyen ekmeğin tahılı 
buradan gidiyordu. 

Hristiyanlığın yerleşmesinden 
sonra şehrin ekonomisine katkıda 
bulunan yeni bir sektör gelişti. İm-
paratorluğun muhtelif yerlerinden 
gelen Hristiyan hacılar İskenderiye 
ve çevresindeki şehit ve aziz me-
zarlarını ziyaret ediyor ve dertleri-
ne deva arıyordu.

Aktörler
Hristiyanlığın şehre girişinden hâ-
kimiyetini mutlaklaştırdığı döne-
me kadar toplumsal hareketlerin 
aktörlerini Roma imparatoru, şe-
hir idaresi; Pagan, Yahudi ve Hris-
tiyan cemaatleri oluşturuyordu. 
Roma imparatorunun şehre mü-
dahalesi Mısır tahılının naklinde 
kesintilerin oluşmaması, vergile-
rin mümkün olan en üst düzeyde 

Piri Reis 
İskenderiye 

Haritası



gönderilmesi ve imparatorluğun 
resmi inancının şehre hâkim kılın-
ması yönündeydi. Şehrin idarecile-
ri başlangıçta pagan seçkinlerden 
oluşuyordu. Şehrin valisi impara-
toru temsil ederken meclis yerli 
seçkinlerden müteşekkildi ancak 
meclis üyeliği maliyetli bir mevkii 
olduğundan bu maliyetin arttığı 
zamanlarda şehirli seçkinlerin il-
gisi azalıyor ve meclis gücünü kay-
bediyordu. Ayrıca şehrin idaresini 
elinde bulunduran topluluk hiç-
bir zaman yekpare bir güç oluştu-
ramadı. Çeşitli ittifaklar içerisinde 
yer değiştirmeler söz konusuydu.

Nüfus inanç ve eğitime dayalı bö-
lünmenin yanında zenginler ve fa-
kirler şeklinde kabaca iki sınıfa ay-
rılıyordu. Ancak himaye sistemiyle 
zenginlerle fakirler arasında çeşit-
li şekillerde himaye bağları oluştu-
ruluyordu. Daha sonra özel olarak 
değineceğimiz Piskopos Athanasi-
us’un şehirdeki en önemli destek-
çileri kendi sınıfındaki filozof ve 
ilim adamlarından çok tahıl nak-
liyesinde çalışan işçiler ve çöldeki 
keşişler olmuştur. Şehirde kamu-
oyunun yönlendirildiği mekânlar 
şehir meclisi, agora, hipodrom, ti-
yatro ve şehri doğu-batı yönünde 
Ay Kapısından Güneş Kapısına ka-
dar baştanbaşa kat eden “Via Ca-
nopica” bulvarıydı. Meslek odaları 
ve tavernalar da önemli kamuoyu 
mekânlarıydı. Şehirdeki tüm mes-
lek erbabının bir reisi vardı. Pagan 

ve Yahudi mabetlerinde meslek 
mensubiyetine göre oturuluyordu. 
Yukarıda değindiğimiz gibi pisko-
poslar siyasi hadiselerde tahıl ge-
milerinin kaptanlarını ve işçilerini 
bu meslek örgütleri vasıtasıyla ha-
rekete geçirebiliyorlardı.

İncelediğimiz dönemde 
İskenderiye’yi sarsan 
ilk büyük hadise 115-
117 yılları arasında 

gerçekleşen ve bütün 
bir Ortadoğu’ya yayılan 

Yahudi isyanıdır. 
Yahudiye (Filistin-
Suriye) vilayetinde 
66 yılında başlayan 
hadiseler karşılıklı 
saldırılar ve vergi 
karşıtı isyanlarla 

gittikçe büyüyerek 
Ortadoğu’da yayıldı.

İskenderiyelilerin geç antikite top-
lumunda tiyatro ve hipodroma 
düşkünlükleri meşhurdu.6 Tiyatro-
larda şakşakçılığı meslek edinmiş 
gruplar vardı ve bunlar zaman za-
man mensubu oldukları siyasi ta-
raf adına kamuoyu oluşturmaya 
çalışıyordu. Şehrin en büyük yo-
lu olan Via Canopica kutlamaların 

ve törenlerin mekânıydı. Bu tören-
ler şehre uzaktan müdahil olan im-
paratorun siyasi gücünün sembol-
lerini gösterme imkânı veriyordu. 
Zaman içinde güçlenen piskopos-
luk da bulvar boyunca düzenlenen 
sembolik iktidar gösterilerinin or-
tağı oldu. Ayrıca şehre hangi di-
ni grubun hâkim olduğunu göste-
ren şiddet olaylarının da oluşum 
mekânlarından biriydi. Kamuoyu-
nun ilgisini çeken idamlık suçlu-
ların cesetleri bu cadde üzerinde 
topluma gösterilir ve ardından ya-
kılırdı. Aynı şekilde ayaklanan di-
ni cemaatler rakip cemaatin önde 
gelen şahıslarını öldürdüklerinde 
onların da cesetleri burada sergi-
lenirdi. Şiddet olaylarının baş ak-
törleri Hristiyanlar ise Pagan tanrı 
heykelleri de bulundukları yerler-
den sökülüp bir suçlu gibi teşhir 
edilirdi. 

İncelediğimiz dönemde İskenderi-
ye’yi sarsan ilk büyük hadise 115-
117 yılları arasında gerçekleşen 
ve bütün bir Ortadoğu’ya yayılan 
Yahudi isyanıdır. Yahudiye (Filis-
tin-Suriye) vilayetinde 66 yılında 
başlayan hadiseler karşılıklı saldırı-
lar ve vergi karşıtı isyanlarla gittik-
çe büyüyerek Ortadoğu’da yayıldı. 

Mısırdaki isyancıların bir kısmı İs-
kenderiye’ye de ulaştı. Bölgede bu-
lunan Roma garnizonunun o es-
nada başka bir yere nakledilmiş 
olması Yahudilerin şehri işgal edip Antik Roma 

Harabeleri
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yağmalamasını kolaylaştırdı. Yahu-
diler pagan komşularının evlerine 
saldırdıkları gibi mabetlerini de ya-
kıp yıktılar. Ancak İskenderiye’deki 
isyan diğer yerlere göre daha erken 
bastırıldığından etkisi uzun sür-
medi. Takviye Roma ordularının 
şehre gelişiyle Yahudi isyanı kan-
lı bir şekilde bastırıldı. Yahudi nü-
fusu tümüyle ortadan kaldırılma-
dı ancak eski güçlerine uzun süre 
geri dönemedikleri anlaşılmakta-
dır. Mısır’ın geri kalan yerlerinde 
ise eski büyük toprak sahibi Ya-
hudiler ortadan kalkmış ve yerini 
küçük çiftçilere ve vergi yükümlü-
sü köylülere bırakmıştır. Anlaşıldı-
ğı kadarıyla isyandan dolayı İsken-
deriye Yahudilerine vurulan darbe 
taşradaki Yahudilere nazaran daha 
şiddetli oldu. Şehrin imparatorluk 
için hayati olan tahıl nakliyatında 
oynadığı rol nedeniyle buraya ge-
len Roma ordusu bu nakliyatın en-
gellenme ihtimalini tamamıyla or-
tadan kaldırmaya kast etmişti.

Sonraki yüzyıllarda Yahudiler Ro-
ma idaresinin kendilerine karşı yu-
muşaması ile tekrar eski durumla-
rına kavuştular. Bunda İmparator 
Caracalla’nın 212’de Roma vatan-
daşlığını tüm unsurlara yayma-
sının da etkisi oldu. 115’den ön-
ce olduğu gibi şehrin entelektüel 
çevrelerinde Yahudiler filozof, öğ-
retmen, matematikçi ve özellik-
le hekim olarak önemli bir rol 

oynuyordu. Ayrıca eskisi gibi ik-
tisadi açıdan da faal Yahudiler 
türemişti.

İskenderiye’deki 
Yahudi-Hristiyan 
ilişkileri gündelik 

karşılaşmalardan din 
adamları arasındaki 
teolojik tartışmalara 
ve şiddet olaylarına 

kadar çeşitli düzeylerde 
gerçekleşiyordu. 

Tek tanrı inancına 
sahip iki toplumun 

samimi ilişkileri 
idarecileri rahatsız 

etmiş olacak ki Yahudi-
Hristiyan evlilikleri 
yasaklanabiliyordu.

Yahudi isyanının yaralarının sa-
rıldığı 4. ve 5. Yüzyıllar İskenderi-
ye’de yeni bir toplumsal oluşumun 
da gerçekleştiği dönemdi. Yahudi 
toplumunun anavatanında doğan 
Hristiyanlık imparatorluğun başka 
yerleri gibi Mısır’da da emin adım-
larla yayılıyordu. Şehirlerde Hristi-
yan nüfus artarken bir taraftan da 
çöllerde keşiş toplulukları ortaya 
çıkıyordu.

İskenderiye’deki Yahudi-Hristiyan 
ilişkileri gündelik karşılaşmalardan 
din adamları arasındaki teolojik 
tartışmalara ve şiddet olaylarına 
kadar çeşitli düzeylerde gerçekleşi-
yordu. Tek tanrı inancına sahip iki 
toplumun samimi ilişkileri idareci-
leri rahatsız etmiş olacak ki Yahu-
di-Hristiyan evlilikleri yasaklanabi-
liyordu. Ayrıca Hristiyan otoriteler 
de Yahudilerin Hristiyan köle edin-
melerini yasaklamıştı. İmparator-
luğun başka yerlerinde Yahudile-
rin Hristiyanlığa geçişi yaygın bir 
durumken İskenderiye’de kültü-
rel kimliğe bağlılık kuvvetliydi ve 
Hristiyanlaşan Yahudiler çok azdı. 
Yine başka yerlerde Hristiyanlar 
arasında Yahudiliğe girenlere çok 

az rastlanmakla beraber Hristiyan-
ların Yahudi ayinlerine, bayram-
larına ve büyü faaliyetlerine katıl-
maları çok görülen bir durumken 
İskenderiye Hristiyanları bu tür 
eğilimlerden uzak kalmıştır.

İskenderiye’de farklı dini cemaatle-
rin gündelik ilişkileri yoğun ve sa-
mimi geçmekle beraber Hristiyan-
lığın şehirde güç kazanması zaman 
zaman Yahudi ve Hristiyanların 
karşı karşıya gelmesine yol açıyor-
du. Paganların Hristiyanlara yö-
nelik saldırılarında Yahudiler pek 
çok kez Paganların yanında yer al-
dı. Hristiyanların kendi içlerindeki 
bölünmelerde de Yahudiler rol al-
dılar. Örneğin Aryan meselesinde 
teslisçi ana gövdeye karşı bu grubu 
desteklediler.

İskenderiye’deki gerilime sade-
ce yerli aktörler sebep olmuyordu. 
Daha önce değindiğimiz gibi uzak-
taki imparatorlar da zaman zaman 
iktisadi-siyasi veya dini nedenler-
le şehre müdahalede bulunuyor-
du. Söz konusu dönemde bunla-
rın en önemlisi Diokletianus’un 
imparatorluğu döneminde İsken-
deriye’nin vergi düzenlemelerine 
karşı çıkışıyla yaşandı. Başkenti-
ni İzmit’e kuran Diokletianus bo-
zulan imparatorluk vergilendirme 
sistemini yeniden kurmak istemiş 
ve Mısır’da da bunu yerleştirme-
ye kalkışmıştı. Bu girişim İsken-
deriye’de hoşnutsuzluğa yol açtı ve 
Mısır’ın büyük bir kısmını içeren 
bir isyan başlatıldı. 297’de isyanı 

Diokletianus

Aziz Athanasius



bastırmak için bölgeye gelen im-
parator şehri kuşattı. Çevresinde-
ki topraklar imparator güçlerinin 
kontrolüne geçtiğinden şehir bas-
kıya dayanamadı ve imparatorla 
anlaşma sağlandı. Şehir isyan gi-
rişiminin cezası olarak para basma 
hakkını kaybetti.

İskenderiye’de de 
muhtelif pagan 

gruplar ortak bir 
kimlik oluşturmadan 

gelişimini sürdürüyordu. 
Hristiyanlığın ortaya 

çıkışı ile birlikte 
tanrıların sayısı 
ve hüviyeti sert 

tartışmaların konusu 
oldu. Paganların 

Hristiyanlara yönelik 
en sık rastlanan 
suçlamaları dini 

değerlere saygısızlık 
ve kargaşa 

çıkararak toplum 
huzurunu bozmaktı. 

Aziz Athanasius
İlk devir Hristiyanlığın önemli fi-
gürlerinden ve Hristiyanlık teolo-
jisinin mimarlarından biri olan At-
hanasius (yak. 296-373) 328’den 
373’e kadar aralıklarla İskenderiye 
piskoposluğunda bulundu ve Tan-
rının İsa’da bedenleşmesi inancını 
savunanlar arasında yer aldı. Aynı 
zamanda Mısırlı keşişlerle İsken-
deriye patrikliği arasında işbirli-
ği sağlayarak manastırların gelişi-
minde önemli bir rol oynadı ve pek 
çok teolojik eser yazdı. İskenderiye 
piskoposu olduğunda Ortodokslar 
ve Aryüsçüler arasında bölünmüş 
bir kiliseyle karşı karşıya idi. Ancak 
bu durum onun tüm Mısır’ın ve Li-
bya’nın kilise işlerine karışmasına 
engel olmadı. Görevinin ilk yılla-
rında Nil nehri kıyılarında ve sahra 
içlerinde uzun seyahatlere çıktı. Bu 

seyahatlerinde çöldeki Kıpti keşiş 
topluluklarıyla sıkı ilişkiler kurdu, 
bu çabaları onun siyasi yaşamının 
sonraki safhaları için çok faydalı 
oldu.

Aynı dönemde rakip mezheple-
rin suçlamalarıyla karşılaştı. Bun-
lar arasında yaşlı bir piskoposu öl-
dürtmesi (aslında hala hayattaydı), 
keten bezine kanun dışı vergiler 
koymak, rüşvetçilik; muhalifleri-
ni korkutmak, dövmek ve hap-
settirmek için emrinde haydutlar 
bulundurmak ve en önemlisi İs-
kenderiye’den Konstantinopolis’e 
tahıl nakline engel olmak vardı. Bu 
son suçlama İmparator Konstan-
tin için ikna ediciydi ve Athanasius 
Treves’e (Almanya) sürüldü. Bu ha-
yatının ilk sürgünü oldu. Üçüncü 
sürgününde bir kanun kaçağı gibi 
aranan Athanasius altı yıl boyunca 
çöldeki keşişler arasında yaşadı ve 
kaldığı mekânlar sık sık Roma as-
kerlerince basıldı. Çöldeki manas-
tırlar arasında kurduğu istihbarat 
ağı sayesinde bu baskınların tama-
mından kurtuldu.

Athanasius’un piskoposluğu şehir-
deki rakip Hristiyan mezheplerin 
ve bu mezheplerden birini destek-
leyip diğerini ezmeye çalışan im-
paratorların yoğun müdahalele-
rine maruz kaldı. Eğer imparator 
pagan ise ve Hristiyanlığı ortadan 
kaldırmaya niyetliyse hedef bütün 

Hristiyan halk oluyordu ve bu du-
rumda mezhep farklılıkları cema-
ati bölüp zayıflatmak için araçlara 
dönüşüyordu. Athanasius bu çal-
kantılı ortamda şehirdeki muhte-
lif sosyal tabakalarla ve çölde keşiş 
topluluklarıyla sıkı bağlar kurarak 
gücünü pekiştirdi. Sürgünde oldu-
ğu dönemlerde hem bu bağlarla 
şehri kontrol etmeye devam edi-
yor ve hem de kendi güvenliğini 
sağlıyordu.

Serapium Mabedinin 
Yıkılması ve 
Hypatia’nın 
Öldürülmesi
İskenderiye’nin Pagan toplumu an-
tik çağın diğer şehirleri gibi Hristi-
yanlığın meydan okuyuşuna ka-
dar ortak bir kimlik geliştirmedi. 
Muhtelif tanrılara ve kutsal var-
lıklara tapınma dışlayıcı unsurlar 
içermiyordu, yerel bir tanrı kültü-
rel etkileşimler sonucunda başka 
bölgelere taşınıyor ve farklı isim-
ler altında muhtelif bölgelerde or-
taya çıkabiliyordu. Herodotos Tari-
hinde farklı coğrafyalardaki bu tür 
ilişkilerle ilgili önemli bilgiler ver-
mektedir.7 İskenderiye’de de muh-
telif pagan gruplar ortak bir kimlik 
oluşturmadan gelişimini sürdürü-
yordu. Hristiyanlığın ortaya çıkışı 
ile birlikte tanrıların sayısı ve hü-
viyeti sert tartışmaların konusu 

İskenderiyeli 
Hypatia
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oldu. Paganların Hristiyanlara yö-
nelik en sık rastlanan suçlamaları 
dini değerlere saygısızlık ve karga-
şa çıkararak toplum huzurunu boz-
maktı. Hristiyanlığın sert ve ısrarlı 
polemiklerine maruz kalan Pagan 
cemaat kendine ait bir kimlik geliş-
tirme yoluna gitmekle beraber bu-
nu sağlayacak toplumsal bağlardan 
yoksunda. Hristiyan cemaat seçkin 
din adamları ve halk tabakaları ara-
sında samimi ilişkiler kurmuşken 
Serapium mabedinde yoğunlaşmış 
olan Pagan filozoflar şehirde olup 
bitenlerden uzak marjinal bir ha-
yat oluşturmuşlardı.

Hristiyan cemaat 
seçkin din adamları 
ve halk tabakaları 

arasında samimi ilişkiler 
kurmuşken Serapium 

mabedinde yoğunlaşmış 
olan Pagan filozoflar 

şehirde olup bitenlerden 
uzak marjinal bir 

hayat oluşturmuşlardı.

Athanasius’un şehirden sürüldü-
ğü dönemlerden birinde pisko-
posluk yapan Kapadokyalı Geor-
ge (356-361) Aryüs taraftarıydı ve 
hem Paganların hem de Ortodoks 
Hristiyanların nefretini çekiyor-
du. Şehirdeki Pagan kültlerini yok 
etme girişimi büyük bir direnişle 
karşılaştı ve 361’de Pagan bir çe-
te tarafından öldürüldü.8 Bu olay 
Paganların iyi bir toplumsal deste-
ğe sahip olmayan siyasi bir rakibi 

yok edebilecek bir güce sahip ol-
duklarını gösteriyordu. O esnada 
imparatorluk tahtında oturan Ju-
lien Pagan inancı taşıyordu ve bu 
inancı tekrar canlandırmanın yol-
larını arıyordu. İskenderiye’de At-
hanasius’un tekrar piskopos olma-
sı nedeniyle bu bölgedeki çabaları 
sonuç vermedi. Diğer taraftan ne 
Athanasius ne de onun takipçileri 
şehirdeki Pagan varlığını ortadan 
kaldırmaya yönelik bir girişimde 
bulunmadılar.

Ancak gerilim artmaya devam edi-
yordu. 380 yılında imparatorluk 
topraklarında Hristiyanlık dışın-
daki dinlerin toplu ibadetlerine 
yasak getirildi. 391 yılında İsken-
deriye’de Dionysus mabedi kilise-
ye çevrilirken yer altında mağara-
lar bulundu ve buradaki tapınma 
nesneleri kamuoyu önünde alay 
konusu edildi. Bu olay üzerine şeh-
rin Pagan cemaati ayaklandı ve 
Hristiyanlara saldırdı. İskenderiye 
sokaklarında kanlı çatışmalar ya-
şandı. Zayıf durumdaki Pagan top-
luluk kaleye benzeyen Serapiuma 
sığındı. Varılan anlaşmayla Pagan 
halkın mabetten sağ salim çıkma-
sına izin verildi fakat karşılığında 
mabet yıkılacaktı. İçerisindeki hey-
keller parçalanarak sokaklarda gez-
dirildi. Bunun anlamı görünürdeki 
zaferin ötesinde İsa’nın Pagan tan-
rılarına karşı ilahi zaferinin ilanı 
yatıyordu. İbrahim Aleyhisselamın 
mabette yalnız kaldığında putla-
rı kırarak bu heykellerin kendileri-
ni korumaktan aciz varlıklar oldu-
ğunu göstermesi gibi İskenderiyeli 
Hırsitiyanlar da Pagan tanrılarının 
kendilerini korumaktan aciz hey-
keller olduğunu gösteriyordu.

415 yılına gelindiğinde Paganizm 
kamu alanından çekilmiş haldey-
di. İskenderiye’nin genç Piskopo-
su Cyril dini otoritesini kullanarak 
şehrin dünyevi işlerine de hâkim 
olmaya çalışıyordu. Bu yüzden şeh-
rin valisi Orestes ile çatışmaya baş-
ladı. Cyril ayrıca şehirdeki Yahudi 
cemaat tarafından da sevilmiyordu 
ve iki yönetici arasındaki gerilim 
Yahudilerin isyanına yol açtı. İki-
li arasındaki gerilim çözülmeyince 
Cyril bu sefer çöldeki keşişleri kış-
kırtarak Orestes’in üzerine saldırt-
tı. Başından yaralanan Orestes İs-
kenderiye halkının müdahalesiyle 
kurtarıldı.

Bu gergin ortamda şehrin önde ge-
len figürlerinden biri olan astro-
nom, matematikçi ve ahlakçı olan 
Hypatia Orestes’i destekliyordu. 
Ilıman Hristiyanları temsil eden 
Orestes Yahudi cemaati ile iyi iliş-
kilerini sürdürürken Hypatia vası-
tasıyla Pagan halkın desteğini de 
sağlıyordu. Hypatia’nın üstlendiği 
bu rol sertlik yanlısı Cyril’i ve Hır-
sitiyan cemaatin düşmanlığına ne-
den oluyordu. Evine döndüğü bir 
gün yolu fanatik bir Hristiyan top-
luluk tarafından kesildi. Yakındaki 
bir kiliseye götürülerek hunharca 
katledildi ve cesedi şehrin duvarla-
rı dışında yakıldı. Bu olaydan son-
ra Orestes mücadeleden vazgeçe-
rek görevinden çekildi.

Sonuç

Görüldüğü gibi antik çağın sonun-
da İskenderiye’de gerçekleşen ikti-
dar mücadelesinde kazanan tara-
fın aktörlerin kurduğu ittifaklara 
ve eylem güçlerine bağlı olduğu an-
laşılmaktadır. Şehirdeki gruplar bir 



rakibe saldırmak için ya dış bir gü-
cün desteğine ihtiyaç duyuyor ve-
ya şehrin içindeki ittifaklarını bu-
na göre düzenliyordu. Başlangıçta 
en güçlü ve kalabalık toplum olan 
Paganlar ortak bir kimlik geliştir-
meyi beceremeyerek avantajları-
nı zaman içerisinde kaybettiler. 
Yahudiler ise inançlarının gere-
ği olarak dinlerini yaymıyorlardı 
ve bu yüzden sayılarının etkili bir 
şekilde artması mümkün değildi. 
Mücadeleye en geç giren güç olan 
Hristiyanlar ise en güçlü aidiyet 
duygusuna sahipti. Şehri karadan 
kuşatan çöllerde etkili bir manastır 
ağı kurdular. Buralarda yaşayan ke-
şişler her zaman şehirdeki olaylara 

müdahale etmeye hazırdılar.

Görüldüğü gibi 
antik çağın sonunda 

İskenderiye’de 
gerçekleşen iktidar 

mücadelesinde kazanan 
tarafın aktörlerin 

kurduğu ittifaklara ve 
eylem güçlerine bağlı 

olduğu anlaşılmaktadır.

Şehirdeki hadiselere uzaktan mü-
dahil olan İmparatorun öncelikli 

hedefi tahıl sevkiyatının ve vergile-
rin düzenli ödenmesiydi. Dini ha-
diselere müdahalesi ise mesafenin 
uzaklığı nedeniyle yeterince etkili 
olmuyordu. Bu konudaki girişim-
ler imparatorluğun genelinde hal-
kı etkileyenin kim olduğuna bağ-
lıydı. Hristiyan topluluk kendi dini 
yöneticileri, kilise kurumu ve halk 
tabakaları arasında etkili ve sami-
mi ilişkiler kurarak toplumsal ge-
lişmeleri kolayca yönlendirebili-
yordu.  
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926 yılının Eylül 
günlerinden biriy-
di; Elsa ile birlikte 
Berlin metrosunda, 
birinci mevki kom-
partımanlardan bi-

rindeydik. Birden gözlerim karşım-
da oturan adama takıldı; görünüşe 
bakılırsa varlıklı, başarılı bir işada-
mına benziyordu. Düzgün kılığı, 
göz dolduran görünüşüyle bu ada-
mın, o günlerde Orta Avrupa’nın 
her yerinde göze çarpan refah ha-
vasını çok iyi yansıttığını düşünü-
yordum. Halk şimdi iyi giyiniyor, 
iyi besleniyordu ve karşımda otu-
ran adam da bu bakımdan bir is-
tisna değildi. Ama adamın yüzü-
ne bakınca, onun hiç de mutlu bir 
adam olmadığını sezinledim. Yor-
gun görünüyordu; sadece yorgun 
değil, vahim denebilecek ölçüde 
mutsuz. Gözleri ilerde, belirsiz bir 
noktaya boş bakışlarla takılıp kal-
mış, dudakları adeta ıstırap içinde 
kasılmıştı. Fakat bu ıstırap bedenî 
bir ıstırap gibi görünmüyordu şüp-
hesiz. Sürekli adamı izleyerek ka-
balık etmiş olmamak için gözlerimi 

yana çevirdim ve onun yanındaki 
şık giyimli bayana çevirdim gözle-
rimi. Bu bayanın yüzünde de garip, 
mutsuz bir ifade vardı; sanki ona 
acı veren bir şeyi düşünüyor ya da 
tecrübe ediyor gibiydi. Ve o zaman 
gözlerimi kompartımanda dolaştı-
rıp bütün öteki yüzlere, istisnasız 
hepsi iyi giyimli, iyi beslenmiş şe-
hirli insanların yüzlerine baktım 
birer birer: Ve bu yüzlerin hepsin-
de aynı gizli ıstırabı yansıtan ifade-
yi görebiliyordum; bu ıstırap öyle-
sine gizliydi ki o yüzlerin sahipleri 
bile bunun farkında değildi.” Diye 
anlatıyor Muhammed Esed Avru-
pa insanının hal-i pür melâlini.

Daha yüzyılın başında Avrupa’ da 
bir metro manzarası; ıstıraplı yüz-
ler… Modern hayatın hızına ayak 
uydurmak için çabalayıp duran in-
sanın trajedisini İsmet Özel Jazz 
adlı şiirinde çok güzel ifade eder:

Bu vapuru kaçırırsam beni belki de 
cinnet basar 
belki kanser olurum bu yıl sınıfta 
kalırsam 

….. 
etimde şirpençe çıkar bu kızı 
alamazsam 
bu işi bitiremezsem şehirden beni 
kovarlar 
izin kağıdım yanar konuşacak 
olursam 
bu senet bankalar kapanmadan 
ruhumun rengini kapatmayacak 
olursa 
ölür kuyuya düşen çocuk

Haysiyet ve şahsiyetleri 
bankalara ait olan 
toplumun fertleri 

konuşabilir mi? Ürperti 
ve ıstırabın kaynağı 
gölgesi üzerimize, 
mahallelerimize 

düşen, ufuklarımızı 
kapatmış şehrin en 

yüksek binaları olan 
banka binalarıdır. 

“1

Bu vapuru kaçırırsam beni belki de cinnet basar 
belki kanser olurum bu yıl sınıfta kalırsam 
….. 
etimde şirpençe çıkar bu kızı alamazsam 
bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar 
izin kağıdım yanar konuşacak olursam 
bu senet bankalar kapanmadan 
ruhumun rengini kapatmayacak olursa 
ölür kuyuya düşen çocuk 

İsmet Özel 
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Haysiyet ve şahsiyetleri bankala-
ra ait olan toplumun fertleri ko-
nuşabilir mi? Ürperti ve ıstırabın 
kaynağı gölgesi üzerimize, mahal-
lelerimize düşen, ufuklarımızı ka-
patmış şehrin en yüksek binaları 
olan banka binalarıdır. Muham-
med Esed’ in İslam’ a gönlünü açan 
Berlin metrosu manzarasına geri 
dönelim: 

“Tanık olduğum durumun üzerim-
deki etkisi o kadar güçlüydü ki bu-
nu Elsa ile paylaştım. Elsa, insanın 
özelliklerini incelemeye alışmış bir 
ressamın dikkatli gözleri ile etra-
fına bakmaya başladı. Daha sonra 
şaşkınlık içerisinde bana döndü ve 
şöyle dedi; ‘Haklısın. Sanki hepsi 
cehennem azabı çekiyor gibi görü-
nüyorlar. Merak ediyorum, acaba 
kendileri bunun farkında mı?’

Farkında olmadıklarını biliyor-
dum. Çünkü eğer farkında olsa-
lardı, her gün daha fazla refah, 
daha fazla alet edevat ve belki bir-
birlerinin üzerinde daha fazla ta-
hakküm gücü elde etmekten baş-
ka umutları, ‘hayat standartlarını’ 
yükseltmek arzusundan başka bir 

amaçları ve gerçeklerle örülmüş 
bir inançları olmadan, hayatlarının 
böylesine boş sürüp gitmesine göz 
yumamazlardı herhalde.

Eve döndüğümüzde, daha önce 
okumakta olduğum ve masamın 
üzerinde açık duran Kur’ân nüs-
hasına gözüm ilişti. Rutin olarak 
kitabı kaldırmak için elime aldım. 
Fakat tam kapamak üzereydim ki, 
gözüm açık sayfaya takıldı ve oku-
maya koyuldum:

“Çoklukla övünmek sizi, kabirlere va-
rıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. 

Hayır; ileride bileceksiniz!

Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

Hayır, kesin olarak bir bilseniz...

Andolsun, o cehennemi muhakkak 
göreceksiniz.

Yine andolsun, onu gözünüzle kesin 
olarak göreceksiniz.

Sonra o gün, nimetlerden mutla-
ka hesaba çekileceksiniz? [Tekâsür; 
1-9]”

Şimdi artık, hiçbir şüphe 
olmadan, biliyordum 
ki, elimde tuttuğum 

kitap Allah kelamıydı; 
insanoğluna 13 yüzyıl 

önce gönderilmiş 
olmasına rağmen, 

ancak bugün, karmaşık, 
mekanikleşmiş ve 
korkulara yenilmiş 
çağımızda tezahür 
eden bir şeyi haber 
veriyordu açıkça.

Bir an öylece sessiz kaldım. Sa-
nırım kitap elimde titredi. Sonra 
onu Elsa’ya uzattım ve şöyle de-
dim, ‘Bunu oku. Bu, bugün metro-
da gördüğümüz durumun cevabı 
değil mi?’

Bütün şüpheleri bir hamlede gi-
deren bir cevaptı okuduğum. Şim-
di artık, hiçbir şüphe olmadan, 

biliyordum ki, elimde tuttuğum ki-
tap Allah kelamıydı; insanoğluna 
13 yüzyıl önce gönderilmiş olma-
sına rağmen, ancak bugün, karma-
şık, mekanikleşmiş ve korkulara 
yenilmiş çağımızda tezahür eden 
bir şeyi haber veriyordu açıkça.

1926 yılının Berlin metrosundan 
günümüz metro manzaralarına de-
ğişen nedir? Kalabalıklar içerisin-
deki yalnızlığımız, bireyselliğimizi 
putlaştırdığımız mekanik hayatla-
rımız. Her gün sabahtan akşama 
kadar verdiğimiz mücadeleden ba-
ki kalan nedir? “Geçim dini” en kut-
sadığımız şey. Pek çoğumuz için si-
nema metropol kargaşasından, her 
gün verilen bu savaştan arta kalan 
yorgunluğu unutmak içindir. Bir 
uyuşturucu gibidir adeta. Küresel 
ahlakın sinemayı bu denli sahip-
lenmesi, toplumları kendi amaçları 
için sömüren büyük eğlence şirket-
leri bu yüzden vardır. Sinema insa-
nın kanmaya, kandırılmaya hazır 
ruh hali için en uygun araçtır. İn-
san bir hammaddedir, belirli tez-
gahlardan geçmeli, işlenmelidir. Si-
nema kitleleri işte bu tezgahlardan 
eğlenceli bir şekilde yani eğlenerek 
geçirmek için vardır. Duygular pa-
ketlenmiş, pazarlanabilir haldedir. 

Muhammed 
Esed



Eğer bu fikrimizle yanılıyor olsay-
dık Hollywood’ un kitleleri etkisi 
altına alan, teknoloji harikası aksi-
yon sahneleri içeren filmlerin gişe 
başarısına karşın sanat odaklı film-
lerin başarısızlığını başka türlü na-
sıl izah edebilirdik.

Sinema insanın 
kanmaya, kandırılmaya 

hazır ruh hali için en 
uygun araçtır. İnsan 

bir hammaddedir, 
belirli tezgahlardan 

geçmeli, işlenmelidir. 
Sinema kitleleri işte 

bu tezgahlardan 
eğlenceli bir şekilde 

yani eğlenerek 
geçirmek için vardır.

Kitleler için yapılan sinema hal-
kın umutlarının tahakküm altına 
alınması dersek yanlış yapmış olur 
muyuz? Sinema salonları çoğun-
lukla toplumun kaybedenleri değil 
midir? Tahakküm sahipleri ve kit-
leler… Eğlence sektörü için önem-
li olan filmin bir sakız, çorap ya da 
bir gazoz gibi herkesi müşteri kı-
labilecek ortak vasıflarıdır. Filmin 
kârlılığıdır ve bütün mesele budur. 
Sinema seyircisi zaten biraz önce 
dört duvar arasında hapsolduğu 
ofisinden, içtiği biranın etkisinde 
baygın bir halde meyhanesinden, 

zihni rutubetlenmiş terasından ya 
da bodrum katından, sevgilisiy-
le yapış yapış cinsel tatmininden 
sonra kantinden, üniversitesinin 
sahteciliğinden, ezberciliğinden 
bıkmış okul koridorlarından gel-
miş koltuğuna çoktan yerleşmiştir.

“Biz şehir ahalisi, üstü çizilmiş kişiler
Kalırız orda senetler, ahizeler ve tren 
tarifesiyle
Kimbilir kimden umarız emr-i 
bi’l-ma’ruf 
Kimbilir kimden umarız nehy-i 
ani’l-münker”

Dişlerimiz Arasındaki Ceset
İsmet Özel 

Hayatımızda asla karşılaşmak is-
temeyeceğimiz bir tip olan Recep 
İvedik karakterinin bu kadar cez-
bedici olmasını nasıl anlamlan-
dıracağız. Ağzı küfür dolu, neza-
ketin, zerafetin, zekânın en ufak 
belirtisinden bile mahrum, daha 
filmin başında apartmandan çıktı-
ğında eliyle cinsel organıyla oyna-
yan, sadece kendi heva hevesleri 
uğruna yaşayan, çevresindeki in-
sanlara saldırgan, aşağılayıcı tavır-
lar takınan, iğreti böğürtü bir gülü-
şe sahip bir zavallının bu kadar ilgi 
görmesini...

Filmin başarısının Recep İvedik ti-
pinin Türk halkında karşılığının 
olduğunu söyleyen sosyolojik tah-
lillere bakınca böyle bir kişilik tiple-
mesinin Türklüğümüzle alakasının 
olmadığını şiddetle söylememiz 
gerekiyor. Paranın dini “Halk böyle 

istiyor” diyerek toplumun yozlaş-
masına zemin hazırlamaktadır. Fil-
min gişelerde bu kadar başarılı ol-
ması gerçekten sosyolojik anlamda 
bir tahlile ihtiyaç duymaktadır.

Sinema; insanlığın bütün tered-
dütleri ve savrulmalarıyla birlikte 
yaşadığımız zamanın çocuğudur. 
Hiçbir sanat dalının başaramaya-
cağı bir şekilde insana hayat dersi 
verir, ona yitirdiği, bulamadığı ve 
erişemediği ne varsa düşündürür, 
derinleştirir. İnsanı arzu ettiğimiz 
kâmil insana yaklaştırabilecek bü-
yük bir güç barındırır kendinde. 
Dünyanın en talihli insanları ola-
rak bizler sadece bizden beklene-
bilecek bir inkılabı gerçekleştire-
bilmeli, dünyaya özgün bir sinema 
dili armağan etmeliyiz. Zor bir iş! 
Batı uygarlığına karşı kaybedece-
ğimiz tek şey imanımızdır ve asıl 
olan kadim ahlâktır kaygısıyla Al-
lah’ı unutmadan hikmetle söyle-
meliyiz bu dili.

“Ey gören fakat görünmeyen! Yal-
nız Seni ister ve yanız Seni zikre-
derim.” Farsça bir duayla başlayan 
“Cennetin Rengi” filmi işte bu hik-
metin diliyle yapılmış bir filmdir. 
Dünyayı, dünyalığı temsilen bir 
baba ve ilhamı, yüceliği temsilen 
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bir çocuğun, iki zıttın hikâyesi… 
Gözleri görmeyen Muhammed yü-
reğini ellerine almış, Rabbine do-
kunmaya çalışırken karısı ölmüş, 
şehvetini iktidar yapmış bir baba-
nın kadına ya da dünyaya dokun-
masını seyrediyoruz.

Filmdeki ‘baba’ karakteri belki de 
bugünün metropollerinde hırs ve 
ihtiraslarının peşinde duraktan du-
rağa koşturan şehir insanların bir 
sembolü olabilir mi? İnsanı ayar-
tan, zevkleri için şımartan ve onu 
iyilikten alıkoyan, kulaklarına ve 
yüreklerine ağırlıklar koyan şeyler. 
Gerçekten gören kimdir burada, ço-
cuk mu baba mı? Aslında ve sadece 
görmemiz gereken şeyler nelerdir 
acaba? Şehrin her bir anını yangın 
yerine çeviren bu amansız kalbi ve 

zihni hastalıklardan kurtulabilme-
mizin imkanı yok mudur acaba? 
Gerçekten insanın ciğerlerini ya-
kacak cinsten düşünceler bunlar. 
Büyük bir insanlık idealine muhtaç 
olduğumuzu ve bu idealinde ancak 
beyninin kıvrımlarında yakıcı bir 
fikir azabından, bir travmadan do-
ğabileceğini anlamalıyız. Cellatları-
mıza gülümsemekten vazgeçmeli-
yiz. Cellatlarımızı kutsamaktan… 
Gencecik çocuklarımızı küçücük 
çocukların ırzına, namusuna ve 
canına kastedecek kadar şeytan-
laştıran cellatlarımız… Şehri, so-
kakları tekinsiz bırakan, insan ya-
nımızı darağacında boğup hayvan 
yanlarımızı semizleştiren cellatla-
rımız. Şehvet şaha kalkmış dörtna-
la şehrin sokaklarında koşturuyor. 

Kamçısını tutanlardan elbette bir 
gün intikam alınacaktır.

Sinema; insanlığın 
bütün tereddütleri ve 

savrulmalarıyla birlikte 
yaşadığımız zamanın 

çocuğudur. Hiçbir sanat 
dalının başaramayacağı 

bir şekilde insana 
hayat dersi verir, ona 
yitirdiği, bulamadığı 

ve erişemediği ne 
varsa düşündürür, 

derinleştirir.

Filmin insanın içini yangın yerine 
dönüştüren sahnelerinden;

Muhammed yatılı kaldığı okulun 
bahçesinde, babasını beklemek-
tedir. Dünyaya kapalı Allah’ a açık 
yüreğiyle etrafını dinlemekteyken 
yakındaki bir ağaçtan yere yavru 
kuşun düştüğünü anlar, kuşu alır 
ağaç yaprakları arasında el yorda-
mıyla yuvasına bırakır.

Evinden çok uzakta bir marango-
zun yanına çırak olarak verildiğin-
de daha ilk anda Muhammed ağla-
maya başlar. 

Marangoz “ - Aileni mi özledin? “ 
diye sorar,

Muhammed ise “ - Hayır, kimse be-
ni sevmiyormuş. Ben ona ağlıyo-
rum. Ama sebebini biliyorum. Be-
ni kör olduğum için istemiyorlar. 
Öğretmenimiz Allah’ın körleri sev-
diğini söyler. Ben de bir keresin-
de “madem seviyor neden bizi kör 
etti? Neden kendisini görmemi-
ze izin vermedi? diye sormuştum. 
Öğretmen de Allah’ın görünmez 
olduğunu söylemişti. Ama O’nu 
her an her yerde hissedebilirmişiz. 
Ellerimizi uzatırsak O’na ulaşabile-
ceğimizi söylemişti. O günden beri 
her yerde Allah’ı arıyorum. Elleri-
mi uzatıp O’na ulaşmayı bekliyo-
rum.” der. 



Bu sahneler babanın 
da Muhammed’in 

de hayatlarını 
sorguladıkları ve aslında 
hayatlarına ne türlü bir 

anlam yüklediklerini 
anlatır bize. Muhammed 

Allah’ı görmek, 
hissetmek ihtiyacını 

arz etmekte, baba 
dünyalık ihtiyaçlarından 

dolayı O’nun iradesini 
sorgulamaktadır...

Muhammed’in marangozun yanı-
na verilmesine razı olmayıp evden 
gitmek isteyen babaannesi ile baba 
tartışır:

Baba annesine bağırır: “- Bunu 
onun iyiliği için yaptım. Ne yapa-
caktım yani? Benim günahım ne-
dir ki ömrümün sonuna kadar kör 
bir çocuğa bakmak zorunda ka-
layım? Elden ayaktan düştükten 
sonra bana kim bakacak? Senin şu 
yüce Allah’ın neden bu sefaletten 
kurtulmama yardım etmiyor? Niye 
ona minnet duymalıyım? Vermedi-
ği şeyler için mi? Sefaletim için mi? 
Kör bir çocuk için mi? Ölüp giden 
karım için mi? Tam beş yıldır bun-
lara sabrettim ben! (…) Kim bana 
yardım ediyor? Kim beni umursu-
yor? Git! İstediğin yere git!” der.

Bu sahneler babanın da Muham-
med’in de hayatlarını sorguladık-
ları ve aslında hayatlarına ne tür-
lü bir anlam yüklediklerini anlatır 
bize. Muhammed Allah’ı görmek, 
hissetmek ihtiyacını arz etmekte, 
baba dünyalık ihtiyaçlarından do-
layı O’nun iradesini sorgulamak-
tadır... Yönetmen bu yakarışların 
ardından kamerayı tepe noktadan 
oyunculara tutarak izleyici için “Ey 
gören fakat görünmeyen! Yalnız 

Seni ister ve yalnız Seni zikrede-
rim” duasına bir hatırlatma yapar.

Filmin sonunda ölümün çocuğun 
ellerini babadan kıskandığını anlı-
yoruz. Ölümün gerçekten güzel bir 
şey olduğunu…

ama neler olup bittiğini hiç bir 
ayetten

hiçbir vakit anlamayacak şehrin 
insanı

şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin

pahalı zevklerin insanı, ucuz 
cesaretlerin

  Üç Frenk Havası  
İsmet Özel

“Sen hem her yerdesin hem de gö-
rünmezsin. Bir sığınak bulup; yal-
nız senden saklanmayacağım. 

Senin adından başka kimsenin 
adını anmayacağım.” derken Mu-
hammed bize o sığınağın kalbimiz 
olduğunu anlatıyor. Zaten Rabbi-
miz de orayı adres olarak vermiyor 
mu? “Yere göğe sığmam, fakat mü-
min kulumun kalbine sığarım” di-
yerek… 
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Hasan Aycın
Hub / İz Yayıncılık



~ Bertolt BRECHT ~

KALEDONYA PAZARI 
Yedi kent yatar Troya’nın altında.  

Kazıp çıkartmışlar hepsini yeniden.  

Londra’nın altında da yedi kent yatar mı?  

En dipten çıkanları burada mı satarlar acaba?

Fosforlu balıkların durduğu şu tezgahın orda,  

çorapların arasında işte bir de şapka.  

Yedi şiline alamazsınız yenisini, saçma,  

buysa yalnız iki şilin, hem kötü değil o kadar,

tek bir deliği var. 

Korkunç tanrı oturmuştu kalkmamacasına,

tabanları dışarı dönük,  

sonra bir gün kırıldı burnu, düştü ayak parmaklarından biri

ve gözdağı veren kolu,  

ama bronz bedeni ağırdı çok, yalnız el yürütülmüştü  

ve geçerek bir sürü canlı ellerden düşmüştü

Kaledonya pazarına.

“Köprü yoktur Doğu ile Batı arasında”  

diye haykırdı ücretli ozanları.  

Gözlerimle gördüm ben ama  

o büyük Okyanusun sırtındaki kocaman köprüleri.  

Ve doğuya taşınan koskoca silahları gördüm  

ve onları şarkılarla el üstünde tutan halkı.  

Bu ara, içinden kan damlayan çay geliyordu,  

savaş yaralıları ve altın geliyordu, Doğu’dan Batı’ya.

Ve Winsdor dulu, karalar içinde,  

parayı alır, sokar çorabına,  

pohpohlamadan sırıtır,  

gönderir onu Kaledonya pazarına.  

Nerde hani o eski çeviklik,  

bir sabah gelirler topallaya topallaya,  

ve bir tahta bacak satın alırlar, elden düşme,  

uysun diye tahta kafalarına.  
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amusal alan, mo-
dern toplum ku-
ramlarında, toplu-
mun ortak yararını 
belirlemeye ve ger-
çekleştirmeye yö-

nelik düşünce, söylem ve eylemle-
rin üretildiği ve geliştirildiği ortak 
toplumsal etkinlik alanına işaret 
etmek için kullanılan kavramdır” 
diyen Habermas, her türlü çıkar-
dan arınmış, devlet otoritesinin 
baskısı ve buyruklarından, serma-
ye egemenliğinden bağımsız bir 
alan tanımlar. Bu tanımlamayla 
kamusal alan tanımı ilk kez 1962 
yılında Jürgen Habermas’ın “Ka-
musal Alanın Yapısal Dönüşümü: 
Burjuva Toplumunun Bir Katego-
risi Üzerine Araştırmalar” adlı ki-
tabında ele alınmıştır. Kamusal 
alan, “özel şahısların, kendilerini 
ilgilendiren ortak bir mesele etra-
fında akıl yürüttükleri, rasyonel 
bir tartışma içine girdikleri ve bu 
tartışmanın neticesinde o mese-
le hakkında ortak kanaati, kamu-
oyunu oluşturdukları araç, süreç 
ve mekanların tanımladığı hayat 
alanı” olarak tanımlanmaktadır. 
Habermas’ın kitabının 1962’de 

basılmasının ardından, Avrupa’da 
farklılıklarını kabullenip önemse-
yen azınlıklar, mülteciler ve göç-
menler gibi çeşitli toplumsal ke-
simlerin, tanınmayı ve toplumsal 
alanda çeşitliliğin hakim olmasını 
talep etmesiyle kamusal alan kav-
ramı daha fazla tartışılır hale gel-
di. Böylece kamusal alan, siyaset 
ve hukuk felsefesi tartışmalarının 
üzerinde odaklandığı temel kav-
ramlardan biri oldu. Ancak bu irde-
lemelerde Habermas’ın, kamusal 
alanı Avrupa ile sınırlayarak, sade-
ce burjuvanın oluşturduğu bir alan 
olarak görmesi ve diğer sosyal ya-
pıları kamusal alana dahil etmeme-
si eleştirilmiştir. 

Oscar Negt ve Alexander Kluge, 
Habermas’ın burjuva kamusallı-
ğına karşı çıkarak, kamusal ala-
nı “mücadelenin savaş dışı yollar-
la karara bağlandığı” proleter alan 
olarak tanımlarken, Richard Sen-
nett, “Kamusal İnsanın Çöküşü” 
başlıklı kitabında kamusallaşma 
kavramını; özgünlük ve entellektü-
el derinlikle kamusal hayat ve özel 
hayat arasındaki dengesizliğin ne-
denlerini ve bu dengesizliğin yol 
açtığı sorunları da irdeleyerek, Batı 

Avrupa kentleri için, insanların be-
lirli mekanlarda yoğun toplum-
sal ilişkiler kurma olanaklarına sa-
hip olmaları olarak açıklamaktadır. 
(Güney, 2007)

Kamusal alan, modern 
toplum kuramlarında, 

toplumun ortak 
yararını belirlemeye 
ve gerçekleştirmeye 

yönelik düşünce, söylem 
ve eylemlerin üretildiği 

ve geliştirildiği ortak 
toplumsal etkinlik 

alanına işaret etmek 
için kullanılan 

kavramdır” diyen 
Habermas, her türlü 

çıkardan arınmış, devlet 
otoritesinin baskısı 
ve buyruklarından, 

sermaye egemenliğinden 
bağımsız bir 

alan tanımlar.

K

Kamusal alan, “özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir 
mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine 
girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde o mesele hakkında ortak 
kanaati, kamuoyunu oluşturdukları araç, süreç ve mekanların 
tanımladığı hayat alanı” olarak tanımlanmaktadır.
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Tarihsel olarak kentsel kamusal ka-
musal mekanlar, toplumdaki çeşit-
liliklerin ve farklılıkların merkez-
leri olmuştur. Konut yerleşimleri 
bile sınıfsal, kültürel ve etnik grup-
lar olarak ayırım gösterirken; buna 
karşı kentler ve kentsel açık alan-
lar, bireyin ve toplumun bir arada 
bulunduğu, sosyal etkileşime girdi-
ği, her türlü sosyal sınıf ve kültürel 
gruptan, birbirlerinden çok farklı 
özelliklere sahip insanların bir ara-
ya geldiği, birbirleriyle temas kur-
dukları, toplumun farklı kesimleri 
için buluşma alanı vazifesi gören 
mekanlar olmuştur (Erdönmez, 
2005).

San Marco Meydanı 
ve Tarihsel Gelişimi
İtalyan kentlerindeki etkileyici 

meydan (piazza) sayısının çok-
luğu, kısmen iç mekan yaşantısı-
nın çokluğu aynı zamanda da dış 
mekan yaşantısını kolaylaştıran 
iklimsel koşullar ile İtalyan kül-
türüne ait dışa dönük yaşam biçi-
minin meydana getirdiği mekansal 
oluşum olarak açılanabilir. Mey-
dan kent yaşamının odak noktası 
olmaktadır. 

San Marco Meydanı, tarih boyun-
ca toplumun birçok kesiminin 
farklı amaçlar doğrultusunda bir 
araya geldiği, son şeklini aldıktan 
sonra günümüzde de bu bağlamda 
önemini koruyan açık bir kamusal 
alandır. San Marco Meydanı; Ve-
nedik Maskesi’nden sonra, Avru-
pa’nın en güzel şehirlerinden bi-
ri olan Venedik’in ikinci sembolü 

gibidir. Napoleon Bonaparte’ın 
“San Marco Meydanı, dünyanın en 
güzel dans pistidir ve sadece mavi 
gökyüzü, onun çatısı olmaya layık-
tır.” sözü; meydanın güzelliğini ka-
nıtlar gibidir.

San Marco Meydanı, 
tarih boyunca toplumun 
birçok kesiminin farklı 
amaçlar doğrultusunda 

bir araya geldiği, son 
şeklini aldıktan sonra 

günümüzde de bu 
bağlamda önemini 

koruyan açık bir 
kamusal alandır.

San Marco’daki yerleşimlerin kö-
kenlerine bakıldığında yerleşimin 
ne zaman başladığı tam olarak bi-
linememektedir. Bölge 8. Yy ile 18. 
Yy arasında İtalya yarımadasında 
bugünkü Venedik civarında kuru-
lan Venedik Cumhuriyeti dönem 
ile tanınmaya başlamıştır. 

Geçmişi 9. yüzyıla dayanan San 
Marco meydanı, 13. ve 16. yüz-
yıllarda yapılan eklemlemeler so-
nucunda bugünkü konumuna ge-
lebilmiştir. Tarihi boyunca da 
meydanın ünlü kafelerinin; Goet-
he’den Verdi’ye, Thomas Mann’dan 
Hemingway’e kadar birçok ünlü zi-
yaretçisi olmuştur.

San Marco Meydanının gelişimi 
aşağıda üç aşamada verilmiştir. 

Meydanda gece ve gün içinden görünümler (Soldaki resimde bazilika, Campanile (kule) ve ProcuriateNiove,

sağdaki resimde ProcuriateVecchie görülüyor)

San Marco 
Meydanı, 1500 

(Goy,”VeniceThe 
City andIts 

Architecture”, 
s.62)



Meydanın gelişiminin süreklili-
ği izlenirken, meydanın mükem-
melleştirmek adına bir dizi karar-
lar süreci yaşandığı görülmektedir. 
Meydanın bütün güney duvarının 
yıkılıp birkaç metre güneye alına-
rak tekrar inşa edildiğini gösteren 
ikinci ve üçüncü resim arasındaki 
değişim meydanı estetik bir sonu-
ca ulaştırmak adına olduğunu gös-
termesi açısından önemlidir.

Meydanın gelişiminin 
sürekliliği 

izlenirken, meydanın 
mükemmelleştirmek 

adına bir dizi kararlar 
süreci yaşandığı 
görülmektedir. 

Meydan ilk olarak 9. Yüzyılda ki-
lisenin avlusu olarak kullanılan 
alanda oluşmuştur.

1. aşama; 
Deniz ile güçlü ilişkileri olmasın-
dan dolayı sahilde bulunan Vene-
dik Kalesi,

Meydanın öbür ucunda bulunan 
ve 522 yılında yapılan St.Gemini-
ano Kilisesi,

Bazilikanın yanında bulunan ve 
Roma devrinden kalan Curia Mey-
danı biçimlendirmektedir.

2. aşama;
Kalenin yıkılması ve PalazzioDu-
cale’nin inşası, Curia’nın yıkılma-
sı ve Venedik Patriğinin sarayının 
inşası ile meydan yeni sınırlarına 
kavuşmuştur.

Bazilikanın arkasında bulunan Ri-
vo del Palazzo kanalına açılan Por-
ta della Carta Kapısı’nın inşası bu 
dönemde göze çarpmaktadır.

3. aşama;
Meydanda bulunan kule Campa-
nile Di San Marco olarak son şekli-
ni alması, ProcuriateNiove ve Vec-
chi’nin yıkılması, güney kolunun 
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daha güneye çekilerek meydanın 
genişletilmesine yol açmıştır. Ve 
yine bu dönemde ProcuriateNio-
ve ve Vecchie’nin üç katlı olacak 

şekilde tekrar inşası, güney sahili-
nin yeşil alan olarak düzenlenmesi 
görülmektedir. (Bacon, 1967)

Haritada birbirleriyle ilişkide 

olduklarında anlamlı olan mey-
danlar dizisinin ve son haritada 
San Marco Meydanı’nın birbiri-
ne bağlanışları gösterilmektedir. 

Meydanın et-
rafındaki diğer 
küçük meydan-
larla sokaklarla 

bağlantılarını 
ve sürekli olan 

ilişkisini gös-
teren harita 

(Bacon, “Design 
Of  Cities”, 
s.102,103)

Meydanın doluluk boşluk haritası (Carvalho, 2012)



Bu çizim yapıların dokusunu, yeni 
yerleşimlerin adımlarını, köprüle-
ri, kilisenin cephesindeki genişle-
meyi ve gelişmeyi, anıtları, kamu-
sal alanların oluşumunu (cafeler 
vs.), yeşil alanları ve bitkilendir-
meleri, ve birbiriyle sürekli iletişim 
içinde olan bağlantıları göstermek-
tedir. Kısacası meydanların fiziksel 
biçimlenişi birbirleriyle ilişkilendi-
rilip bir bütün içinde ele alınmıştır. 

Meydan ve çevresine baktığı-
mızda genel dokunun yoğunlu-
ğu ve bu dokunun açıldığı ana 
kent meydanın San Marco olduğu 
gözlemlenmektedir.

Meydanın 
gelişiminin üç 
aşamasının 
doluluk boşluk 
haritası (Joel, 
2012)

Meydanın kullanıcılar tarafından algılanması ve algılanma yönleri 
(Carvalho, 2012)
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San Marco Meydanı’nın üç aşamada gelişimini gösteren üç boyutlu çizimler (Ömer Bayram,2012 



Meydanı ziyaret edenler; 
ışıklandırmaların 
güzelleştirdiği bir 

atmosferle karşılaşırlar. 
Ünlü kafelerde vakit 
geçiren ziyaretçilerin 
keyfine bir taraftan 

klasik müzik de 
eşlik etmektedir.

75 metre uzunluğu ve 82 metre 
genişliğindeki meydan; kafelerin, 
mağazaların, üstü kapalı galerile-
rin bulunduğu mermer bir salon 
şeklindedir. Kendinizi bir masalın 
içinde hissettirebilecek meydana, 
turistler kadar ilgi gösteren diğer 
ziyaretçiler de güvercinlerdir.

Meydanı ziyaret edenler; ışıklan-
dırmaların güzelleştirdiği bir at-
mosferle karşılaşırlar. Ünlü kafe-
lerde vakit geçiren ziyaretçilerin 
keyfine bir taraftan klasik müzik 
de eşlik etmektedir.

San Marco Meydanı’nın deni-
ze yakın olan iki tarafında, iki sü-
tun bulunur. Sütunlardan birinde 

şehrin koruyucusu olan San Mar-
co’yu temsil eden ve Venedik’in de 
sembolü hâline gelmiş bronz aslan 
heykeli; diğerinde ise, San Mar-
co’dan önce şehrin koruyucusu 
olan Bizans Kraliçesi Theodora’nın 

heykeli bulunmaktadır. Venedik’e 
1125 yılında getirilen bu sütun-
lar, şimdiki yerlerine 1172 yılında 
Rialto Köprüsü’nün mimarı olan 
Niccolo Starantonia tarafından di-
kilmiştir.[1]

Meydanda Bulunan 
Yapılar

San Marco Kilisesi 
(Basilica Cattedrale 
Patriarcaledi San 
Marco)
Venedik Katedrali olarak da bilinen 
kilisenin yapımı; ilk olarak 828’de 
Mısır, İskenderiye’den getirilen St. 
Marco’ya ait röliklerin getirilme-
siyle söz konusu olmuştur. Kutsal 
sayılan bu rölikler, başta St. Theo-
doro Kilisesi’nde koruma altına alı-
nır. Dük GiustinianoPartecipazio, 
Venedik ve St. Marco’ya yakışacak 
bir kilise yapılmasını ister ve bu is-
teği kardeşi tarafından proje hâline 
getirilir.

832 yılında biten inşaatın dekoras-
yonu, ancak bir yıl sonra tamamla-
nır. 976’da gerçekleşen ayaklanma 
sırasında, Dükler Sarayı yanarken 

Meydan ve Procuriate Vecchie [Erdönmez M.E., Arşivi]

Kuleden meydan 
Solda Procuriate 
Niove ve sağda 
Procuriate 
Vecchie 
[Erdönmez E., 
Arşivi]
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kilise de zarar görür. Kilise yeniden 
restore edilir; ancak Dük Domeni-
coContarini, kilisenin güzel olma-
dığını düşündüğü için kiliseyi yık-
tırır. 1063’te yetenekli öğrencilere 
yeniden bir proje yaptırılır ve haya-
ta geçirilen proje sonucunda kilise 
1073’te tamamlanır.[2]

Kilise Bizans mimarisinin özellik-
lerini taşımakla beraber, yapımın-
da kullanılan parçalar nedeniyle 
Gotik, İslam ve Rönesans mimari-
lerine ait özelliklere de rastlamak 

mümkündür. Ayrıca, Bizans mo-
zaikleri; daha sonradan Venedik’in 
zenginliğinin, gücünün bir göster-
gesi olarak yaldızlanmış ve Altın 
Kilise (Chiesad’Oro) olarak da anıl-
maya başlanmıştır.

Dükler Sarayı 
(PalazzoDucale)
San Marco Kilisesi’nin hemen ya-
nında bulunan Dükler Sarayı, İtal-
yan Gotiği’nin önemli örneklerin-
dendir. Tarihte deniz ticaretinde 

önemli bir yere sahip olan Vene-
dik’e, gelenleri etkilemek için güç 
ve şöhret sembolü olarak yapılıp 
Venedik düklerinin ikamet ve yö-
netim merkezi olmuştur.

Kilise Bizans 
mimarisinin özelliklerini 

taşımakla beraber, 
yapımında kullanılan 

parçalar nedeniyle 
Gotik, İslam ve 

Rönesans mimarilerine 
ait özelliklere de 

rastlamak mümkündür. 

Bir bölümü de hapishane olarak 
kullanılan sarayın yapımına 9. yüz-
yılda başlanmış, inşaatı ancak Rö-
nesans döneminde tamamlanabil-
miştir. Pembe ve beyazdan oluşan 
mermer ve taşların kullanıldı-
ğı ön cephesine, geometrik şekil-
li süslemeler de hoş bir görünüm 
kazandırır. 

900 yıl boyunca imparatorluğun 

Bazilikanın 
kubbeleri-

Arkada 
muhteşem 
dokusuyla 

Venedik, 
Erdönmez M.E. 

Arşivi



merkezi olan Dükler Sarayı 9. 
yy.’dan 500 yıl sonra gotik tarz-
da yeniden inşa edilmiştir. İçinde 
konsey ve mahkeme salonları ve 
birçok fresk bulunmaktadır. Gü-
nümüzde pek çok sergi düzenlen-
mektedir.[3]

Sansovino 
Kütüphanesi 
(Libreriadi San 
Marco)
SanMarco Meydanı’nın batı tara-
fı boyunca uzanan kütüphane bi-
nası, mimar Palladio’nun eseri-
dir. Nadir eserlerin bulunduğu 
oldukça zengin bir kütüphanedir 
ve Kardinal Bessarione tarafından 
oluşturulmuştur.

Saat Kulesi
15. yüzyılda yapılan saat kulesin-
de, sanat ve bilim iç içedir. Burç 
sembollerinin tasvir edildiği Saat 
Kulesi ile gökyüzünün ve günün 
bütün hareketleri görülebilir. Kule-
nin yukarısında Mori diye adlandı-
rılan iki bronz insan heykeli, yapıl-
dığından beri ellerinde balyozlarla 

Kütüphanenin yanında bulunan ünlü sütunlar-Solda şehrin koruyucusu olan San Marco’yu 
temsil eden ve Venedik’in de sembolü hâline gelmiş bronz aslan heykeli, sağda San 
Marco’dan önce şehrin koruyucusu olan Bizans Kraliçesi Theodora’nın heykeli [Erdönmez 
M.E. Arşivi]
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saati çalmaktadır. Asansörle çıkıla-
bilen kule, ziyaretçilere 100 metre 
yüksekten Venedik’in manzarasını 
izleme imkânı sağlar.[1]

Hasret Köprüsü 
(Ponte dei Sospiri)
Dükler Sarayı ve hapishane ara-
sında kapalı bir köprü olan Hasret 
Köprüsü, barok üslupta inşa edil-
miştir. Hapishaneye gidenlerin, 
gitmeden önce gün ışığı ve Vene-
dik’i gördüğü son yer olması, köp-
rünün bu ismi almasında etkili 
olmuştur.

San Marco Meydanı, tarih boyun-
ca denizle kara bağlantısının en 
çok kurulduğu noktada ve yöne-
timin kalbinde, Dükler Sarayı’nın 
önündeki alanda ilk oluşumuna 
başlamıştır. Bulunduğu stratejik 

konumu itibariyle daha çok siya-
si amaçlı toplanma alanı olmuş-
tur. San Marco Kilisesi’nin yapımı 
ve daha önemli hale gelmesiyle de 
önündeki alanın değeri artmıştır. 
Böylelikle çağ geliştikçe yeni işlev-
lerin ortaya çıkması meydanın da-
ha tanımlı hale gelebilmesi için sı-
nırlarının büyümesini sağlamıştır. 

Bu bağlamda çevresindeki önemli 
yapıların meydanın sınırlarını be-
lirleyici yönde bir etkisi olduğu so-
nucu ortaya çıkmaktadır. San Mar-
co Meydanı’nın gelişiminin son 
aşamasında Procuratie Niove’nin 
geriye çekilerek önünde kemer-
li bir yürüyüş alanı yaratılması ve 
çan kulesinin yükseltilerek meyda-
nın simgelerinden biri haline geti-
rilmesi de mekânsal kalitenin art-
masını sağlamıştır.

San Marco Kilisesi’nin 
yapımı ve daha önemli 

hale gelmesiyle de 
önündeki alanın değeri 

artmıştır. Böylelikle 
çağ geliştikçe yeni 
işlevlerin ortaya 

çıkması meydanın daha 
tanımlı hale gelebilmesi 

için sınırlarının 
büyümesini sağlamıştır.  

Deniz tarafındaki girişi tanımlı ha-
le getiren çan kulesinin karşısında 
altında yine meydana ulaşım sağ-
layan geçişin bulunduğu saat ku-
lesinin yer alması meydanın diğer 



yöndeki sınır algısını pekiştirir ni-
teliktedir. Procuratie Niove’nin 
sahil tarafında kalan arka kısmı-
nın yeşil alan olarak bırakılması, 
meydanın sınırlarını keskin şekil-
de belirlerken, şekil-zemin harita-
sı üzerinde de dengeli bir dağılım 
oluşturmaktadır. 

Şu anda sel basmasının bile bir ara-
ya gelmeye engel olamadığı mey-
danın etrafındaki kafeler, oturma 
alanları, düzenlenen çeşitli kültü-
rel etkinliklerle birlikte meydanın 
mekânsal kalitesine değer katmak-
tadır. Herhangi bir noktasından 
çevrelenmiş hissinin kolayca algıla-
nabileceği meydana etrafındaki so-
kaklardan kontrollü geçişlerle ula-
şım sağlanması da meydana anlam 
katan etkenlerdendir. 
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aşadığımız modern 
dünyada, şehirleş-
me, nüfuz yığılma-
ları, yoğunlaşma, 
göç gibi birçok ko-
nuda göz kamaş-

tırıcı gelişmeler olmaktadır. Bu 
durum yalnızca göz kamaştırıcı ol-
mayıp aynı şekilde hızlı, ani ve et-
ki gücü olarak kapsamlı gelişmeler 
olarak kendini hissettirmektedir. 
Ancak bu kadar yaygın olan ve 
kapsamlı sonuçlara yol açan geliş-
melerle ilgili olarak yapılan çalış-
malar, analizler yok denecek kadar 
azdır. Var olan çalışmalar dikkate 
alındığında ise bunların alana ilgi-
yi arttıracak boyutlu olduğu söyle-
nemez. Oysa şehir hayatında ger-
çekleşen her şey aynı zamanda çok 
yönlü ve çok boyutlu bir etkiye sa-
hiptir. Şehir mekânını nasıl kul-
landığımız, binaların yüksekliği ve 
mekânın sıkışıklığının insana et-
kisi kadar, aynı şekilde binaların 
yoğunluğu, niteliği, hacmi de bir 
o kadar önemlidir insan üzerinde. 
Günümüzde tüm bunların hesaba 

katıldığı, konutların buna göre 
üretildiği ve şehrin de buna uygun 
planlandığı söylenemez.

Şehir mekânını nasıl 
kullandığımız, binaların 
yüksekliği ve mekânın 
sıkışıklığının insana 

etkisi kadar, aynı şekilde 
binaların yoğunluğu, 
niteliği, hacmi de bir 

o kadar önemlidir 
insan üzerinde. 

Sonda söylenmesi gereken unsuru, 
önemine binaen başta söyleyerek 
işe başlamak gerekiyor. Şehirleri-
mizi kurgularken göze alınması ge-
reken ilke bilakis insanın kendisi, 
etkileşimi, sosyalleşmesi, huzuru 
ve refahı olmalıdır. Yalnızca kon-
for ve lüks bakış açısı insanı mad-
di bir varlıktan ibaret görüp, onun 
ruhi, psikolojik, sosyo-kültürel 

gereksinimlerini göz ardı etmektir. 
Hedonizm, konfor, lüks, şatafat ve 
kibir kentlerimizi esir almadan bu 
eğilimlere bir dur deme zorunlulu-
ğumuz vardır. 

Modern öncesi dönemlerde kültü-
re ve değere göre kentler üretilirdi. 
Adeta kentler insanın yansımasıy-
dı. Yaşadığımız küresel modernizm 
ya da post modernizm ne dersek 
diyelim şehirlerimizi aynileştirdi 
ve kör taklit hastalığına boğdu. Ar-
tık mütevazı şehirler gitti yerini da-
ha çok “her aldığını yutan”, öğüten 
ve imha eden şehirlere bıraktı. Şe-
hirler, geçmiş zamanların mirasını 
ve birikimlerini içinde barındırır-
ken, insanlığın sahip olduğu ortak 
değerlerden kültür, asalet, ihtişam 
ve zarafetle nezaketi de taşıyan bir 
ruhu sembolize ederler. Bu boyu-
tuyla yalnızca fiziksel mekân olma-
yıp aynı zamanda medeniyetlerin 
de ruhudur. Kentte yaşayan tüm 
insanların omuzlarındadır kentin 
vebali ve medeni inşası. Kente kar-
şı sorumluluk kuşananlar ancak 

Y

Şehirlerimizi kurgularken göze alınması gereken ilke bilakis 
insanın kendisi, etkileşimi, sosyalleşmesi, huzuru ve refahı 
olmalıdır. Yalnızca konfor ve lüks bakış açısı insanı maddi bir 
varlıktan ibaret görüp, onun ruhi, psikolojik, sosyo-kültürel 
gereksinimlerini göz ardı etmektir. Hedonizm, konfor, lüks, 
şatafat ve kibir kentlerimizi esir almadan bu eğilimlere bir dur 
deme zorunluluğumuz vardır.
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kentin ruhunu ihya edenlerdir. Sa-
niyen kentte yaşayan herkesin kat-
kısıyla kentlilik kuruludur. Aca-
ba biz kentin kadim kültürüne bir 
şeyler katıp, onu ihya mı ediyoruz 
yoksa şehrimizi hoyratça tüketip 
belirsizliğe ve yokluğa mı mahkûm 
ediyoruz? İnsanlık tarihinde daha 
önce örnekliğine rastlanmamıştır 
belki ama kentler orada yaşayanla-
rın inisiyatiflerinden çıkmak üze-
redir. Küreselleşme süreci denilen 
yapının şehirlerde ortaya çıkardı-
ğı tüketici, hazcı, hegemonik yapı 
şehirleri daha önce olmadığı kadar 
değiştirmekte ve dönüştürmek-
tedir. Küreselleşme aktörleri hem 
ruhunu hem de bedenini esir aldı-
ğı insanın şehrini bu şekilde inşa 
edemeyeceğini bilmektedir. O yüz-
den küresel aktörler şehrin kade-
rinde belirleyici olmaktadır. Şehrin 
ruhuna da en büyük etki ve kast 
bu yapıdan gelmektedir. Kapitalist 
sistem önce insanı, bakışını sonra-
sında ise kentini değiştirdi. Küre-
sel algı kendimizi ve kentimizi bir-
birine yabancılaştırdı.

Bu yabancılaşmanın en fazla gö-
rüldüğü yerlerin başında yerel yö-
netimler gelmektedir. Yerel yö-
neticilerimiz artık kentleri daha 

da büyütmek ve yoğunlaştırmak 
derdindedir. Kentlerimiz, her ge-
çen gün yoğunluğun, yığınların 
ve sınırsız büyümenin girdabı-
na girmektedir. Aşırı büyüme ve 
yoğunluk gelişmiş ülkelerin şehir-
leşmesini göstermekten uzak olup, 
bilakis dengesiz ve gayri insani bir 
gelişmenin ürünü olarak algılan-
malıdır. Kentlerimiz büyüdükçe 
nefesi kesilmekte, üst üste yığınlar 
olarak her geçen gün tükenmek-
tedir. Bu da kentin hem ruhunu 
kaybetmesine yol açmakta hem de 
kentin bedeni konumunda olan fi-
ziki mekânını da çürütmektedir.

Her şehrin bir ruhu 
vardır. O ruh, insanla, 

tarihle, coğrafya, 
antropolojiyle 

harmanlanıp kendini 
ortaya çıkarır. 

Buradaki en önemli 
unsur elbette insanın 

bizatihi kendisidir. 

Kapitalizmin mabedi olan alış veriş 

merkezleri (AVM) kentlerin yeni 
simgesi ve sembolleri olmaktadır. 
AVM’ler arttıkça kentler tüken-
mekte, kentler tükendikçe insan 
da tepe taklak yokuş aşağıya doğ-
ru gitmektedir. Baş döndürücü bir 
hızla büyüyen kentlerimiz her ge-
çen gün temposunu yükseltmekte 
bundan dolayı da şehirler her yana 
savrularak tabir caizse yörüngesin-
den çıkmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi her 
şehrin bir ruhu vardır. O ruh, in-
sanla, tarihle, coğrafya, antropo-
lojiyle harmanlanıp kendini ortaya 
çıkarır. Buradaki en önemli unsur 
elbette insanın bizatihi kendisidir. 
Özellikle büyük şehirlerin ruhunda 
coğrafyadan ziyade tarihin ve in-
san kültürlerinin tesiri büyüktür. 
Yaşadığımız şehirler, adeta toplu-
mun aynasıdır. Kentler insanın ve 
toplumunun kimliklerini, kişilikle-
rini ifade ettiği gibi şehir de kim-
lik ve kişilik oluşturur. Yaşadığımız 
çağda da şehirler sokağı, caddesi, 
mekânı ve yolları gibi hemen he-
mem her alanı ile bu gerçeği hay-
kırmaktadır. Şehirler özgürlüğün, 
katılımın, paylaşımın, etkileşimin 
ve estetiğin mekânı oldukları gi-
bi yalnızlığın, hüznün, çarpıklığın, 
soğukluğun da mekânı olabilmek-
tedir. Ayrıca şehirlerin ruh halle-
ri de değişiklik gösterebilmekte-
dir. Şehirler bu boyutuyla yaşayan 
canlı organizmalardır. Kendine 
yönelik herhangi bir uygulama-
ya tepki verebilmekte ve kendini 
gerçekleştirebilmektedir. 

Konut kentin aynasıdır. Konut, 
salt bir mekân olmaktan öte an-
lamlar içermektedir. Konut, yaşam 
alanı, paylaşım mekânı, estetik bir 
dizayn ve şehrin de aynı zamanda 
mikro bir modelini oluşturmakta-
dır. Konut sosyalleşmenin, hayata 
tutunmanın, yardımlaşma ve da-
yanışmanın da mekânıdır. Konut, 
akraba ve komşuluk ilişkilerinin 
sürdürülmesine de katkı sağlaya-
bilir. Konut fırtınalı ortamlarda ki-
şilerin maddi ve manevi sığınağını 
da oluşturmaktadır. Fiziksel çev-
reden gelen tehditleri ve dışarında 
gelen tehlikeleri de bertaraf etme 
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noktasında korunaklı mekânlardır.

Konutun bu ve benzeri birçok iş-
levi olmasına rağmen günümüzde 
daha çok ranta kurban gitmekte ve 
ekonomik sınırlılık içinde birçok 
işlevini icra etmekten müstağnidir. 
Ekonomik fonksiyon da insanı kı-
sırlaştırdıkça konutu da çok fonk-
siyonlu olmaktan çıkarmıştır. Bir-
çok mekândaki kent ve dolayısıyla 
konut asli görevlerini dahi yerine 
getiremez oldu.

Kapitalist yapılar 
kenti meta ilişkisine 

indirgeyerek ekonomik 
fonksiyonunu 

yüceltmiştir. Toplu 
konut alanlarında 

konutlar dar, estetikten 
uzak, fonksiyonel 
olmayan ve temel 

değerleri ve kültürel 
yapıyı korumada 
kendisine verilen 

rolü taşıyamayacak 
bir durumdadır. 

Metropol yaşamının kentlerde ya-
şayan insanların barınmalarına, 
konut kullanıma etkisi, konut kul-
lanımında aile ve akrabalık ilişki-
lerine olumlu ya da olumsuz etki-
si çok fazladır. Wirth ve Simmel 
(Wirth,1938 ve Simmel, 1950a, 
1950b) kentte ilişkileri resmi, bi-
rincil olmayan, parçalanmış ve bu-
nun sonucunda da akraba ile iliş-
kilerin zayıfladığı, komşuluğun 
olmadığı zeminde değerlendirir.

Bu yaklaşımlar da kent hayatının 
nötr olmadığını gösterir. Kentlerin 
nüfus yoğunluklarından, üretim 
ve tüketim ilişkilerine kadar birçok 
unsuru kent kimliğini oluşturur-
ken, kente yaşayanlar da bu kente 
kendi değerlerini katarlar. “Biz evi 
inşa ederiz ev de bizi” yunan atasö-
zünden hareketle Park da, şehrin 
insanı insanın şehri yeniden inşa 
ettiğini dile getirir (Park; 1967, 3 
Aktaran harvey 2008, 195). Kent, 
insanı; insan da kenti sürekli ve ye-
niden oluşturur. Kent insana, in-
san da kente değer katar (Raban; 
9-10 Aktaran, Harvey; 2003, 17). 
Özellikle sanayileşme kentin ge-
leneksel yapıdan ayrılmasını ifa-
de eder. Böylece sanayileşme adeta 
yeni bir inşa olup, eski anlayıştan 

ve kentsel yapılanmadan keskin 
bir ayrımı/inkârı ifade eder. Günü-
müzdeki kentler büyük oranda sa-
nayileşme, küreselleşme ve moder-
nizm ekseninde etkileşime açıktır. 

Kapitalist yapılar kenti meta iliş-
kisine indirgeyerek ekonomik 
fonksiyonunu yüceltmiştir. Top-
lu konut alanlarında konutlar dar, 
estetikten uzak, fonksiyonel olma-
yan ve temel değerleri ve kültürel 
yapıyı korumada kendisine veri-
len rolü taşıyamayacak bir durum-
dadır. İnsan zihni ranta çalıştıkça, 
kent ve konut da ranta kurban gi-
diyordu. Rant ne kadar yükselirse 
kentin dikey büyümesi gerçekleş-
mekte, gökdelenler insanı alabil-
diğine küçülterek bunu yapıyordu. 
İnsan, binaların karşısından küçü-
lerek onların altında eziliyordu. Bu 
da kalabalıklar arasında zorunlu 
olarak yalnızlığa yol açıyordu. Mo-
dern şehirler böylece büyük bir iro-
niyi içinde barındırıyordu. “Kala-
balıklar içinde yalnızlık” metropol 
insanının adeta kaderi olarak orta-
ya çıkmıştı. Günümüzde gökdelen-
ler insanı ezerken, aynı zamanda 
insanın kibrinin de yansımasıdır. 
Bundan dolayıdır ki yüksek yapılar, 
büyüklenme, en yükseğe ulaşma 
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ve parmakla gösterilme arzusunun 
da yansımasıdır. Eskiden yapılar 
minare boyunu ya da ağaçların bo-
yunu aşmazken, şimdi binalarımız 
dağlarla yarışmaktadır. Yine de bu 
yarışı insanın kazanamayacağı ve 
insana rağmen bir yarış olduğu da-
ha fazla kabul görmektedir. 

Yüzyıllardır, şehirler cazibe merke-
zi olmuştur ve olmaya da devam 
etmektedir. Şehir yalnızca ekono-
mik boyutuyla cazibe merkezi ol-
mamıştır. Onu cazip kılan en az 
ekonomik faaliyetleri kadar önem-
li başka unsurlar da vardı. Kentler 
kültürün, sanatın, özgürlüğün de 
mekânı olmuştur. Günümüz dahil 
kentler bir bütün olarak medeni-
yetlere beşiklik etmektedirler. Gü-
nümüz kentini cazip kılan ise onun 
çekim gücüdür. O da teknolojinin, 
sermayenin, medyanın, sigorta-
cılığın, finansın da merkezi gücü-
ne mekân olmasındandır. İnsanlar 
kentin sıkıcılığından ve kalabalık-
lardan şikayet etmesine rağmen 
kenti terk etmemesinin en büyük 
nedeni kentte var olan cazibedir. 
O cazibe aynı zamanda insan akış-
larına neden olmaktadır. Kent-
lerden çok beklenti içine giren in-
sanlar beklentilerini karşılamayıp, 
sükutu hayale uğrasalar da kenti 

terk etmemişlerdir. Çünkü geri gi-
decekleri ve o beklentiyi daha iyi 
karşılayacakları bir yerleri yoktur. 
Ayrıca şehirler onlar için tehditle-
ri içinde barındırsa da büyük fır-
satları da zaman zaman sunabilen 
bir mekânı ifade eder. Kente giden 
bir insanın geri dönmesi de guru-
runu yıkan ve belki aşağılanmayı 
beraberinde getirebilen bir anla-
yışı ifade edebilir. Kişinin geri dö-
nüş umudu kalmaz ve kent zorun-
lu mesken mahal halini alır. Şehre 
gelenler şehirlerde var olmaya ça-
lışırken, şehirlerde kaybolma, kim-
liğini yitirme riskiyle karşılaşırken, 
kentte ayakta kalmanın getirdiği 
zorluklar, kişi için kentli yaşamın 
getirdiği kültürel ve sosyal yaşamı 
da engellemeye kadar gider. Kente 
gelenler kentte bocalarken, ayakla-
rının altından giden fırsatlar var-
dır. Kentli kültür, kentli kimlik, 
estetik, güzellik ve doğa gibi kav-
ramlar artık bir lüks olmuştur. He-
le bir de yüksek binaların ihtişa-
mı altında ezildikçe ezilen bireyin 
kendini böyle bir kentte “bulması” 
kolay değildir. Bu anlamda insan 
üzerinde en büyük etkiye de yük-
sek katlı binalar ve özellikle gökde-
lenler sahiptir.

Şehir yalnızca ekonomik 
boyutuyla cazibe 

merkezi olmamıştır. 
Onu cazip kılan en az 
ekonomik faaliyetleri 
kadar önemli başka 
unsurlar da vardı. 
Kentler kültürün, 

sanatın, özgürlüğün 
de mekânı olmuştur. 

Günümüz dahil 
kentler bir bütün 

olarak medeniyetlere 
beşiklik etmektedirler. 

Yoğunlaşan kentlerde olduğu gi-
bi gökdelenler ve diğer devasa ya-
pıların da insanı silikleştiren ve 
görünmez kılan bir niteliğe sahip 
olduğu açıktır. Gökdelenlerin al-
tında ezilen yalnızca insan bedeni 
olmayıp, bir o kadar da insan ru-
hu, kimliği ve kişiliği de tehdit al-
tında olmaktadır. Gökdelenler in-
sana hegemonya kurmanın diğer 
adı oldu. Gökdelenler arttıkça in-
san küçülmekte, insan küçüldükçe 
silikleşmekte ve “kayıp”lara karış-
maktadır. Arsız, zevksiz, silik be-
ton yığınları gittikçe bizi de girda-
bına çekmektedir. Büyüme bizim 
gibi ülkelerde daha çok betonlaş-
ma, inşaat sektörünün gelişmesi, 
hızlı nüfuz akışları demektir. 

Gökdelen ve yüksek apartman ya-
şamı kentlerdeki sıkışıklığın, yük-
selen rantın dikey olarak büyü-
menin olduğu kadar, kapitalizmin 
tüketim ideolojisinin de bir yansı-
masıdır. Kapitalist dünya algısı ve 
yaşam tarzı olarak yalnızca geliş-
miş kapitalist ülkelerde görülen bir 
fenomen olmayıp, dünyanın her-
hangi bir yerinde kolayca karşılaşa-
bileceğimiz realiteyi ifade etmekte-
dir. Özellikle kentin yeni büyüyen, 
prestiji yüksek alanlarında ve geti-
risinin büyük olacağı mekânlarda 
“mantar” gibi büyümektedir. Yük-
sek binaların arasında tarih, kültür 
ve estetiğin anlamını kaybettiği 
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gibi aynı zamanda bu insanın da 
can çekiştirmesine eş değer bir du-
rumdur. Gökdelenler bizim “doğu” 
toplumlarının zihninin ürettiği bir 
değer olmamasına rağmen tüketen 
olarak daha fazla sahiplendiğimiz 
su götürmez bir gerçektir. Artık 
bizim de şehirlerimizde çok katlı 
gösterişli binalar, oto yollar, deva-
sa iş merkezleri, gökdelenler, kü-
resel şirketler, sigorta acenteleri, 
bankalar şehrin her yanında güçlü 
bir şekilde hegemonyasını ilan et-
mektedir. Bu yapılar ruhtan, este-
tikten ve samimiyetten uzaktırlar. 
Donuk, soğuk, asık yüzlü, kibir-
li yapılardır. Oysa şehrin mahalle-
siyle, estetiğiyle, yapısıyla, kimlik 
ve kültürüyle hayat dolu ve can-
lı olması gerekiyor. Aksi takdirde 
şehrin açık hava zindanı olması ve 
yalnızlığın, başıboşluğun, karma-
şanın ve kaosun şehri olması içten 
bile değildir. Bu durum yaşamak ve 
ölü olmak kadar kesin ve net bir 
ayrımdır. Bu yüzden günümüzün 
şehirleri tahammülsüzlüğe, yalnız-
lığa, korkuya, psikolojik sorunlara 
yataklık etmektedir. Paylaşımın, 
adaletin, mahremiyetin, huzurun, 
barışın, tahammülün şehirlerini de 
üretebiliriz aksini de. Bu yüzden el-
lerimizle ürettiklerimiz bize olum-
lu ya da olumsuz dönebilmektedir. 
Kendimizle barışık olmanın yolu, 
şehirle barışık olmaktan geçer. Şe-
hirlerle ünsiyet kuramazsak şehrin 

bize ve ihtiyacımıza olanı vermesi 
mümkün değildir. 

Esas itibariyle kent, 
karşımın, birlikteliğin, 

kozmopolitliğin ve 
temasın mekânlarıdır. 

Böyle olmasına rağmen 
hemşehri ilişkileri ve 

bağlantılarıyla gelenleri 
hariç tuttuğumuzda 

adeta insanların 
birbirlerine temas 

etmemiş için yarışan 
ve kalabalığa karışık 
izini kaybettirmek 

istercesine hareket eder.  

Metropolleşme ve aşırı insan bi-
rikmesi kentin sosyolojik evrenini 
karıştırdığı gibi zihinsel, psikolo-
jik, kültürel dünyasını ve mirasını 
da alt üst etmektedir. Köyden ken-
te gelen nüfusla hızlı bir şekilde 
büyüyen şehirler adeta “travma”y-
la karşılaşıyordu. Bu hem yeni ge-
lenler açısından hem de yerleşikler 
için böyleydi. 

Kentlerimiz, fiziksel çevreyle olan 
ilişkilerimizi de korumaya yönelik 
değildir. Kentin fiziksel alanı tahri-
bata uğramakta, yeşil alanlar, park 

ve bahçeler kentin içinde var olma 
mücadelesi vermekte, betonlaşma 
bu mekânları tehdit emekte ve gi-
derek bu yapılar yeşil alanları imha 
etmeye hazırlanmaktadır. Fiziksel 
çevreye karşı beton bloklar oluşur-
ken, diğer yandan da fiziksel çev-
re iyice imha olmaktadır. Fiziksel 
mekânla insanın bağı koptukça da 
doğal yaşama yabancılaşmaktadır. 
Kentin herhangi bir yerinde olan 
boş mekânını artık üzerine gökde-
len konulması gereken yerler ola-
rak görmekteyiz. 

Esas itibariyle kent, karşımın, bir-
likteliğin, kozmopolitliğin ve tema-
sın mekânlarıdır. Böyle olmasına 
rağmen hemşehri ilişkileri ve bağ-
lantılarıyla gelenleri hariç tuttuğu-
muzda adeta insanların birbirleri-
ne temas etmemiş için yarışan ve 
kalabalığa karışık izini kaybettir-
mek istercesine hareket eder. Bu 
olayın sosyolojik ve psikolojik bo-
yutudur. Bir de kültürel boyutuy-
la soruna yaklaştığımızda şehir ha-
yatı sanatın, estetiğin ve kültürün 
mekânı olarak görülür. Çünkü sa-
natsal faaliyetler kentte üretilirler. 
Oysa yaşadığımız şehirlerde kentli 
kültürü ya da kente ait kültür yok 
denecek kadar azdır. Zengin kül-
türel mekânlara ise kentli insa-
nın ilgisi çok fazla değildir. Bu yer-
ler turistlere terk edilmiş, turistlik 
mekânlar görüntüsü vermektedir. 
Hakkını yemeyelim, belki kentin 
turistlik mirası gereği son yıllarda 
“değer” ifade eden yapılarda ciddi 
anlamda bir restorasyon çabası gö-
ze çarpmaktadır. Lakin şehrin ye-
ni dinamikleri, yapıları bunları da 
boğmakta ve görünmez kılmakta-
dır. Artık bu yapılar sıkılıyor, nefes 
alamıyor adeta kayıplara karışıyor. 
Üstelik açık müze olarak değer-
lendirilen kadim şehirlerimiz için 
bu durum daha vahim sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Çalışma boyunca şikâyet edilen du-
rumlar daha çok gelişmekte olan 
ya da gelişmemiş dünyanın soru-
nu olarak durmaktadır. Çünkü ge-
lişmiş ülkelerde “azman kentler” 
olarak tanımlayacağımız gelişme-
ler yoktur. Ayrıca kentler bu kadar 
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hızlı, ani ve travmatik gelişme-
mektedir. Gelişmiş ülkelerin bir-
çok kenti, yavaş gelişmenin, sa-
kin mizacın, dengeli dağılımın ve 
oturmuşluğun karakterini yan-
sıtmaktadır. Özellikle gelişmekte 
olan kentler ise karmaşanın, ka-
osun, dengesiz büyümenin, es-
tetik ve kültürel tahribatın da 
yansımasıdır.

Özetle, kentler adeta birbirleri ile 
öldüresiye bir rekabet içinde olup, 
birbirleri üzerinde hakimiyet kur-
ma mücadelesi vermektedir. Bir-
birleriyle uyumlu, birbirlerine bağ-
lı ve yardımcı fonksiyonları birlikte 
icra eden bir organizma olarak gö-
rülme yerine kentler, kıyasıya ve 
öldüresiye hegemonya mücadelesi-
ne kurban edilmektedirler. 

Sonuç Yerine 
Şehirlerimizin bir kısmı metropol-
leşiyor, gelişiyor, ilerliyor ve deva-
sa büyüklüklere ulaşıyor. İlerlerken 
ve büyürken acaba kayıplarımızı 
gözden kaçırıyor muyuz? Kazanç, 
kayıp muhasebesi yapıyor muyuz? 
Bu soruların cevabı korkarım ki 
pek iç açıcı değil.

Geçmişte kentlerimiz insanların 
değerlerini ve hayat algılarını yan-
sıtırdı. Ayrıca kentler birlikte ya-
şamın, huzurunun, paylaşımın ve 
tevazunun da merkezleriydi. Gü-
nümüzde adeta azman bir şehir-
leşme var. Bu tarz yeni şehirler, 
ruhsuz ve duygusuz şehirlerdir. 
Bu şehirler insanın hayatını zin-
dana çevirme potansiyelini içinde 
barındırmaktadır. Oysa şehirleri 

kurmak ve şehrin huzur ve mut-
luluğu yansıtmak elimizdedir. Ay-
nı şekilde kendi mezar kazıcısı gibi 
insanın ruhunu öldüren, bedenle-
rini çürüten, zihnini dumura uğra-
tan da şehirlerdir. Gökdelenleşme, 
betonlaşma, yüksek katlı yapılar 
kentleri örümcek ağı gibi kuşat-
makta, kuşatırken de sarmaşık gibi 
boğmaktadır. Göğü yaran bu gök-
delenler adeta yerle ve gökle insa-
nın bağlantısını kesmektedir.

Gelişmiş ülkelerin birçok 
kenti, yavaş gelişmenin, 

sakin mizacın, 
dengeli dağılımın 
ve oturmuşluğun 

karakterini 
yansıtmaktadır. 

Özellikle gelişmekte 
olan kentler ise 

karmaşanın, 
kaosun, dengesiz 

büyümenin, estetik 
ve kültürel tahribatın 

da yansımasıdır. 

Gökdelenler kentin prestij mekâ-
nını kendine yer edinirken, ken-
tin küresel dünyaya eklenemeyen 
alanları da çöküntüye dönüşmek-
tedir. Prestij mekânları ile kent-
ler görünür kılınırken, çöküntü 
mekânları gizlenemeyecek boyut-
lara ulaşmaktadır. 

Belediyelerin özellikle imar ve rant 

konusunda hassas davranmala-
rı gerekmektedir. Şehrin doğal ya-
şam alanını ve nüfuz büyüklüğünü 
belirledikten sonra bundan taviz 
verilmemelidir. İmar uygulamaları 
kentin haklarını korumalı ve opti-
mal kentten taviz vermeden uygu-
lanmalıdır. Kentin doğallığı, este-
tiği, gelişimi belli bir büyüklükten 
sonrası kent için daha büyük sorun 
oluşturacağı da akıldan çıkarılma-
malıdır. Kentler büyüme konusun-
da yarışma yerine, doğayla barışık, 
insanla barışık olması, tarih ve kül-
türel mirası korumada da yarışma-
sı gerekmektedir.

Şehirleri planlarken, şehrin ruhu-
nu yok etmemek, gökdelenlerin in-
sanı ezmesine müsaade etmemek, 
şehrin insan ve insan ihtiyaçları 
için inşa edildiğini unutmamak ge-
rekir. Ayrıca çevreyi korumak, yapı 
ve doğa birlikteliğini sağlamak da 
bir o kadar önemlidir. Şehir planla-
ması yaparken rant üzerinde odak-
lanmak şehirleri beton ve demir yı-
ğınlarına döndürmektedir. 

Kentler ancak insan, doğa ve yapı 
üçlüsü içinde geleceğini kurabilir 
ve sürdürülebilir. Aksi takdirde do-
ğa ve insan yapıya ve ranta kurban 
edilir. Yeşil içinde nefes alacak, sa-
kinlerinin rahatça sosyalleşeceği ve 
gezinebileceği, komşularıyla otura-
bileceği, çocukların içinde bisiklete 
binebileceği, rahatça oyun oynaya-
bileceği, spor alanlarının bulundu-
ğu yeşil alanlar kurulmalıdır. Şehir-
de o zaman hayat emareleri başlar. 
Nasıl bir şehir bıraktığımız da nasıl 
bir şehir inşa ettiğimizle doğrudan 
ilintilidir. 

Kentin ilerlemesine pozitif mantık-
la kentin büyümesi, rantın artma-
sı, AVM’lerin, otellerin ve mağaza-
ların sayısının ve toprak değerinin 
artmasıyla ölçülmesi kente en bü-
yük haksızlıktır. Kentin ilerlemesi, 
insanca yaşamla, birlikte ve payla-
şım temelinde, tevazulu ve optimal 
bir büyüklükte kalarak gerçekleş-
mesine vurgu yapmak gerekiyor. 
Yoksa büyüyen kentlerimiz ta-
bir caizse aşırı büyümeden obez 
olacak ve insana da yaşamı zehir 

Rio de 
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edecektir. Fırtınalar içinde bocala-
yan şehirlerimiz artık tarihin, este-
tiğin, etiğin, paylaşımın ve zengin 
kozmopolit kültürün yansıtıldığı 
mekânlar olmalıdır.

Geçmişte kentlerimiz 
insanların değerlerini 

ve hayat algılarını 
yansıtırdı. Ayrıca 
kentler birlikte 

yaşamın, huzurunun, 
paylaşımın ve tevazunun 

da merkezleriydi. 
Günümüzde adeta 

azman bir şehirleşme 
var. Bu tarz yeni 

şehirler, ruhsuz ve 
duygusuz şehirlerdir.  

Şehri imar edecek insan, önce zih-
ninde ve vicdanında çözümleme 
yapmalıdır ki, şehre bunu olgun 
bir şekilde yansıtsın. Kalbi ve vic-
danı olan beden, şehrin ruhunu 
yeniden diriltebilir. Bundan dola-
yı da kibrin yapılaşmasını değil, şe-
hirlerimiz, tevazuun yansıması ol-
malıdır. Necip Fazıl’ın ifadesiyle; 
“Şehirlerin ruhu semaya yükselen 
gökdelenlerle değil, yürekler ara-
sında kurulan merhamet şebekele-
riyle ancak ihya edilir”.

Ülkemizin kentleri, hem kent kül-
türü, estetiği kent hafızası için 
hem de kentin fiziksel çevresi, sos-
yolojik bütünlüğü ile yaşanabilir 

kentler olarak görülmesi ve planla-
ması ile uygulamasının da buna uy-
gun yapılması elzemdir. Aksi tak-
dirde kentler, tüm toplumun yutan 
bir canavara dönüşme potansiyeli-
ni her geçen gün açığa çıkarmakta-
dır. Kentlerin optimal büyüklüğü-
nü koruma adına özellikle göçlerin 
kontrol altına alınması, metropol 
kentlerin büyümelerinin artık dur-
durulması gerekmektedir. Kentsel 
kültür, kentsel estetik, kentsel ta-
rihin vaz geçilemeyecek ve başka 
unsurlara terk edilmeyecek miras 
daha doğrusu emanet olduğunun 
akıldan hiç bir surette çıkarılma-
ması gerekir. 

Konut büyüklüğünün, şehir tari-
hinin, fiziki çevresinin de insanın 

bireysel, ailevi ve toplumsal haya-
tına yönelik etkileri kapsamlı bir 
şekilde araştırılmalıdır. Yığılmala-
rın, üst üste yaşamanın, nüfus yo-
ğunluğunun artık sürdürülemez 
noktaya ulaştığı göz önünde bu-
lundurulmalı ve şehirlerle, onun 
mekânını paylaşan insanın arasın-
daki ünsiyetin kurulması gerek-
mektedir. Aksi takdirde kentler, 
özgürlüğün değil kaosun, rahatlı-
ğın/huzurun değil stresin, birlikte 
yaşamın değil ayrışmanın mekânı 
olarak varlığına devam edecektir. 
Kentin ruhu öldükten sonra bu-
nun maliyeti bir milleti ve devleti 
de çökertecek/çürütecek boyutlar-
dadır.    
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Özet
Kent hayatının belki de en netameli sorusu (ya da sorunu), bizzat kenti oluşturan insanların kendilerini kentte 
konumlandırmaları ve kentin diğer tüm bileşenleri –ki özellikle kenti oluşturan ötekiler- ile kurdukları iletişi-
min boyutlarıdır. Tarihsel olarak her kentin bir yerlisi olmuş, bir de kente kimi zaman sığınmak, kimi kez ba-
rınmak çoğu kezde geçinmek üzere konuk olmuş yeni misafirleri. Dolayısıyla kenti korumak, kente ait kültür 
üretmek, kentli gibi olmak ve davranmak bütün dönemlerde öne çıkan tanımlamalara karşılık gelmiştir. 

İstanbul’un tarihi de bahsi geçen süreçlerde sıkça nasibini almış, kimi zaman işgal, çoğu zaman gönüllü göç ve 
bazen de haddinden fazla genişleme ile sıkça yüzyüze gelmek durumunda kalmıştır. Bu çalışma 1980 sonra-
sı İstanbul’un yaşamış ve halihazırda yaşamakta olduğu en büyük demografik değişimine odaklanacak; bu de-
ğişimde özellikle kentte bireyler arasında yaşanagelen “kent içi sessiz şiddetin” boyutlarını gençlik üzerinden 
okumaya çalışacaktır. Çoğu zaman kente dahil olan yeni göçmenler için bir dışlama pratiğine dönüşen bu du-
rum kısaca izah edilmeye çalışılacak; sonrasında insanların pek çoğu tarafından kanıksanagelmiş bu ve benzeri 
toplumsal görüntülerin, özellikle göçmen gençlerin kent merkezinde –örneğimiz olan İstanbul’da- nasıl sosyal-
leştiklerine odaklanacak ve en temelde karşılaşılan hatta kronikleşen bir takım toplumsal durumlara ve vaziyet 
alışlara dikkat çekmeye çalışacaktır. 

Anahtar Kavramlar: İstanbul, Göç, Gençlik, Sosyalleşme

Abstract
Perhaps the most sinister question (or problem) of the urban/city life are those people who formed the city 
by themselves, positioned themselves in the city and dimensions of their communication with the city’s other 
components-particularly the others that forms the city-. Historically there have always been a native of every 
city, and new guests occasionally to refuge, sometimes to take shelter in and more often to make a living, had 
been in the city. Therefore, to protect the city, to generate a culture of city, to be and act like an urban have cor-
responded to the prominent definitions in all periods.

Also the history of Istanbul frequently has had its share in aforesaid periods, it’s often forced to face with so-
metimes occupying, most of the time voluntary migration and sometimes inordinate expansion. This study 
will focus on demographic change which Istanbul has experienced since 1980 and currently is experiencing as 
the biggest; in this change, it will try to read the dimensions of “the silent violence of the city” which has been 
happening especially between the individuals of the city, through the youth. The situation will briefly be tried 
to explain which most of the time becomes the practice of exclusion for new immigrants from the city; after 
that will focus on how the immigrant youth socialize in the city center - in Istanbul as our example- and this or 
similar social images which is habitual by most of the people. And it will try to call attention to several social 
situations and attitudes which are encountered at very basic and even became inveterate.

Keywords: Istanbul, Migration, Youth, Socialising
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Giriş

950 sonrasında 
Türkiye’de toplum-
sal hayat ve özel-
likle de kent haya-
tı bir daha dönüşü 
olmayacak bir sü-
rece doğru evril-

miştir. Nitekim Türkiye’nin büyük 
kent merkezlerine doğru başlayan 
ilk göç dalgası; İç ve Orta Anadolu 
ile Kuzey Anadolu’dan doğup, İs-
tanbul ve Ankara’da son durağına 
ulaştığında, Türkiye toplumunun 
neredeyse bütün gelenekleri de ye-
niden tanımlanır ve kodlanır bir 
hale gelmekteydi. Bu sayede kent 
merkezlerinde hizmet sektörünün 
hızlı birer çalışanına dönüşen yeni 
göçmen nüfus; hem “ucuz ve uysal 
işgücü” (Erder, 2000, s.193) ola-
rak kabul görecek, hem de “kıro, 
maganda, zonta, hırbo, amele vb.” 
ötekileştirici yaklaşımların muha-
tabı haline dönüşecekti. Bu haliy-
le kentin yeni misafilerinin “lüks 
apartmanlarda kapıcı, pavyonlarda 
garson, bulaşıkçı ya da komi, pa-
zarlarda hamal, düğünlerde köçek, 
belediyede çöpçü, okullarda müs-
tahdem” (Angutyus, 2011, s.7) ol-
maları da kaçınılmaz bir gerçekli-
ğe dönüşecekti. İkinci büyük göç 
dalgasına değin kent merkezinde 

“paryalık” görevini sürdüren ve 
kısmi bir kazanım da elde eden 
göçmenler 1980 sonrasında, yer-
lerini ve istihdam alanlarını büyük 
oranda Doğu ve Güneydoğu mer-
kezli cereyan eden; büyük oranda 
zorunlu göç ve köy yakmaları üze-
rinden şekillenen yeni göçmenle-
re devredeceklerdi. Nitekim İstan-
bul, Ankara ve İzmir başta olmak 
üzere büyük kent merkezlerinin 
yeni misafirleri, bir öncekilerinin 
maruz kaldıkları ötekileştirmeden 
paylarına düşeni almakta gecikme-
mişlerdir. Artık ötekileştirme sos-
yolojik anlamda bir damgalamaya 
doğru evrilmekte; bir türlü kent 
hayatına adapte olamayan, kırdan 
getirdiği “arkaik” geleneklerinden 
vazgeçemeyen ve bu konuda bir 
direniş de gösteren kentin yeni sa-
kinlerini ya eğitim yoluyla ya da 
cezai müeyyidelerle “adam etme”-
nin bir yolu bulunmalıydı. Nitekim 
toplumsal bir histeriye dönüşen 
bu önkabul, kentin bütün kamusal 
alanlarında adeta gizli bir sözleşme 
varmışcasına kentin yerlileri tara-
fından icra edilmekte geri kalma-
yacaktır. Harvey’in ifadesi ile “her 
ne kadar bütün ötekiler ötekiler ise 
de, bazıları diğerlerinden daha öte-
ki” (aktaran Atılgan, 2014, s.80) 
haline dönüşecek ve bu durum 

toplumsal ilişkilerin tamamına si-
rayet edecektir. Bu noktada okulda 
öğretmeni tarafından kırık türkçe-
si ve bozuk aksanı nedeniyle farklı 
bir muameleye maruz kalan çocuk-
lardan, hastahaneye gittiğinde “bu 
kadar da çocuk yapılmaz ki karde-
şim, bakamıyorsan ne diye yapı-
yorsun” cümleleriyle süslenen dış-
layıcı bakışlara, sıradan bir kent 
gezmesinde “eşgalinin bozukluğu!” 
nedeniyle gerek kolluk kuvvetle-
ri gerekse de “kentin yerlileri” ta-
rafından taciz edilmeye varıncaya 
değin pek çok farklı tavrın da mu-
hatabı olmak kaçınılmaz bir kent 
tecrübesine dönüşebilecektir. Do-
layısıyla özellikle göçmen gençle-
rin, kentle kurmuş oldukları tüm 
bireysel ve sosyal iletişim kanalla-
rında bir şekilde tıkanma yaşan-
makta, süreç kent hayatında adı 
konulamayan bir gerginliğe de se-
bep olmaktadır.

Türkiye’nin büyük kent 
merkezlerine doğru 

başlayan ilk göç dalgası; 
iç ve orta anadolu ile 

kuzey anadolu’dan 
doğup, İstanbul 

ve Ankara’da son 
durağına ulaştığında, 
Türkiye toplumunun 

neredeyse bütün 
gelenekleri de yeniden 
tanımlanır ve kodlanır 
bir hale gelmekteydi.

Kentin Yerlisi ve 
Yenisi: Bir Genç 
Bakışıyla
İstanbul’a özellikle 1980 sonra-
sı göç etmiş ve kentin halihazır-
da da en aktif göç bölgeleri olarak 
kabul edilen Esenler, Bağcılar, Sul-
tangazi, Sultanbeyli ve Esenyurt1 

1 Detaylı bir analiz için bakınız: Seçilmiş Göster-
gelerle İstanbul 2012, http://www.tuik.gov.tr/il-
Gostergeleri/iller/ISTANBUL.pdf.

1



gibi ilçelerde yerleşen göçmen ai-
lelerin, yine bu yerleşim yerle-
rinden kent hayatına dahil ol-
maya çalışan gençleri için kent 
hayatı bir takım zorlukları bünye-
sinde barındırmaktadır.

Özellikle göçmen 
gençlerin, kentle 
kurmuş oldukları 

tüm bireysel ve sosyal 
iletişim kanallarında 
bir şekilde tıkanma 
yaşanmakta, süreç 

kent hayatında 
adı konulamayan 
bir gerginliğe de 

sebep olmaktadır.

Özellikle kentin göç ile şekillen-
miş bahsi geçen ilçelerinde ilk kez 
üretilenler sadece binalar olma-
mış, kent merkezinde yeniden şe-
killenen aile ve akrabalık ilişkileri, 
yeni sosyalleşme alanları ve ka-
musal hayata dair ortaya konan 
ilk pratikler aynı zamanda ilk tec-
rübelere de dönüşmüştür. Bu an-
lamda göçmen gençler açısından, 
ebeveynlerinin kente ilk yerleştik-
leri zamanı takip eden kısa bir za-
man aralığında ortaya koydukları 
“kenti okuma rehberi” yani “nele-
re ve kimlere dikkat edilirin kent-
çesi”, henüz çocukluk dönemin-
de kenti tanımaya çalışan göçmen 
gençler için yol gösterici bir tecrü-
beye evrilecektir. Bu sayede kentle 
ve kentin yerlileri ile nasıl bir sos-
yallik ilişkisine gireceğini ebevey-
ninden tecrübe ve hikaye aktarımı 
yoluyla öğrenen çocuklar, okullar-
da ve sokaklarda bu tecrübi bilgiyi 
test ederek, tüm bu uyarıları yaşa-
nılagelen bir davranış kalıbına dö-
nüştüreceklerdir. Bu anlamda ebe-
veynlerinden gençlerin dinlediği 
hikayelerin başında, kentte kendi 
hemşerin-akraban (ki bu nokta gü-
nümüzde çokça aşınmış bir durum 
olarak kabul edilse de hala aktif 
olarak toplumsal ilişkilerde sorun 

çözücü olarak görülmektedir (Adı-
güzel, 2012, s. 200-201) dahi olsa 
sınırlı bir güven ilişkisine girilmesi 
gerektiğidir. Dolayısıyla çalışılan iş 
yeri, arkadaşlık yapılan komşu, so-
kakta birlikte vakit geçirilen arka-
daş hep bu teyakkuz şemsiyesinin 
altında değerlendirilmektedir.

Tanımlanmaya çalışılan bu tecrü-
bi bakış hakkında söylenebilecek 
ilk söz, gençlerin de ebeveynleri gi-
bi kendi sosyalliklerine yakın ola-
rak kabul ettikleri arkadaş çevre-
leri ile yarı kapalı bir yakınlaşmayı 
tercih etmeleri, bu sayede en üstte 
yer alan “hemşehri dernekleri”ni, 
“tayfa” yapılanması ile bir gençlik 
altkültürü haline getirerek kendi-
lerine alan açmaya çalışmalarıdır. 
Bu anlamda kentin yerlisi olarak 
kabul edilen gençler, akran ilişki-
lerinde çok daha bireysel tutum-
ları benimseyebilirlerken, hatta bu 
bireysellikten çoğu zaman kentin 
statü savaşlarında öne geçme adı-
na bir yarış havası kolaylıkla sezile-
bilirken, göçmen gençler arasında 
bu durum çok daha farklı cereyan 
etmektedir. Bu anlamda dertleri-
ni, sıkıntılarını, yokluklarını hatta 
çoğu zaman benzeri kaderleri pay-
laşan göçmen gençler açısından 
durum, “diğerinin üstüne basarak 
yükselmek”ten ziyade “birlikten 

güç doğar” anlayışına dönüşmek-
te; dolayısıyla en sıradan ilişkiler-
den en sorunlu zamanlara kadar 
göçmen gençler arasında çok daha 
paylaşımcı bir sosyalleşmenin var 
olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan 
tayfa olmak2, sorun zamanların-
da hızlıca organize olabilmeyi, ya-
şanılan problemlere topluca karşı 
koyabilmeyi mümkün hale getirir-
ken, aynı zamanda kendi içerisin-
de de bir hiyerarşi oluşturmaktan 
geri durmayacaktır. Bir tayfa’ya 
mensup bir gencin ifadeleri ile 
“herkes güçlünün yanında hoca, 
tamam biz de kendi aramızda ya-
pıyoruz birlikteliği fakat bizim içi-
mizde de güçlüsü var güçsüzü var, 
sadece postacı3 olan çok var” diye-
rek, meselenin bir dayanışma ve 
güç birliğinin ötesine geçen yönle-
rinin de olduğunu hatırlatmakta-
dır. Göçmen gençler aslında çoğu 
zaman farklı görünümlerde ortaya 
çıkan kentle yüzleşme an(ı)larında, 

2 Bu konuda detaylı bir saha çalışması ve analiz 
için bakınız: Yaman, Ö. M. (2013). Apaçi genç-
lik-gençlerin toplumsal davranış ve yönelimleri: 
İstanbul’da “apaçi” altkültür grupları üzerine ni-
tel bir çalışma. İstanbul: Açılımkitap.

3 Gençler arasında kullanılan postacı kavramı, 
özellikle tayfa ilişkilerinde getir götür işlerinin ta-
kip eden, zayıf halka olarak görülen ve maddi an-
lamda “dibinde dibi” olarak tanımlanan gençler 
için kullanılmaktadır.
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tayfa olarak “takılma”nın bir takım 
faydalarıda hemen gün yüzüne çı-
kabilmekte; bu dayanışma sokak-
ta yaşanan bir kavga anında ya da 
işyerinde karşılaşılan bir haksız-
lık durumunda hatta okulda orta-
ya çıkabilen bir sorun durumunda 
ortak bir savunma mekanizmasına 
dönüşebilmektedir.

Göçmen gençlerde 
kentin daha eski 
sahipleri olarak 

kabul edilen gençler 
hakkında farklı 

kanaatler yer alsa da, en 
temelde kentin bütün 
kamusal alanlarında 
“nitelikli ve bilinçli” 
bir dışlamaya maruz 
kalıyor olmak net bir 

yargıya dönüşmektedir.

Göçmen gençlerde kentin daha 
eski sahipleri olarak kabul edilen 
gençler hakkında farklı kanaatler 
yer alsa da, en temelde kentin bü-
tün kamusal alanlarında “nitelik-
li ve bilinçli” bir dışlamaya maruz 
kalıyor olmak net bir yargıya dö-
nüşmektedir. Örneğin hafta sonu 

kentin eğlence merkezlerinde va-
kit geçirmeye niyetlenen göçmen 
gençler için süreç çoğu zaman hiç 
de normal bir şekilde seyretme-
mektedir. Görüşme yapılan göç-
men gençlerden birinin “Taksim’de 
öyle beni kolay kolay içeri almazlar, 
niye? Bi kere esmersin yani kür-
düm, façalıyım, bir de eşofman ta-
kımı varsa üstümde tamamdır an-
lıyacağın. Barın girişindeki herifler 
herkesi çok iyi tanırlar ve kime na-
sıl muamele yapacağını da bilirler. 
Beni bu şeklimle almazlar, derler 
ki bu çocuk sorun çıkartır, diğer 
müşterileri rahatsız eder” sözleri4 
aslında kentin yerlileri ile yenileri 
arasında sürgit devam eden sorun 
halinin ilginç bir yansıması olarak 
belirmektedir. Kent merkezinde sı-
radan bir haftasonu eğlencesi için 
bile bir takım asgari koşulların sağ-
lanması gerekmekte ve ancak be-
lirli özelliklere sahip gençlerin ka-
tılabileceği bir sosyalleşmeye izin 

4 Gençlerin kent merkezinde yaşamakta olduk-
ları sorunlu ilişkiler üzerine Atılgan’ın tespitleri 
meselenin anlaşılmasında önemli gözükmektedir: 
“İstanbul’da işyeri Taksim’e yakın bir arkadaşım, 
gece Taksim’de yürürken madde bağımlısı olduğu 
anlaşılan sokak çocukları ile göz göze gelmemeye 
çalışmamı tembihlemiş, aksi takdirde saldırıları-
na uğrayacağım konusunda beni uyarmıştı. Da-
ha sonra elektronik posta yoluyla yayılan ‘kentli-
ler için güvenlik rehberi’ niteliğindeki iletilerde de 
‘tinerci çocuklarla göz göze gelmeyin’ uyarılarını 
gördüm.” (Atılgan, 2014, s.78)

verilmektedir. Bu sebeptendir ki, 
İstiklal Caddesi’nde yürüyen genç-
ler arasında sıradan bir gezinti bi-
le, kentin yerlileri için daha birey-
sel bir tutuma karşılık gelirken; 
göçmen gençler biraz da kendile-
rini garantiye alabilmek adına ka-
labalık gruplar halinde gezmeyi 
tercih etmektedirler. Benzeri bir 
sebeple göçmen gençler açısından 

önemli bir haftasonu sosyalleşme-
sine denk gelen “AVM sosyalitesi” 
yine gruplar halinde icra edilen bir 
duruma dönüşmektedir. AVM’nin 
kapısının önünde bekleşmek, ki-
mi zaman kafetarya katında vakit 



geçirmek ya da üst katlardaki kor-
kuluklardan alt katları seyretmek 
genellikle grup olarak yapılan bir 
eyleme karşılık gelecektir. Nitekim 
bu durum Zeylan’ın (2007, s.3) ifa-
desi ile göçmen gençlerin kent ha-
yatına katılımları olumsuz yönde 
etkilemekte, sonrasında gençlerin 
pek çok konuda toplumsal bir du-
yarsızlığa doğru evrilmelerine ze-
min hazırlamaktadır. Bu anlamda 
kalabalık olmak, “arkası olmak”, 
sert görünüşlü ve yeri geldiğinde 
acımasız olmak; çoğu zaman göç-
men gençlerin toplumsal görü-
nümlerinde öne çıkan temsillere 
dönüşmektedir.

Kentte “Ayık Olmak”
Göçmen gençler açısından gele-
ceğe dair umut ve hayalleri bü-
yütüp-besleyebilecekleri imkan-
lardan belli oranlarda mahrum 
olarak hayata devam etmek, iler-
leyen zamanlarda önemli bir soru-
na dönüşmektedir. Özellikle ken-
tin yerli/yerleşik ailelerine mensup 
gençleri için çoğu zaman hazırda 
bekleyen doğal ve nitelikli sosyal 
çevre, pek çok sorun halinde ken-
diliğinden “sosyal yardımcı” rolünü 
üstlenebilmektedir. Fakat göçmen 
gençler için durum çoğu zaman ye-
tersiz bir sosyal çevre, dışlayıcı bir 
kent kültürü ve kolaylıkla ortadan 

kaybolabilen bireysel ve sosyal im-
kanlar neticesinde çok daha kronik 
sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu durum kaçınılmaz 
bir biçimde göçmen gençlerin ha-
yatın her alanında “ayık olmaları”-
nı daha doğrusu kent hayatındaki 
bütün sosyal ve hukuki boşlukla-
rı farkedip, ona uygun bir hayatı 
idame ettirmelerini zorunlu hale 
getirmektedir.

Göçmen gençler 
açısından geleceğe 

dair umut ve 
hayalleri büyütüp-
besleyebilecekleri 
imkanlardan belli 

oranlarda mahrum 
olarak hayata devam 

etmek, ilerleyen 
zamanlarda önemli bir 
soruna dönüşmektedir.

Bu sebeple gençler için aslında 
eğitim hayatına devam edebil-
mek önemli bir sosyal statü sağ-
lama aracı olarak görünse de, pra-
tikte yaşanan durum bu sürecin 
hiç de kolay olmadığını göçmen 
gençlere öğretmektedir. Öncelikle 

ailesinden yeteri kadar eğitim des-
teği alamayan genç için, okul orta-
mında öğretmenleri tarafından da 
çoğu zaman gerektiği kadar destek 
alamamaları süregelen olumsuz 
durumu adeta derinleştirmektedir. 
Yaşanan bu durum gençlerin pek 
çoğu için özellikle lise hayatında sı-
nıf tekrarı yapmalarına ve bir süre 
sonra da örgün eğitim ile yollarının 
ayrışmasına doğru sürüp gitmek-
tedir. Nitekim gençlerin neredeyse 
yarıya yakını5 lise 1 ya da en fazla 
2. sınfta okuldan ayrılmaktadır.

Eğitim süreçlerinden ayrılan genç-
ler için, kent hayatında sıradan ve 
“niteliksiz” bir işgücüne dönüş-
mek kaçınılmaz hale gelmekte-
dir. Konfeksiyon atölyesinde iş-
çi olmak, tezgahtarlık, ofisboy’luk 
ve daha pek çok geçici iş gençle-
rin zaten karmaşık olan hayat dü-
zenlerini daha da karmaşık bir ha-
le dönüştürmektedir. Bu anlamda 
gençler arasında erkekler için as-
kerliğe kadar olan dönem ile kızlar 
için evliliğe kadar geçen süre, daha 

5 Lise eğitiminde sınıf tekrarı yapan ve daha son-
rasında okuldan uzaklaşan gençlerin istatistiki 
verileri maalesef bulunmamaktadır. Fakat bizim 
Esenler ve Bağcılar başta olmak üzere Sultangazi, 
Esenyurt ve Güngören’de liselerin rehberlik öğret-
menleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde sık-
lıkla, liseye başlayan gençlerin yarıya yakınının 
lise mezunu olamadan eğitim hayatına son ver-
dikleri bilgisi paylaşılmıştır.
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ziyade geçici ve arızi bir dönem ola-
rak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
gençlerin kalıcı bir iş arayışına ya 
da mesleki bir yeterliliği gerekti-
ren çalışmalara yönelmeyişlerinde 
bu durum önemli bir etken olarak 
belirmektedir.

Okul hayatı sonlanan 
gençlerin pek çoğu için 
kaçınılmaz bir sürece 

karşılık gelen sokaklarda 
köşe başında bekleşmek 

ve “takılmak”, adeta 
dünya çapında yaygınlık 

kazanmış bir gençlik 
sosyalleşmesine 

denk gelmektedir.

Özellikle genç erkekler açısından 
yaşana gelen bu geçiş dönemi, so-
kak kültürünün öne çıkmasına, 
gençlerin sosyalleşme mekanı ola-
rak sokağı tercih etmelerine zemin 
hazırlamaktadır. Nitekim çalışılan 
işlerin pek çoğunda gençlerin dü-
zenli bir haftalık alamayışları, bir 
süre sonra çalışmanın anlamını yi-
tirmesine sonrasında ise kronik bir 
işsizlik sarmalına dahil olmalarını 
sağlamaktadır. Bu açıdan gençle-
rin köşe başlarında toplanmaları, 
parklarda vakit geçirmeleri ve ka-
labalık caddelerde gruplar halinde 
gezmeleri sıradan bir günlük meş-
galeye dönüşmektedir. 

Köşe Başında 
Sosyalleşmek
Okul hayatı sonlanan gençlerin 
pek çoğu için kaçınılmaz bir süre-
ce karşılık gelen sokaklarda köşe 
başında bekleşmek ve “takılmak”, 
adeta dünya çapında yaygınlık ka-
zanmış bir gençlik sosyalleşmesine 
denk gelmektedir. Özellikle genç-
lik altkültürleri anlamında nitelik-
li bir gençlik eseri sayılan Whyte’ın 
Street Corner Society6 çalışma-
sı, Chicago’nun fakir bölgelerinde 
gençlerin köşe başlarında nasıl bir 
sosyalliği inşa ettiklerine odaklan-
mıştır. Araştırma boyunca Whyte, 
köşebaşında vakit geçiren genç-
lik altkültürünün aslında nitelik-
siz ve sapkın bir altkültüre karşılık 
gelmediğini vurgu yapmış; sokak-
ta buluşulan köşenin, aslında sem-
tin yerlisi olan ve bir şekilde eğitim 
hayatından kopmuş bulunan iş-
siz çocuklar için sosyal hayatlarını 
organize ettikleri, buluştukları bir 
sosyalleşme mekanına dönüştüğü-
ne dikkat çekmiştir (Aktaran Bra-
ke, 1980, s. 35). 

Whyte’ın tespitlerinin bir fark-
lı boyutu, İstanbul’un adı göç ile 
anılan ilçelerinde halihazırda ak-
tif bir durum olarak kendini gös-
termektedir. Bu anlamda gençler 
için köşe başında vakit geçirmek 
birden çok anlamı da içerisinde 

6 Kitap için bakınız: Whyte, W.F. (1993). Street 
Corner Society: The Social Structure of an Itali-
an Slum. Chicago: University Of Chicago Press.

barındırmaktadır. Öncelikli ola-
rak gençler için köşe başında bu-
luşmak masrafsız, yani ücretsiz bir 
vakit geçirmeye karşılık gelmekte-
dir. Nitekim bakkaldan ya da mar-
ketten alınan içecek ve çerezler-
le köşebaşı bir anda bir açık hava 
kafetaryasına dönüşebilmektedir. 
Ayrıca köşebaşında sigara içmek 
hatta uyuşturucu madde kullan-
mak bile mümkündür. Yine soka-
ğın köşesinde beklemek için illaki 
bir sebep olmasına da gerek yok-
tur. Köşebaşında vakit geçiren her 
genç için günün her saatinde, fakat 
özellikle akşam vakitlerinde, sıra-
dan bir vakit geçirme mekanıdır 
toplanılan yer. Köşebaşında bek-
lemenin bir başka önemli anlamı 
ise “mahallenin namusunu” koru-
mak ve kollamak görevidir. Aslın-
da gençler, köşebaşından geçen 
genç kızlara bir şekilde laf atmakta 
ya da sözlü tacizde bulunmaktadır-
lar. Fakat yine de farklı mahallenin 
erkekleri için bir sınır ve güvenlik 
şeridi belirlemesi anlamına da ge-
lebilmektedir köşede beklemeler. 
Köşebaşı özellikle çocukluktan er-
genliğe geçiş döneminde erkekler 
için önemli bir “hayat mektebine”-
de dönüşmektedir. Delikanlı ol-
manın, racon kesmenin, kavgaya 
girişmenin, bir takım suç ilişkile-
rine dahil olabilmenin, bağımlılık 
yapıcı maddeleri kullanmanın öğ-
renildiği ve yetişkinlerden gençle-
re doğru bir altkültür transferinin 
yapıldığı mekanlardır köşebaşla-
rı. Ayrıca köşebaşının, ebeveyni ile 
sorun yaşayan ya da kısa süreliğine 
evden kaçan gençler için bir sığın-
ma mekanına ya da açık hava ote-
line dönüştüğü de vakidir. Son ola-
rak köşebaşı mahallenin takvimi ya 
da panosu olarak da işlev görebil-
mektedir. Askere giden bir köşeba-
şı sakini gencin gittiği tarihin ya-
zıldığı, hapiste olan bir arkadaşın 
hapse giriş tarihinin not edildiği ya 
da gençler tarafından sevdikleri kız 
arkadaşlarının isimlerinin kazındı-
ğı birer yazı tahtasıdır köşebaşları. 
Bu haliyle aynı anda pek çok fark-
lı sosyalliği bünyesinde barındıran 
bu durum, çoğu zaman toplum 
tarafından özellikle de mahalleli 



açsından rahatsızlık verici bir du-
rum olarak kabul edilmektedir.

Sonuç Yerine
Her ne kadar kent hayatı, sundu-
ğu onlarca imkan ve teklif ettiği 
pek çok farklı hayat şekliyle tam 
bir “fırsatlar cenneti” olarak çoğu 
kez tanımlansa da; göçmen gençler 
için yaşana gelen durum genellik-
le farklı bir boyutta cereyan etmek-
tedir. Bu açıdan kent hayatının sı-
radan pek çok imkanını, özellikle 
göçmen ailelere ulaştırabilme nok-
tasında yerel yönetimlerin ve dev-
let kurumlarının üzerine düşen 
görevler bütünü sanıldığından çok 
daha fazladır. Mesele eğitim, mes-
lek edinme ve kent hayatına dahil 
olabilmede “fırsat eşitliği” retori-
ğinin çok ötesinde bir gerçeklikle 
yüzleşebilmeyi gerektirmektedir. 
Özellikle göçmen gençlerin kent 
hayatında yaşayageldikleri ve ade-
ta ontolojik bir güven bunalımına 
dönüşen sorunlu sosyallik ilişkile-
rine yönelik kuşatıcı sosyal politi-
ka uygulamaları geliştirilmelidir. 
Bu açıdan gençlerin eğitim serü-
venlerinin mutlaka takip edilme-
si ve bir takım mikro destek prog-
ramları ile desteklenmesi, yaşanan 
pek çok soruna önleyici bir kat-
kı sunabilecektir. Nitekim eğitim 

hayatına devam edebilmek sanıl-
dığının aksine sadece bir diploma 
sahibi olabilmeyi değil; aynı za-
manda başta aile ve akraba çevresi 
olmak üzere, gencin çevresini ku-
şatan akran ilişkilerinde bile fark-
lı bir konuma yükselmesine zemin 
hazırlayacaktır.

Pek çok göçmen genç 
için çok yakından ve 

derinlemesine hissedilen 
düşük ve yetersiz bir 
sosyal çevreye sahip 
olma durumu, ancak 

nitelikli bir eğitim 
süreci ile kısmen 

dengelenebilecektir.

Ayrıca pek çok göçmen genç için 
çok yakından ve derinlemesine 
hissedilen düşük ve yetersiz bir 
sosyal çevreye sahip olma durumu, 
ancak nitelikli bir eğitim süreci ile 
kısmen dengelenebilecektir. Lakin 
eğitim süreçlerine paralel olarak, 
özellikle meslek eğitimi ve genç-
lerin kendilerine uygun gördükle-
ri mesleklere yönlendirilmeleri de 
önemli bir sosyalleştirici unsura 

dönüşebilecektir. Bu anlamda İs-
tanbul’da giderek yaygınlık kaza-
nan Gençlik Merkezleri uygulama-
sının özellikle eğitim sürecinden 
kopma riski yüksek ve göçmen ai-
leleri merkeze alan özel bir uzman-
lık alanı çalışmasına yönlenme-
si yerinde bir uygulama olacaktır. 
Gençlik merkezlerine ilave olarak, 
özellikle örgün eğitimden kopmuş 
gençleri; meslek kazandırabilmek, 
farklı uğraşlara yönlendirecek atöl-
ye çalışmaları ile desteklemek ve 
açıktan lise eğitimlerini tamam-
lamalarını teşvik etmek tarzında-
ki pilot çalışmalar gençlerin hem 
kentle hem de kendileri ile esaslı 
bir diyalog kurabilmelerini teşvik 
edecektir.  
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E. Esat ERBESLER

Şehir Araştırmacısı

KENTSEL PLANLAMA
ve

SOSYAL POLİTİKALAR

DENEME



ent, içinde yaşa-
yanların farklı dü-
zeylerde paylaşarak 
yaşadığı merkezi-
dir. Çok yönlü plan-
lama yaklaşımının 

gereği olarak planlama-plan deği-
şikliği çalışmaları yapılırken her bi-
reyin ve kentte bulunan her şeyin 
dikkate alınması gerekmektedir. 

Kent hayatında dezavantajlı grup-
lar da bulunmaktadır. Kent mekân-
larını yaşlılar, çocuklar, engelliler 
kullanmaktadır. Plan uygulamala-
rında bu grupların taleplerinin ye-
teri kadar dikkate alınmaması bir 
eksikliktir. Planlama-plan değişik-
liği çalışmaları sosyal sorumluluk 
bilincini dikkate alarak dezavantaj-
lı grupların ihtiyaçlarını da düşü-
nerek yapılmalıdır.

Çok yönlü planlama yaklaşımının 
gereği olarak dezavantajlı grupla-
rın kent planlarında dikkate alın-
ması, sosyal adaleti tesis etmek, 
sosyal eşitlik ilkesine uymak aşağı-
daki sorulara verilecek cevapların 

kent planlamaları yapılırken göz 
önüne alınması ile mümkündür:

- Kent daha adil ve yaşanabilir 
mekân haline nasıl gelebilir?

- Eşitlik ve erişebilirlik kent planla-
masına nasıl yansımalıdır?

- Sosyal sorumluluk bilinci ile ya-
pılan kent planları nasıl olmalıdır?

Çok boyutluluk, insanın kendi 

dünyasını ve yaşadığı toplumu dik-
kate almayı içinde bulunduğu or-
tamı görmeyi gerekli kılmaktadır. 
Sosyal politika düşüncesinin kent 
planlarına katkısı bu açıdan çok 
önemlidir.

Planlamanın amaçlarından bir ta-
nesi de uyumlu bir toplumsal yapı 
oluşturmaktır. Toplumda her bire-
yin temel ihtiyaçlara ulaşabilecek 
asgari düzeyde refah seviyesinde 

K

Çok boyutluluk, insanın kendi dünyasını 
ve yaşadığı toplumu dikkate almayı içinde 
bulunduğu ortamı görmeyi gerekli kılmaktadır. 
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yaşama hakkı vardır. Sosyal ada-
let ilkesi de buradan yola çıkarak, 
kent mekanlarındaki eşitsizlikle-
rin giderilmesi üzerine kurulmuş-
tur. Bu nedenle kentsel planlama-
nın toplumsal uyuma doğrudan 
katkısı vardır.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri-
ne göre nüfusumuzun %12,29’unu 
oluşturan engelli vatandaşlarımı-
zın kentsel planlama yapılırken 
düşünülmesi gerekir. Ancak bir-
çok kentsel mekân ve hizmetin 
engelli bireyler, dezavantajlı grup-
lar gözetilmeden düzenlendiği gö-
rülmektedir. Bu durum engelli 

vatandaşlarımızı birine bağım-
lı kılmakta, sosyal hayat içinde sı-
nırlandırmakta, engelini kat be kat 
arttırmaktadır. Ortaya çıkan olum-
suzluğun giderilmesi planlama ça-
lışmalarında gözetilmelidir.

Kent planlamasının sağlık, eği-
tim, ulaşım ve iletişim alanlarını 
içermek üzere kamusal alan, mal 
ve hizmetlerinin, özürlü, koruma-
sız ve mahrum kalmış bireyler için 
kolay ve hakça, erişebilirliğini ve 
mevcudiyetini sağlaması gerekir. 
Aynı şekilde dinlenme, eğlenme ve 
spor amaçlı yeterli alan ve olanak-
ların kolay ve hakça erişebilirliğini 
sağlaması gerekir.(Tekeli,2009)

Planlamada erişebilirlik yaklaşımı-
nın öncelenmesi olanakları sınır-
lı alanların kentsel işlevlere ulaş-
masını sağlayacağı gibi, karanlık 
mekânların yer aldığı insanlık dışı 
yaşam koşullarını ortadan kaldır-
mış olur.(Ersoy,2009)

Günümüz dünyasında ülkelerin ve 
toplumların gelişmişlik ve kalkın-
mışlık düzeyleri değerlendirilirken 
dezavantajlı gruplara gösterilen 
özenle, bu kesime götürülen hiz-
metle ilişki kurulmaktadır. Ülke-
lerin gelişmesine ve kalkınmasına 
etki eden uygulamaların başında 

kentsel planlama çalışmaları gel-
mektedir. Bu nedenle kalkınmışlık 
ve gelişmişlik düzeyinin arttırılma-
sıyla kentsel planlama sürecinde 
dezavantajlı grupların dikkate alın-
ması arasında doğrudan bir ilişki 
vardır.

Dezavantajlı grupların başka ki-
şilerin desteğine ihtiyaç duy-
madan kent hayatı ile bütünleş-
melerini sağlayacak en önemli 
etkenlerin başında kent planlama-
sı gelmektedir.

Şehir planlaması ülke ölçeğinden 
yerele kadar her türlü yerleşmede 
fiziksel ve mekânsal düzenlemeye 
etki etmektedir. Kent planlama ça-
lışması arazi kullanımının, üretim 
ve tüketim ağlarının, genel mekân-
sal yapının belirlenmesi, öngörül-
mesi ve planlanması süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bunun yanın-
da kent planlaması insan ölçeği ve 
standartlarında yapılmalıdır.

Kent planlamasının 
sağlık, eğitim, 

ulaşım ve iletişim 
alanlarını içermek 

üzere kamusal alan, 
mal ve hizmetlerinin, 

özürlü, korumasız 
ve mahrum kalmış 

bireyler için kolay ve 
hakça, erişebilirliğini 

ve mevcudiyetini 
sağlaması gerekir.  

Kentte bulunan konut yerleşim 
alanları, çalışma alanları, yeşil alan, 
sosyal alt yapı ve benzeri yerler ara-
sındaki bağlantı dezavantajlı grup-
ların durumları unutulmadan, tüm 
insanlara yönelik planlama çalış-
ması yapılmalıdır.

Günümüz kentlerinde sadece de-
zavantajlı gruplar için değil tüm 
bireyler için engeller bulunmakta-
dır. Şehir mekânlarında engellile-
rin de rahat dolaşımını sağlayacak 
biçimde, yaşanabilirlik düzeyinin 



yükseltilmesi, bu mekânların eri-
şilebilir ve kullanışlı olarak dü-
zenlenmesi ile doğrudan ilgilidir. 
Bu nedenle toplumsal ve fiziksel 
çevrenin düzenlenmesi, planlama 
ve tasarım aşamasından itibaren, 
tüm engelliler dahil, bütün insan-
ların kullanım ve erişebilirlik ge-
reksinimlerini karşılayacak biçim-
de, erişilebilir ve kullanışlı olarak 
düzenlenmelidir.(Kaplan Hülagû, 
Yüksel Ülkü, Gültekin Burcu, Kara-
su Necdet, Çavuş Murat, 2011)

Yapılması düşünülen 
kent planlamalarından 

kuşatıcı ve kalıcı bir 
sonuç almak ancak; 

sosyal politika 
araçlarını ve ilkelerini 

değerlendirmek ve 
dikkate almakla 

mümkün olabilir.

Planlamanın eşitsiz ve dengesiz 
gelişmenin kentlerde oluşturduğu 
sorunlar üzerine eğilmesi ve üst öl-
çekten başlayarak birbirini destek-
leyen bir karar mekanizması oluş-
turması gerekmektedir.

Ülkemizde yapılacak olan kent-
sel planlama çalışmalarında Av-
rupa kentsel şartı, eşitsizlik ve 

adalet ilkelerinin dikkate alınması 
gerekir.

Şehir planlamanın niteliği deza-
vantajlı grupların yaşam standar-
dını doğrudan etkilemektedir. Şe-
hir planlaması sürecinde planlama 
esasları belirlenirken plancılar de-
zavantajlı grupların beklentileri-
ni, ihtiyaçlarını, kent hizmetlerine 
ulaşımlarını dikkate almak zorun-
dadır. Sayılan bu hususlar dikka-
te alınmadan yapılan planlama 
çalışmaları neticesinde ortaya çı-
kan kentsel mekân dezavantajlı 

grupların kentsel hizmetlere erişi-
minde, kentsel mekânları kullan-
masında sosyal adalet ve eşitlik 
ilkelerine uymayan sonuçlar çı-
karılabilir. Bu nedenle şehir plan-
ları sosyal sorumluluk bilinci ile 
yapılmalıdır.

Yapılması düşünülen kent planla-
malarından kuşatıcı ve kalıcı bir 
sonuç almak ancak; sosyal politika 
araçlarını ve ilkelerini değerlendir-
mek ve dikkate almakla mümkün 
olabilir. 
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odernleşme para-
lelinde gerçekleşen 
göç ve kentleşme-
nin pek çok yeni 
sosyal sorunun or-
taya çıkmasına ne-

den olduğu, insan yaşamını ko-
laylaştırma arayışının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan kentsel mekân-
ların insana yaşamı çekilmez hale 
getirdikleri görülmektedir. Ancak 
tüm çekilmezliğine rağmen insan-
ların kitleler halinde kentlerden 
kaçtığı ve kenti terk ettiği bir ya-
şam dönemine de tanıklık edildi-
ği görülmemektedir. Bu yönüyle 
tüm sorunlarına rağmen insan için 
kent bir cazibe merkezi olma özel-
liğini tarih boyunca olduğu gibi gü-
nümüzde de sürdürmeye devam 
etmektedir.

Kentin insan için bir cazibe mer-
kezi olarak var olması, sosyal bir 
varlık olan insanın dikey ve ya-
tay yoğunluklu bir yaşam alanı-
na duyduğu ihtiyaçla yakından il-
gilidir. Başka bir deyişle insan 

zorluklarına rağmen birlikte yaşa-
ma arzusu ve istediklerine erişebil-
me imkânı elde ettiği için kentten 
vazgeçememektedir. Aynı şekil-
de kırsalda aradığını bulamayan 

insanın, her aradığını kentte bul-
ma ümidiyle kente akın etmesi de 
bu süreçle yakından ilgilidir.

Tarih boyunca ortaya çıkan kentle-
rin toplumsal yapıda ve ekonomik 

M

“İnsan” yaşarsa kentte, kent yaşar
İnsan taşarsa kentte, kent şaşar
İnsan yaşarsa kent yaşar
Kent yaşarsa insan yaşar

Venedik
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yaşam biçiminde meydana gelen 
değişimlerle şekillendiği ifade edil-
mektedir (Mazı, 2008: 34). Bu-
nunla beraber daha genel bir de-
ğerlendirmeyle insanın birlikte 
yaşama arzusunun bir göstergesi 
olan kentler bireyin içine doğdu-
ğu dünyayı yeniden kurgulaması-
nın bir sonucu olarak ortaya çık-
mışlardır. İnsanın dünyayı yeniden 
dizayn etme arzusunun bir yansı-
ması olarak değerlendirilebilecek 
mekânsal inşa sürecinin arkasın-
da insani bir motivasyon vardır.  
Bu motivasyon insanın geleceğe 
dair inançlarıyla biçimlenen ve ta-
rih algısıyla somut hale gelen bir 
motivasyondur. 

Bu yönüyle kent ve insan arasında-
ki dönüşümün iç içe geçtiği ve bir-
birini etkileyen süreçler olması ve 
kentlerin tarih boyunca kültür ve 
medeniyetin beşiği olması (Kav-
ruk, 2002: 25’den aktaran: Pustu, 
2006: 129) anlaşılabilir bir durum-
dur. Aynı şekilde kentlerin içinde 
bulunulan tarihsel ve toplumsal 

koşullara bağlı olarak bir dönüşüm 
geçirdiği de bilinmektedir (Akman, 
2009: 117). Ancak her şeye rağ-
men ve her dönemde yaradılışı-
nın bir yansıması olarak düşünen 
ve dönüştüren bir varlık olan in-
san medeniyet inşa eder ve başka 
bir insanın inşa ettiği medeniyeti 
yok eder.

Her şeye rağmen ve her 
dönemde yaradılışının 

bir yansıması olarak 
düşünen ve dönüştüren 

bir varlık olan insan 
medeniyet inşa 

eder ve başka bir 
insanın inşa ettiği 

medeniyeti yok eder.  

 Jacques Derrida’nın “yapı söküm”(-
deconstruction)1 kavramına atıfta 
bulunarak anlatılacak olursa yeni 

1 Yapısöküm:  J. Derrida kavramın genel bir ta-
nımlamasını yapmamakla birlikte bir metodolo-
jik yaklaşım olarak da kabul edilemeyeceğini ifade 
etmektedir. Burada sadece kent ve insan arasın-
daki ilişkinin kavramsal analizini yapabilmek 
adına “yapısöküm” kavramı kullanılmıştır.

bir inşa için eski, yapı bozuma uğ-
ratılır. Bu aşamada görünür hale 
gelen ve yeniden yapım amacıyla 
kutsanan yıkıcılığın gerçeğin per-
delenmesi için kullanılan bir argü-
man olduğu düşünülebileceği gibi 
her yıkımın yeni bir yapımla so-
nuçlanmadığı da açıktır. Ama her 
şeye rağmen hala yıkımların en bü-
yüğü olan savaşların en makul ve 
masum gerekçesini barışa ulaşma 
arzusu oluşturmaktadır.

Her ne kadar insanın kentle müca-
delesini bir savaş olarak nitelemek 
mümkün olmasa da insan ve kent 
arasında bir yapısöküm ilişkisi oldu-
ğunu söylemek mümkündür. An-
cak burada insan ve kent arasında-
ki yapısöküm’de özne ve nesnenin 
anlamının belirsiz olduğu görül-
mektedir. Başka bir deyişle insanın 
kentle giriştiği yapı söküm müca-
delesinde özne ve nesne döngüsel 
bir devinim içindedir. Bu döngü-
selliğin anlaşılabilmesi için ceva-
bı aranacak soruların yeni soru-
lara kapı araladığı görülmektedir. 



Bu anlamda insan mı kenti yapısö-
küme uğratır yoksa kent mi insanı 
yapısöküme uğratır? sorusunu in-
san mı kenti üretir kent mi insa-
nı üretir? sorularını cevaplamadan 
aydınlığa kavuşturmak kolay değil-
dir. Elbette bu soruları cevaplamak 
tavuk ve yumurta arasındaki basit 
ve aleni ilişkinin komplike yapısı 
kadar iç içe geçmiş bilinmezlerin 
de açığa çıkarılmasını zorunlu hale 
getirmektedir.

İnsanlar kentin 
sorunlarının 
kalabalıktan 

kaynaklandığını ifade 
etmekle birlikte, 

kalabalık olma hali kenti 
kent yapan unsurların 
başında gelmektedir.

Kent ve insan arasındaki yüzyılla-
ra dayanan bu mücadele ya da iliş-
kide aktif ya da pasif rol üstlene-
nin kim olduğuna dair bir çıkarıma 
ulaşmak sanıldığı kadar kolay ol-
mamakla birlikte medeni bir varlık 

olan insanın ürünü olan kentler 
zamanla medeniyetin kaynağı ha-
line gelmiş ve insan kentle birlikte 
medeniyeti yeniden keşfetmiştir. 
Bu yönüyle bakıldığında insanın 
kentte yaşama arzusu da anlaşı-
labilir bir durumdur. Ancak me-
deniyetin kaynağı olan kentlerin 
zaman zaman insanın medeniyet-
sizliğinin en açık haliyle görüldüğü 
mekânlara dönüştüğünü de söyle-
mek mümkündür. Bu aşamada in-
sanın kente dair memnuniyetsiz-
likleri açığa çıkmaya başlar ki insan 
ve kent arasındaki mücadelenin en 
görünür hali bu aşamada daha net 
anlaşılabilmektedir.

İnsanın kente dair memnuniyet-
sizliğinin ve eleştirilerinin pek çok 
farklı alana yayıldığı bilinmekle 
birlikte günümüzde bu eleştirilerin 
temel kaynağını kalabalık olma ha-
li oluşturmaktadır. İnsanlar kentin 
sorunlarının kalabalıktan kaynak-
landığını ifade etmekle birlikte, ka-
labalık olma hali kenti kent yapan 
unsurların başında gelmektedir. 
Bu yönüyle aslında kent, insanla-
rın yoğun olarak birlikte yaşamak 
istedikleri ve bu kalabalığın parçası 
olmak için birbirleriyle yarıştıkla-
rı yerlerdir. Kalabalık olmayan bir 

yerin kent olması ne derece müm-
kün olabilir? Elbette kalabalık ol-
manın insan yaşamını zorlaştıran 
bir takım sorunların ortaya çıkma-
sına neden olduğu açıktır. Ancak 
bir kentin kalabalık olması demek 
her şeye rağmen o kentin insanlar 
için bir cazibe merkezi olma özel-
liği taşımayı sürdürmesi anlamına 
gelmektedir. Bu yönüyle kalabalık-
tan duyulan rahatsızlık kentin do-
ğasına aykırı bir yaklaşım geliştir-
mek demektir.

Aslında buradaki şikâyetin hede-
finde kalabalığın kendisi var gibi 
görünse de asıl sorun kentin in-
sanların ihtiyacına yeterince ce-
vap verememesidir. Başta ulaşım, 
gürültü ve görüntü kirliliği gibi so-
runlar olmak üzere pek çok sorun 
insanların kentten daha hızlı hare-
ket etmeleriyle ilgilidir. Kente dair 
şikayet konusu olan tüm sorunlara 
en kestirme ve ekonomik maliyeti 
en düşük çözüm kenti yaşanılmaz 
hale getirmek ve bir cazibe merke-
zi olmaktan çıkarmak olabilir. An-
cak bu seçeneğin sadece olumsuz 
sosyo-politik sonuçları nedeniyle 
değil aynı zamanda insanın doğa-
sıyla da uyumsuz bir tercih oldu-
ğu açıktır. Medeni bir varlık olarak 
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insanın kentte yaşama arzusunu 
kentin çekilmez hale gelmesiyle 
yok etmek mümkün değildir. Böy-
le bir seçenek insanların yine yeni-
den bir kent inşa etme arzusunu 
yok etmeyeceği gibi o kentin de bir 
cazibe merkezi olduktan sonra ay-
nı sorunla karşılaşma olasılığı çok 
yüksektir. Burada esas problem 
insanın yeterince kentlileşememe-
si olarak ifade edilse de asıl sorun 
kentin insanı yeterince kentlileş-
tirememesi yani medenileştireme-
mesiyle ilgilidir. Bu aşamada kent 
ve insan arasındaki ilişki de kimin 
özne olduğu sorusu akla gelmek-
tedir. Kente ayak uyduramayan 
insan mıdır kenti kent olmaktan 
çıkaran yoksa insanı kentlileştire-
meyen kent midir insanı insanlık-
tan çıkaran. Yoksa her ikisi ya da 
başka bir üçüncüsü müdür kent ve 
insan arasındaki uyumlu çatışma-
nın sorumlusu?

Braudel (aktaran: Mazı, 2008: 
35)’in deyimiyle “toplumsal ilişkile-
rin mekânsal izdüşümü” olan kent 
ile insan arasındaki iki yönlü ilişki-
nin kentin ve insanın dışına çıkma-
dan anlaşılması mümkün olmasa 
da insan ve mekân arasında insanlık 
tarihi kadar eski olan etkileşimin 
anlaşılması kent ve insan ilişkisi-
nin anlaşılmasına yardımcı olacak 

en akla uygun seçenek gibi görün-
mektedir. İnsanın kentten öncede 
var olduğu temel bilgisinden hare-
ketle ilk aktörün insan olduğu so-
nucuna ulaşmak çok da zor bir çı-
karım sayılmaz. Bununla beraber 
insanın insanlığına medeniyetin 
beşikleri olan kentlerle eriştiği ve 
dolayısıyla insanın tarihi olmasa 
da insanlığın tarihi’nin kentle baş-
ladığını ifade etmek “eşref-i mah-
lûkat” olan insanın araçsallaştırıl-
ması anlamına geleceğinden çok 
da tercih edilir bir seçenek gibi 
görünmemektedir.

Özünde kıymetli olan ve değerini 
sadece kentte yaşamaktan ya da 
kentli olmaktan almayan bir var-
lık olan insanın, ürettiği bir eserin 
kendisine değer katması da gayet 
doğal bir durumdur. Bu noktadan 
hareketle insanın içinde bulundu-
ğu dünyada mekâna anlam katma-
sı insan olmanın bir gereği olarak 
kabul edilmelidir. Bu mücadelenin 
bir ürünü olarak ortaya çıkan kent-
ler, sadece insanın kendini güven-
de hissetme arayışının bir sonucu 
değil diğerkâmlığının da bir yan-
sıması olarak değerlendirilmelidir. 
Zira insanın anlama(sı) ve anlaşıl-
ması için bağlam sadece mekândan 
ibaret değildir. İnsanın esas bağ-
lamı yani anlamını bulduğu yer 

öteki olan insanla aynı mekanda 
bulunduğu zamandır. Bu yönüyle 
insanın insanlığı ötekiyle karşılaş-
tığında ortaya çıkar demek müm-
kündür. Bu karşılaşmanın en yo-
ğun gerçekleştiği ve insanlığın 
zirve yaptığı/yapabileceği mekân-
lar kentlerdir. 

Medeni bir varlık 
olarak insanın kentte 

yaşama arzusunu 
kentin çekilmez hale 
gelmesiyle yok etmek 

mümkün değildir. Böyle 
bir seçenek insanların 
yine yeniden bir kent 
inşa etme arzusunu 

yok etmeyeceği gibi o 
kentin de bir cazibe 

merkezi olduktan sonra 
aynı sorunla karşılaşma 
olasılığı çok yüksektir.

Bu noktadan sonra insan(lığ)ın bir 
ürünü olan kentlerin birer özneye 
dönüştüğü ve içinde yaşayan in-
sanları da dönüştürme gücünü el-
de ettiği görülmektedir. Her ne ka-
dar bu aşamada insanın yapması 
gerekenin kente uyum sağlamak 
olduğunu söylemek mümkün ol-
sa da pratikte insanın her zaman 
uyumlu bir varlık olmadığı su gö-
türmez bir gerçektir. Zira insan 
uyum sağlamayı ve çatışmadan 
kaçınmayı bir zaaf olarak algılaya-
bilmekte ve özne olma özelliğini 
kaybedeceği korkusuyla ihtiyaç ol-
madığı halde yeni bir inşa süreci-
ne girişebilmektedir. Bu süreç çoğu 
zaman insan ve kent arasında ya-
şanan bir güç mücadelesine dönüş-
mektedir. Gücünü kaybetmekten 
korkan insan kendi inşa ettiği dün-
yanın özneleşmesini kendi varlığı-
na bir tehdit olarak algılamaktadır.

Paradoksal olarak kent ve insan 
arasında yaşanan bu mücadele-
de eğer kentin dönüştürme gü-
cü insanın dönüştürme gücünün 



gerisinde kalırsa kentlileşemeyen 
insanların yaşadığı bir mekan or-
taya çıkarken, insanın dönüştür-
me gücü geride kalırsa çekilmez 
bir kent ortaya çıkabiliyor. Bura-
dan ortaya çıkan sonuç hassas bir 
denge ile insan ve kent arasında-
ki ilişkinin ancak kazan kazan se-
çeneği ile anlamını bulacağıdır. Bu 
mücadelenin bir çatışma ve güç 
mücadelesi olmanın ötesinde in-
san için bir yaşam mücadelesi ol-
duğu açıktır. Ancak bu aşamada is-
ter kent kaybetsin isterse insan her 
hâlükârda esas kaybeden insandır, 
insanlıktır. Kent kazanırsa insan 
kazanır mantığından hareketle in-
sanın kenti kendi haline başı boş 
bırakmadan ve kenti yok etmeden 
kente uyum sağlayarak ulaşacağı 
her seçenek insan ve insanlık için 
kıymetlidir. 

Bir hazırbulunuşlukla verili bir 
dünyanın içine doğan insanın ya-
şadığı doğa/dünya ile yetinmeyip 

yeni bir dünya inşa etme arzusu-
nun bir yansıması olarak ortaya 
çıkan kent (şehir ya da medine) 
insanlık tarihinde medeniyetin ye-
şerdiği alanlar olarak ön plana çık-
mıştır. Her ne kadar çeşitli savaş-
larla kentler yok edilmeye çalışılsa 
da esas hedeflenen o kentlerin or-
taya çıkmasının asıl motive edici 
unsuru olan medeniyet anlayışının 
ortadan kaldırılmak istenmesidir.

Kent kazanırsa insan 
kazanır mantığından 

hareketle insanın kenti 
kendi haline başı boş 

bırakmadan ve kenti yok 
etmeden kente uyum 
sağlayarak ulaşacağı 
her seçenek insan ve 

insanlık için kıymetlidir.

Bu açıdan bakıldığında kentlerin, 
kültür ve medeniyetlerin doğduğu, 
geliştiği ve yayıldığı yerler olması 
ve medeniyetlerin kentlerde orta-
ya çıkması ve kentlerin çökmesi ile 
birlikte medeniyetlerin de çökmesi 
(Pustu,2006: 129) anlaşılabilir bir 
durumdur.

İnsan ve kent ilişkisinin doğrudan 
belirleneni durumundaki medeni-
yetin inşa ve/veya yok ediliş süre-
cinde özne’lik ve nesne’lik müca-
delesiyle şekillenen bir mücadele 
süreci yaşanmaktadır. Bu mücade-
le ya da ilişkide kimi zaman roller 
değişse ve rol karmaşaları yaşan-
makla birlikte insan ve kent ara-
sındaki mücadelenin girift bir hal 
aldığı söylenebilir. 

Bireyin özneliğinin kaybolduğu 
mekanlar olarak ortaya çıkan kent-
lerin insanın özüne dair kontrolü-
nü de kaybetmesine neden olma-
sı doğaldır. Nesne olmak demek 
bir anlamda bilincin kaybolması 
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demektir. Bu yönüyle insanın 
kentte bilinçsizce savrulması ve 
kentte kaybolması işten bile değil-
dir. En iyi ihtimalle kendi kendini 
kontrol edebilme yetisini kaybet-
mesi nedeniyle kitle psikolojisiy-
le yığınlar içinde hareket etmeye 
mecbur kalmaktadır.

Kentte yaşayan insanın gruba ya 
da kitleye uyma davranışı sergile-
mesi zamanla mekanik davranışlar 
sergileyen yeni bir insan tipoloji-
sinin ortaya çıkmasıyla sonuçlan-
maktadır. Kitleye uymayan davra-
nış sergilemenin de kabul gördüğü 
daha doğrusu görmezden gelindiği 
mekanlara dönüşen kentlerde her 
davranış ve her insan kendisine 
yer bulabilir. Bu yönüyle bakıldı-
ğında bütün kentler doğuştan Post 
Modern’dir ve kente en iyi uyum 
sağlayan insan post modern insan-
dır denilebilir. Zira insan zaman-
la duyarsız olmayı öğrenir kent-
te(n). Duyarsızlıkla hoş görme, 
makul kabul etme ve kabullenme 
arasındaki ince çizginin kayboldu-
ğu mekânlar olarak kentler insa-
nı küçük parçalara ayrılmış yaşam 
alanları oluşturmaya iter. Bilinçsiz 
bir şekilde her insanı kendine daha 
fazla benzeyen insanların bulun-
duğu mekânlara taşır. Sonrasında 
kent içinde görünmez duvarlarla 

çevrili yaşam alanları ortaya çı-
kar. Bu alanın zamanla kendine ait 
bir kent kültürü oluşur ve bu ya-
şam alanları bireyin aitlik duygu-
sunu hissettiği kutsal sığınaklara 
dönüşür.

Kentin kendine ait bir 
yaşam biçiminin olduğu 

ve kentli olmanın bir 
takım hassasiyetleri 

taşımak anlamına 
geldiği ortada olmakla 
birlikte kentlileşmeye 
karşı direnç gösteren 

insanların da bir 
takım korkular 

taşıdığı görülmektedir. 

Kendi içinde özel bir bütünlük 
oluşturan bu küçük yaşam alan-
ları yabancı olanı dışladığı gibi bu 
alana yapılan her müdahaleyi ha-
yat mücadelesi olarak anlamlandı-
rır. Kente kuş bakışıyla bakıldığın-
da yan yana duran ve birbirinden 
iki ayrı dünya kadar uzaklaşmış bu 
yaşam alanları kentle yeni tanı-
şan insanların ilk misafirhaneleri-
dir. Kente dair tüm algıların anlam 

kazandığı bu kentsel adacıklar yeni 
bir kent kültürünün ortaya çıkma-
sının da en temel sebebidir. İnsan-
ların zorunlu haller dışında uzak-
laşmak istemedikleri bu adacıklar 
kentlileşememenin de bir nede-
ni olarak ortaya çıkmaktadır. Zira 
bir insanın kendi alışkanlıklarını 
ve yaşam tarzını rahatlıkla sürdü-
rebildiği ve temel motivasyonunu 
alt benzerliklerin oluşturduğu bu 
yaşam alanlarında kabul görme-
nin en önemli şartı başkalaşma-
mak, diğerlerine benzememek ya-
ni kentlileşmemektir. 

Kentlileşmenin kendi kültüründen 
vazgeçmek, “kendine yabancılaş-
mak” olarak bir tehdit gibi algılan-
dığı noktada insanların kentlileş-
meye karşı bir direnç geliştirmeleri 
de anlaşılabilir bir durumdur. An-
cak burada cevabı aranması gere-
ken soru kentlileşmenin ne olduğu 
sorusudur. Kentlileşmek, kültü-
rün, kimliğin, alt kültürün alt üst 
olması ve yeni bir sentezle yeni bir 
kültür inşası mıdır? Yoksa fark-
lı kültürlerin bir arada etkileşim 
halinde yaşayabildiği ve insanla-
rın kimliklerinden vazgeçmek zo-
runda olmadıkları, sadece yaşam 
pratiklerinin “öteki”ni yok sayma-
dan ve yok etmeden sürdürülme-
si midir? 

Kentin kendine ait bir yaşam biçi-
minin olduğu ve kentli olmanın bir 
takım hassasiyetleri taşımak anla-
mına geldiği ortada olmakla birlik-
te kentlileşmeye karşı direnç göste-
ren insanların da bir takım korkular 
taşıdığı görülmektedir. Bu insanla-
rın kentlileşmekle yabancılaşmayı 
özdeş olarak algılamalarının temel 
nedeni ise yeterince kentlileştiğini 
düşündükleri kendi çevrelerinden 
insanların kendi yaşam biçimleri-
ne uzaklaşmış olmalarıdır. 

Bu deneyim, içinde bulunduğu-
muz fikir ve duygu dünyasının son 
iki yüzyılının temel tartışma ko-
nusu olan modernleşme olgusunun 
nasıl gerçekleşeceğine dair tartış-
manın da küçük bir prototipi özel-
liği taşımaktadır. Modernleşmek 
için kültürümüzden vazgeçmeli 
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miyiz yoksa kendimize özgü bir 
modernleşme deneyimi yaşayabilir 
miyiz? Kültürümüz nedeniyle mi 
modernleşemiyoruz yoksa moder-
nleştiğimiz için mi kültürümüzden 
uzaklaşıyoruz? Kentlileştiğimiz 
için mi kültürümüzü kaybettik, 
kültürümüzden vazgeçemediğimiz 
için mi kentlileşemedik?

Kentin kendine ait bir 
yaşam biçiminin olduğu 

ve kentli olmanın bir 
takım hassasiyetleri 

taşımak anlamına 
geldiği ortada olmakla 
birlikte kentlileşmeye 
karşı direnç gösteren 

insanların da bir 
takım korkular 

taşıdığı görülmektedir. 

Bu sorulara verilen cevaplara göre 
kentlileşmenin anlamı değiştiği gi-
bi kültürün önemi de tartışma ko-
nusu olabilir. Ancak bu tartışma 
daha çok su götürür gibi görünü-
yor. Ancak su götürmez bir gerçek 
varsa o da kent ne kadar insan için 
varsa insan da o kadar kent için 
var. Kent insanla insan da kentle 
anlam kazanıyor. Öyle ya, medeni-
yet demek kent demektir. 
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Özet
İnsanlık tarihinde farklı medeniyet aidiyetlerine ve idraklerine paralel kurulan kentler ve kent hayatı, geçmiş 
zamana ilişkin bir perspektif sunmaktadır. Buna anlamda günümüz modern kentler ve kent hayatı da yaşadı-
ğımız zamanın ruhuna (post modern) ilişkin bir şeyler anlatmaktadır. Modern dönemde birey ve toplum yaşa-
mına ilişkin tartışmaların ve literatürün büyük oranda “köy, kır ve kent”  etrafında biçimlenmesi bu duruma/
ruha işaret etmektedir. 

Modern dönemde kent hayatına dâhil olmanın ve söz konusu değişimin hızlı yaşanabilmesi anlamında işlev 
gören en önemli mekanizmalardan birisi de hiç kuşkusuz iletişim araçlarıdır. Özellikle 20. yüzyılda modern 
kent hayatının karakteristik özelliklerini taşıyan ve bu anlamda modern bir kent ruhunun oluşmasını sağla-
yan büyük oranda iletişim araçları/ teknolojileri olmuştur. Bu kapsamda çalışma, yaşadığımız zamanın ruhu-
na uygun bir mecra olarak yeni medya araçlarının ve bu ortamda varlık gösteren bireylerin zaman ve mekân 
aşırı bir zeminde, nerede yaşarsa yaşasın bir biçimde kent yaşamına nasıl dâhil olabildiklerine teorik temelde 
odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: modern kent, kentlilik, yeni medya, sosyal medya

NEW STRANGER of the URBAN: NEW MEDIA

Abstract
In human history, the urban and urban life which is established alongside different civilizations’identities and 
perceptions, offers a perspective about the past. In the same way, today’s modern urban and urban life tells us 
something about the spirit of the times we live in.  In the modern period, discussions and literature about in-
dividual and community life takes place mostly around the “village, rural and urban” notions, reinforcing this 
argument. 

In the modern era mass media has undoubtedly been the most important mechanism to involve in urban life 
and enabling rapid change to be experienced in the context of urban life. Mass media technologies carry many 
modern urban characteristics, and contributed greatly to the spirit of the twentieth century.Within this arena, 
this study focuses on the new media tools as a convenient medium for thespirit of the time we live in,and how 
the individuals who have a presence in this medium can be involved in urban life in some way, beyond time and 
space, whether or not they live in an urban environment. 

Key Words: Modern Urban, Urbanite, New Media, Social Media
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Giriş

ent ve kent hayatı 
insanı her yönüyle 
etkileyen; insanın 
siyasal, sosyal, kül-
türel vb. her alan-
da algı ve tutumla-
rına temas eden bir 

özelliğe sahiptir. Tersinden kentin 
ruhu ve kent hayatı da insanın ya-
pıp ettiği bütün ameliyelerin izini 
taşır. Kısaca kentin özellikleri ve 
karakteri insanda, insan karakteri-
nin yansıması da kentin her doku-
sunda okunabilir, kavranabilir. Bu 
anlamda insan ve kent ilişkisi, her-
hangi bir döneme ilişkin zamanın 
ruhunu anlamak bakımından son 
derece anlamlı bir form sunmakta-
dır. Söz gelimi bireysel ve toplum-
sal değişimin dinamiklerini anla-
mak, toplumsal ve küresel ölçekte 
kent hayatının trendin yönüne iliş-
kin kestirimlerde bulunmak bakı-
mından oldukça önemli bir veri se-
ti oluşturmaktadır. 

İnsanlık tarihinde farklı medeniyet 
aidiyetlerine ve idraklerine para-
lel kurulan kentler ve kent hayatı, 

geçmiş zamana ilişkin bir perspek-
tif sunmaktadır. Buna paralel bi-
çimde günümüz modern kentler 
ve kent hayatı da yaşadığımız za-
manın ruhuna ilişkin bir şeyler 
anlatmaktadır. Modern dönemde 
birey ve toplum yaşamına ilişkin 
tartışmaların ve literatürün büyük 
oranda “köy, kır ve kent” etrafında 
biçimlenmesi bu duruma işaret et-
mektedir. Bu anlamda birçok mo-
dernite kuramcısı toplumsal olana 
ilişkin tasavvurlarının temel retori-
ğinde ‘modern kent’ etrafında yü-
rütülen tartışmalara yer vermek-
tedirler. Örneğin Robert Redfield 
modernleşme sürecini ‘kır top-
lumu’ndan ‘kentsel toplum’a ge-
çiş olarak değerlendirmiştir (Yö-
rükan, 2005). Redfield’in kentsel 
toplumu, başka gruplarla devamlı 
temaslar ve ilişkiler halinde bulu-
nan büyük bir cemiyettir. Kültür 
ve yaşam tarzı bakımından hete-
rojendir. Akrabalık bağlarının ye-
rini gayrı şahsi ilişkiler almıştır. 
Dini hayat önemini kaybetme-
ye başlamıştır. Karmaşık bir tek-
noloji ve geniş ölçüde işbölümü-
ne dayanan bir ekonomik yapısı 

vardır. Süratli değişmeler içerisin-
de bulunmaktadır (Özyurt 2007: 
113).

Kent ve kent hayatı 
insanı her yönüyle 
etkileyen; insanın 

siyasal, sosyal, kültürel 
vb. her alanda algı ve 

tutumlarına temas eden 
bir özelliğe sahiptir.

Redfield’in kente ilişkin işaret et-
tiği özellikler büyük oranda kent 
hayatının temel özelliklerini belir-
lemektedir. Bununla birlikte kent 
hayatına ilişkin son cümlede belirt-
tiği değişimlerin hızlı olması özel-
liği, diğer bütün özelliklerin hem 
sebebi, hem de sonucunu oluş-
turmaktadır. Bu anlamda modern 
kent hayatının en önemli özelli-
ği olan değişim hızı, bu özelliğini 
günümüzde de sürgit devam et-
tirmektedir. Bu özelliğiyle toplum-
sal yapıda neredeyse dokunmadığı, 

K



değişmeye zorlamadığı ve kent ha-
yatına dâhil etmediği hiçbir unsur 
kalmamaktadır. Modern dönem-
de kent hayatına dâhil olmanın ve 
söz konusu değişimin hızlı yaşana-
bilmesi anlamında işlev gören en 
önemli mekanizma hiç kuşkusuz 
iletişim araçlarıdır. Özellikle 20. 
yüzyılda modern kent hayatının 
karakteristik özelliklerini taşıyan 
ve bu anlamda modern bir kent ru-
hunun oluşmasını sağlayan büyük 
oranda iletişim araçları/ teknoloji-
leri olmuştur.

Günümüzde yeni 
medya araçlarının birey 

ve toplum hayatına 
yoğun biçimde girmesi 

ve gündelik hayat 
pratiklerinde her 

geçen gün daha fazla 
ve karmaşık bir rol 

alması, kent hayatının 
değişim dinamiklerinin 

anlaşılmasında yeni 
medya araçlarının 

popülaritesini 
artırmaktadır.

Günümüzde yeni medya araçları-
nın birey ve toplum hayatına yo-
ğun biçimde girmesi ve günde-
lik hayat pratiklerinde her geçen 
gün daha fazla ve karmaşık bir 
rol alması, kent hayatının deği-
şim dinamiklerinin anlaşılmasında 
yeni medya araçlarının popülarite-
sini artırmaktadır. Özellikle bire-
yin psikolojik ve psiko-sosyal ihti-
yaçlarına karşılık gelen bir mecra 
olması yeni medya araçlarının ağır-
lığını her geçen gün artırmaktadır. 
Bu anlamda modern kent hayatı-
nın atomize ettiği bireyin, yeniden 
kendi varlık tekinden olan insanla 
buluşmasına olanak tanıyan ve bu 
yönüyle yeni bir kamusal alan oluş-
turan yeni medya, post modern za-
manın ruhuna uygun bir iletişim 
aracı olarak işlev görmektedir. 

Bu kapsamda çalışma, yaşadığımız 
zamanın ruhuna uygun bir mecra 
olarak yeni medya araçlarının ve 
bu ortamda varlık gösteren birey-
lerin zaman ve mekân aşırı bir ze-
minde, nerede yaşarsa yaşasın bir 
biçimde kent yaşamına nasıl dâ-
hil olabildiklerine odaklanmakta-
dır. Zira kent hayatı sadece maddi 
unsurların bir aradalığıyla oluşan 
fiziksel bir bütün değildir. Bu-
nun yanı sıra kent hayatı geniş bir 

toplumsal ilişkiler ve iletişim ağı-
nın anlam üreticisi ve onun tüketi-
cisidir. Kent hayatının insan yaşa-
mı için derlediği, insan yaşamının 
da dağarcığında biriktirdiği her şe-
yiyle kent hayatına dâhil olduğu/ 
katıldığı bir süreç, günümüzde ye-
ni medya araçlarıyla mümkün ola-
bilmektedir. İnternet ve yeni med-
ya araçları marifetiyle birey nerede 
yaşarsa yaşasın, bireyin kent haya-
tına bir biçimde dâhil olabilmesi, 
kent hayatında belirgin bir biçim-
de yaşanan kültüre katılabilmesi 
günümüzde yeni medya araçlarıyla 
mümkün hale gelebilmektedir. 

Yeni Medya Araçları: 
Modern Kentten Post 
Modern Kente
Modern dönem tarihi en iyi şekil-
de, modern kentlerin ve modern 
kent hayatının tarihi üzerinden 
okunabilir. Modernitenin kurucu 
iradesi olan akıl ve rasyonalitenin 
geleneksel yaşama ilişkin bütün iz 
ve işaretleri kaldırarak modernleş-
meyi inşa etmek istediği en önemli 
mekân hiç kuşkusuz kentlerdir. Bi-
rey ve toplum yaşamının bir kent 
kültürü etrafında biçimlenmesi, 
sadece kentin merkezinde yaşa-
yanların problemi değil, periferide 
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bulunan ve kent merkezine fizik-
sel anlamda uzak bulunan herke-
sin kent kültürüne aidiyet hisset-
mesi gerekmektedir. Bu anlamda 
Giddens (2000: 501) kentliliğin 
özellikle yirminci yüzyılda küresel 
bir süreç olduğunu belirtmektedir. 
Başka bir ifade ile sadece Batı top-
lumları değil, dünya nüfusunun 
büyük oranda kentlileştiği, kırsal 
yaşamın her geçen gün kent ha-
yatına eklemlendiği ve kent kül-
türünün her yerde dolaşıma so-
kulması gerektiği gerçeğine işaret 
etmektedir.

Modern yaşamın 
ve kültürün en 

önemli göstergesi 
olarak kentler, ‘bir 

yaşam biçimi olarak 
kentlilik’ algısının 

biçimlendiği mekânlar 
olması nedeniyle 
ayrıca simgesel 

anlama sahiptir.

Modern aklın geleneksel döneme 
ilişkin sosyal, siyasal, iktisadi, kül-
türel vb. hemen her alanda her şe-
yi meşruiyet krizine uğratması, 
modern kent merkezli bir hayatın 

meşruluğuna vurgu yapmaktadır. 
Bu nedenle kırsal alanda yaşayan 
herkesin ekonomik problemleri, 
sağlık, eğitim ve eğlence ihtiyacı, 
adalet, özgürlük vb. taleplerin ta-
mamı modern kent hayatı üzerin-
den giderilmektedir. Böylece top-
lumun tamamı bir biçimde kent 
yaşamı ve kültürüyle temas ede-
bilmekte ve söz konusu bu kültü-
re âşina hale gelmektedir. Bütün 
kent yaşamı modern değildir, fa-
kat bütün modern yaşam kent ya-
şamıdır. Çünkü yaşamın moder-
nleşmesi demek, kent yaşamına 
daha fazla benzemesi demektir 
(Bauman, 2001: 169). 

Kamusal Alan
Modern yaşamın ve kültürün en 
önemli göstergesi olarak kentler, 
‘bir yaşam biçimi olarak kentli-
lik’ algısının biçimlendiği mekân-
lar olması nedeniyle ayrıca simge-
sel anlama sahiptir. Bu anlamda 
kentler; yeniliklerin ve buluşla-
rın; ekonomik gelişmenin; sana-
yileşmenin; askeri, dini ve eko-
nomik örgütlenme ile siyasal 
değişimlerin; yeni değerler ve tu-
tumların; özgürlüklerin; yabancı-
larla karşılaşmanın; işlevsel fark-
lılaşmanın; biyolojik ve kültürel 
çeşitliliğin; kozmopolitleşme-
nin, melezleşmenin; sosyalleş-
menin; uygarlaşmanın ve örgütlü 

kontrolün mekânlarıdır. Kent ay-
rımcılığı dışlar ve farklı kimliklere 
karşılaşma imkânı verir (Lefebvre 
1998: 38)

Modern kent yaşamı daha çok 
farklı kimliklerle karşılaşılan, fark-
lı aidiyet ve temsiliyetler üzerin-
den kurulan ilişkilere ev sahipliği 
yapan, kolektif bir kamusal alan 
bilinci oluşturan mekânlar olarak 
kurulmaktadır. Birçok farklı kim-
liğin ve temsiliyetin bir aradalığı 
kent yaşamında toplumsal muta-
bakatın sağlanması bakımından 
katılımı ve paylaşımı zorunlu kıl-
maktadır. Bu anlamda katılım; de-
mokrasi kuramı bağlamında bir 
amaç iken, kent bütününde bazı 
önemli amaçları gerçekleştirmek 
için de vazgeçilmez bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kentlile-
rin, yerel yönetimlerin almış oldu-
ğu kararların hangi aşamalardan 
geçtiğini ve hangi aşamalarda bu 
kararların oluşumuna, değişimi-
ne ya da gerçekleştirilmesine ka-
tılabileceği konusunda aydınlatıl-
ması, bilgilendirilmesi, katılımın 
kolaylaştırılmasına yardımcı ola-
caktır. Katılım ne kadar güçlü olur-
sa, kentsel yaşama ilişkin alınan 
kararlar da o oranda etkili olacak-
tır (Başaran ve Çiftçi 2011: 263). 
Kent yaşamında katılımın önemi 
ve zorundalığı, günümüzde ye-
ni medya araçları üzerinden ka-

rakterize edilen katılım ve payla-
şım özellikleri üzerinden tezahür 
etmektedir. Yeni iletişim araçları 
üzerinden “yatay” düzlemde her 
düzeyde ve her ölçekte katılım/



paylaşım ve iletişimin gerçekleşti-
rilmesi post modern kent yaşamı-
nın önemli göstergelerindendir. 

Günümüzde yeni medya araçların-
da kullanıcıların psişik, sosyolojik, 
ekonomik vb. hemen her şeyi de-
neyimlediği birçok pratik, modern 
kent hayatının da temel özellikleri 
arasında sayılmaktadır. Bu anlam-
da George Simmel, modern ken-
te ilişkin yorumlarında kent ha-
yatında ‘özgürlük’ ve ‘yalnızlık 
duygusu’ arasındaki ilişkiyi orta-
ya koymaya çalışır. Büyük kent-
lerde insanların karşılıklı temkin-
liliği ve kayıtsızlığı bireye başka 
hiçbir yerde bulamayacağı bir öz-
gürlük kazandırır. İnsan kentte 
özgür olduğu için, başka hiçbir 
yerde hissetmeyeceği kadar yal-
nızlık ve kaybolmuşluk hisseder. 
Kentler mekânları büyüdüğü ve 
nüfusu arttığı oranda özgürlüğün 
ve kozmopolitliğin mekânı haline 
gelir. Simmel’e göre kentli insan, 
davranışlarını kendisi olarak ger-
çekleştiremediği ve bölünmüş bir 
kişiliğe sahip olduğu için, bir ‘ya-
bancı (stranger)’dır. Metropol her 
türlü kişisel hayatı gölgeleyen bir 
kültürün hakiki yurdudur. Do-
ğal olarak yabancı, ‘yurdu/topra-
ğı olmayan’dır. Yurt/toprak sade-
ce fiziksel bir değer değil, ayrıca 

maddi hayatın süreklilik kazan-
dığı sembolik bir duygudur. Ken-
tin yurt haline gelebilmesi için, 
insanların hem akıllı hem de duy-
gusal varlıklar olarak etkileşimde 
bulunmaları gerekir. Bu, günü-
müzün küçük kasabalarında ve-
ya Eski Yunan sitelerinde müm-
kündür. Ulusal, sosyal, ticari ve 
insani ortak özelliklerimiz, mo-
dern toplumlarda yabancıyı bize 
yakınlaştıran bağlardır. Ne var ki 
bu bağlar, geniş bir coğrafyaya ya-
yıldığı ve bireyle ilişkisi geniş bir 
grup aracılığıyla olduğu için, so-
yut bir yakınlığa dönüşür (Sim-
mel, 1950a; 1950b, akt. Özyurt 
2007: 115).

Günümüzde yeni 
medya araçlarında 

kullanıcıların psişik, 
sosyolojik, ekonomik 

vb. hemen her şeyi 
deneyimlediği birçok 
pratik, modern kent 
hayatının da temel 
özellikleri arasında 

sayılmaktadır.

Simmel’in modern kent hayatın-
da ‘özgürlük’ ve ‘yalnızlık duy-
gusu’ paradoksuna ilişkin belirt-
tiği durum, benzer biçimde yeni 
medya ortamında da yaşanmak-
tadır. Zaman ve mekân kavram-
larını yapı bozumuna uğratan 
yeni medya araçları, kentliliği asi-
metrik biçimde bütün toplumsal 
katmanlara taşıması sonucunda 
‘özgürlük’ ve ‘yalnızlık duygusu’ 
paradoksu bugün her yerde yaşa-
nabilmektedir. Söz gelimi sosyal 
yaşama veya kent hayatına erişim 
kısıtı bulunan biri, yeni iletişim 
teknolojileriyle kentliliğin bütün 
formlarına ulaşabilme özgürlüğü-
ne ve imkânına sahipken, kendi 
yaşamsal gerçekliğinde yalnızlık 
duygusunu yoğun biçimde yaşa-
yabilmektedir. Yoğunluğun ve ka-
labalığın arasında olma hissinin 
sınırsız bir özgürlük algısı oluş-
turması, kent kültürünün yoğun 
biçimde iletişim teknolojileri ma-
rifetiyle akışkan bir hale gelme-
si, Simmel’in ifade ettiği ‘yalnız-
lık duygusu’nu da paralel biçimde 
artırmaktadır. Aynı şekilde mo-
dern kentlinin kendisiyle ve öte-
kiyle yaşadığı ‘yabancılık’ hali de, 
yeni medya araçlarında benzer bi-
çimde pratize edilmektedir. Bu 
bağlamda yeni iletişim araçlarıy-
la herhangi bir yurt/toprak/coğ-
rafya algısından uzakta, kentlili-
ği sınır ötesi zihinsel ve psişik bir 
zeminde yaşama imkânı tanımak-
tadır. Bu durum Simmel’in kent 
sosyolojisinde, kentsel yaşamın 
psişik formları, kentli insanın ki-
şiliğini ve davranışını etkileyen 
kurumlar, ilişkiler ve düşünceler 
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kent sosyolojisinin odağına yer-
leşir. Ona göre, kent sosyolojisi-
nin ‘öncelikli konusu tam olarak 
kentlilerin zihinsel yapısıdır’. Bu 
nedenle de Simmel’in kent teorisi 
‘sosyal psikolojik kent teorisi’ ola-
rak değerlendirilmiştir (Yörükan 
2005, Ritzer 2000).

Yabancılaşma 
Birey yaşamının kendisi ve top-
lumsal olanla ilişkisinde ontoloji-
sine uygun psişenin ortaya çıkma-
sı, bütün süreçlerin ve sonuçların 
belirleyeni olması, psikolojik fak-
törlerin önemini vazgeçilmez kıl-
maktadır. Bu bakımdan yaşanan 
veya var olan herhangi bir şeyin 
ruhunun var oluşu, bireyin psi-
şesiyle doğru orantılı olduğu an-
lamını taşımaktadır. Modern dö-
nemde kent ve kentlilikle bireyin 
kurduğu ilişki, gündelik hayatın 
son derece girift ilişkileri üzerin-
den kurulmaktadır. Söz konusu 
yoğun ve girift ilişkilerin hangi 
anlamı taşıdığı ve kentliliğin nasıl 
bir ruh oluşturduğunun izleri bi-
rey psişesi üzerinden sürülebilir. 
Bu anlamda yeni bir kamusal alan 
oluşturan ve kentliliği hayatın her 
karesine taşıyan yeni medya araç-
larının kullanım amaçları arasın-
da psikolojik nedenler oldukça 

fazla yer tutmaktadır (Babacan 
2012: 49). Aynı şekilde modern 
kent yaşamını bir ‘kişilik’ ve ‘zih-
niyet’ sorunu olarak gören Louis 
Wirth ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak 
Kentlileşme’(1938) makalesinde 
kenti toplumsal açıdan heterojen 
bireylerin nispeten ‘büyük’, ‘yo-
ğun’ ve ‘sürekli bir yerleşim yeri’ 
olarak tanımlar. İnsanlar, kendi-
lerine yarar sağladığı için, belli bir 
rol çerçevesinde başkalarıyla iliş-
ki kurar. İlişkiler faydayla sınırlı-
dır. Burada bireyler bir taraftan 
grup kontrolünden özgürlükle-
rini ve bağımsızlıklarını kaza-
nırken; öte yandan kendini ifa-
de etmeyi, ahlâkı ve bütünleşmiş 
toplumla bir arada yaşama duy-
gusunu kaybeder. Bu bir ‘anomi’ 
durumudur. Kent hayatı dış gö-
rünüşe önem verdiği için, kentli 
insanlar arasındaki fiziksel yakın-
lık, sosyal yakınlığa dönüşeme-
mektedir (Giddens 2000: 506).

Kentliliğin oluşturduğu birey ka-
rakterini ve kentlilik kültürünü 
günümüzde üreten ve hatta onu 
geliştiren bir özelliğe/içeriğe sa-
hip yeni medya araçları, aynı za-
manda kentin yeni yabancısını 
da üretmektedir. Modern kent 
hayatının karakteristik özelli-
ği olan yüzeysellik, geçişkenlik, 

güvensizlik, anomi, bireysellik, 
narsizm vb. daha birçok gösteren 
günümüzde yeni medya araçla-
rı üzerinden hayatın bütün alan-
larına taşınmaktadır. Daha önce 
bireyin kent kültürünü içkin hale 
getirmesi, fiziki anlamda kent ya-
şamına dâhil olmasıyla mümkün 
olabilmekteydi. Oysa günümüzde 
yeni medya araçlarıyla post mo-
dern ruha uygun biçimde kentli-
lik algısı, her yer ve mekânda vü-
cut bulabilmektedir.

Kentliliğin oluşturduğu 
birey karakterini ve 
kentlilik kültürünü 

günümüzde üreten ve 
hatta onu geliştiren 
bir özelliğe/içeriğe 
sahip yeni medya 

araçları, aynı zamanda 
kentin yeni yabancısını 

da üretmektedir.

Modern dönem kent hayatının 
en belirgin özelliği olan anomiyi 
(yabancılaşma), günümüzde ye-
ni medya araçlarının her ölçekte 
mesafeleri kaldırmasına rağmen, 
paradoksal biçimde varlığını top-
lumsal hayatın bütün yüzünde 
görmek mümkün hale gelmekte-
dir. Bu anlamda Sennett’e göre 
yabancı, kentte bir sorun olarak 
görülmemelidir. Yabancı, kentin 
olmazsa olmaz parçasıdır… Ya-
bancılarla kurulan ilişki biçimsel, 
yüzeysel ve sahtedir. Yabancılar-
la bir arada yaşamaktan çok az in-
san hoşlanır. Kentlerin kamusal 
alanları kent sakinleriyle dışarlık-
lıların karşılaştığı yerlerdir. Kent-
ler ‘kamusal alan’ ve ‘mahremiyet 
alanı’ olarak ikiye ayrılır. 19. yüz-
yıldan itibaren farklı kişileri so-
run olarak gördüğümüz için, ki-
şisel olmayan toplumsal ilişkiler 
ihmal edilmiş; rasyonel toplum 
anlayışı renksizleşmiştir. Modern 
insanın dağarcığında ‘mahremi-
yet’ sıcaklık, güven ve duygusal 



yakınlığı ifade etmektedir. Top-
lumsal yaşam bu imkânları su-
namadığı için gayrı şahsi, yarar-
sız, bayat ve anlamsız görünür. 
Ne var ki, mahrem alan da bire-
yin beklentilerini karşılayamaz. 
Kamusal yaşamın zayıflaması, 
‘içtenlikle ilgi duyulan mahrem 
ilişkileri deforme eder (Sennett 
2002: 16-20).

Yeni medya araçlarıyla 
yeni bir kamusal alan 

oluşturulurken, büyük 
bir dilemma olarak 

kamusal hayatın 
zayıflaması, ‘ben odaklı’ 

narsistik karakteri/
algıyı beslemekte 
ve büyütmektedir.

Narsistik Karakter
Yeni medya araçlarıyla yeni bir 
kamusal alan oluşturulurken, bü-
yük bir dilemma olarak kamusal 
hayatın zayıflaması, ‘ben odaklı’ 
narsistik karakteri/algıyı besle-
mekte ve büyütmektedir. Modern 
kentin söz konusu yabancılaş-
mayı artırdığı bütün karakteris-
tik özellikler, yeni medya araçları 
marifetiyle günümüzde yeniden 
ve yeniden üretilmektedir. Bu yö-
nüyle mahrem toplumun birin-
ci özelliği olan narsizm, kamusal 
alanda toplumsal ilişkilere girme 
imkânının kaybıyla oluşan bir ka-
rakter bozukluğudur. Benliğin 
gereksinimlerine gömülmeyi ifa-
de eden narsisizm, ironik olarak 
bu gereksinimlerin doyurulma-
sını engeller. Nesnelere, kişilere 
ve olaylara ‘benim için ne ifade 
eder?’ sorusuyla yaklaşan nar-
sis, her ilişkinin sonunda ‘aslın-
da istediğim bu değildi’ ve ‘tüm 
dünya beni atlatıyor’ gibi hislere 
kapılır. Narsis karakterin insan 
ilişkilerini, kişiliklerin öteki kişi-
lere ifşa edilmesi olarak algılama-
sı, kentin amaçlarına ilişkin an-
layışı çarpıtmıştır. Narsis en çok 

‘bağlantısızlık ve boşluk’ hissini 
duyumsar. Kendi imgesinin suda 
görülen büyüsüne kapılan Narkis-
sos’un boğulması gibi, çağdaş nar-
sis de toplumda ‘benlik ifşası’na 
kalkıştığı, ilişkileri ve sınırları ta-
nımadığı için, kendi ‘benliğinde 
boğulur’. Benliğin yüceltilmesi, 
benliğe kapanma, benliğin tatmin 
arayışı anlamına gelen narsisizm, 
sağlıklı bir benlik sevgisi değildir. 
Kendine kapanma doyum sağla-
maz, benliğe zarar verir. Kamusal 
olana güven duymayarak, mahre-
miyeti gerçekliğin ölçütü haline 
getiren bir kültür narsisizmi teş-
vik eder. Bu yönelim, yetişkinle-
rin ifade gücünü azaltır. Burada 
kapanma mekâna kapanma değil 
kendi benliğine kapanmadır. Her 
ikisinde de benliğin dünyaya yan-
sıması vardır. Bu, dünyevi/top-
lumsal ‘yaşama’ katılmak yerine, 

kendi ‘yaşantı’sını başkalarına 
göstermek ve kabullendirmektir. 
Modern narsis iki duyguyu yoğun 
olarak yaşar: ‘kapanma korkusu’ 
ve ‘boşluk’ (Sennett2002: 225, 
287, 414-429, 435).

Modern kent yaşamında bi-
reykamusal hayata daha yo-
ğun katılmasına rağmen, bireyin 
kendi imgesinin büyüsüne ka-
pılması, benliğinin yüceltilme-
si ve ben odaklı narsistik bir al-
gının pekişmesi kamusal hayatı 
bölmektedir. Böylelikle kamusal 
hayata güvenin azalması, bireyin 
kendi içine dönmesine neden ol-
makta ve kendi beni etrafında bir 
algıyı beslemektedir. Bu bağlam-
da bütün gerçekliğin tek merke-
zi olarak kendi benini gören bi-
rey, toplumsal/ kamusal bütün 
ilişkilerini bu çerçevede kurmak-
tadır. Günümüzde yeni medya 
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araçlarında varlık gösteren birey-
lerin, söz konusu bu yeni kamu-
sal hayata katılma biçimleri de ol-
dukça benzerlik göstermektedir. 
Yatay ve dikey bütün toplumsal/
kamusal ilişkileri dönüştüren bir 
mecra olarak yeni medya; bireyle-
rin yoğun biçimde katılım göster-
dikleri, hatta klasik modern kent 
yaşamından daha fazla kamusal 
hayata katılabildikleri bir alan 
olabilmektedir. Zira bu yoğun ka-
tılım bireyin bir yere ait olma duy-
gusuna karşılık gelen bir durum 
olarak tarih boyunca insanlar üze-
rinde her zaman etkili olmuştur. 
Bunun için insan hayatının iki ku-
tup arasında gidip geldiği ifade 
edilmektedir. Bunlardan biri hare-
ket diğeri de yerleşmedir.Sauer‟e 
göre;barınma ve biryere yerleş-
me, insanın en özgün özelliklerin-
dendir (Mumford2007: 106). Yeni 
medya pratikleriyle söz konusu bu 
temel ihtiyaçlarını giderme istemi, 
bireylerin kamusal hayatta anomi 
yaşamalarına engel olmamaktadır. 

Yeni medya araçlarıyla kentlili-
ği her düzeyde deneyimleme im-
kanı yaşanılan yabancılaşmayı ek-
siltmemekte, hatta bireyin kendi 
benine daha yoğun dönmesine ne-
den olmaktadır. Bu anlamda Ge-
neration MySpace (MySpace Nes-
li) isimli kitabında lise öğretmeni 
Candice Kelsey, gençlerin MySpace 
ve Facebook gibi sosyal paylaşım 
sitelerinden özümsedikleri şey-
leri şu ifadelerle sıralıyor; Sürekli 
eğlendirilmeliyim. Bir şeye sahip-
sen övünerek göster. Başarı, tüke-
tici olmak demektir. Mutluluk, göz 
alıcı bir yetişkinliktir (öncelikli ola-
rak cinsellik üzerinden tanımlanan 
bir yetişkinlik). Bütün bu mesajlar, 
şahlanmış maddecilikle, başkaları-
na karşı saldırganlıkla, kibirle, sığ 
cinsellikle ve azgınca ilgi ve şöh-
ret arzusuyla birlikte, giderek bü-
yüyen narsizm kültürüne tam ta-
mına uyuyor (Twenge ve Campbell 
2010: 161).

Sonuç olarak bir yaşam biçimi 
olarak kentlilik, modern dönem-
de bir biçimde bütün toplumla-
rı etkilemiş, özellikle geleneksel 

toplumlarda yaşam pratiklerini 
meşruiyet krizine uğratmış ve in-
sanlığın bütün birikimini kendi 
potasında eritmiştir. Günümüz-
de yeni medya araçları post mo-
dern kentliliğin ruhuna uygun bi-
çimde, kent kültürünü her ölçeğe 
taşıma işlevi görmektedir. Kent-
liliğe ilişkin bütün karakteristik 
özellikler, yeni medya araçlarıy-
la daha yoğun ve daha sofistike 
biçimde dolaşıma girme imkanı 
bulmaktadır.

Yeni medya araçlarıyla 
kentliliği her düzeyde 

deneyimleme 
imkanı yaşanılan 
yabancılaşmayı 

eksiltmemekte, hatta 
bireyin kendi benine 

daha yoğun dönmesine 
neden olmaktadır.

Sonuç 
Modern kent yaşamı daha çok 
farklı kimliklerle karşılaşılan, fark-
lı aidiyet ve temsiliyetler üzerin-
den kurulan ilişkilere ev sahipliği 
yapan, kolektif bir kamusal alan 

bilinci oluşturan mekânlar ola-
rak kurulmaktadır. Birçok fark-
lı kimliğin ve temsiliyetin bir ara-
dalığı kent yaşamında toplumsal 
mutabakatın sağlanması bakımın-
dan katılımı ve paylaşımı zorunlu 
kılmaktadır.

Zygmunt Bauman, yaşadığımız 
toplumu ‘kentsel toplum’ olarak 
adlandırır. İnsanlar kalabalık ha-
linde bir arada yaşarlar, gündelik 
işleri süresince başka insanların 
oturduğu başka alanlara girerler. 
O kadar çok insanla karşılaşırlar 
ki hepsini tanımaları mümkün 
değildir. Yabancılarla birincil iliş-
ki ve dostluk kurulamaz. İlişkiler 
iş ilişkilerine indirgenir, sosyal 
bağ kurmaktan sakınılır. Kaçınıl-
maz fiziksel yakınlaşmanın ma-
nevi bir yakınlaşmaya dönüşme-
mesi için çaba gösterilir. Ne var 
ki yaşadığımız dünya daha çok 
yabancılarla dolu bir ‘evrensel ya-
bancılık’ dünyasıdır. Yabancı, bir-
likte yaşamak zorunda olduğu-
muz insandır. Kentsel yaşamın 
zorunlu mekânları olan kamusal 
mekânlarda, her an yabancıların 
varlığını hissederiz. Yabancılar-
dan oluşan kentsel kalabalıklar 
arasında insan kendini, sorunla-
rın üstesinden kendi imkânlarıyla 
başa çıkmak zorunda bırakılmış, 



‘önemsiz’, ‘yalnız’ ve ‘vazgeçilebi-
lir’ hisseder.

Modern kentin birçok 
özelliği günümüzde 

artık yeni medya 
araçlarında içkin hale 

gelmekte ve milyonlarca 
insanın yeni bir kamusal 

alan oluşturduğu 
söz konusu bu yeni 

mekan, post modern 
kentin en önemli 

kurucu aktörü olarak 
işlev görmektedir.

Modern kentin birçok özelliği gü-
nümüzde artık yeni medya araçla-
rında içkin hale gelmekte ve mil-
yonlarca insanın yeni bir kamusal 
alan oluşturduğu söz konusu bu ye-
ni mekan, post modern kentin en 
önemli kurucu aktörü olarak işlev 
görmektedir. Kentliliğe ait bütün 
yaşam formlarını toplumsal yapı-
nın her karesine taşıma potansiyeli 

bulunan yeni medya kullanım pra-
tikleri, bireyin yaşadığı bir başına 
kalma, hayatın zorluklarına karşı 
başa çıkmak zorunda oluşu gerçek-
liğini ortadan kaldırmamaktadır. 
Bununla birlikte yeni medya araç-
larında kurulan ilişkilerin son de-
rece kırılgan olması, ilişkilerin çok 
fazla önemsenmeden özensizce 

gerçekleşmesine neden olmakta-
dır. Bu nedenle bireyin kurduğu 
ilişkilerinde kolaylıkla vazgeçebilir 
ve vazgeçilebilir olması, yeni med-
ya pratiklerinin modern kent kül-
türüne benzer bir doğaya sahip ol-
duğu anlamını taşımaktadır. 
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ŞehirKitaplığı
Şimdi Şehir İçin Kalp Zamanı
Dr. Kemal Sayar
Şimdi Şehir İçin Kalp Zamanı adlı kitap söyleşilerden oluşuyor. Aslında her cevap 
bir başka soruyu çağırır. Hayat durmaksızın kendimize sorduğumuz sorulardan 
ibaret. Kimim ben? Neyin bir parçasıyım? Varlığın neye hizmet ediyor? Bu dünya-
da var oluşum neyi değiştiriyor? İnsan bu sorulara en tatminkâr cevapları, kalbin 
zamanından konuşarak verebilir. 

'Birinin acısını dindirebileceksem izin verin hemen yapayım bunu' demiş bilge bir 
adam, 'zira bir daha buradan geçmeyebilirim'. Şehrin insanı kalbi dinlemeli. Kalbi 
olanı dinlemeli çünkü, 'sadece hüznü vardır kalbi olanın'.

Kemal Sayar şehir insanının gönül yorgunluklarını, ruhların gizli yaralarını ilaçlar-
dan önce kelimelerin sağaltacağına inanan bir psikiyatrist. Şimdi Şehir İçin Kalp 
Zamanı ise Leyla'dan Geçme Faslı, Yaşama Ödevi ve Kalpten Kalbe Bir Yol durakla-
rından geçen, Sayar'ın ruhu kanatlandıran kelimeleriyle çoğalıp büyüyen bir nehir 
adeta. Hayatın harcına bir dost nefesinin çağrısıyla biraz daha merhamet ve umut 
katmaya hazırsanız, şimdi şehir için kalp zamanı...

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: HALEP
Abraham Marcus - Tercüme: Mehmet Emin Baş
Texas Üniversitesi (Austin)'nde modern Ortadoğu tarihi ve siyaseti, Osmanlı tarihi, 
Ortadoğu'nun müzik kültürleri ve Ortadoğu Yahudileri konularında dersler veren 
Prof. Abraham Marcus'un Halep'i tüm yönleriyle anlatan kitabı Küre Yayınları ta-
rafından yayınlandı.

Yazar, kitabın Türkçe baskısına özel yazdığı önsözünde şu görüşlere yer veriyor:

"Diğer Suriye şehirlerine nispetle Halep Osmanlı kültürüyle daha yakın bir ilişki 
içinde olmuştur. Şehrin nefis mutfağı, zengin müzik geleneği, etkileyici mimarisi 
ve yerel Arapça ağzı, onun dört yüzyıl boyunca bir parçası olduğu Osmanlı dün-
yası ile sıkı bağının etkilerini yansıtır. Küre Yayınları editorü Yunus Uğur ise kitabı 
şöyle takdim ediyor: "Abraham Marcus, imparatorluğun İstanbul ve Kahire'den 
sonra en büyük şehirlerinden olan Halep'in 18. yüzyıl tarihini yazıyor. Bunun öte-
sinde de yaklaşım, yöntem ve kapsam itibariyle çok daha geniş soruların ve tema-
ların peşine düşüyor: 18. yüzyılın nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili argümanlar 
sunuyor; kitapta Ortadoğu olarak tanımlanan, dönemin Osmanlı Arap coğrafyası-
nın aşırı genellemelere, varsayımlara, klişelere ve makro bakışlara hasredilen ta-
rihi ile hesaplaşıp yerel farklılıklara, mikro konulara ve değişimlere duyarlı ampi-
rik ve dinamik bir tarih çalışması ortaya koyuyor."

Beyrut Şehremininin Anıları (1908 - 1918)
Selim Ali Selam
Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Batılı devletlerin siyasi ve iktisa-
di etkilerinin en yoğun hissedildiği yerlerin başında hiç kuşkusuz Lübnan ge-
lir. Lübnan bu dönemlerde fikri ve siyasi açıdan son derece canlı bir merkez 
konumundadır.

1868-1938 yılları arasında yaşamış olan Selim Ali Selam, Beyrut şehreminiliği ve 
Osmanlı Meclis-i Mebusan azalığı yapmış bir siyasetçi, iş adamı ve entelektüeldir. 
Bir Arap aydını olarak Selim Ali Selam'ın mücadelesi ve düşünceleri, yaşadığı dö-
nemde, özelde Lübnan, genelde Arap coğrafyasındaki yönelişler hakkında muha-
tabının ufkunu açmaktadır.

Selim Ali Selam'ın bir Fransız yetkiliye söyledikleri şu sözler dönemin Lübnanlı 
Arap önderlerinin tavrını ve psikolojisini özetler mahiyettedir.

Ülkemizin gidişatı hakkındaki hakiki his ve düşüncelerimizi anlamanız bizim için 
önemlidir. Bizler adem-i merkeziyetçiliği ve elimizden alınmış olan haklarımızı ta-
lep ediyor olsak da, yüce halifemiz emiru'l-müminin hazretlerinin saltanatına sıkı 
sıkıya bağlıyızdır. Onun hakimiyetinden ayrılmak ve sizin korumanızı talep ederek 
ülkemize gelmenizi istemek aklımızın uçundan bile geçmez..



Şehir ve Düşünce Dergisi
‘En İyi Belediye Dergisi’ Seçildi
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ta-
rafından yayımlanan Şehir ve Düşünce Der-
gisi, 5. Türkiye Dergi Günleri 2014 Fuarı'nda 
ÂEn İyi Belediye DergisiÁ seçildi.

Türkiye Dergi Editörleri ve Yayıncıları Birliği 
(TÜRDEB) tarafından bu yıl beşincisi düzenle-
nen Türkiye Dergi Günleri'nde Esenler Bele-

diyesi, Şehir Düşünce Merkezince yayımlanan Şehir ve Düşünce Dergisi, 2. kez Áen iyi belediye dergisiÂ seçil-
di. Tarihi Sirkeci Garı'nda, 4-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Dergi Günleri'nde; düşünce, kültür, 
ilim, fikir, sanat, edebiyat, siyaset, mizah, gençlik, çocuk ve daha birçok alanda yayın hayatını sürdüren dergi-
ler katıldı. Okuyucuların, dergilerin yazar ve editörleriyle fikir alışverişinde bulunduğu Dergi Günleri'nde der-
gicilik ve dergiler ekseninde paneller ve söyleşiler de yapıldı.

2. Şehir Yazarları ve 
Akademisyenleri Toplantısında 
Akademisyen ve Yazarlar Şehri 
Konuştu
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce 
Merkezi tarafından düzenlenen 2. 
Şehir Yazarları ve Akademisyenle-
ri buluşması Esenler'de gerçekleş-
tirildi. Çok sayıda yazar, düşünür, 
akademisyen ve seçkin davetlinin 
katıldığı programı Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan da katı-
lımlarıyla onurlandırdı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
programda; "Bize bir tek Mimar Sinan yetmez, onlarca, yüzlerce Mimar Sinan'a ihtiyacımız var. Bizim, mede-
niyet tasavvuru olan bu milletin umudunu, ışığını çoğaltacak gönül mimarlarına ihtiyacımız var.  Millet olarak 
bizim medeniyetimizde yüksek bir medeniyet ışığı ziyadesiyle mevcut. Biz şehirlerimizin geleceği konusunda 
umutluyuz. Asırların ötesinden gelen aşkla sevdayla güzel şehirler imar etmenin mücadelesini her zaman sür-
düreceğiz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan istişare toplantısı ile 2. Şehir Yazarları ve Akademisyenleri toplantı-
sı son buldu.
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