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ÖZET 

 

ŞEHİR DOKUSUNDA MAHALLE:İSTANBUL ESENLER'DE AİLE 

APARTMANI OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde çağımızda hızlı bir şehirleşme 

süreci yaşandığı bilinmektedir. Yaşanan bu sürecin geleneksel mahalle yapısına ve 

toplumsal hayata olan etkilerinin büyük bir önem taşıdığı herkesçe malumdur. Özellikle 

aile apartmanı olgusunun şehir dokusu üzerindeki çalışmaların yetersizliği bu 

araştırmanın yapılmasına zemin oluşturmuştur. Bu bağlamda "Şehir Dokusunda 

Mahalle:İstanbul Esenler'de Aile Apartmanı Olgusunun İncelenmesi" başlıklı bu 

çalışmada Esenler'deki aile apartmanlarının mahalle olgusunu ve şehir dokusunu nasıl 

etkilediği araştırılarak şu sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır.  

• Mahallenin ekonomik ve toplumsal işleyişi nasıldır?  

• Mahalleler sakinlerine ne tür avantajlar sunmaktadır ve hangi çözümleri 

üretmektedir?  

• Mahallenin algısal ve fiziki sınırları nelerdir?  

• Mahalleyi özel kılan kültür, yaşam biçimi, kişiler, mekânlar nelerdir? 

• Esenler’de aile apartmanlarının mahalleye olan etkileri nelerdir?  

• Aile apartmanı algısı ve burada öne çıkan temel ögeler ve unsurlar nelerdir?  
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• Esenler'de aile apartmanında yaşayan bireyler, yaşadığı mekânı nasıl tarif 

ediyor, aile apartmanı olgusu hakkında ne düşünüyor?  

• Esenler'de aile apartmanının mahalle için önemi nedir?  

• Literatürde bahsedilen mahalle ile Esenler örneğindeki mahalle tanımı 

birbirini tutuyor mu?  

• Aile apartmanı olgusunun avantajları ve dezavantajları nelerdir?  

• Aile apartmanlarının mahalleye ve şehir dokusuna etkileri nelerdir?  

Bu sorulara cevap aramak için yapılan çalışma iki bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde kentsel olgu, şehirleşme, mahalle kavramı, aile kavramı ve apartman 

olgusunun; tanımı, özellikleri, unsurları ve işleyişi incelenmiştir. İkinci bölümde ise 

İstanbul Esenler'de yer alan Yavuz Selim, Mimar Sinan ve Namık Kemal 

mahallelerinde aile apartmanı olgusunun detaylı incelemesi yapılarak mahalle 

dokusunda aile apartmanı olgusunun resmi çizilecektir. 

Araştırma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilecektir. Bu anlamda önce 

yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış olup, konuyla ilgili kavramlar açıklanmaya 

çalışılmış, devamında ise yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanarak, gözlem, 

derinlemesine görüşme tekniği gerçekleştirilerek saha verileri elde edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 

NEIGHBORHOOD IN CITY TISSUE: INVESTIGATION OF FAMILY 

APARTMENT CASE IN ISTANBUL ESENLER 

 

As a result of economic and technological developments, it is known that there 

is a rapid urbanization process in our age. The impact of this process on traditional 

neighborhood structure and social life is of great importance. In particular, the lack of 

studies on the urban texture of the family apartment case was the basis for this research. 

To answer the following questions, it was investigated with this study, titled 

“Neighborhood in City Tissue: Investigation of Family Apartment Case in Istanbul 

Esenler”, by examining how the family apartments in Esenler affected neighborhood 

phenomenon and city texture. 

• What is the economic and social functioning of the neighborhood?  

• What advantages do neighborhoods offer residents and what solutions do 

they produce?  

• What are the perceptual and physical boundaries of the neighborhood?  

• What is the culture, lifestyle, people, places that make the neighborhood 

special? What are the effects of family apartments in Esenler on the 

neighborhood?  
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• What is the perception of family apartment and the main elements and 

elements that stand out here?  

• How do the individuals living in the family apartment in Esenler describe the 

place where they live, and what do they think about the family apartment 

case?  

• What is the importance of family apartment building in Esenler?  

• Does the neighborhood of Esenlerand the neighborhood mentioned in the 

literature match each other? 

• What are the advantages and disadvantages of the family apartment 

phenomenon?  

• What are the effects of family apartments on the neighborhood and city 

texture? 

The study consists of two chapters which have been done to search for answers 

these questions.  

In the first chapter, urban phenomenon, urbanization, the concept of 

neighborhood, the concept of family and the concept of apartment; definition, features, 

elements, and functioning will be examined. In the second chapter, the family 

apartments in Yavuz Selim, Mimar Sinan and Namık Kemal neighborhoods in Istanbul 

Esenler will be examined in details and the Picture of the family apartment in the 

neighborhood will be drawn. 

The research will be carried out with qualitative research methods. In this 

sense, first of all, domestic and foreign literature was searched, concepts related to the 

subject were tried to be explained, and then semi-structured interview questions were 

prepared, observation and in-depth interview technique were conducted and field data 

were obtained. 
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KISALTMALAR 

MÖ       :   Milattan Önce 

MS        :  Milattan Sonra 

s            :   Sayfa 

ss          :   Sayfadan Sayfaya 

TÜİK    :   Türkiye İstatistik Kurumu 



GİRİŞ 

Son yüzyılda bilişim ve teknolojideki gelişmeler, ticaretin artması, 

küreselleşme ve göçler neticesinde dünya nüfusunun %50'sinden fazlasının şehirlerde 

yaşadığı bilinen bir gerçektir. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler 

departmanı; 1950 yılında dünya nüfusunun %30 olan şehirde yaşama oranının, 2014 yılı 

verilerine göre %54'e ulaştığını1 rapor etmiştir. 

İnsanların eylemlerinin ve yaşayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan şehir, 

biçimsel ve işlevsel açıdan her geçen gün yeni bir anlam kazanmaktadır. Bununla 

birlikte şehrin daha küçük bir bölümü olan mahalle,küçük ölçekli yerleşimlerde hala 

eski yapısını ve işlevini devam ettirse de, şehirlerdeki fonksiyonunun büyük bir 

değişime uğradığı gözlemlenmektedir.  

Türkiye'de 50'li yıllarda tarımın makinalaşması ile birlikte başlayan şehirleşme 

süreci, 70'li yıllardan itibaren de hızlanan kırdan kente göç hareketleri ile günümüzde de 

hâlen devam etmektedir. Büyükşehir belediye kanununda yapılan değişiklikle il sınırları 

büyükşehir belediye sınırı haline geldiği için, Türkiye nüfusunun yaklaşık %87'si 

kentsel, %13'ü kırsal alanda yaşamaktadır. Türkiye'de yaşanan göç olgusu ile birlike 

yaşanan hızlı kentleşme süreci beraberinde kontrolsüz bir kentsel büyümeyi de ortaya 

çıkarmıştır.  

Özellikle göç ve sanayileşme şehir ve şehrin bir alt katmanı olan mahalle 

dokusuna önemli ölçüde etki etmiştir. Şehre;mübadele, istihdam gibi çeşitli sebeplerle 

göç ederek gelen insanların yerleştikleri bu yabancı ve bilmedikleri mekânlarda, 

güvenlik ve ekonomik kaygılar neticesindeaile bireylerini bir arada tutmaözelliği olan 

aile apartmanı olgusu ortaya çıkmıştır.   

Birinci dereceden yakın akrabaların oturduğu, ihtiyaca yönelik olarak inşa 

edilen çok katlı aile apartmanları, mahallede olup bitenlere karşı biraz kapalı, izole ve 

kendine has özellikler taşıması ile mahalle yapısınaönemli ölçüde etki etmektedir. 

Ailenin korunaklı bir alanı olan mahallede karşımıza çıkan,farklı bir resim olarak aile 

apartmanı olgusunun incelenmesinin, şehircilik alanına katkı sunacağı düşünülmektedir.  

İnsanoğlunun yaşamında artık vazgeçilmez bir rolü olan şehir olgusunun 

toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini araştıran akademik ve bilimsel çalışmalar, 

                                                           
1 World Urbanization Prosgects, 2014, s.23. 
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teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği son yıllarda daha fazla önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın, şehircilik alanınınmikro ölçekte doğru 

okunması veyeni çözümler üretilmesi noktasında kaynak oluşturması umut 

edilmektedir. 

AMAÇ 

Hız ve teknolojinin baş aktör olduğu günümüz şehirlerinde; sürdürülebilir, 

sağlıklı ve insaniölçekte  yaşam alanlarının kurgulanabilmesi için şehirlerin mikro 

ölçekte okumalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, şehir dokusunu oluşturan 

mahalle ve onun önemli bir parçası olan aile apartmanlarının incelenmesinin 

gerekliliğinin önemi göz önüne alınarak, Esenler ilçesindeki aile apartmanlarının 

mahalle yapısına ve şehir dokusuna olan etkileri detaylı olarak incelenerek bulguların 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Şehirlerde sayıları gün geçtikçe artan yüksek güvenlikli site, rezidans gibi 

konutların yanı sıra mahalle olgusunu farklı bir boyuta taşıyan aile apartmanları göz 

ardı edilmemelidir. Bu çalışmada Esenler ilçesinde bulunan  Yavuz Selim, Mimar Sinan 

ve Namık Kemal Mahallelerinde bulunan aile apartmanlarının mahalle kültürüneve 

şehir dokusuna etkileriincelenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniğine dayalı derinlemesine 

bireysel niteliksel görüşme tekniği uygulanmıştır. İki bölümden oluşan çalışmada 

birinci bölümde "Şehir Tanımı, Şehirleşme ve Mahalle" kavramsal çerçeve çizilerek 

anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde aile kavramı ve apartman olgusu çeşitli boyutları ile 

açıklanmıştır. İkinci bölümde Esenler'de seçilen üç mahallede aile apartmanı 

kullanıcıları ile ayrı ayrı mülakatlar yapılarak, elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. 

Son olarak "Sonuç ve Değerlendirme" kısmına yer verilmiştir.  
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1. ŞEHİR, ŞEHİRLEŞME ve MAHALLE-KAVRAMSAL ÇATI 

Bilimsel araştırmaların en önemli aşamalarından birinin, olayın çerçevelenmesi 

ve buna göre çözümlemenin yapılması olduğu söylenebilir. Şehri meydana getiren 

birden çok unsur bulunması sebebiyle, farklı disiplinler üzerinden tanımlaması 

yapılabilmektedir. Çalışmada şehir; coğrafi, idari, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve 

mimari açıdan ele alınarak değerlendirme yapılacaktır. Literatürde kent ve şehir 

kavramlarına bazı çalışmalarda ayrı tanımlamalar getirilmiş olmakla birlikte, bu 

çalışmada kent ve şehir aynı anlamda kullanılacaktır. 

1.1. ŞEHİR TANIMI 

İnsanın hayat tarzının, davranışlarının, üretim ve tüketim ilişkilerinin, aile 

yapısının belirlenmesinde çok önemlibir etken olan "şehir" kavramının öncelikle 

etimolojik olarak incelenmesi uygun olacaktır. "Şehir" kelimesi, köken olarak Farsçanın 

bir kolu olan  Soğdçadan gelmekte olup, buradan Türkçeye geçtiği bilinmektedir. Farklı 

dillerde, örneğin İngilizcede "city" ve "urban", Fransızcada "ville", İtalyancada "citta", 

Rusçada "gorod", Almancada "stadt", Çincede "çangşı", İspanyolcada "ciudad", 

Japoncada "toşi", Yunancada "polis", Latince "civitas", Osmanlıca Türkçesinde "şar", 

Arapçada ise "medîne" ve "mısr" şehir kelimesinin karşılığı olarak 

kullanılmaktadır.Tüm bu kelimeler etimolojik olarak incelendiğinde şehir kelimesi 

genel olarak; kibar, nazik, medeni insanların yaşamlarını sürdürdüğü, korunaklı yer 

anlamında kullanıldığı söylenebilir.2 

Ahlâkın, sanatın, felsefenin ve dinî düşüncenin geliştiği ortam olarak, insanın 

bu dünyadaki vazifesini, en üst düzeyde varlığının anlamını tamamladığı ortam3 olan 

şehrin bir çok açıdan tarifi bulunmakla birlikte, tüm yönleri ile açıklayan bir tek 

tarifinin bulunmadığı bilinmektedir. Karmaşık bir organizasyon ağı ve yapısına sahip 

şehir kavramı açıklanırken; farklı bilim dallarının, ortak kriterler üzerindenyaptıkları 

tanımlara karşılık, her bilim dalının kendi alanını temel alarak belirlediği ölçekler 

çerçevesinde de tanımlar bulunmaktadır.  

                                                           
2 Asım Gültekin, "Etimolojik Olarak Şehir", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 

2014, ss.16-24. 
3 Turgut Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, 6.baskı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010, s.105. 
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde şehir; "nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet ve 

yönetimle ilgili işlerde uğraşan, tarımsal niteliklerin olmadığı yerleşim alanı"4 olarak 

tarif edilirken, şehri; fiziki, ekonomik ve coğrafi açıdan ele alan bir tanımlama 

yapılmaktadır.  

Nüfus yoğunluğunu ölçüt alan, 442 sayılı Köy Kanunu’na göre ise "nüfusu 

20.000’den büyük yerleşim yerleri" şehir 5 olarak tarif edilmektedir. 

"İnsan topluluklarının bütün medeniyet tarihi boyunca ortaya koyduğu belki en 

karmaşık, en mühim, en komplike ve en mükemmel eserinin şehir"6 olduğunu belirten 

Ökten; şehir olgusunun insana has olduğunuve  insandan bağımsız olarak 

düşünülemeyeceğini belirtmektedir.  

İnsana bağımlı bir olgu olan şehir kavramı; toplumsal sistemin simgesel ve 

mekânsal gösterimini temsil etmektedir. "Toplumun yaşadığı coğrafik, tarihsel, 

ekonomik, sosyolojik koşulların birikimli ve etkileşimli varlığından süzülerek oluşan, 

yaşama biçimi ve değerler sistemi bütünü, özetle, toplumun dünya görüşü, üst düzeyde 

mimariye ve kent silüetine biçimini veren özel bir alanı oluşturmaktadır." Bu bakımdan 

şehirlerin; toplumların sahip oldukları koşulların ve oluşturdukları sosyal örüntülerin ya 

da ruhların bir aynası olarak7 dışarıya yansıdığı söylenebilir.  

Şehri insan hayatını düzenleyen kültürel bir mekân olarak açıklayan Turgut 

Cansever'e göre; "Şehir, insanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en 

önemli, en büyük fiziki ürün ve insan hayatını yönelten, çerçeveleyen bir yapıdır. Bu 

yapıya biçim veren tercihleri ise insan ve toplumlar, inançlarından, dinlerinden ve 

geçmişlerinden hareket ederek belirlerler. Şehir,toplumsal hayata ve insanlar 

arasındaki ilişkilere dolayısıyla kültüre biçim veren, sosyal mesafelerin en aza indiği, 

bu ilişkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir."8 

                                                           
4 Türk Dil Kurumu,Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Basımevi, 1998, s.2081. 
5 Köy Kanunu, No. 442, Resmi Gazete 18.03.1924/68, Md. 1. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf  

İnternet Erişim Tarihi: 30.07.2018. 
6 Sadettin Ökten, "İdeal Şehir Üzerine Düşünceler", Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı.1, 2013, s.40. 
7 Aynur Can,  Kentte Gündelik Yaşam, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010, s.95. 
8 Cansever, İslamda Şehir ve Mimari, s. 103. 
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Tanpınar ise şehri, herhangi bir yerleşim yeri; insanların sadece günübirlik 

kaygılar içinde yaşadıkları, eğleştikleri, yarını ve dünü olmayan bir yer olarak 

görmemektedir. Şehri; hisseden, terbiye eden, ağlayan, gülen, sevinen, üzülen hasılı bir 

insanın yaşayabileceği duyuları taşıyan canlı bir varlık olarak9 manevi ve duygusal 

yönüyle ele almaktadır.  

Şehri bir insana benzeten Topçu'ya göre; her belde bir manadır, şehir bir 

insandır; onda bir insan çehresi görünür, bir ruh saklıdır, bir kalp çarpar. Ve her şehir 

kalbe çevrilmiş bir bakıştır.10 Zira bir medeniyetin bütün varlık alanı, mimaride yani 

şehirde tezahür etmektedir.11 

Şehri din faktörü üzerinden açıklayan Mumford; ortak bir Tanrı'ya inanmak 

için kurulan tapınak etrafında yerleşimsel gelişim gösteren bir inananlar cemaati12 

olarak tanımlamaktadır.  

"Karl Marx, şehri üretim araçlarının, ticaret mallarının, gereksinimlerin 

toplanmış olduğu, yüksek zevklerin temsil edildiği yer olarak tanımlarken; Emile 

Durkheim, işbölümü ve dayanışma kavramları ile ilişkili olarak ele almaktadır. 

Bunların yanında Sorokin, şehri çeşitli grupların kümeleşmesinden meydana gelmiş bir 

bütün olarak mekânsal alana ve yoğunluğa dayalı olarak ele alırken, bir diğer kent 

kuramcı Louis Wirth’e göre, nüfus büyüklüğü, yoğunluk ve heterojenlik şehri 

karakterize eder. Rene Maunier’e göre ise şehir, nüfusuna oranla coğrafi temeli dar 

olan ve aileler, meslek grupları, sosyal sınıflar, mezhepler gibi çeşitli heterojen grupları 

içine alan karmaşık bir yerleşme grubu"13 olarak tanımlanmaktadır.  

Mumford’a göre insanlığın en büyük keşiflerinden biri olan şehir, kralın dinsel 

güçleri de bünyesinde toplamasıyla oluşmaya başlamış ve ilk şehirler ekonomik olduğu 

                                                           
9 Hanifi Aslan, "Tanpınar ve Konya", 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara: Türkiye Yazarlar 

Birliği Yayınları, 2013, s.520. 
10 Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye, 14. Basım, İstanbul: Dergah Yayınları, 2017, s.353. 
11 Ali Cançelik, "Şehirler ve Semboller", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 3. 

Baskı, 2017, ss.28-29. 
12 İhsan Aktaş, "Şehir Dönüştürür", Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak, Şehir Düşünce 

Merkezi Şehir Yayınları, 2012, s.15. 
13 Yusuf Pustu, "Küreselleşme Sürecinde Kent Antik Site'den Dünya Kentine", Sayıştay Dergisi, Sayı.60, 2006, 

s.130. 
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kadar dinsel bir kaygının da eseri olmuşlardır. 14 Bilim adamlarının şehri oluşturan 

temel ögeleri genel olarak ekonomi, insan ilişkileri ve din faktörü üzerinden 

açıkladıkları görülmektedir. Bunun yanında şehri; tarımsal olmayan üretim yapılan ve 

gerek tarımsal, gerekse tarım dışı tüm üretimin denetlendiği ve dağıtımının koordine 

edildiği yer olarak işlevsel ve ekonomik ölçütlere vurgu yaparak tanımlayan Tekeli'ye 

göre şehir kavramını oluşturan sekiz ana öge bulunmaktadır. "Bunlar; 

• Heterojenlik  

• Hareketlilik 

• Yarışma (Rekabet) 

• Anonim İlişkiler 

• İş bölümü 

• Yoğunluk 

• İhtisaslaşma 

• Çeşitlenme."15 şekilinde sıralanmaktadır. 

Şehri oluşturan, açığa çıkaran tüm dinamikler, argümanlar, oradaki yaşamı, 

sosyal ilişkileri, siyasal tahayyülleri yeniden organize ederken, kamusal muhayyilenin 

rengine ve desenine şekil vermektedir. Böylelikle şehir, her türden yapıp etmelerimizin 

zihinsel/düşünsel arka planına ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin vazgeçilmez ve en 

önemli unsuru olan insan bir bakıma, şehrin kucağında var olmaktadır. Çünkü ontolojik 

sosyalliğimizin sınırlarını, düşünsel ufkumuzun hinterlandını şehrin doğası 

belirlemektedir.16 Şehir kurmak veya mevcut bir şehri dönüştürmek, bir eylemler zinciri 

sonucu ortaya çıktığına göre, bu eylemlerde ahlâkî endişeler ve ahlâkî müeyyideler 

mutlaka yer almaktadır. O halde ne kadar fiziksel bir eylem gibi gözükse de şehir 

toplumsal medeniyet tasavvurunun dışa yansıyan  bir yüzüdür ve kesinlikle ahlâkî bir 

eylem17 olduğu söylenebilir. 

Yukarıda yapılan tüm bu tanımlamaların ışığında şehir bir bütün olarak ele 

alındığında; belli bir mekânda yoğunlaşmış nüfusu olan, dünü ve bugünü olup belirli bir 

tarihî sürece sahip, ekonomik açıdan gelişmiş, fiziki yapısı ve sosyal ilişkiler ağı çeşitli 

                                                           
14 Hasan Taşçı, "Kent Meydanı Kimliği ilişkisi Üsküdar Meydanı Örneği", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s.23. 
15 İlhan Tekeli, Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011, 

ss.17-20. 
16 Ömer Aytaç, "Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları", Mukaddime,Cilt.8, Sayı.1, 2017, s.2. 
17 Sadettin Ökten, Fincanımda Cola Var, 2. Basım, İstanbul: Tuti Kitap, 2015, s.196. 
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ve karmaşık, insanı rûhen, ahlâken vemânevi olarak yükselten, besleyen çeşitliliğe 

sahip, idari olarak uzmanlaşmanın olduğu, sosyolojik ilişki ağının geniş olduğu, sürekli 

bir biçimde yenilenme ve değişimin  gerçekleştiği, insana bağımlı mekânlar olarak 

açıklanabilir. Kent, "karşmaşık bir toplum yapısının, bireysel düzeyde çözülemeyecek 

sorunların üstesinden gelmesine olanak sağladığı ve kendine özgü özellikleri bulunan 

bir yerleşim sistemidir. Bu nedenle kenti, özellikle sakinlerinin ekonomik ve sosyal 

faaliyetlerinin çeşitliliği" karekterize etmektedir.18 Bu bağlamda şehir kavramı farklı 

açılardan ele alarak açıklanmalıdır.  

1.1.1. Sosyolojik Olarak Şehir 

Bireylerin bir araya gelmesi ile en küçük toplum birimi olan aile, ailelerin bir 

araya gelmesiyle de topluluklar oluşmaktadır. Topluluklarının birbirleriyle olan 

ilişkilerinin artması, bir yerleşim alanında toplanmaları, birtakım yeni faaliyetleri 

yaratmakta, yerleşme yüzeyleri üzerinde fonksiyonlar gelişmekte ve giderek yerleşme 

sınırları büyümektedir. Bu sürecin sonucunda belirli bir yoğunluk ve büyüklüğe ulaşan 

mekânlarda ise şehirlerin meydana geldiği bilinmektedir.19 Bu fikri destekleyen bir 

yaklaşımla Lefebre; şehir hayatının ortaya koyduğu "kentlilik" anlayışının temelini, 

farklılaşmış ve birbirinden ayrık birçok sosyal etkileşimin eşzamanlılığının "merkezî" 

hale gelmesi20 olarak tanımlamaktadır. 

Sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak kent kavramının içeriğinde de 

değişmeler olmuştur. Eski dönemlerde kale ve sur, kent kavramını tanımlamada önemli 

bir ölçüt olarak kullanılmıştır. Oysa bugün kent kavramının tanımlanmasında istihdam 

yapısı, ekonomik etkinlik ve nüfus yoğunluğu gibi farklı ölçütler kullanılmaktadır.21 

Nüfusunun yoğunluğu, yayıldığı coğrafi alanın büyüklüğü, ekonomik faaliyetleri, artı 

ürünün ve sosyal tabakalaşmasının, uzmanlaşmanın bulunması o yerleşimin şehir 

olduğuna dair  bir fikir vermektedir. Ancak oluşan bu yapay doğanın sadece nüfusuna 

veya yayıldığı mekânın boyutlarına bakılarak şehir olup olmadığına karar vermek 

                                                           
18 Jean-Louis Huot, Jean-Paul Thalmann, ve Dominique Valbelle,  Kentlerin Doğuşu, Ali Bektaş Girgin (çev.), 

Ankara: İmge Kitabevi, 2000, s.33. 
19 Ebru Manavoğlu ve Veli Ortaçeşme, Şehir ve Bölge Planlama Ders Notu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya, 2015, ss.6-7. 
20 Ceren Mert, "İstanbul'da Bir Üçüncü Mekân Okuması: 'Pozitif' Titreşimler ve Babylon", İdealKent Kent 

Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, 2010, s.90. 
21 Ensar Yılmaz ve Salih Çiftçi, "Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye'de Kentleşme 

Dönemleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt.10, Sayı.35, 2011, s.254. 
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elbette yeterli değildir. Bir yerin şehir olduğundan söz edebilmek için sosyolojiye 

başvurulması gerekir. Çünkü şehirde ortaya çıkan üç tür ihtiyaç, üç sosyal sınıfı da 

beraberinde oluşturmaktadır. Gıda ihtiyacı tarımcıları, alet ve malzeme ihtiyacı 

zanaatkârları, idari ve yönetimsel ihtiyaçlar yönetici sınıfını meydana getirmektedir. Bu 

üç sınıfın kırda ve şehirde dağılımı farklıdır. Şehrin oluşumu ile sosyal sınıfların ve 

katmanların oluşumu paralel gerçekleşmektedir.22 Sosyal sınıf ve katmanların varlığı ile 

birlikte şehir; içerdiği moral, sosyal ve siyasal boyutun uzantısı olarak genellikle, 

ilerleme, uygarlık, özgürlük, zenginlik, çeşitlilik, çoğulculuk gibi pozitif anlam 

yüklenmiş kavramlarla birlikte anılmaktadır.23 Hatta şehirler büyük sosyal sistemlerin 

bir parçası oldukları gibi, kentlinin de bu sosyal sistem içerisinde, şehrin dışında 

olduğundan daha farklı düşünüp-yaşadığı ve tepki verdiği şehrin kendisi kadar eski bir 

gerçektir.24 İnsan gruplarının yerleşik düzende bir araya gelme eğilimleri zemininde 

şehir, tamamen insana koşullu bir merkez ve bir çekirdek olmakla birlikte insanın 

oluşturduğu yapay bir doğa25 olarak tarif edilmektedir. İnsan eliyle oluşturulan bu yapay 

doğayı Yunanlı mimar ve şehir plancısı Constantinos A. Doxiadis; "İnsan yerleşmeleri 

sisteminde kentsel yerleşmeler için nüfus büyüklüklerini kategorize ederek şöyle 

sıralamaktadır; 

Yerleşme sistemleri                               Nüfus büyüklüğü (kişi)  

Küçük Kent                                     9.000  

Kent                  50.000  

Büyük Kent               300.000  

Metropoliten Kent           2.000.000  

Yığılma (Conurbation)        14.000.000  

Megalopolis        100.000.000  

Kentsel Bölge (Urban Region)     700.000.000  

Kentleşmiş Kıta (Urbanized Continent)            5.000.000.000  

Dünya Kenti (Ecumenopolis)           30.000.000.000."26  

                                                           
22 Korkut Tuna, Toplumu Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011, ss.36-37. 
23 Görgün Özcan, Osmanlı Şehirciliği ve Vakıflar, İstanbul:Yeditepe Yayınevi, 2017,  s.19. 
24 Hasan Taşçı,  Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, 1. Basım,  İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014,  

s.47. 
25 Huot,Thalmann  ve Valbelle,ss.12-13. 
26 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.4. 
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19. yüzyıl sosyologları tarafından şehir, sosyal bir varlık olarak tanımlanırken, 

bu tanım yaşanan toplumsal olaylar ve bunların neden olduğu değişimler çerçevesinde 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda, kent feodal toplumdan sanayi toplumuna (Saint-Simon), 

cemaatten cemiyete (Tönnies), basit toplumdan karmaşık topluma (Spencer), mekanik 

toplumdan organik topluma (Durkheim), kutsal toplumdan laik topluma (Howard 

Becker) geçiş mekânları şeklinde tanımlanırken, aynı zamanda şehir toplumsal 

değişimin yaşandığı nirengi noktası olarak görülmektedir.27 

Şehrin fiziki-sosyal mimarisi; tipik bir toplumsallık, kültür, kimlik, beden ve 

akıl üretme potansiyeli taşımaktadır. Her şehrin kendi ruhsallığı, bunun türevi ilişkiler 

sistemi ve normatif formları bulunmaktadır.28Ancak genel olarak sosyolojik açıdan bir 

yerleşim biriminin "Şehir niteliğine sahip olabilmesi için, şu özellikleri taşıması 

gerekmektedir. 

• Belli bir nüfus büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna erişmiş olması,  

• Tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi olan sanayi üretimine 

geçmiş olması ve hizmet sektörünün gelişmiş olması,   

• Yerleşim yerinin fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşmış olması, 

• Geleneksel aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakmış olması, 

• Nüfusun büyük oranda örgütlenmiş, karmaşık iş bölümüne ve yüksek 

uzmanlaşma düzeyine erişmiş olması,   

• Yerel değerlerin yerini, ulusal veya evrensel değerlerin almış olması, 

• Geleneksel ilişkilerin, cemaat toplum tipinin çözülüp, bireysel ilişkilerin ya 

da bireysel çıkarların ön plana çıkmış olması,   

• Eğitim düzeyinin kırsaldan daha yüksek düzeyde olması ve çocuk 

bakım/eğitim alanında aile dışı kurumların gelişmiş olması,   

• Sosyal normların yerini, resmi denetleme kurumlarının almış olması, 

                                                           
27Hatice Turut ve E. Murat Özgür, "Klasik Kent Kuramlarından Eleştirel Kent Kuramlarına Geçiş Bağlamında 

Kentleri Yeniden Okumak", Ege Coğrafya Dergisi, Cilt.27, Sayı.1, İzmir, 2018, ss 1-19.  
28Aytaç, s.2. 
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• Statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabaları ile kazanılmış 

olmaları."29 

Bireyin kendini gerçekleştirdiği, etkin olduğu, ihtimam gördüğü, kendini bir 

bütünün parçası olarak hissettiği ölçüde şehirle bütünleştiği30 ve bunun sonucunda şehre 

aidiyet duygusunu geliştirdiği göz önüne alındığında insan yüzlü şehirlerin 

kurgulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü önce insanın değişimi, sonra insan 

eliyle mekânın değişimi ve devamında mekânın insan üzerinde yarattığı değişim şehirde 

gerçekleşmektedir.31  

Bu açıklamalar ışığında şehir sosyolojik açıdan ele alındığında; insan ve insan 

ilişkilerine bağımlı olarak ortaya çıkan, aynı zamanda insanı şekillendiren, geliştiren ve 

nesiller boyu oluşan bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarımında, çeşitlikültürlere ev 

sahipliği yapan, insana koşullu yaşayan bir kurum olduğu söylenebilir.  

1.1.2. Ekonomik Açıdan Şehir 

Basit köy yerleşim yerleşimlerinden, kent formuna geçişin ekonomik olarak 

artı değerin üretilmesi ile başladığı bilinmektedir. Şehir hayatının tüm görkemi ile tarım 

ekonomisi üzerine kurulduğu tarihî süreç içerisinde anlaşılmaktadır.32 Tarımsal üretimin 

artması, yerleşik hayatı, yerleşik hayatın da zamanla tarımda stok ve ticaretin gelişimi 

ile ilk şehirlerin oluştuğu tezi kabul görmektedir.33 Bu bağlamda Weber şehri; 

mukimlerinin tarımdan ziyade zanaat ve ticaretle geçindiği bir yerleşim yeri olarak 

tanımlamaktadır. Ancak sadece zanaat ve ticarete dayalı tüm yerleşimlerin şehir olarak 

nitelendirilemeyeceği de ekleyerek, şehrin ayırt edici karakterinin pazar ve değiş-tokuş 

gibi kurulu faaliyetleri ile birlikte zanaat ve ticaretin varlığını34 olarak belirtmektedir.  

"Tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin yer aldığı, her türlü üretimin yapıldığı, 

tüm üretimin denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojinin kullanıldığı, 

                                                           
29 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.9. 
30 Nureddin Nebati, "Şehirli Kimdir?", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 3. 

Baskı, İstanbul, 2017, s.86. 
31 Özcan, s.16. 
32 John B. Harrıson ve Rıchard E. Sullıvan, Batı Uygarlığının Kısa Tarihi, Sadettin Ökten (çev.), İstanbul: İlbey 

Matbaa, 2017, ss.11-13.  
33 Hasan Taşçı, "Şehir, Medeniyet ve Peygamberler", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce Merkezi Şehir 

Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2017, s:51. 
34Eylem Özdemir, "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar:Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın 

Çözümlenmesi", İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı.1, 2010,  s.49. 
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nüfusun belli bir büyüklük ve yoğunluğa ulaştığı, heterojenlik ve bütünleşmenin var 

olduğu bir yerleşme"35 olarak şehir, karmaşık bir toplum yapısının, bireysel düzeyde 

çözülemeyecek sorunların üstesinden gelmesine olanak sağlayan ve kendine özgü 

özellikleri bulunan bir yerleşim sistemidir. Bu nedenle şehirleri içinde yaşayanların 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin karakterize ettiği36 söylenebilir. 

Şehirlerin ekonomik kriterlere göre tasnifinde Sanayi İhtilali temel ayrım 

noktası olarak alınsa da, ilk şehirlerin ortaya çıkmasında da ekonomik nedenlerin rol 

oynadığı bir gerçektir.37 

Orta çağın sonuna kadar din ve ekonomi şehirlerin oluşumunda birlikte etkin 

olmuş ancak modernizmle birlikte dinsel öğe yerini tamamen ekonomik işlevlere 

bırakmıştır. 18. yüzyılın sonunda gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte insanların 

hareket etmelerinde, bir araya gelmelerinde ve yaşam şekillerinde birincil öğenin 

ekonomik sebepler olduğu38 bilinmektedir. 

19. yüzyılda gerçekleşen ikinci sanayi devriminin ardından 20. yüzyılda bilim 

ve teknolojide yaşanan gelişmeler insanların istihdam ve ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılamak için belli mekânlarda yerleşmesini ve yoğunlaşmasını sağlamıştır.Sanayi 

devrimi ile birlikte kentlerde artı ürünün yeni yatırım alanları ve yeni kârlara 

dönüştürülme isteği kentsel mekânın sürekli olarak yeniden üretilmesine yol açmıştır.39 

Bu düşünceyi destekleyen bilim insanı Max Weber, insanların kentlerde 

yoğunlaşmasının nedenlerini sorgulamış, bu sürecin temelde ekonomik güçlerin ürünü 

olduğu, bu güçlerin ise Sanayi Devrimi ile önem kazanan; buhar ve makine, ticaret, 

modern ulaşım sorunlarının halli, tarımın sanayileşmesi, ulaşım, sanayileşme ve fabrika 

sistemine geçilmesi40 olarak belirtmektedir. 

Her türlü ürünün mübadel mekânı olan şehirler bu açıdan da büyük ekonomik 

karakter sergilemektedirler. Öyle ki mübadelenin gerçekleştiği mekân olan pazar yerleri 

                                                           
35 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.9.  
36 Huot, Thalmann  ve Valbelle, s.33. 
37 Hasan Taşçı, "Göçün  Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi", Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i 

Anlamak, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2012, s.163. 
38 Taşçı, Kent Meydanı Kimliği ilişkisi Üsküdar Meydanı Örneği, s.23. 
39 Turut ve Özgür, s.16. 
40 Max Weber, Şehir Modern Kentin Oluşumu,  Musa Ceylan (çev.),  İstanbul: Bakış Yayınları, 2010, ss.14-15. 
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şehrin ayırt edici karakteri oalrak ortaya çıkmaktadır. "Pazarı durur, mahkeme kurulur, 

Cuma kılınır"41 şeklindeki şehir tarifi de bunu göstermektedir. 

 

Resim 1. Kapalıçarşı, İstanbul 

Kaynak: https://gezipgordum.com/kapalicarsi/  Erişim Tarihi:12.06.2019 
 

Şehre ekonomik ve işlevsel ölçütlerle yaklaşan araştırmacılara göre; şehri 

kırsal yerleşmelerden ayıran en önemli ölçütlerden birisi yerleşmenin işlevidir.Bu işleve 

örnek olarak; "sanayi kenti, liman kenti, ticaret kenti, rekreasyon ve turizm kenti, maden 

ya da petrol kenti, üniversite kenti, turistik kent gibi işgücü ve üretim ölçütleri yani 

ekonomik"42 ölçütler verilmektedir. Kuruluş gayesi ve içinden geçtiği tarihî süreçler ne 

olursa olsun her şehir aynı zamanda ekonomik bir organizasyonun mekânda vücut 

bulmuş hâlini ifade etmektedir.  

Her uygarlık belli bir iktisadî yapının biçimlendirdiği değerler sistemi43 olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Korkut Tuna'nın tüm şehirlerin ortak özelliği olarak belirttiği, 

"oturanların ihtiyaçları olan gıda maddelerini içinde üretemedikleri beşeri bir 

yığışım"44 olarak yaptığı tanımlamada, üretim ve ekonomik bir yaklaşım bulunmaktadır. 

Kârın elde edildiği bir yer olmakla birlikte şehir; ekonomik olarak insanları cezbeden 

bir anlam taşımaktadır. 

 

                                                           
41 Mustafa Şentop, "Şehir Hukuku Üzerine Düşünceler", Şehir ve Düşünce Dergisi, Şehir Düşünce Merkezi Şehir 

Yayınları, Sayı.2, 2013,s.39. 
42 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.8. 
43 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.163. 
44 Tuna, s.131.  
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1.1.3. Coğrafi Açıdan Şehir 

İnsan yeryüzünde bir mekân ve bir toprak parçası üzerinde yaşamını 

sürdürmektedir. Bu mekânın, toprak parçasının sahip olduğu coğrafi koşullar; yerleşim 

alanının kurulacağı yeri, gelişim yönünü, büyümesini ve sürdürülebilirliğini dolaylı 

veya direkt olarak etkilemektedir. Şehirlerin ortaya çıkmasında önemli faktörler olarak 

çevresel nedenler, askeri nedenler, dinî nedenler ve ekonomik nedenler ön plana 

çıkmaktadır. Coğrafi açıdan bakıldığında, "Coğrafi şartlar olarak da niteleyeceğimiz 

çevresel nedenler, şehirlerin ortaya çıkışını, uygun iklim koşulu, verimli toprak ve su 

kaynağına bağlı olarak üç temel koşul"45 üzerinde şekillenmektedir. 

Tarihte ilk şehirlerin oluşumu ile ilgili süreçte, yerleşim yerinin oluşumunda 

coğrafi konumun belirleyici rolü önemli bir faktör olarak dikkat çekmektedir. Yabancı 

istilalarına karşı gerek deniz ve nehir, gerek dağlar ve geçitler, gerekse boş ve 

barınılmaz geniş topraklarla çevrili olan ülkelerde halkın basit bir şekilde dağınık düzen 

evlerde veya küçük köylerde yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. İstilalara karşı her 

taraftan açık, çevresi kalabalık ve güçlü milletlerle çevrili olan şehirlerde, evler birbirine 

yapışarak kalabalık, birlikten güven arayan bir şekilde konumlandıkları, etraflarını 

duvarlarla ve surlarla çevirdikleri görülmektedir.46 

İtalo Calvino, "Her kent biçimini, karşısında durduğu çölden alır."47 sözü ile 

coğrafyanın şehrin oluşuma olan etkisini vurgu yapmaktadır.Etrafı coğrafi doğal yapı 

gereği korunaklı veya kendi yaptıkları surlarla güvenli bir hale gelmiş olan şehirlerin 

giderek;iklimin, bereketli topraklarının, nehirlerinin ve limanlarının sayesinde daha da 

büyüdükleri ve zengin oldukları48 göz önüne alındığında, iklim ve doğal kaynakların 

yani coğrafi konumun yerleşim yerinin büyümesinde önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir. Bunun yanında ilk şehirlerin dini bir mekâna ya da bir kaleye yakınlığına 

göre kurulduğu ve bazıları da siyasal mülahazalarla konumlandırılmışsa da şehirlerin 

konumundaki temel nedenlerden birinin ulaşım faktörü olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle "şehir oluşumları, nehir ağızlarında yahut kilit noktalarında, tepelerin ve 

                                                           
45 Alparslan Aliağaoğlu, "Coğrafya, Şehir, İklim ve Tıp", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce Merkezi Şehir 

Yayınları, 3. Basım,  İstanbul, 2017, s.100. 
46 Tuna, s.33. 
47 İtalo Calvino, Görünmez Kentler, Işıl Saatçıoğlu (çev.), 17. Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015,  s.68. 
48 Tuna, s.33. 



 
 

14 

 

ovaların buluşma noktalarında ve diğer benzer ulaşım noktalarının olduğu 

bölgelerde"49 kuruldukları gözlenmektedir.  

İnsanın mekâna etkisi olduğu gibi coğrafyanın yani mekânın da insana etkisi 

olduğubilinen bir gerçekliktir. Giyim kuşamdan, beslenme şekline, mimari 

özelliklerinden, davranışlarına ve daha pek çok yönden etki ettiği söylenebilir. 

Dolayısıyla şehirler çevreden, coğrafyadan ayrı, izole yerleşmeler değildir. Tam tersi 

çevreyle sürekli ve karşılıklı olarak ilişki içinde bulunmaktadır. Bu açıdan "şehir 

mekânsal etkileşim sonucu şekillenmiş nodal veya işlevsel bölgelerin merkezi 

konumunda bulunmaktadır."50 İvo Andriç, romanında bir ülkenin ve orada yaşayan 

insanların üç yüz elli yıllık tarihine tanıklık eden Drina Köprüsü'nün iki yakasında 

yaşayanların (Hristiyan ve Müslüman) iki ayrı inanç ve kültüre sahip insanları, 

coğrafyanın aynı şekilde etkilemesiyle Vişegrad halkının yaşamında yüzyıllar boyunca 

nasıl derin ve önemli bir aktör olarak yer aldığından bahsetmektedir. "O kapalı duran 

sarp ve siyah dağlar arasından, yeşil köpüklü sularıyla Drina'nın bütün heybetiyle 

meydana çıktığı yerde büyük bir köprü yükselir. Kasaba köprü sayesinde yaşadı ve 

sağlam bir kökten güç alır gibi büyüdü."51 

Şehre her yönüyle nüfuz eden Drina Nehri ve Drina Köprüsü o coğrafyanın 

insanın karakteristiğini de belirlemektedir. Hatta nehir ve köprü üzerinde geçirilen 

vakitler öylesine etkilidir ki çok eskiden beri, Kapiya'nın kasabanın kaderi ve 

kasabalıların karakterleri üstünde  büyük bir etki yaptığını anlatan yazar; diğer 

kasabalarla ölçülünce, bölge insanını zevkine düşkün, eli açık, hoppa kişiler olarak 

aşağıdaki sözleriyle tarif etmektedir. 

"Vişegradlıların hayal kurma ve düşünceye dalma eğilimlerinin, 

karakterlerindeki o üzgün sessizliğin nedenini, Kapiyada geçirdikleri o uzun ve 

düşünceye dalma saatlerinde aramak gerekir."52 

                                                           
49 Weber, ss.18-19. 
50 Aliağaoğlu, s.102. 
51 İvo Andriç, Drina Köprüsü,. Hasan Ali Ediz ve Nuriye Müstakimoğlu (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 17. 

Baskı, 2014, s.14. 
52 Andriç, s.22. 
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İnsanlar yerleşecekleri coğrafyayı seçerken, kendi davranış, inanç ve 

kültürlerini göz önüne alarak tercihte bulundukları görülmektedir.53  Akarsu veya deniz 

kenarında, dağlık veya ormanlık bölgede olması ve iklim üç önemli  faktör olarak 

kaşımıza çıkmaktadır. Örneğin Londra, Paris, Roma, Viyana nehir kenarında, Venedik, 

İstanbul, İzmir ve Marsilya ise deniz kıyısında kurulmuş şehirlerdir.54 Bu şehirlerin 

kurulumuna bakıldığında direk olarak su faktörü göze çarpmaktadır. Böylece günümüze 

kadar gelen önemli şehirlerin, yerleşimlerinde akarsu veya deniz kenarlarının tercih 

edildiği görülmektedir.  

 

Resim 2. Drina Köprüsü, Vişegrad 

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yirmi beş peygamberin hepsinin de ilk şehirlerin 

yer aldığı coğrafyada yer alan Mezopotamya bölgesinde ortaya çıktığı görülmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de yeryüzündeki ilk şehrin Mekke olduğu ve “şehirlerin anası” 

"Ümmü'l- Kura" sıfatını taşıdığı ayetle haber verilmektedir.55Yine Nahl suresinde; 

"Allah bu şehri misal olarak verdi. Bu şehir güvenli, huzurlu idi. Oraya her yerden rızkı 

bol bol geliyordu"56 denilmektedir. Mezopotamya bölgesinin verimli toprakları dini 

kitapların da işaret ettiği gibi ilk şehirlerin de kurulmasına ev sahipliği yaptığı işaret 

edilmektedir. Bölgesinde coğrafi olarak uygun şartlara sahip yerleşim yeri olarak 

Mekke'nin şehirlerin anası ünvanı ile anılması da bunu desteklemektedir.  

                                                           
53 Taşçı, Göçün Mekanı: Esenler ve Mekânın Değişimi,  s.165 
54 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.47. 
55 Kur'an, En'âm Suresi, Ayet 92. 
56 Kur'an, Nahl Suresi, Ayet112. 
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Coğrafya yer şekilleri bakımından mekânın oluşmasını ve/veya gelişmesini 

teşvik edici ya da kısıtlayıcı özelliğinin yanında, ortaya çıkardığı iklim şartlarıyla da 

biçim üzerinde etkiye sahiptir. Şehir strüktürünü oluşturan pozitif ve negatif mekânların 

yapısının, biçiminin, büyüklüğünün ve diğer özelliklerinin iklim şartlarına göre 

değişmekte olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca coğrafyanın insan üzerinde 

oluşturduğu etkinin de dolaylı olarak kentsel mimari yapıya yansıması57 söz konusu 

olan bir durumdur. Bu bağlamda elverişli iklim, verimli topraklar ve güvenli coğrafi 

konuma sahip yerleşim yerlerinin öncelikli olarak tercih edildiği ve buradan hareketle 

bir şehir için coğrafi koşulların vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu söylenebilir.  

1.1.4. İdari Açıdan Şehir 

Şehirler  temel olarak, geniş, heterojen ve sınırlı toprak alanı üzerinde yoğun 

olarak yerleşen nüfus toplulukları58 olarak tanımlanmaktadır.Bu yoğun nüfusun bir 

arada yaşaması elbette çeşitli idari oluşumları da beraberinde getirmektedir. Sosyo-

ekonomik faaliyetler ile bilim ve teknikteki ilerlemeler insan yerleşmelerindeki 

fonksiyonları da geliştirmektedir. Bu fonksiyonların artması neticesinde ortaya çıkan 

sorunlara çözüm aranılması, şehrin örgütlü bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır.59 

Gerçek bir kent, örgütlü hiyerarşik siyasal ve sosyal bir yapı yansıtmalıdır. 

Böyle bir kent, belli bir ekonomik  ve sosyal gelişmeye tanıklık etmeli; barındırdığı 

insanlarla çevresinde yaşayan insanlar arasında yeni bir tür ilişkinin kurulduğunu 

göstermelidir.60 

Örgütlü yapının oluşumu; yerel yönetim birimleri, hukuk, sanat, sağlık, 

güvenlik ve benzeri alanlarda uzmanlaşmış idari organizasyonları beraberinde 

getirmektedir. İnsanların küçük bir alana doluşması, uzmanlık konularına yönelik 

muazzam bir talep artışını da yol açmaktadır. Örneğin; yollara, caddelere, şehir suyu 

şebekesine, kanalizasyon sistemlerine, çöplerin imhasına, polis korumasına, parklara, 

                                                           
57 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, ss.161-162. 
58 Weber, s.36. 
59 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.1. 
60 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.34. 
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oyun alanlarına, hemşeri merkezlerine, okullara, kütüphanelere, haberleşme ve ulaşım 

sistemlerine ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 61 

Tarım ve tarım dışı alanlarda gerçekleşen uzmanlaşma şehirde sosyo-ekonomik 

ve kültürel olarak farklı toplumsal sınıfları da oluşturmaktadır. Bu bağlamda idari, dinî, 

askerî ve tarım dışı üretim kadrolarının şehirde bir araya geldiğinden söz edilebilir. 

Böylece toplum içinde belli bir hiyerarşi oluşmaktadır. Ekonomik açıdan yüksek sınıflar 

şehirde toplanırken daha  aşağı sayılan sınıflar tarım kesiminde yer almaktadır. 

Şehirleşme sürecinin dinamikleri bedenî ve zihnî çalışma arasında bir farklılık ortaya 

çıkmaktadır.62 Çünkü bir yerleşimin şehir olarak tanımlanabilmesi için alışveriş ve ticari 

ilişkilerin yaygınlığı, bir kale ve garnizonu, pazarı, özerk bir toplumsal ilişki biçimi, 

kısmen veya şehir sakinlerinin katıldığı seçimlerle işbaşına gelen özerk bir yönetimin 

varlığı aranmaktadır.63 Tüm bu yapıların bir arada ve bir düzen içerisinde işlemesi o 

şehrin sürdürülebilirliği ve yaşam konforu için önemlidir.  

Şehir içinde barındırdığı zıtlıkların getirdiği olumsuzluklara karşı çözümler 

getirmek üzere kamusal ve sosyal idari birimler oluşturmak durumundadır. Bu nedenle 

belediyeler, vakıflar, sivil toplum örgütleri ve merkezi yönetim şehirde yaşayan 

bireylerin karşılaştıkları sorunlara hızlı ve yerinde çözümler bulmak üzere hizmet 

vermektedir. "Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yüksek kentleşme hızı, gelişmiş 

ülkelerin kentlerinin sunduğu hizmet çeşitliliği ve diğer imkânlar, kentlere sosyal, siyasi 

ve ekonomik açıdan daha fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yaşanan süreçte, 

ülkeler arası rekabetin kentler üzerinde yoğunlaştığı"64 günümüzde şehirlerin idari 

açıdan ele alınması ayrı bir önem kazanmaktadır. Çünkü şehri şehir yapan, yalnız evler 

değil, bütün bu faaliyetlerin içinde barındığı yapılar, yapı grupları ve bunları birbirine 

bağlayan ulaşım, altyapı, sosyal donanım sistemleri ve bunları tevzi eden, işleten 

kuruluşların bütünüdür.65 Bu itibarla şehir idare etme sanatı, alelade bir zeka işi değildir. 

Bir şehri idare edenin geniş ve etraflı bir kabiliyet ve zekâ sahibi olması 

                                                           
61 Weber, s.14. 
62 Tuna, s.207. 
63 Doğan Yörük, "Weber'in İktisadî Şehri İle Osmanlı'nın Pazar Şehrini XVI. Yüzyılın Karaman Eyaleti Şehirlerinde 

Aramak",3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 2015, 

s.41. 
64 Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya, Türkiye'de Yerel Yönetimler,Ankara: Nobel Yayıncılık, 2008, s.19. 
65 Cansever,  İslam'da Şehir ve Mimari, s.104. 
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gerekmektedir.66 Sadece zekâ ve kabiliyet de yeterli değildir, bir takım kurallar ve bu 

kuralları işleten kurumların varlığı da önem arz etmektedir.  

1.1.5. Kültürel Olarak Şehir 

Sadece kavramsal olarak ele alındığında bile kültür ve şehir birbirinden 

ayrılmayan iki insanlık değeridir.67Şehir içinde barındırdığı fiziksel ve ekonomik 

özelliklerine ilave olarak aynı zamanda kültürel bir göstergedir. Şehirde farklı kültürler 

bir araya gelerek, ortak bir kültürel dokuyu oluşturmaktadır. Böylece kuşaktan kuşağa 

aktarılan, büyük bir kültür endüstrisi kaynağı şehirlerde oluşmaktadır. Sürekli olarak 

üreten, tüketen ve değişim-dönüşüm içersinde olan hareketli bir yapıya sahip olan ve bir 

devinim içerisinde olan şehir;68 üzerinde yaşayan insanlar için yer/mekân olmanın 

ötesinde, aidiyet, kültürel çeşitlilik ve değişik yaşam tarzlarının filizlendiği mümbit bir 

vahadır.69 

"Uygarlıklar düzeyinde kültür ve kent kurgusu ilişkisi, bir toplumun siyasal, 

ekonomik, kültürel oluşumları ile karşılıklı bir etkileşim doğurmaktadır"70ve bütün 

bunlar bir bütünü oluştururken kent mekânlarında gerçekleşmektedir. Böylece şehir 

mekânları insan topluluklarının her birinin ayrı kültürel dokuyu oluşturmasına imkan 

vermektedir. Öyle ki aynı ülke içerisinde bulunan şehirler yahut aynı şehir içindeki 

mahalleler bile birbirinden farklı kültürel yapı sergilemekte ve bir kültür mozaiği 

oluşturmaktadır. Örneğin Türkiye'nin yedi bölgesinde bulunan şehirlerin her birinin 

yeme, içme, eğlence, giyim kuşam, dil ve benzeri kültürel farklılıkları ile ayrı  ayrı birer 

kültür desenini meydana getirdiği söylenebilir.  

Şehri karmaşık bir toplumun, güçlü bir sembolü olarak tanımlayan Kevin 

Lynch'e göre şehir genel hatları ile bir süreliğine sabit kalsa bile ayrıntıları ile sürekli 

değişir. Bir şehrin hareketli öğeleri ve özellikle insanlar ile faaliyetleri, sabit fiziksel 

kazanımlar kadar önemlidir. Çünkü "şehir çok çeşitli sınıf ve karaktere sahip insan 

tarafından algılanabilen ve hatta zevk alınan bir nesne olmasının ötesinde, yapısını 

                                                           
66 Halil Fikret, "Şehir İdareleri ve İçtimai Terbiyemiz", Şehir ve Düşünce Dergisi, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi 

Şehir Yayınları, 5. Sayı, 2014, s.124. 
67 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, s.49. 
68 Aynur Can, Kentte Gündelik Yaşam, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010, s.42. 
69 Aytaç, s.2. 
70 M. Ebru Erdönmez, "Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplumsal İlişkileri Yapılandırmadaki Rolü, Büyükdere - 

Levent - Maslak Aksı", Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, s.19. 
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kendilerince sebeplerle sürekli geliştiren pek çok yaratıcının ürünüdür".71Yıllarca 

oluşan kültürel birikim neticesinde "şehir soyluluğu, kültür ve medeniyeti temsil 

ederken",72 gerçekleşen bu kültürel etkileşim ve birliktelik mutlak bir uyum ve işbirliği 

anlamına gelmemektedir. Çünkü gerçek aynı zamanda şehir, diyalogun ve 

farklılığın73bir arada olduğu, bu özelliği ile birbirini besleyerek yeni kültürel 

fonksiyonların doğduğu yerdir.Kültürel olarak şehir kavramını tam anlamıyla 

değerlendirmek için kültür kavramını açıklamak yerinde olacaktır.  

1.1.5.1 Kültür 

Türk Dil Kurumu kültür kavramını; "tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü"74 olarak tarif etmektedir.Bu tanıma göre; kültür öğrenilen, 

sürekliliği olan, toplumsal, idealleştirici, doyum verici, uyum yapıcı, değişen ve 

bütünleştiren bir yapıya sahiptir.75 

Terim olarak “kültür”, latince colere fiilinden türetilmiştir. Colere; işlemek, 

yetiştirmek, düzenlemek, onarmak, inşa etmek, bakım ve özen göstermek, ekip biçmek, 

iyileştirmek, eğitmek v.b. anlamları birlikte içeren çok zengin bir anlam içeriğine 

sahiptir. Bu fiilden türetilen "cultura" terimini76 ilk kez Voltaire, insan zekâsının oluşu, 

gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır. Marx ise kültürü, 

doğanın yarattıklarına karşı, insanoğlunun yarattığı her şey olarak tanımlamaktadır.77 

Taylor kültürü; "insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği, bilgi, inanç, sanat, ahlâk, 

hukuk, âdetle ve diğer yetenekler ile alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütün" olarak 

                                                           
71 Kevin Lynch, Kent İmgesi, İrem Başaran (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Basım, 2012, 

s.2. 
72Mehmet Bayartan, "İnsan-Zaman-Mekân Bağlamında Şehirler", 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları 

Kongresi, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları,  2011, s.229. 
73 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, s.48. 
74 Türk Dil Kurumu,  Güncel Türkçe Sözlük, Erişim Tarihi:07.10.2018. 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bb9d725b1f1f7.29415984.  
75 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, 13. Basım,  İstanbul: Boyut Matbaacılık, 2015, s.146. 
76 Erdönmez, s.16. 
77 Güvenç, ss.121-123. 
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tanımlamaktadır.78 Kültürün içeriği; öğrenilmesinden, dilde saklanıp korunması ve 

eğitimle yeni kuşaklara aktarılıp aşılanmasından oluşmaktadır.79 

Kültür kavramının yüzlerce farklı tanımlamasının yapılabileceği bu nedenle tek 

bir tanım ile ifade etmenin zor olduğu yapılan çeşitli akademik çalışmalarda ve bilimsel 

kaynaklarda belirtilmektedir. Hayatın her alanı ile ilişkili olan ve her bilim dalının kendi 

alan ve bakış açısında göre tanımlamalarda bulunduğu kültür kavramı; en basit ve en 

genel anlamı ile "uygarlık" olarak tanımlanmaktadır. Başlangıçta bir işleme süreci adı 

altında ürün yetiştirimi, hayvan yetiştirimi ve zihin geliştirilmesi işlevine doğru anlamı 

genişletilen kavram, XVII. yüzyılın sonlarında, bir toplumun bütün bir yaşama biçimi 

olarak genelleştirilmiştir.80 

Kültür, insanın tinsel ve teknik alanında yarattığı, ortaya koyduğu şeylerin 

bütünlüğü olarak anlaşıldığına göre, bu anlamda kültür "insanlık" demektir. Ama 

insanlık veya kültür şu an ve aktüel olan değildir, o aynı zamanda tarihseldir.81 Tarihî 

süreç içerisinde, asırlar boyu yaşanmışlıkların üst üste birikimi sonucunda bir medeniyet 

tasavvuru oluşmaktadır. Zihinlerde ve gönüllerde oluşan bu medeniyet tasavvuru  

hayata yansıdığı zaman yani tercihler ve seçme yeteneği devreye girdiğinde, işte o 

zaman "kültür" otaya çıkmaktadır.82 Bu fikri destekleyen bir tanımlama yapan 

Malinowski'ye göre  kültür; "temel biyolojik ihtiyaçların tatmini amacıyla ortaya çıkıp 

öğrenilmekte; zamanla bu ihtiyaçlar teknik, yasal, ekonomik ve dinsel alanlardaki 

ihtiyaçlara doğru genişleme göstermektedir."83 

Kültür kavramının yapısı gereği; sürekli olarak yenilenen ve genişleyen bir 

olgu olduğu söylenebilir. "İnsan-mekân ilişkisi içinde kültür doğar, gelişir ve 

yönlendirici etkisiyle birlikte karşılıklı ilişki gerçekleşir. İnsanın içinde bulunduğu 

                                                           
78 Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, 3. Basım, İstanbul: Aktüel Yayınları, 2005, s.90. 
79 Mustafa Kocaoğlu, Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür, Konya: Çizgi Kitabevi, 2015, s.102. 
80 Aynur Can, "İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş", Türkiye'de Yerel Yönetimler,Ankara: Nobel 

Yayıncılık, 2008, s.336. 
81 Aynur Can, "Osmanlı Medeniyetinin Şehir ve Estetik Yorumu", Şehir Üzerine Düşünceler-I, Şehir Düşünce 

Merkezi Şehir Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2017, s.166. 
82 Ökten, Fincanımda Cola Var!, s.18. 
83 Kocaoğlu, s.103. 
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yaşam koşullarına uyumu, onların kültürüdür. Bu anlamda karşılıklı etkileşim aşağıdaki 

gibi ifade edilebilir."84 

                                              İnsan 

 

                          Mekân                          Kültür 

Şekil 1: İnsan, Mekân ve Kültür İlişkisi 

Kaynak:Aynur Can, Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: 

Rumelihisarı Örneği.85 

 

Sosyolojik olarak, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat 

eserlerinin tümü o toplumun kültürüdür. Kültür kuşaklar boyunca toplumun kazandığı 

deneyimlerin birikimi ile oluşan bir üründür; bir toplumun kültürü, o toplumun 

hafızasını da oluşturmaktadır.86"Her kültür sistemi kendi özelliklerine ve yapısal 

konumuna göre değişen iç ve dış dinamiklere bağlı bulunmaktadır. Kültürü böylesine 

bir bağımlılığın dışında düşünebilmek olanaksızdır."87 Tüm bu dinamiklerin içinden 

süzülerek gelen kültür, gündelik yaşam sorunlarına çözümler sunan bir araç setidir; 

gelecek için bir rehber olduğu gibi, geçmişe uzanan bir köprüdür.88 

Kültür; toplum içinde mevcut her çeşit bilgi, değer, görüş ve zihniyet ile her 

çeşit davranış şekillerini içine alan maddi ve manevi bir bütündür. Buradan hareketle 

kültürü maddi kültür ve manevi kültür olarak ikiye ayırmak mümkündür. "Maddi kültür, 

insanoğlunun gereksinim duyduğu her türlü maddi öğelerin bütünüdür. Manevi kültür 

ise yine insanoğlu tarafından oluşturulan, norm, değer, sembol, örf, adet, gelenek, 

inanç gibi manevi unsurların tümüdür."89 Öyleyse kültürü; toplum, insanoğlu, eğitim 

süreci ve kültürel muhteva gibi değişkenlerin ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkilerin 

                                                           
84 Aynur Can, "İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği", 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, s.6. 
85 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.6. 
86 Nalan Altay, "İzmir'de Hemşeri Dayanışmasının Kent Kültürü Üzerindeki Etkileri", Doktora Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2009, s.70. 
87 Fatih Tütüncü, "Yerel Yönetimlerde Kültür Yönetimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği",  Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ana Bilim Dalı, 2013, 

s.74. 
88 Eylem Özdemir, "Kültürel Farklılıkların Kentsel Siyasete Yansıması: Mersin Örneği, Doktora Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2009, s.14. 
89 Kocaoğlu, s.103. 
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bir işlevi olarak değerlendirmek gerekmektedir.90 Toplumsallaşma ile kazanılan kültür, 

ortak anlayışları paylaşan insanların bir grup içindeki davranışlarının ne olması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. İnsanlar, insan olmayı öğrenmek zorundadırlar ve 

insani gelişme bu toplumsallaşma sürecine bağlıdır.91 Kültür toplumların belirleyici bir 

özelliği olduğundan, o toplum içerisinde gelişir ve o toplumu ifade eden bir kavramdır. 

Kültürü, toplumsal çoğunluğun temel olarak doğru kabul ettikleri ve yaşayış biçimleri 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda kültür ile ilgili pek çok tanımda "toplumsallığa" ve 

"toplumun yaşayış tarzına" kültür adının verildiği görülmektedir.92 Dolayısıyla kültür; 

"toplum ve benzeri diğer unsurların, mekânla insanın ortaklaşa meydana getirdiği 

unsurlar"93 olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan ve mekânın ortak ürünü olması, "İnsan 

emeği ve insanın doğaya karşı etkin ve dönüştürücü çabası ile yakın ilişkisi bulunan 

kültür, bir başka anlamda insansal etkinlikler sonucunda ortaya çıkan ikinci bir doğa 

olarak benimsenebilir. İnsanların üretici çabalarının sonucunda ortaya çıkan ürünler 

ve değer yargılarının tümü"94 olan kültürü insan odaklı bir olgu olarak değerlendirmek 

gerekmektedir. Toplum, insan ve mekâna bağlı olan kültür kavramının "temel özellikleri 

şu şekilde sıralanabilir: 

• Kültür, öğrenilen bir süreçtir. 

• Tarihî ve süreklidir. 

• Toplumsaldır. 

• İdeal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir.  

• İhtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlacıdır. 

• Değişime açıktır. 

• Bütünleştiricidir. 

• Her şeyi kapsayıcıdır. 

• Simgelerle ifade biçimi kazanır. 

• Kültür, bir soyutlamadır. 

                                                           
90 Güvenç, s.129. 
91 Bozkurt, s.92. 
92 Kocaoğlu, s.104. 
93 Hasan Taşçı, "İslâm ve Batı Şehirlerinde Kentsel Mekânın Kimlik Bileşenleri",Teori ile Pratik Arasında Mekân,  

İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2. Basım,  2016, s.55. 
94 Tütüncü, s.73. 
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En geniş anlamı ile kültür, soyut kavramları anlayabilme ve kullanabilme 

olarak tanımlanırken, en sade anlamıyla, "hayatı yaşanmaya değer yapan şey"95 olarak 

tarif edilmektedir. Böylelikle hayatın kaba saba malzemesine incelik, zariflik ve 

kibarlıkları sanat ve sevgiyle katmak olarak yorumlanmaktadır.Kültür, yaşamımızdaki 

değerleri fiziksel çevredeki biçimlere dönüştürerek yaşam biçimini etkilemekte ve 

davranışlarımızı belirlemektedir. Her kültürel uzantı, mekânı kavramamızı, anlayışımızı 

ve mekân kullanımımızı yakından etkilemektedir.96 Bu doğrultuda kültür bir takım 

süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler aşağıda özetlenmiştir.  

1.1.5.2 Kültürel Süreçler 

İnsan doğduğu andan, yaşamının sonuna kadar kültürel süreçlerin içerisinde 

yer almaktadır. İnsanın doğal olarak, bulunduğu toplumla uyum içinde yaşamasını 

sağlamaya yardımcı olan bu süreçler; "kültürleme, kültürleşme, kültürlenme ve kültür 

değişimi" olmak üzere dört başlıkta değerlendirilebilir. 97 

1.1.5.3. Kültürleme 

Topluma uyumu sağlayan kültürleme, eğitim kavramından daha geniş 

kapsamlıdır. Eğitim bilinçli ve istendik şartlanmaları içermesine karşın, kültürleme 

tanımı gereği, bilinçsiz ya da bilinç dışı, kendiliğinden rast gele öğretmeleri ve 

şartlanmaları da kapsamaktadır. "Kültürleme en geniş anlamıyla, eğitim ve 

öğrenmedir."98 Bu bağlamda kültürleme; insanoğlunun kendi kültüründen 

öğrendiklerinin tümü olarak tanımlanabilir. 

1.1.5.4. Kültürlenme 

Kültürlenme; halk arasında yaygın olarak kullanılan "kültürlü olma" deyimi, 

bildiğimiz gibi, "aydınlanmış, eğitimli hatta mürekkep yalamış olma" halini ifade 

etmektedir.99 

                                                           
95 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, ss.337-338. 
96 M. Ebru Erdönmez  ve Altan Akı, "Açık Kamusal  Kent Mekânlarının  Toplum İlişkilerindeki Etkileri", 

 Megaron, Cilt.1, Sayı.1,  2005, s.69. 
97 Güvenç, s.159. 
98 Güvenç, ss.162-163. 
99 Güvenç, s.10. 



 
 

24 

 

1.1.5.5. Kültürleşme 

Kavram olarak kültürleşme, "kültürleme"nin tersi bir süreçtir. Kültürleme ile 

kendi toplumundan öğrendiklerinin tümü kast edilirken, kültürleşmede farklı 

toplumlardan öğrendikleri ve diğer toplumlardan aldığı, edindiği öğeler ve farklı 

toplumların karşılıklı olarak birbirini etkilemesinden söz edilmektedir. Kültürleşme 

kavramı, kültürleme kavramından çok daha eskidir. "Kültürel yayılma süreciyle gelen 

maddi ve manevi öğelerle, başka kültürden birey ve grupların, belli bir kültürel 

etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonunda her ikisinin de değişmesi"100 

durumudur. 

Kültürleşme kavramını TDK,"Bir kültürün ya da bir kültür öğesinin başka bir 

kültüre girmesi sonucu her ikisinin de değişmeye uğraması süreci" olarak 

tanımlamaktadır.101 Kültürleşme süreci için en az iki ayrı kültür sisteminin, sürekli ilişki 

içerisinde bulunmasını gerekli kılmaktadır.102 Drina Köprüsü romanında yazar İvon 

Andriç, Osmanlılar ile Sırplar arasında ilişkiden bahsederken kültürleşmenin öyküsünü 

güzel bir anlatımla ortaya koymaktadır.  

Tanpınar eski İstanbul'u tarif ederken; onu bir terkibe benzetmektedir. Öyle ki 

bu  terkip;  küçük büyük, mânalı mânasız, eski yeni, yerli yabancı, güzel çirkin ve 

bayağı bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından oluşmaktadır. Fakat oluşan terkip o 

kadar efsunî bir alemdir ki içine giren yabancı mıdır, yerli midir fark edilmemektedir. 

Çünkü şehrin bizzat kendisi, bizim olan mimari, musiki, hayat ve hepsini kapsayan 

kendimize mahsus duygulanmalar, hüzünler, neşeler ve hayallerle sadece bizim olan bir 

zamanı yansıtmakta103 olduğundan bahsederken İstanbul'un kültürel ortamında yaşayan 

insanlar birbiriyle etkileşerek değişime uğrayarak, toplumun kabullerine uygun hale 

dönüştüğünden yani kültürleşmeden bahsetmektedir. Uzun yıllar yabancı ülkede 

yaşayan birey ve gruplarda gözlemlenen değişmeler de kültürleşmenin bir sonucudur. 

1.1.5.6. Kültür Değişmesi 

"Kültürleşme süreci içinde insanlar değiştiği gibi, tüm kültürel öğeler, araçlar 

                                                           
100 Güvenç, s.159. 
101 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük,  İnternet Erişim Tarihi:07.10.2018, 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bb9fe999988a2.89006782 
102 Güvenç, s.165. 
103 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, 34. Basım, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2015, ss.124-126. 
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ve kurumlar da değişikliğe"104 uğramaktadır. Başka bir kültürle ilişki veya alışveriş 

sonucunda ortaya çıkan bu durum kültür değişmesi olarak tanımlanmaktadır. 

1.1.5.7. Alt Kültür 

Her yerleşme (üretim) biriminin kendine özgü kültürel özellikleri vardır. 

Büyük bir şehir yerleşmesinin farklı semt ve mahallelerinde farklı kültürler 

bulunabilmektedir. Milli sınırlar içindeki bu farklı birimlere ve sentezlere de "alt-

kültür" adı verilmektedir. Aynı kültür ve coğrafya bölgesindeki köylerin geleneksel 

benzerlikleri yanında etnografya ve folklor bakımından anlamlı farkları vardır.105İşte bu 

genel kültürün normlarına uyumlu olarak gelişen, bölgesel ve yöresel grupların davranış 

kalıpları alt kültürü temsil etmektedir. Bu bakımdan alt kültür, "toplumun belli bir 

kesiminin sahip olduğu kültürel örüntülerdir."106 Bir toplumun egemen kültürü, bütün 

üyeleri tarafından bütünüyle paylaşılmaz, alt kültür olarak bilinen farklılaşmalar 

bulunurmaktadır. Bu durumun genel kültürü zenginleştirdiği söylenebilir.  

Alt kültür, belirli bir yaşam tarzının zenginliklerini meydana getiren, egemen 

kültür kalıbından, yörelere ve toplumsal kategorilere göre değişen bir yaşam tarzı107 

sunmaktadır. Duverger, kültürel bir bütünün, her biri düzenli olarak etkileşim halinde 

olan bir takım modellerden oluşan "alt-bütünler"e ayrılabileceğini öne sürmüş ve genel 

özellikler gösteren kültür yaklaşımlarının yanı sıra, farklı alt-kültür oluşumlarının da 

genel kültür bağlamında ele alınabileceğine108 dikkat çekmiştir.  

1.1.6. Mimari Açıdan Şehir 

Tarihsel süreç boyunca şehirlerin fiziksel yapılarının şekillenmesinde çevrenin 

doğal  yapısı ile birlikte toplumların kültürel yapıları, politik ve stratejik tutumlar, idari 

yapılanmaları, yaşam biçimleri ve geçim kaynakları gibi sosyo-ekonomik veriler son 

derece etkili olmaktadır.109 İnsan hayatını idame ettirmek, ihtiyacı olan faaliyetleri 

yürütmek için gereken bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi, bu oluşum içinde şehirde 

                                                           
104 Güvenç, s.165. 
105 Güvenç, s.144. 
106 Bozkurt, s.105. 
107 Bozkurt, s.105. 
108 Kocaoğlu, s.104. 
109 İ. Eren Kürkçüoğlu, "İdeal Arayışında Bir Dönüm Noktası: Yıldız Şehirler",İdealKent Kent Araştırmaları 

Dergisi,  Ankara: Adomar Yayıncılık, 1.Sayı , 2010, s.79. 
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artan ve yoğunlaşan nüfusun bütün bu faaliyetlerinin çelişki ve çatışmalara sebep 

olmadan gerçekleşmesini sağlayan ahlakî, iktisadî, hukukî ve idari sistemleri vücuda 

getirdiği110 bilinmektedir. Bu bağlamda insanın içinde yaşadığı çevre, şehir ve ev; 

insanın her an dünya ile varlığı arasındaki ilişkiyi yönlendirmekte ve düzenlemektedir. 

Şehir olgusunun en önemli alanı, böylece kültürel varlık, tarih ve gelecek bilinci ile 

oluşan mimari çevrede cereyan etmektedir.111 Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ve 

uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehri ve oradaki 

mekânları, sosyal, kültürel, ve kimliksel arka planlar olmadan anlamak ve algılamak 

mümkün değildir.112 Şehirdeki her bir fiziki oluşum muhakkak ki bir ihtiyacı 

karşılamaktadır.  

 

Resim 3. Galata Kulesi, Haliç, İstanbul 

Kaynak:https://gezilmesigerekenyerler.com/istanbul/galata-kulesi-nerede-nasil-gidilir-ve-giris-ucreti-

beyoglu-istanbul.html    Erişim Tarihi: 25.05.2019 

 

Cansever "inanç sistemlerini, mimarinin oluşmasında zaruret"113 olarak 

görmektedir. Bu belli bir inanç ve değer birikiminin sonucunda oluşagelen mimari 

yapıların da insanlara her yönü ile etki ettiğinden söz edilebilir. Bu bağlamda İvo 

Andriç, Drina Köprüsü romanında köprü üzerindeki kapiyanın, Vişegradlılara 

etkilerinden bahsetmektedir. Romandaki şu sözü bu anlamda dikkat çekicidir; "Acaba 

bu neşeli insanları böyle yapan Kapiya mıdır? Yoksa istek ve ihtiyaçlarına cevap 

vererek, Kapiya kendi zekâ ve muhayyilelerinden mi doğmuştur. Bu boş ve anlamsız bir 

sorudur. Çünkü insanların ihtiyaç, düşünce ve isteklerine cevap vermeden, rastgele 
                                                           
110 Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, s.104. 
111 Tugut Cansever, İstanbul'u Anlamak, 3. Basım, İstanbul:Timaş Yayınları, 2011, s.252. 
112 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân,Meydan, s.15. 
113 Cançelik, s.30. 
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meydana gelmiş hiçbir yapı yoktur. Nasıl ki mimarlıkta da motifsiz şekiller ve keyfî 

çizgiler bulunamaz."114  

Şehri oluşturan bileşenlerinin tanımında ve değerlendirilmesinde ayrı 

yönlerden yaklaşan ilmi disiplinler, ortak sorunlara da çeşitli yönlerden yaklaşmaktadır. 

"Örneğin, toplum bilim; insan ve toplum ile coğrafyacılar çoğunlukla doğa ile mimar ve 

diğer teknik dallar çoğunlukla kabuklar-örtüler ile uğraşmaktadır. Oysa şehir ile ilgili 

sorunların çözümlenmesinde ve kontrol altına alınmasında soruna yaklaşım geniş 

kapsamlı ve çok yönlü olmalıdır.115 Çünkü şehir bütün yönleriyle ele alındığında, bir 

bütünlük arz etmektedir.  

Şehri meydana getiren temel süreçlere bakıldığında, önem sırasına göre; 

rekabet, yoğunlaşma, merkezileşme, ayrışma, istila ve birbirini izleme (art arda gelme) 

süreçleri dikkat çekmektedir. Bunların işleyişi, kentin fiziksel yapısını oluşturan "doğal 

alanlar"ıda ortaya çıkarmaktadır.116 Binlerce yıldan bu güne, Allah'tan aldığı 

sorumluluk ve bağışlarla, yeryüzünün asıl enerjisi olan insanın ortaya koyduğu en 

büyük sanat eseri olan şehir117 olgusu doğal ortamın dışında, insanın bizzat kendisinin 

ortaya çıkardığı en büyük ve en anlamlı sanat eseridir. Bu nedenle şehirler, insana 

medenî bir yaşam alanı da sunmaktadır. Bu yaşam alanları çok katmanlı ve çok 

desenlidir.  

İşte bu çok katmanlı fiziki yapı; cadde, sokak, mahalle, meydan, dini mekan ve 

çarşı gibi mimariyapılardan meydana gelmektedir.Şehre bir çok açıdan nüfuz eden 

mimariyapıyı oluşturan olguları ayrı ayrı açıklamak, şehri mimari açıdan 

değerlendirmede yardımcı olacaktır. 

1.1.6.1. Kentsel Doku ve Kent İmgesi 

Türk Dil Kurumu'na göre imge; "duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu 

olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj"118 olarak tanımlanmaktadır. 

                                                           
114 Andriç, s.23. 
115 Manavoğlu ve Ortaçeşme, s.3. 
116 Weber, s.33. 
117 Metin Önal Mengüşoğlu, "Şehir Kuran İrade:Büyük Enerji", Şehir ve Düşünce Dergisi, İstanbul: Şehir Düşünce 

Merkezi Şehir Yayınları, 11. Sayı, 2018, s.10 
118 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, İnternet Erişim Tarihi:05.05.2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ccf34147f29f0.50877041 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ccf34147f29f0.50877041
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Yerleşim mekânının, sosyal ilişkiler açısından anlamı, işlevi, tarihiyle ilişkisi ve hatta 

ismi o şehrin imgesini etkilemektedir.119 

"İnsan-insan ve insan-mekân ilişkisinin ortaya çıkardığı bir gerçeklik olarak 

"kent" bir arada yaşam deneyimini yönetim kavramı ile buluşturur, kentsel mekânla 

sınırlar ve ona görünen bir form kazandırır."120 Ortaya çıkan bu form ile şehir hem 

bütünü, hem de parçaları itibariyle tamamen simgesel bir dünyadır. Esasen şehrin her 

bir unsuru, başlı başına bir anlam taşımaktadır. Ayrıca her bir unsur, o bütün ve büyük 

anlamı tamamlamaktadır.121 Bu çerçevede kentsel dokuyu oluşturan kimlik, yapı ve 

anlam122 birbiriyle bağlantılıdır. Bu simgesellik, ilahi simge veya dünyevi simgelerle 

sağlanıyor olabilir. Simgelerin bazıları toplumsal anlamlar taşırken, bazıları da bireysel 

olabildikleri gibi bireyler arası ilişkilerin de anlamsal ifadeleri olabilirler. Mekanın 

ölçeğinin de simgesel bir dili bulunmaktadır.123 Zaman, durum ve kişilere göre değişen 

etkileşim özelliklerine yol açmaktadır. İyi tasarım insanın kendi yarattığı çevreye uyum 

sağlayabilmesi için kendini yeniden şekillendirmesine yol açmaktadır.124  

Çevresel imgenin asıl işlevi, yön bulmaktır ve durum duygusal çağrışımlarda 

bulunabilmenin temelini oluşturmaktadır. İmge; hareketin yönünü belirleyici bir harita 

görevi görmenin yanı sıra bireyin, bilgilerini bağdaştırabileceği ve harekete 

geçirebileceği genel bir referans çerçevesi olarak da işlev görmektedir. Bu açıdan, 

güven kaynağı ve sosyal alışkanlıklar kümesi gibidir. Gerçeklerin ve olasılıkların 

düzenleyicisidir.125  

Şehirler içinde barındırdığı maddi ve manevi tüm unsurları bir imgeye 

yüklemekte ve onu içinde yaşayan insanlara yansıtmaktadır. Örneğin; İstanbul'da tarihî 

yarımadanın "Dersaadet" olarak adlandırılması, Paris'in "Eyfel Kulesi", Venedik'in "aşk 

ve romantizm çağrıştıran su kanalları ve gondolları" insanların zihinlerinde birer imge 

oluşturmaktadır.  Şehirde öne çıkan bu imgeler insanların düşünsel ve duygusal 

dünyalarına etki etmektedir.  

                                                           
119 Lynch, s.51. 
120 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.330. 
121 Cançelik, s..40. 
122 Lynch, s.8. 
123 Erdönmez, ve Akı, s. 76. 
124 Erdönmez, ve Akı, s. 69. 
125 Lynch, s.140. 
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1.1.6.2. Kent Kimliği 

Kent kimliği; yaşadığımız şehrin diğerlerinden ayrılması ve tanınmasını, 

yapılacak yatırımların standartlarının yükselmesini, hatta toplumsal duyarlılığın 

artmasını sağlayan en önemli unsurdur.126 Kimlik son derece dinamik bir fenomendir. 

Kimliği oluşturan toplum ve insan ilişkileri, teknolojik, bilimsel gelişmeler 

doğrultusunda sürekli olarak tanımlanmakta ya da üretilmektedir.127 

"Kent kimliği, kentin karakteri doğal, sosyo-ekonomik ve inşa edilmiş 

çevresinin mekânsal öğeleri ile oluşmuş bir bütünsellikle tanımlanır. Kenti kent yapan 

öğeler tarihsel, kültürel ve coğrafik kültür öğeleri  olarak sayılmakta ve bu kimliğin 

kendine özgü karakteristikleri ile oluştuğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda kent 

kimliğinin, uzun sürekliliklerin tutarlı ve istikarlı bir biçimde yaşama katılma serüveni 

olduğu söylenebilir."128 Sosyal ilişkilerin ve toplumsallığın tutarlı ve istikarlı olarak 

geliştirdiği mekânlar o şehre dair kimliği de zaman içerisinde meydana getirmektedir. 

"Şehrin oluşturduğu ortamda insanlar hem birbiriyle hem de şehrin mekânsal olarak 

kendisiyle, kente ait değerler ve bizzatihî bu değerleri üretenlerle iletişim"129 içindedir. 

Sürekli olarak yaşanan bu iletişim sonucunda şehri oluşturan önemli faktörler öne 

çıkmakta ve şehirler çeşitli ilmi disiplinler açısından tasnife tabi tutulurken aslında bir 

kimlik tanımlaması da yapılmaktadır. Örneğin; "coğrafi olarak “kıyı şehri”, ekonomik 

olarak “ticaret şehri”, kültürel olarak “sanat şehri” veya tarih olarak “ortaçağ” şehri 

derken aslında zaman içinde o şehrin kazandığı kimliğe güçlü bir atıf"130 yapılmaktadır. 

Kentin kimliği, mekân ve kültür karşılıklı ilişki içindedir. Bu üçlü ilişkide 

kentsel mekân insandan bağımsız olarak fiziki bir tanımlamayı ifade ederken, kimlik ve 

kültür mekânı kullanan insan ve mekânın birikimlerinin toplamı olarak 

tanımlanabilir.131 Bu bakımdan "Kent kimliğinin temelde iki oluşturucusu, çoğaltıcısı ve 

taşıyıcısının kentsel mekân ve insan"132 olduğunu söylemek mümkündür. R.Barthes’a 

göre "kent bir söylemdir, bu da o kentte yaşayanların dilidir. Nesilden nesile toplumsal 

                                                           
126 Talha Kös, "İdeal Kentler Zirvesi", Şehir Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2016, s.134. 
127 Ümit Kurt, "Demokratik Bir Kent Kültürü İnşası", Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak, 

İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2012, s.98. 
128 Aynur Can, "Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler", Teori  İle Pratik 

Arasında Mekân, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2. Basım, 2016, s.156. 
129 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, s.45. 
130 Taşçı, Kent Meydanı Kimliği ilişkisi Üsküdar Meydanı Örneği, s.27. 
131 Taşçı, İslâm ve Batı Şehrinde Kentsel Mekânın Kimlik Bileşenleri, s.63. 
132 Taşçı, İslâm ve Batı Şehrinde Kentsel Mekânın Kimlik Bileşenleri, s.55. 
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yaşamın simge ve izlerini taşıtan kent ve mimari, kültürün de bir parçasını 

oluşturmaktadır."133 Kent kültürü, uzun bir zaman süreci içinde biçimlenen, kentin 

coğrafi içeriği, tarihî birikimi, mimarisi, yerel gelenekleri ve yaşam biçimi niteliklerinin 

karışımı olarak karşılık bulmaktadır. Kentin tamamlayıcı özellikleri tarihsel, kültürel ve 

coğrafi kültür ögeleri olarak sayılmakta ve "kent kimliği", kentin kendine özgü 

karakteristikleri ile bu olguların birlikte etkileşimleri sonucunda oluşa gelmektedir.134 

1.1.6.3. Kent Estetiği 

Kent estetiğini meydana getiren "kentsel biçimlenmenin belirleyici koşulları 

olarak doğal koşullar, sosyal, ekonomik ve teknik koşullar toplumun realitesini temsil 

ederken inançsal, düşünsel ve estetik koşullar toplumun idealitesini ifade etmektedir. 

Realite ve idealite arasındaki eşikte doğrulabilen insan ve toplumlar"135 şehre bir 

kimlik ve estetik değer katarak, inşa edebilir ve çözümleyebilirler. Genel hatları ile kent 

estetiği, "insan-mekân ilişki ve etkileşiminin görünür alana taşıdığı biçimler ve bu 

etkileşimli ilişkinin arka planını bilgi, duygu ve görgü boyutu ile bizzatihi yaşanarak 

içine alan bütünün, kent ölçeğinde yansımaları"136 olarak tarif edilebilir. 

1.1.6.4. Silüet 

Fransızcadan (silhoutte) kelimesinden dilimize geçen 'silüet' kelimesi mimarlık 

sözlüğünde; "bir şeyi yalnız bir kenar çizgileri ile gösteren resim"137 olarak 

tanımlanmaktadır. Bir başka açıdan silüet, "karanlıkla aydınlık arasında bir kentin 

kimliğini açık ve berrak bir biçimde dışa vuran en yalın dış çizgisidir. Uzaktan 

bakıldığında kent bu hat ile kendini ele vermektedir."138 Silüet şehre dair bir çok bilgiyi 

de bu dış çizgi içerisinde barındırmaktadır.  

Silüet ile simgeleşen şehir, ona bakıldığında bir çok anlam çağrıştırmaktadır. 

Bu bağlamda "Bir şehri simgeleştirmek, tarihiyle, özel konumuyla, etkinlikleriyle 

kısacası tüm kapsamıyla çağrıştırmak, duyurmak, tanıtmak, benimsetmek anlamına 

gelir ve artık kent denilince simgesi, simgesi görülünce o şehir akla gelir. Şehrin ilk 

                                                           
133 Erdönmez, ve Akı, s.76. 
134 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.339. 
135 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.186 
136 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.156. 
137 Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 11. Basım, İstanbul: Yem Yayınları, 2010, s.422. 
138 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.164. 
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sunduğu görüntü, doğal ve yapısal elemanlarının bileşkesi olup akıllardan silinmez ve 

kentli üzerinde iz düşüm ve çağrışımlar oluşturur. Kent silueti, kentsel estetiğin 

değerlendirilmesinde ve kentsel bütüne ulaşmada yol gösterici elemanlardan en 

önemlisidir. Kentin siluetleri ve peyzajı, o kentin imajında etkin rol"139 oynamaktadır. 

Ortaya çıkan tüm bu imaj ile birlikte şehirler; insanın maddi ve manevi 

boyutları olduğu gibi "kentlerin de, bir görünen biçimleri bir de fark edilen, hissedilen, 

yaşanan ancak, görünmeyen yüzleri vardır. Kent ölçeğinde yaşanan karmaşık ilişki ağı, 

dış biçime, silüete yansımakta" 140 böylece kentin görünmeyen yüzü hakkında da fikir 

vermektedir. Kent, her durumda gözün görebileceği, kulağın işitebileceğinden fazlasına 

sahiptir ve keşfedilmeyi bekleyen bir dekor ya da manzarayı silüet içinde 

barındırmaktadır.141 "Bir toplumun var olması ve onun özelliklerinin, fiziksel olarak 

mekânda görünür dünyaya yansıması bir sosyal gerçeklik, olgu ya da fenomendir. 

Tarihin akışında, geçen bir zaman dilimine tutunmuş, bir çok toplum/lar, yeryüzüne 

kendi gerçeklerini, doğrularını ve değerlerini nakşetmektedir."142 

 

Resim 4. İstanbul Silüeti 

Kaynak: http://bilgimat.com/istanbul-efsaneleri/   Erişim Tarihi:25.05.2019 

 

'Bir şehrin önce uluları görünür.' sözünü şehrin silüetiyle yan yana 

okuduğumuz zaman bir silüetin şehrin değer yargıları ve hiyerarşisi hakkında bilgi 

verdiğini söyleyebiliriz. Bu öğeler, şehri kuran medeniyetin değerler sistemine ait 

simgesel yapılardır. Bunlar geçmişten intikal ettiği gibi yeniyapılar da olabilir. Bu 

                                                           
139 Çiğdem Sakıcı, "Kentsel Silüet Tasarımı: Kastamonu Örneği", Araştırma Makalesi, Kastamonu Üniversitesi 

Orman Fakültesi Dergisi, Sayı .17,  2017,  s.654. 
140 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.339. 
141 Lynch, s.1. 
142 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.341. 
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yapılardan hareketle, şehre hakim olan medeniyet tasavvuru, bu tasavvurun iktidar ve 

ihtişamı ve estetik anlayışı çok açık bir şekilde yorumlanabilir. 143  

Kentler içerisindeki tüm yapıları ile maddî ve manevî anlamda bir simgeler 

bütünüdürler. Matematikte, semboller nasıl birçok ilişkiyi görünmez ve kısa yollu 

kılıyorsa, kültür konusunda da semboller, kültürü özetle ya da kodlayarak 

aktarmaktadır. Silüete formunu veren bu kodlar, coğrafî ve topoğrafik veriler ya da 

doğal yapının sunduğu dekor eşliğinde, orada yaşayan toplumun düşünsel  ve duygusal 

dünyasından beslenerek, zaman içinde bir biçim almaktadır. "Mimari ile dışardan 

izlenen formun içi yine insan tarafından doldurulur. Göze hoş gelen biçimler kadar renk 

tercihleri, müziği, kendine has kokuları ile her kentte, özgün bir dünya inşa 

edilmektedir."144 Bu özgünlük her şehir için ayrı bir silüet formu ile karşımıza 

çıkmaktadır.  

1.1.6.5. Mekân 

Mekân kelimesinin aslı Arapça olup "kevn" (oluş)den türetilmiştir. Kevn 

kelimesi ise olmak, meydana gelmek, sonradan olmak, zamansız ve devamlı olmak, 

belli bir şekle girmek ve varlık gibi anlamlara gelmektedir.145  

Mekân; insanların içinde hareket edebileceği, eylemde bulunabileceği; ya 

düzlem elemanların bir araya gelmesiyle ya da üç boyutlu kitlelerin oyulmasıyla elde 

edilen kavramsal bir varlık olarak tanımlanmaktadır.146 Mimarlık literatüründe "mekân" 

insanı çevreden belirli ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan 

boşluk, boşun, olarak tanımlanmaktadır.147 Mekân, insanın insanla, insanın nesneyle ve 

nesnenin nesneyle olan aralıklarının, uzaklıklarının ve ilişkilerinin üç boyutlu bir 

anlatımıdır.148"Sonsuz bir boşluktan daraltılmış çevremize kadar her alan "mekân" 

kavramı içinde değerlendirilebilir. Mekânın sınırlandırılmasına dair  çabalarda öne 

                                                           
143 Cançelik, s.32. 
144 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, ss.339-340. 
145Mazhar Bağlı, "Modern Ontolojik Güven Bağlamında İnsan ve Mekân/Ev (Hane):Bir Mekân Sosyolojisi 

Denemesi". Teori ile Pratik Arasında Mekân, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2. Basım, 2016,  

s.18. 
146 Semra Aydınlı, "Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model", Doktora Tezi,  İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986, s.16. 
147 Doruk Görkem Özkan,  Abdullah Çiğdem ve Sinem Dedeoğlu Özkan, "Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal 

Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi Örneği", Kesit Akademi Dergisi, Sayı.12, 2017,  s.429. 
148 Erdönmez ve Akı, s.69. 
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çıkan unsur, eylemlerimizin içinde cereyan ettiği alan ve işlemler olmaktadır."149 

Felsefî anlamda mekân; "varolanların içinde yer aldığı, tüm sınırlı 

büyüklükleri içine alan uçsuz bucaksız büyüklük, eni, boyu ve derinliği olan hacim, 

günlük dilde ; yer, yurt, ev ve barınak"150olarak ifade edilebilir. Lefebvre için mekân, 

üretimin bir sonucudur; insanlar yaşamlarını sürdürdükleri mekânları kendileri 

yaratırlar. Bu doğrultuda "mekânın sosyal üretimini; algılanan mekân, fiziksel olarak 

var olan mekân ve ampirik olarak gözlemlenen çevre"151 olarak açıklamaktadır.  

Mekân; bir bakımdan bir yer, bir işaret noktası, bir adres ve koordinat sistemi 

ile ifade edilen bir noktadır. Bir diğer açıdan ise bir nicelik, kullanılan bir yüzey ya da 

hacimdir, tüketilen ve kullanılan bir sermayedir.152 İnsanların hareketlerine izin veren 

veya sınırlandıran mekân, bu açıdan yönlendirici bir özelliğe sahiptir.153 Mekânı 

algısında; ilk olarak renk-ışık, doku, form gibi mekansal uyarım elemanları görsel 

algılamanın temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan mekân, sabit ve hareketli pek çok 

uyarım elemanına sahiptir. Kamusal, yarı-kamusal, yarı özel ve özel mekânlarda 

yaşamının büyük bir kısmını geçirme durumunda olan insan davranışı, bu elemanların 

sadece formu değil, ışığı, rengi, dokusu birlikteliğinde şekillendiği, yönlendiği 

söylenebilir. İnsanın mekânla renk, ışık, doku ve form aracılığı ile kurduğu reaksiyonlar 

insanın mekânla iletişimi olarak görülebilir. 154 Toplumlar belirledikleri coğrafyada bir 

şehir inşa ederken, imkânları doğrultusunda yaşam biçimlerini, kültürlerini bulundukları 

mekâna yansıtırlar. Bu durumda birkaç açıdan yaşam biçiminin, kültürel değerlerin ve 

inançların mekân üzerinde etkili olduğu söylenmektedir.155 

İnsan-mekân etkileşimi ile önce insan yerleştiği şehre şekil verir, sonra da 

ortaya çıkan şehrin içinde yaşayan insanları şekillendirdiğinden söz edilebilir. Bu 

bağlamda şehirleri insanların içinde kaybolup benliklerini yitirdikleri bir "yer" olmaktan 

çıkarıp, insan ve insanın çevresiyle ilişkileri bakımından çeşitli olasılıkları 

                                                           
149 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.159. 
150 Bağlı, s.18. 
151 Ceren Mert, "İstanbul'da Bir Üçüncü Mekân Okuması: 'Pozitif' Titreşimler ve Babylon", İdealKent Kent 

Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, 2010, ss.90-91. 
152 Özge Öztürk, "Ev Kavramı ve Çocuklarda Konut Çevresinin Algılanması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, s.32. 
153 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.160. 
154 Aysu Başkaya ve Diğerleri,"Mekansal İmaj Üzerine Bir Deneme: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Eğitim Bloğu Giriş Holü ", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt.18, Sayı.2, 

2003, s.81. 
155 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.165. 



 
 

34 

 

öğrenebileceği mekânlar olarak görmek gerekmektedir.156 Her birey var olmak 

suretiyle, kent mekânını tüketir ve kentsel mekânın üretimine katkı sağlar. Aynı 

zamanda kentin, maddi ve ruhsal olanaklarından yararlanır veya kentin maddi kısıtlarına 

ve ruhsal tahribatına maruz kalır.157 Şehir, insanı ruhen ve fizîken etkilemektedir. Hatta 

"insanoğlunun şehirlerde, şehirlerin dışında olduğundan farklı düşündüğü,  hissettiği, 

tepki verdiği gözlemi, neredeyse şehrin kendisi kadar eskidir. Gerçekte şehir, bir zihni 

durum, bir gelenek ve görenekler, örgütlü davranışlar ve duygular bütünüdür."158 Öyle 

ki bir şehrin ruhu, esasında yeni bir tür olan kitle ruhunu oluşturmaktadır. Şehirler; 

yapıların bir araya getirdiği fiziki bir oluşum olduğu kadar, manevî ve ruhsal yönü de 

olan bir yapı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar yakın fiziki mesafeye rağmen 

birbirlerini “görmeden”, “umursamadan” “modern kayıtsızlık” halinde yaşarlar. Şehirler 

bu yönleriyle özgürlüğün, yabancılaşmanın, varoluşun ve yalnızlığın mekânları olarak 

tanımlanabilir.159 

İnsanın mekânla ilişkisinde iki boyut ortaya çıkmaktadır. Bilişsel-zihinsel 

boyut, mekânı fiziksel-matematiksel olarak kavramları açarken, duyuşsal ve duygusal 

boyut, insanın sahiplenme, kendileme, aidiyet gibi kavramları kullanarak farklı bir ilişki 

biçimi ortaya koymaktadır.160 Taşçı'nın Braudel'den aktardığına göre; "Bir kent, ister 

büyük olsun ister küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok daha 

başka bir şeydir. Bununla birlikte sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de 

değildir. Toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak şehir, dünyevî olanı kutsal 

olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, 

aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, 

aynı zamanda da onun yapısını oluşturduğu çok boyutlu bir mekân olarak karşımıza 

çıkmaktadır."161 

Kenti kapitalist gelişmenin öznesi olarak gören Henri Lefebvre’ye göre 

mekânın ideoloji ve siyasetten arındırılmış salt bir nesne olması kabul edilemez, aksine 

mekân her zaman politik ve stratejik öneme sahip olmuştur.162 Mekân; fiziksel bir 

                                                           
156 Bağlı, s.15. 
157 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.131. 
158 Weber, ss.40-45. 
159 Aytaç, s.2. 
160 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.334. 
161 Taşçı, Kent Meydanı Kimliği ilişkisi Üsküdar Meydanı Örneği, s.26. 
162 Turut ve Özgür, s.10. 
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dönüştürme hareketi olmakla birlikte sosyo-kültürel bir boyut da içermektedir.163 Tüm 

farklılıklara rağmen, her sınıf ve katmandan insanların birbirleriyle buluştukları, 

malların değiş tokuş edildiği ve fikirlerin yayıldığı mekânlar; şehirlerdir. Bu açıdan 

şehir bir ilişkiler ve kararlar merkezinin164 de mekânı durumundadır.  

1.1.6.6. Kentsel Mekân 

Kentsel mekânlar, şehirde yeşayan tüm kesimden insanları bir araya getiren, 

farklılık ve ayrım gözetmeksizin sosyal etkileşimde bulunmaklarına olanak sağlayan 

mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. "Tarihsel olarak kentsel kamusal mekânlar, 

toplumdaki çeşitliliklerin ve farklılıkların merkezleri olmuştur. Konut yerleşimleri bile 

sınıfsal, kültürel ve etnik gruplar olarak ayırım gösterirken; buna karşı kentler ve 

kentsel açık alanlar, bireyin ve toplumun bir arada bulunduğu, sosyal etkileşime 

girdiği, her türlü sosyal sınıf ve kültürel gruptan, birbirlerinden çok farklı özelliklere 

sahip insanların bir araya geldiği, birbirleriyle temas kurdukları, toplumun farklı 

kesimleri için buluşma alanı vazifesi gören mekânlar olmuştur."165 

Sosyal iletişim alanı olmanın yanında, üretilen ve her türlü yapıp etmelerin 

paylaşıldığı şehre katılım mekânı olarak önemli bir fonksiyona sahiptir. "Üretilenleri, 

fikirleri ve duyguları karşılıklı paylaşmak, bir araya gelmek ve yaşamın olanaklarına 

beraberce sahip olmak anlamında, 'kolektif ait oluş' yerleşim alanı ile 

vurgulanmaktadır. Kentsel mekânlar, kolektif ait oluşun yaşandığı yerler166 olarak tarif 

edilebilir.Ancak kentsel mekânı ortaya çıkaran ilişkilerin önceliği ne olursa olsun, bu 

ilişkiler toplumun önceliklerinin mekânsal örgütlenmesinin167 kamusal alana 

yansımasıdır. 

1.1.6.7. Sokak 

Sokak; şehrin, mahallenin damarı ve temel dokusudur. Mahalleyi oluşturan 

binaları, evleri ve hatta insanları birbirine ulaştırmaktadır. Sokak sadece fiziki bir birim 

                                                           
163 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.5. 
164 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.14. 
165 Ebru Erdönmez, "Bir Kamusal Alan Örneği: San Marco Meydanı", Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı.4, 2013, 

s.102. 
166 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.336. 
167 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.165. 
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değil, aynı zamanda toplumsal bir birimdir. Sokağa çıkılmadan toplumsal yaşama 

ulaşmanın imkanı bulunmamaktadır. 168 

Sokak her şeyden önce şehrin maddi sorunlarını temsil eder, çünkü burada tüm 

topluluğun iş birliğiyle özgür bir yol, "açık bir yol" (trafik ve ulaşım için bir meydan 

okuma) sağlanmaktadır. Sokak, özgür şehrin simgesidir.169 Bir çok kültürde sokaklar, 

tarih boyunca devrimlerin, kutlamaların ve çeşitli aktivitelerin yeri, dolayısıyla sosyal 

iletişimin ana mekânı olmuştur. 170 Bu sosyal dokunun oluşumunda sokaklar, kentin 

temel dış mekanını ve kentsel yapının esas bileşenidirler. Sokağın formla ilişkili iki 

temel özelliği bulunmaktadır: bu da aynı anda hem yol, hem mekân olmasıdır. Kuşaklar 

boyunca sokaklar, kent toplumlarına hemen evlerinin önünde kamusal açık alanlar 

sağlamışlardır. Herhangi bir kamusal alan tasarımındaki ikinci temel unsur, sokakların, 

kamusal açık alan sistemi olarak önemlerinin anlaşılmasıdır.171"Sokaklar, fiziksel 

çevrenin oluşturduğu açık kamusal mekânlar olarak, Jane Jacobs’un değindiği gibi 

şehri fark edilir ve heyecan verici kılan en önemli öğelerdendir. Koridor yapısındaki 

sokaklar kalabalık kaldırım hayatının oluşması toplum içinde etkileşime imkan 

yaratmakta, ilişki biçimlerini ortaya çıkartmaktadır."172 Sokaklar, kentin hareket ve 

canlılığını sağlayan, açık ve sürekli bağlantılardır. İnsanın evinden çıktıktan sonra 

kentle bağlantısı sokaklar aracılığı ile kurulur. İnsanın kendini ve kentini tanıması ve 

kimlik belirlenmesi sürecinde sokaklar önemli rol oynamaktadır.173 

1.1.6.8. Yol 

Kentsel sistemin içerisinde, hareketin alışılagelmiş ya da potansiyel hatlarının 

ağı, yani yollar, bütünün düzenlendiği en etkili araçtır. En önemli hatlar, çevresindeki 

diğer öğelerden ayrılabilmesi için kendilerini özel kılan eşşiz bir özelliğe sahip 

olmalarıdır.174 "Kent, normal olarak, düzenlenmiş yol kümelerince yapılandırılır. Böyle 

                                                           
168 Köksal Alver, "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği", İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, 

2010, s.121. 
169 Weber, s.77. 
170 Gülden Demet Oruç, "Şehir Eski Merkezlerinde Mekansal Değişim ve Yeniden Canlandırma Stratejileri: İstanbul 

Tarihi Yarımada Eminönü Örneği", Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, s.38. 
171 Erdönmez ve Akı, s. 72. 
172 Erdönmez ve Akı, a.g.m. s.72. 
173 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği,  s.21. 
174 Lynch, s.106. 
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bir kümenin stratejik noktası, bu kümenin kesişim noktasıdır."175 Yollar, bir meydanda 

kesişir ve bu meydanlar önemli bir stratejik görev üstlenmektedir.  

1.1.6.9. Kent Meydanı 

Mimarlık sözlüğünde meydan; "halkın toplandığı, çoğu binalarla, ağaçlarla ya 

da doğal engellerle çevrili, düz, açık ve geniş yer, alan" olarak tanımlanmaktadır.176 

"Mimari elemanlarla sınırları belirlenmiş, toplumsal işlevi olan ve kentin belli 

alanlarından gelen akışların birikim noktası haline gelen ve bu çerçevede kent 

dokusuna entegre olmuş kent parçası meydan olarak"177 tanımlanmaktadır. Meydanlar; 

bir taraftantoplumun yaşam biçimini, kültürünü, ticari alışkanlıklarını ve geleneklerini 

birbirlerine aktardıkları mekânlardır. Diğer taraftan ise ilginin toplandığı durağan 

noktalar olup, şehri karakterize eden elemanlardan biridir.178 Lewis Mumford'un 

deyimiyle; eğer "kent insanoğlunun ikinci önemli icadı ise", o zaman geleneksel kent 

planlamasında en önemli icat çok fonksiyonlu kent meydanıdır. 179 Kent meydanı; 

insanoğlunun kentsel mekânda kullandığı ilk mekânsal form olarak kabul edilir. Kent 

meydanları, özellikle Batı şehrinde, toplumların tarih boyunca taşıdıkları sosyal, 

kültürel yaşam biçimlerinin mekâna yansıyan şeklidir. Kent meydanıyla toplumun 

kültürü ve yaşam biçimi arasındaki ilişki sürekli bir etkileşim ve iletişim içinde sürüp 

giden karşılıklı ilişkidir.180 İnsanoğlunun kullandığı "ilk kamusal mekânlardan biri olan 

meydanlar, tarihsel süreçte üstlendikleri farklı işlevlerle kentsel yaşamın önemli bir 

parçası olmuşlardır. Meydanlar, kentsel dokuda odak noktalarını tanımlar ve toplanma 

işlevini içerirler. Bu nedenle meydanlar kentte sürekli yaşayan nüfusu ve kenti, geçici 

bir süre için ziyaret eden kişilerin"181birbirleriyle ve paylaştıkları kent ile ilişki 

kurmasını sağlamaktadır. Tüm kent halkına eşit kullanım olanağı sunan bu alanlar, 

çeşitli etkinlikler için ortak bir platform oluşturmaktadır. Meydanlar, kentlerin 

                                                           
175 Lynch, s.109 
176 Hasol, s.321. 
177 Dilek Sezer, "Kastamonu Kent Dokusu İçinde Cumhuriyet Meydanının İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, 

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, s.40. 
178 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, s.106. 
179 Fatih Semerci, "Kentsel Tasarım Gereklilikleri Açısıdan Beyazıt Meydanı Örneği", Yüksek Lisans Tezi,  Yıldız 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008,  s.29. 
180 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, ss.17-18. 
181 İnci Kır, "Kent Meydanlarının Kent Kimliği Üzerine Etkileri; İzmir Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Ege 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, s.5. 
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dokusunu oluşturan kentsel mekânlar içindeki tanımlı boşluklardır.182Fiziksel olarak 

boşluk olmanın dışında, kentsel yaşama katkıları ile de önemli olan bu mekânlar, halkın 

bir araya gelebildiği, toplum olma ve kentlilik bilincinin güçlendiği kamusal 

mekânlardır.183Kentsel açık alanlar olan meydanların en belirgin özelliği insan 

tarafından biçimlendirilmiş olmasıdır.184 Kamusal mekânın ana elemanı olan meydanlar 

toplumsal belleğin, kimliğin, ait olma duygusunun oluşmasında önemli alanlardır. 

Meydanların düzenlenişi, gerçekte nasıl bir toplumsallığın oluşturulmak istendiğini 

gözler önüne sermektedir. Meydanlar o coğrafyadaki bütün yaşananların bir belgeselini 

sunabilmektedir. Hatta bir şehir meydanına bakarak o şehrin yaşadığı bütün mutluluk ve 

trajediler bir insanın yüz hatlarından ona dair geçmişin okunması gibi anlaşılarak 

yorumlanabilir.185Kent meydanı bir bakıma şehrin yaşantısına ayna görevi üstlenen 

kentsel bir mekândır. 

1.1.6.10. Külliye/Cami 

Türk Dil Kurumu'na göre külliye; "bir caminin çevresinde cami ile birlikte 

kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane ve benzeri yapıların bütünü"186 olarak 

tanımlanmaktadır. Mimarlık sözlüğünde ise külliye; "1.Selçuklular ve Osmanlılarda, bir 

cami ile birlikte kurulmuş medrese, muvakithane, türbe, aşhane, darüşşifa, hamam, 

sebil, çeşme, çarşı ve benzeri yapılan meydana getirdiği dinsel ve toplumsal merkez.2. 

Osmanlılar zamanında kimi medreselere üniversite karşılığı olarak verilen ad", 

şeklinde tarif edilmektedir.187 Arapça "derase" kökünden dilimize geçen medrese 

kelimesi, öğrencinin ilim öğrendiği yer anlamındadır. Osmanlı döneminde padişahlar, 

sultanlar, vezirler, ilim adamları ve saray çevresinde bir çok kimse 19. yüzyıla kadar 

beşyüzü aşkın medrese yaptırmıştır. Medreseler 11. yüzyıldan itibaren İslâm ilim 

hayatında büyük rol oynamış, bir çok "âlim" yetiştirmiştir.188 İnsanlık tarihi boyunca, 

                                                           
182 Sezer, s.40. 
183 Şebnem Bayçın Yazar, "İzmir-Turan'da Bölgesinde Bütünleşen Meydan Tasarımı",  Yüksek Lisans Tezi , Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, s.4. 
184 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir,  Mekân,  Meydan,  s.177. 
185 Taşçı, Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, ss.194-195. 
186 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, 
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net  Erişim Tarihi:27.09.2018 
187 Hasol, s.293. 
188 Ahmet Öklü, "İstanbul'da 16. Yüzyıl Osmanlı Külliye Bütünlüğünde Medrese Mimarisi", Yüksek Lisans Tezi,  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, 2005, s.1. 
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sadece cami değil, bütün mabetlerin genellikle yerleşim merkezlerinin çekirdeklerinde 

yer aldıkları görülmektedir.189 Külliye bir işlev ve hizmet merkezi olmakla birlikte aynı 

zamanda estetik bir merkezdir. Bir irade beyanıdır. Planlanmış, hesaplanmış bir yapılar 

kompleksidir.190  

Çoğu şehirde ibadethaneler dışında insanlara  iç sorgulama imkânı veren 

mekânlara pek rastlanmaz. İnsanı beden ve ruhun uyumlu birlikteliği olarak kabul eden 

her fikrin, huzurlu ve düzenli şehirler için akla uygun mekânlar tasarlaması 

gerekmektedir.191 

1.1.6.11. Çarşı 

Çarşı kelimesinin kökeni Farsça "char" dört ve "su"(taraf) sözcüklerinden 

gelmektedir. "Türkçe de ise alış veriş yapmaya elverişli, işlek bir yerde ve kent 

merkezinde, dükkanların ya da satış tezgâhlarının topluca bulunduğu alışveriş ve ticaret 

merkezi"192 olarak tanımlanmaktadır. 

Kırsal kesimde ve şehrin oluştuğu merkezin hemen çevresinde tarımdan elde 

edilen artık ürünlerin beslediği şehirler, kendi içindeki ve daha uzak ticaret 

merkezlerinden gelen sınaî ürünlerle bu şehirlerde karşılaşmakta ve pazarlamaları çarşı 

sisteminde yapılmaktadır.193 Çarşı, kentin gün boyu en hareketli alış veriş merkezidir. 

Uzun bir ana cadde ve buna açılan sokaklardan oluşmaktadır.194  

İbn Haldun’a göre, şehirlerde kurulan çarşı/pazarların ülke ekonomisinde 

büyük bir önemi vardır.195 Ziraî ürünler dışında uzmanlaşmış zanaatkârların ürettikleri 

aletlerin değişiminin yapıldığı pazarların bulunduğu alanlar, şehri meydana getiren en 

önemli mekânlardır.196 Weber'in pek çok etken ve değişkene bağladığı tanımlamalara 

karşılık, Osmanlı merkezi yönetimi "Cum'a kılınır, bâzâr durur" ifadesiyle şehri 

                                                           
189 Yılmaz Can, "İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı", Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1991, s.66. 
190 Sadettin Ökten, "Mahalle", Medeniyetimizin Dili, İstanbul: İlbey Matbaa, 2018, s.205. 
191 Hüseyin Pala, "Şehir, Beden ve Ateromik Bir Nesne Olarak Otomobil", Teori ile Pratik Arasında Mekân, Şehir 

Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2. Basım, 2016, s.53. 
192 Esra Keskin ve Metin Çakar,  "Osmanlıdan Günümüze Şehir Gelişiminde Çarşının Önemi ve Çorum Örneği", 

Şehir ve Şehircilik Sempozyum Kitabı, 2014,  s.387. 
193Ekrem Akman, "19.Yüzyıl Siverek’inde Şehir, Ticaret, Mekân", Mukaddime, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yayını, Cilt.9, Sayı.1, 2018, s.41. 
194 Keskin ve Çakar,   s.387. 
195 Recepcan Şen, "İbn-i Haldun'da Şehir ve Medeniyet", Yüksek Lisans Tezi, Hacetttepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2010, s.110. 
196 Akman, s.41. 
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oldukça basitleştirerek şehrin merkezine cami ve pazarı koymaktadır.197 

 

Resim 5. Mısır Çarşısı, İstanbul 

Kaynak:https://gezipgordum.com/misir-carsisi/ Erişim Tarihi:12.06.2019 

 

Osmanlı şehrinde çarşı alanı en çok insanı çeken yer olduğundan topoğrafik 

yönden genişlemeye uygun bir arazi üzerinde yer almaktadır.198 Bizans çarşısı şehre 

yayılırken, Türk çarşısı kendi başına bedestenin etrafında kapalı bir çevre oluşturmuş ve 

iskân bölgesi sakin kalmıştır.199 

1.1.6.12. Ev 

İnsanla mekân arasında bir ilişki kurulduğunda ilk akla gelenler "doğa" ve 

"ev/hâne"dir.200 Ev; bir kültür üretimi aynı zamanda sosyo-kültürel alışveriş yeridir.201 

Yapı "biçimi olarak çok eski yıllara dayanan ev; zamana, kültüre, iklim koşullarına, 

yapı malzemeleri ve tasarıma bağlı olarak tarih boyunca farklılık"202 göstermektedir. 

Süreç boyunca yaşamımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evler; sadece içinde 

yaşanılan bir barınak olmakla kalmayıp, anılarımızı saklayan bir mekân ve ihtiyacımız 

olduğunda bizi koruyan bir kabuk haline gelmiştir. 

Her şeyimizi bizimle paylaşan ve hiç bir zaman onu ifşa etmeyen sadık bir 

                                                           
197 Yörük, s.41. 
198 Keskin ve Çakar,  s.388. 
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200 Bağlı, s.22. 
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202 Seheryeli Yılmaz Kaynar, "Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin 
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sırdaş olarak ev (mekân), sadece dört duvarla sınırlandırılmış fiziki bir mekândan öte bir 

şeydir.203Ev, şehir gibi mahallenin de temel yapı taşıdır. Kent ve mahallenin ilk 

çağrışımı yerleşme ve ikamet etmektir. Bu da evi gerektirmektedir.204Bachelard'a göre 

ev bizim dünyadaki köşemizdir. İlk evrenimiz, kelimenin tam anlamı ile gerçek bir 

kozmostur. Porteous'da evin belirli bir alanı tanımlayan bir çekirdek, tercih edilmiş bir 

uzam, sabitlenmiş bir referans noktası olduğunu belirtmektedir.205Bu yoğun ilişkiler 

sistemi içinde şehrin ilk yapı taşı olan ev, insanın barınma zaruretinin bir ürünü, aynı 

zamanda ailenin yaşama çevresi ve insandan insana ilişkilerin ve aileler (toplumun 

organize olmuş birimleri) arasındaki ilişkilerin oluşması yolundaki gelişmenin de ilk 

aşamasıdır.206 Kültürler arasında eve verilen anlamlar ve sembolizim değişmekle 

birlikte evlerin fiziksel çevrenin en yoğun anlam içeren elemanı olma niteliği ortaktır.207 

Kişi kendine yakın ve anlamlı olan, görülebilen, tanımlı, fiziksel form ve sembolleri 

öncelikli olarak kavramaktadır. Öz benliği ilk ve en bilinçli olarak temsil eden form 

olan beden ise bu öz benliğin görünüşteki bir belirteci ve çerçeveleyicisidir. Daha az 

bilişsel bir düzeyde ise, kişi için ev bu temel içsel bütünlüğün özde temsil edilemez olan 

bir imajını sembolize etmektedir.208  

İnsanın hem sosyal, hem fiziksel çevresinde evler her ikisinde birden kişinin ait 

olma duygusunu yerine getiren mekânlardır. Bununla birlikte bir ailenin ve ilişkilerinin 

basitleştirilmiş bir çerçevesi gibidir.209 İnsanlık tarihine bakıldığında erkek doğanın 

sunduklarını arayıp, bulan, var olanı dönüştüren bir rol üstlenmiştir. Öte yandan barınak 

ve korunaktan doğanın sunduklarını konuta dönüştürme ve süslemenin öncüsü kadınlar 

olmuştur. Bu sebeple ev hep kadının mekânı sayılmıştır. "Uygarlığı oluşturan  kadın, 

kentin de mimarıdır, çünkü "ev" onun alanıdır ve bir kent de her şeyden önce evler ve 

ona gerekenler demektir."210 Ev veya hanelerimizi sınırlayan duvarlar sırlarımızı ve 

mahremiyetimizi saklamak için değil, bizi sınırlandırmak içindir.211 Hayatı sarıp 

                                                           
203 Bağlı, ss.24-25. 
204 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.119. 
205 Özge Öztürk, "Ev Kavramı ve Çocuklarda  Konut Çevresinin Algılanması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2009,  s.38. 
206 Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, s.103. 
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sarmalayan, koruyan, yarına taşıyan bir mekân olarak ev yaşamın vazgeçilmezidir.212 

Çevresel psikoloji açısından önemli bir kuramsal yapı olan ev, kişinin yaşamını 

sürdürdüğü diğerleri ile yaşadığı, yeni yaşamlar ve sosyal kategoriler oluşturduğu 

fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileşimleri içerir.213 

Barınak, ev ve işyerlerine olan talep, belirli bir yer ve zamanın şartlarına göre 

formüle edilmiş belirli bir toplumun, belirli bir kullanıcı grubunun kendine özgü 

ekonomik şartları altında gelişerek nihai formuna kavuşmaktadır.214Tarihte en eski 

kaynaklardan biri olan Orhun Yazıtları'nda ev kelimesinin kökeni; eb, "konut, çadır" ve 

evlemek "evlendirmek" anlamında geçmektedir. Divan-ı Lügat-it Türk'de ise evlemek, 

evlendirmek, Kitab'ül İdrak'ta ise "izdivaç etmek" anlamlarında kullanılmaktadır. Bu 

bakımdan barınmaktan ve korunmaktan öte aile ile bağlantılı olarak kullanılan ev 

mahremdir ve içinde yaşayanların mahremiyetlerinin saklandığı yer olarak tarif 

edilebilir.215 Mahremiyetin önemli olduğu İslâm dininde ev; harem ve selamlık olmak 

üzere iki bölümden meydana gelir ve genellikle bir avlu etrafında teşekkül etmiştir. 

Oturulacak  ve toplanılacak yerler mescitler ve evlerdir. Sokak, evlerle tarif edilmiştir. 

Avlu, evi dış dünyadan muhafaza eder.216 Sokak mahallenin, ev ise sokağın bir 

parçasıdır.217 İslâm şehrinde ev içe dönüktür. Avlusuz ev tipine de rastlanmakla birlikte, 

yaygın olan konut tipi iç bahçeli (avlulu) ev tipidir. Evin sokağa bakan dış duvarları 

penceresiz yani sağırdır. İç bahçe, çift işlevi olan bir birimdir. Avlu, aile bireylerine 

sokak gibi açık alan sağlarken, diğer yandan yabancılardan gizlenme imkanı 

vermektedir. Duvarlar deve üzerindeki bir insanın avluyu göremeyeceği kadar 

yüksektir.218 Maslow'un kişilik kuramına göre ev;"kişinin psikolojik sağlığı için gerekli 

bir dizi işlevi yerine getirmektedir. Fiziksel güvenlik ve sağlık gereksinimi dışında, 

mekânsal niteliklerinin yanı sıra ev; sessizlik, ışık, temizlik, sıcaklık, rahatça hareket 

etme açılarından psikolojik konfor sağlamaktadır."219 Pramide göre ev temelinde öz 

benliği oluşturmak için evsel gereksinimlerin tatmininin sağlanması gerekmektedir.  

                                                           
212 Alver,Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.120. 
213 İnceoğlu,   s.73. 
214 Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, s.18. 
215 Merve Tacirli, "Bey Mahallesi'nde Gündelik Hayat",Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2017, s.13. 
216 Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari, ss.29-30. 
217 Fârâbî, İdeal Devlet, Dr. Ahmet Arslan (çev.), 5. Basım, Ankara: Divan Kitap,  2013, s.98. 
218 Alparslan Aliağaoğlu, "İslam Şehri", HeceAylık Edebiyat Dergisi, Sayı:150/151/152, Ankara, 2015, s.197 
219 İnceoğlu, s.79. 
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Şekil 2: Israel'in Ev Temelli Gereksinimler Pramidi.220 

 

"Barınak Olarak Ev; kişinin güvenlik ve korunma gereksinimlerini içeren temel 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak yapı olarak ev. 

Psikolojik Tatmin Olarak Ev; kişinin kendini ifade etmesi, sevgi ve bağlılık 

duygularını paylaşma gereksinimlerini karşılayacak alan olarak ev. 

Sosyal Tatmin Olarak Ev; kişinin özel yaşam, bağımsızlık ve özgürlüğünü 

sağlarken bir yandan toplumun bir parçası olarak itibar kazanma gereksinimi 

karşılayacak olan yer. 

Estetik Tatmin Olarak Ev; kişinin güzelliğin zevkini deneyimleyebileceği bir 

yer. Pramitte yukarı doğru çıkıldıkça, bu gereksinimler karşılandıkça bireyin eve 

bağlılık düzeyi gelişir. Kendi öz benliğini oluşturmasıyla ev, onun kendini ifade etme 

aracı ve kimliği haline gelmektedir."221 Tüm bu tanımlamalar doğrultusunda ev; en 

yalın haliyle bir yuvadır; çoğunlukla insanın ailesiyle birlikte huzur ve sükûn içinde 

yaşadığı, yeni nesiller edindiği, yeni nesilleri eğittiği ve topluma dahil ettiği bir ana 

mekândır.222Ev kelimesinin anlam zenginliği, toplumda yaygın kabul görmesi ve 

benimsenmesinden kaynaklanır. Ev, aileyle birlikte sosyal niteliği ağır basan bir yapıyı 

ifade ederken konut, barınma ve yaşamı sürdürme alanlarını genelleştirmektedir.223 

 

 

                                                           
220 Öztürk, ss. 43-44. 
221 Öztürk, s. 43-44. 
222 Hilmi Uçan, "Batı Şehri ve Küresel Şehir", Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Özel Sayı:150/151/152, Ankara, 2015, 

s.185. 
223 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.26. 
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1.1.6.13. Konut 

Türk Dil Kurumu'na göre konut; "İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman 

vb. yer, mesken, ikametgâh"  olarak tanımlanmaktadır. 224 Mimarlık sözlüğü; "Bir ya da 

daha çok insanın ikamet ettiği yer, ev, mesken" olarak tarif etmektedir.225Mesken, 

Arapça sükûn kökenli olup, ikametgâh Osmanlıca'dır. Her ikisi de oturulan yer, içinde 

barınılan yer anlamında kullanılır.226Osmanlı belgelerinde "sivil konut karşılığında; 

beyt, dar, gurfe, hane, ev, hücre, kasır, konak, konak yavrusu, köşk, menzil, oda, 

sahilhane ve yalı"227 terimleri kullanılmakla beraber terimler farklı konutları 

karşılayabilmektedir. 

Konut; "bir arada yaşayan ve aynı mekân parçalarını paylaşan, tüm yaşam 

eylemlerini (uyuma, dinlenme, yemek vb.) birlikte yapan bireylerin veya ailelerin 

geliştirdikleri barınma-korunma işlevli bir yaşama ve yerleşme biçimidir."228Yalın 

anlamıyla, insanların barınmak ve yaşamlarını sürdürmek amacıyla kurup 

düzenledikleri mekân229 olarak tarif edilebilir. Bununla birlikte "Bir barınma aracı olan 

konut, bireye ait kişisel bir mekân olarak, onun varlığının temel simgesi, dolayısıyla 

toplumun temel yaşama birimidir. Bu doğrultuda fiziksel olduğu kadar, sosyo-

kültürel"230 bileşenler de içerdiği ve bir barınağın ötesinde anlamları olan çok yönlü bir 

sistem olduğu söylenebilir. Korunma iç güdüsü ile yerleştikten sonra onu bir "eve" 

dönüştürmek de mümkün olur. Böylece yaşamsal boyutlar katılarak anlamı olan bir 

kalıba dönüşür, fiziksel yapısının ötesinde bir "sembol" haline gelir.231 Bu doğrultuda 

bir nesne, bir "oturma makinesi" değildir; insanın tanrıların model yaratısı olan evrenin 

yaradılışını taklit ederek kendine kurduğu evren olarak görülmektedir.232 Bu nedenle 

konutlar; onu tasarlayan ve içerisinde barınan insanların, toplulukların, uygarlıkların 

kimliklerinin bir yansıması olarak nitelendirilebilir.233 Çünkü "Fiziksel bir barınak 

                                                           
224 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük,  İnternet Erişim Tarihi:29.01.2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c4f72bc96a0d8.61721688 
225 Hasol, s.277. 
226 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.26. 
227 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.31. 
228 Fatih Çağrı Akçay ve Arzu Özen Yavuz, "Cumhuriyetten Günümüze Kent-Konut İlişkisi:İstanbul Örneği", Şehir 

ve Şehircilik Sempozyum Kitabı, Ankara, 2014,  s.192. 
229 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.26. 
230 Didem Akyol Altun, "Kapalı Konut Siteleri ve Mahalle Kavramı", İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi, 

Sayı.2, 2010,   s.217. 
231 Öztürk, s. 40. 
232 Bağlı, s.15. 
233 Akçay ve Yavuz, s.193. 
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olmanın ötesinde, giderek "ev"e dönüşebilmesi için, gerekli konfor koşullarını sağlayan, 

huzur, mutluluk ve güven gibi duygular veren, kullanıcısının kendini ait hissedebildiği 

bir mekân olması gerekmektedir."234 Yalnızca barınma eylemi ile ilgili olmayan ve 

sosyo-kültürel faktörler ile de yakından ilgili olan yönü ile235 "kullanıcısının sosyo-

kültürel ve ekonomik durumundan etkilendiği kadar, ülkelerin ekonomik ve politik 

durumu, kentlerin planlanma stratejileri, imar sistemleri gibi bir çok farklı faktörün 

etkisiyle"236 şekillenmektedir. Konut çevresi, hem konutu hem de çevresinde yer alan 

sosyal, kültürel, reaktif alanların bütününü, komşuluk, mahalle birimi gibi sosyal 

ilişkiler ağını da içeren bir kavram olarak önem kazanmaktadır.237 "Geçmişte barınma 

işlevi her zaman ön planda olan konut, postmodern dönemde diğer tüketim nesnelerinin 

akıbetine uğramış; işlevsel değeri geri planda kalarak sembolik değeri öne çıkmıştır."238 

Bordeu'nun yaklaşımı ile yorumlandığında, statü göstergesi olarak konutun 

yüklendiği anlamlar da sınıfsal olarak zamana göre değişebilir ve bugün üst ve orta 

sınıflar için bir statü göstergesi olan bir konut türünün yerini yarın başka bir tür konut 

alabilir.239 Ev, Sanayi Devrimi ve küreselleşme ile birlikte bir yuva değil konut 

olmuştur. Başka bir deyişle ev, insanın kısa bir süre konuk olup gideceği bir taş yığını 

haline gelmiştir.240  

Geniş anlamıyla konut, insanların yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla 

oluşturdukları, maddi ve manevi kültür ögeleriyle donatılmış, zaman içinde değişen 

gereksinim ve olanaklara uyarlanan, çevresiyle etkileşim halinde, resmi ilişkilerin en 

aza indiği, süreklilik içinde oluşan, özel yapı birimleridir.241 İnsanlık tarihinde gelinen 

noktada; insanın biyolojik varlığının yanında sosyal varlığının ayrılmaz bir parçası 

olmuştur. Konutun algılanma biçimi, zaman içinde insan ve geniş anlamda toplumlara 

göre değişmekle birlikte konut da tıpkı kentler gibi sosyo-kültürel bir gerçeklik ve 

uygarlıkta gelinen seviyenin göstergesi durumundadır.242 

                                                           
234 Altun, s.217. 
235 Akçay ve Yavuz, s.193. 
236 Selin Mutdoğan, "Türkiye'de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi", 

Hacattepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Ankara, 2014, s.2.  
237 Altun, s.217. 
238 Altun, s.224. 
239 Ebru Firidin Özgür, "Tüketime Bağlı Bir Kimlik Öğesi Olarak Konut ve Planlama Açısından Bir 

Değerlendirme",Tasarım+ Kuram Dergisi, Sayı .14, 2012,  s.32. 
240 Uçan, s.185. 
241 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.29. 
242 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.28. 
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Hızlı kentleşme ve göç sonucunda ortaya çıkan bir başka konut tipi ise 

gecekondudur. Türk Dil Kurumu'na göre gecekondu; "imar ve yapı kanunlarına aykırı 

olarak başkalarına veya kamuya ait arazi veya arsalar üzerinde toprak sahibinin bilgisi 

ve rızası olmaksızın acele yapılmış konut, kondu" olarak tarif edilmektedir.243 Genel bir 

tanım yapılması halinde gecekondu(laşma); yeni kentlilerin barınma sorunlarını 

gidermek için kentin dışında ve başkasının arazisi üzerinde kendi olanaklarıyla 

oluşturdukları düşük nitelikli bir yerleşim ve yaşam biçimidir.244 

Kent toplumunda konutun tek bir anlamı yoktur. Konut barınak olmanın 

ötesinde üretilen bir mal, bir tüketim malı, yatırım amaçlı kullanılan, güvence sağlayan, 

toplumsal ilişkilerin üretilmesinde araç ve kentsel çevrenin oluşturulmasında kültürel 

bir ürün haline gelmiştir.245 

1.1.6.14. Mahalle 

Mahalle kelime anlamının dışında taşıdığı sosyal anlamı ve tarihsel süreç 

boyunca örgütlenmeye olanak sağlayan yapısı ile 16. yy'da oluşmuş ve 1980'lere kadar 

bu özelliğini devam ettirmiş246 bir kavramdır. "Hem merkezî hem yerel yönetim 

açısından bir "ilk alt kademe" olan mahalle sadece yönetimsel yaklaşımla 

değerlendirilemeyecek kadar çok boyutlu bir alandır. Çünkü mahalle, dinî, kültürel ve 

iktisadî değerleri ve ilişkileri içinde her şeyden önce toplumsal bir olgu olup, tarihsel ve 

sosyolojik bir yaklaşımı zorunlu"247 kılmaktadır.  

Mahalle olgusu gündelik hayatın hem dar ölçekli iktisadî, kültürel ve dinî 

pratiklerini içermesi, hem de geniş ölçekli şehir yaşantısının kurucu ögesi olması 

bakımından önemlidir.248 Bu bağlamda şehri oluşturan önemli bir alt kültür ögesi olarak 

mahalle kavramı detaylı bir biçimde ileride  incelenmektedir.  

 

                                                           
243 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük,  İnternet Erişim Tarihi: 23.05.2019. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce693e3b69a42.37684924 
244 Mustafa Çağlayandereli, "Bir Sosyal Sorun Olarak Kentsel Doku Değişimi ve Çöküntü Mahalleleri: Gedikpaşa 

Örneği", Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2005, s.46. 
245 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.30. 
246 Özkan, Çiğdem ve Özkan,s.430. 
247 Bedri Mermutlu, "Mahallenin Toplumsal Kültürümüzdeki Yeri, Şehrilerimizin Geleceği", Tehditler ve Fırsatlar 

Sempozyum Kitabı, Mimar Mühendisler Grubu, 2011, İstanbul, ss.191-192. 
248 Efsun Ekenyazıcı Güney,"Menzil Kavramının Konut Bağlamında İstanbul Örneğinde Mahalle Dokusu ve Kapalı 

Siteler Üzerinden Okunması", Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, s.21. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce693e3b69a42.37684924
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1.2. TARİHSEL GELİŞİMİ AÇISINDAN ŞEHİRLEŞME 

Tarihsel ve toplumsal çıkış noktası olarak, kendi kendini yöneten ve birarada 

oturan bir topluluğun meydana getirdiği, iskân ettiği, buna bağlı olarak örgütlendiği 

mekân olarak şehirlerin;249 kültür ve medeniyetin beşiği olduğu bilinmektedir. Olgunun 

boyutları ve dış görünüşü her ne kadar değişmiş olsa da, günümüzün şehir gerçeğinin, 

kökleri binlerce yıllık bir geçmişe uzanan doğası ve temel özelliklerini korumaktadır. 

İlk çağlardan itibaren şehirleşmenin geçirdiği gelişim ve dönüşüm süreci, sanayi 

devrimi ile hız kazanmış, son yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin de etkisi ile akıllı 

şehirler olarak tanımlanan bir boyuta gelmiştir.  

İnsanın ve toplumların takip edebileceği en gelişmiş ve karmaşık amaçlar 

bütünlüğünü içeren şehir, aynı zamanda tam bir süreçtir. Bu süreç; birbirine eklenen 

parçaların bir bütünlüğü olduğu kadar, içinde oluşturduğu, geliştiği zaman dilimlerinin 

farklılaşan ihtiyaçları ve değişen amaçları, tarihî miras karşısında alınacak tavır 

dolayısıyla da bir kültürler birikimi ve zaman içinde birbiri ile hesaplaşarak şekillenen 

davranışlar bütünlüğünün250 bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda 

Rossi şehri değerlendirirken "diğer bütün özelliklerinin yanında şehir en çok tarihtir" 

251 diyerek tarihi sürece vurgu yapmaktadır. Aşağı Mezopotamya'da, kurak ülkeyi 

tarıma elverişli hale getirmek için geliştirilen sulama tekniklerini bilen tarım toplumları, 

öncülerininkinden daha karmaşık ve hiyerarşik nitelikte toplumsal örgütlenme 

biçimlerine doğru hızla ilerleyerek, MÖ. 3300-3000 yıllarında bir yazı sistemini 

geliştirmeye başladılar. Bu dönemde ortaya çıkan seçkinler sınıfının, gücü ve yetkileri 

elinde toplamaya başlaması ile askeri ve dini iktidar aracılığıyla da, giderek ön plana 

çıkmalarına neden olmuştur.252 Neolitik evrimitamamına erdiren bu gelişim sürecinin 

sonunda, Ön Asya'da MÖ. 4. bin yılın sonlarında kentsel merkezler olarak 

tanımlanabilecek ilk yoğun insan yerleşimleri ortaya çıkmıştır. Gordon Childe, daha 

önceki aşamaya "Neolitik Devrim" denilmesine dayanarak Doğu kentlerinin belirmesine 

tanıklık eden bu dönemi "Kent Devrimi"253olarak tanımlamaktadır. Tarım devrimi, 

                                                           
249 Kılıçbay, s.41. 
250 Cansever, İslâmda Şehir ve Mimari, s.115. 
251 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.164. 
252 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.37. 
253 Huot, Thalmann ve Valbelle, ss.25-26. 
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yazının icadı, ticaretin gelişmesi, keşifler, din ve inanç faktörü, sanayi devrimi, 

teknoloji, bilim ve sanattaki gelişmeler bugün yaşamakta olduğumuz şehirlerin 

oluşumunda domino taşı etkisi yapmış, her biri diğerini besleyerek ve tetikleyerek üst 

düzeyde yeni bir oluşum yaşanmasına imkan veren şehirleşme süreci yaşanmakta ve her 

geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Şehirleşme süreci, insan topluluklarının 

evriminde yerleşik düzene geçiş kadar temel bir aşama oluşturmuş ama ondan çok daha 

hızlı yaşanmıştır.254 

1.2.1.  Antikite Şehirleri 

Yeryüzündeki serüveni boyunca kendisine çeşitli yerleşim birimleri inşa eden 

insan, kendi barınağından başlayıp, günümüz metropollerine kadar hep bir gelişim ve 

değişimin öncüsü olmuştur. Gordon Childe'ın "neolitik devrim" dediği evrede insanlar, 

başka birçok şeyin yanında bitkileri ıslah etmeyi de öğrenmiştir. Bunun devamında ise 

tarımı benimseyen insan; tarlalarından uzaklaşmaması gerektiğinden ilk köy 

yerleşimleri ortaya çıkmaya başlamıştır.255 

Yeryüzünde bilinen ilk yerleşimler, Neolitik döneme ait köy karakterli 

yerleşimler şeklinde başlamış, daha sonra bu köylerden şehirler teşekkül etmiştir.256 

Yerleşik hayat tarzı birbirine yakın ve sağlam evler inşa etmek şeklinde gelişirken, bu 

durum, şehirlerin ilk biçimlenmesi olarak belirtilmektedir.257 Paleolitik çağda avcılık ve 

toplayıcılıkla geçimini sağlayan insanlar, Neolitik dönemde sulu tarıma geçerek daha 

büyük topluluklar halinde yaşamaya başlamışlardır. Dini inanç ve güvenlik endişesinin 

de toplu yaşama ittiği kabilelerde tarımda yaşanan devrim sonucunda elde edilen artı 

ürünler ticaretin doğmasını da tetiklemiştir.258 Küçük köy yerleşimlerinin şehre 

dönüşmesinin temelinde ticaretin gelişmesi yatmaktadır. "Alışverişlerin yapıldığı 

merkezi köyler, gerek şeflerin gerek zanaatkârların evlerini terk ederek pazarın yanında 

ev kurmalarının sonucunda birer pazar kasabasına dönüşmüştür".259 Tarım devrimiyle, 

zanaat ve ticaret etkinliklerinin filizlenmesi, toplumsal artının toplandığı ve dağıtıldığı 

                                                           
254 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.26. 
255 Egon Ernest Begel, "Kentlerin Doğuşu", Özden Arıkan (Çev.), Cogito, Yapı Kredi Yayınları, Sayı.8, 1996, s.7. 
256Abdullah Ekinci, "İslam Şehrinin Tarihi ve Fiziki Gelişmesinde Dinin Rolü",1.Milletlerarası Şehir Tarihi 

Yazarları Kongresi, Ankara:Türkiye YazarlarBirliği Yayınları, 2011, s.410. 
257 Tuna, s.34. 
258 Harrıson ve  Sullıvan, s.12. 
259 Pustu, s.133. 
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merkezlerde, tarımsal üreticilerin yanı sıra din adamları, tapınak hizmetçileri, 

zanaatçılar, tacirler ve askerlerle kalabalık bir nüfusun oluşmasına yol açmıştır. Böylece 

Dicle ve Fırat ırmaklarının suladığı ovalarda MÖ. 4000-3000 arasında on beş, yirmi 

köysel yerleşme yerinin, nüfusları artarak, ekonomik ve toplumsal yapıları 

karmaşıklaşmış ve köyden kasabaya, kasabadan kente doğru gelişmiştir.260 

Bilim adamları ve tarihçilere göre şehirler tarım devrimiyle birlikte önce 

Mezopotamya ve daha sonra da diğer yerlerde ortaya çıkmış ve gelişmiştir.261 "İlk kent 

yerleşimlerinin farklı bölgelerde ortaya çıkması; elverişli kültür, uygun ekonomik temel 

ve çevre şartlarını"262 sağlamasının sonucunda geliştiği söylenebilir.  

1.2.1.1. Antik Çağ Şehirleri 

Tıpkı günümüzde olduğu gibi antik çağda da, seyrek olduğu kadar yoğun 

kentleşme ağlarına, yüksek derecede kentleşmiş alanların yanı sıra düşük yoğunlukta 

meskûn bölgelere rastlamaktadır.263 Nehirlerin suyundan yararlanmayı ilk öğrenen 

insanlar ve vadinin zengin toprakları sürekli olarak saldırılara maruz kalmıştır.264 

Saldırılar ve doğal afetler gibi çeşitli nedenlerle hiçbir ilkçağ kenti üç yüzyıldan daha 

öteye giden ardışık kent planları verememiştir. İlk kentlerle ilgili bilgiler yok denecek 

kadar azdır. Antik döneme ait sınırlı bilgiye ulaşılabilmektedir. Bu nedenle antik çağ 

kentleri kısa dönemler içinde, kırıntılar halinde tanınabilmekte, evrimleri izlenebilmekte 

ancak karşılaştırma yapılamamaktadır.265 Bilindiği gibi hiç bir "uygarlıkta, kent yaşamı, 

ticaret ve sanayiden bağımsız olarak gelişmemiştir. Ne antik çağda ne de modern 

zamanlarda bu kuralın dışında bir durum olmamıştır."266 Antik kentin temel özelliği, 

etrafındaki kırsal kesim için ekonomik, hukuki ve kültürel bir merkez oluşturmasıdır. 

Bu dönemde kentlerin oluşumunda daima bir din merasimi söz konusu olmuştur.267 

 

                                                           
260 Hülya Zengin, "Mezopotamya Bölgesinde İlk Siyasal Gelişmeler ve İlk Devlet Modeli:Sümer Kent Devleti", 

Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversiesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, ss.21-22. 
261 Taşçı, Şehir, Medeniyet ve Peygamberler, s.48. 
262 Pustu, s.131. 
263 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.13. 
264 Harrıson ve  Sullıvan, ss.11-15. 
265 Huot, Thalmann ve Valbelle, ss.15-16. 
266 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Şadan Karadeniz (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 10. Baskı, 2011, s.103. 
267 Yılmaz ve Çiftçi, s.257. 
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1.2.1.2. Nil Vadisi 

Nil vadisi, istilalara karşı doğal engeller ile korunmuş olması bakımından 

Dicle-Fırat vadisinden farklıdır. Doğudaki çöller, nehrin denize döküldüğü ağzın 700 

mil güneyinde bulunan dik çağlayanlar ve Akdeniz burayı izole etmiştir.268 "Nil vadisi, 

genişliği 10 ile 30 mil arasında değişen dar bir şerit halinde hemen hemen yağmursuz 

ve bomboş bir çölü keserek geçmektedir."269 Aşağı Mısır diye tabir edilen Nil nerinin 

kuzeyinde kentler birbirinden bağımsız, yurtttaşları serfliğin kısıtlamalarından azade, 

istediği gibi seyehat edebilen, özel işler yapabilen, kendi kendini az çok yönetebilen 

birimlerdir.270  

Nil nehri vadisi doğal açıdan yek pâre bir üretim birimi teşkil etmesine rağmen 

tarım faaliyetleri birbirinden bağımsız köy birimleri şeklinde örgütlenmiştir.271 Bu 

durum karşılaştıkları sorunlara tek tek çözüm üretmeye çalışan köyler arasında sık sık 

çatışmaların çıkmasına, birlik olunamamasına ve dışarıdan gelen saldırılara karşı 

savunmasız kalınmasına neden olmuştur. Mısır birliğinin kurulması ve birliğin devlet 

başkanının da kendisini tanrı olarak ilan etmesi ile saldırılar ve karışıklıklar son 

bulmuştur.272 Tanrı kralın Mısır birliğini, aşırı merkeziyetçi bir yapıya uygun olarak 

örgütlenmesi, tek bir şehrin baş şehir olarak ortaya çıkması, diğer yöre şehirlerin küçük 

ölçekte şekillenmesine neden olmuştur. Baş şehir, küçük şehirlerin ihtiyaçlarını da 

çözümleyen bir pozisyonda rol oynamıştır.Aynı zamanda Mısır şehrinin hiç bir zaman 

surlarla çevrilmediği ve iç şehir ayrımının olmadığı da görülmektedir. 273 

1.2.1.3. Mezopotamya 

Şehirleşme sürecinin önemli aktörleri olan Dicle ve Fırat nehirlerinin kaynağı 

Kafkas dağlarıdır. Oradan itibaren güneye, İran körfezine doğru yarı kurak bir platoyu 

geçen ve kabaca birbirine paralel bir yol izleyen bu nehirler denize varmadan yaklaşık 

300 mil önce kuzeyde geniş ve gayet düz bir alüvyon ovasına girmektedir. Buranın 

genişliği 20-45 mil arasında değişmektedir. Bu bölgeye "Mezopotamya" 

                                                           
268 Harrıson ve  Sullıvan, s.27. 
269 Harrıson ve  Sullıvan, s.27. 
270 Yılmaz ve Çiftçi, s.256. 
271 Tuna, s.208. 
272 Tuna, s.209. 
273 Tuna, ss. 210-211. 
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denilmektedir.274 Mezopotamya adı verilen bölgede MÖ. 3.000'lerde bir çok şehir devlet 

bulunmaktadır. Ancak bu şehirler dış saldırılar ve siyasi rekabetler yüzünden istikrarlı 

gelişememiştir. Saldırılara karşı doğal engeller de mevcut olmadığından, saldırılara ve 

şehriler arası rekabete çözüm olarak krallar tarafından yönetilen imparatorluklar 

kurulmuştur. Kral tarafından yönetilen ilk şehirler ise Sümer şehirleri olan Ur, Ereck, 

Lagash ve Umma şehirleridir.275 

Eski Mezopotamya kentleri, etrafı surlarla çevrili, eni iki buçuk metreyi 

geçmeyen dar sokakları, iki ya da üç katlı evleri, damları, iç avlularıyla ve tüm kente 

hakim zigguratı olan bir kent görünümündedir. Etrafı surlarla çevrili geniş tapınak 

bölgesinin ardında, daha küçük ibadethanelerin ve tapınakların  ev sakinlerine hizmet 

sunduğu, irili ufaklı ama birbirleriyle adeta iç içe geçmiş bir dizi mahalle 

uzanmaktadır.276 Bölgenin verimli toprak yapısı ve uygun iklim koşulları nüfusu bu 

bölgelerde yoğunlaştırırken, elde edilen artı ürünler medenî bir hayatın da sağlam 

temellerini oluşturmuştur. Bu bağlamda şehirlerin toplumların örgütlenme şekillerine 

göre, üretilen veya ele geçirilen toplum zenginliklerinin ve bunları yaratan ilişkilerin 

örgütlendiği ve denetlendiği merkezlerde ortaya çıktığı söylenebilir.277 Sulu tarım 30 

derece kuzey paralelinde ve onun biraz altında ya da üstünde, büyük nehirler boyunca 

veya onların deltalarında gerçekleşmiştir. Ortadoğu'da, Mezopotamya (Dicle ve Fırat 

nehirlerinin arası), Mısır'da Nil, Hindistan'da İndus, Çin'de Sarı Nehir vadileri ve 

deltaları, sulu tarımın uygulandığı ve zamanla güçlü imparatorlukların kurulduğu 

bölgeler olmuştur.278 

MÖ. 3.000'lerde Ortadoğu, Çin ve Hindistan'da büyük nehir vadilerindeki 

fiziki şartlar tarıma oldukça elverişli ve verimli olduğundan yerleşim için bu bölgeler 

tercih edilmiştir. Şehirleşme daha sonra, Filistin, Suriye, Anadolu, İran, Orta Asya ve 

İndus vadisine yayılmıştır.279 Bu tarihlerde Mısır, Mezopotamya ve İndus vadilerinde 

artık basit toplumsal dokuların ötesinde, çok çeşitli uğraşları bir araya getiren ve 

                                                           
274 Harrıson ve  Sullıvan, s.15. 
275 Harrıson ve  Sullıvan, s.16. 
276 Yılmaz ve Çiftçi, s.256. 
277 Tuna, s.22. 
278 Zengin, s.2. 
279 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.13. 
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sınıflara bölünmüş gerçek devletlerle karşılaşılmaktadır.280Bu dönemde 

Mezopotamya'da birbirine rakip bir çok şehir devletin varlığı bilinmektedir.281
 

 

Şekil 3: Mezopotamya ve Mısır Uygarlıkları 

Kaynak:https://www.eokultv.com/kabileden-devlete-mo-7500-mo-350/15841    Erişim Tarihi:12.06.2019. 

Şehir devlet yapılanmasında merkezi yapılanma; şehirlerde örgütlenmiş 

yönetim birimleri ve kutsal alanların varlığı dikkat çekmektedir. Kutsal alanlar 

toplumun üzerinde bir yer edinerek, toplumun ürettiği zenginliklerin koruması ve 

sürdürülmesini üstlenen bir konumdadır. Şehrin yönetim merkezi olarak beliren ve 

tapınağın bulunduğu kutsal alanda, dinî işlerle tapınağın mülkünün yönetilmesi işini 

üstlenen ruhban sınıfı bulunmaktadır. Yazının icadı ile rahipler ve yazıcılardan oluşan 

bir ruhban sınıfı oluşmuştur. Babil döneminde şehir devletin yönetimi tanrı krallardan 

sonra, rahipler ve yazıcılardan oluşan topluma egemen bir kesim oluştuğu 

anlaşılmaktadır.282 

MÖ. 4.000'lerde Dicle-Fırat vadisinin güneyindeki bölgelerde ilk yerleşmeye 

gelen topluluk, aynı zamanda ilk tarım toplumu olan Sümerlerdir. Sümerlerin 

bölgesinde (Güney Mezopotamya) gelişen uygarlığın ilk siyasi belirtisi olarak bir kaç 

şehir devlet ortaya çıkmıştır. Bu şehir devletlerde ortada bir merkez ve çevrede tarım 

arazileri bulunmaktadır. MÖ. 3.000'lerde buna benzer bir çok toplumun varlığından söz 

                                                           
280 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.38. 
281 Tuna, s.204. 
282 Tuna, s.205. 
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edilebilir.283Mezopotamya'da ortaya çıkan Sümer şehrinin coğrafi yapısı gereği taş, ağaç 

ve maden gibi savaş dışı alanlarda oluşan üretim ihtiyaçlarını karşılayacak hammadde 

temin edilememesi, yönetimde yeni örgütlenmelere gidilmesini ve toplumlar arası 

ilişkiler geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. En yakın yerleşim yerlerinden takas veya 

alış veriş yolu ile hammadde ihtiyacı karşılanması ile ilk ticaretin başladığı 

bilinmektedir.284 "Eni, iki nehirle ve bunlara açılan kanallarla sulanan sağlı sollu dar 

şeridi aşmamakta, boyu da 600-700 kilometre civarındadır".285 Tipik Sümer şehir 

devletinde fertleri birbirine bağlayan güç dini kuvvetlerdir. Sümerlerde her şehir 

devletin bir tanrı tarafından yaratıldığına, korunduğuna inanılmaktadır. Yine tanrı 

tarafından görevlendirildiğine inandıkları rahipler tarafından yönetilmektedir. Koruyucu 

Tanrı'nın tapınağında "patesi" denilen başrahip, yardımcıları ile birlikte otururdu. Rahip 

sınıfı çok güçlü bir biçimde topluma hakimdi. Kitlelerin iş gücünü arazinin uygun 

kullanımı ve su temini konularında toplumu yönetmektedir.286 Dolayısıyla "tarihin ilk 

toprak sahipleri olan bu tapınaklar, devletin kendisi sıfatıyla ellerindeki işgücünü 

kullanmakta, araziyi değerlendikmekte, sulama alt yapısının bakımını sağlamakta, 

siteleri surlarla donatmakta ve askeri gücü devşirmektedir."287Ülke geniş olmadığından 

kent sayısı da az olmakla birlikte, bunların en önemlileri güneyde Uruk, Ur, Lagaş, 

Umma; merkezde Şuruppak, Adab, Nippur; daha kuzeyde Kiş ve Akşak, bunlara ek 

olarak Eridu, Larsa, Bad-Tibira ve Sippar şehirleri de bulunmaktadır. 

1.2.1.3.1. Eridu 

Sümer krallarının, üçüncü binyılın sonundan kalma en eski listesinin başında 

şöyle denmektedir: "Göksel hükümdarlık yeryüzüne iner inmez, Eridu'ya yerleşti."288 Bu 

sözden de anlaşıldığı gibi dinsel öge bu dönemde şehir kurulumunda önemli bir 

olgudur. Bu bağlamda ilk Sümer şehirlerinde görülen tapınakların toplumun yeni üretim 

örgütlenmesinin izlerini de taşıdığı anlaşılmaktadır.289 "Sümerce "şanlı yer", "yüce yer" 

anlamına gelen ve MÖ. 5400 yılında kurulan Eridu Güney Mezopotamya'nın en eski 

                                                           
283 Harrıson ve  Sullıvan, s.16. 
284 Tuna,ss.201-202. 
285 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.66. 
286 Harrıson ve  Sullıvan, s.16. 
287 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.74. 
288 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, Nur Nirven (Çev.), İstanbul:Literatür Yayıncılık, 2006, s.8. 
289 Tuna, ss.199-200. 
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şehridir.Sümer mitolojisine göre Eridru, daha sonra Akadlar tarafından Ea adıyla 

bilinecek olan Sümer kralı Enki tarafından inşa edilmiştir."290 Yeni örgütlenmede tanrı 

krallar ile yönetilen bu şehirlerde tapınaklar merkezi bir noktada yer alan ihtişamlı bir 

yapıya sahiptir. Eridu'da bir köy sunağının zaman içinde bir tapınağa dönüşmesi, 

Erek'teki höyüğün en üst tabakasında yerleşme yeri, ortasında büyük bir tapınak, onun 

da yanında on metre yüksekliğinde bir tepe olan zigguratın varlığı 291 dinsel öğelerin 

mimari yapıda ve idari örgütlenmedeki önemini de göstermektedir. 

  

Resim 6. Ziggurat 

Kaynak:http://www.onuitalia.com/2015/09/14/expo-cooperazione-un-convengo-sulliraq-culla-

dellagricoltura/   Erişim Tarihi:14.04.2019 

 

1.2.1.3.2. Ur 

Ur şehri üç kısma ayrılmış bulunmaktadır; tapınağın bulunduğu kutsal alan, 

tahkim edilmiş eski şehir ve dış şehir. Surlarla çevrili olan eski şehir başlangıcından beri 

devamlı olarak yıkılıp yapılan yapılardan oluşmaktadır. Oval bir şekil alan şehrin 

uzunluğu 1 kilometre genişliği, eni 750 metre civarında olup, yaklaşık 8 metre 

yüksekliğinde kerpiç surlarla çevrilmektedir.292 Ur zigguratı Mezopotamya'nın en iyi 

korunmuş örneğidir. Tapınağın ortasında, bugün bile 20 metre kadar yüksekliğe ulaşan 

büyük bir ziggurat yükselmektedir.293  O dönemin şartlarına göre oldukça büyük bir 

yapı olan Ziggurat, şehre hakim bir duruş sergilemektedir.  

                                                           
290 Hasan Taşçı, "Doğu'nun Şehirleri", Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı.4, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 

2014, ss.72-73. 
291 Tuna, ss.198-199. 
292 Tuna, s. 203. 
293 Huot, Thalmann ve Valbelle, s.259. 
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"Ur zigguratı 140 metreye, 135 metre ölçülerinde geniş bir platformun üstünde 

inşa edilmiştir. Bu platform, bünyesinde çok sayıda küçük odacığın sıralandığı kalın 

duvarlarla çevrilmiştir."294 

 Eridu şehri tanrı Ea sayesinde özel bir kutsallık kazanmışken, bu şehrin 

yakınında yer alan Ur şehri yönetimin ve ticaretin merkezi olmuştur.295 Bu bilgiler 

ışığında kurulan ilk şehirler olan Eridu, Ur ve Uruk'ta dini inanç, sosyal yaşam ve 

güvenlik unsurunun öne çıkan üç temel faktör olduğu söylenebilir. Ev ve tapınakların 

coğrafi yapıya ve ikilime uyumlu olarak inşa edildiği gözlenmektedir. Nüfus büyüdükçe 

şehrin de genişlediği dikkat çeken bir diğer unsurdur.  

 

Resim 7. Ur Şehri 

Kaynak:https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/4laonq/how_the_ancient_citystate_of_ur_may_hav

e_looked/    İnternet Erişim Tarihi: 05.05.2019 

 

1.2.2. Batı Şehirlerinin Tarihî Gelişimi 

Batı şehrine ait ilk gelişmeleri Kıbrıs, Girit, Ege denizindeki adalarda, 

Anadolu'nun batı kıyılarında, Makedonya ve Yunan yarım adasında görmek 

mümkündür. İklim elverişli olmasına karşın, toprakların parçalı oluşu tarımda bol ürün 

alınmasına izin vermezken, bu toplumlarda farklı farklı faaliyetlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bağ ve zeytin tarımının yanında, kereste, mermer, bakır önemli gelir 

kaynaklarını oluşturmaktadır.296 
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1.2.2.1. Antik Yunan/Site ve Polis 

Ege'de MÖ 1200-1050 yılları arasında karanlık çağdan hemen sonra "Polis" adı 

verilen kent devletlerinin kurulmaya başlandığı bilinmektedir. Bu kentlerin çevresi bir 

surla çevrili olup, gerisinde yüksek bir tepede "Akropolis" adı verilen  merkezi olan 

yerlerdir.297 

Polis, "MÖ.8. yüzyıldan, 1. yüzyıla kadar Yunanistan’ın bazı kesimlerinde var 

olmuş bir toplum biçimidir.Polis kelimesi hem kent, hem de devlet anlamında 

kullanılırken, birçok araştırmacı ve bilim adamı tarafından Polis, kent devleti olarak"298 

adlandırılmaktadır. Radikal "sosyo-ekonomik gelişmelerin sonucu olan Polis, uzun bir 

tarihsel sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Girit’teki Mykene (Miken) uygarlığının 

M.Ö. yedinci yüzyılda Dor’lar tarafından yıkılması ile birlikte bu coğrafya bir karmaşa 

içine girdi. Bu karmaşa içinde çeşitli halklar gerek ticaretin hemen hemen tamamıyla 

ortadan kalkmış olmasıyla, gerek güvenlik gereksinimi nedeniyle kabile tipinde 

örgütlenmiş köyler kurdular. İşte Polis kabilelerin, bir başka deyişle köylerin 

birleşmesiyle oluşmuştur."299 Yunan uygarlığında Polis, vatandaşlık nosyonu etrafında 

toplanmış karmaşık hiyerarşik bir toplum olarak karşımıza çıkmaktadır. "Hem 

merkezileşmiş bir idareye kamusal aidatlar ödememiş, hem de yaşamlarını sürdürmek 

için devlete dayanmamış olan yüzlerce bağımsız köylü hanesinden meydana"300 

gelmektedir.  

Helenistik dönemin sonunda, "MÖ. 1. yüzyılda, polis özelliğini ve kimliğini 

kaybetmeye başlamıştır. Polisin özelliğini kaybetmesi ile beraber kentsel gelişim 

sürecinde Roma Siteleri önemli bir yere sahiptir."301Site "yönetimi MÖ. 1500–1000 

yıllarında başlayıp Sümerler, İbraniler ve Babilliler gibi pek çok kavimde görülmesine 

rağmen eski Yunan siteleri, Batı’da kentlerin oluşmasının başlangıcı olarak kabul"302 

edilmektedir.Eski Site’nin (şehir) esası dini olduğu gibi, idare edenleri de din 

                                                           
297 Erdoğan Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ankara:Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2006,  

s.25. 
298 Pustu, s.132. 
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adamlarıdır. Bu bağlamda Site; aile, curie (aile toplulukları) ve trıbulerin (curielerin 

birleşmesinden oluşan yapı) toplanmasından oluşmaktadır.303 

Yunan "siteleri bugünkü devlet dediğimiz kuruluşa yakın bir yapıya sahip olup, 

bugünkü kentlere ve devletlere nazaran çok daha küçük yerleşim birimlerdir. Antik 

dönemde site; sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri birliği ayrı ve bağımsız hukuki ve 

siyasi düzene sahip bir yapıyı ifade etmektedir. Yunan Sitelerinin demokratik 

düşüncenin ve kurumların oluşmasında"304 katkıları azımsanamayacak ölçüdedir. 

Yunan "kentleri içinde üyelerin düzenli ve ortak yaşadıkları, vatandaşların eşit olduğu 

ve yönetime katıldığı topluluklardır.Bu kentler arasında demokrasiyi en çok düşünmüş 

ve yaşamış olanı Atina"305 sitesidir. 

1.2.2.2. Ortaçağ Kentleri 

Pirenne’e göre; 7. ve 8. yüzyıldaki Arap fetihlerinin sonucu olarak Akdeniz’in 

kapanması, büyük ticareti, parasal ekonomiyi söndürmüş ve antik kent ağının ölümünü 

harekete geçirmiş306 ve Ortaçağ kentlerini ortaya çıkarmıştır. Ortaçağ kentlerini ortaya 

çıkaran nedenlerin başında ticaretin gelişmesi gelmektedir. Özelllikle 10. yüzyıldan 

itibaren Avrupa'da ticaretin canlandığı görülmektedir. Ticari büyümenin en önemli 

sonucu ise kente göçü attırması ile kent nüfusundaki artıştır. Böylece limanlar başta 

olmak üzere, yol kavşakları, nehir ağızları ve diğer elverişli yerlerde kentler oluşmaya 

ve var olanlar büyümeye başlamıştır.307 

Ortaçağda Doğu’da merkezi devletler hüküm sürerken, Batı’da 15. yüzyıla 

kadar feodalite ve komün yönetimleri söz konusu idi. Ortaçağda artık eski 'Site've 'Polis' 

görülmemektedir.308Yunanlıların acropoles'i, Etrüsklerin, Latinlerin ve Galyalıların 

oppida'sı, Almanların burgen'ı, Slavların Gorod'ları, Güney Afrikalı zencilerin kraal'leri 

gibi, başlangıçta, toplanma ve özellikle korunma yerleridir. Ancak bu kapalı yerler, 

olağan zamanlarda boş durmaktadır.309"Marc Blonc’a göre ortaçağ kenti, gerçekten 

tipik özellikleri itibariyle antik kentten derinlemesine farklılaşmaktadır. Çok daha saf 
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bir şekilde tüccar ve zanaatçı olan ortaçağ kenti çevresindeki kırlardan net bir 

şekilde"310 ayrılmıştır.Ortaçağ kentleri; dinsel ve yönetsel törenler ve saldırılardan 

korunmak için sürüleriyle birlikte sığındıkları, etrafı ağaç gövdeleri, çamur ya da taş 

bloklardan yapılmış surlarla çevrili, bir hendekle korunan ve kapılardan içine girilen 

dört köşe ya da daire biçiminde alanlardan oluşuyordu.311 

Antik çağda, kent nüfusunun oldukça büyük bir kesimi, kent dışında sahip 

oldukları toprakların ekilmesiyle, ya da bu topraklardan sağlanan gelirlerle geçinen 

toprak sahiplerinden oluşmaktadır. Kentlerin gelişimiyle birlikte, zanaatkâr ve tacirlerin 

sayılarının gittikçe arttığı bir gerçektir. Ortaçağ kentleri ise, bambaşka bir görünüm 

ortaya koymaktadır. Ticaret ve ekonomi, bu kentleri ne iseler o duruma getirmiştir. 312 

Onuncu yüzyıldan itibaren Avrupa'da ticaret ve endüstrinin zenginleştirdiği yeni 

kentler, ilerleme, kar etme ve giderek özgürlük ve eşitlik gibi değerler üzerine kurulan 

bir ideolojinin merkezi olmuştur. Ticari büyümenin en önemli sonuçlarından biri olan 

kente göçyaşanmış ve kentlerdeki nüfus artmıştır313 

Avrupa'da ticaretin ilk kez kendini gösterdiği İtalya ve Hollanda, kentlerin ilk 

belirdiği, büyük bir hızla ve güçlü bir biçimde geliştikleri ülkelerdir. Bu dönemde 

kentler, ticaretin yayıldığı tüm doğal yollar boyunca belirmişlerdir.314 Doğal olarak 

tüccarlar ulaşım kolaylıklarıyla ticaretin gereksinimlerine en elverişli olan, aynı 

zamanda para ve  mallarını güvenlik altına alabilecekleri yerlerde evlerini kurmuşlardır. 

Tüccarlar bu koşulları en iyi karşılayan kasaba ve kale-kentlere yerleşmişlerdir.315 

Kalelerin dışında oluşan yeni yaşam merkezleri ve buralarda kurulan  pazar yerleri ile 

"kentsel yaşam ticari ilişkilerle kırsaldan ayrılmaya  başlamıştır. Böylece kent, insanlar 

için yeni iş olanakları sağlamış, zanaatçılık gelişmiş, ticaret yolları kara ve deniz 

taşımacılığıyla beraber"316  yeni örgütlenmeleri de zorunlu kılmıştır. 
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Ticaretin şekillendirdiği Ortaçağ kentlerinde, en acil ihtiyaç olan savunma için, 

kale duvarlarının inşa edilmesi birinci öncelik olmuştur. "Kale duvarlarının inşası hem 

kentler tarafından üstlenilen ilk bayındırlık işi, hem de kentin mali örgütlenmesinin 

başlangıç noktasıdır. Bu dönemde kentin masrafları için ihtiyaç duyulan para, halktan 

servetlerine göre hesaplanan paylar oranında" 317 toplanmaktadır. 

Ticaret için uzun yolculuklara çıkan tüccarlar, seyahatleri sırasında sığındıkları 

dinsel ve kale kentlerin etrafında kurulan yeni yerleşim yerlerinde konaklayarak, 

buraları kısa sürede çekim merkezi haline getirmiş ve zengin kentlere 

dönüştürmüşlerdir.318 Ortaçağ kentinin, 12. yüzyıldaki durumuyla,"kale duvarları ile 

çevrili bir kapalı alanın sığınağında yaşayan; ona toplumsal, ayrıcalıklı bir kişilik 

kazandıran, kendine özgü bir yasa, hukuk ve yönetim biçimine sahip, bir ticaret ve 

sanayi toplumu olduğu"319 söylenebilir. 

1.2.3. İslâm Şehirlerinin Tarihî Gelişimi 

İslâm şehrinin oluşumunun başlangıcı için "Hz. Muhammed'in622'de 

Mekke'den Medine'ye göçü ile başlayan ve on yıllık bir süre içerisinde Medine Şehri'nin 

aldığı hüviyet ile başlatmak mümkün görülebilir."320 İslâm şehirlerinin kuruluşlarını 
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hızlandıran faktör, İslâm'ın yeryüzüne hakim kılmak istediği adalet anlayışı ve dünya 

görüşüdür.321 

İslâmiyetin VII. yüzyılda hızla yayılması ile Arap-İslâm egemenliği, Orta 

Asya'dan İspanya'ya kadar uzanmıştır. Bu dönemde kurulan yeni ticaret kentleri ile 

ilişki ve mal çeşitliliği artarak Güney Asya kıyılarının da VIII. ve IX. yüzyıllar boyunca 

Müslüman tacirlerin hakimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Bu dönemde kurulan; 

Bağdat, Şam ve Kahire en ünlü İslâm şehirleridir. Aynı dönemin Avrupa kentlerine göre 

daha fazla gelişmiş olan İslâm şehirleri bilimin ve sanatın da merkezi olmuştur. 

322İslâmiyet, şehir ve şehirleşmeye ideolojik olarak olumlu bir anlam atfetmiş olmakla 

birlikte, Kur'an-ı Kerim’de dikkatten kaçmayan bir başka nokta daha vardır; o da 

peygamberlerin genellikle şehirlere ve şehir halkına gönderilmiş olmasıdır.323 İslâm, 

yerleşik hayatı gerekli kılan ilkeler vaaz ettiği için, doğal ve zorunlu bir şekilde şehir 

kurmayı da gerekli kılmıştır.324 Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25  peygamberin hepsinin 

de ilk şehirlerin yer aldığı coğrafyada ortaya çıkmış oldukları belirtilmektedir. 325 

İslâmiyet "esas yapısı itibariyle Musevilik gibi bir şehir dinîdir. Kur'an'ın umumi bakışı 

anti-kabilevi olup, şehirleşme yönündedir.Onun terminolojisi açıkça şehir hayatını ve 

İslâm'ın yayıldığı ticari ortamı"326 yansıtmaktadır. Bu bağlamda İslâmşehri; güven, 

huzur ve rızık olmak üzere üç temel esas üzerine  oturmaktadır. Nahl suresi 112. ayette; 

"Allah bir şehri misal yaptı ki, güven ve huzur içindeydi. Oraya her yerden bol bol rızık 

geliyordu."327şeklinde bildirilmektedir.Kur'an'dan sonra İslâm kaynaklarının ikincisi 

olan hadislerde de, şehir hayatının tavsiye edildiği görülmektedir. "Köylerde, 

(mezralarda) oturmayınız. Köylerde oturmak kabirlerde oturmak gibidir" (Buhari, 

Tirmizi, Nesei, İbn Mace). Cemaatle oturmanız gerekir. Çünkü Allah'ın eli şehirler 

üzerindedir (İbnnu'l-Esir).328 Bu hadis-i şeriflerden de İslâm’ın şehir yaşamını tavsiye 

ettiği anlaşılmaktadır. İslâm kültürüne ait topluluklarda Medîneler/şehirler Allah'a 

bihakkın kul olmak isteyenlerin yaşamını temsil etmektedir. Bu anlayışla dizayn edilen 
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şehirlerin merkezi unsuru ve Allah'ın evi olarak kabul edilen mabed, şehrin kalbi 

mahiyetindedir. Şehrin damarları olan yolların tamamı ya buraya çıkar veya buraya 

çıkan ana damardan birine bağlıdır.329 İslâm şehrinin kendisi de bir kul olduğu için 

tevazuyu simgeler, azameti ve haşmeti değil; azamet ve haşmet ancak ed-Deyyân'a yani 

Allah'a aittir. Ondan dolayı da mabedler kısmen büyük olabilirler; ancak sivil mimari 

tamamen Allah'ın azametini zihinde tutarak mütevazi ve küçüktür.330 

İslâm şehri üç temel üzerine oturur; cami, pazar ve hamam. Batının jimnazyum 

ve tiyatrolarına bu şehirlerde rastlanmaz. Onların yerini tutan kurumlar cami ve 

medreselerdir.331 Cami, pazar (ticaret) ve hamam şehrin başlıca elemanlarıdır. Bu 

elemanlar şehir merkezini belirleme açısından farklı öneme sahip olmuştur. Bir 

yerleşmenin şehir olmasının ilk şart, o yerde Cuma namazının kılınıp kılınmamasıdır.332 

"İslâm'ın şehir hayatını gerekli kılan en önemli prensip, cami veya mescit denilen bir 

mekânda yapılan namaz ibadetidir."333 Bu nedenle İslâmiyet Müslümanlara mukim 

olmayı zorunlu kılmaktadır. Büyük olsun, küçük olsun Müslümanların ikamet ettiği her 

meskun mahalde cami veya mescit mutlaka mevcuttur ve bu yapı her zaman meskun 

mahallin ortası yani çekirdek noktasıdır. Şehrin en belirgin ve en önemli mekânı 

camidir. 334 Her mahallede bulunan camilerin dışında, cuma namazlarının kılındığı 

"Cuma camii, sadece ibadet için değil toplumsal faaliyetler için de şehrin bütün 

sakinlerinin toplanma yeridir. Böylece o şehrin tamamını daha yüksek bir ünitede 

birleştiren bu caminin maddi, manevi, idari, sosyal vb. yönleriyle kentsel ağırlıklı bir 

niteliğe sahip olduğu artık genel kabul olarak ortadadır."335 İslâm şehirleri işlev ve 

yapıları açısından farklılıklar gösterse de ortak tarihî ve kültürel miras bakımından ortak 

özellikler taşımaktadırlar. Bu şehirler inancın kalesi durumundadır.  

İslâm şehrinin bir diğer en önemli unsuru çarşıdır. İslâm şehrinde ticari 

faaliyetlerin önemli bir kısmı şehrin merkezindeki büyük caminin etrafında toplanmakla 

birlikte, şehir merkezinden uzakta kurulmuş çarşı ve pazarlara da rastlamak 

mümkündür.336Müslümanlar tarafından inşa edilen ilk şehirler, fetih topraklarında 
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kurulmuş ordugâhlardan doğmuş kentlerdir. Hz. Ömer zamanında Irak'ta kurulan Basra, 

Kûfe ve Mısır'da Fustat ile Emevîler'in ilk yıllarında bugünkü Tunus'ta inşa edilen 

Kayravan bu şekilde kurulmuş şehirlerdir. Abbasiler'in Bağdat'ı inşasıyla birlikte idari 

maksatlı şehirler kurulmaya başlanmıştır. Bağdat, Kahire, Fes, Marakeş bu tarzın 

örnekleridir. Fetih'le alınan şehirler ise Mekke, Medine, Şam, Halep, Kudüs, 

İskenderiye ve Kurtuba bu şehirlerden bazılarıdır. 337 

İslâm şehri alabildiğine geniş bir düzlükte imar edilmiştir. Modernitenin, 

dünyanın her yanında birbirinin benzeri kent kültürü oluşturmasına karşın, İslâm 

şehirleri ve hatta mahalleleri birbirinden farklı kimlikler taşımaktadır. Farklı kimlikli 

şehirler ve mahalleler, İslâm şehrinin en temel karakteristiğini oluşturmaktadır.338 

Genellikle geometrik dizayndan uzak, fiziki yapısını kullanıcıların belirlediği, sürekli 

genişleyen ama mutlaka merkezinde cami ve pazarın olduğu hayatın da bu merkeze 

göre şekillendiği şehirler oldukları söylenebilir.  

Çok sayıda çıkmaz sokağın bulunduğu İslâm şehrinde yollar; dar ve genellikle 

eğri-büğrüdür. Işınsal olarak merkezdeki camiye ulaşan yollar için bazı kaynaklarda ve 

hadis-i şeriflerle düzenleme yapıldığı bildirilmektedir. Buna göre yolun genişliğinin 7 

zira (yaklaşık 3,5 m) olarak belirlenmesi karşımıza çıkan tek dinî buyruktur. Sokakların 

genişliği hakkında İslâm hukukçuları tarafından verilmiş fetvalarda; iki yüklü devenin 

çarpışmadan geçebileceği kadar genişlik verilmesi tavsiye edilmektedir. Görüldüğü gibi 

şehircilik konusunda İslâm suskun kalmamış, şehrin fiziki yapısı, topluca kılınan cuma 

namazı, ailenin özel hayatının gizliliği olan mahremiyet anlayışı ile şehirlerin fiziki 

yapılarının oluşumunda etkili olmuştur.339 Bununla birlikte sokak ortak kamusal alan 

olmasına karşın bir İslâm şehrinde sokakta oturmaya izin verilmez.340İslâm şehrinde 

hukukî otorite, halife ya da idare meclisi başkanı tarafından görevlendirilen ‘kadı’ya 

verilmiştir. Resmi olarak camiye atanan bu kimse, nikahları kıyar, boşanma davalarına 

bakar, herkesin hakkını korunmasını sağlar, yetim ve sakatları korur ayrıca kamuyla 
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ilgili ya da şahsi suçlar için Kur'an 'da öngörülen cezaları uygular.341Ayrıca şehir 

devletle bağlantılı, devletle hukuk adına idari ve adli otoritelerin bulunduğu bir yerleşim 

yeridir. Bu sebeple, ancak emniyet ve barışın olduğu bu mekânlarda Cuma namazı 

kılınabilmektedir. Bu da başlı başına İslâm'ın şehir yaşamını zorunlu kıldığının bir 

göstergesidir.342 

Diğer şehirlerde olduğu gibi İslâm şehri de mahallelerden oluşmaktadır. 

Mahalleler, kabile, etnik yapı ve din bakımından farklı insanların yaşama 

alanıdır.Mahalleler birbirinden belirgin şekilde fiziki bir engelle, duvarlarla 

ayrılmaktadır. İslâm şehrinde mahalleler kendi kendine yeten, toplumsal hayatı 

kolaylaştıran bazı kurumlara da sahiptir. Mescid, hamam, fırın, meyve ve sebze satıcısı 

(bakkal), baharat-yağ satıcısı (samman) ve lokanta (tabak) bu kurumların 

başlıcalarıdır.343Şehrin sair kısımları ile merkezi arasındaki ilişki, kalp ile beden 

arasındaki ilişki ile aynıdır. İslâm şehrinde bu anlamda mahalle ile kalp arasında da bir 

bağ bulunmaktadır. Mahalle kendi başına bir beden olmakla birlikte içine kapalı 

değildir, merkeze bağlıdır ve buradan idare edilmektedir.344 "İslâm hayat algısında her 

kentsel birim için işlev öncelikli konumdayken, Batı düşünce sisteminde ise imaj daha 

fazla önemlidir. Aradaki fark kentsel mekânın biçimlendirilmesinde de kendini 

göstermiş ve işlev/imaj faktörü iki düşünce sistemi arasında temel farklılıklardan birisi 

olmuştur."345 İslâm algısına göre şekillenmiş olan ilk ve en önemli şehirlerin Mekke ve 

Medine olduğu söylenebilir.  

1.2.3.1. Mekke 

Kur’anda yeryüzündeki ilk şehrin,“şehirlerin anası” olarak ifade edilen Mekke 

şehri olduğuEn'âm suresinde "İşte bu (Kur'an) da, bereket kaynağı, kendinden 

öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke'yi) ve bütün çevresini 

(tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır"346 ayetle haber verilmektedir. 
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Mekke; el-Ezrakî'nin ifadesine göre, Milattan 1892 yıl önce yaşamış bulunan, 

Hz. İbrahim ile oğlu İsmail zamanında kurulduğu bilinmektedir. Şehir çepeçevre 

dağlarla çevrilmiş bir vadinin içinde yer almaktadır. Şehrin ve aynı zamanda vadinin 

tam ortasında Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edildiği bilinen Kâbe yer 

almaktadır. İslâmiyetten önce de son derece kutsal bir yer olan Kâbe, kare formda taştan 

yapılmış, basit bir yapıdır.347 Hz. Muhammed'in doğduğu ve peygamberliğini ilan ettiği 

Mekke şehri; Arap yarımadasında kervan ticaretinin bağlantı noktası ve Kabe'de çeşitli 

varlıkların putlarını barıdıran bir hac merkezi olarak da eskiden beri önemli bir kent 

merkezidir.348 P. H. Lammens, Hicret'in ilk yıllarındaki Mekke'yi tasvir ederken, şehrin 

sursuz, birbirine bitişik bir tarzda inşa edilmiş yapıların oluşturduğu dar sokaklara sahip 

bulunduğunu belirtmektedir. 349 

 

Şekil 4:XVIII. Yüzyıl Sonlarında Hac Zamanı Mekke ve Kabe'yi Tasvir Eden Gravür 

Kaynak:https://islamansiklopedisi.org.tr/mekkeİnternet Erişim Tarihi:14.04.2019. 

 

Ekonomik hayatın tamamen ticarete dayalı olduğu Mekke'de ticari faaliyetler 

önemli bir yere sahiptir. 350 Mekke'de evler genellikle çok katlı ve iki kapılıdır. Avlusuz 

evlerin yanı sıra avlulu evler ve konaklar mevcuttur.351Mumford'a göre, din, şehrin 

temelinde yer alan teknik, siyaset gibi unsurları geride bırakarak ön plana çıkmış ve 

öncelik kazanmıştır. İlk şehirlerin bulunduğu coğrafyalara bakıldığında, insanların 

yeryüzü serüveninin başladığı, Kur'an'da, Eski ve Yeni Ahit'te adı geçen 

                                                           
347 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.20. 
348 Serjeant, s.16. 
349 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.8. 
350 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.21. 
351 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.22. 
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peygamberlerin yaşadıkları yerlerde ortaya çıktıkları görülmektedir.352 Mekke de bu 

şehirlerden bir tanesidir. 

1.2.3.2. Medine 

Şehrin eski ismi Yesrib'dir. İslâmiyet ile birlikte Medine ismiyle anılmaya 

başlanmıştır. Medine şehrinin etrafı tarıma elverişli topraklarla çevrilidir bu sebeple 

daha çok bir tarım şehridir. İslâm peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den, Medine'ye 

hicret etmesiyle birlikte hızla gelişmiş ve Hz. Muhammed ve dört halife döneminde 

İslâm devletine başkentlik yapmıştır. İslâm öncesi dönemden beri şehrin saldırılardan 

korunmak için yaptığı "utum" adında saldırı sırasında halkın sığındığı çok sayıda küçük 

hisar bulunmaktadır. 353 

Medine kelime anlamı ile Arapça olup,  "ikamet etmek ve şehirlilerin 

davrandığı gibi davranmak"354 anlamına gelmektedir.Hz. Muhammed şehre hicret 

edince ona bir ev inşa edilmiş, bu evin bir bölümü mescit olarak yapılmıştır. Mescidü-n 

Nebevi olarak anılan yapı, kare şeklinde olup, dıştan bir adam boyu yükseklikte, kerpiç 

duvarlarla çevrilidir. Üç kapısı bulunan yapı, hurma kütükleri üzerine oturtulmuştur. İlk 

yıllarda sadece Müslümanların ikamet mahallinin çekirdeğini oluşturan Mescidü-n 

Nebevi, zamanla konumu merkezileşerek, şehrin tümünün merkezini teşkil ettiği 

görülmektedir. 355Hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşasıyla, şehir cami çevresinde 

gelişerek dağınıklıktan kurtulmuş ve bir merkez etrafında bütünleşmiştir.356Şehirde çok 

sayıda çarşı mevcuttur. Benî Kaynukâ çarşısı, şehrin en önemli ticaret merkezidir. 

Medine'de ilk yıllarda evler hurma dallarından basit kulübeler şeklinde yapılmıştır. 

Evler genellikle iki katlı ve çoğu bahçelidir.357Müslümanların Arap Yarımadası'nın 

hemen dışında fethettikleri ya da yeni kurdukları şehirler hangi şartlarda ve hangi 

kültüre ait olursa olsun zamanla kendiliğinden Medine şehir modeline benzemiştir.358 

 

                                                           
352 Taşçı, Şehir, Medeniyet ve Peygamberler, s.48. 
353 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.22. 
354 İbrahim Özdemir, "Yaşanabilir Şehirlere Doğru",Geleceğin Şehri Sempozyum Kitabı, İstanbul:Şehir Düşünce 

Merkezi Şehir Yayınları, 2014, s.65. 
355 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.23. 
356 Özcan, s.26. 
357 Can, İslam şehirlerinin H.I-III. (M.VII-IX) yy. Fiziki Yapısı, s.24. 
358 Gül, s.80. 
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1.2.4. Osmanlı'da Şehircilik Anlayışı 

Şehirleşmenin kavramsal içeriğinde ve şehirlerin ortaya çıkarak gelişmelerinde 

insanların inanç ve kültürlerinin ekonomi ile birlikte önemli bir unsur olduğu 

görülmektedir. Osmanlı şehir sistemi de ekonomi ile birlikte, temelde bu sistemi 

kuranların sahip olduğu kültürel birikimler ve değerlerin etkisi altında şekillenen bir 

yapı olarak ele alınmalıdır.359 Çünkü Osmanlı şehri, insanlık tarihinde benzeri çok az 

olan, müstesna bir kültür ürünüdür.360 

Şehir, erdem kavramına ev sahipliği yapmaktadır. Bu doğrultuda ilim, irfan ve 

hikmet şehirlerde aranmaktadır.361 Mevcut tüm sosyal ve kurumsal yapıların ve fiziki 

yerleşim anlayışının arka planında, Osmanlı'nın sahip olduğu inanç ve değerler sistemi 

yer almaktadır. Bu değerler sisteminin ana omurgasını İslâm dini ve onun bağlılarından 

istediği aşkın duygular oluşturmaktadır.362 Dünya tarihinde kendine özgü bir yer ve 

anlamı olan Osmanlı medeniyetinin her anlamda hayat bulduğu Osmanlı şehri, İslâm 

şehrinin devamı olmasıyla beraber zaman, mekân, toplum özelliklerine göre kendi 

çözümlemesini geliştiren özgün bir modeldir.363 

Osmanlı döneminin yazılı ve sözlü kültüründe şehir, metropol yani anakent 

karşılığında kullanılmıştır. Evliya Çelebi ünlü Seyehatname'sinde Şehr-i İslâmbol, Şehr-

Burusa, Şehr-i Edirne gibi başlıklar kullanırken, daha küçük yerleşim yerleri için 

Kasaba-i Tokad, Kasaba-i İznik olarak zikretmektedir.364"Halka hizmet, Hakk'a 

hizmettir" desturu ile hareket eden Osmanlı padişahı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın; 

“Hüner bir şehir bünyâd itmekdür, reâyâ kalbin âbâd itmekdür" sözü de şehir-insan-

medeniyet ilişkisinin önemine ve şehre atfedilen anlama işaret etmektedir. 

Türkler Anadolu'ya ilk geldiklerinde Helenistik kültürün kalıntıları ile 

karşılaştılar. Helenistik kültürü, Orta Asya ananesi ve İslâm kültürü ile harmanlamaları 

sonucunda Osmanlı şehir sistemi ortaya çıkmıştır.365Ortaya çıkan bu sistemi, 

                                                           
359 Özcan, s.19. 
360 Cansever, Osmanlı Şehri, s.87. 
361 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, s.332. 
362 Özcan, s.19. 
363 Akif Emre, "Yerel ve Evrensel Çözümleme Olarak Osmanlı Şehri", Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 

Sayı:150/151/152, Ankara, 2015, s.205. 
364Suphi Saatçi, "Şehir ve Medeniyet", 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara: Türkiye 

YazarlarBirliği Yayınları, 2011, s.61. 
365 Özcan, s.22. 
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değerlerden bağımsız olarak sadece iyi işleyen kurumsal yapılara, ekonomik aktivitelere 

veya fiziksel yapı ve mimariye indirgemek eksik bir yaklaşım olacaktır.366 Manevi 

yönünün çok kuvvetli olduğu ve temizliği dinin temeli olarak belirten İslâm dinine 

uygun olarak kurulan Osmanlı şehrini Cansever şöyle tarif etmektedir; "Bir şehir 

kurmak için gelen işçiler, evvela hamamı inşa ediyorlar; şehri kuracak insanların temiz 

pak olabilmesi, çalışanların temizliğini sağlamak için. Ardından medrese inşa ediliyor, 

bilgi ortamının kurulması için. Sonra cami, daha sonra etrafında evler ve mahalleler 

inşa ediliyor, yavaş yavaş."367 

Osmanlı'da şehir, "İslâm şeriatı idealine dayanan ve bu ideali yansıtan belirli 

bir fiziki ve sosyal organizasyona sahiptir. Şehrin bir tarafında bedestan, ana çarşı, 

dükkanlar ve kervansaraylar ile ticari sınai bir bölgeye, diğer tarafında da yerel cami 

etrafında tanzim edilen mahalle topluluklarıyla bir yerleşim bölgesine ayrılması 

tamamen İslâmi kavramlara dayanmaktadır."368 Dini inanışa göre şekillenen bir şehir 

yapısı göze çarpmaktadır. Bu nedenle Osmanlı şehri cami etrafında gelişmektedir. 

Günlük yaşamın gerektirdiği; ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bütün ihtiyaçları 

karşılayacak yapıları bir araya toplayan külliyelerde; cami, medrese, hamam, çarşı, 

çeşme, han, mektep, hastane, aşevi gibi binalar yer almakta, bu külliyelerin idaresi, 

camiye bağlı olarak kurulan dini vakıflar aracılığı ile yürütülmektedir. 369  

Osmanlı şehir yönetiminde kadı en önemli yönetici olarak kabul edilmektedir. 

Kadılar sadece adli işlerle uğraşan yargı mensubu değildir. Bilakis şehir hayatının 

mülki-idari-beledi anlamda en önemli sivil yöneticisidir.370 

Osmanlı'da bir yerleşim merkezinin şehir ya da kasaba olarak tanımlanabilmesi 

için bazı işlevsel özellikleri taşıması gerekmektedir. Çarşı ve nüfus bunlardan en 

belirgin olanlarıdır.371 Bununla birlikte Osmanlı şehrinde planlanmış bir meydan yoktur. 

Açıklık, mescidin ve çeşmenin çevresinde ya da pazarlarda kendiliğinden oluşmaktadır. 

Cami avluları, çeşme meydanları dışında, şehir sokaklarında ağaç bulunmaz. Şehir 

                                                           
366 Özcan, s.19. 
367 Cansever, Osmanlı Şehri, s.103.  
368 Rasim Akpınar ve İsmail Başaran, "Şerif Mardin'in Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Osmanlı'da Mahallenin 

Önemi", Şehir ve Düşünce Dergisi, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, Sayı.13, 2019, s.129. 
369 Bayraktar, s.103. 
370 Özcan, s.24. 
371 Aliağaoğlu, İslam Şehri, s.200. 
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yeşili, evlerin bahçelerinde toplanmaktadır.372 Mimarinin durağan, tabiatın dinamik 

yapılarının birbirini yücelten beraberliği, Osmanlı şehirlerinde bireyin çevre bilinci ile 

mimarlık ve bahçe kültürünün oluşumunda belirleyicidir. Her ev bir bahçeye 

sahiptir.İslâmi cennet tasavvurunun unsurları olarak çeşit çeşit meyveli ve gölgeli 

ağaçlar, renk renk açan çiçekler ve şırıldayan su, ev bahçelerinin dışında cami 

avlularında, çevrelerinde, şehirlerin merkezi alanlarında ve mesire yerlerinde de aslî 

unsurlar olarak dikkat çekmektedir.373Osmanlı "açık bütünlüğü"nde, bireyler 

şahsiyetlerini kaybetmiyor, yüceliklerini muhafaza ediyor. Bu da şehre yansımaktadır. 

Böylece şehir değişebilen, üzerine parçalar ilave edilebilen bir "açık bütünlük" olarak 

varolan canlı bir organizma haline gelmektedir. Ernst Dietz, değişmeye açık olma 

halinden hareket ederek, teknik bir tanımlama ile buna "aditif kümülatif bütünlük" 

ismini vermiştir.374 

Şehrin kültür üretim ağı imaret sistemi ve vakıflar eliyle varlık kazanmaktadır. 

Yapılan iyilik ve hayırların  kişi öldükten sonra ona fayda sağlayacağı inancı ile 

ekonomik kaynak olarak ayrılan imaret ve sebiller ücretsiz olarak ve hiç bir menfaat 

gözetmeksizin sadece insana hizmet etmek amacıyla hayata geçirilmişlerdir. Bu özellik, 

Osmanlı şehrinin hususi ve müstesna yanını ortaya koymaktadır.375 

Osmanlı şehrinde sokaklar dardır. Sokak genişlikleri daha çok yaylar ve yük 

taşıyan hayvanlara göre yapılmıştır. Sokaklar sık sık yön değiştirmektedir. Sokakların 

doğrultuları ve genişlikleri çok sık değişir; dar ve geniş sokak parçaları düzensiz olarak 

birbiri ardına gelmektedir. Ayrıca kısa veya uzun, başka kolları olmayan, genişlikleri 

birbiri ardınca değişen çıkmaz sokaklar sıkça bulunmaktadır.376 

                                                           
372 Aliağaoğlu, İslam Şehri, s.202. 
373 Cansever, İstanbul'u Anlamak, ss.32-33. 
374 Cansever, Osmanlı Şehri, s.102. 
375 Aynur Can, "Osmanlı Medeniyetinin Şehir ve Estetik Yorumu", Şehir Üzerine Düşünceler-I, İstanbul:Şehir 

Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 3. Basım, 2017, s.172. 
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Resim 9.  Osmanlı şehrinde sokaklar ve evler. Odunpazarı evleri 

Kaynak:https://gezginlerkahvesi.wordpress.com/2012/02/20/odun-pazari-evleri/ İnternet Erişim 

Tarihi:14.04.2019 

Osmanlı şehrinin Batı Anadolu, İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Bosna 

Hersek'ten Orta Avrupa'ya kadar uzanan Balkan yarımadası ve Kırım'ı da içine alan 

Karadeniz'i kuşatan çevre içindeki şehirlerde geliştiği söylenebilir.Devraldığı Selçuklu 

mirasıyla Anadolu ile Bağdat, Şam, Kudüs, Kahire ve daha sonra mağrip bölgelerinin 

birikimleri üzerinde yeni bir tarz olarak yükselmiş ve buralardaki köklü şehir 

geleneğinin de yenilenmesini, kendini yeniden üretmesini mümkün kılmıştır.377Velhasıl 

Osmanlı şehri, topografyanın insan gücüyle değiştirilmesinin anlamsızlığını müdrik 

olarak, realiteyi göz önünde tutarak vücuda getirilmektedir.378 

1.2.5. Farâbi ve İbn-i Haldun'un Şehircilik Anlayışı 

Farabî, en üstün iyiliğe ve en üstün mükemmelliğe ilk olarak sadece şehirde 

ulaşılabileceğini, şehirden daha küçük topluluklarda ulaşılamayacağını  El Medinetül 

Fazıla kitabında belirtmektedir.379 Bununla birlikte insanın sosyal bir varlık olduğunu 

ancak toplum içerisinde varlığını sürdürüp geliştirebileceğinden söz etmektedir. Aynı 

zamanda "aslolan kemâl bulmaktır" diyerek ütopyasını ortaya koymakta ve "Buna, 

birbirleriyle yardımlaşan bir çok insanın bir araya gelmesiyle ulaşılabilir. Gerçek 

mutluluk vasıtası olan hususlarda yardımlaşmayı amaçlayan bir şehir, erdemli ve 

                                                           
377 Emre, s.205. 
378 Cansever, Osmanlı Şehri, s.96. 
379 Farabi, s.98. 
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mükemmel şehirdir. Mutluluğu elde etmek için üyeleri birbirine yardım eden toplum 

erdemli, mükemmel toplumdur."380 ifadeleri ile de açıklık getirmektedir. 

Farabî, mükemmel toplumu büyük, orta ve küçük olmak üzere üçe 

ayırmaktadır. "Büyük toplum, oturulabilir dünyanın bütününde bütün milletlerin bir 

araya gelmesidir. Orta toplum, oturulabilir dünyanın bir parçasında tek bir milletin bir 

araya gelmesidir. Küçük toplum ise, herhangi bir milletin oturduğu topraklar 

üzerindeki şehir halkının bir araya gelmesidir. Bir köy halkının, mahalle halkının, bir 

sokakta oturanların, nihayet bir ev halkının bir araya gelmesini kusurlu ve eksik 

toplum"381 olarak nitelendirmektedir. Mahalle ve köyün her ikisinin de şehir için var 

olduğunu; ancak köyün şehirle ilişkisinin, şehre hizmet noktasında olduğundan söz 

etmektedir. Buna karşılık mahalleyi şehrin bir parçası olarak, onunla ilişki içinde olan 

bir kavram olarak tanımlamaktadır. Sokak ise mahallenin, ev sokağın bir parçasıdır. 

"Böylece şehir, bir milletin yaşadığı toprakların bir parçası, millet üzerinde yaşanan 

dünyanın bütün toplumlarının bir parçası"382 şeklinde tarif ederek bir tümevarım 

yapmaktadır. 

Farabî  erdemli ve mükemmel şehirleri, bütün organları canlı varlığın hayatını 

tam kılmak ve onu bu durumda tutmak için birbirleriyle yardımlaşan tam ve sağlıklı bir 

bedene benzetmektedir.383 

İbn Haldun’a göre her çeşit beşeri işbirliği birbirinden taban tabana zıt iki çeşit 

çevrede oluşmaktadır. Bunlar Hadara yani şehirsel çevre (şehir ve yakın çevresi) ve 

badava yani çöl çevresidir.384 Şehri; kır yerleşmelerinin tamamını içine alan bir terim 

olarak kullanırken, bedevi hayat tarzının bittiği yerde başladığını belirtmektedir. Kır 

yerleşmelerinin genel adı olan bedevi hayat tarzına karşılık, şehirler medeni hayatın 

yaşandığı yerlerdir. Her iki hayat tarzının ayrılmasında kullanılan kriterlerin başında 

üretim şekli, yani ekonomik faaliyetler gelmektedir. Bunu şöyle açıklamaktadır; 

                                                           
380 Mehmet Fatih Can, "Bir Ütopya Bir Teklif", Şehir Araştırmaları Dergisi, Sayı.3, 2017, Ankara, s.25. 
381 Farabi, s.97. 
382 Farabi, s.98. 
383 Farabi, s.98. 
384 Süleyman Elmacı ve Ünsal Bekdemir, "Ortaçağ İslam Âleminde Şehir: İbn-i Haldun’un Şehre Bakışı", Doğu 

Coğrafya Dergisi, Cilt.13, Sayı.19, 2008, s.75. 
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"Bilinmelidir ki insan topluluklarının hallerinin başkalığı ve değişikliği onların 

geçimlerini sağlayış tarzlarına bağlıdır".385  

Ekonomik olarak belirli bir düzeyde olan ve istikrarlı yaşam tarzı şehirde 

yaşandığını belirtmektedir.“Şehirler istenilen ölçüde refaha ve bolluğa ulaşmış ve artık 

rahat ve huzurlu bir hayatı tercih eden toplumların edinmiş oldukları bir istikrar ve 

yerleşim yeridir.” 386 Bu açıklamaya göre şehirler belirli bir ekonomik seviye geldiğinde 

huzurlu ve rahat bir yaşam imkanı sunmaktadır.  

Ayrıca şehirlerin büyümesi için coğrafi koşulların vazgeçilmez önemine ve 

etkisine de değinmektedir. "Bir şehir, onu planlayıp kuranın bakış açısına, bulunduğu 

yerdeki iklim ve coğrafi şartların gereklerine göre kurulup tamamlandıktan sonra, 

içinde yer aldığı devletin ömrü, o şehrin de ömrünü oluşturur. Eğer devletin ömrü kısa 

olursa, umran geriler ve şehir harap olur. Ancak devletin ömrü uzun olursa, şehirde 

fabrikalar kurulmaya, geniş ve görkemli evler inşa edilmeye devam eder, çarşılar, 

sokaklar büyür ve sonuçta Bağdat ve benzeri şehirlerde olduğu gibi şehrin kapladığı 

alan"387 geniş bir mesafeye yayılır. 

İnsanların toplumsal birer varlık olduklarını belirterek, yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için birbirleriyle yardımlaşmak, tehlikelere karşı birbirlerini korumak, 

kısaca sosyo–ekonomik sorunlarını çözebilmek için bir araya gelmelerinin bir 

zorunluluk olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre toplumsal hayatın doğal bir sonucu 

olarak şehirler ortaya çıkmıştır. Bu görüşünü şu şekilde ifade etmektedir; “Geçimlerini 

sağlayıp yaşamlarını sürdürmek için insan topluluklarından bazıları ziraat ve ekinle ve 

bazıları da ürünlerinden yararlanmak için koyun, sığır, keçi, arı ve ipekböceği gibi 

hayvancılıkla meşgul olurlar. İşte geçimlerini ziraat ve hayvancılıkla sağlayanlar 

mecburen badiyelere (bedevilik hayatına) yönelirler. Çünkü ekebilecekleri ve 

hayvanların otlatabilecekleri geniş alanları kentlerde değil ancak badiyelerde 

bulabilirler. Dolayısıyla bu insanların badiyelerde yaşaması onlar için kaçınılmaz bir 

durumdur. Ve bir araya gelip yardımlaşmaları da sadece geçimlerini sağlayıp 

                                                           
385 Elmacı ve Bekdemir, s.76. 
386 İbn-i Haldun, Mukaddime, Halil Kendir (çev.), İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cilt.2,  

s.33. 
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yaşamlarını sürdürebilecek oranda gıda barınak ve umumi ihtiyaçlarına yöneliktir. 

Geçimlerini bu şekilde sürdürenlerin durumları düzelir ve zaruri ihtiyaçların üzerinde 

bir bolluğa ve refah seviyesine ulaşırlarsa bu durum onları yerleşik düzene geçmeye, 

kentsel hayatın özellikleri olan beslenmede, giyimde kuşamda daha iyisini elde etmek 

için uğraşmaya, geniş evlerde oturmaya, şehir ve kentler oluşturmaya yöneltir.”388 Bu 

açıklaması ile kırsal yaşamdan, kent yaşamına geçişin ekonomik olarak belli bir refah 

seviyesine ulaşılması ile gerçekleştiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte "medeniyetin 

(umran) doğduğu, geliştiği, bütün insanlığı yararlandırmak için genişleyip yayıldığı, 

aynı zamanda şekillendiği, somutlaştığı yer"389 belirttiği şehri öne çıkarmakta ve kırsal 

yerleşim yerlerinde medeniyete ulaşılamayacağını belirtmektedir.  

Şehir yerleşiminde iklimin önemine özel bir vurgu yapan İbn-i Haldun; 

peygamberlerin 3. ve 4. iklim kuşağındaki halkların içinden geldiğini aktarmaktadır. 

Zaten şehirlerin tarihine göz atıldığında, ilk şehirlerin de bu iklim kuşaklarında ortaya 

çıktığı görülmektedir.390 İbn-i Haldun'a göre; "şehirlerin kurulmasında önemli olan 

maddeler şu şekildedir; 

• Savunması kolay olmalı, 

• İhtiyaçların karşılanmasına elverişli bir yer olmalı, 

• Yetecek kadar su bulunmalı, 

• Şehir halkının gıdasını sağlamak için çevrede otlaklar, ekime ve dikime 

müsait arazi bulunmalı,  

• Durgun hava veya bataklık civarındaki pis kokular olmamalı, 

• Gerek yakıt gerekse kereste ihtiyacının karşılanması için ormana yakın bir 

yerde kurulmalı, 

• Ulaşımın kolay olması için deniz kenarındaki dağ başları ya da aşiretlerin 

kalabalıklar halinde yaşadıkları sahiller tercih edilmelidir. Zira baskına 

karşı buraların korunması kolay olur."391 

                                                           
388 Şen, s.98. 
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Haldun organizmacı bir şehir anlayışı geliştirerek; şehirlerin de tıpkı insanlar 

gibi doğduğunu, yaşadığını, geliştiğini ve yok olduğunu belirtmiştir.392 Erdemli, 

mükemmel şehir bütün organları canlı varlığın hayatını tam kılmak ve onu bu durumda 

tutmak için birbirleriyle yardımlaşan tam ve sağlıklı bir bedene benzetmektedir.393 

Ayrıca kentleşme, sadece coğrafi bir hareketlilik değildir, aynı zamanda eski yaşam 

tarzını bırakıp yeni bir yaşam tarzına geçmektir. Bu anlamda şehirleşme, şehirlileşmeyi 

de içeren bir süreçtir.394 Ancak biyolojik ve hatta tüm doğal varlıklar gibi, toplumlar da 

doğar, gelişir, yaşlanır ve nihayet ölürler. Toplumsal olgular ile biyolojik organizmalar 

arasında analojiler kuran bu yaklaşım, Batı sosyolojisinde de popüler bir yaklaşım 

olmuştur.395 

1.2.6. Şehirlerin Biçim Değiştirme Süreci 

Özellikle son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan Göbeklitepe'de ve 

İstanbul'da Marmaray inşaatı esnasında bulunan tarihî eserler, insanlık tarihinin yerleşik 

hayatına ait yaklaşık 12 bin yıl öncesine ışık tutmaktadır. Buralardaki tarihî kalıntılar 

bilinenden çok daha eski tarihlerde tarımla birlikte insanların şehir hayatına geçtiğini 

göstermektedir.  Prenne, "4. yüzyılın başında, Doğu'dakiler dışında gerçek anlamda 

büyük kentlerin"396 olmadığını belirtmektedir.  

Şehirlerin oluşumu ile ilgili olarak iki büyük devrimden söz edilmektedir. 

Birincisi Neolitik Devrim yani tarım devrimi, ikincisi ise Sanayi Devrimi'dir.397 

Günümüzde şehir ve şehirleşme süreci büyük ölçüde sanayi devrimine bağlı bir olay 

olarak değerlendirilse de esasen kökleri tüm tarihin içine salınmış olan bir sürecin 

ürünüdür.398Şehirleşme sürecinin tarihi tiplerinden kaynaklanan bir sınıflama 

yapılabilmektedir.İlk biçim yöresel faaliyetler ve ürünlerinin büyük bir kısmı açısından 

kısıtlı,değişimi az, kırsal ekonomi içindeki şehrin doğuşuna karşılık olmaktadır. İkinci 

kuşak şehirleşme antik çağdaki veya ortaçağ ile kapitalizm ve sanayi ekonomisinden 

                                                           
392 Şen, s.103 
393 Farabi, s.98. 
394 Kadir Canatan, "İbn-i Haldun Sosyolojisinde Kent ve Kentleşme",Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Özel 

Sayı:150/151/152, Ankara, 2015, s.189. 
395 Canatan, İbn-i Haldun Sosyolojisinde Kent ve Kentleşme, s.194. 
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397 Orçun İmga, Hakan Olgun, "Akademyanın Velut Kalemi:Prof. Dr. İlhan Tekeli ile Kent Üzerine",Ankara: 

İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı.1, 2010, s:9. 
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önceki modern çağda görülen değişik türlerdeki alışverişin yarattığı tüccar 

şehirlerdir.Üçüncü kategori kapitalizmin ve sanayi devriminin oluşturduğu sanayi ve 

ticaret şehirleridir. Bu öbek içinde Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın büyük sanayi 

metropolleri bulunmaktadır.Dördüncü öbekte sömürge şehirleri bulunmaktadır. Bu 

şehirler 19-20. yüzyılda Batı Avrupa kapitalist ekonomisinin yayılma ihtiyacından 

doğmuşlardır. Sosyalist şehirler ise beşinci kategoriyi oluşturmaktadır. Bu şehirler 

üretimin, dağıtımın ve sosyal ihtiyaçların örgütlenmesindeki özgün bir biçime karşılık 

olmaktadırlar.399 

"Şehirleşme sürecinin belli başlı özellikleri şöyledir:   

• İster kırsal yerleşmenin kente dönüşmesi, ister doğrudan doğruya kentin 

büyümesi biçiminde olsun, nüfusun kent yerleşmelerinde yoğunlaşması 

olarak her şeyden önce demografik bir olay olması,  

• Nüfusun tarımdan sanayi ve hizmetlere kayması ve buna bağlı olarak 

kentsel işgücü biçimlerinin ekonomik etkenlik kazanması,  

• Fiziksel çevre ve yaşama koşullarında bir değişim yaratması,  

• Sosyal değişme ve yeni bir biçimlenme süreci oluşturması,  

• Bir yönetimsel örgütlenme süreci yaratmasıdır. 

Yukarıda belirtilen özelliklerinden de anlaşılacağı gibi kentleşme, sadece 

mekânda fiziksel bir büyüme ve nüfus artışı olmayıp, sosyal gelişme ve değişimi itici 

görev olarak değerlendirilen ve sosyo-kültürel ve ekonomik yönleri bulunan bir 

süreçtir. Buna göre kentleşmenin ölçülmesinde nüfusun dışında istihdam ve eğitim 

durumu da önemli parametreleri oluşturmaktadır."400 Çağdaş kentlerimizin doğrudan 

mirasçısı oldukları Sümer ve İndus vadisi kentleriyle aramızda geçen beş bin yılda 

kentlerin işlevleri, boyutları ve yapıları elbette ki değişikliklere uğramış ancak kentsel 

yaşantıyı kırsal yaşantıdan farklı kılan genel hatlar özde aynı kalmıştır.401 Bunun 

sonucunda ortaya çıkan ve "şehri oluşturan temel süreçler, önem sırasına göre; rekabet, 

yoğunlaşma, merkezileşme, ayrışma, istila ve birbirini izleme (art arda gelme) 
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sürecidir. Bunların işleyişi, kentin fiziksel yapısını oluşturan, doğal alanlar'ı ortaya"402 

çıkarmaktadır. 

Batıda sanayi öncesi şehirler; 5-10 bin nüfuslu kasaba büyüklüğünde 

yerleşimlerdir. Bu şehirleri, toprakla beraber üzerinde yaşayan nüfusa da sahip olan 

aristokrasi yönetmektedir. Dolayısıyla şehir lordun veya dükün kendi mülkü 

durumundadır.403Avrupa'nın şehirleşme sürecine bakıldığında, ekonomik nedenler 

içinde sayılan tarımın, nüfusu kırsal alanda dağıtmasından "ticari ve sınai işlevlerin 

gelişmesi ile burglar meydana gelmiştir. Bu burglar şehirlerin hazırlayıcısı 

konumundaki yerleşim alanlarıdır. Diğer nedenlerin katılması ile burglar ilk şehirlere, 

ilk şehirler günümüz şehirlerine ve baş şehre dönüşmüştür."404 Düzenli ve yasal olarak 

korunan ticaretin yaygınlaşmasıylabirlikte, 17. yüzyıldan sonra aşırı kentleşme 

başlayarak, kentler yatay olarak değil dikey olarak büyümüştür.405 Dokuzuncu yüzyılda, 

icatlar ve sanayileşmenin baskısıyla beraber, bu yeni güç kentleri büyütmüştür. "Üretim 

araçlarının farklılaşması ve buna bağlı olarak uzmanlaşabilen bir grubun doğması, 

makinelerin gelişmesi beraberinde küçük zanaatların sonunu getirerek üretimi 

fabrikalara taşımıştır."406Fabrika üretimleri ile yeni kentler olan, sanayi kentleri 

oluşmaya başlamıştır. 

1.2.7. Sanayi Kentleri 

İnsanlık tarihinin başlangıcından XVIII. yüzyıla kadar geçen dönem "alet 

dönemi" olarak tanımlanabilir. Daha sonra makine uygarlığı da denilen sanayi 

uygarlığına geçilmiştir. Elbette bu geçiş bir anda olmamıştır. XIV. ve XV. yüzyıla kadar 

bambaşka değerler üzerine kurulu olan Hıristiyan kentlerin çöküşünün hemen ardından 

ortaya çıkan tüccarlar ve ticaret yöntemleri XIX. yüzyılda yaşanan sanayi uygarlığının 

da temelini oluşturmaktadır. 407"On sekizinci yüzyılın ortasında Sanayi Devrimi'nin 

süreçleri nüfus artışı, artan sanayi üretimi ve üretim sistemlerinin makineleşmesi de 

                                                           
402 Weber, s.33. 
403 Şükrü Karatepe, "Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi", Şehir Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, Ankara, 2017, 

s.13. 
404 Tuna, s.35. 
405 Yılmaz ve Çiftçi, s.257. 
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407 Mıchel Ragon, Modern Şehircilik ve Şehircilik Tarihi, Murat Aykaç Erginöz (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 

2010, s.17. 



 
 

76 

 

dahil olmak üzere İngiltere'de başlayıp değişik hızlarda Avrupa'nın diğer 

devletlerine"408 yayılmıştır. Kentleşmenin gerçek manada anlam kazandığı ve son 

biçimini aldığı dönem Sanayi Devrimi ile başlamıştır.409 

Mumford, sanayi öncesi şehirlerinin gelişimini üç aşamalı bir yaklaşımla 

değerlendirmektedir. "Ticarete dayalı ve yayılmacı bir yapıyı içeren kapitalist 

ekonominin gelişmesi, tek tek farklı yönetim anlayışına sahip şehir devletlerinin tek 

merkezli devlet anlayışına dönüşmesi ve düşünce sistemlerinin gelişerek yayılması."410 

olarak ifade etmektedir. 

Sanayi kenti; "daha önceki kentlerden farklı olarak sanayi ve ticaret 

merkezidir, idari ve dini işlevini yitirmiştir. Kentsel mekân sanayi öncesi kentlere göre 

çok geniştir. Yollar genişlemiş yapılar yükselmiştir. Konut ve işyeri arasında kesin bir 

ayrım vardır. Sanayi öncesi kentin mekân deseninden farklı olarak üst ve orta gelir 

grubu kent çevresinde yerleşmekte, merkez ve konut alanları arasında kalan alanda, 

geçiş bölgeleri ortaya çıkarak belirginleşmekte, alt tabaka ve istenmeyen unsurlar 

burada yer almaktadır."411 

Sanayi Devrimi'yle artan ilişkiler sistemi ve etki alanının genişlemesiyle 

farklılaşmaktadır. Sanayileşme ve ekonomik gelişme ile kent, "toplum yapısında artan 

oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve  ilişkilerinde 

kendine özgü değişikliklere yol açan nüfus yoğunlaşmasını ifade"412 eder hale 

gelmektedir. 

Sanayi İhtilali'nden sonra Avrupa'da kırdan kente doğru başlayan göç bir 

anlamda Orta Çağ boyunca var olmayan Avrupa Şehirleri'nin de kurucu gücünü teşkil 

etmiştir. Batıda ortaya çıkan ve Sanayi İhtilali denilen olgu kentleşmeyi o kadar çok 

etkilemiştir ki bir çok araştırmacı şehri, tarihsel bağlamda sanayileşme öncesi ve sonrası 

diye ikiye ayırmaktadır.413 Bu doğrultuda kentlerin tarihindeki kuşkusuz en önemli ve 

en büyük dönüşümün 19. yüzyılda modern sanayi şehirlerinin ortaya çıkışıyla meydana 

                                                           
408 Benevolo, s.165. 
409 Yılmaz ve Çiftçi, s.257. 
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geldiği söylenebilir.414 Sanayi kentleri, yönetimsel ve dinsel bir merkezin değil, daha 

çok bir ticaret ve sanayi merkezinin etrafında gelişmektedir.415 Sanayi Devrimi ile emek 

yoğun üretimin dönüşümü, adeta mıknatıs etkisi yaparak kentleri çekici kılmıştır.416 

Sanayi "toplumu, toprağı işleyen köylüler ve onlardan sayıca fazla olan sanayi ve 

hizmet sektöründe çalışan kitlelerle, bunların üzerinde kontrol gücü bulunan üst 

tabakadan"417 oluşmaktadır. 

Sanayi; Marx, Engels, Weber ve Simmel’in çalışmalarında doğrudan bir analiz 

nesnesi olmaktan ziyade, toplumsal değişimin ayrılmaz bir parçası olarak 

görülmektedir. Marx kenti, sınıf bilinci ve proletarya kültürünün oluşumu çerçevesinde 

analize dâhil etmektedir. Engels ise, sınıf ve mekân ilişkisini dikkate alarak kentteki 

eşitsizliğe vurgu yapmaktadır. Weber kenti, özerk yönetimine vurgu yaparak siyasi 

yönü üzerinden tanımlarken, Simmel, kapitalizmin hızlandırdığı metropolleşme ile kent 

insanının kendisine ve çevresine yabancılaşmasına odaklanmaktadır. Simmel’in kentli 

insanının yabancılaşmasının temelinde de kentte ekonomik olarak var olabilme 

mücadelesi, geçim vb. iktisadi sebepler yer almaktadır.418 Esasında sanayileşme olayı 

Batı çıkarlarına göre düzenlenen ve denetlenen toplumlar arası ilişkilerin, daha doğru 

bir ifade ile Doğu-Batı ilişkilerinin sonucudur. Sanayi devrimi ile sonuçlanan süreçte 

Batı tümü ile Batı dışı toplumların zenginliklerini elde ederek, bunları daha kolay bir 

biçimde ülkelerine aktarabilmektedir.419 

Sanayi Devrimi ile şehirlerin yeni bir nitelik ve özelliğe bürünmesiyle, İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında hızlı bir kentleşme yaşanmış ve beraberinde gecekondu 

kuşakları oluşmuştur. Ancak 1980'ler sonrasında dünyada, sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş başlamıştır.420 Sanayi Devrimi'ne kadar idari ve siyasi bir örgütlenme 

içinde yer alan kent, Sanayi Devrimi'yle artan ilişkiler sistemi ve etki alanının 

genişlemesiyle farklılaşmıştır. Sanayileşme ve ekonomik gelişme ile kent, toplum 

yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve 

                                                           
414 Deniz Özdeniz, "Kentsel Toplumsal Hareketlerin Kentlerin Dönüşümüne Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
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415 Keleş, s.45. 
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ilişkilerinde kendine özgü değişikliklere yol açan nüfus yoğunlaşmasını ifade eder 

olmuştur.421 

"Şehir kavramının, gelişme, ilerleme, ekonomik büyüme ve bütün anlamıyla 

organize edilmiş bir sosyal hayat olarak, toplumun kabul ettiği ve tercih ettiği bir kimlik 

kazanması, sanayi devrimi ile olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte şehirleşme en önemli 

demokratik ve toplumsal hareketlilik odağı olmaya başlamış ve toplum yapıları şehir 

ağırlığına doğru"422 kaymaya başlamıştır. Sanayileşme ve şehirleşmenin Batı 

toplumunda ortaya çıkardığı hızlı değişme, makineli üretimle topraktan kopan 

insanların şehirlere kitleler halinde göç etmesine ve kırların boşalmasına bunun 

sonucunda da şehirlerin büyümesine yol açmıştır.423 Her ulusun sanayileşme yolunda 

yaşaması gereken bir dönem olan kentleşme, tek yönlü bir yer değiştirme ve aynı 

zamanda toplumsal bir dönüşüm sürecidir. Kırsal kesimden kentlere doğru başlayan bu 

süreç, zamanla kalkınmanın bölgelerarası farklılık göstermesiyle kentten kente doğru da 

yaşanmıştır.424Sanayi kentinde yukarı ve orta halli sınıflar, merkezdeki oturma 

alanlarını fakirlere terk ederek, şehirlerin dış mahallelerinde yerleşmektedir. Bu amaçla 

yeni mahalleler ve banliyöler kurulmaktadır.425 Büyüyen bu şehirleri Toynbee üçlü bir 

ayrım getirerek "Geleneksel Şehirler (Polis)", "Mekanize Şehirler (Megalopolis)", 

Geleceğin Dünya Şehri (Oecumenopolis)"426 olarak kategorize etmektedir. 

Ortaya çıkan sanayi şehirlerinde, hem toplumsal hayatın örgütlenmesinde, hem 

de arazi kullanılmasında yüksek derecede bir uzmanlaşma ve işbirliği bölümü açıkça 

görülmektedir. Oturma ve çalışma alanları, birbirinden belirli çizgilerle 

ayrılabilmektedir.427 

Sanayileşme sürecinden önce birkaç denetim merkezi dışında görülen, en 

büyüğü 40-50 binlik ve tüm ilişkilerin örgütlendiği bir kaç yüz binlik 

şehirlerden,sanayileşme sonrası milyonluk şehirlere doğru bir gelişme gözlenmektedir. 

Sanayileşme ile birlikte batı şehirleri; nüfusları açısından ilk defa dünya şehirleri 

                                                           
421 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, ss.10-11. 
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sıralamasında yukarılara yerleştiği söylenebilir.428Sanayi "devrimiyle birlikte kentin 

yapısında, ilişkilerinde, işleyişinde, kurumlarında, her alanda tam bir dönüşüm 

yaşanmıştır. Şehirleşmenin, sanayileşme ile daha belirgin hale geldiği ve hız kazandığı 

şüphesizdir. Sadece şehirleşme sebepleri arasında sayılan “üretim, ulaşım ve tarım 

tekniklerindeki değişiklikleri düşünmemiz bile bu fikri"429 doğrulamaktadır. 

1.2.8. Şehir ve Medeniyet İlişkisi 

Tarihte şehirler, medeniyetlerin yaşam alanı olarak ortaya çıkmışlardır. Şehirler 

farklı medeniyet anlayışlarının ürettiği, farklı biçimlere veya kültürlere sahne olmuştur 

ve olmaktadır.430Arapçada şehir anlamına gelen ve "mdn" köküne dayanan "Medine" 

isminden Osmanlı Türkçesi'nde türetilen medeniyet kelimesinin, kök itibariyle 

"yönetmek" (es-siyase) ve "malik olmak" anlamları da bulunan "dyn"(din) mastarıyla 

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Medenî (medeniyye) ve medinî ise şehirli olmak 

anlamına gelmektedir.431 

Medîne kelimesinin, şehir anlamına geldiği düşünülürse, medeniyetin de şehir 

kelimesinden doğduğu anlaşılmaktadır. Böylece medenî kelimesinin de şehirli, uygar 

anlamına geldiği görülmektedir. Bunun diğer bir anlamı da medeniyetin kırsalda 

oluşmayacağını432 düşüneninsanoğlunun daha medeni bir yaşam tarzı için şehirleri 

kurduğu söylenebilir. Her Medîne ile onu kuran kurucu ilke yani medeniyet arasındaki 

ilişki kendine özgü ve biriciktir.433 Şehir; düşünce ve duygunun yoğrulduğu, böylece 

bilim, sanat, felsefe ve hikmetin üretildiği özel bir mekândır. Medeniyetlere ait temel 

kabul ve tasavvurlar en berrak biçimiyle simgeleşen şehirlerde dile gelmektedir.434 

Karmaşık ilişkiler ağı ile şehir yaşamında insan olağandışı fazla dürtüye maruz 

kalmaktadır. Buna karşın şehirde; dışsal çevre etkenlerine karşı kendisini koruyan bir 

düşünce yapısı da geliştirmektedir. Böylece kalbiyle değil, aklıyla hareket eden ve 

duygulara teslim olmanın geride kaldığı bir yaşam tarzı oluşturmaktadır. Şehir 

                                                           
428 Tuna, s.45. 
429 Pustu, s.145. 
430 Can, İnsan Mekân Etkileşimi ve Kent Estetiğine Giriş, ss.131-132. 
431 Adem Efe, "Medeniyet: Din ve Şehir", 1.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara:Türkiye 
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433 Söylemez, İslam Şehirleri Üzerine Makaleler, s.31. 
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ortamında yaşadığı çevre insanın bilincini arttırırken, aklın egemenliğine de yol 

açmaktadır.435 

Medeniyet tasavvuru öyle bir düşünce ve duygu sistemidir ki hem akılla idrak 

edilir hem de kalple sevilir ve inanılır. Bu bir değerler sistemidir. Medeniyet tasavvuru 

dış dünyaya yansıdığı zaman yani eylemlerimizle hayata aksettiği zaman kültür haline 

gelir. Davranışlarınızda, ilminizde, irfanınızda, sanatınızda, evinizde yani gündelik 

hayatınızda velhasıl her yerde ve her zaman medeniyet tasavvuru görülmektedir. Ancak 

medeniyet tasavvuru kendini şehirde göstermektedir. Her medeniyet tasavvuru hayata 

intikal etmek için şehre muhtaçtır. Folkloruyla, müziğiyle; üretim-tüketim sistemiyle, 

sanatları ve zanaatlarıyla birikim şehirde olmaktadır.436 

1.2.9. Teknoloji ve Toplum İlişkisi 

Teknoloji ve iletişimde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin sonucu olan 

küreselleşme ile birlikte ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bir dönüşüm 

yaşanmaktadır. "Bu dönüşüm sürecinde bir yandan ulus üstü kavram ve kurumlara 

vurgu yapılarak dünyanın bir “küresel köye” dönüşeceği ifade edilmekte, diğer taraftan 

yerel kültürlere, değerlere, hak ve özgürlüklere vurgu yapılmaktadır."437 

Artık günümüz kentlerini tanımlayan temel faktör,"sundukları hizmet, iletişim, 

haberleşme, vb. olanaklardır. Diğer yandan küreselleşme, kentler arası rekabeti 

hızlandırmış ve kentler yepyeni ekonomik, politik ve kültürel roller yüklenmiştir. Kentler 

artık günümüzde ekonomisiyle, kültürüyle, sosyal ve siyasal yapılanmasıyla ön plana 

çıkan birimler olmuşlardır."438 Yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte kentlerin dünya 

haritasındaki "konumlarını belirleyen ilişkiler hızla değişmiş, bazı kentler yükselirken 

bazıları da hızla düşüş sürecine girmiştir. Bu süreç kentlerin gelişimini belirleyen 

dinamikler açısından da bir dizi değişikliğe yol açmıştır. Küresel dünya için 

vazgeçilmez olan uluslararası mal, hizmet ve sermaye hareketliliğinde kontrol ve 

komuta merkezlerini barıdıran, uluslararası sermayenin dünya çapında dolaşımına yön 

                                                           
435 Weber, s.43. 
436 Sadettin Ökten, "Şehir", Medeniyetimizin Dili, İstanbul: İlbey Matbaa, 2018, ss.86-87. 
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veren kentler ön plana çıkmıştır."439Böylece Dünya üzerinde gelişmiş olan bazı şehirler, 

bulundukları ülkelerin de önüne geçmeye başlamıştır. Londra, Paris, İstanbul, Tokyo 

gibi şehirlerin başlı başına birer değer olarak öne çıktıkları söylenebilir.  

"Günümüze ait önemli gelişmelerden biri olan bilgi teknolojileri bir çok 

şehirde ana ekonomik aktivite olarak yerini almıştır. Bilgisayar teknolojisi, birinci ve 

ikinci sektör dışında, servis sektöründe üretim ve istihdam ilişkili değişime neden 

olmuştur."440Yeni ulaşım teknolojilerinin şehir dışı alanlarda yaşama ve çalışmayı 

mümkün kılması, şehrin merkezi mekânlarını birçok kişinin kullanmaktan kaçındığı 

alanlar haline getirmektedir. 441 

Teknoloji, ulaşım, ekonomi, barınma, iletişim, beslenme gibi daha pek çok 

alanda toplumları yeniden şekillendirmekte ve toplum yaşamında köklü değişikliklere 

neden olmaktadır. 

1.2.10. Yeni Şehir Yaklaşımları 

Kentsel geleceğimizi dönüştürmenin en kuvvetli adaylardan biri "yeni 

şehircilik" adı verilen akıma daha yakından bakmak gerekmektedir. Akımın önde 

gelenlerinden olan Duany (1997), mimarinin değil ama şehirciliğin toplumu 

etkileyeceği yönünde kuvvetli bir kanıya sahiptir.442 

"Yeni şehircilik, 1990'ların başında Alexndra, Virginia'da yapılan, Yeni  

Şehircilik Kongresi'nde ortaya atılmış, insanlığın kaybettiği mekân yapım sanatının 

yeniden yakalanmaya çalışıldığı; gerek yapıların gerekse kentlerin kademeli yerleşim 

birimlerinin sürdürülebilir nitelikli olarak yeniden tasarlanmasına ve dolayısıyla yaşam 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Akımın öncüleri, plancı Andres 

Duany başta olmak üzere, Saskia Sassen, Peter Newman,Robert S. Davis sayılabilir."443 

Bu yaklaşımın genel ilkeleri; 

• Yürünebilirlik 

• Bağlanabilirlik 

                                                           
439 Yılmaz ve Çiftçi, s.258. 
440 Oruç, s.20. 
441 Oruç, s.20. 
442 David Harvey, Umut Mekânları, Zeynep Gambetti (çev.), İstanbul:Metis Yayıncılık, 2011, ss.207-208. 
443 Bengi Korgavuş ve Sema Karagüler, "Geleceğin Kentlerine Yönelik Temel Kavramlar ve İlkeler", Geleceğin 

Şehri Sempozyum Kitabı, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2014, s.217. 
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• Karma Kullanım ve Çeşitlilik 

• Konutlaşmada Çeşitlilik 

• Mimarlık ve Kent Tasarım Kalitesi 

• Artan Yoğunluk 

• Akıllı Ulaşım 

• Geleneksel Komşuluk Ünitesi Strüktürü 

• Sürdürülebilirlik 

• Yaşam Kalitesi, olarak sıralanmaktadır.444 

Bu sav Amerikan şehirlerinin "yetersizliği" ve "özgünlük yoksunluğunu" 

eleştiren çok sayıda yorumla desteklenmektedir. Amerikan şehirleri gittikçe yayınlan 

ruhsuz banliyöler, umursamaz şehir çeperleri, çökmekte ve parçalanmakta olan kent 

merkezlerinden oluşmaktadır. Yeni şehircilik akımı bu tür devasa çarpıklıklarla 

savaşmaktadır. 445 Hatta şehircilik alanında estetik kaygıların XIX. yüzyıldan 

itibarenikinci plana gerilemesine446karşın, bu akım Mumford'un izinden giderek, 

bölgenin tamamını göz önünde bulundurmak, şehir ve bölgelerin nasıl olması gerektiği 

konusunda çok daha organik, bütünlüklü bir ideal geliştirmek arzusu447 ile hareket 

etmektedir. Pierrre Lavedan'ın dediği gibi  "XIX. yüzyılda büyük şehirlerin tarihi, bir 

hastalığın hikâyesi" ise şehirciliğin tek amacı bu hastayı iyileştirmek değil, insanların 

fiziksel ya da zihinsel hastalıkları yakalanmayacakları farklı bir şehir sistemi 

oluşturmaktır aynı zamanda. Bu görüşünü destekleyen Lavedan "hasta şehir" için üç 

çözüm yolu önermektedir: yapı yıkıcı şehircilik (Haussmann sistemi), korumacı 

şehircilik (kentin tarihsel niteliğini, bazı kısımları kesip atarak muhafaza etmek), yapıcı 

şehircilik, başka yerlere yeni tip şehirler kurmak). Bu yeni tip şehirler için Fourier'nin 

falanster modelinden Le Corbusier'nin "ışıyankent"ine kadar kâh ütopik olan, kâh 

kuraldışı özellikleriyle endişe uyandıran hayali modeller inşa edilmiştir.448 Yüzyılı aşkın 

bir süredir ilericiliğin simgesi durumunda bulunan işlevselcilik giderek bir hata gibi, 
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hatta iktidarın merkezileşmesini savunan bir felsefeye bağlı gerici bir tutum gibi 

görünmeye başlamıştır.449 

İstanbul'da yaşanan 1999 depreminden sonra yeni şehir tasarımı olarak "pilot 

şehir" üzerine çalışmalar yapan "Cansever, İslâm tasavvuf geleneğiyle ilişkilendirdiği 

tevhit ilkesinin somut çevre üzerindeki akisleri konusunda, Osmanlı mahallesinde 

olduğu gibi, kendine has bir karakteri olan tek konutun, aynı zamanda, çevresiyle 

bütünleşme, bir bütün oluşturma"450 karakterinin olduğundan söz etmektedir. Şehri 

meydana getiren, mahallelerin cemaatlere eş değer bir fonksiyonda ve "özgün" bir 

yapıya sahip dile getirilirken "şehirlerin gerçek yapısının "mahalle yapılarından" ibaret 

olduğu"mahallenin" "cemaat" ile eşdeğer olduğu ve "cemaatin" çoğu Amerikalının, 

bilse de bilmese de, isteyeceği ve ihtiyaç duyacağı bir şey olduğudur. Ayrıca yeni 

şehirciliğin tanımladığı ölçekte bir eylemin, diğer tüm ölçeklerde var olan sorunları 

çözmeye yetkin ve yeterli olduğu da varsayılmaktadır."451  

İlk olarak Amerika'da ortaya atılan karşı şehircilik fikrini savunan Ruskin ve 

William Morris'ten, F. L. Wright ve Lewis Mumford'a kadar Anglosakson düşünürlerin 

çoğu, sanayi çağı insanının makineleşme dolayısıyla kişilik kaybına uğradığını 

düşünmektedir. Bu yüzden, fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıksız olan şehirsel 

yoğunlaşmalara tepki olarak müstakil evlerden yana olmuşlardır.452  

Banliyöler, uydukentler, bahçekentler ve işçi bahçeleri sanayi şehirlerinde 

yaşanan olumsuzlukları gidermeye yönelik şehir modelleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Patrick Geddes evrensel uygarlığı olan önceden saptanmış kent modelleri soyutlamasına 

karşı çıkmıştır. Gerçekten her toprak parçasının kendine has iklimsel, coğrafi, tarihî 

sorunları mevcuttur. Bu nedenle mühendislerin, mimarların ve belediye konseyi 

üyelerinin önem verdiği cetvel ve pergel şehirciliğine karşı çıkmıştır. Ona göre 

şehircilik, bir topluluğu ve bir devri içine alan bütün bir uygarlığın gelişmesine453 imkan 

tanıyan özellikte olmalıdır. 

Kentin olumsuz özellikleri üzerinde duran yaklaşımlar, artan suç oranları, 

çevre kirliliği, yoksulluk, bireyselleşme, toplumsal sarsılma gibi ketsel sorunların altını 
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çizmektedir. Toplumda geleneksel bağları koparan kent yaşamı, bunların yerine ikincil, 

kısmî, geçici, yüzeysel ilişkiler koyabilmekte, sonuçta birey tek başına kalmakta, 

yalnızlaşmaktadır.454 Bu yalnızlaşmaya direnmeye çalışan, Türkiye'de kırdan kente 

göçenler, "bir taraftan kır özelliklerini kente taşımaya çalışan, öte taraftan kent 

özelliklerine uyum sağlamak zorunda olan, kır ile kent arasında sıkışmış yaşamlarında 

zaman zaman kıra özlemi zaman zaman da kente tepkiyi sergileyen bir alt kültür 

oluşturmaktadırlar."455Süreç içinde göçün değişen niteliği ve kentsel yaşamın ağırlaşan 

koşulları kentlerde aile, akrabalık ilişkilerinden, cemaat ilişkilerine, etnik ve mezhebe 

dayalı ilişkilerden patronaj ilişkilerine kadar büyük bir çeşitlilik göstermektedir. 456 

Yeni şehir yaklaşımları tüm bu aktörler göz önüne alarak değerlendirilebilir. 

1.2.10.1. İdeal Kent 

Kentlerin büyümesi, endüstrileşmenin kent dokularına getirdiği sorunların 

gelişimi, şehirciliğin gelişmesi ve en iyi kentsel dokuyu elde etmek "ideal kent 

modelleri", "ütopik kent modelleri" ve "arzulanan gelecek ile ilgili kent modelleri"nin 

oluşmasına neden olmuştur. İdeal  kent çeşitli sistemlere ilişkin mutlak doğruluğa varan 

bir durum imgesi olarak yorumlanmaktadır.457 

"İdeal kent, optimal ölçekte oluşturulmuş, büyüme marjları buna göre tayin 

edilmiş, planlama ve yatırımların bu optimaliteye göe gerçekleştiği kent anlamındadır. 

Yerel ve evrensel değer ve ölçüleri iki ana eksene oturtarak, kentsel tasarım ve 

gelişmenin buna göre yönlendirildiği bir kent algısı ifade"458 etmektedir. Kent 

ütopyaları yani insanların kentlere ait düşleri, umutları, beklentileri neredeyse ilk 

kentler kadar eskilere dayanmaktadır. Lewis Mumford, "ilk ütopyanın bizzat kentin 

kendisi" olduğunu iddia etmektedir.459 Robert Ezra Park'a göre şehir, bireylerden ve 

kolektif donanımlardan (yollar, binalar, aydınlatma araçları, tramvay, telefon)  idari bir 

aygıt ve birçok müesseseden (mahkemeler, hastaneler, okullar, polis karakolları ve her 

türlü memur kadroları) farklı bir şeydir. Şehir daha çok bir düşünce hali, gelenek 

                                                           
454 Altay, s.81. 
455 Altay, s.79 
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göreneklerin ve bunlardan aktarılan veya bunlara bağlı örgütlü tutum ve duyguların bir 

birliği olarak açıklamaktadır.460  Böylece şehir aracılığıyla, dünyaya açılan değerler, 

inançlar, fikirler manzumesini, şehrin onun içinde yaşayan bireye giydirdiği şehirlilik 

kimliğini, onun davranışlarına ölçü olan şehirlilik yani medenilik halleri, merkezdeki 

insan suretlerinden okunabilir. Çünkü bu suretler, şehrin suretini oluşturur.461  

Ceritli'ye göre,"ideal şehrin taşıması gereken bazı özellikleri şu şekildedir; 

• İdeal şehrin ruhu, şekli ve kimliği olmalı. 

• Şehir, estetik nitelikle olmalı ve seyredene haz vermeli. 

• Tabiattan kopuk olmamalı.  

• Doğal varlık ve değerleri içinde barındırmalı. 

• Uzmanlık hizmetlerini sunabilecek kadar büyük ölçekte olmalı. 

• Birden çok merkezi olmalı, yatay gelişme ve genişlemeyi esas almalı. 

• Şehrin mekânsal bütünlüğü ve sürekliliği olmalı.  

• Tarihsel sürekliliği olmalı. 

• Sürdürülebilir olmalı. 

• Şehrin sınırları olmalı. 

• Kolay erişilebilir olmalı.  

• Eğitici olmalı. 

• Bütün sosyal kesimlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmeli. 

• Adil ve eşitlikçi olmalı. 

• Kültürel derinliği ve toplumu besleyen kültür kaynakları olmalı. 

• Tüketici değil, üretici olmalı.  

• Çevreci olmalı. 

• İnsan dışındaki canlılara da yaşama hakkı tanımalı. 

• Araçlara değil, insana hizmet etmeyi esas almalı. 

• Ekonomik olmalı. 

• Bir bütün olarak her açıdan etkili, verimli, yaşanabilir ve sürdürülebilir 

olmalı.462 
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Bu açıklamalar ışığında ideal şehir; bir kimliği olan, doğaya karşı duyarlı ve iç 

içe, çevreci, ekonomik, insana hizmeti merkeze alan, adil, eşitlikçi, tarihe sahip çıkan, 

sürdürülebilir, estetik ve ruhu olan bir şehir olarak tarif edilebilir. Avrupa Kentsel Şartı 

ideal kenti; kentli haklarını koruyup, en iyi yaşam koşullarını sağlayarak; halkına en iyi 

yaşam koşullarını sunarak; değerini orada yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve ticaret 

yapan, eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlerinden alarak; birçok 

sektör ve aktiviteyi (trafik, yaşam, çalışma, dinlenme gereksinimleri) bir arada uyum 

içinde barındıran yaşam yeri 463 olarak insan odaklı bir tanımlama yapmaktadır.  

İdeal şehir; "insanın içinde yaşamaktan mutlu olduğu, ferdin, ailenin ve 

toplumun fiziksel, sosyal ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı bunun yanı sıra bireyin 

diğer bireylerle, toplumla ve mekânla sağlıklı iletişim kurduğu şehirdir."464 Geniş bir 

arka planda, pek çok kentlinin zevkine hitap edecek ve gelecekte de kullanılabilecek 

kentsel çevreler oluşturmak için, imgenin fiziksel netliğine yoğunlaşmalı ve doğrudan 

rehberliğe ihtiyaç duymadan gelişecek anlamlar üretilmesine izin verilmelidir.465 

Fevkalade ve sağlam bir mekân olarak ortaya konulduğunda, kentte; karmaşık toplum 

düzenini, isteklerini, tarihsel geleneklerini, doğal ortam ile kent yaşamının karmaşık 

işlev ve hareketlerindeki ilişki kümelerinin organizasyonlarını sağlayacak bir zemin 

oluşturulabilir. Böyle bir mekân hissi, her türlü insan faaliyetlerini geliştirir ve bireyi 

anı biriktirmeye teşvik eder.466 İnsanların "huzurlu" ve "huzurda" olduğu şehirlerden, 

ideal şehir 467 olarak söz edilebilir.  

1.2.10.2. Kavranabilir Kent 

Yeni şehir yaklaşımlarından biri olan ve "yeni şehircilik anlayışının temel 

özelliklerinden biri olarak sayılan 'kavranabilir kent' kavramı, 1994'de Herman Hill 

tarafından "Kavranabilir Şehir" adlı kitabında ortaya atılmış olup, her yanıyla 

kentlilerce özümsenen ve bütün kentsel sistemlerle kentlilerin uyum içerisinde olduğu 

                                                           
463 Erol Kaya ve Hulisi Şentürk, Modern Kent Yönetimi-I, İstanbul:  Okutan Yayınevi, ss.52-55. 
464 Talha Kös, "İdeal Kentler Zirvesi", Şehir Araştırmaları Dergisi, Sayı.1, 2016,  s.132. 
465 Lynch, s.9. 
466 Lynch, s.132. 
467 Halil İbrahim Düzenli, "İdeal Şehir Nedir? Ya Da İdeal Olana Pratik Bir Adım:Turgut Cansever ve Yeni Şehirler 

Projesi",  Şehir ve Düşünce Dergisi,  Sayı.1, 2013, s.6. 
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kent"468 olarak tarif edilmektedir. Dolaşım, büyük alan kullanımları, önemli odak 

noktaları gibi kent formunun anlamlı olabileceği önemli işlevler kentte yer almaktadır. 

Ortak umutlar, ortak zevkler, toplumun algısı bunları ortaya çıkarabilmektedir. Çevre, 

görsel olarak düzenlenmiş ve keskin bir şekilde tanımlanmış ise kentli de kendi 

anlamlandırması ve oluşturduğu bağlantılarla kente şeklini vermektedir. Bu bağlamda 

kent, dikkat çekici ve kolay tanınabilir gerçek bir yer olabilmektedir.469 Bir kentin veya 

metropolün formunun, devasa ve katmanlı bir düzen ortaya koymayacağı açıktır. 

Elbette karmaşık bir desen olacaktır, süreklilik ve bütünlük gösterecektir. Aynı zamanda 

da muğlak ve devingen olacaktır. Binlerce kentlinin algısal alışkanlıklarını karşılamak 

için esnek, işlevi ve anlamı değiştirmek için açık uçlu ve yeni betimlemelerin 

oluşmasını kabul eder olmalıdır. Seyircilerini, dünyasını keşfetmeye çağırmalıdır. 

Çevrenin sadece iyi düzenlenmiş olması yeterli değildir. Şiirsel ve sembolik de 

olmalıdır.470 Bir sanat eseri olarak kent salt pratik iyileştirme, siyasal denetim ve 

anıtsallık varsayımının ötesine uzanır. Kent algılanabilir bir düzeni amaçlamaktadır.471 

1.2.10.3. Okunaklı Kent 

Nesnelerin yalnızca görme duyusuna değil, diğer duyulara da keskin ve yoğun 

bir biçimde verili oldukları durumlarda buna okunaklılık veya görünürlük 

denilebilmektedir.472 

Çevreyi yapılandırmak ve tanımlamak, bütün hareketli canlılar için önemli bir 

yetenektir. Çevreyi tanımlamak ve yapılandırmak için; renk, biçim, hareket, ışık, koku, 

ses, dokunma, devinduyum, yerçekimi ve hatta manyetik alanlar, elektrik gibi pek çok 

uyarıcıdan yararlanılabilir. Dış çevreden edinilen bu duyusal ipuçlarına dayanarak 

çevrenin ahenkli bir şekilde kullanıldığı ve düzenlendiği bilinmektedir.473Bu özel 

durumda, son derece imgelenebilir (anlaşılır, okunaklı veya görünür) bir kent iyi 

düzenlenmiş, özel ve dikkate değer görünecektir; gözü ve kulağı daha dikkatle 

kullanmaya ve katılımcılığa teşvik etmektedir.474  

                                                           
468 Korgavuş ve Karagüler, s.224. 
469 Lynch, ss.101-102. 
470 Lynch, s.132. 
471 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.184. 
472 Lynch, s.10. 
473 Lynch, ss.3-4. 
474 Lynch, s.11. 
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Kevın Lynch okunaklı kenti; bölgeleri, sınırları, yolları kolayca ayırt edebilen 

ve bütünlüklü bir doku içinde gruplandırılabilen bir alan olarak tarif etmektedir. 

Okunaklı kentten kasıt ise kentin, kendisi aracılığıyla kısımlarının tanınacağı ve tutarlı 

bir doku içinde düzenleneceği tabii yapısıdır.475 Kentin okunmasında etkili olan aktörler 

ise, "kentin okunabilirliği ve imgesi açısından ortaya koyduğu düğüm noktaları (merkez 

ve alt merkezler); yollar, sınırlar, bölgeler ve vurgu noktaları (referans noktaları) ile 

açıklanan kentsel mekanda düğüm noktaları kentte birçok insan etkinliğinin bir arada 

gerçekleştiği, ticaret, pazarlama, rekreasyon, ulaşım ağlarının merkezlerini barındıran 

yerlerdir."476 Bu bağlamda okunaklı kentin, bölgeleri, sınırları, yolları kolayca ayırt 

edilebilen ve bütünlüklü bir doku içinde gruplandırılabilen bir alan olarak477 şehirlinin 

günlük yaşantısını kolaylaştıran bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir.  

Kentin okunaklı bir yapıda olmasında peyzajın da sosyal bir rolü vardır. 

Herkesin aşina olduğu, ismi konulmuş bir çevre, grubu bir araya getiren ve birbirleriyle 

iletişim kurmalarını sağlayan ortak anılar ve semboller üretmektedir.478 Böylesi iyi bir 

çevresel imge aynı zamanda duygusal olarak güven de sağlamaktadır. Kişi kendisi ile 

dış dünya arasında uyumlu bir ilişki kurabilmektedir. Güven vermenin yanı sıra 

deneyimin derinliğini ve yoğunluğunu arttıran bir etkiye de sahip olmaktadır. Potansiyel 

olarak, karmaşık bir toplumun güçlü bir sembolü olan kent, görsel olarak da öne 

çıkarsa, anlamı daha da güçlenebilmektedir. 479  

Okunaklı kentten kasıt elbetteki tam bir düzen ve intizam içinde olması 

değildir. Bu doğrultuda çevrede bulunan belirsizlikler, labirentler ve süprizler de bir 

değerdir. Ancak bunun iki ana ögesi olmalıdır. Birincisi, yön duygusu ve şehrin temel 

düzeni tamamen kaybedilmemeli, her zaman bir çıkış yolu olmalıdır. Belirsizlik, 

görünür bir bütünün küçük bir parçası olmalı, süpriz bütüncül bir çevrede 

gerçekleşmelidir. Ayrıca labirent veya gizemin kendisi de tanımlanabilecek ve zamanla 

anlaşılabilecek bir forma sahip olmalıdır. İkincisi ise dünyayı kavramak ve sahip olduğu 

imgenin gelişiminde bir rol üstlenmek üzere gözlemci de aktif bir rol oynamalıdır. 

Değişen ihtiyaçlara göre, imgeyi de değiştirebilme gücüne sahip olmalıdır. Kesin ve 

                                                           
475 Lynch, s.3. 
476 Erdönmez ve Akı, s.73. 
477 Lynch,s.3. 
478 Lynch, s.141. 
479 Lynch, s.5. 
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nihai detaylarla düzenlenmiş bir çevre, yeni faaliyet biçimlerinin oluşumunu 

engelleyecektir. Okunaklı kentte aranılan, açık uçlu ve sürekli bir gelişime açık bir 

çevredir.480  

Kent, içinde barındırdığı her türlü insan ve sunduğu dopdolu hayatla, romantik 

bir yerdir, sembolik ayrıntılarla doludur. Kentli için hem müthiş, hem de korkutucudur. 

Flanagan'ın deyimiyle, "şaşkınlıklarımızın sahnesidir". Kent sahnesi, okunaklı ve 

görünür olduğunda, korku ve karmaşanın yerini mekânın zenginliklerinin zevki ve 

görünümlerin gücü alabilir.481 Şehir tıpkı basılmış bir kitap sayfası gibi, okunaklı 

olabiliyorsa, tanımlanabilir sembollerle ve bütünlüklü doku oluşturup görsel olarak 

kavranabilmektedir.482  

Zemin döşemeleri, kent mobilyaları, refüj düzenlemeleri vb. zihnimize konu 

olan bu kentsel öğe ve yapılar duygusal dünyamızda da karşılık kazanmaktadır. Bu 

duyu ve duygularla ontolojik bir seyirle şehir aklımıza, kalbimize ve ruhumuza akseder. 

İnsanın maddeselliği ile olan ilişkisinin niteliği ölçüsünde şehir okunabilir, hissedilebilir 

ve yaşanabilir.483Sabitelenemeyen yapısı ile sokak, konut, kaldırım, otobüs durağı gibi 

üç boyutlu her üretim, aktüelliği içerisinde belirsizlik alanında konumlanmaktadır. 

Başka bir deyişle, belirli bir formu olamayan, hakkında temsiller üretilerek konuşulan, 

fakat her daim kovalandığı ölçüde yakalanmayan anlatı nesnesi olarak kent, fiziksel bir 

işlevdir. Onu kuşattığını düşünen her söylem, sadece belirli bir anı betimlemekten öte 

geçememektedir.484  

Şehri oluşturan unsurların her gün yeniden üretildiği ve yeni sahneler 

oluşturduğu göz önüne alındığında şehrin en önemli alt kültürünü oluşturan mahallenin 

de bu bakışla yeninden okunması faydalı olacaktır.  

 

 

 

 

 

                                                           
480 Lynch, s.6. 
481 Lynch,  ss.132-133. 
482 Lynch, s.3. 
483 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.185. 
484 Ömer Faruk Günenç, "Bir Mitolojik 'Yapı', 'Mardin Evin'nde Mahremiyet", Sosyoloji Divanı Sosyoloji Dergisi, 

Sayı.7, 2016, s.24. 
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1.3. MAHALLE KAVRAMI 

Sosyal bir varlık olan insanın "temel gereksinimlerinden birinin aktif sosyal 

ilişkiler olduğu bilinmektedir. Komşuluk ilişkileri bu ihtiyacın karşılıklarından biri; 

mahalle ise komşuluk ilişkilerini kapsayan bir konut yaşam çevresi olarak önem 

taşımaktadır."485 İnsanın varlığını sürdürdüğü bu önemli yaşam alanı onun 

şekillenmesinde aktif rol almaktadır.  

1.3.1. Mahallenin Tanımı 

Türk Dil Kurumu'na göre "Mahalle; 1.Bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir 

köyün bölündüğü parçalardan her biri. 2. Bu parçalarda oturan insanların tamamı"486 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

2005 tarihli 5393 sayılı belediye kanununa göre "mahalle; belediye sınırları 

içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk 

ilişkisi bulunan idari birim"487 olarak tarif edilmiştir.  

Kent bilim terimleri sözlüğünde ise mahalle; "Bir kentin, bir kasabanın, 

büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan 

topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri. Komşuluk birimi"488 şeklinde 

ifade edilmektedir. 

Yönetim bakımından mahalle "belediyelerin sınırları içinde meskun alanlarda 

yer alan ve bu belirli sınırları içinde yaşayan hemşerilerle ilgili bazı hizmetleri gören 

küçük idari birim"lerdir.489 

Mahalle kavramı Arapça "halel,hulul" kökünden (bir yere inmek, konmak, 

yerleşmek) türemiş ve konaklanan yer anlamı taşımayan mekâna verilen isimdir.Yine 

aynı kökten türemiş olan Türkçe'de mahalle kelimesine kaynaklık eden "mahal 

kelimesi" de yer, yöre, mevzi anlamı taşımaktadır.490 

                                                           
485 Altun, s.218. 
486 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Erişim Tarihi: 26.01.2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c4cbf2c5a1624.99069829 
487 Belediye Kanunu. 2005 tarihli 5393 sayılı.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf 
488 Türk Dil Kurumu, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İnternet Erişim Tarihi: 26.01.2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c4cbf2c5a1624.99069829 
489 Seyit Koçberber, "Yeni Belediye Yasası ile Mahalle Yönetimi", Sayıştay Dergisi, Sayı.56, ss.103-114. 
490 Ethem Kadri Pektaş, "Cumhuriyet Döneminde Mahalle Yönetiminin Dünü-Bugünü", Şehir ve Şehircilik 

Sempozyum Kitabı, 2014,  s.33. 
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Mahallenin temeli, mekân ve insandır; mekân ve insanın/hayatının 

bütünleşmesi491 böylece kültürlerin oluştuğu, derinleştiği, nesilden nesile aktarıldığı 

birimler492 olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Şehir kavramında olduğu gibi mahalle kavramının tek ve genel geçer bir tanımı 

olmamasına karşın, farklı yaklaşımlar, yerel özellikler ve ulaşılmak istenen hedefe göre 

tanımlar şekillenmektedir. Mahalle sınırlarını bireysel algıya göre, estetik ve 

kullanımlara göre ya da yasal sınırlara göre farklı biçimlerde tanımlayan farklı 

yaklaşımlar olsa da bu ölçeğin yerel özellikleri yansıtan en temel birim olduğu anlayışı 

ortak çerçeveyi oluşturmaktadır.493 

"Mahalle, yakınlık ve komşuluk ilişkileri, ortak tarihsel geçmiş, yerel duygu, 

bilinç, ortak toplumsal özellikler, mekânın fiziksel özellikleri, ortak-iş faaliyet alanı, 

paylaşılan ortak çıkarlar gibi daha da çeşitlenebilecek farklı unsurlarla ifade edilebilir. 

Aynı zamandan bir toplumsal örgütlenme, ortak davranışların belirleyicisi bir sosyal 

doku olarak özellikle ampirik çalışmaların konusu da olabilen "mahalle", kentsel 

yenileme programlarında ve şehircilikte ortaya çıkan yeni planlama yaklaşımlarında, 

topluluk ve mekân duygusunu  geliştirici kamusal alanların tasarımında önemli bir 

işlevsel alan olarak tanımlanabilmektedir."494Mahalle kentin özelliklerini aynen taşıyan 

fiziki bir birimdir. Kent gibi mahallede çeşitli kültürlerin etkileşim içinde olduğu, 

katılımın, özgürlüğün, heterojenliğin, farklılıkların ve çoğulluğun mekânıdır.495 

Alver'e göre mahalle; hayatın belli ilkeler ve ilişkiler çerçevesinde 

yaşanmasına, o hayatı temsil eden kültürün yayılmasına ve paylaşılmasına yol açan 

ortamdır. Bir zemine bağlanma ve yakınlık gereksinimi olan insan için mahalle bu 

yakınlığın ve bağın dokunduğu bir iplik gibi hem mekânsal, hem toplumsal boyutta 

ilişkilerin gerçeklik kazandığı yerdir.496Kentler; mahalle mahalle kendini inşa 

etmektedir. Bu bakımdan kent kurmak aynı zamanda mahalle kurmaya işaret eder. 

Kentin gerek mekânsal, gerek insanî/toplumsal yapılanmasında mahalle vazgeçilmez bir 

                                                           
491 Köksal Alver,Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği,s.117. 
492 Özkan, Çiğdem ve Özkan, "Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği",s.429. 
493 Simge Özdal Oktay, "Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçlarının İrdelenmesi ve Yerele Özgü 

Bir Yöntem Önerisi", Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, s.63. 
494 Adalet B. Adala, Kentsel Yönetime Katılımda, Mahalle,Yerel Yönetimlere Katılım, Bülten, 2008, s.1. 
495 Altun, ss.236-237. 
496 Köksal Alver, Mahalle: Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi, Ankara: Hece Yayınları, 2013, s.19. 
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unsur,497 kentin özü ve çekirdeği olması nedeni ile kenti meydana getiren en temel birim 

olduğunu söylemek mümkündür.Kentin özü olması noktasında da toplumsal bütünlük, 

kaynaşma, bütünleşme, birlik olma, yardımlaşma, komşuluk gibi kavramları kapsayan 

mahalle, bunlara ek olarak çoğu zaman bir kimlik unsuru olarak içinde yaşayan 

insanlara belli bir kimlik sunmaktadır.498 Rekabet etme, çatışma, uzlaşma, anlaşma, 

ortaklık kurma, birleşme, ayrılma gibi karşılıklı olmayı, göz önünde bulunmayı, mutlak 

ilişkiyi zorunlu kılan eylemlerin meydanı olan mahalle, böylece insana nasıl 

davranılması gerektiğinin ince ve narin yollarını da göstermektedir.499 

Günümüzde mahalle artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan 

topluluk değildir; sadece belediye teşkilâtının bir cüzü olarak mevcut olduğu 

söylenebilir. Eski mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattakinin üsttekinden habersiz, 

ölümüne, doğumuna kayıtsız, küçük bir Babil gibi, her penceresinden ayrı bir radyo 

merkezinin nağmesi taşan apartmanlar ve siteler almaktadır.500 

Elbette ki şehirde tüm kurumlar değişim geçirme eğilimindedir. Doğal yerel 

örgütlenme birimi olan mahalle yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmelerden sonra 

zayıflarken, pek çok şehirde neredeyse yok olmaktadır. Şehirlerde ev hayatının adından 

fazla bir anlamı kalmamıştır.501 Oysa mahalle ve köyün her ikisi de şehir için vardır; 

ancak köyün şehirle ilişkisi, ona hizmet ilişkisi eksenindeyken, buna karşılık mahalle 

şehrin bir parçası olarak bizzat kendisiyle ilişki içindedir.502 Öyle ki aslî yapısını ve 

kimliğini şehirle irtibatında bulan mahalle, şehrin koparılmaz bir parçası olduğu gibi 

şehrin var olma koşullarından biridir de. Mahallenin bitimi yahut yıkımı şehrin de 

yıkımı anlamına503 gelmektedir. 

Son yıllarda mahalleler, nüfus açısıdan neredeyse küçük bir kent niteliği 

taşıyan, sınırlarının okunamadığı, tanış olma boyutu kimi zaman sadece aynı 

apartmanda yaşayanlarla sınırlı kalan yaşam alanlarına dönüşmüştür.504 Fiziki form ve 

özellikleri ile işlevini yerine getirmesine rağmen, mahallenin sosyal işlevinde önemli 

                                                           
497 Alver, "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği", İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, 2010, 

s.117. 
498 Altun, s.219. 
499 Alver, Mahalle: Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi, s.24 
500 Tanpınar, s.130. 
501 Weber, s.76. 
502 Farabi, s.98. 
503 Köksal Alver, "Mahalleye Giriş", Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Özel Sayı 150/151/152, 2015, s.148. 
504 Nilgün  Çolpan İlhan, "Mahallemi Tanıyorum",Göçmen Çocuk İçin Bir Şehir, İstanbul, 2017, s.177 
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değişikliklerin yaşandığı bilinmektedir. Sanayi ve teknolojinin ilerlediği internet 

çağında insanlar,  mahalledeki komşusunu hatta aynı apartman içerisinde yaşadığı 

komşularını dahi tanımamaktadır. Mahallenin işlevinde meydana gelen bu değişikliğin; 

insanların aile, komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini ve sosyalleşmelerini zayıflatarak onları 

bencil ve yalnız bir yaşama doğru çektiği söylenebilir. 

1.3.2. Fiziki Açıdan Mahalle / Ev, Sokak, Cadde 

Fiziki bir birim olan mahalle belli sınırlar içerisinde kurulmaktadır. Sınırları 

belli bir mekâna karşılık gelen mahalle; bir yerde başlayıp, bir yerde bitmektedir. 

Sokaklar, caddeler, binalar, dükkanlar, evler, yollar mahallenin yerini 

belirginleştirmektedir.505 

Mahalle biriminin fiziksel ve idari sınırları, içerdiği nüfus büyüklüğüne 

dayandığından, farklı toplumlara ve farklı bölgelere göre değişebilmektedir.  Sosyal 

sınırları ise komşuluk ilişkileri tarafından belirlenmektedir.506İnsan yüzleri, binalar, 

mekân özellikleri, sokak düzeni ve buna bağlı olarak hayat tarzlarındaki değişiklik, hem 

fiziki hem sosyal açıdan mahallenin sınırını hatırlatmaktadır.507 

Kentsel mekânın oluşturulmasında, algılanmasında ve fizik mekânı kadar 

sosyal yaşamının biçimlenmesinde de son derece önemli olan mahallenin bu özellikleri 

gösterebilmesi için sahip olduğu nüfus, alan ve sınırları ile belirli bir boyut ile 

tanımlaması gerekmektedir. Buna göre mahalle fiziksel boyutuyla, yürüme mesafesi 

olan 800 metrelik sınırları aşmayan, 20-50 hektar büyüklükte, sınırları fiziksel ve 

işlevsel olarak tanımlı bir büyüklüğü ifade etmektedir.508 

Bir şehri oluşturan temel birim mahalle ise, mahalleyi oluşturan en önemli 

fiziki unsurlar da sokaklar ve evlerdir. 509 Mahalle açısından ev, ana sütun olmaktadır. 

Ev yoksa gerçek anlamıyla bir mahalleden söz etmek mümkün değildir. Mahalleyi var 

eden temel unsur ev ve evler arası ilişkilerdir. Ev, mahalleye belli bir biçim ve ruh 

vermektedir.510"Ev, mescit/cami, sokak, meydan, mektep/okul, çarşı, hamam, 

                                                           
505 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.119. 
506 Altun, s.219. 
507 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.119. 
508 İlhan, Mahallemi Tanıyorum, ss.173-187. 
509 Tacirli, s.12. 
510 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.119. 
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kahvehane, fırın, çeşme gibi mekânlar, mahallenin cisimleşmesi açısından zorunlu"511 

fiziki mekânlardır. Mahallenin temel unsurundan biri olan sokak; aynı zamanda 

hayatının belli bir bölümünün geçtiği yerdir. Bu bakımdan mahalleli açısından sokak 

oldukça fazla önem arz etmektedir. Sokak mahalleyi kolları arasına alıp, yaşatan bir 

konumda olması nedeniyle mahallede sadece fiziki bir birim değil, toplumsal bir 

birim512 olarak görev yapmaktadır.Mahallenin nadide mekânlarından biri olan çeşme, 

mekânsal ve mimari bir öğe olmasının yanında güçlü bir imgedir; bir kent ve mahalle 

imgesidir.513 Çeşmelerin günümüz modern şehirlerinde işlevini yitirdiği söylenebilir.  

1.3.3. Sosyolojik Açıdan Mahalle 

Büyüklerin "şerefu'l mekân bi'l mekin" dediği, ünlü siyaset bilimci-filozof 

Rousseau'nun da "köyler ve kasabalar binalardan; şehirler insanlardan ibarettir" sözü ile 

şehri ve onu oluşturan tüm argümanların insana dayalı olduğu görülmektedir. 514 

İnsanın mekân ile kurduğu zorunlu iletişimin beraberinde getirdiği zorunlu 

etkileşimin bir diğer boyutu insanın mekân üzerine yaptığı müdahaledir. Bu müdahale 

sosyoloji açısından insanın mekâna yönelik yapmış olduğu her düzenlemede; kendi 

kimliğinden, toplumsal hafızasından ve sosyo-kültürel yapısından bir şeyleri mekâna 

katması bağlamında kendisini göstermektedir.  Her ne kadar mekân insanın karşısına 

verili bir olgu olarak çıksa da insan kendisinden olanı yansıtarak mekâna sosyal bir 

içerik kazandırmaktadır.515 Bu durumun en belirgin yansımasının da mahalle olduğu 

söylenebilir. Bu açıdan mahalle; bağlanma, bir yerle kendini irtibatlı kılma anlamı da 

taşımaktadır. Yani kente dahil olma biçimi, kentli/şehirli olma halidir. Şehirli olma 

bilincinin ilk oluşum şekli, ilk nüvesi konumundadır.516 

Mahalle düzeyinde, sosyal ilişkilerde önemli olan topluluktur. Topluluk; ortak 

ilgiler, özellikler ve kimlikler etrafında bir araya gelen insanlardan teşekkül eden bir 

yapıdır. Toplum ise yoğun ve çeşitli insan gruplarının bir araya gelebildiği bir yapıdır. 

Bu toplumsal yapı rastgele bir arada bulunan insanların ötesinde, bireyin toplumsal 

                                                           
511 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.119. 
512 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.121. 
513 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.121. 
514 Can, Bir Ütopya Bir Teklif, s.25. 
515 Ömür Nihal Baday, "Modern Kent Mekanlarında Mahallenin Konumu",Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü,2011, ss.10-11. 
516 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.117. 
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varlığına imkan sağlayan sosyal bir oluşumu içermektedir.517Aşağıdaki şemada 

görüldüğü gibi insanın toplum içerisinde etkileşim içinde bulunduğu bireysel, fiziksel 

ve sosyal faktörler, mahallenin de kullanım faktörlerini oluşturmaktadır. Bu durum da 

topluluk duygusu vermektedir. Dolayısıyla insanın mahallede her an ve  sürekli olarak 

sosyal ilişki içerisinde olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 5: Mahalle Topluluk Duygusunun Oluşumu.518 

Özellikle geleneksel şehirlerde mahalle, korunma, sosyalleşme, adaptasyon, 

sivil katılım, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi fonksiyonları içeren cemaat 

ilişkileri ve sıkı komşuluklar üzerine kurulu aktif bir mekândır. 519Mahallede bulunan 

cami, çeşme, kahvehane, açık alanlar ve sokaklar insanların günlük hayatta 

karşılaşmasına, iletişim kurmasına olanak sağlayarak sosyalleşmelerine katkı 

sunmaktadır. Bir buluşma alanı rolü üstlenen bu konumlar, mahallelinin bir araya 

gelerek hem topluluk olma bilincini hem de dayanışma bilincini oluşturmaya olanak 

sağlamaktadır.520 

1.3.4. Osmanlı Şehircilik Anlayışında Mahalle 

Osmanlı'da mahalle, kent kültürünün ve kent kimliğinin şekilleneceği, Osmanlı 

kent topluluğunun, sivil toplumun gönüllü birliktelik prensibini, toplumsallaşmasını 

sağlayacak, sakinlerinin mahalle kanununa riayet etmesiyle müşterek bilinci ortaya 

çıkaracak bir ketsel yerleşim ünitesidir.521 

Osmanlı Dönemi'nde mahalle; mülkî, beledî ve adlî örgütlenmenin ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Mektebi, medresesi, mescidi, meydanı, çeşmesi, 

                                                           
517 Özkan, Çiğdem ve Özkan, "Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği",s.431. 
518 Özkan, Çiğdem ve Özkan, Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği, s.431. 
519 Altun, s.220. 
520 Özkan, Çiğdem ve Özkan, Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği,s.433. 
521 Akpınar ve Başaran, s.128. 
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kahvehanesi, pazarı, binaları, ahşap evleri, dükkanları, mezarlıkları, hamamı, tulumbası, 

gece bekçisi, ahlak zabıtası ve küçük işleri halleden sulh hakimi ile sakinlerinin günlük 

hayatını bütünüyle kuşatan bir müessesedir.522"Birbirini tanıyan, birbirlerinin 

davranışlarından bir ölçüde sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin 

oluşturduğu topluluk"523güzel bir dayanışma örneği de sunmaktadır. Aynı mescitte 

ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte ikamet ettikleri şehir kesimi olan mahalle, 

gündelik hayatın merkezi konumundadır.524 Türk-İslâm şehirleri ve mahalleleri 

açısından mescit/cami temel mekânların başında yer almaktadır. Bu bakımdan mescit, 

dini ve toplumsal bir mekân olarak mahalle yaşantısının  merkez525noktasını 

oluşturmaktadır. 

"Osmanlı kanununa göre mahalle yerleşikleri birbirlerine müteselsilen kefildir. 

Yani yapanı belirlenememiş bir olayın aydınlatılması için toptan sorumlu 

tutulmuşlardır."526 bu durum mahallede yaşayan herkese bir sorumluluk vermesi 

yanında, bir güven de tesis edilmektedir.  

Osmanlı şehir yapılanmasında iki ayrı yerleşim birimi bulunmaktadır; 

mahalleler ve imaretler. Bu yapılanmada mahalleler genellikle bir dini yapı etrafında 

veya belirli meslek erbaplarının bir arada yaşama arzusu sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı şehrinde mahalle hem fiziki hem de sosyal bir birim olarak yer almaktadır. 

Ancak daha çok sosyal bir birim olan mahalle, Osmanlı şehirlerinde sosyal boyutunun 

yanında temel yönetim birimi olarak da faaliyet yapmaktadır. Buna rağmen mahallenin 

yönetim birimi olma işlevi, bir sosyal dayanışma konumu olmasının ötesine 

geçememiştir.527 

Osmanlı'da geleneksel mahalle, adeta bir şeyh küşteri meydanı, yani karagöz 

perdesi gibidir. Orada dinsel farklılık dışında imparatorluğun her sınıf ve her 

bölgesinden insanlar belirli kurallar ve etiket çerçevesinde birlikte yaşamaktadır.528 

                                                           
522 Ethem Kadri Pektaş, "Cumhuriyet Döneminde Mahalle Yönetiminin Dünü-Bugünü", Şehir ve Şehircilik 

Sempozyum Kitabı, Ankara, 2014,  s.35. 
523 Saadet Maydaer, "Klasik Dönemde Bursa'da Bir Semt:Hisar, Uludağ Üniversitesi", Doktora Tezi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2008, s.10. 
524 Özkan, Çiğdem ve Özkan, Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği,s.430. 
525 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.120. 
526 Halil İnalcık, Nejat Göyünç ve Heath W. Lowry, Osmanlı Araştırmaları IV, Osmanlı Şehrindeki Mahallenin 

İşlev ve Nitelikleri Üzerine, İstanbul: Enderun Kitapevi, 1984,s.73. 
527 Özkan, Çiğdem ve Özkan, Ekileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi 

Örneği, s.430. 
528 Akpınar ve Başaran, s.129. 
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"Mahalle, kentlerdeki beledî fonksiyonlarının, toplumsal iş bölümü, dayanışma ve ortak 

sorumluluk içinde yerine getirilmesinde, önemli ve etkin bir konum üstlenmekle birlikte, 

sistemin daha genel yönetsel ve politik amaçlarını gerçekleştirmekte de taşıyıcı bir 

unsur olarak"529rol almaktadır. Bu bağlamda çoğulcu ve "farklı kimliklerin kendini 

ifadesine ve korunmasına imkan verecek şekilde tasarlanan mahallede, mekân 

birlikteliğe açık ama karışıma, kimlik kargaşasına kapalıdır. Farklı kimlikler sınıf ve 

statü farkı gözetilmeksizin mahalle adı ile kurumlaşmıştır."530 Osmanlı mahalle yapısı, 

bir bakıma farklı kimlikler ve birliktelikler kurumudur. Özellikle dinî açıdan homojen 

mahallenin oluşturulması yönünde bir eğilimin varlığı göz ardı edilemez.531 Böylece 

mahalle, her sınıf ve bölgeden insanın, belli kurallar ve etikler çerçevesinde birlikte 

yaşadığı birim şeklinde532 hayatın geçtiği alanlardır. 

Ernst Dietz'e göre; Osmanlı şehircilik anlayışındaki bütünlükte bireyler 

birbirilerine ve komşu eve göre mesafelerini düzenlerken, her biri güzel olan parçaların 

dizilerini meydana getirdiklerinden, mahiyeti itibariyle "tezyinî" (ornamentalistik) bir 

yapı oluşturmaktadır.Bu yapının kendisi dünyayı güzelleştirmekle birlikte, trajik-

dramatik bir çatışmada olmadığını belirtmektedir. 533Batı kentlerindeki gündelik hayata 

nazaran İslâm şehrinde "mahalle" üretim alanı değil, ailenin inanç-ahlâk-kültür alanı 

olarak sosyal yaşamın bizzat içinde bulunmaktadır. Ayrıca yaşlıların, kadınların, 

çocukların vehizmetkar kesimlerin hayatlarının çoğunun geçtiği mekânlardır. Erkekler 

mahalleye akşam vakti gelir ve onların gelişi bir sınıfın değil bir cemaatin hareketini 

temsil etmektedir.534 İnanç faktörünün birincil aktör olduğu Osmanlı mahalle 

sisteminin, inanç odaklı kurgulandığı söylenebilir.  

Osmanlı şehir oluşumunda, herkes evini komşusuyla mutabık kalarak 

yapmaktadır. Bu sosyal mutabakatın ve iradenin yansıması olarak şehri insanlar inşa 

etmektedir.535 

"Osmanlı şehrinde mahallenin önemli bir özelliği de temel yönetim birimi 

olmasıdır. Vergi yükümlüsü reaya tek tek tahrir defterlerine ve diğer vergi kayıtlarına, 

                                                           
529 Adala,s.2. 
530 Musa Şahin ve Esra Işık, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Mahalle Yönetimi",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 

Bilgiler Dergisi, Sayı.30, 2011, s.222. 
531 Maydaer, s.10. 
532 Maydaer, s.12. 
533 Cansever, Osmanlı Şehri, s.102. 
534 Bergen, s.149. 
535 Cansever, Osmanlı Şehri, s.103. 
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bulundukları mahallelere göre"536 isim isim yazılmaktadır. Söz konusu vergilerin 

mahalle sakinlerine dağıtımı ve tahsili ile görevli kişi ise mahalle mescidinin imamıdır. 

Osmanlı şehrinde idari yapının barındırdığı hukukî çerçeve, kişilerin yaşam 

tarzını ve davranışlarını belirlemede son derece etkindir. Mahalle, bütünü oluşturan 

parçalardan biri kadar aynı zamanda o bütünü tek başına ifade edebilecek özellikleri de 

haizdir. Bu nedenle Osmanlı toplum yaşamını ve kurumsal ilişkilerini, hatta günümüz 

Türk toplum hayatının nasıl geliştiğini anlamamızda önemli bir odak olduğu 

söylenebilir.537 

İslâm şehrinde hamam önemli bir unsurdur. Evde banyo yapma adetinin 

olmayışı ve İslâmiyet'in temizliğe önem vermesi gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır. 538 

Osmanlı şehrinde kahvehane; mahalle mekânları açısından tıpkı mescit ve 

diğer yapılar gibi kayda değer bir konumda bulunup, mahallenin bel kemiğidir. 

Mahallelinin "vaktini geçirmek, okumak, sohbet etmek, hikâyeler dinlemek gibi 

faaliyetlerde bulunması amacı ile kurulan kahvehaneler, bir anlamda ortak kültür ve 

kimliğin paylaşılması, tanınması, aktarılması işlevini de gerçekleştirmektedir."539 

Sosyalleşme alanı olan mahalle önemli bir kültür aktarımı görevi de 

yapmaktadır. "Batı'nın Ortaçağ kentlerinde de Osmanlı şehrinde de mahalleler, dinsel 

ve etnik gruplaşmalar içerseler de sosyo-ekonomik açıdan heterojen bir yapı"540 

sergilemektedir. Mahalle; "farklı yerlerden gelen, farklı mesleklerden, karışan ve 

kaynaşan, işbirliği yapan ve çatışan, zengin ve yoksul, mütevazı ve kendini beğenmiş bir 

sürü insanın karışımından meydana gelmektedir."541 

Osmanlı şehrinde mahalleli, mahallenin yönetiminden, emniyetinden, 

sokakların bakımından, temizliğinden, çöpün toplanmasından ve kaldırılmasından, 

çocukların gözetilmesinden, yeni yapıların çevre ilişkileri ile ilgili nihai kararların 

verilmesinden sorumludur.542 

 

                                                           
536 Maydaer, s.16. 
537 Maydaer, s.12. 
538 Aliağaoğlu, İslam Şehri, s.198. 
539 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.120. 
540 Altun, s.234. 
541 Altun, s.237. 
542 Bergen, s.149. 
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Resim 10.  Osmanlı’da Mahalle Adabı 

    Kaynak: http://www.karadenizx.com.tr/osmanlida-mahalle-adabi/10480/   Erişim Tarihi: 

14.04.2019 

İslâm mahallesinde mutlaka ve mutlaka çıkmaz sokaklar vardır. Bunlar 

mahremiyeti ve emniyeti sağlamaktadır. Bunların açıldığı bir ana sokak veya ana cadde 

vardır.543 

İslâm mahalle yapısına ait formları da çıkmaz sokakları ve meydanları da 

bünyesinde barındırmıştır. "Genellikle bir camiin, bazen de bir çeşmenin veya ağaçlıklı 

bir meydanın etrafında teşekkül eden geleneksel mahalle; camii, mektebi, hamamı, 

küçük çarşısı, vb. ile kendi kendine yeten, sakinlerinin birbirlerine kenetlendiği bir ünite 

olarak karşımıza çıkmaktadır."544 

Osmanlı'da mahalle, medeniyetin genel kurallarıyla sınırlanmış ve kendi içinde 

bu referanslara uymak koşuluyla özgür bırakılmış, bilinçli ve aidiyeti olan sosyal bir 

birim545 olarak şehir yaşamına katkı sunmaktadır. 

1.3.5. Metafor Olarak Mahalle 

Metaforik olarak mahalle, "efradını câmi, ağyarını mâni" bir olgudur. Mahalle 

bir metafor olarak da ele alınabilir. "Aynı zamanda bir semboldür; sembolik bir 

haritadır. Bir metafor olarak mahalle, dayanışma, komşuluk, yardımlaşma, cemaat, 

                                                           
543 Ökten, Mahalle, s.198. 
544 İbrahim Yenen, "Geleneksel Mahalle Dindarlığının Gecekondu Dindarlığına Dönüşümü", İdealKent Kent 

Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, 2010, s.201. 
545 Ökten, "Mahalle", s.206. 
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denetim, kontrol, güvenlik, ortaklık, benzerlik, yakınlık, aidiyet gibi kavramları 

hatırlatır."546 

"Mahallenin metaforik açılımı en az fiziki ve toplumsal bir birim olan gerçek 

mahalle algısı kadar önemli ve işlevseldir."547 Bu bakımdan mahalle gerçek düzlemde 

yaşadığı gibi aynı şekilde sembolik düzlemde yaşamaktadır. 

1.3.6. Yönetim Birimi Olarak Mahalle 

Türk-İslâm şehrinde mahalle örgütünün önderi; imamdır. Şehrin yöneticisi olan 

kadının, yardımcısı olarak imam mahallenin en başat kişisidir. Tanzimat Fermanı ile 

mahalle yönetimi muhtar tarafından yürütülmektedir. Belediyelerin kurulması ile birçok 

yetkisini kaybetmiş olsa da muhtar halen mahallenin sözü geçen önemli bir figürüdür.548 

Osmanlı şehrinde mahalle imamı padişah beratı ile atanır ve "vazife" denilen ücretini 

genellikle bir vakıftan alırdı.549  

"Kentsel bir mekânı imgeleyen mahalle, köy ve kasaba gibi diğer yerleşim 

birimlerinde de yapısal bir öğedir. Ancak tüm yönleriyle olgun bir mahallenin kent 

ortamında var olma imkanı daha fazladır. Gerek mekânsal açılımları gerekse hayata 

şekil verme yönleriyle mahalle, kendi yapısal hususiyetlerine kent ortamında 

ulaşabilmektedir."550 

1.3.7. Sürdürülebilir Mahalle 

Kentler, insanların yerleşme, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme 

gereksinimlerini "karşıladığı, sürekli toplumsal gelişme içinde olan mekânlardır. 

Yaşayan bir organizma olan kentlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için kentlere özgü 

niteliklerin, devamlı olması gerekmektedir."551 

Sürdürülebilir kentleşme üç temel üzerinde şekillendirilebilir. Bunlar 

ekonomik, toplumsal ve çevresel ölçütler olarak sıralanabilir.552 Sürdürülebilir mahalle 

ise 1900'ların başında  Ebenezer Howard tarafından geliştirilen Bahçe Şehir Akımı ve 

                                                           
546 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.117. 
547 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.117. 
548 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.125. 
549 Bergen, s.158. 
550 Alver, Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği, s.117. 
551 Hasan Ş. Haşmetoğlu, "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme: Isparta İstasyon Caddesi Örneği", Yüksek 

Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, s.13. 
552 Haşmetoğlu, s.25. 
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bu akımdan etkilenerek 1920'lerde Clarence Perry tarafından tanımlanan "Mahalle 

Ünitesi" günümüzün sürdürülebilir mahalle tanımlarının temelini oluşturmaktadır. 553 

"Geçmişin mahalle yapısı belki hiçbir zaman aynıyla geleceğin şehrinde ikame 

olamasa da, her zaman şehir mahalle ile var olacaktır; şehrin etkisi ve katkısı mahalle 

ile ölçülecektir. Bireyciliğin, sıradanlığın, ayrışmanın, uzaklaşmanın, kamplaşmanın, 

bananeciliğin keskin çarkına teslim edilen ve böylece hissiz, ruhsuz, güçsüz bırakılan 

bir mahallenin bunu sağlayamayacağı da ortadadır."554 Bu nedenle günümüz mahalle 

sistemi, bugünün koşullarına uygun bir şehircilik anlayışı ile sürdürülebilir. 

1.3.8. Modern Mahallenin Unsurları 

Günümüzde"kentin çeperlerinde oluşturulan yeni konut alanlarında; “kapalı 

yerleşmeler” biçiminde inşa edilen toplu konut apartmanlarında tüm sosyal donatılarla 

desteklenen yeni bir apartman yaşamı format olarak sunulmakta ve yeni komşuluk 

ilişkileri gündeme gelmektedir. Mahalle komşuluklarının yerini site komşulukları, 

mahalle çarşılarının yerini de ya yerleşme içinde ya da yakın çevrede bulunan"555 

büyük alış veriş merkezleri almaktadır. 

"Her ne kadar insanlar için ideal ev tanımı 'bahçe içinde tek veya iki katlı 

müstakil ev' olarak ifade edilse de, bugün gelinen noktada kent merkezinde, yüksek, 

prestijli ve çeşitli teknolojilerle donatılmış bir yapıda ayrıcalıklı bir apartman 

dairesinde yaşama fikrine doğru değişmeye"556 başladığı görülmektedir. 

Modern şehirde "küresel ölçekte değişen ekonomik yapı ve sosyal ilişkiler 

çerçevesinde, sosyal konutlar, apartmanlar, toplu konutlar ve kapalı siteler, mahalleye 

alternatif olarak ortaya çıkan birimlerdir."557 Ne var ki, bu sitelerin hiç de oluşma 

amaçlarına uygunluk göstermeyen, kentlerden dolayısıyla toplumda adeta soyutlanmış 

ve çeşitli sosyo-psikolojik sorunların yaşandığı bölgeler haline gelmekte oldukları 

zaman içinde ortaya çıkmaktadır.558 Modern mahallelerde komşular arasında 

                                                           
553 Oktay, ss.63-64. 
554 Alver, Mahalleye Giriş, s.148. 
555 Tülin Görgülü, "Apartman Tipolojisinde Geçmişten Bugüne; Kira Apartmanından "Rezidans’a Geçiş", Kültür 

Envanteri Dergisi, Cilt.14, Sayı.14, 2017, s.177. 
556 Görgülü, s.177. 
557 Altun, s.221. 
558 Korgavuş ve Karagüler, s.215. 
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pencereden pencereye bir sesle, bir sözle, bir bakışla hatta tül perde kıpırdanışlarıyla 

sürdürülen iletişim yerini internet pencerelerinin iletilerine bırakmaktadır. 559 

Modern kentlerde "mahalle" bir sosyal olgudan uzaklaşarak, yan yana gelmiş 

yüzlerce apartmandan oluşan yerleşim alanları şekline dönüşmektedir. Bu yerleşimlere 

mahalleden ziyade "Yerleşim Bölgesi" diye bir tanımlama ya da "İstiklâl Caddesi", 

"Yüksel Caddesi" denilebilir. Bu bölgeler bir "hayat alanı" ve "içtimai kimlik alanı" 

değil, değişik bireyselliklerin toplanma yeri olarak belirtilebilir. En nihayetinde ise 

gettoyu ifade ettiği söylenebilir.560 

"Sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımının gelişmesi ve çoğul 

metodojilerin kullanılmasıyla birlikte kentin çağdaş tanımları, kentin içerdiği toplumsal 

süreçler  ve mekânsal yapı arasındaki diyaloğu daha açık kılan bir nitelik kazanmıştır. 

Kent kuramlarındaki tüm bu farklı yaklaşımlara bakıldığında asgari müşterek temel 

olarak kentin toplumsal, ekonomik, mekânsal ve kültürel süreçlerin bir toplamı 

olduğu"561 göz önüne alındığında modern mahallenin de bu süreçlere bağımlı olarak 

dönüştüğü söylenebilir. 

1.3.9. Türkiye'de Kapalı Konutlar ve Siteler 

Sanayileşme hareketi sonrası, şehirlere olan göçler sonucunda artan nüfusun 

barınma ihtiyacını karşılamak üzere konut stoku arttırılmıştır. Ancak yaşanan bu hızlı 

yapılaşma güvenlik ve konfor açısından yetersiz barınma alanları oluşturmuştur. 

Ekonomik düzeyi belirli bir seviyenin üzerinde olanlar bu sorun karşısında geliştirilen 

kapalı konutlar ve siteleri tercih etmeye başlamıştır. Bu bağlamda "Kapalı konut siteleri 

temelde, sanayileşmeden itibaren yaşanan sürecin değişen ekonomik, politik, sosyo-

kültürel dinamikleri doğrultusunda kapitalist sistemin ve ona ait kültürün bir ürünü 

olarak ortaya çıkan bir yapılaşmadır.562 

Türkiye'de "kentleşme yapısı şüphesiz Batılı ülkelerden farklılık 

göstermektedir. Bunun en önemli sebebi sanayileşmenin  ve tekonolojik gelişmenin 

Batılı ülkelere göre geç başlamasıdır. Bu duruma bağlı olarak da Türkiye'de kentleşme, 

geleneksel iktidar-toplum ilişkilerinin belirlediği, merkeziyetçi ve otoriter kurallarla 

                                                           
559 Cihan Aktaş, Şehir Tutulması, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015, s. 334. 
560 Bergen, s.144. 
561 Özdemir, s.74. 
562 Altun, s.221. 
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işleyen kurumlar, güçsüz yerel yönetimler ve popülist politikaların beslediği enformel 

örgütlenmelerin karşılıklı etkileşiminin oluşturduğu bir ortamda gerçekleşmiştir."563 

Bunun sonucunda da yapılaşma, günün siyasi konjoktürü çerçevesinde kontrolsüz ve 

denetimsiz olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet sonrası sanayileşme hareketi ve idari 

bölünme neticesinde şehirlerin nüfusu ve şehir sayısında önemli ölçüde artış 

yaşanmıştır." 1927 yılında Türkiye'nin nüfusu 13.648.270 olarak tespit edilmiştir. 1927 

yılında Türkiye'de 63 il bulunmakta iken, özellikle 1985 yılından sonra idari bölünüş 

yapısında gerçekleştirilen değişikliklerin sonucu olarak 2000 yılında bu sayı 81'e 

yükselmiştir. 1927 yılında en fazla nüfusa sahip üç il sırasıyla istanbul, İzmir ve Konya 

iken, 2000 yılında İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir en fazla nüfusa sahip ikinci ve 

üçüncü illerdir."564 Bu iller nüfus artışı karşısında konut üretiminde yetersiz kalmış ve 

gecekondulaşma yaşanmıştır. Oysa Türkiye'nin aksine, Avrupa'da apartman yaşamının 

yaygınlaşması"1.Dünya savaşından sonra Avrupa’da hükümetlerin desteği ile işçi, 

memur ve çalışanlar için büyük konut projeleri gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur."565 

Türkiye'deki hızlı kentleşme ve şehre olan göç özellikle 1950 yılından sonra 

yaşanmıştır. "1927 yılında Türkiye'de %24. 2 olan şehirde yaşayan nüfusun oranı, 1950 

yılına kadar önemli bir değişim göstermemiştir. 1950 yılında %25 olan şehirde yaşayan 

nüfusun oranı sürekli bir artı göstererek 2000 yılında %64.9' a yükselmiştir."566 

Bu nüfus artışı ile birlikte Türkiye yeni yapı örneklerini denemeye başlamıştır. 

Bitişik nizam apartmanlar bunlardan biridir. "Sanayi devrimi sonrası kentlerde artan 

nüfus, öncelikle konut sorunu ile kendini göstermiş, mevcut konut stoku yetersiz 

kaldığından, sıra evler  ya da bitişik nizam apartmanlardan oluşan konut toplulukları 

yapılmıştır."567 1950'li yıllardan itibaren hızlanan bir süreçte kırsal kesimden kentlere 

göç akını başlamış ve bu kentsel demografik yığılmaya parelel olarak konut stoku 

arttırılamamıştır. Böylece özellikle iç göç hareketlerinin belirlediği yeni toplumsal 

                                                           
563 Yılmaz ve Çiftçi, s.266. 
564 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, "2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 

Nitelikleri", Ankara, 2003, s.27. 
565 Görgülü, s.167. 
566 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, "2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 

Nitelikleri", Ankara, 2003, s.28. 
567 Altun, s.221. 
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değişimin en önemli sonuçlarından ve sorunlarından birisi olarak gecekondu olgusu 

ortaya çıkmıştır.568 

Tablo 1  

Türkiye'nin Şehir ve Köy Nüfusu 1927-2000 

    
Şehir ve Köy Nüfusu Dağılımı 

Şehir ve Köy Nüfusunun 

Toplam Nüfus İçindeki 

Oranı % 

Sayım 

Yılı 
Toplam Nüfus 

Toplam Şehir 

Nüfusu 

Toplam Köy 

Nüfusu Şehir Köy 

1927 13 648 270 3 305 879 10 342 391 24,22 75,78 

1935 16 158 018 3 802 642 12 355 376 23,53 76,47 

1940 17 820 950 4 346 249 13 474 701 24,39 75,61 

1945 18 790 174 4 687 102 14 103 072 24,94 75,06 

1950 20 947 188 5 244 337 15 702 851 25,04 74,96 

1955 24 064 763 6 927 343 17 137 420 28,79 71,21 

1960 27 754 820 8 859 731 18 895 089 31,92 68,08 

1965 31 391 421 10 805 817 20 585 604 34,42 65,58 

1970 35 605 176 13 691 101 21 914 075 38,45 61,55 

1975 40 347 719 16 869 068 23 478 651 41,81 58,19 

1980 44 736 957 19 645 007 25 091 950 43,91 56,09 

1985 50 664 458 26 865 757 23 798 701 53,03 46,97 

1990 56 473 035 33 326 351 23 146 684 59,01 40,99 

2000 67 803 927 44 006 274 23 797 653 64,90 35,10 

      
Kaynak: Genel Nüfus Sayımları, 1927-200 TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047    

Erişim Tarihi: 12.06.2019 

 

Tablodan da görüldüğü üzere 1950 yılına kadar Türkiye'de genel nüfusa oranla 

toplam şehir nüfusu %25'lerde, köy yerleşimlerinin nüfusu ise %75'ler seviyesinde iken, 

1950  sonrasında hızla bu oran tersine dönmüştür. Köyden şehre yaşanan bu iç göç 

sonrasında köy yerleşim nüfusunun genel nüfusa oranı 2000 yılına gelindiğinde %35, 

şehirde yaşayan nüfusun oranı ise % 65'lere gelmiştir. Şehirlerde konut stokunun 

yetersiz oluşunun neticesinde barınma ihtiyacı gecekondu ve apartman olgusunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Türkiye'de yaşanıldığı gibi yoğun göç alan büyük kentlerin nüfusu hızla 

artarken, göçle kente yeni gelenlerin gecekondu bölgelerinde yoğunlaştığı, alt kültür 

sistemi olarak "gecekondululuk" sosyal ve kültürel özellikleriyle kendi yaşam 

                                                           
568 Çağlayandereli, s.46. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047
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standartlarını ve kültürünü ürettikleri görülmüştür.569"Önceleri tek katlı binalar olan 

gecekondulara içinde yaşayanların ekonomik durumuna bağlı olarak yeni katlar 

eklenmiştir. Böylece gecekondular, zaman içinde apartmanlaşmış ve hiçbir yerel ve 

evrensel nitelik taşımayan bir mimari"570 yapı ortaya çıkmıştır. Bu gecekonduların 

beraberinde suç ve güvensiz bölgeler oluşturduğu bilinmektedir. "Yasal tedbirlerle 

engelenemeyen gecekondulaşma olgusu, 1950'li yıllarda yaygınlık kazanmıştır. 

1970'lere gelindiğinde, kent nüfusunun yarısının gecekondu alanlarında toplandığı 

görülür."571 

Kapalı sitelerin, sınırlı bir grup için ortak bir yaşam çevresi yaratılarak topluluk 

duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle, modern dünyanın gerektirdiği bireysel 

yalnızlaşmaya çözüm arayışları olarak değerlendirildiği572 görülmektedir. "Dünyada ve 

Türkiye'de, büyük nüfuslu ve metropoliten kentlerdeki insanların, yoğun trafik, çevre 

kirliliği, görüntü kirliliği, yeşil alan ve otopark yetersizliği, toplumsal tehlike vb. yoğun, 

sıkışık ve olumsuz yaşam koşullarının zorluğundan kaçıp, sakin, temiz, güvenli olabilen 

rafine yaşam arayışları, çevrenin olumsuz etkilerinden arındırılmış çevreye kapalı 

konut alanlarının oluşmasını tetiklediği"573 söylenebilir. Daha güvenli ve korunaklı olan 

bu kapalı konutlar veya siteler belirli bir ekonomik seviyeye hitap edecek şekilde sosyal 

donatı, konfor ve lüks ihtiva etmektedir.  

19. yüzyıl İstanbul'unda farklı parametrelere bağlı olarak yaşanan gelişmeler 

ekseninde yaşanan kentsel değişim kent sakinlerinin yaşantısı üzerinde farklı 

yansımalara sebep olmuştur. Mevcut barınma biçimleri ve alışkanlıklarında ortaya çıkan 

değişimle, Osmanlı İmparatorluğu'nun temel mekânsal özelliklerinden biri olan mahalle 

kurgusunun sert yapısı bu dönemde kırılmaya başlamış, ortaya çıkan yeni yaşam 

biçimleri mahalle kültürünün büyük oranda dağılmasına sebep olmuştur.574 "Yüzyıllar 

boyunca Anadolu'nun coğrafi özellikleri, geleneksel aile yaşantısı, toplumsal yapı ve ev 

hayatının biçimlenişine uygun şekilde oluşturulan geleneksel Türk konutunun yerini 

alan apartman, Türklere özgü kültürel özellikleri içinde barındıran bir özelliğe sahip 

olamamıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul'da yoğun 

                                                           
569 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.173. 
570 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.69. 
571 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.69. 
572 Altun, s.240. 
573 Korgavuş ve Karagüler, ss.214-215. 
574 Güney, s.34. 



 
 

106 

 

bir yabancı nüfus bulunması, geleneksel konuttan apartmana geçişi hızlandırmış, bir 

çok mekansal ve işlevsel yeniliği içinde barındıran bu çok katlı konutların daha sonraki 

dönemlerde kentsel dokuya hakim olmasına neden olmuştur. Bu süreçte kentsel doku, 

kent yaşantısı ve konutun iç mekânları"575 değişime uğramıştır. Türkiye genelinde 

ortalama hanehalkı büyüklüğü azalmaktadır. 1955 yılında ortalama hanehalkı 

büyüklüğü 5.7 kişi iken, 2000 yılında 4.5 kişiye düşmüştür.576 Çekirdek aileye hitap 

eden bu kapalı konutlar, Türk aile yapısındaki geniş aile yapısını eriterek önemli bir 

değişikliğe uğratmıştır. 

1980 döneminde Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeler daha farklı bir 

ekonomik politika ve bunun beraberinde farklı bir yaşam biçimi oluşmasına neden 

olmuştur. Küreselleşme ve liberal ekonomik yaklaşımlar yeni kentsel mekânlar ve konut 

sunum biçimleri yaratmıştır. 1990'ların başından itibaren büyükşehirlerde konutların 

yapımı belediyelerin bünyesinde bulunan şirketler aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. 

Türkiye'de konut üretiminin çok büyük bir oranını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) elinde 

bulundurmaktadır.577 

2000 sonrası dönemde ise depreme dayanıklılık vb. nedenlerle kentsel 

dönüşüm projeleri başlatılmıştır. Önceki yıllarda başlayan konut sunum biçimleri 

devam etse de yeni bir yaşam biçimi sunan kapalı yerleşkeler (siteler) hızla artmıştır.578 

Çeşitlilik ve farklılık barındıran, kamusal kullanıma açık geleneksel mahallelerin 

aksine, dışa kapalı bir yapı sunan kapalı konut siteleri, aslında kamusal olan alanları 

özelleştirerek içe dönük ve dışlayıcı bir yaşam tarzı öngörmektedirler.579 Kapalı sitelerin 

dışarı ile kurdukları ilişkilere "mahalle" kavramı çerçevesinde baktığımızda, mahalleler 

arası fiziksel ve sosyal sürekliliğin kopuk olduğunu görürüz. Oysa geleneksel mahalle 

dokusu, konutlar arası ilişkileri akışkan  ve canlı tutmaya yönelik580 bir yapıdadır.  

Kapalı konut sitelerinde yer alan konutların, tüketim döngüsü içinde sadece bir 

kimlik  ve statü unsuru haline gelmiş olması; birey açısından piyasadaki herhangi bir 

mal gibi kolayca değiştirilebilmesiyle sonuçlanmakta, bu da ortak yaşama dayalı sosyal 

                                                           
575 Mutdoğan, s.2. 
576 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, "2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 

Nitelikleri", Ankara, 2003, s.27. 
577 Mutdoğan, s.13. 
578 Mutdoğan, s.15. 
579 Altun, s.236. 
580 Altun, s.234 
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ilişkilerin, cemaat yapısının, özetle bir mahallenin oluşmasına ve aidiyetin gelişmesine 

engel teşkil etmektedir.581 Site ve benzeri kapalı yerleşmelerinin, prestij konut 

alanlarının toplumsal dışlama esasında işleyen her türlü yerleşme biçiminin, mahalle 

olgusunun sağladığı, dayanışma, koruma, gözetme olanakları karşısında mukayese 

edilemeyecek oranda zayıf kaldığı, dahası kentsel ayrışmanın yol açtığı çatışma 

potansiyelleri nedeniyle çeşitli toplumsal sakıncalar içerdiği söylenmektedir.582 

1.4. AİLE KAVRAMI 

Aile "insan türünün devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya 

çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda 

oluşturulmuş maddi-manevi zenginlikleri kuşantan kuşağa aktaran ve biyolojik, 

psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal bir 

birim"583 olarak tarif edilebilir. Genel anlamı ile aile, insanlık tarihi boyunca varlığını 

idame ettirmiş bir toplumsal kurumdur. 584 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde aile; “aynı soydan gelen veya aralarında 

akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü”, “birlikte oturulan hısım ve yakınların 

tümü”, “aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü” ve “evlilik 

ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin 

oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” şeklinde tanımlanmaktadır.585  

Ailenin hacmi, bileşimi ve aile içi ilişkilerin  niteliği bakımından toplumdan 

topluma ve hatta aynı toplumun değişik dönemleri arasında da farklılıklar gösterdiği 

çeşitli araştırmalarla ortaya konmaktadır.586 

Braudel; yaşanan coğrafya ve kültürler incelendiğinde her birinde ayrı aile 

yapısı, evlilik kuralları ve akrabalık ilişkilerinin görüleceğine dikkat çekerek "ailenin 

kültürel ve toplumsal özelliklerini içine alacak tek bir kalıp, ortak bir köken düşünmeye 

                                                           
581 Altun, s.239. 
582 Alev Erkilet, "Düzgün Aileler, Yeni Gelenlere Karşı: Korku Siyaseti, Tahliyeler ve Kentsel Ayrışma", Hece Aylık 

Edebiyat Dergisi, Özel Sayı:150/151/152, Ankara, 2015, s.98. 
583 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.9. 
584 Mehmet Celal Uzunkaya, "Aile Konutu Üzerinde Tesis Edilebilecek Hukuki İşlemler ve Aile Konutu 

Şerhi",Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, s.14. 
585 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, İnternet Erişim Tarihi: 02.02.2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c553f55d03ec2.29562586 
586 Metin Erol, "Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Aile İçi İlişkilerde Meydana Gelen Nitelik 

Değişmelerinin, Aile Üyerleri Üzerindeki Etkileri (Sivas Merkez İlçe Örneği)", Doktora Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010,  s.28. 
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kalkışmamak gerektiğinden587 söz etmektedir. Bir başka açıdan işlevler, yetenekler, 

güçler bütünü olan ve mülkün yönetimiyle dağılımını düzenlediği gibi, aileye ilişkin 

davranış kurallarını ve ailenin dengesini düzenleyen 'oikonomia', Aristoteles'e göre, aile 

yetkesinin temel alanını oluşturmaktadır.588 

"Güvenlik, dayanışma ve yardımlaşma ihtiyaçlarının doğal sonucu olan bu 

içgüdü, insanları birlikte yaşamak için toplumsal kurumlar tesis etmeye itmektedir. 

Toplumsal yaşantının en küçük birimini teşkil eden ailenin ortaya çıkmasında bu içgüdü 

etkin bir rol oynamaktadır. Aile olarak isimlendirilen bu en küçük toplumsal birimlerin 

bir araya gelmesi de milletleri ve devletleri oluşturmaktadır."589 Bireyin toplum ile 

bağını oluşturan ve toplumun sürekliliğini sağlayan sosyal bir kurum olarak aile, 

çocuğun bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve sosyal inşasını da gerçekleştirmektedir.590 

Aile; evrensel nitelikte bir grup olmasına karşın toplumdan topluma ve çağdan 

çağa değişir, farklılıklar gösterir. Üye sayısı, aile içi ilişkilerin yapısı, otorite ve soyun 

belirlenmesi bakımından aile sürekli değişim içindedir.Kısaca toplum ve kültür 

değiştikçe aile biçimleri de değişmektedir. Aile kurumu yapısı gereği farklı açılardan 

incelenebildiği gibi, genel olarak  çekirdek (dar) aile ve geniş aile olarak 

sınıflandırılmaktadır.591 Tarihsel süreç içerisinde sosyolojik olarak aile kurumunun 

içeriği en geniş manada aileden çekirdek aileye doğru bir evrim göstermektedir.592 

Aries; aile yapısındaki nicelik ve nitelik değişmelerinin XVIII. yüzyılda başladığını ileri 

sürmektedir.593 

Borudeiu'ye göre aile, birbirlerine evlilik veya soy zinciriyle bağlı, istisnai 

durumlarda ise evlat edinmeyle birbirine bağlanan bireyler bütünüdür. Aile hem 

biyolojik üremeyle hem de toplumsal yeniden üretim sürecinin bir aracı olarak düzenin 

korunmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle aile farklı türleriyle 

sermayeyi bünyesinde toplar ve bunlar kuşaklar arasında aktarılabilir nitelikte olur.594 

                                                           
587 Fernand Braudel,  Akdeniz, Mekân, Tarih, İnsanlar ve Miras, Necati Erkut ve Aykut Derman (çev.), İstanbul: 

Metis Yayınları, İstanbul, 2008, s.190. 
588 Braudel, s.191. 
589 Uzunkaya, s.14. 
590 İsmail Can, "Ailenin Tarihsel Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını", Mustafa Aydın (Ed.), Sistematik Aile 

Sosyolojisi,Konya: Çizgi Kitabevi,2013, s.65. 
591 Akçay ve Yavuz, s.194. 
592 Uzunkaya, s.18. 
593 Erol, s.31. 
594 Nilüfer Korkmaz Yaylagül, "Gecekondudan Apartmana Geçiş Sürecinde Kültürel Dönüşüm:Ankara Şentepe ve 

Birlik Mahallesi Örneğinin Boudıeucü Bir Çözümleme Denemesi", Doktora Tezi, Hacetttepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2008,  s.82. 
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Aile biçimlerinin basit bir tipolojisi öncelikle ailenin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Bir 

yanda "geniş" aile ya da "büyük aile", öte yandaysa çekirdek "dar" aile vardır.595 

Yapısal ve işlevsel yaklaşımla aile ele alındığında; endüstri öncesi toplumlarda geniş 

aile tipinin, endüstri toplumlarında ise küçük aile tipinin görüldüğü kabul edilmektedir. 

Böylece endüstrileşme ve kentleşme sürecine paralel olarak büyük aileden, küçük aileye 

doğru bir değişmenin olduğu ön görülmektedir.596 Hatta küresel kentin insanları aile 

kurmayı düşleyemezler bile. Eğer aile kurarlarsa, yavaş yavaş bilinen acı dolu günlere 

doğru ilerler. Bu insanlar, içinde insanca yaşanacak makineler talep ederler.597 

1.4.1. Geniş Aile 

Geniş aile, temel üretim biçimi tarıma dayalı olan toplumlarda, toprak 

mülkiyetinin bütünleştirici etkisi sonucunda ortaya çıktığından kırsal aile ve endüstri 

öncesi aile yapılarının temel özelliklerindendir.598 Geniş (geleneksel) aile, bir hanede 

birden çok kuşağın, bir arada yaşadığı aile sistemidir. Özellikle sanayi devriminden 

önceki toplumlarda ve kırsal bölgelerde yaygın bir biçimde görülmektedir. 599 

Çeşitli kuşakların birlikte oturma, aynı kazandan yeme ve ortak mülkiyet 

özellikleri taşımaktadır. Buna göre aile üyeleri; baba, anne, bunların bekar çocukları ile 

evlenmemiş oğulları, gelinleri, torunları ve kimi durumlarda aile reisinin dul kızları ve 

erkek kardeşlerinden oluşmaktadır.600 Geniş ailede aile bilinci, bireysel bilincin önünde 

gelmektedir. Daha önemlisi geniş ailenin çatısını, demografik ölçüte göre küçük aile 

olarak tanımlanabilecek ailelerin oluşturmasına karşılık, tek bir aile bilinci vardır. O da 

geniş ailedir.601 Böylelikle aile, ülküsel planda birbirlerine akrabalıkla ve bir konutu 

paylaşmanın doğurduğu ilişkiyle hic et nunc* bağlı olan kişilerce değil, geçmiş ve 

gelecek kuşakların birbirini izlemesiyle oluşturulmaktadır.602  

Geniş (geleneksel) ailenin işlevleri; ailenin ekonomik fonksiyonu, prestij 

fonksiyonu, eğitim fonksiyonu, koruyucu fonksiyonu, dini fonksiyonu, eğlenme ve 

                                                           
595 Braudel, s.194. 
596 Erol, s.48. 
597 Uçan, s.185. 
598 Erol, s.29. 

* Latince, burada ve şimdi, anlamında. 
599 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.9. 
600 Erol, s.28. 
601 Erol, s.28. 
602 Braudel, s.197. 
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dinlenme fonksiyonu, eşler arasında sevgiyi sağlama ve çocuk yapma fonksiyonu olarak 

belirtilmektedir.603 Geniş ailede akrabalık bağları güçlüdür. Aile içindeki en yaşlı üye 

aile reisidir.604 

1.4.2. Çekirdek Aile 

Uzunca bir zamandır sınai kentin aileyi dönüştürdüğü ve geniş aileden çekirdek 

aileye bir geçişin  yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Parsons'a göre sınai kent 

olgusu, aileyi parçalayarak akrabalık bağlarından soyutlamakta, onu evli çift ve küçük 

yaştaki çocuklara indirgemektedir. Dolayısıyla da aile, ekonomik, eğitimsel, dini değer 

ve pek çok tali işlevlerinden soyutlanarak bir ikamet ve tüketim birimi haline 

gelmektedir.605 Parsons, çekirdek aileyi endüstriyel toplumun bir ürünü olarak 

nitelendirmektedir. Frayer'e göre ise; küçük (dar) aile, modern şehir hayatının 

şartlarından dolayı normal tipi temsil etmektedir. 606 

Çekirdek aile; ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Sanayi 

devriminden sonra kent toplumlarının temel aile yapısı olmuştur. Geniş aileye göre 

işlevi çok daha kısıtlıdır. Çekirdek ailenin temel işlevi; kadın ve erkeğin rollerini "en iyi 

yerine getirebilecekleri ortamı sağlamak, kadın ve erkeğin cinsi ihtiyaç ve 

beraberliklerini toplumca kabul edilen bir meşruluk çerçevesinde yürütmek, çocukların 

doğum, bakım ve yetiştirilmeleri için en iyi ortamı sağlamak ve toplumun kültür 

birikimini bir nesilden diğerine aktarmada en etkili kanal olmak şeklinde 

sıralanabilir."607 Çekirdek aileyi bir arada tutan en önemli unsur anne ve babanın 

karşılıklı bağlılığıdır.608  

Geçiş ailesi; günümüzde yeni gelişen bir kavram olan geçiş ailesi ise kasaba ve 

gecekondu ortamında görülen, tarımsal alandan kentsel yaşama göç unsuruyla gelen 

insanların oluşturduğu aile tipidir. Aile kente yerleşmesine karşın; köyden 

kopamadığından, köy ailesi özelliklerini göstermektedir. Dolayısıyla da şehir hayatına 

uyum sağlamada güçlük yaşamaktadır. Aile apartmanlarında yaşayan ailelerin pek çoğu 

                                                           
603 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.10. 
604 Bozkurt, s.263. 
605 Mustafa Aydın, "Kent Bağlamında Ailenin Dönüşümü", Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Özel Sayı 150/151/152, 

Ankara, 2015, s.114. 
606 Erol, s.31 
607 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.10. 
608 Bozkurt, s.263. 
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bu grup içerisinde değerlendirilmektedir.609 

1.4.3. Türk Aile Yapısı 

Genel olarak Türk aile yapısı Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası olarak 

iki dönem halinde ele alınmaktadır.610 Cumhuriyet öncesi dönemde, Osmanlı 

toplumundagenellikle geniş aile yapısı görülmektedir. Geniş aile, üç kuşağın ve kardeş 

ailelerinin bir arada yaşadıkları hem dikey, hem de yatay genişleme özelliğine sahip bir 

yapıdadır.611 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci 

hızlanarak, yaşanan şehirleşme süreci beraberinde geniş aile yapısını, çekirdek aileye 

dönüştürmüştür.612 Türk aile yapısı incelendiğinde, aile yapıları, evlenme adetleri 

bakımından çok değişik özellikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi Türk toplumunun kültür zenginliğidir. 613  

Toplumsal ve kültürel açıdan çeşitlilik içeren bir yapıya sahip olan Türkiye'de 

"modern" ve "geleneksel" yaşam biçimleri bir arada yer almaktadır. Toplumsal hayata 

birçok açıdan egemen olan, ataerkil yapının değerleridir. Toplumsal yaşamdaki bu 

yapılanmanın "ev"lerdeki karşılığı iki tip yapı biçimi olarak görülmektedir; geleneksel 

evler ve apartmanlar.614 

Köyden kente göç süreci ve uyum mekanizmalarının aile yapılarını-hane 

bileşimini büyük ölçüde etkilediğinden söz edilebilir. Sosyolojik olarak kurulu-statik 

yapılarından ziyade, koşullara bağlı olarak inşa edilen ve yeniden kurulan esnek 

"yapılaşmalar" olarak karşımıza çıkmaktadır.615 

Mekân ve aile, hane kavramını da gündeme getirmektedir. Hane, daha çok 

aileyi de kapsayan geniş bir kavram olarak kullanılmaktadır. Arapça kökenli aile ile 

Farça kökenli hane, eş anlamlı gibi görünmesine rağmen, Türk kültüründe hanenin 

anlamı genişlemiştir. Aile, karı-koca, varsa çocuklardan oluşan ve soya vurgu yapan, 

çoğunlukla sülaleyi kapsayacak kadar geniş bir anlama sahip olan bir toplumsal 

                                                           
609 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.10. 
610 Deniz Güler ve Nazmi Ulutak, "Aile Kavramının Tarhsel Gelişimi ve Türk Toplum Yaşantısında Aile",Kurgu 

Dergisi,1992, ss.51-76. 
611 Erol, ss.54-55. 
612 Akçay ve Yavuz, s.194. 
613 Erol, s.51. 
614 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.1. 
615 Yaylagül, ss.78-79. 
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birikimden, hanenin temel özelliği geçim stratejilerine ve mekâna vurgu yapmasıdır.616 

Duben haneyi, daha çok kırsal yaşamda gözlendiği şekliyle ailenin evli 

çocuklar ve onların eşleriyle beraber yaşanan bir aileler topluluğu olarak 

tanımlamaktadır. Bourdieu de aile ve hane arasında ayırım yapar, ona göre hane, bir 

mekân birlikteliğidir. 617 

1.5. APARTMAN OLGUSU 

Apartman olgusunun gelişimi bütün dünyada sanayileşmenin gelişimi ile 

paralellik göstermektedir.618"Sanayileşmiş toplumlarda konut sorunu, aynı toprak 

üzerinde çok birimli yapılarla çözülmüştür. Başka bir deyişle, apartman, modern sanayi 

toplumlarının yeni belirmiş orta tabakasının, işçi ve memurların konutudur."619 

Konut sunum biçimi olarak ülkemizde apartmanın ilk örnekleri Osmanlı 

İmparatorluğu'nda 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile inşa edilmeye 

başlanmıştır.620 Tanzimatın ilanıyla başlayan süreçte gerçekleşen ekonomik ve 

toplumsal dönüşüm diğer bir çok alanda olduğu gibi yapı üretimi alanında da 

farklılaşmalara neden olmuştur. Bu dönemde konut türlerinde farklı alternatifler ortaya 

çıkmış ve yapı üretimi değişmiştir. Önemli bir gelişme olarak konut  tipolojisine "sıra 

ev" ve "apartman" gibi daha önce var olmayan türler ithal edilmiştir.621 Ülkemizde 

yaklaşık 120-130 yıllık bir serüveni olan çok katlı konutlar “apartmanlar”; inşa 

edildikleri ilk dönemde prestij sembolü olarak algılanmışlardır. 622 

"Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma çabaları ile birlikte yabancı devletlerle 

kurulan ilişkiler ve bu devletlerin Pera olarak adlandırılan Beyoğlu’nda elçiliklerini, 

hastanelerini kurmaları, batılılara özgü bir yaşam biçimi olan apartmanların da ilk kez 

bu bölgede inşa edilmeleri sonucunu doğurmuştur."623 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte merkez İstanbul'dan Anadolu'ya kaymış ve 

şehirlerin yapılaşmasında farklılaşmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte 

geleneksel konut yapısı oldukça değişime uğramıştır. İş yerinin evden ayrılması 

                                                           
616 Yaylagül, s.80. 
617 Yaylagül, s.80. 
618 Mutdoğan, s.7. 
619 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.59. 
620 Mutdoğan, s.3. 
621 Güney, s.33. 
622 Görgülü, s.176. 
623 Görgülü, s.165. 
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selamlığın fonksiyonunu yitirmesine, kadının sosyal hayattaki rolünün artması da 

haremliğin ortadan kalkmasına neden olmuştur. 624 

Geleneksel Türk aile yapısında da değişimlerin ortaya çıkması, büyük ailenin 

parçalanarak, çekirdek aileye dönüşümün hızlanması apartman tarzı yaşama olan talebi 

çoğaltmıştır.625 Geleneksel Türk konutunda her oda bir çekirdek ailenin evi anlayışıyla 

bütün fonksiyonları içinde barındırırken, yeni konut yapılarında her odanın ayrı bir 

işlevi olmaya başlamıştır.626 Plan ve mekân organizasyonu açısından dönemin konutları 

incelendiğinde odaların yatak odası, oturma odası gibi özelleştiği görülmektedir.627 

1950'li yıllara gelindiğinde kentlerde artan konut ihtiyacına devlet eliyle yeterli 

cevap verilemeyince ilk toplu konutlar ve kooperatif evleri ortaya çıkmıştır.628 

1970'lerde ise yeni yasalarla gecekondu alanlarında çok katlı  apartmanlaşma 

başlamıştır. 629 Bu yıllarda konut literatürüne "site" kavramı katılmıştır. Yüksek 

maliyetli lüks apartmanlar veya bağımsız evlerden oluşan siteler, yüksek gelir 

gruplarının kullanımına sunulmaktadır.630 1880’li yıllarda ilk kez orta tabakaların ortaya 

çıkışı ile birlikte, sıra evler ve apartmanlar inşa edilmeye başlanmıştır.631 

Türkiye'de apartmanın ilk örnekleri hem geleneksel konut mimarisinden 

referans almış hem de uluslararası üslup çerçevesinde tasarlanmıştır.632  

İstanbul'da modern tarzda inşa edilen  ilk apartman örnekleri; Laleli'de Tayyare 

Apartmanları, Beşiktaş'ta Akaretler Apartmanları verilmektedir. Bunun yanında sivil ve 

taş özellikliğe sahip apartmanlar ise; Tepebaşı'nda Frej Apartmanı, Karaköy'de Karaköy 

Palas, Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı, Botter Apartmanı, Letafet Apartmanı, Maçka 

Palas verilebilecek ilk örnekleri teşkil etmektedir.633  

Yapılan bu apartmanlar dışa dönüklüğü temsil etmesi yanında o dönemde 

mahremiyeti sağlamaya yönelik tedbirler alındığı görülür. Dairelerin servis birimleri 

(mutfak, banyo, tuvalet vb.) avlu çevresine dizilip, odalar dış duvarlara yerleştirilerek 

ortak yaşantıdan uzaklaştırılmıştır. Ayrıca, merkezdeki avlular, ailelerin toplumsal 

                                                           
624 Mutdoğan, ss.4-5. 
625 Görgülü, s.170. 
626 Mutdoğan, s.5. 
627 Mutdoğan, s.9. 
628 Mutdoğan, s.7. 
629 Mutdoğan, s.9. 
630 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.68. 
631 Görgülü, s.167. 
632 Mutdoğan, s.23. 
633 Haluk Dursun, Tarih, Mekân ve Kültür:İstanbul, Şehir ve Kültür, İstanbul: Profil Yayıncılık, 2011, s.174. 
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yaşantısını olumlu yönde etkileyen ve komşuluk ilişkilerini geliştiren ortak açık mekân 

rolü oynamaktadır.634" 

"Cumhuriyetle getirilen bütüncül ve köktenci medeniyet değişikliği projesinin 

yerleşme ve konut alanına yansıması, sekülerleşen zihniyet yapılanması ile doğru 

orantılıdır. Konut biçimleri ve yoğunluğu şartların kaçınılmazlığı olarak algılanan 

günlük politikalarla belirlenmiştir. Ev, yaşamın bir parçası, yaşamı güzelleştiren bir 

unsur ve rahat yaşamak için bir araç iken, "yaşamın amacı" olma rolünü birincil olarak 

üstlenmiştir. Modern yaşam adına yapılan değişim süreci insan konut ilişkisini 

zorunluluk düzlemine indirmiş ve her ikisini de sığlaştırmıştır. Bunun sonucunda 

Cumhuriyet dönemi kendi öz mimarisini üretememiştir. Bu eksiklik, zihniyet 

dönüşümünü sessiz sedasız gerçekleştiren Türk insanının benliğinde yaşadığı aşağılık 

duygusuna bağlanabilir."635 

Özellikle son yıllarda, yeni bir konut biçimi olarak sunulan çok katlı konut 

sistemi olan “rezidans”lar, kent merkezinden uzakta oturmak istemeyen kentli için, 

merkeze yakın bir yaşam alternatifi oluşturmalarıyla lüks konut sitelerinden 

ayrılmakta636 ve yüksek güvenlikli, dışa kapalı bir yaşam biçimi sunmaktadır.  

Türkiye’de yapılmış ilk apartmandan, bugüne “apartman” sözcüğü daima 

negatif bir anlam içermekte, genelde sevimsiz bir yaşam biçimi olarak algılanmakta 

iken; bugün gelinen noktada rezidans’ta yaşama fikri ayrıcalıklı yaşama fikrine doğru 

evrilmiş637 ve bir statü göstergesi olmuştur.Bugün apartman yaşamı olarak Türkiye’nin 

geldiği son nokta; “en lüks standartlarda yaşam düzeyinin sağlandığı, hatta kente ve 

yaşama en tepelerden bakan rezidanslardan, iki oda bir salon formatında, minimum 

koşullara sahip konut silolarına”638varan bir çeşitlilik sunmaktadır. 

Geçmiş, bugün ve gelecekte, “ev-apartman-çok katlı konut-rezidans” gibi pek 

çok tanımla bakılabilecek konut olgusunda en temel gereksinim “barınma ve yaşam için 

gerekli insani eylemleri yerine getirme” biçiminde somutlaşmakla639 birlikte lüks yaşam 

alanları ile statü göstergesi olmaktadır. 

                                                           
634 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.60. 
635 Can, İstanbul Kent Dokusunda Bir Türk Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumelihisarı Örneği, s.69. 
636 Görgülü, s.175. 
637 Görgülü, s.176. 
638 Görgülü, s.176. 
639 Görgülü, s.176. 
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1.5.1. Aile Apartmanı Olgusu 

Aile apartmanları; birkaç katlı, birden fazla daireyi bünyesinde bulunduran 

yapılarda, çekirdek aile ve akrabaların ayrı dairelerde yaşaması olarak tanımlanabilir. 

Aile apartmanlarının oluşum sürecini anlayabilmek için İstanbul'daki ilk aile 

apartmanlarının görüldüğü Teşvikiye semtine; gelişim sürecini yorumlayabilmek için 

ise 1950'ler sonrası Türkiye'deki göç olgusuna yakından bakmak yardımcı olacaktır.640 

Türkiye'de 19. yüzyılın sonlarında ilk apartmanlar inşa edilmiştir. Osmanlı 

hanedanı Topkapı Sarayından, Dolmabahçe'ye taşınınca, saray erkanı ve üst düzey 

yöneticilerin oturması için Sultan Abdülmecid'in "teşvik"iyle (Teşvikiye ismi buradan 

gelmektedir) semti kurulmuştur.641 Nişantaşı ve Teşvikiye'deki Osmanlı elitinin modern 

yaşamı, Cumhuriyet'in kuruluşu ve hanedanın uzaklaştırılmasıyla sona ermiş, Teşvikiye 

nüfuzunu ve nüfusunu büyük ölçüde kaybetmiştir. 1923-1950 döneminde bölgede 

yaşayan az sayıdaki eski aileye yeni göçmenler eklenmiş, yıkıntıya dönüşen terk edilmiş 

eski konaklar yıkılarak, aile apartmanları inşa edilmeye başlanmıştır. Bu aile 

apartmanlarının sahipleri, Cumhuriyet döneminin yükselen yeni elitleridir. 642Aile 

apartmanlarının ilk karşımıza çıkışı elit, önemli mimarlara, özenle yaptırılmış ve şehirli 

şekilde olsa da, bugün bildiğimiz anlamda aile apartmanları, ailenin ataerkil yapılarını 

koruyarak şehre uyum sağlamaya çalıştıkları; daha yoksul, imkanların kısıtlı olduğu, 

mimari ve mühendislik özellikleri yetersiz yapılardır.643 

Saraylar, evler, köprüler, hanlar, parklar, statlar, bahçeler, arenalar, stadyumlar 

ve daha ismi zikredilmeyen pek çok yapı insan aklının ürünleri olarak yeryüzünün 

boşluklarını biçimlendirmektedir. İnsanın etken davranışı neticesinde vücut bulan 

yapılar kendini göstermeye başladığı andan itibaren çevresine tesir etmektedir. 

Yapıların insanlar üzerindeki tesirleri ise oluşumuna katıldıkları mekânlarda 

belirmektedir.644 Kentsel yaşam içinde, insanı sarıp sarmalayan kendisine çeken, huzur 

veren mekânların yanında, bulunulan konumdan bir an önce çıkılmasını arzulatan 

alanlar da bulunmaktadır. 645 Bu doğrultuda mahallenin özel desenini oluşturan evler, 

                                                           
640 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.2. 
641 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.2. 
642 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.2. 
643 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.4. 
644 Hüseyin Özil, "Mimarlığı Görebilmek",Sosyoloji Divanı Sosyoloji Dergisi, Sayı.7, 2016, s.371. 
645 Özil, s.371. 
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apartmanlar bireyin güvenlik, huzur ve temel ihtiyaçlarını karşıladığı mekânlar olması 

ve aileye yuva teşkil etmesi bağlamında yerini daima korumaktadır. Yaşanılan çağ ve 

toplumun sosyo-kültürel yapısına uygun olarak tasarlanan bu insan yuvaları, farklı form 

ve biçimlerde kullanmaktadır. Aile apartmanları bunlardan bir tanesini teşkil 

etmektedir. Aile apartmanları, aileyi bir arada tutma ve her türlü dış etkenden koruyan 

güvenlikli bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Metropolleşen şehir yaşamında 

günümüzde örneklerine az rastlansa da aile apartmanları olgusu göçle oluşan kentlerde 

rastlanılan önemli bir kentsel fenomen olarak değerlendirilebilir. "Kentsel mekanların 

kompozisyonları, mekanın öge ve bileşenlerinin işlevlerine bağlı olarak mekânın 

düzenlenme biçimleri, insan davranışı üzerinde etkilidir. Bu bağlamda mekânlarda 

(merkezilik, yakınlık, erişilebilirlik, sınırlayıcılık, belirleyicilik, odaklayıcılık, 

yönlendiricilik, süreklilik sağlayıcılık, birleştiricilik, ayırıcılık gibi) davranışa yön veren 

özellikler bulunmaktadır."646 

Bu bağlamda mahallenin ve mahalleyi oluşturan tüm fiziki ve sosyolojik 

unsurların öncelikle aileye ve bu aileyi oluşturan bireylere önemli etkiler sağladığı 

söylenebilir. Bu nedenle mahalle dokusunda aile apartmanlarının incelenmesi bu alanın 

doğru okunmasına ve şehrin sosyolojik yapısının doğru kurgulanmasına imkan 

verecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
646 Erdönmez ve Akı, s.71. 
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2. İSTANBUL ESENLER'DE MAHALLE DOKUSUNDA 

AİLE APARTMANI OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

İnsan yaşamı ve hayati faaliyetler için elverişli alanlar, nüfus bakımından daha 

kalabalık olurken; insan yaşamını zorlaştıran bölgelerde ise nüfusunun daha seyrek ve 

az olduğu görülmektedir. "Bir yerden diğerine olan nüfus farklılıkları, o yerlerin 

özellikleri ve içinde yaşayan insanların hayat tarzları hakkında bize çok şey 

anlatmaktadır."647 

Dış ve iç göçler neticesinde hızlı bir kentleşme süreci geçiren, günümüzde 

444.561 kişinin yaşadığı Esenler, içinde yaşayan insanların hayat tarzlarının bir 

yansıması ile, okunmak ve anlaşılmak üzere karşımızda durmaktadır. Başlarda şehrin 

çeperinde bulunan konumu ile sessiz bir yaşama tanıklık eden Esenler, bir köy 

konumunda iken; aldığı göçler ve sanayileşme ile İstanbul'un sınırlarının büyümesi 

sonucunda merkezde yer alan, çok sesli bir yapıya bürünmüştür. 

Geçen süreçte kozmopolit bir şehir halini alan Esenler, bu yeni konumu, 

modern siteler, çok katlı yapılar karşısında, geçmişten gelen bir hayat tarzı sunan aile 

apartmanları ile yaşama tutunan insanların yaşadığı bir ilçedir. Buözel durumu ile 

ilçenin bundan sonraki düzenlenmesinde olumlu katkılar yapması, kaynak teşkil etmesi 

temennisi ile yapılan bu çalışmada Esenler'de üç mahallede aile apartmanı olgusu 

incelenmiş olup, bu mekânsal ve sosyal gerçekliğin şehre olan etkileri ortaya konulmak 

istenmiştir.  

Bu bölümde Esenler ilçesinin geçmişten bugüne gelişim süreci ele alınarak, 

ilçenin mevcut durumu göz önüne serilecektir. Ardından araştırma konusu olan Yavuz 

Selim, Namık Kemal ve Mimar Sinan mahallelerinde yapılan görüşmelerin 

değerlendirilmesi yapılacaktır.  

 

 

 

 

                                                           
647 İbrahim Gökburun, "İstanbul’da Nüfusun Gelişimi ve İlçelere Dağılımı"(1950-2015), Journal of Anatolian 

Cultural Research, Cilt.1, Sayı.3, 2017, s.111. 
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2.1. ESENLER İLÇESİ 

Esenler 29.12.1993 tarih ve 21803 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren 3949 sayılı Kanun ile "Esenler İlçesi" adıyla Güngören İlçesi’nden 

ayrılarak İstanbul İli’nin 32’nci ilçesi olarak kurulmuş olup, 1994 yılından itibaren de 

İlçe Belediyesi olarak idare edilmektedir.   

İlk kurulduğunda 18 mahallesi olan ancak, 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı 

"Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında, Başakşehir İlçesi ve Sultangazi 

İlçelerinin kurulmasıyla birlikte, Başakşehir Mahallesi ve Habibler Mahallesi ilçe 

sınırından ayrılmıştır.648 

TÜİK 2018 verilerine göre ilçenin nüfusu 444.561'dir. İlçenin 16 mahallesi 

olup bunlar: Birlik, Çiftehavuzlar, Davutpaşa, Fatih, Fevzi Çakmak, Havaalanı,  Kazım 

Karabekir, Kemer, Menderes, Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun, Oruçreis, 

Tuna, Turgutreis ve Yavuz Selim Mahallesi'dir.649 

1965 yılı genel nüfus sayımında 10.709 olarak tespit edilmiş ve 1969 yılında il 

genel meclisi Esenler'de bir belediye kurulmasına karar vermiştir.650 "1992 yılına kadar 

Bakırköy Belediyesi Esenler Şube Müdürlüğü, 27.03.1994 tairhine kadar Güngören 

Belediyesi Esenler Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermiş olup, 27.12.1993 tarih ve 

3949 sayılı kanunla bugünkü Esenler İlçesi kurulmuştur. 27 Mart 1994 tarihinde 

yapılan yerel seçimlerden sonra belediye teşkilatı kurularak hizmetine başlamıştır."651 

1994 yılında ilçe olmasıyla birlikte mevcut alt yapı eksiklikleri uzun süren çabalarla 

giderilmeye çalışılmıştır.652 

İstanbul'un kilometrekareye düşen kişi sayısı yoğunluğu en fazla olan 

ilçelerden biri olmasına rağmen, kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az olduğu 

ilçelerden birisi olması, ilçede yaşamı zorlaştıran en önemli iki unsurdur. Ancak son 

yıllarda yapılan çalışmalarla askerî alanın belediye sınırlarına dahil edilmesi ile bu 

konuda  olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.  

                                                           
648 Esenler Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı, s.11 Erişim Tarihi: 24.05.2019 

https://www.esenler.bel.tr/Files/Stratejik_Plan_2015-2019.pdf 
649 Fatih Güldal, Ahmet Uçar, Esenler'in Tarihi, İstanbul:Esenler Belediyesi Kültür Yayıları, 2013, s.255 
650 Güldal ve Uçar, s.168. 
651 Esenler Belediyesi, 2010-2014 Stratejik Planı, s.10. 
652 Güldal ve Uçar, s.9. 

https://www.esenler.bel.tr/Files/Stratejik_Plan_2015-2019.pdf


 
 

119 

 

 

Şekil 6: Esenler İlçe Planı 

Kaynak: Esenler Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, 2019 
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2.1.1. Esenler'in Konumu 

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Esenler; kuzeybatısında Başakşehir, 

kuzeydoğusunda Sultangazi, doğusunda Bayrampaşa, batısında Bağcılar, güneyinde 

Güngören ilçeleri olup, bunlardan başka Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ile de sınırları 

kesişen bir ilçedir.653 

Geçmişte İstanbul Tarihî Yarımada'nın hemen dışında, tarımla uğraşan küçük 

bir köy iken, şimdilerde İstanbul'un önemli ulaşım aksları üzerinde yer alan, merkezî 

duruma gelmiş büyük bir ilçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Harita üzerinde denizatını 

andıran silüeti ile İstanbul'un merkezinde, önemli bir konumda olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 7: Esenler'in Konumu.654 

 

2.1.2. Tarihçe: Bir Rum Köyünün Büyük Dönüşüm Serüveni 

İstanbul sur dışında, 16. yüzyılda çok sayıda kırsal yerleşim birimi bulunduğu 

bilinmektedir.655 Bu yerleşim birimlerinden bir tanesi olan Esenler ilçesi, eski adıyla 

Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) ismiyle iki köyden meydana gelmiştir.656 

İlçe 1939 yılında Esenler adını alana kadar bu isimlerle anılmaktadır. Litros ve 

Avas köyleri ile ilgili ilk bilgilere 15. yüzyılın sonlarına doğru tutulmuş kayıtlarda 

rastlamaktadır.657 "Tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı bu iki küçük köy, 

                                                           
653 Güldal ve Uçar, s.255. 
654 Faruk Aydın,"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi '6306 Sayılı Yasa' İstanbul Esenler Örneği, Yüksek 

Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, s.63. 
655 Adem Yulu, "Esenler'de Şehirsel Yenileme" İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 2017, Sayı.35, s.32. 
656 Güldal ve Uçar, s.8. 
657 Esenler Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı, s.10. 
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coğrafi durumunun verdiği bazı avantajlarla askeri anlamda çok önemli bir mevkiye 

sahip olmuştur. Gerek Bizanslılar, gerek Osmanlılar bu bölgede birçok askeri yapı 

meydana getirmiş aynı zamanda Litros ve Avas köyleri sayfiye yeri olmaları sebebiyle 

birçok devlet adamının sık uğradığı bir bölge olmuştur."658 

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi uhdesinde olan Davutpaşa Yerleşkesinin 

olduğu alan, Osmanlı ordusunun batıya yapılan seferlerinde padişahların orduyu yolcu 

ettiği ve seferden dönüşte karşıladığı bölge olan Davutpaşa Kışlası, 1827 yılında Sultan 

II. Mahmud tarafından inşa edilmiştir. Bugün büyük kısmı Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Yerleşkesi içinde kalan bu kışla aynı zamanda Osmanlı elçilerinin ve devlet 

adamlarının İstanbul'dan ayrılırken ya da şehre girerken konakladıkları bir menzil 

hüviyetinde olduğu tarihî kaynaklarda görülmektedir.659 

2.1.3. Göçün Mekân Bulduğu Yer: Esenler 

Esenler'de ilk nüfus artışı Yunanistan'daki müslüman Türkler arasından Litros 

Köyü'ne, iki göç hareketinin yaşanması ile olmuştur. Bu ilk göç dalgası, Balkan Harbi 

sonrası, 1914 yılı Nisan ayında dört ailenin gelmesiyle gerçekleşmiştir. İkinci göç 

dalgası ise 1925'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan "Mübadele"sözleşmesi ile 

Selanik’ten beş ailenin daha bölgeye yerleşmesiyle olmuştur.660 İlk gelen aileler daha 

sonra ki yıllarda akrabalarını ve yakınlarının da buraya gelmelerine öncülük etmişlerdir.  

Özellikle, bu nüfus değişimiyle birlikte, Litros’un etnik, demografik ve sosyo-

ekonomik yapısı neredeyse tamamen değişime uğramıştır. İstanbul’da çok sayıda Rum 

ismi taşıyan eski köy isimlerinin yerine Türkçe isimler verildiği 1930’lu yılarda, 

Litros’un ismi de Esenler (1939) olarak değiştirilmiştir.661 

İkinci göç dalgası ise yurt içinden, Anadoludan gelen göç dalgasıdır. Özellikle 

1950’lerde ülkedeki sanayileşme harekeri sonrası, ilçenin yakın çevresinde çok sayıda 

sanayi bölgesinin kurulmasına bağlı olarak Anadolu'dan yoğun göç almıştır. İlçe bu 

ikinci göç dalgası ile hem idari, hem de fiziki açıdan İstanbul’la bütünleşmiştir.662 

                                                           
658 Güldal ve Uçar, s.8. 
659 Güldal ve Uçar, s.8. 
660 Güldal ve Uçar, s.138. 
661 Yulu, s.32. 
662 Yulu, s.38. 
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"Gerek mübadeleden gelenlerin yerleştiği, gerekse 1950'lerden sonra 

Türkiye'nin değişik yerlerinden gelenlerin yerleştikleri bir yer olan Esenler, sürekli 

olarak göç almış ve göçün ortaya çıkardığı bir mekânsal organizasyona 

dönüşmüştür."663 

İlçe, 1975’lere doğru tam bir kontrolsüzlük içinde ve belediye sınırların 

uzağında olması nedeniyle plansız olarak büyümüş ve eski sayfiye yerleri, tarımsal 

alanların neredeyse tamamı gecekondu alanlarıyla dolmuştur. Bu yoğun göçler 

sonucunda çok sayıda yeni mahalle (Namık Kemal, Mimar Sinan, Davutpaşa, Yavuz 

Selim, Fevzi Çakmak, Nene Hatun, Kazım Karabekir, Fatih mahalleleri) kurulmuştur.664 

Türkiye'de iç göç hareketliliğinin başladığı 1950'li yıllara kadar, toplam 

nüfusları binin altında olan Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) köylerinden oluşan 

Esenler, 2012'de 460.000'e yakın kişinin yaşadığı, Türkiye'deki 54 il nüfusundan daha 

kalabalık bir ilçe haline gelmiştir.665 

2.1.4. Otogarın Hemen Karşısı, İlk Yerleşim Yeri 

İstanbul Avrupa yakasışehirler arası otobüs terminalinin Topkapı'dan Esenler'in 

sınır noktasına taşınması ve terminalin giriş-çıkış kapılarının Esenler yönüne dönük 

olması, ilçenin göç alma hızına arttırıcı yönde etki etmiştir. Bunun soncunda ise 

Esenler,  İstanbul'a ilk gelenler için bir ilk yerleşim yeri olmuştur.666 Bugün 

Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde yer alan ve halk arasında halen, Esenler Otogarı 

olarak bilinen, Büyük İstanbul Otogarı'nın 1994 yılında faaliyete geçmesi Esenlerin 

nüfuslanmasında önemli bir etki yapmıştır.667 

 

 

 

 

                                                           
663 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.166. 
664 Yulu, s.33. 
665 Yusuf Adıgüzel, "Esenler'de Yaşamak, Memletkette Ölmek:Göç ve Kente Uyum Sürecinde Hemşehrilik",Göç, 

Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2012, ss.185. 
666 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.167. 
667 Zerrin Karakuzulu,  F.Tülay Kızıloğlu ve Hüseyin Gül. "Esenler İlçesi’nde Nüfus Artışı ve Yerleşim Alanı İlişkisi 

Analizi" s.14. http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_3.pdf  İnternet Erişim 

Tarihi:25.06.2019. 

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_3.pdf
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2.1.5. Hemşehriler Şehri 

Zincirleme göç ile belli bir yöreden gelip kentin çeperlerine yerleşmeye başlayan 

kişiler, akrabalık veya aynı köyden olma ortak özelliklerini, kent ortamında hemşehrilik 

şemsiyesi altında kurumsallaştırmaktadır.668 

"Akrabalık ve hemşehrilik bağları üzerinden kurulan Esenler-Anadolu 

ilişkisinin, bir taraftan zincirleme göç ile Esenler'de aynı bölgelerden gelenlerin 

yoğunlaşmasına neden olduğu, diğer taraftan bu dayanışma örüntülerinin zaman içinde 

formel bir hâl alarak hemşehri derneklerine doğru evrildiği görülmektedir."669 İlçe 

hemen her bölgeden aldığı göçler neticesinde oldukça renkli bir sosyolojik yapıya sahip 

olmuştur. Aynı mahallede hem Balkan göçmenlerinin, hem de Doğu Anadolu’dan 

göçenlerin kendi kültürlerini yaşattıklarına şahit olabilirsiniz.  Her sokakta mutlaka en 

az bir tane hemşehri derneğine rastlanılması, öz yurtlarından göçerek geldikleri ve 

geçinme kaygısının had safhada olduğu bu büyük şehir yaşamına tutunmak ve 

memleketlerine duydukları özlemi dindirme çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Doğumda, vefatta, asker uğrulamada, düğünde hep bir arada olan bu 

hemşehriler kendi köylerinden veya kasabalarından getirdikleri kültürü burada 

muhafaza ederek, dernekleri aracılığı ile yaşatmaya çalışmaktadır.  

 

Tablo 2  

Esenler Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölge Adı Nüfus Toplamı 
2018 Esenler Nüfusuna Oranı 

(%) 

Marmara Bölgesi 212.677 47,840 

Karadeniz Bölgesi 78.921 17,753 

Doğu Anadolu Bölgesi 44.631 10,039 

Güney Doğu Anadolu 45.105 10,15 

İç Anadolu Bölgesi 36.242 8,152 

Diğer 15.046 3,384 

Akdeniz Bölgesi 8.716 1,961 

Ege Bölgesi 3.223 0,725 

Toplam 444.561 100,00 
Kaynak:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018. 

 

                                                           
668 Adıgüzel, s.200. 
669 Adıgüzel, s.186. 
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Başka bir ilin nüfusuna kayıtlı olup, Esenler'deki nüfusu 10.000'in üzerindeki 

13 ilin 187 adet hemşehri derneği, toplam hemşehri derneklerinin %55'ini 

oluşturmaktadır.670 Esenler'de yaşayanların, TÜİK 2014-2018 doğum yerine göre nüfus 

istatistiği verilerine göre İstanbul doğumlu olan kişi sayısı 201.413 kişidir. % 45,306'lık 

oranla İstanbul doğumlu olanalrın ilk sırada olduğu görülmektedir.Bu da hemen hemen 

ilçenin yarı nüfusuna denk gelmektedir. Doğum yeri Malatya olanlar 2018 yılı verilene 

göre, 17.549 kişi ile % 3,947'lik oranla ikinci sırada gelmektedir. Bunu büyükten 

küçüğe yüzdelik sırasıyla Samsun, Kastamonu, Siirt, Sivas, Sinop ve Giresun 

izlemektedir. Bu yedi ilin nüfusunun toplamı 280.991 kişi ile ilçenin tüm nüfusun % 

63,206'lık oranı oluşturmaktadır. Esenler'in sadece Balkanlardan ve Batı Trakya'dan 

göçle gelenlerin değil, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Güney 

Doğu Anadolu bölgelerinden gelen göçlerle oluşan zengin bir demografik yapıya sahip 

olduğu söylenebilir.   

 

 

Şekil 8: Esenler Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı 

Kaynak: Esenler İlçesi Doğum Yerine Göre Nüfus İstatistiği. TÜİK, 2018. 

 

                                                           
670 Adıgüzel, s.187. 
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Esenler ilçesinin nüfusunun %65,59'luk oranı yani yarısından fazlası Marmara 

ve Karadeniz Bölgesi doğumlulardan oluşmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi 45.105 kişi 

ile üçüncü sırada, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ise dördüncü sırada yer almaktadır. 

3.223 kişi ile en az Ege Bölgesi'nden göç aldığı söylenebilir. Esenler; Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nden 

olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinden aldığı göçlerle kozmopolit bir ilçe profili 

oluşturmaktadır.  

2.1.6. Esenler'in Yüzölçümü 

Günümüzde Esenler ilçesi, Esenler ve Atışalanı olmak üzere iki bölümden 

oluşmakta olup, 1047 hektarlık meskun, 836 hektarlık askeri alan olmak üzere toplam 

1883 hektarlık alana yayılmış 16 mahalleden meydana gelmektedir. 671 

Esenler, 18.5 milyon m² yüz ölçümüne sahip olup bu alanda 8 milyon m² 

Askeri Bölge (Rezerv Alan), 1 milyon m² Tekstilkent-Giyimkent, 0.9 milyon m² Yıldız 

Teknik Üniversitesi ve 7.4 milyon m² meskûn alan yer almaktadır. Ayrıca, Meskûn 

alanda yaklaşık 500.000 nüfus yaşamakta olup kilometrekareye düşen nüfus 70.000 

kişi/km² ile İstanbul’un en yoğun ilçesidir.672 

2.1.7. Yapı Stoku ve Mimari Durum 

İlçe genelinde 26.527 adet bina bulunmakta olup, bunlardan sadece 4.620 

adedinin  (%17) inşaat ruhsatı alınmıştır; geri kalan binalar için bina sahipleri tarafından 

böyle bir yönteme gerek duyulmamıştır.673 

Yapı stokunun %3'ünün (668 adet) iskânı bulunmaktadır. Toplam bina 

stokunun % 80'i ise gerek bina güvenliği gerekse fonksiyonel kullanım ve estetik açıdan 

herhangi bir mühendislik ve mimarlık hizmeti almamıştır.674 bununla birlikte yaklaşık 

% 63'ü yapı ömrünü tamamlamış, güvensiz yapılardan oluşmaktadır.675 

 

 

                                                           
671 Esenler Belediyesi, 2010-2014 Stratejik Planı, s.9. 
672 Esenler Belediyesi,2018 Yılı Faaliyet Raporu, s.131. 
673 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.171. 
674 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.176. 
675 Esenler Belediyesi,2018 Yılı Faaliyet Raporu, s.131. 
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2.1.8. Esenler'in Nüfusu 

Esenler bölge olarak, merkeze yakın olmakla birlikte bazı dezavantajları içinde 

barındırmaktadır. Bunların başında nüfus yoğunluğu gelmektedir. Kilometrekareye 

düşen insan sayısı 56,891 kişi ile İstanbul’un en yoğun ilçesidir.676 

"Esenler, 1935 yılında 604, 1940 yılında 860 nüfusu ile iki küçük köyden ibaret  

bir yerleşim yeriyken 1970'li yıllardan sonra büyük bir göç akınına uğramıştır. 1985 

nüfus sayımında 161.184 büyük bir şehir haline gelen Esenler'in nüfusu, 1990'a 

gelindiğinde %36.6 artışla 254.776 kişiye yükselmiştir."677 Sur dışındaki birçok 

yerleşim yeri gibi Esenler’deki asıl gelişme, 1965-1970 yılları arasında meydana gelmiş 

ve nüfus 1970 yılında 31.382’ye yükselmiştir.678 1970-75, 1975-80, 1980-85 ve 1985-

90 yıllarında her beş yıllık aralıkta Esenler nüfusu neredeyse bir öncekinin iki katına 

çıkmıştır.679 Otogarın da etkisi ile 2000 yılında nüfus artışı devam ederek 394.423 kişi 

olmuştur.680 

Tablo 3  

Esenler'in Yıllara Göre Nüfus Sayısının İstanbul ve Türkiye Nüfusu ile 

Mukayesesi 

Yıllar 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2010 

Esenler 33.025 64.471 113.653 161.184 254.776 344.428 394.334 461.072 

İstanbul 3.018.598 3.904.581 4.738.694 5.823.190 7.391.783 8.548.227 10.018.735 12.573.836 

Türkiye 35.605.176 40.347.279 44.736.957 50.664.458 56.473.035 62.606.157 67.844.903 70.586.256 

Kaynak: Hasan Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi. Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde 

Esenler'i Anlamak, 2012, s.167. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
676 Hüseyin Cerrahoğlu, "Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanimi: Esenler Belediyesi Örneği", Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yeni Medya İletişim ve Habercilik Anabilim Dalı, 

2018,  s.129. 
677 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.167. 
678 Yulu, s.32. 
679 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.171. 
680 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.14. 
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Tablo 4  

Yıllara Göre Esenler Nüfusu 2007-2018 

Yıl Esenler Nüfusu  Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 
2018 444.561 227.440 217.121 

2017 454.569 233.416 221.153 

2016 457.231 235.131 222.100 

2015 459.983 237.018 222.965 

2014 458.857 236.582 222.275 

2013 461.621 237.931 223.690 

2012 458.694 234.995 223.699 

2011 461.382 236.162 225.220 

2010 461.072 235.602 225.470 

2009 459.980 235.821 224.159 

2008 464.557 238.883 225.674 

2007 517.235 264.372 252.863 
Kaynak: https://www.nufusu.com/ilce/esenler_istanbul-nufusu İnternet Erişim Tarihi:07.05.2019 

 

Öncelikle bir konut bölgesi olarak büyüme gösteren Esenler’in nüfusu 

2000’lere kadar hızlı bir şekilde artmış ve bölge mekânsal olarak büyümüştür.Ancak bu 

tarihten sonra Esenler’in nüfusu ve mekânsal açıdan büyümesi göreceli olarak 

yavaşlamıştır.681 2008 yılında Esenler'den iki mahalle (Habipler ve Başakşehir) ayrılmış 

ve Başakşehir ilçesine dahil edilmiştir. Bu iki mahallenin ayrılmasıyla beraber ilçenin 

nüfusunda düşüş meydana gelmiştir ve 2007'de 517.235 olan nüfus, 2008 yılında 

464.557'e inmiştir. 2009 yılında da %10 azalarak 459.980'e düşmüştür.682 

2.1.9. Şehrin Başka Yüzü: Gecekondu Yaşamı 

Türkiye'de 1954 sonrası sanayileşme hareketi, hazırlanan Nazım İmar Planları, 

yerel planlar ve sanayi planlarının başlamasıyla ilk defa planlı bir hale gelmiştir. Bu 

planlı gelişmelere paralel olarak Esenler'in nüfusu 1960 sonrası doğal nüfus artışı ile 

izah edilemeyecek kadar fazla artmıştır. 1960'larda bütün hızıyla süren 

gecekondulaşmanın yanısıra, kentsel mekânın biçimlenişini değiştiren ikinci olgu da 

imarlı arsalar üzerinde apartmanlaşma olmuştur. Önce boş alanlar, daha sonra yeşil 

alanlar, park ve oyun alanları apartmanlarla dolmuştur. Sanayileşmenin hız kazanması, 

gecekondulaşmayı arttıran yönde etilemiştir. Bunun doğal sonucu olarak önceleri tarım 

arazisi olarak kullanılan alanlar da yerleşmeye açılmıştır. 683 

                                                           
681 Yulu, s.38. 
682 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.15. 
683 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, ss.11-12. 

https://www.nufusu.com/ilce/esenler_istanbul-nufusu
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1970 yılında Esenler‟in nüfusu %78 artarak 44.976'ya ulaşmıştır. 1970'li 

yıllardan sonra meydana gelen göç dalgaları, Merter, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve 

İkitelli Sanayi bölgelerine (İstanbul Nazım İmar Planı) yakınlığı sebebiyle Esenler 

ilçesini çok fazla etkilemiştir. İlçede bulunan eski köy merkezlerine eklenen yeni 

yerleşim alanlarıyla hızlı bir yapılaşma yaşanmıştır. O dönemlerde İstanbul 

Belediyesi'ne bağlı olan Esenler'de yeterince kontrolün yapılamaması ve imar 

altyapısının oluşturulamaması sebebiyle gecekondu bölgeleri oluşmuş ve çarpık bir 

yapılaşma meydana gelmiştir.684 

 

Şekil 9: Esenler'de Nüfus Artışı ve Yerleşim Alanı İlişkisi Analizi.685 

Kaynak: TÜİK Verileri. 

1980'de onanan İstanbul Metropoliten Alan Nazım İmar Planı‟nda yeni sanayi 

alanları belirlenmiştir. Esenler, belirlenen bu alanlardan Küçük ve Büyük Çekmece 

gölleri arasında Firuzköy-Esenyurt, Halkalı, Kirazlı, Güneşli, İkitelli köylerine yakın 

olduğu için bu dönemde hem nüfusta hem de yerleşim alanlarının yayılışında bariz bir 

büyüme gözlenmiştir.686 

                                                           
684 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.12. 
685 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.12. 
686 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.13. 
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2.1.10. Esenler'de Modern Yapılar: Kemer Park Evleri 

Esenler'de gecekondu ve eski apartmanlaşma şeklinde gelişim gösteren 

yerleşim alanlarının yüzü, 2008 yılında yapılan ve Esenler'in ilk modern site yerleşmesi 

şeklinde inşa edilen Kemer Park Evleri ile değişim göstermeye başlamıştır. Çok katlı 

bloklardan oluşan modern binaları, yeşil alanları, kapalı yüzme havuzları, spor merkezi, 

marketi ve peyzaj düzenlemesi ile Esenler'in kentleşme sürecinde Kemer Park evleri 

önemli bir adım olmuştur.687 

2.1.11. Göçle Dokunan, Kırsalın Motifi: Canlı Esenler 

Esenler, canlı bir biçimde hayatın sürdüğü, toplumsal hafızası göçle taşınan 

kırsal motiflerle örülü yaşam kavgasının sürdüğü bir kent parçasıdır.688 Esenler, her 

daim uyanık, her daim canlı bir yapıya sahiptir. Sabahın erken saatlerinde başlayan 

hareketlilik, gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir.  

 

Resim 11. Esenler,Cumhuriyet Meydanı/1963. (Şimdiki Dörtyol Meydanı) 

Kaynak: Esenler Belediyesi Kent Rehberi. 

2.1.12. Esenler: Tam Bir Ulaşım Aksı 

1990'lı yıllarda doğu-batı yönünde uzanan E-5 karayolunun kuzeyinde sanayi 

ve konut alanlarında hiç de azımsanamayacak oranda nüfus artışı ve şehir gelişimi 

meydana gelmiştir.Böylece Esenler'de 1990 yılında 235.328 olan nüfus 1997 yılında 

344. 428 kişiye çıkmıştır.689 Esenler, Trakya Otoyolu'na ve Fatih Sultan Mehmet 

                                                           
687 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.16. 
688 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.186. 
689 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.14. 
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Köprüsü'ne yan yolla bağlanmakta, Büyük İstanbul Otogarı, hal ve hafif metro 

güzergahına, Dağyolu Caddesi, Çinçinderesi Caddesi, Atışalan Caddesi, Ayvalıdere ana 

arterleriyle (E-6) karayoluna bağlanmaktadır. Eski Londra Asfaltı ve E-5 karayoluna da 

bağlantılıdır. Bu konumu itibariyle Esenler, tam bir ulaşım aksı üzerindedir690217.278 

metre yol bulunan ilçede deniz vehava yolları mevcut değildir. İlçenin İl merkezi ve 

komşu İlçelere karayolubağlantıları mevcut olup, ulaşım hızlı tramvay, minibüs, otobüs 

ve taksilerlesağlanmaktadır.691 

2.1.13. Dezavantajla Anılan Sokaklar 

İlçede 142 cadde, 1104 sokak bulunmaktadır. 692 Esenler bugünkü haliyle 

sokak dokusunun olmadığı, sokağın yürüyüş koridoru ve ulaşım bağlantısı dışında bir 

işlevinin olmadığı bir alandır.693 Otopark yetersizliğinden dolayı sokaklara park edilen 

araçlar, yeterli oyun ve park alanlarının olmayışı nedeni ile sokakta araçların arasında 

oynamaya çalışan çocuklar, marketlerin veya dükkanların işgal ettiği kaldırımları ile 

Esenler'de sokaklar sadece bir geçiş koridoru işlevi görmektedir. 

2.1.14. Tarım Arazisi Yerine Tekstilkent ve Giyimkent’in Konumlanması 

1990-2000 yılları arasında Tekstilkentin kurulması, nüfus çeken bir unsur 

olmuştur. S.S. Giyim Eşyası İmalat ve Toptan Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi (Giy-

Koop.) ve Tekstilkent Kooperatifi ortaklığı ile kurulan Tekstilkent'in inşaatına 1993 

yılında başlanılmıştır. Tekstilkent ulaşım yönünden Atatürk havalimanına 14km, şehir 

merkezine 16 km mesafede, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantılı, Tem–Otoyolu 

üzerindedir. Toplam inşaat alanı 927.000 m²'ye ulaşan komplekste, plazalarla birlikte 

4.265 adet işyeri bulunmaktadır. Tekstilkent, Esenler'in tarım arazilerinin sanayi ve 

yerleşmeye açıldığı alanlara önemli bir örnektir.694 

 

                                                           
690 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.15. 
691 Kenan Taşlıova, "İstanbul İli Esenler İlçesi Deprem Hasar Tahmin Analizi",Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2010, s.9. 
692 Taşlıova, s.9. 
693 Can, Esenler'de Kent Estetiğine İlişkin Değerlendirme: Yorumlar ve Öneriler, s.186. 
694 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,ss.14-15. 
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2.1.15. Kuru Sebze ve Meyve Hali / İstihdam Kapısı 

Bugün Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde kalan Kuru-Meyve Sebze halinin 

faaliyete geçmesi de istihdam yaratan önemli bir yatırım olmuştur. Esenler'in hemen 

doğusunda yer alan Bayrampaşa ilçesine yapılan büyük yatırımlar Esenler'i yerleşim 

alanı olarak cazip hale getirmiştir. Özellikle 11.000 çalışanı bünyesinde barındıran 

Bayrampaşa Yaş Meyve Sebze Hali, 1994'de inşaatına başlanan ve 2005 yılında 

faaliyete geçen Mega Center (Kuru Gıda Hali) önemli ölçüde istihdam yaratmıştır.695 

2.1.16. Tarihî Kışlada Bir Üniversite Yerleşkesi 

Bizans ve Osmanlı Döneminde askerî amaçla kullanılan ve Osmanlı'da 

Davutpaşa Kışlası olarak hizmet veren, askerî alan Yıldız Teknik Üniversitesinin 

mülkiyetine verilmesi ve bu sahada 1999 yılında Davutpaşa Kampüsü'nün kurulması ile 

bu sahada nüfusun artmasını sağlamıştır.696 

2.1.17. Çok Fonksiyonlu Bir Yerleşim Yeri 

Başlangıçta Esenler ve Atışalanı olarak iki köy yerleşmesi olan Esenler, bugün 

birçok fonksiyonun bulunduğu bir yerleşmedir. Geçmişte tarımsal alan olarak kullanılan 

alanların çoğu bugün yerleşmelere açılmıştır. Günümüzde ikamet sahalarının büyük bir 

bölümü 1970'li yıllarda tarım arazisi olarak kullanılmasına karşın bu alanların 

yapılaşmaya açılması kısa sürede ve çok hızlı gerçekleşmiştir.697 Esenler’in fonksiyon 

alanlarını incelendiğinde,bunların çeşitlenmiş olduğu görülmektedir.Ancak genel bir 

değerlendirme yapıldığında, en büyük alanı meskun alanların oluşturduğu 

gözlenmektedir.698 

                                                           
695 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.15. 
696 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.15. 
697 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.15. 
698 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül,s.17. 
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Şekil 10: Esenler'in Fonksiyon Alanları (2009).699 

 

2.1.18. Estetik Bir Kamusal Alan: Kiliseden Dijital Kütüphaneye 

2004 yılında Esenler Belediyesi tarafından bir halk kütüphanesi 

oluşturulduktan sonra, 2010 senesinde Türkiye'nin ilk dijital kütüphanesi hizmete 

açılmıştır. Onarılan eski bir kilisede faaliyet gösteren Adnan Büyükdeniz Dijital 

Kütüphanesi Esenler için, mimari ve estetik kaygılar güdülerek meydana 

getirilmişilçedeki  ilk kamusal alan olmuştur.700 

2.1.19. Çocuk ve Gençlerin Mekânı/ESGEV-ESGEM 

Esenler'de yaşayan gençlerin ve çocukların çeşitli sportif, sosyal ve kültürel 

aktivitelerde bulunabileceği iki adet gençlik merkezi (ESGEM), sekiz adet bilgi evi 

(ESGEV) hizmete geçirilmiştir. Bu merkezlerde ilçedeki çocukların ve gençlerin daha 

                                                           
699 Karakuzulu, Kızıloğlu ve Gül, s.18. 
700 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.175. 
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sağlıklı ve daha iyi gelişmelerini destekleyensportif, sosyo-kültürel ve sanatsal 

çalışmalar yapılarakgeçmişten gelen mekânsal eksiklik kapatılmaya çalışılmaktadır. 

2.1.20. Sanatla Buluşma Noktası (ESEV) 

Esenler Sanat Evi (ESEV) ile gençler ve çocuklar için bağlamadan piyanoya, 

kemandan, gitara, karikatürden, kaligrafiye, tiyatrodan, edebiyata kadar 41 ayrı sanat 

dalında faaliyet vermektedir.701 

2.1.21. Şehre Dair/Esenler Şehir Düşünce Merkezi 

10 Haziran 2012 tarihinde "Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, 

üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak ve Esenler için bir 

sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, Esenler Kent Kimliği 

oluşturacak çalışmalar yapmak" üzere Şehir Düşünce Merkezi faaliyete geçirilmiştir. 

Giyimkentte bulunan merkezde şehre dair atölye çalışmaları, kongre, panel, 

konferanslar düzenlemek, bilimsel yayınlar çıkarmak, projeler hazırlamak ve 

uygulamak, yarı akademik bir dergi olan Şehir ve Düşünce Dergisini yayımlamak, 

merkezin çalışmalarındandır.  

2.1.22. Kadın Aktivite ve Spor Merkezi 

Kadınların şehir yaşamındaki negatif etkilerden uzaklaşmaları ve sağlıklı bir 

yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla 2018 yılında Oruç Reis Mahallesinde Kadın 

Aktivite ve Spor Merkezi faaliyete geçirilmiştir. 

2.1.23. Askerî Alan/Yeşil Alan 

Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediye başkanlığıarasında; Esenler 

Askeri (Rezerv) Alanın, belediyeye devri hususunda yapılacak iş ve işlemlere dair 

29.04.2015 tarihli ana protokol, 02.09.2016 tarihli ek protokol, 22.12.2016 tarihli Ek-2 

protokol ve 23.06.2017 tarihli Ek-3 protokoller yapılmıştır.702 Bu alan halkın yeşil alan 

ihtiyacını gidermek üzere planlanarak ve 15 Temmuz Millet Bahçesi, 17.12.2018 

                                                           
701 Esenler Belediyesi, 2018 Yılı Faaliyet Raporu, s.138. 
702 Esenler Belediyesi, 2018 Yılı Faaliyet Raporu, s.131. 
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tarihinde açılmıştır.Parkın içinde;bisiklet ve yürüyüş parkurları, botanik bahçesi, 

kütüphane, mescid, kafeterya, tematik bahçeler, piknik alanları bulunmaktadır. 

2.1.24. Defterler Geri Dönüşümden 

2009 yılında hizmete giren geri dönüşüm tesisi ile kağıt, plastik ve cam gibi 

geri dönüşümü sağlanan atıklar işlenmektedir. Kağıt atıklardan elde edilen defterler 

2009 yılından itibaren her yıl eğitim-öğretim yılı başında ilçedeki tüm okullara ücretsiz 

olarak dağıtılmaktadır. 2018 yılında 10.691 ton ambalaj atığı toplanarak, atık 

kağıtlardan elde edilen 500.000 adet defter öğrencilere hediye edilmiştir. 703 

 

Şekil 11: Yıllara Göre Toplanan Ambalaj Atığı (ton/yıl) 

Kaynak: Esenler Belediyesi, 2018 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

2.1.25. Tarihten Gelen Sözler/Tarihî Eserler 

Esenler'in, tarihî eser bakımından zengin olmamakla birlikte, Bizans ve 

Osmanlı dönemine ait çeşme, su kemeri, su terazisi ve sebil günümüze ulaşan tarihî 

yapılar bulunmaktadır. Ancak bu eserlerin de kitabeleri tahrip edildiği için yapım 

tarihleri hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Kemer Mahallesine de adını veren; 

Avas (su) kemeri, Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı (mahsen) Sebili, Menderes Çeşmesi 

(Litros Ayazması), Yavuz Selim Çeşmesi ve Nene Hatun Çeşmesi, Üçyüzlü'de bulunan 

Su Terazisi, şu an Dijital Kütüphane olarak hizmet veren tarihi kilise kalıntısı günümüze 

ulaşan tarihî eserlerdir.704 

                                                           
703 Esenler Belediyesi, 2018 Yılı Faaliyet Raporu, ss.54-55. 
704 Taşlıova, s.9. 
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Şekil 12: Esenler'de Yaşa Göre Nüfus Dağılımı 

Kaynak:https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik                                                           

İnternet Erişim Tarihi:07.05.2019. 

 

 

Şekil 13: Esenler'in Medeni Durum Dağılımı. 

Kaynak:https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik                                           

İnternet Erişim Tarihi:07.05.2019. 

 

https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik
https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik
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Şekil 14: Esenler'in Eğitim Düzeyi. 

Kaynak:https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik 

İnternet Erişim Tarihi:07.05.2019. 

 

 

Şekil 15: Esenler'de Kütük Bilgilerine Göre Hemşehri Dağılımı. 

Kaynak:https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik İnternet Erişim 

Tarihi:07.05.2019. 

 

 

 

 

 

https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik
https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/esenler/demografi#hemsehrilik
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Tablo 5  

Esenler'in 2014-2018 Yılları Doğum Yerine Göre Nüfus İstatistiği 

Nüfusa Kayıtlı 

Olunan İl 2014 

2014 

Toplam 

Nüfusuna 

Oranı (%) 2015 

2015 

Toplam 

Nüfusuna 

Oranı (%) 2016 

2016 

Toplam 

Nüfusuna 

Oranı (%) 2017 

2017 

Toplam 

Nüfusuna 

Oranı (%) 2018 

2018 

Toplam 

Nüfusuna 

Oranı (%) 

Adana 1.939 0,423 1.903 0,414 1.908 0,417 1.878 0,413 1.840 0,414 

Adıyaman 6.834 1,489 6.936 1,508 6.884 1,506 6.720 1,478 6.634 1,492 

Afyonkarahisar 642 0,140 652 0,142 647 0,142 637 0,140 590 0,133 

Ağrı 1.732 0,377 1.824 0,397 1.756 0,384 1.800 0,396 1.780 0,400 

Aksaray 1.063 0,232 1.000 0,217 1.010 0,221 978 0,215 938 0,211 

Amasya 3.595 0,783 3.522 0,766 3.375 0,738 3.166 0,696 3.038 0,683 

Ankara 1.880 0,410 1.853 0,403 1.735 0,379 1.775 0,390 1.658 0,373 

Antalya 374 0,082 392 0,085 402 0,088 435 0,096 424 0,095 

Ardahan 2.953 0,644 2.897 0,630 2.793 0,611 2.717 0,598 2.618 0,589 

Artvin 750 0,163 735 0,160 727 0,159 706 0,155 658 0,148 

Aydın 312 0,068 311 0,068 328 0,072 307 0,068 282 0,063 

Balıkesir 814 0,177 816 0,177 787 0,172 766 0,169 747 0,168 

Bartın 1.477 0,322 1.488 0,323 1.462 0,320 1.408 0,310 1.314 0,296 

Batman 6.974 1,520 6.926 1,506 6.830 1,494 6.668 1,467 6.445 1,450 

Bayburt 1.341 0,292 1.371 0,298 1.292 0,283 1.330 0,293 1.264 0,284 

Bilecik 252 0,055 256 0,056 253 0,055 234 0,051 229 0,052 

Bingöl 1.628 0,355 1.698 0,369 1.651 0,361 1.674 0,368 1.645 0,370 

Bitlis 3.980 0,867 3.958 0,860 3.939 0,861 3.886 0,855 3.787 0,852 

Bolu 610 0,133 615 0,134 598 0,131 582 0,128 550 0,124 

Burdur 66 0,014 74 0,016 73 0,016 73 0,016 69 0,016 

Bursa 878 0,191 922 0,200 890 0,195 887 0,195 851 0,191 

Çanakkale 827 0,180 823 0,179 771 0,169 774 0,170 716 0,161 

Çankırı 2.352 0,513 2.324 0,505 2.289 0,501 2.237 0,492 1.962 0,441 

Çorum 5.578 1,216 5.439 1,182 5.254 1,149 5.110 1,124 4.851 1,091 

Denizli 320 0,070 332 0,072 304 0,066 308 0,068 285 0,064 

Diyarbakır 7.616 1,660 7.521 1,635 7.421 1,623 7.431 1,635 7.200 1,620 

Düzce 780 0,170 761 0,165 743 0,162 698 0,154 664 0,149 

Edirne 3.275 0,714 3.197 0,695 3.087 0,675 2.982 0,656 2.832 0,637 

Elazığ 3.013 0,657 3.005 0,653 2.914 0,637 2.857 0,629 2.641 0,594 

Erzincan 2.130 0,464 2.113 0,459 2.065 0,452 2.016 0,443 1.920 0,432 

Erzurum 3.103 0,676 3.052 0,664 3.009 0,658 2.964 0,652 2.853 0,642 

Eskişehir 305 0,066 298 0,065 266 0,058 272 0,060 273 0,061 

Gaziantep 1.541 0,336 1.503 0,327 1.546 0,338 1.518 0,334 1.499 0,337 

Giresun 11.069 2,412 11.060 2,404 10.687 2,337 10.329 2,272 9.630 2,166 

Gümüşhane 878 0,191 886 0,193 859 0,188 864 0,190 829 0,186 

Hakkari 183 0,040 170 0,037 172 0,038 174 0,038 161 0,036 

Hatay 2.375 0,518 2.410 0,524 2.471 0,540 2.401 0,528 2.358 0,530 

Iğdır 334 0,073 329 0,072 328 0,072 364 0,080 343 0,077 

Isparta 1.113 0,243 1.096 0,238 1.070 0,234 1.028 0,226 964 0,217 

İstanbul 194.571 42,403 197.618 42,962 199.977 43,737 201.527 44,334 201.413 45,306 

İzmir 947 0,206 973 0,212 925 0,202 936 0,206 901 0,203 

Kahramanmaraş 1.717 0,374 1.750 0,380 1.698 0,371 1.688 0,371 1.636 0,368 

Karabük 2.090 0,455 2.016 0,438 1.960 0,429 1.925 0,423 1.847 0,415 

Karaman 230 0,050 201 0,044 203 0,044 203 0,045 211 0,047 

Kars 2.738 0,597 2.666 0,580 2.538 0,555 2.450 0,539 2.361 0,531 

Kastamonu 12.496 2,723 12.294 2,673 12.011 2,627 11.727 2,580 10.969 2,467 

Kayseri 7.136 1,555 7.082 1,540 6.937 1,517 6.843 1,505 6.585 1,481 

Kilis 578 0,126 554 0,120 543 0,119 529 0,116 507 0,114 

Kırıkkale 775 0,169 758 0,165 702 0,154 677 0,149 644 0,145 

Kırklareli 2.469 0,538 2.423 0,527 2.320 0,507 2.219 0,488 2.134 0,480 

Kırşehir 649 0,141 615 0,134 584 0,128 592 0,130 573 0,129 

Kocaeli 744 0,162 747 0,162 719 0,157 723 0,159 700 0,157 

Konya 2.378 0,518 2.390 0,520 2.231 0,488 2.247 0,494 2.179 0,490 

Kütahya 298 0,065 293 0,064 283 0,062 301 0,066 268 0,060 

Malatya 19.155 4,175 18.900 4,109 18.566 4,061 18.210 4,006 17.549 3,947 

Manisa 587 0,128 583 0,127 558 0,122 580 0,128 549 0,123 

Mardin 8.193 1,786 8.334 1,812 8.600 1,881 8.532 1,877 8.558 1,925 

Mersin 977 0,213 984 0,214 983 0,215 959 0,211 976 0,220 

Muğla 136 0,030 151 0,033 158 0,035 168 0,037 142 0,032 

Muş 3.015 0,657 2.950 0,641 2.978 0,651 2.870 0,631 2.790 0,628 

Nevşehir 918 0,200 887 0,193 887 0,194 865 0,190 827 0,186 

Niğde 7.765 1,692 7.787 1,693 7.802 1,706 7.799 1,716 7.412 1,667 

Ordu 7.927 1,728 7.727 1,680 7.282 1,593 7.222 1,589 6.656 1,497 

Osmaniye 478 0,104 457 0,099 459 0,100 458 0,101 449 0,101 

Rize 1.530 0,333 1.523 0,331 1.558 0,341 1.515 0,333 1.407 0,316 

Sakarya 1.412 0,308 1.394 0,303 1.305 0,285 1.259 0,277 1.195 0,269 

Samsun 13.031 2,840 12.631 2,746 12.132 2,653 11.623 2,557 10.970 2,468 

Şanlıurfa 3.266 0,712 3.379 0,735 3.312 0,724 3.361 0,739 3.345 0,752 
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Siirt 11.016 2,401 10.970 2,385 11.022 2,411 10.876 2,393 10.683 2,403 

Sinop 11.220 2,445 10.960 2,383 10.626 2,324 10.254 2,256 9.676 2,177 

Şırnak 256 0,056 262 0,057 252 0,055 257 0,057 234 0,053 

Sivas 11.398 2,484 11.288 2,454 10.946 2,394 10.732 2,361 10.101 2,272 

Tekirdağ 1.179 0,257 1.141 0,248 1.112 0,243 1.112 0,245 1.083 0,244 

Tokat 9.529 2,077 9.781 2,126 9.487 2,075 9.279 2,041 8.253 1,856 

Trabzon 4.581 0,998 4.548 0,989 4.441 0,971 4.336 0,954 4.001 0,900 

Tunceli 1.874 0,408 1.826 0,397 1.761 0,385 1.722 0,379 1.629 0,366 

Uşak 252 0,055 256 0,056 216 0,047 215 0,047 206 0,046 

Van 2.531 0,552 2.579 0,561 2.494 0,545 2.521 0,555 2.554 0,574 

Yalova 115 0,025 124 0,027 121 0,026 120 0,026 113 0,025 

Yozgat 3.342 0,728 3.248 0,706 3.121 0,683 2.998 0,660 2.879 0,648 

Zonguldak 3.469 0,756 3.451 0,750 3.302 0,722 3.219 0,708 3.008 0,677 

Yurtdışı 5.409 1,179 5.775 1,255 6.512 1,424 7.149 1,573 8.628 1,941 

Bilinmeyen 7.594 1,655 7.239 1,574 7.011 1,533 6.817 1,500 6.418 1,444 

 458.857 100,000 459.983 100,000 457.231 100,000 454.569 100,000 444.561 100,000 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019. 

 

2.1.26. Esenler'de Mahalle Yaşamı 

Bir "göç kenti" olan Esenler, Anadolu'dan İstanbul'a göçün izlenebileceği en 

tipik ilçelerden birisidir.705 Esenler'e dışarıdan göçle gelenler burayı kalıcı bir yerleşim 

yeri olarak değil,bir süre burada ikamet edip daha sonra başka yerlere gitme düşüncesi 

ile yerleşmektedir. Bu  durum ise mekânın tamamında çarpıklığa yol açmıştır. Sadece 

bir süre barınmak ve geçinmek için kurgulanmış binalar, her türlü estetik algı ve mimari 

tarzdan yoksun olarak ortaya çıkmıştır.706 

Esenler'in en fazla nüfusa sahip olan mahallesi 2018 TÜİK verilerine göre 

45.607 kişi ile Turgut Reis Mahallesi'dir. Hemen onu 44.234 kişi ile Fatih Mahallesi 

takip etmektedir. 43.877 kişiye barınma imkanı veren Oruç Reis Mahallesi de üçüncü 

sıradadır. En az nüfusa sahip olan mahalleler ise Yavuz Selim Mahallesi 3.720 kişi ve 

Çiftehavuzlar Mahallesi 2.330 kişiden oluşmaktadır.  

Çarpık kentleşmenin oluşturduğu bazı riskli mahallelerde kentsel dönüşüm 

çalışmaları yapılmaktadır. Havalaanı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm uygulanarak, 

yapılan yeni konutlar mahalle sakinlerine teslim edilmiştir. Oruç Reis Mahallesi, Tuna 

Mahallesi, Çiftehavuzlar Mahallesi gibi mahallelerde kentsel dönüşüm projeleri 

hazırlanmakta ve çalışmalar hızla devam etmektedir.707 Göçün oluşturduğu sosyolojik 

desen ile mahallelerde oturanlar arasında akrabalık ve hemşehrilik bağlarının 

gözlenmesi mümkündür. Dolayısıyla hemşehrilik üzerinden kurulan ilişkiler zamanla 

bir dayanışmaya dönüşerek hemşehri derneklerinin çok fazla olduğu bir ilçe halini 

                                                           
705 Adıgüzel, s.185. 
706 Taşçı, Göçün Mekânı: Esenler ve Mekânın Değişimi, s.180. 
707 Esenler Belediyesi, 2018 Faaliyet Raporu, ss.128-135. 
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almasının da nedenlerindendir. Esenler, göç olgusunun dokuduğu deseninde şehir 

ortamında birbiri ile daha sıkı ilişkiler kuran, eskiye oranla azalma yaşansa da komşuluk 

ilişkilerinin hâlâ devam ettiği, mahalle kültürünün yaşatıldığı bir ilçe profili 

çizmektedir.  

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan şehirleşme özellikle mahalle kültürünün ve 

bununla birlikte geniş aile formunun bozulmasını hızlandıran bir yönde ilerlemektedir. 

Cihan Aktaş'a göre; "Mahremiyetin sınırları/ölçüleri konusunda yaşanan kafa 

karışıklığı, şehirlerimizin yaşadığı mahalleyi kaybeden ve mahalle dayanışmasını 

olumsuz anlamda tüketen alt-üst oluştan bağımsız değerlendirilemez. Geniş ailenin ve 

komşuluk ilişkilerinin aşınıp, yok olması, kamusal ile özel alan arasındaki uzlaşımsal 

bölgeyi de yok etmiştir. Müslüman toplumların yüzyıllar boyunca oluşturduğu -Stefanos 

Yerasimos'un "peteksel bir ağ" olarak tasvir ettiği- şehir dokularının sağladığı mahrem 

güvenlik alanları, bir taraftan dağılan mahalle, diğer taraftan çoğalan, çeşitlenen 

gözetleme kanallarıyla ciddi ölçüde tahrip edilerek işlevselleştirilmiştir."708 Esenler'deki 

kontrolsüz yapılaşmanın sonuçlarının da aktarılan bu duruma bir örnek teşkil ettiği 

söyleyenebilir. 

                                                           
708 Cihan Aktaş, Şehir Tutulması, İstanbul:İz Yayıncılık, 2015, s.53. 
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Şekil 16:  Esenler Mahalle Haritası 

Kaynak:Esenler Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Ofisi. 
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Tablo 6  

Esenler'de Mahallelere Göre  Nüfus Dağılımı (2018) 

 MAHALLE ADI NÜFUSU 

1 Turgut Reis Mahallesi 45.607 

2 Fatih Mahallesi 44.234 

3 Oruçreis Mahallesi 43.877 

4 Nine Hatun Mahallesi 42.081 

5 Kazım Karabekir Mahallesi 35.337 

6 Havaalanı Mahallesi 34.189 

7 Fevzi Çakmak Mahallesi 33.172 

8 Tuna Mahallesi 32.555 

9 Menderes Mahallesi 32.174 

10 Birlik Mahallesi 27.950 

11 Kemer Mahallesi 21.885 

12 Davutpaşa Mahallesi 16.356 

13 Namık Kemal Mahallesi 15.973 

14 Mimar Sinan Mahallesi 13.121 

15 Yavuz Selim Mahallesi  3.720 

16 Çifte Havuzlar Mahallesi 2.330 

 Toplam 444.561 
Kaynak:Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları,TÜİK.  İnternet Erişim Tarihi:07.05.2019 

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 

 

2.2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Niteliksel araştırma, insanların ve kültürlerin ayrıntılı, derinlemesine bir 

tanımını yapmak, insanların gerçekliğe yükledikleri anlamı, olayları, süreçleri, kavrayış 

ve anlayışlarını ortaya koymak için yapılan bir eylemdir. Bu eylem, bilgiyi oluştururken 

belirli kurallar, yöntem ve tekniklere dayanmaktadır. Bu araçlar gerçekliğin bütüncül bir 

biçimde kavranması için insanlar arasındaki ilişkileri, süreçleri, bağları, içsel 

bağımlılıkları ortaya çıkarıcı olmalıdır.709 Bu doğrultuda derinlemesine görüşmeye 

dayalı, yarı yapılandırılmışmülakat tekniğini içeren, niteliksel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır.  

Çalışmada varılmak istenen veri ve bilgilere ulaşmak için öncelikle literatür 

taraması yapılmış, ardından Esenler ilçesinde bulunan,araştırma alanı olan üç muhtar ile 

öncelikle görüşülmüş daha sonra da muhtarlardan alınan bilgiler doğrultusunda Yavuz 

Selim Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki aile 

                                                           
709 Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, 4. Basım, İstanbul:Bağlam 

Yayıncılık, 2015, s.47. 

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
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apartmanları sakinleri ile yarı yapılandırılmış niteliksel derinlemesine 

görüşmeuygulanmıştır. 

2.2.1. Katılımcıların Seçilmesi 

Araştırmada aile apartmanı kullanıcılarının seçilmesinde kartopu tekniği 

uygulanmıştır. Rastlantısal olmayan, araştırma alanındaki kaynak kişilerden doğru diğer 

görüşülecek kişilere erişim sağlanmıştır. Bir kişiden diğerine erişilmiş, böylelikle 

örneklem büyütülerek, olgunlaştırılmıştır.  

Üç mahallede öncelikle muhtarlar ile görüşme yapılmış ve muhtarların 

yönlendirdiği kullanıcılardan, yeni görüşülecek kaynak kişiler elde edilmiştir.  

2.2.2. Görüşmelerin Tasarımı 

Önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış soruların yanıtlanması için 

katılımcılardan görüşme talep edilmiştir. Araştırma konusu olan üç mahalleden beşer 

katılımcı olmak üzere toplam 15 katılımcı ile yüzyüze görüşme sağlanmış ve 

katılımcıların rızası ile alınan ses kayıtlarının daha sonra çözümlenmesi yapılarak veri 

tabanı oluşturulmuştur.  

Katılımcılar ile ortalama 25 dakika süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. En 

kısa görüşme 14 dakika, en uzun görüşme ise 44 dakikadır. Araştırmaya ait görüşmeler; 

aile apartmanı kullanıcıları ile toplam altı saat sürmüştür. Muhtarlar ile de yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Muhtarlar görüşmelerinde genel olarak mahallenin 

sosyo-kültürel, demografik ve tarihî yapısı ile ilgili bilgiler alınması amacı ile açık uçlu 

sorular yöneltilmiştir. Tüm görüşmelerin gidişatına göre (hem katılımcılar, hem ve 

muhtar) ek sorulara yer açılmıştır. Ses kaydı yapılan görüşmeler dinlenerek, yazıya 

dökülmüş, çözümlenmiştir. Esenler'de mahalle kültürü ve aile apartmanı olgusu ile ilgili 

aktarılan bulgular derlemeye alınmıştır. Katılımcıların kişisel dünyalarına ait duygu, 

düşünce ve olaylar Esenler şehir dokusu ekseninde ele alınarak yer verilmeye 

çalışılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar, Esenler'de mahalle olgusu ve aile 

apartmanı olgusunun şehir yaşamına etkilerini açıklamada önemli bir veri tabanı da 

oluşturmuştur. Mart 2019 ile Mayıs 2019 tarih aralığını içeren zaman diliminde 

muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen görüşmelerin tamamı Esenler'de ve araştırma alanı 
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olan üç mahallede gerçekleştirilmiştir. Bu mahalleler;Şekil 26'daki harita üzerinde ifade 

edildiği gibi,Yavuz Selim Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Mimar Sinan 

Mahallesi’dir.  

 

 

Şekil 17: Esenler'de Çalışma Alanı Haritası 

Kaynak: Esenler Belediyesi, Kent Rehberi. 

2.2.3. Görüşme Sorularının Amaç ve Kapsamı 

Aile apartmanı kullanıcıların yaşadıkları yere olan aidiyetleri, nasıl 

tanımladıkları, apartman içi sosyal ilişkiler, yaşamayı istedikleri hayallerindeki ev, 

mahalle ve komşuluk ilişkileri, aile apartmanının onlara sunduğu avantaj ve 

dezavantajlar, mahalle ile olan ilişkiler ve duygusal bağları, apartman içindeki 

ekonomik ilişkileri, mahalle kültürüne bakış açılarını anlamaya yönelik sorular 

hazırlanmış ve bu çerçevede mülakat yapılmıştır.  

Araştırmanın kapsamı; 

-Aile Apartmanı kullanıcıları 

-Mahalle Muhtarları ile yapılan yüzyüze görüşme şeklinde kurgulanmıştır. 
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2.2.4. Aile Apartmanı Kullanıcıları 

Esenler'de araştırma konusu üç mahallenin sakini olmanın yanında birçok 

kimliği barındıran öğretmen, sporcu, esnaf ile yapılan yarı yapılandırılmış 

derinlemesine niteliksel görüşmelerde önceden belirlenen sorular yöneltilmiştir.  

Soruların içeriğini; ev, bina, konut, apartman tanımı, yaşadıkları mekân ile olan 

bağları, apartmanları hakkında genel bilgi, mahalle ve mahalleli ile olan ilişkileri, 

komşuluk ilişkileri, geleceğe dair yaşamayı hayal ettikleri ev profili, apartman 

isimlerinin nereden geldiği, apartman içindeki ekonomik ve sosyal ilişkiler, apartmanda 

sosyal ilişkiler, aile apartmanında çocuk yetiştirme ve sosyalleşme, aile apartmanlarının 

avantaj ve dezavantajları, evlerinin iç ve dış mimari yapısı, aile apartmanında kiracı 

ilişkileri, şehre,mahalleye ve yaşadıkları apartmana olan aidiyet algısı konuları 

oluşturmuştur.  

2.2.5. Katılımcı Profili Tablosu 

Katılımcıların profilleriile ilgili, meslek, eğitim, yaş, aile apartmanında yaşama 

süresi gibi veriler aşağıda detaylı olarak verilmiştir.  

 

 

Tablo 7  

Katılımcıların Yaş Aralığı 

  Kadın Erkek 

40-45 Yaş Aralığı 0 3 

46-51 Yaş Aralığı 1 1 

52-57 Yaş Aralığı 1 6 

58-63 Yaş Aralığı 1 1 

64-69 Yaş Aralığı 0 1 
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Tablo 8 

Katılımcıların Meslekleri 

Meslek Bilgisi Kişi Sayısı 

Ev Hanımı 3 

Edebiyat Öğretmeni 1 

Emekli Teknik Öğretmen 1 

Fotoğrafçı 1 

Lokantacı 1 

Kırtasiyeci 1 

İş Adamı/Mağaza Sahibi 1 

Emekli/İşçi 2 

Eski Muhtar 1 

Muhtar 2 

İş Adamı/Eski Esenler Belediyesi Meclis Üyesi 1 

 

Tablo 9  

Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Kadın  Erkek 

İlkokul 2 2 

Ortaokul 0 4 

Lise 1 3 

Lisans 0 3 
 

Tablo 10  

Katılımcıların İstanbul, Esenler'de Aile Apartmanında Yaşadığı Süre 

  Esenler'de Aile Apartmanında Yaşadığı Süreye Göre Kişi Sayısı 

35-40 Yıl Aralığı 1 

41-46 Yıl Aralığı 6 

47-52 Yıl Aralığı 4 

53-58 Yıl Aralığı 4 

 

Tablo 11  
Aile Apartmanında Yaşamaya Başladıkları Yaş Durumları 

  Kişi Sayısı 

Aile Apartmanında Doğan 9 

9-10 Yaş Aralığı 1 

11-12 Yaş Aralığı 2 

13-14 Yaş Aralığı 2 

15-16 Yaş Aralığı 0 

17-18 Yaş Aralığı 1 
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Tablo 12  

Görüşülen Kişilerin Aile Apartmanındakilerle Akrabalık Derecesi 

 Apartmanın Sahibi 
Aile Apartmanı 

Sahibinin Oğlu 

Aile Apartmanında 

Gelin 

Görüşme Yapılan Kişi 

Sayısı 
1 11 3 

 

2.2.6. Mahalle Muhtarları 

Araştırma kapsamında belirlenen Yavuz Selim Mahallesi, Namık Kemal 

Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi muhtarları ile gerçekleştirilen görüşmelerde; 

mahahallenin kuruluşu, tarihî gelişimi, demografik yapısı, sosyo-kültürel yapısı, 

donatıları, komşuluk ilişkileri ve aile apartmanlarının mahalleye olan etkilerini 

çözümlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir.  

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı aynı zamanda bir aile apartmanı kullanıcısı 

olmasının yanında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar muhtar 

seçilerek 1994 yılından bu yana yürüttüğü muhtarlık görevini 2024 yılına kadar da 

tekrar almıştır. Namık Kemal Mahallesi muhtarı da yine aynı şekilde uzun süredir 

mahallenin muhtarlığını yürütmekte iken araştırma sırasında yapılan seçim neticesinde 

muhtarlık seçimini kaybetmiş, görevini devr etmiştir. Kendisinin babasının da bu 

mahallenin uzun yıllar muhtarlığını yapmış olması ve kendisinin de aynı mahallede aile 

apartmanı kullancısı olması sebebi ile mahalle ile ilgili muhtarlık görüşmesi yine 

kendisi ile gerçekleştirilmiştir. Yeni seçilen muhtar ile görüşme yüzeysel olarak 

yapılmıştır. Mimar Sinan Mahallesi muhtarı da yine 31 Mart 2019 seçimini kaybederek, 

görevi yeni muhtara devretmiştir. Seçilen yeni muhtar ile de görüşme gerçekleştirilmiş 

olup, detaylı ve kapsamlı görüşme eski muhtar ile yapılmıştır.   

2.2.7. Görüşmelere Ait Muhtelif Bilgiler 

Görüşmelerin tamamı; kartopu tekniği ile belirlenen katılımcılar ile yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler kendi mahallelerinde bulunan evlerinde, iş 

yerlerinde ve muhtarlık binasında gerçekleştirilmiştir. Yavuz Selim, Mimar Sinan ve 

Namık Kemal mahalle muhtarları ile muhtarlık makamında görüşülmüştür.  
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2.2.8. Veri Analizi 

Görüşmelerden elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Çözümlenen 

ifadeler, herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan yer verilmiştir. Görüşme notlarından 

öne çıkan bazı betimlemeler konu başlıklarını oluşturmuştur. Bu başlıklar altında 

toparlanan ifadeler araştırmanın bulgu, sonuç ve öneriler bölümüne temel 

oluşturmaktadır.  

2.3. ARAŞTIRMA ORTAMI 

Esenler 16 mahalleden oluşmaktadır. Ancak bu çalışmada Esenler'de üç 

mahalle araştımaya konu edilmektedir. Yavuz Selim, Mimar Sinan ve Namık Kemal 

Mahallelerinde aile apartmanı olgusu incelenmiştir.  

2.3.1. Yavuz Selim Mahallesi 

Yavuz Selim Mahallesi'nin, 2018 TÜİK verilerine göre nüfusu3.720 kişidir. 

Mahalle'nin, Namık Kemal, Mimar Sinan, Davutpaşa ve Fevzi Çakmak Mahalleleri ile 

sınırı bulunmaktadır.  

Yavuz Selim Mahallesi, on sokak ve bir caddeden ibarettir. Bunlar; İstanbul 

Caddesi, Meltem Sokak, Mehmetçik Sokak, Melek Sokak, Melike Sokak, Metehan 

Sokak, Medrese Sokak, Merdiven Sokak, Mehtap Sokak, Metro Sokak, Merve Sokak 

olarak sayılmaktadır. Mahallede yeşil alan olarak, Yavuz Selim Parkı ve park içerisinde 

bir adet basketbol sahası bulunmaktadır. Yine bu parkın içinde bulunan Halk 

Kütüphanesi,2014 yılından bu yana hizmet vermektedir. Halk Kütüphanesi, mahallenin 

sosyo-kültürel yapısına olumlu etki yapmaktadır. Üniversiteye hazırlanan gençler ve 

araştırma yapmak isteyenler haftanın yedi günü, bu kütüphaneden istifade etmektedir. 

Yavuz Selim Mahallesi, hâlâ çocukların sokakta oynadığı ve sokaklarının özellikle yaz 

aylarında geç saatlere kadar canlı olduğu bir mahalledir. Çocuklar sokakta top, ebecilik, 

yakar top, saklambaç, ip atlama gibi sokak oyunlarını oynamaktadır. Mahallede 

özellikle kadınlarınve çocukların gidebileceği eğitim, sanat, beceri ve hobi 

çalışmalarının yapıldığı Esenler İlçe Halk Eğitimi Merkezi 2016 yılından itibaren  

hizmet vermektedir. Yavuz Selim Mahallesi Medrese sokakta 1968 yılında "Esenler 

Ortaokulu" adıyla faaliyete başlayan okul 1976-1977 eğitim öğretim döneminde okulun 
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arazisini bağışlayan İbrahim Turhan'ın kızlarının yazılı başvurusu ile "İbrahim Turhan 

Anadolu Lisesi" adını almıştır. İki bloktan oluşan okulun bir bloğu İbrahim Turhan 

Anadolu Lisesi, diğer bir bloğu ise 2012 yılından itibaren de İbrahim Turhan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim vermektedir. Ayrıca okulun bir adet kapalı spor 

salonu bulunmaktadır. 

 

Şekil 18: Yavuz Selim Mahallesi Haritası, Esenler 

Kaynak:Esenler Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2019. 

Mahallede bulunan Yavuz Selim Spor Kulübü hem mahallenin gençlerini, hem 

de ilçe genelinde gençlerin sportif faaliyetlerde bulunmasını desteklemektedir. Yavuz 

Selim Futbol Takımı bu alanda yetenekli gençlerin keşfedilmesini ve yetiştirilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca iki adet Aile Sağlığı Merkezi ve Esenler Belediyesine ait bir adet 

açık otopark  bulunmaktadır. Mahallede dini mekân bulunmamaktadır. İstanbul 

Otogarının hemen önünde yer alan mahallede, Kirazlı-Yenikapı metro hattının 'Esenler' 

durağı bulunmaktadır. 



 
 

149 

 

 

Resim 12. Yavuz Selim Halk Kütüphanesi, Esenler 

Kaynak:http://dijitalkutuphane.esenler.bel.tr/yavuzselim.html  Erişim Tarihi:21.05.2019 

 

Mahallenin nüfusunda son on yılda bir düşüş gözlenmektedir. Mahallenin 

%64'ü aile apartmanlarından oluşmaktadır. Toplam 238 bağımsız binanın, 153'ü aile 

apartmanıdır.  

 

Tablo 13  

Yavuz Selim Mahallesi 2007-2018 Nüfusu 
 

Yıl Mahalle Adı Toplam Nüfusu 

2018 Yavuz Selim Mahallesi 3.720 

2017 Yavuz Selim Mahallesi 3.839 

2016 Yavuz Selim Mahallesi 3.905 

2015 Yavuz Selim Mahallesi 3.926 

2014 Yavuz Selim Mahallesi 3.878 

2013 Yavuz Selim Mahallesi 3.925 

2012 Yavuz Selim Mahallesi 3.950 

2011 Yavuz Selim Mahallesi 3.947 

2010 Yavuz Selim Mahallesi 3.908 

2009 Yavuz Selim Mahallesi 3.945 

2008 Yavuz Selim Mahallesi 4.068 

2007 Yavuz Selim Mahallesi 4.178 
Kaynak:http://www.nufusune.com/40349-istanbul-esenler-yavuzselim-mahallesi-nufusu  Erişim Tarihi:20.05.2019 

 

 

http://dijitalkutuphane.esenler.bel.tr/yavuzselim.html
http://www.nufusune.com/40349-istanbul-esenler-yavuzselim-mahallesi-nufusu
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Şekil 19: Yavuz Selim Mahallesi, 2007-2018 Nüfus Dağılım Grafiği. 

Kaynak:http://www.nufusune.com/40349-istanbul-esenler-yavuzselim-mahallesi-nufusu  Erişim 

Tarihi:20.05.2019 

 

2.3.2. Mimar Sinan Mahallesi 

Mimar Sinan Mahallesi'nin toplam nüfusu 13.121'dir ve 3.500 daire 

bulunmaktadır. Mahallenin; Yavuz Selim, Davutpaşa, Nene Hatun ve Fevzi Çakmak 

Mahalleleri ile sınırı bulunmaktadır.Mimar Sinan Mahallesi'nin 29 sokağı ve 7 caddesi 

bulunmaktadır.Mahallede, Mimar Sinan Muhtarlığı binası yanında ve İbrahim Turhan 

Lisesi arkasında olmak üzere iki adet çocuk parkı vardır.  

 
Şekil 20: Mimar Sinan Mahallesi Haritası, Esenler. 

Kaynak: Esenler Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2019. 

Mahallede bulunan ve Esenler'in de ilk sağlık kurumu olan Bülent Doğanlar 

Semt Polikliniği ve Mimar Sinan Camii, mahalledeki kamu kurumlarıdır. 2011 yılından 

http://www.nufusune.com/40349-istanbul-esenler-yavuzselim-mahallesi-nufusu
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2014 yılına kadar bir düşme eğilimi gösterse de mahalle yeni yapılan apartmanlar ile 

aldığı göç sonucunda 2014 sonrası yeniden nüfus artışı yaşamıştır. Türkiye'nin çeşitli 

yerlerinden göç alan mahalleye göç, çoğunlukla Balkanlardan ve Karadeniz 

bölgesindendir. Mahallede 2007 yılında 13.387 olan nüfus, 2018 sayımlarına göre 

13.121 kişiye inmiştir.Mahallede 150'ye yakın aile apartmanı bulunmaktadır. 

Tablo 14  

Mimar Sinan Mahallesi Yıllara Göre Nüfus Tablosu 

Yıl  Mahalle Adı Toplam Nüfusu 

2018 Mimar Sinan Mahallesi  13.121 

2017 Mimar Sinan Mahallesi  13.092 

2016 Mimar Sinan Mahallesi  12.996 

2015 Mimar Sinan Mahallesi  13.092 

2014 Mimar Sinan Mahallesi  12.918 

2013 Mimar Sinan Mahallesi  13.217 

2012 Mimar Sinan Mahallesi  13.447 

2011 Mimar Sinan Mahallesi  13.419 

2010 Mimar Sinan Mahallesi  13.326 

2009 Mimar Sinan Mahallesi  13.205 

2008 Mimar Sinan Mahallesi  13.329 

2007 Mimar Sinan Mahallesi  13.387 

Kaynak:http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu İnternet Erişim 

Tarihi:29.05.2019 

 

 
Şekil 21: Mimar Sinan Mahallesi Yıllara Göre Nüfus Grafiği. 

Kaynak:http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu                      

İnternet Erişim Tarihi:29.05.2019 

 

 

 

http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu
http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu
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2.3.3. Namık Kemal Mahallesi 

Namık Kemal Mahallesi'nin 2018 TÜİK verilerine göre nüfusu 15.793 kişidir. 

Mahallenin; Çiftehavuzlar Mahallesi, Davutpaşa Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ile sınır komşusudur. Namık Kemal 

Mahallesi; 48 sokak ve 6 caddeden oluşmaktadır. Mahalle'de özel bir işletme olan 

Kayalar Spor Tesisi  mahalleye sportif faaliyet yapma imkanı sunmaktadır.  

 

Şekil 22: Namık Kemal Mahallesi Haritası, Esenler. 

Kaynak: Esenler Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2019. 

 

Tablo 15  

Namık Kemal Mahallesi Yıllara Göre Nüfus Tablosu 

Yıl Mahalle Adı Toplam Nüfusu 

2018 Namık Kemal Mahallesi 15.973 

2017 Namık Kemal Mahallesi 16.334 

2016 Namık Kemal Mahallesi 16.393 

2015 Namık Kemal Mahallesi 16.586 

2014 Namık Kemal Mahallesi 16.647 

2013 Namık Kemal Mahallesi 16.615 

2012 Namık Kemal Mahallesi 16.371 

2011 Namık Kemal Mahallesi 16.630 

2010 Namık Kemal Mahallesi 16.353 

2009 Namık Kemal Mahallesi 16.227 

2008 Namık Kemal Mahallesi 15.921 

2007 Namık Kemal Mahallesi 15.734 
Kaynak:http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu İnternet Erişim 

Tarihi:29.05.2019. 

 

http://www.nufusune.com/40341-istanbul-esenler-mimarsinan-mahallesi-nufusu
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Şekil 23: Namık Kemal Mahallesi Yıllara Göre Nüfus Grafiği. 

Kaynak:http://www.nufusune.com/40344-istanbul-esenler-namikkemal-mahallesi-nufusu İnternet Erişim 

Tarihi:12.06.2019. 

 

Namık Kemal Mahallesi'nde; bir adet Aile Sağlığı merkezi bulunmaktadır. 

Ayrıca Yenikapı-Havalimanı metro hattının Terazidere durağı mahallenin en önemli 

ulaşım aksını oluşturmaktadır. Mahallede bulunan toplam üç adet çocuk parkı, yeşil 

alan olarak değerlendirilmektedir. Araştırma alanı olan bu üç mahallenin de yeşil alan 

ve sosyal donatı alanlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bununla birlikte metro gibi 

diğer ulaşım ağlarına olan yakınlığı bu mahallelerde yoğun yerleşmeye ve yapılaşma 

yaşanmasına neden olmuştur. Mübadele, istihdam ve benzeri nedenlerle ilçeye göç 

edenlerin öncelikle bir gecekondu sahibi oldukları ama geçen süreçte artan nüfus ile 

birlikte bitişik nizam, dört-beş katlı apartmanlardan oluşan çarpık bir yapılaşmanın 

ortaya çıkardığı mahalle dokusu, yetersiz sosyal donatı alanları ile dikkat çekmektedir.  

Son on yılda bu üç mahallede, nüfus sayısı bakımından önemli bir değişiklik 

yaşanmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nufusune.com/40344-istanbul-esenler-namikkemal-mahallesi-nufusu
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2.4. ESENLER'DE AİLE APARTMANI OLGUSUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırma kapsamında Esenler'de üç mahalle çalışma alanı olarak 

belirlenmiştir. Yavuz Selim, Namık Kemal ve Mimar Sinan Mahallelerinde yapılan yüz 

yüze derinlemesine görüşmelerden, aile apartmanlarının; şehir kültürüne, mahalle 

yapısına, komşuluk ilişkilerine yaptığı etkiler ile kullanıcıların aile apartmanı olgusu ve 

konut algıları,görüşmelerden elde edilen özgün başlıklarda odaklanılan konular 

ekseninde toplanarak açıklanmaktadır.  

Esenler; "mübadele" döneminde Balkanlardan, ardından, 1950 sonrası 

Anadolu'dan yoğun göç alarak, göçle kurulmuş bir ilçedir. Göç sonucu meydana gelen 

şehirleşme, fiziki hareketlilikten öte bir sosyal hareketlilik içerir. Göçmenler, şehir 

hayatına katıldıklarında, eski mesleklerini ve sosyal durumlarını terk etmek 

durumundadırlar.710  Çalışmada aile apartmanı kullanıcısı 15 katılımcının yaş 

ortalaması 52,8'dir. Katılımcılardan en küçüğü 1979, en büyüğü ise 1956 doğumludur. 

Katılımcıların yaşları geçmişe bir pencere açarak, daha detaylı bir veri elde edilmesine 

yardımcı olmuştur. Çalışmaya katılan 15 kişinin, 9’u doğma büyüme Esenlerlidir.  

Katılımcıların ortalamasının yüksek olması ve Esenler'de uzun süre 

yaşamaktada olmaları, apartman sahibi olma bakımından birinci derece kan bağı olan 

12 (baba veya oğul) kişi,  ikinci dereceden kan bağı olan 3 kişi görüşme yapılması 

araştırmanın güçlü yönüdür. Yaş, uzun süre aynı yerde oturmak ve kan bağının yakınlık 

derecesi aile apartmanı ile ilgili görüşülen kişilerden ulaşılmak istenen verileri elde 

etmede önemli katkı yapmaktadır.  

Araştırmanın görüşme döneminde, yerel seçimlere denk gelerek iki mahallenin 

muhtarının değişmesi, yeni muhtarlardan yeterli bilgiye ulaşmada yaşanan zorluklar ise 

araştırmanın zayıf yönü olarak değerlendirilebilir.  

Çalışmada aile apartmanı kullanıcılarının gözünden Esenler'deki konut tanımı 

ve anlamı, aile apartmanının işlevsel yönü, aile apartmanının avantajları/dezavantajları, 

Esenler'de aile apartmalarının mahalle kültürüne etkisi, beklentiler ve gelecek hayali ile 

konfor talebi olumlu ve olumsuz yönleri iki uçlu olarak aktarılmaya çalışılmıştır.  

                                                           
710 Karaman, s.109. 
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2.4.1. Esenler’de Konutun Tanımı ve Anlamı 

Esenler'e göç ederek yerleştiklerinde ilk olarak gecekondu ile tanışan ardından 

geçen süreçte aynı yerde kendi yaptıkları aile apartmanında oturan kullanıcılar 

yaşadıkları konutu farklı biçimlerde tanımlamaktadır. 

 Aile apartmanı kullanıcıları; "Yaşadığınız yeri nasıl ifade ediyorsunuz?" 

sorusunu; 'ev', 'müstakil ev, bina, konut, gecekondu, apartman veya aile apartmanı' gibi 

farklı terimler kullanarak cevaplamışlar vetanımlamışlardır. Kullandıkları her bir terim 

literatürde genel olarak barınma anlamı ifade ediyor olsa da özünde farklı 

anlamdadırlar. Kullanıcıların bu yaklaşımından, Esenler'de yaşayanlarda tek bir konut 

algısı, tanımı ve anlamı bulunmadığı söylenebilir. 

 

 

Tablo 16 

 "Yaşadığınız Yeri Nasıl Tarif Edersiniz?" Sorusuna Verdikleri Yanıtların 

Dağılımı 

Yaşanılan Yer Tanımı Kişi Sayısı 

Ev 5 

Bina 4 

Apartman 4 

Aile Apartmanı 1 

Gecekondu 1 

 

Tabloya bakıldığında Esenler'de aile apartmanı kullanıcılarının yaşadıkları 

konutu; daha çok ev, bina veya apartman olarak tanımladıkları görülmektedir. Ancak, 

bina ve apartman tanımlaması yapanlar, ev tanımlaması yapanların neredeyse iki 

katıdır. 

2.4.1.1 Ev 

Görüşmelerde beş aile apartmanı kullanıcısı yaşadığı konutu ev/müstakil ev 

olarak tanımlamıştır.  

Mimarlık sözlüğü evi;"Yalnızca bir ailenin oturabileceği şekilde ve büyüklükte 

yapılmış konut" olarak tanımlamaktadır.711 

                                                           
711 Hasol, s.163. 
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İnsana hem barınak, hem de özel hayatını yaşama imkânı sunmakta olan ev; 

aynı zamanda geçmişi de içinde barındıran kökü eskilerde (toprakta) olan bir şeydir. 

Köklü olmasıise onun korunaklı olması demektir. Sıcak ve şirin olması, düşsel olması, 

huzur verici olması ve düş kurmaya elverişli olması demektir. Ama modern bürokratik 

sistem içindeki hareketlilik ve modernitenin ortaya koyduğu ontolojik güvensizlik 

karşısında zorunlu olarak ortaya çıkan "apartman dairesi", bu anlamda bir "ev" olma 

özelliğine sahip değildir.712 

Namık Kemal Mahallesi'nde doğup büyüyen, 52 yaşındaki emekli/işçi 

katılımcı yaşadığı yeri 'ev' olarak tanımlamakta ve literatürdeki ev tanımına uygun 

olarak; huzur, mutluluk, samimiyet ve güven hisleriyle anlamlandırmaktadır.  

"Ev şeklinde tanımlıyorum. Komple o bina benim için evdir. Bizim ev diye 

tanımlarım. Apartman diye çok nadir kullanırım. Hiç aklıma gelmez apartman kelimesi. 

Arkadaşlarıma bizim ev derim hep. Özel evrakta falan geçiyorsa konut deriz ama onun 

dışında hiç kullanmam. Ama genelde ev olarak söylerim. Ev kelimesi bende, huzur, 

mutluluk, samimiyet, güven hissi uyandırıyor." Yaşadığı konutta huzuru ve mutluluğu 

bulan kullanıcı bu hisleri uyandıran mekânı ev olarak anlamlandırmıştır. 

Vardar Apartmanı kullanıcısı yaşadığı yeri 'müstakil ev' olarak tanımlamakta 

ve huzur ve keyif ile anlamlandırmaktadır. "Müstakil ev tanımlamasına uyarız 

biz.Huzur bulduğum bir hane, diyebilirim. Yaşam alanım, güzel de keyif aldığım." 

                                                           
712 Bağlı, s.25. 
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Resim 13.  Vardar Apartamanı.Mimar Sinan Mahallesi (1989 yılında yapılan, beş katlı aile apartmanı.) 

 

Bu kullanıcının da yaşadığı yeri huzur ve keyif ile tarif ettiği görülmektedir.56 

yaşında olan ve doğma büyüme aynı mahallede, aynı apartmanda yaşamını sürdüren, 

Yavuz Selim Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda aile apartmanı kullanıcısı yaşadığı 

yeri ev olarak tanımlamaktadır. Sığındığı bir liman olarak da tarif etmektedir."Apartman 

kelimesini hiç kullanmam. Ev kullanırım. Bizim sığındığımız bir liman olarak 

gördüğümüz için, hep ev olarak tanımlıyorum."  
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Resim 14. Yavuz Selim Mahalesi, Aile Apartmanı (Kentsel dönüşüm ofisi aynı zamanda muhtarlık makamı olarak 

kullanılmaktadır.) 

 

Kullanıcı dış dünyanın tüm olumsuzluklarına karşı sığındığı bir korunak ve 

liman olarak anlam yüklemiştir. Apartmanlarını No:8 olarak tarif eden katılımcı 

yaşadığı yeri kendi mülkleri olması bakımından ev olarak tanımlamaktadır. "Ev olarak  

tanımlıyorum. Kendi evimiz olduğu için ev olarak bahsederim." "Orası bizim küçük 

dünyamız."Bu tanımla kullanıcı kendisine ait olması, sahip olmanın verdiği güven 

duygusuyla, şehrin tüm güvensiz ortamlarından ayrıştırarak burayı kendisinie küçük bir 

dünya olarak benimsemiştir.   

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki aile apartmanına gelin olarak giden katılımcı, 

yaşadığı aile apartmanını ev olarak tanımlarken, hayatını değiştiren yer olarak 

anlamlandırmaktadır."Hayatımın değiştiği yer diyebilirim. Yine ev olarak tanımlarım." 

Gelin olarak geldiği aile apartmanını hayatına yeni bir pencere açan ama bu yenilikle 

birlikte evin sıcaklığını da hissettiği bir değişim yeri olarak görmektedir. Bu durum 

onun hem yaşadığı yeni yaşam alanını hem de sokağını benimsemesini sağlamıştır.  

"Esenler’de metroya çok yakın. Salı pazarı sokağı kurulurdu kapımızın önünde 

eskiden. Salı pazarın sokağına gir, Arnavut Ayşe dersiniz, 9 numara hemen bulursun 

derim. Orloncuların yanındaki bina derim." 
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Aynı kullanıcı evini tarif ederken sokak veya cadde adı kullanarak değil, pazar, 

metro, orloncu gibi  evin dışındaki şehir mekânları ile tarif etmesinden anlaşılmaktadır. 

Yeni yaşam alanı olan bu ev onu şehrin diğer mekânları ile bütünleştirmiştir. 

Yaşadığı aile apartmanını 'ev' olarak tanımlayan bu beş kullanıcı da 

literatürdeki ev tanımında olduğu gibi huzur ve güven veren korunaklı küçük bir dünya 

olarak anlamlandırmakta ve sahiplenme, benimseme, bütünleşme duyguları 

hissetmektedir.  

2.4.1.2 Bina 

15 yıl tek katlı bir gecekonduda yaşayan, 1964 Esenler doğumlu, Namık Kemal 

Mahallesi aile apartmanı kullanıcısı yaşadığı apartmanı "Bizim binamız, deriz" şeklinde 

tanımlamaktadır. Yaşadığı yeri ailece sahip oldukları bir yapı olarak görmektedir.  

İbrahim Turhan Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yapan Yavuz Selim 

Mahallesi'nde oturan katılımcı da yaşadığı apartmanı 'bina' olarak tanımlamaktadır. 

Orası onun için sadece bir bina, bir yapıdır. Başka bir duygu yüklememektedir. 

M. Akpınar Apartmanında oturan emekli teknik öğretmen yaşadığı yeri 

'bina'olarak tanımlamıştır.  

Mimar Sinan Mahallesi aile apartmanı kullancısı yaşadığı yeri bina olarak 

tanımlarken; "Benim için her şeyi ifade ediyor." sözüyle yaşadığı apartmanın hayatında 

her anlamda yer aldığını belirtmektedir.   

Yaşadığı aile apartmanını 'bina'olarak tanımlayan bu dört kullanıcı için bu 

apartmanı ailece sahip olunan bir yapı olarak anlamladıkları görülmüştür. Bu 

kullanıcılar duygusal açıdan bir anlam yüklememekle birlikte, işlevsel olarak anlam 

yüklemektedir.  
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Resim 15. Namık Kemal Mahallesi, Aile Apartmanı. 

(1979'da gecekondu yıkılarak önce tek katlı betonarme, ardından 1989'a kadar yıllar içerisinde diğer katlar çıkılmış 

ve dört katlı bu apartman yapılmıştır.) 

 

 

Resim 16.  M. Akpınar Apartmanı. Mimar Sinan Mahallesi 

(Emekli teknik öğretmenin oturduğu aile apartmanı. 1973 yılında bu apartmanın olduğu yerdeki gecekonduya göç 

eden aile, 1976 yılından itibaren parça parça kat atarak beş katlı aile apartmanı haline getirmişlerdir.) 
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2.4.1.3 Aile Apartmanı/Apartman 

Mimarlık sözlüğüne bakıldığında apartman; her katında bir ya da daha çok 

daire bulunan çok katlı konut yapısı olarak tarif edilmektedir. 713 

Çok katlı ve çok aileli yaşam tarzı olan apartman yaşamı; Türkiye’de 19.yüzyıl 

sonlarında başlayarak, pek çok farklı biçime evrilmiş ve çeşitlenerek günümüze 

gelmiştir.714 Türkiye'de 1950'li yıllarda tarımda makineleşmenin başlamasıyla köylerde 

geçimlerini tarımla sağlayan insanlar için işsizlik ortaya çıkmıştır. Bu durumun sonucu 

olarak da özellikle kentlere doğru, bölge içi ve bölge dışı göçler başlamıştır. 715 

İlerleyen dönemlerde şehirlerde barınma sorunu ortaya çıkmasıyla, göç 

yaşayan aileler müteahhitlere 'aile apartmanı' yaptırmaya başlamıştır. Bu apartmanlar, 

göç eden ailelerin her birine bir daire düşecek şekilde tasarlanmıştır.716 

1984 yılında Esenler'de tek katlı, bahçe içinde iki-üç katlı ev sayısı daha fazla 

bulunmaktadır. Tek katlı ve çatılı evler genellikle Balkanlardan mübadele ile gelen 

ailelere aittir. Çatısız ev, olarak tabir edilen ve sahiplerinin kat çıkmayı tasarladığını 

düşündüren yapılar buluyordu.717 

"Büyük Bina" denilen Esenler Atışalanı Caddesi'nde dört yüz metrekarelik bir 

alanda iki katlı olarak yapılan bina, havalinin planlı ve projeli ilk betonarme konutuydu. 

İlk yapıldığında yapa yalnızdı, etrafında benzeri bir bina yoktu. Bu nedenle "Büyük 

Bina" ismiyle anıldı uzun zaman. Evin üst katında iki daire vardı ve iki kardeş ailesiyle 

oturuyordu. Alt kattaki tek daireyi, dükkan ve atölyeleri ise kiraya verdiler. Büyük Bina 

1998'de çıkılan katlarla apartmana dönüştü. Yapılaşmadaki bu dönüşüm Esenler'deki 

tüm yapıların yaşadığı bir dönüşümdür.718 

Esenler'de bu göç ve apartmanlaşma sürecini bizzat yaşayan ilçelerden birisi 

olarak, aile apartmanı kullanıcılarından dört kişi yaşadığı yeri 'apartman', bir kişi 'aile 

apartmanı' olarak tanımlanmıştır.  

Yavuz Selim Mahallesi'nde lokanta işleten YükselSelver Apartmanı kullancısı 

yaşadığı yeri 'aile apartmanı' olarak tanımlamaktadır. Yaşadığı üç katlı aile apartmanını 

                                                           
713 Hasol, s.41. 
714 Görgülü, s.176. 
715 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.3. 
716 Kaynar, Aile Apartmanında Yaşamanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, s.3. 
717 Cihan Aktaş, Rüzgarla İyi Geçinmek, İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 2018, s.271. 
718 Aktaş, Rüzgarla İyi Geçinmek, s.206. 
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aynı zamanda 'yuva' olarak anlamlandırmaktadır. "Binada bize ait zaten aile apartmanı, 

yuva olarak tanımlıyorum." Aile apartmanı ve yuva kelimeleir ile ifade ederken, kendi 

anne-babası, kardeşleri,eşi ve çocukları ile yaşadığı kendilerine özel yaşam alanında 

yuvanın sıcaklığını bularak, bu anlamını uygun görmektedir. Bir apartman dairesi 

olarak yaşadığı yerde güven ve sıcaklık hissetmektedir. 

 

 

Resim 17. YükselSelver Apartmanı, Yavuz Selim Mahallesi 

(1997 yılında eski üç katlı bina yıkılıp, yeniden yapılmıştır.) 

 

69 yaşında ve 55 yıldır Mimar Sinan Mahallesi'nde oturmakta olan Taşöz 

Apartmanı kullancısı farklı bir pencereden bakarak; "Bahçesi olmadığı için apartman 

olarak tanımlarım" ifadesini kullanmıştır. Yaşadığı apartmanın fiziki yapısına bakarak 

bir tanımlama yapmıştır. Aynı zamanda kullanıcının, bu apartmanın olduğu yerde 

eskiden bahçesi olan bir gecekonduda yaşamış olduğu göz önüne alındığında bahçeli bir 

yaşam alanına olan özlemini de dışa vurduğu söylenebilir.   
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Resim 18. Taşöz Apartman,Mimar Sinan Mahallesi 

(1964 senesinde tek kat betonarme olarak yapılan apartman, 1974 yılına kadar aralıklarla süren 

inşaat sonrası zemin kat ve giriş kat dükkan, diğer 4 kat çift daireli (sekiz daire) olarak yapılmış ve iki 

kardeş ile onların çocukları oturmaktadır. Bir kiracıları bulunmaktadır.) 

 

Namık Kemal Mahallesi eski muhtarı ve İbrahimoğulları Apartmanı 

kullanıcısına "Aile apartmanınızı bir iki kelime ile anlatır mısınız? diye sorduğumuzda 

"Huzur bulduğumuz yer diyebiliriz." şeklinde huzur veren yer anlamı yüklemiştir. 

Ekremoğulları Apartmanı kullanıcısı yaşadığı yerin kendisi için anlamını "Bu 

apartman benim için huzur apartmanıdır."şeklinde ifade etmektedir. Kullanıcı yaşadığı 

apartmanı huzur anlamı yükleyerek, şehrin güvensiz ortamında kendisini burada diğer 

aile bireyleri ile oluşturdukları küçük evrende rahat hissetmektedir. 

 



 
 

164 

 

 

Resim 19.  Ekremoğulları Apartmanı, Yavuz Selim Mahallesi 

Namık Kemal Mahallesi'nde oturan ve kendi kırtasiye dükkanını işleten 

katılımcı yaşadığı yeri aile apartmanı olarak tanımlamaktadır."İki gecekondumuz vardı 

bizim. İkisi de yan yanaydı. Orayı daha sonra yıktık. Kendimize aile binası olarak bir 

bina yaptık. Benim için mutlu bir yuva. Daire olarak ayırmamak gerekiyor bence. Aile 

binası olduğu için." Sadece aile bireylerinin kullanımına açık olduğundan, katları daire 

tanımladığında ayırmış olacağını düşünerek, bir bütün olmanın verdiği aile bağları ile 

kendilerini mutlu eden bir yuva olarak tarif etmiştir. Diğer apartmanlarda oturanlar 

kendi katlarını daire olarak tanımlarken, aile apartmanı kullanıcıları bu terimi ayırıcı bir 

anlam yükleyerek, kullanmaktan özellikle kaçınmaktadır.  

Bir diğer aile apartmanı kullanıcısı kendisini en mutlu hissettiği yer olarak 

anlamlandırdığı aile apartmanından sevgi ile bahsetmektedir."İnsan için en önemli ve en 

güzel yeri, huzur bulduğu evidir. Ben işten çıkıp evime giderken sokağı döndüğüm 

zaman içimi bir huzur kaplar. En mutlu olduğu yere gidiyordu. Benim için sevgiyle dolu 

olan bir yer. Sevdiklerimin hepsi o binada çünkü. Ben oraya gittiğim zaman onlarla 

bütünleşmiş oluyorum. Sevdiğimiz güzel bir bina. Bizim için, çünkü biz onu öyle 

yapıyoruz. Öyle anımsamak istediğimiz için, hep öyle düşüncelerimiz de. Kendimizce 

eksikliklerimiz vardır bence ama ne olursa olsun yine de insanın en mutlu olduğu 
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yer."Daha sokağına girdiğinde evine gidiyor olma hissinin verdiği mutluluğu aktaran 

kullanıcı, sevdiği aile bireyleri ile bir arada yaşamanın verdiği mutlulukla bu aile 

apartmanıda ailesiyle bütünleşmekte ve huzur bulmaktadır. 

Aile apartmanı veya apartman olarak tanımlayan dört kullanıcı da huzur veren, 

kendilerini koruyan bir yuva olarak anlamlandırmakta ve literatürdeki apartman 

tanımından farklı bir anlam yüklemektedirler. Aile bağlarını güçlü tutan, bütünleştiren 

ve tüm apartmanı tek bir ev gibi görerek, ayıran ve tek başınalık ifade eden daire 

kelimesini kullanmamaktadır. 

2.4.1.4 Gecekondu 

Türkiye’de şehirleşmenin mekân ve sosyal yapı açısından en önemli 

özelliklerinden birisi, 1950’lerden sonra köyden kente hızla yaşanan göçün neden 

olduğu gecekondulaşma olgusudur. Başlangıçta, yapı malzemesi ve yapım özellikleriyle 

fiziki bir mekân tanımı olarak kullanılan gecekondu kavramı, zamanla bir yaşam 

biçimini nitelendiren içeriğiyle, sosyolojik bir anlam kazanmıştır. 

Gecekondu; “bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel, 

kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi dışında, 

onamsız olarak yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince 

karşılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü” dür.719 

Görüşemeye katılan aile apartmanı kullanıcılarının hepsi Esenler'e ilk 

yerleştiklerinde bir gecekondu veya betonarme yapıda yaşadıklarını belirtmiştir. Daha 

sonra ekonomik olarak belirli bir seviyeye geldiklerinde gecekonduyu apartmana 

dönüştürmüşlerdir. 

Kullanıcıların hepsi gecekonduda  yaşadıklarıdönemi tüm ayrıntıları ile 

hafızalarında tutmakta ve özlemle anlatmaktadır. Buna karşın kullanıcılardansadece bir 

tanesi yaşadığı yeri 'gecekondu'olarak tanımlamıştır.  

Katılımcı yaşadığı gecekonduyu "güzel bir şey" olarak anlamlandırırken;"Ev de 

diyemem, apartmanda diyemem. Gecekondu yani.  Bize göre güzel bir şey ama şu 

zamanda ki duruma göre güzel değil. Ama yapacak bir şey yok. Bizim de evimiz var 

ama gecekondu diyorum."ifadeleriyle bir kabulleniş, razı olma hâli sergilemektedir. 

                                                           
719 Karaman, s.109. 
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Yaşadığı gerçeği de vurgulamakta ancak olumsuzluklarına karşın yaşadığı bu yeri 

güzellikle anmaktadır. 

 

Resim 20. Aile Apartmanı, Namık Kemal Mahallesi. 

(14 yaşında Erzurum'dan gelin olarak, Namık Kemal Mahallesi'ne gelen ve 1975 yılından itibaren 

yaşadığı bu yeri "gecekondu" olarak tanımlayan aile apartmanı kullanıcısı, üç eltisi ve onların çocukları, 

eşleri bu binada yaşamaktadır.) 

 

Bu kullanıcı yaşadığı yeri güzel bir yer olarak tarif etmesine karşın, kentsel 

dönüşümün gelmesini istediğini, yaşam şartları daha konforlu olan bir apartmanda 

yaşama dileğini de dile getirmiştir. 

2.4.2 Aile Apartmanlarında Yaşam Biçimleri 

Aile apartmanlarının kendine has bazı ilişki biçimleri bulunmaktadır. 

Ayakkabılar genellikle bina girişinde çıkarılmaktadır. Apartmana ve aile bireylerine 

karşı duygusal bağ çok gelişmiştir, aile bağları kuvvetlidir, kiracı çok tercih 

edilmemekle birlikte eğer varsa o da aile üyesi gibi kabul gördüğü söylenebilir. Bu 

yaşam biçimi bir sonraki kuşağa aktarılan bir davranışa, alışkanlığa ve kültüre 

dönüşmektedir. Vardar Apartmanı kullanıcısı aile apartmanı olgusunun kültürel bir 
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yaşam biçimi olduğunu özellikle erkek çocuklar için evin önemini belirterek "Ev işten 

önemlidir." sözüyle anlatmaktadır. 

"Bizim Rumeli göçmenlerinin hiçbiri göçebe hayatı yaşamaz, bulunduğu yerde 

kalır. Genel özelliğidir bu. Orada doğar, sonraki nesil de orada doyar ve kendisi son 

noktayı da orada koyar. Kiracısı yok denecek kadar azdır. Bir şekilde ev alır. Boş 

dairemiz dahi olsa kiraya vermeyiz. Kendi yağımızla kavruluruz. Ev işten daha 

önemlidir."Göçmenler yaşadıkları yere aidiyet hissetme ve dış dünyaya karşı güven 

içinde yaşamanın en önemli unsurunu ev edinmekle olduğunu düşünerek, öncelikle ev 

sahibi olmayı en birinci ödev haline getirmişlerdir.  

Ayrıca aile apartmanında sürekliliği ve düzeni sağlamaya yönelik olarak kendi 

içinde bir hiyerarşi bulunmaktadır. Hangi katta kimin oturacağı konusunda veya bir iş 

bölümü sırasında en yaşlı ebeveynin söylediklerine uyulması bunlardan en çok dikkat 

çekenidir. 

2.4.2.1 Mahremiyet 

Aile apartmanlarında mahremiyet önemli bir unsurdur. Komşuluk ilişkilerinde 

ve akraba ilişkilerinde buna dikkat edildiği gözlenmektedir. Bazı aileler bu sebepten boş 

daire olsa bile kiracı almamaktadır. Kiracı alanlar ise çok fazla inceleyerek almaktadır. 

Sonrasında da bu kiracıyı aile bireyi gibi görmektedirler.  

Ayakkabıların çıkarılma usulü de aile apartmanlarında belirgin bir özelliktir. 

Katılımcılara ayakkabıların nerede çıkarıldığı sorulduğunda,  katılımcılardan 4'ü 

apartman girişinde, 11'i daire kapısında şeklinde cevap vermiştir. Ancak daire kapısında 

çıkaranlar, asıl olanın apartman girişinde çıkarmak olduğunu, fakat uygulamadıklarını 

da ilave etmişlerdir.   

Ayakkabı çıkarma alışkanlığını aile apartmanının en güzel yanı olarak belirten 

katılımcı, temizlik vehijyenevurgu yapmaktadır."Hemen apartmanın girişinde. Zaten 

klasik aile apartmanı olduğu için girişte bir ayakkabılık var, gelen herkes aynı yere 

koyuyor ayakkabılarını. Aile apartmanının en güzel yanı da budur zaten. Her taraf daha 

hijyen oluyor." Ayakkabıların bina girişinde çıkarılmasını klasik aile apartmanının bir 

özelliği olarak gören katılımcı, bu uygulamanın aile apartmanının en güzel yanı olarak 

görmektedir.  
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Tablo 17  

Aile Apartmanında Ayakkabı Çıkarma Durumları 

 Apartman Girişinde Daire Girişinde 

Kişi Sayısı 4 11 

 

Bu davranışın temelinde tüm binayı bir tek ev olarak bir bütün görmelerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Binaya girerken ayakkabıları dışarıda çıkarma davranışı, tüm katları 

sağlıklı, temiz ve düzenli tutma isteği ve bu bütünlük duygusunun sonucudur diyebiliriz. 

2.4.2.2 Duygusal Bağlar ve Aidiyet 

Aile apartmanı kullanıcıları yaşadıkları apartmana ve mahalleye karşı duygusal 

bağlar ve aidiyet duygusu hissetmektedir. Yaşadıkları apartman veya mahallenin 

olumsuzlukları olsa dahi,tamamına yakınının çocukluk dönemini de geçirdiği mekânla 

süreklilik ve yaşanmışlık neticesinde duygusal bağ kurdukları gözlenmiştir.  

Kendinizi yaşadığınız mekâna ait hissediyor musunuz? sorusuna 14 kullanıcı 

var olduğunu, bir kişi eskiden bulunduğunu ama şimdi olmadığını belirtmiştir. 

Namık Kemal Mahallesinde oturan emekli/işçi ise doğduğundan beri aynı 

yerde oturmasına rağmen mahalleye yeni gelenkomşulardan duyduğu rahatsızlıktan 

dolayı kendisini artık buraya ait hissetmediğini söylemektedir. "Duygusal bağ var yine 

de. Tabi ki var. Taşında, toprağında, hepsinde emeğim var. Ona rağmen o duygular 

silindi." Mahalleye yeni gelenlerin yaşattığı olumsuzluklar neticesinde kendi yaşadığı 

apartmana da aidiyet duygusunun silindiğini belirtmesi aslında yaşadığı mahalleyi ve 

apartmana aynı hislerle bağlı olduğunu da ifade etmektedir. Dolayısıyla mahalleye olan 

yabancılaşma duygusu hemen eş zamanlı olarak kendi apartmanına da 

yabancılaşmasında etkili olmuştur.  

Bu davranış şekline karşın yaşadığı yeri gecekondu diye tarif eden 14 Yaşında 

Erzurum'dan Namık Kemal Mahallesine gelin gelen, yedi çocuk annesi katılımcı, 

kendisini 44 yıldır yaşadığı gecekonduya ve mahalleye ait hissettiğini belirtmektedir.  

Bir diğer katılımcı olan M. AkpınarApartmanı' sakini"Tabi ki duygusal bağım 

var. Burada her şeyi kendimiz yaptırdığımız için, tırnaklarımızla yaptık. Bu binalarda 

oturabilmek için çok çalıştık, mücadele verdik. Kazancımızla burayı bu hale getirdik." 
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sözleriyle emek verdiği mekâna karşı hissettiği duygusal bağı aktarmıştır. Emek verdiği 

ve anılarının olduğu mekân bireyler için duygusal olarak anlam da ifade etmektedir. 

Bununla birlikte yaşadıkları mahalleye olan yabancılaşma kendi apartmanlarına 

duydukları bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.4.2.2.1  Aile Bağlılığı 

Aile apartmanı kullanıcıları "Sizi bu apartmanda bir arada tutan en önemli bağ 

nedir?" şeklinde sorulan soruya büyük bir kısmı'aile bağları' olarak cevap vermişlerdir.  

İbrahimoğulları Apartmanı kullanıcısı aile apartmanında onları bir arada tutan 

bağı "kan bağı" olarak belirtmektedir. Taşöz Apartmanı kullanıcısı; aile bağlarına önem 

vermekte ve kendisi gibi çocuklarının ve torunlarının da aynı apartmanda yaşamalarını 

istemektedir. Başka bir yere taşınmalarını istememektedir. Ona göre aile bağlarının 

kuvvetli olması, dede torun ilişkisi şehir yaşamının zorluklarını aşmada yaşlı bireylerde 

ayrı huzur ve mutluluk veren bir durumdur. "Ben öyle alışmışım ki ben anne ve 

babamdan ayrılmamışım bu zamana kadar. Aynı şekilde oğullarımı, torunlarımı 

görmesem duramam. Benim oğlum rezidansa taşınsa, bir hafta sonra gelse, özlerim,  

görmeden duramam." Kendi anne babaından hiç ayrılmadığını belirterek, aile kurumuna 

olan bağlılığını net olarak aktarmaktadır. Aynı durumu kendi çocuklarından da 

beklemektedir. 

Kırtasiye dükkanı işleten katılımcı yaşadığı apartmanda herkesi bir arada tutan 

bağı "sevgi bağı" olarak tanımlamaktadır."Sevgi bağı diyelim, en doğru olanı bu galiba. 

Çünkü biz hiç ayrı yaşamadık. Hep birlik beraberlik içindeydik. Tüm kardeşler olarak 

söylüyorum." Bir arada olmalarını aile içi sevgi bağına bağlayan bu kullanıcının "biz hiç 

ayrı yaşamadık" sözü yine aralarındaki aile bağını göz önüne sermektedir.  

YükselServer Apartmanı kullanıcısına göre onları bir arada tutan bağ aile 

bağlarıdır. "Sevgidir, dayanışmadır, gözünün önünde olmak isteğidir ve aile bağlarıdır." 

Aile olmanın gereklerinden olan dayanışma, sevgi ve birlikte olma durumlarının bu 

apartmanda onları bir arada tuttuğunu belirtmektedir. Aile apartmanları bu özelliği ile 

şehir yaşamındaki olumsuzluklara rağmen aile kurumunun da sağlıklı olarak yürümesini 

ve devamlılığını sağlamaktadır.  
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Ekremoğulları Apartmanı kullanıcısına göre aile bağları, anne babaya olan 

sevgi onları bu apartmanda bir arada tutmaktadır."Eşimin anne-babasının burada 

olması. Kayınpederim rahmetli oldu, kayınvalidem yatalak durumda halen burada 

yaşıyor. Ona biz bakıyoruz. Diğer kardeşlerle birlikte aile bağlarımız burada 

kalmamızın en önemli faktörü. Anne babasının burada olması, eşimi buradan 

koparmıyor." Yaşlı ebeveynlere duyulan saygı ve sevgi, onlara verilen değer 

apartmandaki diğer bireyleri de birleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı 

bakımı ile de önemli bir görev üstlenen aile apartmanı kendi içinde sorunları çözen ve 

bireylerin kamu kurumlarına olan bağlılığını da azaltan bir özellik taşımaktadır. Dede-

nine sevgisini, ilgisini görerek büyüyen torunlar tecrübe aktarımı içinde, geniş ailenin 

sunduğu imkanlarla aile bağlarını kuvvetlendirmektedir.  

2.4.2.2.2 Duygusal Bağlılık 

Yaşadığınız mekânla aranızda duygusal bir bağ var mı? diye sorulan aile 

apartmanı kullanıcılarının 14'ü yaşadıkları yerle aralarında duygusal bir bağ 

bulunduğunu belirtmektedir.  

Katımlıcılar bulundukları mekânın oluşturma aşamasında zor şartlarda emek 

vererek ürettikleri bu yaşam alanlarına emekleri ölçüsünde hem değer atfetmekte, hem 

de duygusal bağlıklık hissetmektedir. Bunu durumu bir kullanıcı şu sözleriyle 

aktarmıştır."Tabiki de. Burada her şeyi kendimiz yaptırdığımız için, tırnaklarımızla 

yaptık. Bu binalarda oturabilmek için çok çalıştık, mücadele verdik. Kazancımızla 

burayı bu hale getirdik." 

Bir diğer kullanıcı ise yaşadığı yere ekonomik olarak da bağlı olması nedeniyle 

hem duygusal hem de ekonomik bağdan söz etmektedir. "Duygusal bağ da var 

ekonomik bağ da var. Tabi eskiye özlem var. Doğduğumuz yer olduğu için eski 

sokağımızı, caddemizi özlüyoruz kolay değil." 

Taşöz Apartmanında oturan ömrünün neredeyse tamamını geçirdiği apartmana 

ve sokağına olan duygusal bağını, yaşadığı her türlü olumsuzluğa rağmen bu mekâna 

alıştığını, yıllarının ve hayatının geçtiği bu yere olan bağlılığını şöyle aktarmıştır. "1964 

yılından beri buradayız. İşim gereği Osmanbey'e gidiyorum, Nişantaşı'na gidiyorum. 
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Mal almaya gittiğimde oralarda bir kaç saat durunca burayı özlüyorum. Tabi ki de 

burasıyla duygusal bağım da var.Benim çocukluğum geçti." 

Vardar Apartmanı kullanıcısı ise yaşanmışlıklara vurgu yaparak, doğum 

büyüdüğü mekâna olan bağını 'çok somut' ifadesini kullanaraktanımlarken; "Var. 

Duygusal bağ çok somut. Ben o  evde doğduğum için mesela. Normalde  benim katım 

bir üst kattı fakat ben orada doğduğum için burada yaşamak istiyorum dedim. 

Çocukluğumu, gençliğimi, balkondan sabahlara kadar asfaltın atılma anını ben burada 

yaşadım. O duygusallığım hala devam ediyor. " Bu yaşanmışlıklar bireyde yaşadığı yere 

bağlıklık geliştirmesinde önemli bir faktördür.  

Aynı şekilde YükselSelver Apartmanı kullanıcısı ise baba yadigarı gördüğü 

apartmanı, baba toprağı olarak görmekte, ona verdiği bu değer ve yaşanmışlıklar 

neticesinde bağlılık hissetmektedir. "Buradan ayrılamayız. Burasını baba toprağı 

olarak görüyoruz. Babamızın yadigarı olarak görüyoruz.  Bunun için ne olursa olsun 

burada kalmak istiyoruz. Mekânla bağımız var. Yaşanmışlıklar da çok var. Ama 

babamızın yadigarını bizden sonrakilere de devretmek istiyoruz."Bu kullanıcının 

'Bizden sonrakilere devretmek istiyoruz' temennisi dikkat çekicidir. Mekâna süreklilik 

vurgusu yapmakta, geleceğe olan istek ve beklentisini aktarmaktadır. 

Başka bir kullanıcı olan Ekremoğulları Apartmanı katılımcısı yaşlı ebeveynlere 

verilen değer ve önemi belirtmekte, apartmana olan bağını yapımda verdiği emek ve 

kayın pederi ile kayın validesine olan sevgisiyle açıklamaktadır. "Özellikle eşimi, anne 

ve babasının burada olması tutuyor. Kendimi bu binaya ait hissediyorum. Her taşında, 

her kumunda, her tuğlasında benim emeğim var. İnşaat aşamasından itibaren emek 

verdiğim için bende manevi bir bağ var. Burası tek katlı bir gecekondu idi, ben buraya 

gelin geldim.  İki yıl bu gecekonduda gelin kaldım, sonra müteahhite verdik. Duygusal 

bağlarda var. Aramızda ki bağlar kuvvetlidir. Kayınvalidem ve 

kayınpederimle.Yaşadığımız apartmanla aramızda duygusal bağımız tabi ki var.  

Kendimi buraya ait hissediyorum. Bir yere gitsem burayı özlüyorum." Geniş ailenin 

yaşatıldığı bu apartmanlarda gelin kaynana iletişimi bu yönüyle dikkat çekmektedir. 

Kendisini eşi ve onun ebeveynlerine olan düşkünlüğüne saygı duyması ve aynı 
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duyguları hissetmesi bu apartmanların aynı zamanda geniş aile bağlarını geliştirdiğini 

de göstermektedir.  

Diğer kullanıcıların da vurgu yaptığı gibi edebiyat öğretmeni olan kullanıcı, 

yaşadığı aile apartmanı ile arasındaki duygusal bağı yaşanmışlıklara bağlayarak, yıllar 

içerisinde oluştuğunu belirtmiştir."Duygusal bir bağ var tabi olmaz olur mu? Yaklaşık 

45 senedir aynı apartmanda yaşıyorum. 45 sene boyunca da birçok şey yapıldı evin 

içinde. Hep öyle durmuyor. Biz geliştikçe evin içinin tadilatı vesaire. Evin her bir tarafı 

benim anılarım. Benim için aile gibi bir şey demek. Benim için orası rahatlık. Kendi 

evim olduğu için." Aile apartmanları geçmişten gelen yaşanmışlıklar ve bu sırada yıllar 

içerisinde pekişen aile bağlarının neticesinde mekânla duygusal bağ kurulduğu 

söylenebilir.  

2.4.2.2.3 Mahalleye Bağlılık 

Aile apartmanı kullanılarında; aile bireylerine, yaşadığı apartmana olan 

bağlılığı yanında mahallesine de bağlılık hissettiği yapılan görüşmelerden 

anlaşılmaktadır. 

Katılımcı yaşadığı apartmanın; fiziki koşulları, konforu ve ekonomik bakımdan 

yetersiz bulsa da yaşadığı mahalledeki komşuluk ilişkileri ve köklülük duygusu vermesi 

bakımından, mahalleye bağlılık duymakta, ayrılmak istememektedir. Bu durumu Vardar 

Apartmanı kullanıcısı şöyle ifade etmiştir."Herkes nezih, manzarası olan, otoparkı olan  

bir yer olarak düşünür ama ben oturduğum yerden çok memnunum. Sosyal bir adamım, 

evde çok fazla vakit veya mesai geçiren biri değilim. Belki fiziki şartlarını tartışabiliriz 

ama ben konum olarak farklı bir yerde oturmak istemiyorum.Dedim ya aslında 

bulunduğum yerden gayet memnunum. Ben oturduğum yeri fiziki yapısından ziyade, 

komşuluk, köklülük anlamında çok seviyorum. Mahallenin hafızası bu anlamda çok 

memnumum ve güzel bir sokakta oturuyorum. Bir insan mutluluğunda ve üzüntüsün de 

etrafındaki insanları gördükçe mutluluğu artabilir ve üzüntüsü azalabilir. Ben bu 

duyguyu oturduğum bölge de çok yoğun yaşıyorum zaten. Başka kimseye ihtiyaç 

duymadan yaşıyoruz. Ev alma komşu al mantığını biz çok güzel örnekleyebilen bir 

mahalleyiz." 
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Bununla birlikte aynı kullanıcı  mahalleye olan bağlılıklarını kültürel bir durum 

olduğunu da aktarmıştır. "Bizim mahalleyle olan bağımız kesinlikle kültürel. Ekonomik 

bir sebeple hiç bir alakası yok. Çünkü yaşam alanı olarak Mimar Sinan Mahallesi çok 

daha güzel bir bölgededir. Bizim bulunduğumuz yerde evler diğer yerlerden daha 

pahalıdır."  

Erzurum'dan gelen aile apartmanı kullanıcısı mahalleye olan bağlılığını, başka 

yerlerde gittikten sonra döndüğünde hissettiği rahatlık ile  ifade etmektedir."Aile 

bağlarımız var. Bir yandan da en güzel yere de gitsek, geri dönüp mahallemize 

geldiğimizde çok daha rahat ediyoruz." Geçmişten tanıdığı ve aşina olduğu insanlarla 

bir arada aynı mahallede bir hayat geçirmek zaman içerisinde mahalleye bağlanmaya 

sebep olmaktadır. Şehirdeki modern yaşam alanlarına gittiğinde gördüğü yabancı yüzler 

ve yabancı mekânlarda kendisini güven içinde hissetmemekte ve huzursuz olmaktadır. 

İmkanları kısıtlı olan mahalle ise ona aşinadır.  

Buna benzer bir durumu çocukluğunun geçtiği evi yıkarak, yerine yeni bir 

apartman inşa edilen Yüksel Server Apartmanı kullancısı kentsel dönüşüme vurgu 

yaparak, kentsel dönüşüm eğer kendi mahallesinde yani yerinde dönüşüm olacaksa 

olmalı, yoksa olmasını istememektedir. Komşularına ve mahallesine olan bağlılığı şu 

sözlerinden anlaşılmaktadır. "Yeni evde, yeni hatıralarımız oldu. Eğer burada kalırsam 

kentsel dönüşüm olsun, derim. Ama başka bir yere gideceksek istemem. Aynı 

komşularımla olacaksak olabilir. Çünkü biz gözümüzü burada açtık." Gözünü 

açtığımahallesinden ve komşularından  ayrılmak istememektedir. 

M. Akpınar Apartmanı kullanıcısı mahallesindeki insanlara duyduyğu 

muhabbet ve çevresindeki sosyal ilişkilerinin sonucunda mahallesine bir bağ kurmuştur. 

"Ben bu mahalleyi seviyorum. Ben Esenler’i seviyorum. Ben her gün Atışalanı'na kadar 

beş km yol yürüyorum. Hastalığımdan dolayı yürümem lazım. Yolda en az on kişiyle 

muhabbet ediyorum. Merhaba ediyorum. İnsanı bir yere bağlayan bir şeyler olmalı. 

Ben onun için seviyorum." Dışarı çıktığında selamlaştığı, muhabbet ettiği insanlar 

görmek, kullanıcı için mahallesi ile arasındaki bağı kuran önemli bir faktördür.  

 

 

 



 
 

174 

 

2.4.2.2.4 Alışkanlıklar 

"Neden burada yaşamayı tercih tercih ediyorsunuz? Ekonomik mi? Kültürel 

mi?" sorusunu alışkanlık olarak cevaplayan kullanıcılar, yıllar içerisinde oluşan 

yaşanmışlıklar ve alışkanlıkların bir sonucu olarak yaşadığı yere aidiyet hissetmektedir. 

Taşöz Apartmanı kullanıcısı yaşadığı yerin olumsuzluklarına rağmen 

çocukluğunun geçtiği, anılar biriktirdiği mekâna alıştığını ve başka bir yere gittiği 

zaman burayı özlediğini belirtmektedir. Bu alışanlıkların yaşanılan mekâna hissedilen 

duygusal bağın ve mekânsal sürekliliğin bir sonucu olduğu söylenebilir. "Yeni dairelere 

bakacak olursak, buraların bahçesi yok, otoparkı yok, güvenliği yok ama biz 1964 

yılından beri buradayız.Evim, huzur, mutluluk... Mesela Osman bey de bir çok insanla 

görüşüyorum ama iki saat sonra metroya binip evime gelmek istiyorum. Huzur burada, 

evim burada, çocuklar burada, torunlar burada... Yerimi, yurdumu seviyorum ben 

buraya alışmışım." Mahallesini yurt gibi gören kullanıcı için her türlü eksikliğe rağmen 

alışkanlığa dönüşen bu yaşam tarzından kopmak istememetedir.  

M. Akpınar Apartamanı kullanıcısı mekâna olan alışkanlığını döndüğünde 

hissettiği rahatlık ile aktarmaktadır."Ekonomik değil ama kültürel diyelim. Elli sene bir 

yerde kalırsan oranın kültürüne, çevresine, arkadaşlarına,her şeye alışıyorsun. Kopmak 

istemiyorsun. Bir yere gittiğim zaman, döndüğümde eve geldiğim zaman oh be diyorum. 

Balkona çıkıp, karşıdaki binaya bakıyorum." Etrafında alışmış olduğu yaşam tarzları, 

ilişkiler ve fiziki yapılar kullancıya huzur ve rahatlık vermektedir.  

İbrahimoğulları Apartmanı kullanıcısı mahalle ile arasındaki bağı alışkanlığa 

döndüğünü"Nasıl ki bağımlılar olur ya, mesela sigara bende alışkanlık olmuş. Burada 

yaşamak da bir alışkanlık olmuş."sözüyle zararlı bir maddeye duyulan ve vazgeçmesi 

zor olan bir alışkanlık şekli olduğunu ifade etmek için sigara örneğini vermiştir. Çünkü 

onun için sigarayı bırakmak ne kadar zor ise, yaşadığı mahalleyi bırakmakta o denli 

zordur.  

Taşöz Apartmanı kullanıcısı rezidanslarda her taraf kapı duvar benzetmesi ile 

modern yapıların, teknolojik binaların onlara yabancı olduğunu, eski mahalle 

kültürünün yaşatıldığı mahallesinde kendisini daha güvende hissederek, bu yaşam 

tarzına alıştığını belirtmektedir. Yeni yapılarda yaşama fikrine de uzaktır. "Bugüne 
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kadar o tarz evlerde oturmadık. Ama ben buralara alışmışım. Burasının ulaşımı  çok 

güzel, metro yanı başımızda. Gidiyoruz, geliyoruz. Böyle  huzurluyum. Ama ahşap 

binalar farklı. Anneannemler memleketten geldiklerinde, Kumkapı Nişanca'da 

oturuyorlardı. Biz annemle gezmeye giderdik. Ben 11-12 yaşlarımdaydım. Ahşap, 

tripleks bir binaydı. Onun havası da farklıydı. Rezidanslar da güzel ama etrafında 

market yok, trafiğe çıkmak zor, her taraf kapı, duvar gibi. Ben yüksek katlı 

rezidanslarda oturamam." 

Erzurum'un bir köyünde çocukluğu geçen katılımcı, yaşadığı yere kendi köyü 

gibi alıştığını belirtmektedir."Çok aşırı büyük binayı da sevmiyorum. İki, üç katlı olan 

bir binada yaşamayı isterim. Biz mahallemizden memnunuz. 43 senedir buradayız. 

Kendi köyümüz gibi alıştık. Ben çok katlı binaları sevmiyorum. En fazla beş katlı olsun 

isterim." Etrafındaki binalar da en fazla beş katlı olan kullancının hayali de yine kendi 

mahallesindeki diğer apartmanlar gibi beş katlı bir apartmanda oturmaktır. Bu da 

gösteriyor ki her gün gördüğü binalara, mahalleye duyduğu alışkanlık, hayallerini de 

etkilemekte ve aynı tarz yapılar dışında bir istekte bulunmamaktadır.  

Doğup büyüdüğü, geçimini sağladığı, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu 

mahalleye ve apartman olan yılların getirdiği alışkanlık, zamanla bağlılığa 

dönüşmektedir. Bu doğrultuda her türlü fiziki, ekonomik veya sosyal donatı eksikliğine 

rağmen burada yaşanmışlıkları olan bireyler bundan sonra da aynı yerde yaşamayı 

istemektedir. Hatta kentsel dönüşüm olsa bile aynı mahallede kalmayı arzu 

etmektedirler.  

2.4.2.2.5 Yaşanmışlıklar 

Doğup büyüdükleri mahallelerinde ve apartmanlarında bir çok yaşanmışlıklar 

bulunan aile apartmanı kullancıları bu anılar ile yaşadıkları yere hem duygusal bağ, hem 

de aidiyet hissetmektedir. Bu anılar her an canlı ve hatırda olduğu Namık Kemal 

Mahallesi eski muhtarı ile yapılan görüşme sırasında yüz mimiklerinden ve gözlerininin 

dolmasından özellikle babaannesine olan özlemi izlenmiştir. "Pazardan aldığımız telli 

arabalarımız vardı. O tel yamulduğunda veya koptuğunda ağlardık. Rahmetli 

babaannem vardı. Mahallede de çok sevilirdi. Nazar için, baş ağrısı için gelirlerdi, dua 
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okurdu onları. Babaannem gider gizli gizli tel alırdı, bize sürpriz yapardı. O tel alıp, 

sevindirirdi bizi. Topaç döndürürdük. En büyük lükslerimizi söyleyeyim. Ben okula, 

çıkışta muhallebi yemek için giderdim. Muhallebi satılırdı okul çıkışında, altında bir 

lira, on kuruş gibi rakamlar yazardı. Hiç hijyen değildi. Şimdi düşündüğümde. 

Bayramlarda, hiç unutmam biz fanta içmeyi bayram sayıyorduk. Kuşak genişledikçe, 

herkes kendi geçim derdine düştükçe o çocukluk arkadaşlarınla bakıyorsun belki iki 

sene de bir görüşüyorsun." Bu hatıralar kullanıcının yaşadığı mahallesindeki akranları 

ile aynı şartlarda büyüyerek, aynı yerde hayatlarını devam ettirmeleri toplum psikolojisi 

ile davranmalarını sağlamakta ve ilişkilerini olumlu etkilemektedir. Kuşaklar ilerledikçe 

eski arkadaşları ile görüşme sıklığının aza inmesi onun için üzüntü verici bur durumdur. 

Oysa şehir hayatında akranları ile çocukluktan itibaren büyüyen ve aynı kişilerle anılara 

biriktirerek, ömrünü devam ettiren insan azdır. Şehirde yaşanan sirkülasyona rağmen 

aile apartmanında yaşayan bireyler bu hareketlilikten etkilenmeyerek uzun yıllar aynı 

semtte yaşam sürdürmektedir.  

Buna benzer bir durumu Vardar Apartmanı kullanıcısı, sokaklarına asfalt 

dökülmesi olayını aktarırken daha dün yaşanmış gibi taze bir anı olarak aktarmasında 

görülmektedir. "Bizim mahallede bizim yaşıtlarımız yirmi, yirmi beş kişiydi. Saklambaç 

oynarken kalabalık bir kitleydik mesela. Anı olarak anlatabileceğim; Zeytinburnu’na 

gitmiştik anneannemin yanına. Eve geldiğimizde ilk defa mahallemize asfalt yapıldığını 

görmüştüm. Heyecanımdan sabaha kadar asfaltı izlemiştim. Çünkü sabah onun 

üzerinde top oynayacaktık. Biz mahallenin yolu hep çıkma taşlardan yapılmıştı, biz o 

şartlarda top oynuyorduk. Ama o gece akşam karanlığında eve geldiğimde, silindirlerle 

asfalt atıldığını görünce bütün mahalledeki arkadaşlarımızla balkonlardaydık. O 

heyecan uyutmadı bizi. 7-8 yaşlarındaydım. Asfaltın soğumasını bekliyoruz ki bir an 

önce asfaltın üzerinde top oynayalım." Kullanıcı yaşadığı mahallede çocukluk yıllarına 

ait bu duygusal anısını bir örnek olarak vermekte ve buradaki yaşanmışlıkların onun 

dünyasındaki önemini anlatmaya çalışmaktadır.  

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan katılımcı acı tatlı anılarının olduğu yaşam 

alanına ait bir hatırasını anlatırken evin içinde banyo olmasını ufak bir  konfor olarak 

aktarmaktadır. "Askere gidene kadar, evimizde çok sıkıntı çektik. Çünkü altı kardeş, iki 
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odalı bir yerde büyüdük. Tuvalet banyo dışarıda. Özellikle kışın sıkıntı oluyordu. 

Banyonun içinde bir çingene sobamız vardı. Kışın o sobayı yakmak zorundaydık. Çok 

soğuk oluyordu. Orayı hem banyo hem tuvalet olarak kullanıyorduk. 1985 yılına kadar 

böyle bir sıkıntı çektik. 1985'te yıkılınca evin içinde banyomuz o zaman oldu. Ufak da 

olsa bir konfor oldu. Evimizin imkanları kısıtlıydı. İki odamız vardı. Odanın birinde 

annem babam kalırdı. Diğer odada da biz çocuklar hepimiz yatardık. Ama 1985'te 

yaptığımız evde banyo, tuvalet içeri alındı. Halen bu evde oturuyoruz."Doğup büyüdüğü 

aile apartmanında çeşitli sıkıntılar yaşadığını anlatan kullanıcı, tüm bunlara rağmen 

burada gidemediğini veyaşanmışlıkları olduğunu dile getirmektedir."Elbette, 

yaşanmışlıklar var. Anılarımız, çocukluğumuz var. Eski gecekondu evimizde hindimiz, 

keçilerimiz, tavuklarımız, ördeklerimiz vardı. Biber, domates, mısır ekerdik bahçemize. 

Bahçemize yer elması ekerdik, taze fasulye ekerdik, kuru fasulye yapardık. Şimdi 

bahçenin tamamı evin içinde. Sadece mutfak kısmında aydınlık olsun diye bir boşluk 

var. Orada da bir tek kiraz ağacımız kaldı. Toplasanız üç metrekare bir yer kaldı." 

Hayata dair tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerini geçirdikleri bu mekân onların hayatında 

vazgeçmesi ve unutması zor olan yaşanmışlıklarla doludur. Bu durum da kullanıcıların 

yaşadığı yere olan bağını ve aidiyetini arttırmaktadır.  

2.4.3 Düzenin Devamı Olarak Ataerkil Yapı 

Aile apartmanılarının kendi içinde belirli bir hiyerarşik ve ataerkil yapıya sahip 

olduğu söylenebilir. Apartmanların isimlerinin belirlenmesi, hangi katta kimin 

oturacağı, apartmanın genel durumu ile ilgili kararlar evin en büyük erkek üyesi 

tarafından belirlenir ve diğer kullanıcılar buna itaat etmektedir. Bu durum da aile 

apartmanlarının iç yapısınında kendine has bir düzen ve hiyerarşi oluşturmaktadır.  

Kullanıcılara sorulan çocuğunuz büyüyüp, evlendiğinde siz de onunla yine 

böyle bir aile apartmanında oturmayı ister misiniz? Sorusuna verilen cevaplardan aile 

apartmanında yaşamanın, büyüklerden, atalardan aktarıla gelen bir kültür olduğu fark 

edilmektedir.  "Çocuğum evlendiğinde kesinlikle, onunla aile apartmanında oturmayı 

isterim. Bizim kültürümüzde şu vardır; mesela üç erkek çocuğun varsa hedefimiz, üç 

tane daire yapmamız lazım. Kirada oturamaz." Kendisi de babasının koruması altında 
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bir aile apartmanında evlenen ve çocuk sahibi olan kullanıcı aynı yaşantıyı kendi 

çocuğu ile de yaşamayı istemektedir.  

Vardar Apartmanı kullanıcısı apartmanda kimin hangi katta oturacağı ile ilgili 

aktardığı bilgi bu durumu net olarak ortaya koymaktadır."Bizim kültürümüzde dede 

hiyerarşisi çok önemli. Dedem her şeye karar vermiş. Dedem ataerkil, yaşam kültürü 

olarak da öyle bir toplumuz. Dedem ne dediyse odur. Hiç bununla alakalı bir kargaşa 

da yaşamamışlar. Neden? Çünkü kim evlendiyse bir üst kata geçmiş. Bununla alakalı 

bir sıra yapılmamış. Evlenme hiyerarşisi uygulanmamış. Kimsenin oturacağı kata itirazı 

asla ve kata olamaz. Öyle bir kültür yok bizde. Giriş katta annem, yaşı itibariyle ve 

arkada bahçe olmakla beraber kendisi tercih etti. Bir üst katında ben varım. Babamın 

dairesi idi daha evvel, ben orada doğdum zaten. Benim bir üst katımda kardeşime ait 

bir daire var. Onun üst katında amcam var. Yan taraftaki beş katlı binada da hepsinde 

de amcalarım oturuyor." Aile apartmanında ataerkil yapının yönetimi çok belirgin 

olarak dikkat çekmektedir. Katlarda kimin oturacağı gibi konular büyük ebeveyn 

tarafından belirlenmekte ve diğer aile bireyleri itiraz etmeden, buna uymaktadır.  

Aynı durum Mimar Sinan Mahallesi'de oturan, yaşadığı binada gelin olan 

katılımcının sözünden de anlaşılmaktadır. "Üst kata taşınmamıza kayınpederim karar 

verdi." Ataerkil kodlar sadece katların kullanıcısını tayin etmekle kalmayıp, apartman 

isminde de kendisini göstermektedir.  

2.4.3.1 Apartman İsimleri 

Araştırma konusu olan aileapartmanlarından altısının bir adı bulunurken, diğer 

dokuz tanesinde sadece kapı numarası yer almaktadır. Apartman adı olanların ise ikisi 

ailenin soyadını taşırken, kalan dört tanesi baba, dede ve anne-baba adını vermeyi tercih 

etmişlerdir. 

Apartman adı olmayanlara da eğer bir isim koymak isteseniz ne olurdu diye 

sorulduğunda ya soyadlarını ya da yine babalarının adını koyacaklarını belirtmişlerdir. 

Apartman adı olmayanlara, koyulmama sebebi sorulduğunda dokuz tanesinin hepsinden 

"Hiç düşünmedik." cevabı alınmıştır.  
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Tablo 18 

 Apartman Adının Nereden Geldiği 

  Apartman Adı Adın Nereden Geldiği 

1 Ekremoğulları Apartmanı Dedenin Adı 

2 İbrahimoğulları Apartmanı Dedenin Adı 

3 M.Akpınar Apartmanı Babanın Adı 

4 Taşöz Apartmanı Ailenin Soyadı 

5 Vardar Apartmanı Ailenin Soyadı 

6 YükselSelver Apartmanı Anne/Baba Adı 

 

Taşöz apartmanının adı nereden geldiği ve kim karar verdi bu isme sorusuna 

kullanıcı; "Soyadımızı  koyduk. Babam koydu." diyerek aslında hem aidiyet hem de 

ataerkil kodların aile apartmanında genel kabul gören bir durum olduğunu 

açıklamaktadır."M.Akpınar Apartmanı". Babamın adı Mehmet Akpınar, biz çocukları 

olarak babamın adını koyduk. Babam o zaman sağdı. Binanın dışını btb yaptırırken 

yazdırmıştık." Babası sağ iken dahi babasının adını koyduklarını özellikle belirten 

kullanıcı, babasının adını koymaktan son derece memnun olduklarını da belirtmektedir. 

Soyun erkek üzerinden devamını gösteren soyadının tercih edilmesi, Ekremoğulları, 

İbrahimoğulları gibi soyu belirten isimler ve ebeveyn adı konulması ataerkil yapının 

kabul gördünü göstermektedir. Apartman adı olmayan kullanıcılara, 'şu an 

apartmanınızın adını koymak isteseniz ne koyardınız?' diye sorulduğunda yine bu yönde 

cevaplar alınmıştır.  

2.4.4 Sosyal Süreçlerin İşleyişi Dayanışma Odaklı İlişkiler 

Esenler'de sosyal süreçlerin işleyişi çoğunlukla dayanışma odaklı ilişkilerden 

oluşmaktadır. Aile içi, akrabalar arası ve komşuluk ilişkilerinin merkezinde mutlaka 

imece usulü, dayanışma ve yardımlaşma odaklı ilişkiler yer almaktadır. Gecekondu 

veya apartmanların inşaatında, düğünlerde, cenazelerde, asker uğurlama ve benzeri, 

hemen her işte dayanışma söz konusudur. 

Vardar Apartmanı kullanıcısı daha en başta mahalleye yerleşmede gösterilen 

bu dayanışmayı şöyle aktarmıştır; "Balkan göçmenlerinin çoğunun konuşlandırıldığı 

bölge Mimar Sinan Mahallesi’dir. Nedeni de, imece usulü olmuş. Gelen bir  başkasını 

getirmiş. Güvenilecek, sığınılacak bir yer olarak da hep tanıdıklarının yanına 
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yerleşmişler. O günkü şartlarda araziler çok uygun. O yüzden bizimkilerin aldıkları 

arsa çok geniş bir yer." 

Bir başka katılımcı bu dayanışma odaklı ilişkiyi şu şekilde aktarmıştır. "Ben 

kendi apartmanımda yıllardır komşuyu da akraba gibi görürüz. Benim yan apartmanım 

amcam, halam yan apartmanda, komşular da akraba bir nevi. Burada yaşamayı 

sevmemde bunun da çok etkisi var. Mesela evde bir cenaze, düğün olsa alt komşuya bize 

evini açar mısın, dediğimiz zaman komşu bize evi açar, anahtarını verir. Onun için biz 

buraları terk etmek istemiyoruz." Buradaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı başka bir 

yerde bulamama endişesi onları buradan ayrılmasını da zorlaştırmaktadır.  

2.4.4.1 Aile Apartmanlarında Komşuluk ilişkisi 

Aile apartmanı dışarıya, mahalleye ve komşuluk ilişkisine açık bir olgu olduğu 

söylenebilir. Dışarıya kapalı bir form olmayan aile apartmanında büyüyen çocuklar; 

hem apartman içindeki akaraba çocuklarıyla, hem de dışarıda sokakta komşu 

çocuklarıyla oynamakta ve ilişki geliştirmektedir.  

Ev hanımları komşularla günler, oturmalar, altın günleri, mevlid ve mukabele 

gibi bir çok ortak etkinliği birlikte yapmaktadır. Bu durum aile apartmanının dışarıya 

açık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yeni gelen komşulara olan ilgi ve 

yaklaşım tarzı da dışa açık bir form olduğunu göstermektedir. "Bizim bir adetimiz 

vardır göçmenlerde. Mahalleye yeni birisi taşındığı zaman o insana hoş geldine gidilir. 

O gün bizim karşımızdaki apartmanda bir çok insan gelmiştir. Az bir şey de olsa o gün 

hamur işi yapıp, yanına meyve suyu, kola koyarız. Hoş geldine gideriz tanışırız. 

Kendimizin kim olduğunu, nereli olduğu söyler, tanışırız. Bir ihtiyacınız olduğunda 

elimizden geleni yaparız, deriz. Karşı apartmandaki bir çok kişiyle komşuluğumuz ve 

arkadaşlığımız var. Ama gidip gelmemiz yok. Sadece dışarıda karşılaşırsak merhaba, 

bayan veya erkek olsun görüşürüz. Ama ailece gidip gelmemiz yok." Mahalleye yeni 

gelenlere bir nevi ev sahipliği yaptıkları görülmektedir.  

Namık Kemal Mahallesi aile apartmanı kullanıcısı eski komşulukları özlemle 

anmakta ve şu şekilde özetlemektedir; "Mükemmel komşuluk ilişkileri vardı. Birinin 

başı ağrırsa, bir şey olsa biz koşardık. Düğünler de, cenazelerde, cemiyetlerde hep 
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birlikte olurduk. Herkes birbirini tanırdı. Ama şimdi o bozuldu.Ben iyi hatırlıyorum. 

1973-74'lü yıllarda mahalle de herkes birbirini tanırdı. Her akşam sohbet, muhabbet, 

çay… Televizyon yoktu zaten herkeste. Olanlarda da siyah beyaz vardı. Radyo vardı. 

Mükemmel komşuluk ilişkisi vardı. Ama şimdi kalmadı. O yok şu an." Mahallede 

birbirini tanımanın önemini vurgu yaparak, en ufak bir durumda komşularının 

yardımına koşmanın, sohbet ve muhabbet ortamının verdiği mutluğu dile getirmiştir. Bu 

durum görüşme sırasında mimiklerinden de anlaşılmıştır.   

Genel olarak eski komşuluk ilişkilerinin artık kalmadığından veya çok az 

kaldığını belirten aile apartmanı kullanıcıları, şehre yeni gelen insanlarla kaynaşmakta 

ve komşuluk ilişkisi geliştirmekte sıkıntı yaşamaktadır. Tüm kullanıcılar 1994 yılını 

özellikle belirtirken, bu yıllarda ilçede genel olarak müteahhitlerin girerek çok katlı 

apartmanların yapıldığından söz edilmektedir. Bu ani ve beklenmedik değişime 

mahalleli hemen adapte olamamış ve hızlı bir şekilde mahalleye gelen yeni insanlar ile 

komşuluk ilişkisi tesis etmekte sıkıntı yaşamaktadır.  

Buna karşın aile apartmanındaki kiracıları kullanıcılar, komşu olarak değil, 

geniş ailenin bir parçası olarak gördüklerini belirtmektedir. "Kiracımızı komşu olarak 

değil tabiî ki. Aile gibi görürüm. Yan binada benim amcamın apartmanı. Kapıyı çalıp 

istediğim zaman gidebilirim. Aslında bundan 20-30 sene önce biz mahallede de 

aynıydık. Çat kapı filan."Mahalleye yeni gelenler ile kaynaşma noktasında yaşanan 

sıkıntılar, kiracıların benimsenmesi aşamasında yaşanmamaktadır. Kiracılarını aileden 

gören katılımcılardan biri bu durumu şu şekilde aktarmıştır. "Aileden birisi gibidir. Yine 

komşuyuz ama mesela kiracımızın  eşi olmasa biz onu kızımız gibi görürüz.Aile gibi 

sahip çıkarız.O ailenin beyi bir ay gitse, o hiç sıkıntı yaşamaz. Biz öyle yardımcı 

oluruz." Kendi kiracısını aileden gören katılımcıların yanında komşularını da aileden 

gören kullanıcılar bulunmaktadır. YükselSelver Apartmanı kullanıcısı "Sadece binada 

oturanları değil, komşularımı bile aileden görürüm." diyerek komşularına olan bağını 

ve sevgisini anlatmaktadır. Benzer bir söylemi dile getiren katılımcı, kiracılarını aileden 

ayırtetmemektedir. "Ben oturanları hep aile olarak görürüm. Kiracı olup olmaması çok 

önemli değil. Şu an iki kiracımız var. Akrabalık ilişkimiz yok. Onlar farklı mozaikten 

insanlar. Ama ben hepsini aile olarak görürüm." 
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Herkesin göçmen olduğu, dayanışmanın üst seviyelerde olduğu yıllarda daha 

iyi ilişkiler geliştirdiklerini vurgulayan kullanıcı bu durumu şöyle aktarmaktadır. 

"Çocukluğumda ve gençliğimde çok huzurlu ve mutluyduk. Hangi kapıyı çalarsak yemek 

olsun, içmek olsun, hiç bir zaman geri çevrilmemişizdir. Benim annem babam da aynı 

şekilde. Aşırı bir dayanışma vardı. Çünkü herkes göçmendi. İçimizde Arnavutlar da 

vardı. Birkaç tane de Karadenizli Giresun ve Trabzonlu aileler vardı. Mesela kışın odun 

kömür alındığı zaman, öyle bir iki ton değil. Beş ton, on ton kömür alınırdı. O gün evde 

müsait olan bütün erkekler gelip yardım ederdi. Evin hanımı börek, yemek hazırladı. 

Mahallenin çocukları kömürleri taşırdı. Ev sahibi evin içine dizerdi. Büyüklerde 

dışarıda kömürleri kırıp, ayırırdı. Böyle bir dayanışmamız vardı. Yani güzeldi, 

huzurluydu." 

Aile apartmanı kullancısı, güneşlikler çekilmezse bir sıkıntı mı var acaba diye 

hemen telefon açıldığını, en ufak bir değişikliğin bile fark edildiği yakın komşuluk 

ilişkisi yaşamakta olduklarından bahsetmiştir. "Çok çok iyi…  Komşuluk ilişkimiz çok 

sıkı, çok ileri safhada. Nazar değmesin. Bir gün birinin güneşliği çekilmese, muhakkak 

telefon açılır. Ne oldu, güneşlikler çekilmedi diye. Benim camı tam olarak göremiyor 

yan apartman, yan bina, karşısındaki apartmandan bir komşuyu  arar Ayşe'nin bugün 

güneşliği çekilmedi mi diye. O da hemen arar ne oldu diye. Muhakkak birbirimize 

döneriz. Kahve içmeye, ev oturmalarına da  çok sık gideriz." Bugün de eski 

komşulukların devam ettiğini de aktarmaktadır.  

2.4.4.2 Dayanışma Odaklı Sosyal İlişkiler 

Esenler'in ilk yerleşenleri ile yaptığı görüşmelerden derlediği kitabında Cihan 

Aktaş bu dayanışmayı şu şekilde aktarmaktadır. "Hani "tutunamamaktan" söz etmek 

gerçekten de aydın konforu gibi görüyor, ailelelerin şehir hayatında aldığı yolun çeşitli 

aşamalarını dinlerken. "Büyük Bina"nın çocukları bile boş vakitlerinde ufak tefek 

işlerde çalıştı. Şükrü tatillerde su sattı, lahmacun sattı, Ali ilkokulu bitirdiğinde nalbur 

yanında, gömlek ütüsü yapan eniştesinin yanında çalıştı." En küçüğünden, en büyüğüne 

aile bireyleri güçleri ölçüsünde çalışarak aileye destek olmuştur.  
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Aile apartmanının kendi içinde de dayanışma odaklı bir sosyal ilişkiden söz 

edilebilir. Özellikle dikkat çeken kaynana-gelin ilişkisi, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi 

durumlar aile içerisindeki bağları da kuvvetlendiren unsurlardır.  

Kayanana gelin ilişkilerinde görüşülen ailelerin tamamı bir sıkıntı olmadığını 

aksine daha iyi ilişkiler geliştirildiğini aktarmıştır. Çocuk bakımı veya iş bölümü 

yapılması hem gelin, hem de kaynana için rahatlatan etkiler yapması aradaki ilişkiye 

olumlu yansımaktadır. Vardar Apartmanı kullanıcısı; "Örnek bir aileyiz. Ben kırk 

yaşımdayım, 25 senedir bir gelin, elti ilişkisi ailemizde var. Ben kendimi bildim bileli 

hiç daha bugüne kadar aile içi tartışmayı, bağırmayı ve şiddeti görmedim." diyerek, aile 

içindeki uyumdan söz etmektedir. Taşöz Apartmanı kullanıcısının kaynana-gelin 

ilişkisine olan tutumu genel olarak diğer aile apartmanlarında izlenen bir davranıştır. 

Çocukların ağzının tadı bozulmasın anlayışı hakim denilebilir. Bu nedenle kaynana-

gelin arasında büyük sorunlar ya da çatışmalar izlenmemiştir."Biz yemeyelim onlar 

yesin. Aman çocukların ağzının tadı bozulmasın der. Tatlı dil, güler yüz... Eşimle 

gelinlerimin arası da iyi ama gelinler biraz daha cahillik yapıyor, ama biz 

hoşgörülüyüz. Çocuklarla, torunlarla ilişkimiz bozulmasın. Toplam sekiz torunum var." 

Gelin ile olan ilişkisinin bozulması ağızlarının tadını kaçırmasından endişe eden 

kayınvalide ve kayınpeder daima yapıcı tutum sergilediklerinden söz etmektedir.  

Kırtasiye dükkanı işleten katılımcı eşi ve annesi arasındaki iletişimin ne kadar 

iyi olduğunu şu sözle aktarmıştır. "Ben onlara göre yabancı kalıyorum. Öyle söyleyeyim 

size. O kadar yakın ve iyidir ilişkileri." Anne kız ilişkisi kadar yakın olduklarını 

belirmektedir. Bir diğer kullanıcı; "Çok iyi, hatta süper diyebilirim. Bir çok kez eşimi 

annemin kızı zannetmişlerdir. Annemden kızı sanarak istemişler bile. Eşim benden daha 

çok anne-babama düşkündür." O kadar yakın ve iyi ilişki geliştirmişler ki anne-kız gibi 

davranmakta olduklarını belirtmiştir. Ufak tefek sorunlar olan apartmanlar da 

bulunmakta, "19 senelik evliyim. Ufak tefek sıkıntılar oluyor ama büyük bir problem 

yok. Annemiz göz bebeğimiz o da bize babamızdan yadigar." Bu aktarımı yapan 

kullanıcı annesinin yadigar olduğunu ve onu memnun etmek için evlat olarak elinden 

geleni yaptığını belirtmekte ve sorunların büyümediğini aktarmaktadır.  
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Başka bir kullanıcı annesinin eşini çok sevdiğini, bir diğeri yine anne-kız gibi 

olduklarını belirtmiştir. Görüşülen katılımcılardan hiç biri gelin-kaynana ilişkisinde 

önem arz eden bir problem yaşamadıklarını, ufak tefek sorunlar olsa da genel olarak çok 

iyi olduğunu aktarmıştır. Bu bilgiler ışığında aile apartmanının gelin-kaynana 

ilişkilerinde olumlu bir faktör olduğu söylenebilir. Akrabalık bağlarına olumlu katkısı 

olduğundan söz edilebilir.  

2.4.4.3 Aile Apartmanında Akrabalık İlişkisi 

Aile apartmanında yaşama yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte akrabalık 

ilişkisi güçlendirilmektedir. Kullanıcıların aktarımları ile de bu doğrultuda olmuştur.  

Dayanışma içinde bir akrabalık ilişkisi yaşadıklarını aktaran kullanıcı olumlu 

yönlerine vurgu yapmıştır."Olumlu yönler daha fazla tabi ki. Her zaman birbirimizin 

gözünün önünde olmamız. Yani misafir bile gelecek olsa paslaşmak güzel yani. O anda 

ihtiyacımız olmasa bile yanımda olduklarını hissetmek gerçekten bambaşka güzel." 

Yaşadığı aile apartmanının en büyük evladı olan kullanıcı, kendisinde 

toparlayıcı bir sorumluluk hissederek anne babasıyla birlikte oturmak istemektedir. 

Hatta evli olan kız kardeşlerini de bir araya geldiklerinde evinde ağırlamak 

istemektedir. "Şu an bile ben anne babamla birlikte oturmak istiyorum. Çünkü en  

büyüğü ben olduğum için onlarla birlikte oturmayı isterim. Diğer kardeşlerim daha 

genç eşleriyle çıkar gezer. Ama ben onlarla oturabilirim. Fakat babamlar gelmek 

istemiyor. Onlar da kızlardan dolayı gelmek istemiyor. Çünkü kızlar misafirliğe 

geldiğinde kalacak yerleri olsun diye. En nihayetinde hepimizin evi iki oda bir salondur. 

Ben bir odayı babama verdiğimde diğer odalar yetmez. Kız kardeşlerim sürekli gelir. 

Daha dün akşam da bizdeydiler. Çok sık görüşürüz. Biz bu mahallede aynı sülaleden 

yaklaşık 40 aileden oluşan bir akraba grubumuz var. Eskiden birbirimize gitmek için 

randevulaşmazdık. Çat kapı giderdik. Ama şimdi randevulaşıyoruz. İşte falanca gün 

geleceğiz müsaitseniz diye haber veriyoruz. Demin amcamın oğlu arka sokakta oturan, 

yeni gelin aldı. Antepli bir gelinimiz var, müsaitseniz bir akşam gelelim dedim. Hanıma 

sorayım dedi. Eskiden bir çay yanına da evde ne varsa o çıkarılırdı. Şimdi kekler, 

börekler sofralar donatılıyor. Hazırlık oluyor. Yapılmayınca da beni iyi ağırlamadı 
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lafları oluyor. Ben hiç bir zaman öyle bir şeye bakmam. Benim için evin insanının güler 

yüzlülüğü, sıcaklığı yetiyor." 

Apartman içinde akrabalık ilişkileri neticesinde yaşlıların bakımı ve çocukların 

bakımı gibi belediyenin üstlenmesi gereken durumlar kendi içinde çözülmektedir. 

"Benim değil de mahallelinin ağzından tarif edebilirim. Çok iyi anlaşan eltiler. 

Kayınvalidelerine bakan eltiler diye söylenir. Birisini gördüğümüzde "aa sen 

kayınvalidesine bakan eltilerden misin?" der. Dışarıdan bu şekilde biliniyoruz. " 

Kayınvalidesine bakan eltiler olarak bilinen bir ilişki durumu, apartman dışına 

mahalleye de ulaşarak, diğerlerinin de tanıklık ettiği bir örnek bir ilişki olarak 

gösterilmektedir. Yaşlı bakımı, dayanışma gibi olumlu ilişkilerin yanı sıra aynı 

apartmanda çok yakın olmak, özlem duygusunun yaşanmasını engellemektedir. Çok sık 

bir arada olmanın verdiği birbirine özel davranma durumları yaşanmamaktadır. "Evet 

bazen diyorum. Yani uzak olsaydık gidip gelecek bir yerimiz olurdu. Şimdi hep yan yana 

olduğumuz için gidip gelme de normal oluyor. Normal gidip görüyorsun zaten. Hani 

özel çıkıp oturmuyoruz." 

Yaşanan kırgınlıklar da kendi içinde çözülmekte ve uzun sürmemektedir. Diğer 

aile bireylerine yansıtılmamaktadır."Biz kadınlar arasında oluyor. Erkekler veya 

çocuklar arasında kesinlikle olmaz. Biz kadınlarda da ufak tefek kırgınlıklar oluyor. 

Kavga değil de, kırgınlıklar, alınganlıklar olur bazen ama aramızda hallederiz. 

Erkeklere yansıtmayız." Kırgınlıklar uzun sürmeyerek, kendi aralarında çözüme 

ulaştırılmaktadır. Aile apartmanında akrabalarla bir arada yaşamak, birlik olmak, dış 

dünyaya karşı da bir güç anlamı taşımaktadır. "Tabi ki de. Bana göre güç. Yağmasan da 

kükre derler ya." 

2.4.5 Aile Apartmanlarında Yaşamanın Tercih Edilme Sebepleri 

Aile apartmanı kullanıcılarına yöneltilen bu apartmanda bir arada yaşama 

nedeni sorulmuştur. Buna tüm kullanıcıların verdiği cevaplar  üç ana başlıkta 

toplanmamtadır. 

• Aile bağları ve dayanışma 

• Ekonomik gerekçeler 
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• Güvenlik kaygısı 

Taşöz Apartmanı kullancısına çocuklarınız ve torunlarınızın da sizin gibi aile 

apartmanında yaşamasını ister misiniz? diye sorulduğunda istediğini şu sözlerle 

belirtmiştir. "Çocuklarım da kendi çocuklarıyla aile apartmanında yaşasın isterim, ama 

bu bina yeterli gelmez ki. Aile apartmanında yaşamak bence avantajlıdır. Ben 

seviyorum aile apartmanını. Başkaları için belki dezavantajlı olabilir. Bu ilişkilere  

bağlı. Bizim burada ilişkilerimiz çok farklı. Ben torunlarımı, çocuklarımı görmeden 

duramam. Ben evlendikten sonra anne ve babamla on sene beraber kaldık. Ben 

duygusal bir insanım." 

Kendisi de anne babası ile aynı apartmanda yaşamış olan 69 yaşındaki 

kullanıcının bu sözleri aile apartmanında yaşamanın aileden aktarılan bir kültür ve 

öğrenilmiş bir davranış olduğunu da göstermektedir.  

2.4.5.1 Aile Bağları-Dayanışma Kültürü 

Görüşülen tüm aile apartmanlarında kullanıcıların üç kuşak bir arada yaşadığı 

ve aile bağlarının çok kuvvetli olduğu görülmektedir. Kültürel ve ekonomik dayanışma, 

çocuk bakımı, yaşlıların bakımı gibi belediyenin veya kamunun sunmakta olduğu 

hizmetler aile içi dayanışma ve aile bağlarının getirdiği sorumluluk bilinci ile 

çözülmektedir. Belediyelerin sunmakta olduğu kamusal bir hizmet olan çocuk ve yaşlı 

bakımı aile apartmanları kendi içinde çözen bir konumdadır. "Tek erkek çocuk olduğum 

için anne ve babamı tek bırakmak istemedim. Demesinler ki bak tek evlat, anne babasını 

bırakıp gitti. Aslında bırakan çok ama biz bırakmadık." Aile apartmanında yaşayanlar, 

komşular tarafından ayıplanma endişesi de taşımaktadır. Bir mahalle baskısı, 

mahallenin gözetimi de söz konusudur.  

Taşöz Apartmanında kendi anne babasını yanlız bırakmayıp, yıllarca onlarla 

birlikte yaşayan katılımcının evli olan bir oğlu şu an aynı apartmanda oturmaktadır. 

Diğer çocuklarını da evlendiğinde onlarlada aynı apartmanda oturmayı, aile bağlarının 

kopmamasını istemektedir. Bu doğrultuda aile apartmanın, aile bağlarının güçlü 

olmansında önemli bir faktör olduğu söylenebilir. "Benim de ileride çocuklarım 

yanımda olsun. Aile bağlarımız kopmasın." 
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Vardar Apartmanı kullanıcısına göre; çok yakın olmanın dezavantajlı durumlar 

da ortaya çıkarmasına rağmen dayanışmanın verdiği güven ve rahatlık hissi hepsini 

örtmektedir. "Dezavantaj olarak düşünürsek derler ya hani, çok yakın olmak iyi 

değildir. Çok dedikodu olur vesaire. Belki de haklılar ama herkes yaşadığını biliyor. 

Ben tartışmasız olarak bu halden çok memnunum. Yardımlaşma had safhada. En ufak 

bir şeyde hemen müdahale edilir. Bir güven var. Mesela ben evden gittiğimde, evde 

eşim ne yapar diye asla hiç düşünmem. Hastalansa veya en ufak ihtiyacında, ekmek 

olmasa biri indirir, bir şeyin eksik olsa o sirkülasyon yapılır, yetişeni var. Mesela bizim 

düğünlerimizde bütün kadınlar anında organize olabiliyor. Cenaze, düğün, kına, sünnet 

veya asker uğurlamasında herkes sırasını, pozisyonunu bilir ve anında görev alır. Pilav 

mı lazım, mesela annem en büyüktür orada da bir hiyerarşi var. Annem büyüktür bu işin 

başını annem çeker. Siz bunu, siz bunu diye talimatları verir." 

Aile bağlarını olumlu yönde etkileyen aile apartmanı büyükebebeyn ve torun 

ilişkisinin de tesis edildiği, yardımlaşma ve sosyal iletişimin aktif olduğu bir yapıya 

sahip olması ile kullanıcılara pozitif yönde destek olmaktadır."Avantajları daha çoktur. 

Başta torun sevgisi var mesela. Yalnız kalmıyorsun. Hemen oğlum, gelinim, torunum 

geliyor.. Bir sıkıntın olduğunda onunla dertleşiyorsun. O bir sıkıntısı olduğunda hemen 

sana geliyor. Baba olarak sana danışıyor. Yemek olayında bir tabak da olsa birbirine 

gönderiyorsun. Ya da o sana gönderiyor. Yahut beraber yiyoruz. Televizyon seyretme, 

sohbet, muhabbet birlikte olunca daha iyi oluyor." Aile bağlarının sunduğu manevi 

destekten dolayı bireyler aynı apartmanda yaşamaya devam etmektedir. "Aile bağı. Aile 

bağımız çok kuvvetlidir. Bir sıkıntı olduğunda anında hepimiz toplanabiliyoruz. Tamam 

hepimiz çalışan insanlarız ama herkes elinden geleni yapabiliyor. Manevi desteğimiz 

kuvvetlidir kardeşler arasıda." 

Ekremoğulları Apartmanı kullanıcısı bu apartmanda kalmaya devam 

etmemizin sebebi "Eşimin annesine olan sevgisi ve bağlılığı." diye açıklamaktadır. 

Aralarındaki aile bağları ve dayanışma kültürü bir arada olmalarını sağlamaktadır. Aynı 

katılımcı yatalak kayın validesine bakmakta ve eşinin annesine olan sevgisini ve 

minnettarlığını sunmasında katkı yapmaktadır. "Kayın perderim vefat etti. Kayınvalidem 

yatalak olduğu için onu dönüşümlü olarak biz bakıyoruz.En büyük gelin benim. Eşim de 

annesini seviyor. Ben de Allah rızası için merhametime dayanarak bakıyorum. " 
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Mimar Sinan Mahallesinde oturduğu apartmanda gelin olan katılımcı ise 

apartmandan kendisi ayrılmak istemekte fakat eşi ayrılmamaktadır. Bunun nedeni şöyle 

ifade etmektedir; "Burada kalmamızın nedeni ekonomik değil. Eşimin ekonomik 

özgürlüğü var. Babası vefat etti.  Annesi sağ. Sanki buradan giderse onlara ihanet etmiş 

gibi düşünüyor. Biz gitmek istesek de o gitmiyor."Namık Kemal Mahallesinde oturan 

katılımcı da annesine olan vefa ve sevgisi nedeni ile kalmaya devam etmektedir. "Biraz 

çocukları iş ve okul sebebiyle buradayız. Ancak benim bir sebebim var. Annemden 

dolayı buradayım. Annem engelliyor beni. Ben gidersem, annem ölecek, çiçek solacak. 

O izlenim var yani. Babam vefat ettiği için o tek kalır. Aile bağlarımız nedeniyle 

buradayız diyebilirim. Ekonomik sebep olsa bir şekilde halledilir. Kiraya da çıkılabilir. 

Eşiminde benimde hayalim Ege gibi bir sahil kasabasında yaşamak." M. Akpınar 

Apartmanı kullanıcısı ise apartmanda kalma sebebini "Çevremizin burada olmasıdır" 

diyerek özetlemektedir. Çevremiz olarak tanımladığı olgu ise akrabalarından oluşan 

çevredir. Göçle gelen bu aile şehirde tutunurken, akrabalık ve aile ilişkileri 

güçlenmektedir.  

2.4.5.2 Geniş Aile 

Esenler'deki yapılaşmanın izlediği seyirde göçmenlerin aile kurumuna, evlilik 

hayatına ve akrabalık ilişkilerine verdiği önemin payı büyük. Mübadiller ve Balkan 

göçmenleri olsun, Anadolu göçmenleri olsun, yerleşmeye devam ederken geniş ailenin 

bağlarını koruyacak alt yapıyı oluşturma yönünde hassas ve dikkatli bir tutum 

sergilemiştir.720 

Geniş ailenin şehirde yaşatıldığı mekânlar, aile apartmanlarıdır. Öyle ki aile 

apartamanındaki kiracılar dahi geniş ailenin bir üyesi olarak benimsenmekte ve diğer 

aile bireyleri ile aynı muameleyi görmektedir. Görüşme yapılan aile apartmanlarında 

hepsinde büyükbaba ve büyükanne, anne-baba, torun ilişkileri canlı olarak 

yaşatılmaktadır. Katların genellikle zemine yakın olanları yaşlı ebeveynlerin rahatı 

düşünülerek onların kullanımındadır. Torunlar ve genç çiftler burada büyükbaba, 

büyükanne ve babalarından aldıkları desteklerle yaşama daha sağlıklı tutunmaktadır. 

Yaşlı ebeveynler de şehir yaşamında yalnızlık çekmeyerek, evlatları, torunları ile 

                                                           
720 Cihan Aktaş, Rüzgarla İyi Geçinmek, s.235. 
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sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmektedir. Taşöz Apartmanı kullanıcısı ile yapılan 

görüşmede 1959 yılında Yozgat'tan önce Kumkapıya oradan Bayrampaşa'ya göç 

ettiklerini ardından Esenler'de 1964 yılında aldıkları arsaya yaptıkları tek katlı 

gecekondu evde büyükanne-büyükbaba, kardeşler olmak üzere geniş aile olarak 

yaşadıkları günleri ve yaşadıkları süreci aktarmaktadır. Birbirlerine tutunarak, geniş aile 

formunun mekânı olan aile apartmanına dönüşme sürecinindeki aile dayanışması dikkat 

çekicidir. "O zamanlar evimizin üstünde çatı vardı. Ama evimize hep su damlıyordu. 

Gece uyurken hep su damlardı yüzümüze. Evde, annem, babam, dedem, ninem de vardı. 

İki oda artık yetmez olmuştu. Çalışıyoruz, az çok para kazanıyoruz ama o yetmiyordu. 

En sonunda denkleştirdik, o evin üzerine bir ev daha yaptık. Yeni yapılan daireye biz 

ailece yerleştik ve alt katı kiraya verdik. İki oda bir salon toplamda 100 metrekareydi. 

Sonraki yıllarda bu iki katın üzerine birden iki kat yaptık. 1973-74 yıllarında diğer iki 

kat daha yapıldı ve dört katlı oldu. Son iki kat yani üçüncü ve dördüncü katları çift  çift 

daire yaptık. Biz ailece çıktık bazı dairelerde kardeşlerim, bazısında biz bazısında da 

kiracımız vardı. Şu an burası toplam sekiz daire. Kiracımız da var. Biz iki erkek kardeş 

olarak bu binada oturuyoruz. Bizim çocuklarımız da bu binada oturuyor. Benim iki 

oğlum da burada oturuyor. Kızım evli dışarıda." Gecekondudaki küçük yaşam 

alanlarını geniş aile üyeleri ile birlikte paylaşmakta ve daha sonra yapılan apartmanda 

yine aynı hislerle yaşantıyı devam ettirmektedirler.  

Vardar Apartmanı da geniş aile olarak yaşamını sürdürmüş bir aile 

apartmanıdır. "Benim doğduğum yer gecekonduydu zaten. Ama genişti. Tek katlı, kagir 

bir  haneydi. Altı odalı bir yer diyebilirim. O zamanlar sekiz tane amcamın bekar, 

sadece babamın evli olduğu bir zamandı ve ben orada doğdum. Yan tarafında arazimiz, 

arsamız. Bahçeliydi." Tüm birinci dereceden yakın akrabalar aynı evde yaşama 

tutunmaktadır. Yaşadığı aile apartmanını da evin genişlemiş hali olarak tarif 

etmektedirler. "Evimizin genişlemiş halini düşünürsek bu doğrudur. Çünkü bizde 

herkesin kapısının üzerinde anahtarlar durur. Gecenin ikisinde de açıp girebiliriz." 

Apartmanda evin bir odasından diğer odasına geçer gibi, katlar arasında rahat hareket 

edilmektedir. Aile apartmanlarında bulunan kiracılar da özenle seçilirken, zamanla 

mutlaka o ailenin bir üyesi haline gelmektedir. "Kiracımız da olmasına rağmen aileden 

birisi olarak görüyorum." Bu durum tüm katılımcılarda gözlenmektedir. Aile 

apartmanına gelen kiracılar zamanla bu geniş ailenin bir parçası olmaktadır. 
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Yavuz Selim Mahallesi muhtarı evin en üst katının geniş yapıldığını çünkü 

anne-baba ve evli erkek kardeşinin orada beraber kalacaklarını belirtmiştir. "Beraber 

oturacaklar diye dört oda bir salon olarak yapıldı orası. Aile büyükleri olduğundan 

dolayı gelen giden de olacağı için daire geniş yapıldı." 

1964 yılında Namık Kemal Mahallesi'nde  dünyaya gelen, beş çocuk babası 

emekli/işçi gecekondudaki yaşadıkları zamana özlemini belirtmenin yanında, 

çocukluğunun geçtiği eski gecekonduyu yıkıp, üzerine dört katlı aile apartmanı 

yapılmasını da kaçınılmaz bir mecburiyet olarak görmektedir. "Gecekondu evimizde 

kullanım yeri olarak bir salon, bir hol, bir oturma odası, birde küçük yatak odası vardı. 

Mutfak, banyo, tuvalet içindeydi. Bahçemiz vardı ve baya büyüktü. Lahana, pırasa, 

kıvırcık, soğan dikiliyordu.15 yıl o gecekondu evde yaşadık, daha sonra o evi yıkıp, 

1979’da tek katlı gecekondudan biraz daha büyük, 70 metrekare bir betonarme yaptık. 

1987 yılında evlendiğimde ailemle beraber bu evde oturduk. Yetmemeye başlayınca 

1989’ da üst katı yaptık. Çünkü ev artık kalabalıklaştı, sığmamaya başladık. İki kız 

kardeşim, annem, babam, eşim ve ben altı kişi olduk. Benim çocuklarım da olacağı için 

üst katı yaptık."  

Görüldüğü gibi aile apartmanı dede-nine, anne baba, amca, hala, gelin ve 

çocukların bir arada yaşamlarını devam ettirdikleri ve katlar arasında bir evin diğer 

odasına geçer gibi rahatlıkla girip-çıktıkları geniş bir aile mekânıdır.  

2.4.5.3 Ekonomik Gerekçeler 

Kullanıcılara sorulan "Burada yaşamayı neden tercih ediyorsunuz? Ekonomik 

olarak mı? Yoksa başka sebeplerden mi?" sorusuna verilen yanıtlarda ekonomik 

gerekçeler ön plana çıkmaktadır.  

Kullanıcıların büyük kısmı öncelikle ekonomik sebep, ardından kültürel 

bağlardan bahsetmektedir. "Öncelikle tabi ekonomik sebepten... Daha sonra kültürel, 

çocukların okulu burada olduğu için de mecburiyetten" şeklinde cevap veren kullancıya 

"ekonomik olarak biraz daha iyi durumda olsa burada oturmaya devam eder misiniz?" 

şeklinde soru yöneltildiğinde verdiği cevap ekonomik nedenin aslında çok önemli 

olduğunu göstermektedir. "Hemen, hemen kaçarım. Anında giderim. Huzuru ararım. 

Yoğunluk, betonlaştı şehir. 16 milyon nüfusu var bu şehrin. Sakin, stresin olmadığı bir 
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yere gitmek isterim. Ben köy ortamını çok severim. Köye, sahil kasabasına gitmek 

isterim." Ekonomik sebeplerle bu apartmanda yaşamını sürdüren birey, ekonomik 

olarak daha iyi şartlara kavuştuğunda buradan ayrılabileceğini belirtmektedir.  

Kiraya verilerek ekstra gelir elde edilmesi, ekonomik bir gerekçedir.  Diğer 

katları neden yapma ihtiyacı hissettiniz sorusuna verilen yanıt bunu ifade etmektedir. 

"Kira geliri olsun diye ve bir de büyük oğlum evlendiğinde oturur diye düşündük." Önce 

kiraya verilen kat, daha sonra evlenen bir çocuğa tahsis edilmektedir. Aile apartmanı 

kiraya verilerek bir yönüyle gelir getiren rol de üstlenmektedir. 

Ekonomik olarak sıkıştığımız zamanlarda apartman olarak birbiriniyle ve 

komşularıyla yardımlaşan aile bireyleri ekonomik olarak da birbirine destek olmaktadır. 

"O zamanlar insanların birbirine güveni vardı. Kredi filan yoktu. Ben kardeşime 

yardımcı olurum, o bana olur. Komşudan da alırdık.." Aile bireyleri arasındaki bu 

ekonomik ilişkiler de hayata tutunmada önemli bir destek faktörüdür. 

Komşuluğun bittiğini ancak ekonomik olarak bu apartmanda durmanın 

kendisine fayda sağladığını belirten kullanıcılar da bulunmaktadır. "Mecburiyetten. 

Ekonomik. İmkanım olsa şu an oturmam. Artık komşuluk bitti." Aile apartmanı 

kullanıcılarına; bireylerin birbirine ekonomik destek olmaları, kiraya verilerek ekstra 

gelir kaynağı olması açısıdan önemli bir ekonomik gerekçe sunmaktadır.  

2.4.5.4 Güvenlik Kaygısı 

Şehrin güvensiz ortamına karşın, mahalle içerisinde kendilerine ait güvenli bir 

sığınak olan aile apartmanı genş aile bireyleriyle bir arada olmanın verdiği güçle 

güvenlik kaygısını gideren bir unsurdur.   

Katılımcı yabancı insanların arasında yaşamak yerine tanıdık yüzlerle 

yaşamayı tercih etmektedir. "Aile apartmanı bana daha güvenle yaşanacak bir yer gibi 

geliyor. Çünkü tanımadığınız insanlarla koca bir apartmanı paylaşmak farklı bir şey. 

Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz ağır bir tabir olacak ama insanlar iki yüzlü 

derler ya. İşte o diğer yüzünü göremiyorsunuz. Bu insanların sürekli misafiri veya 

akrabaları geliyor. Bu insanlardan kötülük gelmeyeceğini de tahmin edemezsiniz." 

Yavuz Selim Mahallesindeki fotoğraçılıktan emekli olan katılımcı güvenlik kaygısını şu 

sözleriyle dile getirmektedir. "Apartmanımızı başkalarıyla paylaşmak istemiyorum. 
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Çünkü akşam gece 12 olduğunda herkes bilir dış kapı bizim içeriden sürgülenir. 

Kitleriz. Tedbir amaçlı. Hırsız girdi daha önceleri. Apartman olursa kiracılar vesaire 

gelirse kendimi bu bakımdan güvensiz hissederim." Güvenlik kaygısı nedeni ile bazı 

kullanıcılar kiracı almakta dahi tereddüt etmekte ve boş kalan dairelerini kiraya 

vermediklerini belirtmektedir. 

Aile apartmanında oturan bu ailenin diyaloğu güvenle ilgili kaygının genç 

nesilde de var olduğunu göstermektedir. "Benim bir tane oğlum var. Baba buradan 

ayrılırsak gideceğimiz yerde, yine aynı binada, beraber  oturmak istiyorum diyor. 

Çünkü biz karı koca çalıştığımız zaman çocuklarımızı size bırakmak zorundayım diyor. 

Biz karı koca çalışacağız diyor. Oğlum  sen bizi bakıcı olarak mı görüyorsun oğlum 

diyorum. Ama görüyorsun etrafı, maalesef baba diyor." Çocuğunu güvenle bırakacağı 

anne ve babasıyla aynı apartmanda oturmayı istemektedir.  

2.4.6 Yaşayanlara Göre Aile Apartmanlarının Dezavantajları 

Birinci dereceden yakın akrabalar ile aynı apartmanda oturuyor olmak bazı 

avantajlarının yanında dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Özlem duygusunun 

yaşanamadığı, çok fazla görüşme nedeni ile özel günlerin (doğum günü, bayramlar) 

anlamının fazla hissedilmediği belirtilmektedir. "Bıkmışız biz birbirimizden. Çok 

muhabbet tez ayrılık getirir derler ya." Özlem duygusu yeterince yaşanmamaktadır. 

"Uzak olmak bir yerde daha iyi. Gözden ırak, gönülden ırak olmaması gerektiğini 

düşünüyorum. Özlem duyulup daha farklı sarılırız. Şu anda annem mesela Terkos 

Karaburun’da oturuyorlar. 30 yıldır ordalar.Buradaki aile düzenini sağladıktan sonra 

o tarafa geçtiler. Özlem  duyuyoruz. Telefonla konuşurken daha farklı konuşuyoruz. 

Zaten aynı binada olduğun zaman hal hatır sormaya bu kadar önem vermiyorsun. 

Davranışlar daha sıradanlaşıyor, özel olmuyor. İşte bu yüzden ilişkiler de kentsel 

dönüşümle inanıyorum ki daha farklı olur." İlişkilerde yüz göz olma, artık sıradanlaşma 

bireylerin istemediği bir durumdur.  

Gürültü veya istenmedik başka durumlarda çok fazla müdahale yapılmamakta, 

genellikle "Gürültü olduğu zaman çıkıp bağıramıyorsunuz ya da sus diyemiyorsunuz." 

anlayışla ve hoşgörü ile karşılanmaktadır.  



 
 

193 

 

Aile içinde yaşanan olumsuz durumlarda apartmandan gitmek ebeveynlere 

karşı tehdit unsuru da olabilmektedir. "Zaman zaman oluyordu. Ufak tartışmalarda 

bunu tehdit unsuru olarak kullanıyorsunuz. Giderim buralardan diye."Aile 

apartmanında ebeynlerin gölgesinde olmak, evlatlar açısından destek olmanın yanında, 

kendilerini aşmalarına engel de teşkil edebilmektedir. "Kendi çocuklarıma da uzak bir 

yerden alırım. Çünkü çocuklarımın ayaklarının üzerinde durması lazım. Geliş 

gidişlerimiz özel olsun isterim." Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireyler bu 

alanı bulamamaktadır.  

2.4.6.1 Yeterli Konfor Sağlayamaması 

Sözlük anlamı olarak maddi ve bedensel rahatlık ile ilişkilendirilen konfor 

kavramı, kentsel çevre bağlamında değerlendirildiğinde fiziksel, ekolojik ve sosyal 

özellikleri barındıran çok yönlü bir durumu ifade etmektedir.721 

Konfor; fizyolojik ve psikolojik durumlara bağlı olan ve insan vücudu ile 

fiziksel çevre arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bir kavramdır. Bireysel olarak 

duyularımız aracılığıyla gerçekleşen çevre ilişkimiz, bu duyuların her birinin birlikte 

veya bağımsız hareket ederek bizi daha fazla ya da daha az konforlu hissettirmesiyle 

sonuçlanmaktadır.722 

Her türlü şartta kendi mahallesinden ayrılmak istemeyenlerin yanında 

ekonomik olarak biraz daha iyi durumda olduklarında buradan gitmek istediklerini 

belirten kullanıcılar bulunmaktadır. "Toprağa basmak istiyoruz ama konfordan da 

vazgeçemiyoruz. Korunaklı olsun, sıcak suyu olsun, spor yapabileceğimiz bahçesi olsun. 

Sebze,meyve de yetiştirmek isterim. Bakılabilecek tarzda hayvan da beslemek isterim. 

Kedi, tavuk gibi hayvanlar olabilir. Çocuklarımla birlikte olayı isterim. Çocuklarımla 

arkadaş gibiyiz, onlarla oynama ihtimalimiz her zaman var. Eşim de dahil her şeyi 

birlikte yapmak isteriz. Bu yüzden çocuklarımla vakit geçirebileceğim bir ortamı olsun."  

Yaşadığı mekâna kendisini ait hissetmesine rağmen istediği konforu 

bulamadığını da belirten katılımcı; "Ekonomik olarak biraz daha iyi olsam buradan 

                                                           
721 Ecem Baki ve Dicle Oğuz,"Kent ve Konfor", Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt.5,  Sayı.2, 2017, 

s.65. 
722 Baki ve Oğuz, s.66. 
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taşınmayı düşünürüm. Hemen, hemen kaçarım. Anında giderim. Huzuru ararım. 

Yoğunluk, betonlaştı şehir. 16 milyon nüfusu var bu şehrin. Sakin, stresin olmadığı bir 

yere gitmek isterim. Ben köy ortamını çok severim. Köye, sahil kasabasına gitmek 

isterim."Katılımcılar yaşadıkları apartmandave mahallede daha iyi yaşam kalitesi ve 

konfor istediklerini belirtmektedir. Kendi ekonomik imkanlarının el verdiği ölçüde 

yaşam kalitesi sağlayan, belli bir standartı olmayan bu binalar ekonomik gücü zayıf olan 

kullanıcıları tatmin etmemektedir. "Yani çok modern değil, vasat da istemiyorum. Yani 

yaşanacak şekilde ama her şeyin kalitelisi, iyi olanını isterim. Ben kendi evimi bile 

inşaat yaptıktan sonra elektrik, su tesisatını o zamanın zamanına göre yaptırdığım 

zaman herkes şaşırdı. Böyle bir şey olmaz diye." 

2.4.6.2 Yabancılaşma 

Esenler'de yaşanan hızlı kentleşme ve çarpık yapılaşma sonucunda insanlar 

yaşadıkları mahalleye yabancılaştıklarından söz etmektedir. Doğma büyüme 55 yıldır 

Esenlerli olan, emekli/işçi aile apartmanı kullancısı aşağıdaki ifadesi ile bunu 

aktarmaktadır."Burayı seviyorum ama yapılaşmadan dolayı, insanların 

yabancılaşmasından dolayı sevmemeye başladım.Esenler köy zamanından beri yanlış 

parselleme yüzünden ok yaydan çıktı. Ne zaman ki burası Bakırköy Belediyesi’ne 

geçtiği zaman burada herkes at oynattı. Sonrada parası olan kafasına göre imar 

uyguladı." 

Şehir yaşamının giderek yabancılaştırdığı bir ortamda, aile apartmanı ile 

birbirlerine sahip çıktıklarını belirtmektedir. "Çünkü insanlar her geçen gün 

yabancılaşıyor.  Mesela eski komşularımızla bizim irtibatımız devam ediyor. Ama yeni 

gelenleri insan belirli bir yaştan sonra tanımak istemiyor. Çevreye ve insanlara uzak 

duruyor. Yeni tanıştığımız insanlarla görüşmeye çekiniyor insan. Ama aile olunca 

bunlara gerek kalmıyor. Otomatikman birbirinize sahip çıkıyorsunuz." Kendilerini yeni 

gelenlere ve yeni nesle yabancılaşmış görmekte ve tanımadıkları insanlara ilk başlarda 

mesafeli davranmaları iletişimde zorluklar yaşatmaktadır. 

"Kendi sokağımdaki yaşlılar ölmüş, gençler devam ediyor. O yüzden bir 

değişiklik yok. Ama tabi ki daha dışarıdaki insanlarla biraz daha mesafeliyiz. Mesela 

eve dışarıdan bir gelin gelmiş, onun huyuna alışamamışsın. Bunun gibi olaylardır" 
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Yeni yapılan apartmanlarda oturanlarla komşuluk ilişkisi geliştirmede, yeni 

yüzlere alışmada yaşanan zorluklar aile apartmanı kullanıcısının sosyalleşmesinde bir 

dezavantaja dönüşmektedir. Eski alışkanlıkları yaşatmayı tercih etmekte oldukları 

söylenebilir. Kozmopolit şehir yaşamında, geçim kaygısının ve hızın ön planda olduğu 

gündelik hayatlarda aile apartmanı kullanıcısı eski komşulukları ve yüzyüze iletişimi 

bulmaya çalışmaktadır. Bunu tesis edemediği noktada dışlandığını hissederek, iletişim 

kurmada zorlanmaktadır. "Beton, F tipi cezaevi. Komşuluk yok, hiç bir şey yok. Oraya 

kilitleyip kendine bir nevi ceza veriyorsun. Yani sosyal medya, televizyona, görsele 

dikkat edin. Çevrenize dikkat edin. Bir misafirliğe gittiğinizde televizyon açıksa 

muhabbet olması çok zor. Dinlenmediğinizi hissediyorsunuz, değer almadığınızı  

hissediyorsunuz. Çünkü iki de bir karşıdaki ekrana bakıyor insan. İster istemez 

böylelikle saygı görmediğinizi hissediyorsunuz. Genelde ben gittiğim yerlerde 

kapattırıyorum." Komşular arası iletişimin giderek azaldığını ifade eden katılımcılar 

sadece eskiden kalma komşuları ile görüştüklerini belirtmektedir. Gençler arasında bu 

iletişim giderek zayıflamıştır. "İletişim koptu, gidiyor. İnsanî iletişimimiz yok artık, 

sadece teknolojik iletişim var. Eskiden insanlar kimin evinde hastası var, kimin çocuğu 

olmuş, kiminki askere gitmiş…Herkes herkesin her şeyini bilirdi aşağı yukarı…" 

2.4.6.3 Sosyal Mesafeler 

1994 yılında müteahhitlerin mahalleye girmesiyle yeni apartmanlar 

yapılmasıyla, mahalleye gelen yabancı insanlareski mahalleliyi genel olarak huzursuz 

etmiştir. Yeni gelenlere sosyal mesafeler zamanla giderek arttığı gözlenmiştir. Namık 

Kemal Mahallesi katılımcısı mahalleye yeni taşınanlar ile ilgili olarak; "Bu durumda 

komşuluk edenler de oldu, etmeyenler de oldu. Ama bizim bu tarafta hiç değişiklik 

olmadı. Bizim sokakta komşuluk hep devam etti" kendilerinin komşuluğu devam 

ettirdiğini dile getirmiştir. Bu söylemin tersi durumu yaşayan aile apartmanı kullanıcısı 

yaşadıkları süreci ve dışlandıklarını şöyle aktarmıştır. "Müteahhitlerin mahalleye 

girmesinde. Daha çok katlı apartmanlar yapıldı. Yabancılar gelmeye başladı, sıkıntılar 

ortaya çıktı. Karadenizlilerle çok bir sıkıntı yaşamazdık ama İç Anadolu ve Doğu 

Anadolu'dan gelen komşularımız bizi Müslüman gözüyle görmüyorlardı. Şu anda bile 

bazen soruyorlar siz hangi din, hangi tebaadan sınız diye?Biz de diyoruz ki biz öz be öz 



 
 

196 

 

Türküz, Müslümanız. Bu sıkıntıları yaşadık.Tabi ki bunlar bizim zorumuza gidiyor. Çok 

dışlandık. Bu da içimize kapanmamıza sebep oldu." Bu nedenle 'bizim insanımız'diye 

tanımladıkları kendi hemşehrileri dışındaki komşularla sosyal mesafeler artmıştır.  

Bir diğer kullanıcı gelen yabancıların mahalle kültürünü bozduğunu 

aktarmıştır. "Müteahhitler buraya çok katlı apartmanları yaptıkça farklı insan grupları 

mahallenizdeki samimi ortamı ve kültürü bozdu. Yaşlılarla birlikte çok az kişi 

kaldı.Onlar da gidince büyük olarak biz kalıyoruz. Biz de kendimizi kaybettik mi 

tamamen sosyal yaşantımız bitmiş olacak. Tam bir şehir olacak. Kimse kimseyi 

tanımayacak." Kimsenin kimseyi tanımadığı yeri tam bir şehir olarak tarif eden bu 

kullanıcı için tanıdıklık önem arz etmektedir. Mahalleye yeni gelenlere yabancı gözü ile 

bakmak ve onlara sosyal mesafe koymak, kiraya verip-vermeme durumlarına etki 

etmiştir. "Biz aile apartmanında alışmışız, büyümüşüz. Yabancıları, tanımadığımız 

insanları pek istemeyiz. Evimiz boş duruyor ama kiraya vermiyoruz." Genel olarak eski 

komşular ile aralarındaki iletişimi yeni gelenlerle tesis edememişler ve sosyal mesafeler 

giderek artmıştır. "O bağ gitti. Mesafe açıldı. Büyüklerimiz  vefat etti. Bu ilişkileri şimdi 

kurmak ise imkansız. " Artık sadece kendi tanıdıkları ile iletişim kurmayı tercih ettikleri 

görülmektedir. "Yandaki apartmanla pek bir samimiyetim yok. Diğer taraftaki 

apartmanda amcamın çocukları oturuyor zaten. Görüşüyoruz." Akrabalar veya 

hemşehriler dışındakiler ile aradaki sosyal mesafe artmıştır.  

2.4.7 Aile Apartmanın Sunduğu  İşlevsel Fayda ve Beklenti 

Aile apartmanı kullanıcılarına bir çok işlevsel fayda ve avantaj sağlamaktadır. 

Aile bağlarına şehir hayatının yapacağı olumsuz etkiler en aza inerken, geniş aile formu 

korunarak, aile içi dayanışma kültürüyaşatılmaktadır.  

Kullanıcı yaşadığı aile apartmanının sunduğu yakın ilişkiler nedeni ile  olumlu 

olarak görmektedir. "Bence çok daha olumlu oluyor. Çünkü teknolojik olarak bakarsak, 

gelinen noktada aile bağları son derece kopmuş durumda. O yüzden ne kadar iç içe 

olurlarsa, insanlar en azından birbirlerine yardım etme, derdini paylaşabilir konumda 

olurlar. O yüzden ne kadar aile olursan ol, gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye 

bir tabir vardır. Zamanla o aile bağları kopuyor ve bu birlik beraberlik ortadan 
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kalkıyor. İnsanlar birbirine yabancılaşıyor. Ne kadar iç içe olurlarsa insanlar o kadar 

birbirlerine yardımda bulunabilir." 

2.4.7.1 Güvenli Ortam 

Aile apartmanı güvenliği sağlama açısından kullanıcılarının beklentilerini 

karşılamaktadır. Her açıdan güvenli bir ortam sunan aile apartmanı kullanıcıları 

tarafından "huzurlu ve güvenli bir yer" olarak tanımlanmıştır. Aile bireylerini dış 

dünyanın kötülüklerinden koruması yanında çocuklar için güvenli bir oyun alanı da 

oluşturmaktadır.Cadde üzerinde bulunan aile apartmanında büyüyen çocuklar sokakta 

güvenle oynayamadıkları için apartman içinde diğer aile üyelerinin çocukları ile 

büyükebeveynler ile sosyalleşmekte, sokakta oynayamama durumunun olumsuzluğu en 

aza indirilerek, aile apartmanı gelişimlerine olumlu katkı yapmaktadır.Atatürk Caddesi 

üzerinde bulunan Taşöz Apartmanının bu duruma örnek olduğu kullanıcının şu 

sözünden anlaşılmaktadır. "Aile içinde çocuklar zaten birbiriyle oynuyorlar. Şu anda 

çocukların dışarıda oynayacak alanları da yok. Eskisi gibi değil ki. Biz eskiden sokakta 

top oynardık, caddeden bir araba zor geçerdi. Şimdi karşıdan karşıya korkarak 

geçiyoruz." Sokakta oynama imkanı bulamayan çocuklar için aile apartmanı güvenli bir 

oyun alanı olmaktadır. 

YükselSelver Apartmanı kullanıcısı tanıdık yüzler ve aşina sosyal ilişkiler 

içinde hem apartmanı, hem de mahallesinde kendisini güvenli bulmaktadır." Ben 

burada kendimi güvende hissediyorum. Hem apartmanda, hem mahallede kendimi 

güvende hissediyorum." Tanıdık ve aşina yüzler aile apartmanı kullanıcılarına güven 

vermektedir. 

2.4.7.2 Kendine Has Bir Yaşam 

Aile apartmanı kullancısına özgürce ve dilediğince bir yaşam alanı 

sunmaktadır. "Ailece oturup istişare ettiğimizde şöyle konuşuyorduk. Mahalleye 1994 

senesinde müteahhitler girmeye başladı. Biz dedik ki; bu güne kadar kendi binamızda 

hep özgürce yaşadık. Gece iki de de girdik, üçte girdik, çıktık. Bağırdık, çağırdık, 

eğlendik, güldük, coştuk. Biz kaldıramayacağımızı düşündük. Yabancılarla yapamayız 

dedik. Torunumuz aşağı inecek, yukarı çıkacak, ben istediği zaman inip, çıkarım, 
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gürültü olacak, bir şey olacak. Kaldıramaz insanlar diyerek biz böyle tercih ettik." 

Kendi binamız diye dile getirdikleri küçün dünyada özgürce hareket etme imkanı 

bulunmaktadır.  

2.4.7.3 Sosyalleşme 

Çocuklarınız aile apartmanınızdaki kardeş çocuklarıyla mı oynarlar? Yoksa 

sokakta, mahallede diğer çocuklarla oynamasına müsaade eder misiniz? sorusunagenel 

olarak hem apartaman hem de sokakta diğer komşu çocukları ile oynadıkları cevabı 

verilmiştir. Aile apartmanında büyüyen çocuklar dışa kapalı değil, her iki deneyimi 

yaşayan sosyalleşme seviyesi iyi durumda olan çocuklardır. Ancak öncelik aile 

bağlarının kuvvetli olması bakımından akraba çocukları ile kaynaştırma yönündedir.  

Kullanıcı öncelikle aile ama sokakta da oynamalarında bir sorun 

görmemektedir. "Apartmandaki kardeş çocuklarının beraber oynayıp, birbirlerini 

kollamalarını, herhangi bir durumda birbirlerine destek çıkmalarını isterim. Çünkü 

diğer arkadaşlar geçici ama onlar kuzenler kalıcı." 

Ancak aile bağları çok önemli olduğu için öncelik aile içerisindeki çocuklar ile 

bağ kurulması şeklindedir. "Tabi ki önellikle zaten kendi bünyemizde oyunu öğrendiler. 

Bunu da her zaman desteklerim. Ama bence önce dışarı. Çünkü paylaşımı, yaşamaları 

gerekiyor. Sürekli olarak içeridekilerle olmuyor bu iş. Dışarıdaki çocuklarla da mutlaka 

oynayacaklar. Çünkü asıl  hayat dışarı öğrenilir, içeride değil." Çocuklar hem 

apartaman içinde hem de sokakta oynamaktadır. Dışa açık bir forma sahip olan aile 

apartmanlarında çocuklar her iki deneyimi de yaşamaktadır. "Çocukların oyun oynama 

alanları hem komşu çocukları, hem aile apartamanı içinde akraba çocuklarıyla yani her 

ikisiyle de desem daha doğrudur. Ama aile içinde yani apartman içerisinde periyodik 

olarak komşular bize, biz onlara gittiğimiz için her iki şekilde de olabilir. Hava 

şartlarına göre de değişir. Hava güzelse sokakta da oynarlar." Yetişkin aile bireyleri 

için de bulunduğu mahalle sosyalleşmesi için önemlidir. Fakat şehrin sadece alıştıkları 

mahallesinde sosyalleşmeyi tercih etmektedirler.Farklı formlar, semtler onlara soğuk 

gelmektedir. "Hep bu tarz evlerde yaşamaya alıştığımızdan dolayı. Doğup, büyüdüğün, 

anılarının olduğu yaşadığın yere alışıyorsun. Mesela bizim aşağıda devamlı çay 
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içtiğimiz bir kahve  var. Benim kahve kültürüm yoktur. Ama oradakilere bir selam 

verdiğimiz zaman bile ben kendimi sanki huzurlu hissediyorum. Büyük apartmanlarda, 

rezidanslarda kişilerin kendi arasındaki sosyal faaliyet ortamı ortadan kayboluyor. 

Komşu komşuyu tanımıyor. Belki de on dört daireli apartmanda hiç kimseyle 

selamlaşmıyorsun. Ya da ayda bir selamlaşıyorsun. Komşunun ne iş yaptığını 

bilmiyorsun. Kimin nesidir bilmiyorsun? Ama en azından burada böyle bir sosyallik 

var. " Ev hanımları da komşuluk ilişkileri ile sosyal yaşamda yer almaktadır. "Mimar 

Sinan Mahallesi için komşuluk ilişkisine bakıldığında hala devam eder. Burada şu anda 

çay günü, altın günü olsun herkes birbirini çağırır. Yine devam ediyor. Mesela altın 

günü yaparlar, bir komşu katılmamış olsa bile çaya ayıp olmasın diye o komşuyu da 

çağırırlar. " 

2.4.7.4 Ekonomik Fayda 

Aile apartmanıbir çok yönüyle aile bireylerine ekonomik olarak fayda 

sağlamaktadır. Kiraya verilen dairelerden elde edilen gelir ve oturanlar arasındaki 

ekonomik yardımlaşma, yaşanılan sıkıntıların kolay atlatılmasını sağlamaktadır.Aynı 

zamanda aile apartmanlarının giriş katları dükkan olarak değerlendirilmekte bu da 

aileye ekonomik bir destek sunması açısından çok büyük önem taşımaktadır.  

İbrahimoğulları Apartmanı ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Taşöz Apartmanı, 

YükselSelver Apartmanı'nın alt katları dükkan olarak ayrılmıştır. İbrahimoğulları 

Apartmanı kullanıcısı giriş katın ekonomik bir fayda sağlamasını şu şekilde aktarmıştır.  

İbrahimoğulları Apartmanı kullanıcısı; "1984 yıllarında iki katlıydı evimiz. 

Babamın işi dolayısıyla alt taraflar dükkana dönüştü.Küçük bir pres atölyesi vardı. 

Pergel, çıt çıt, makas, kırtasiyemiz vardı, çekyat mekanizmaları vardı onları yapardık. 

Florasan lambaların baskılarını yapardı. Küçük bir sanayi dükkanı gibi idi alt katımız. 

Babam ve amcam alt katları dükkan yaptılar." apartmanın ekonomik işlevini 

aktarmıştır. Ekonomik sebeplerle Esenler'e gelen aileler mutlaka ekonomik olarak 

yardımlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Katılımcının "Göçer ailelerin hepsinin ortak 

noktası, memleketlerindeki işsizlik, sanayinin batı da olması oldu." ekonomik sebeple 

göç eden aile olmaları ve bu noktada yardımlaşma dikkat çekmektedir.  
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Aile apartmanı içinde ekonomik sıkıntı olduğunda genellikle yardımlaşma 

yapılmaktadır."Ekonomik anlamda darlık yaşadığımda tabi ki de yardımlaşırız. Benim 

en büyük destekçim ortanca ağabeyimdir benim."Genel eğilim katılımcının ifade ettiği 

gibi; "İmece usulü olur. Şu ana kadar olmadı ama olsa ilk olarak aile içinde 

hallederiz."ekonomik sıkıntının imece usulü çözülmesidir.  

2.4.7.5 Hayal Bahçesi, Ev Hayalleri, Beklentiler 

Kullanıcılar "Hayalinizde bir ev canlandırsanız, yaşamak istediğiniz 

hayalinizdeki ev nasıldır, bize biraz anlatır mısınız?" şeklindeki soruya genel olarak 

bahçeli, tek veya iki katlı, müstakil evler hayal ettiklerini belirtmişlerdir. "En fazla iki 

katlı, dublex tipi ve en azından bahçesi olan bir yer olmalı. Tabi İstanbul’da biraz zor… 

Ama İstanbul dışında bu mümkün." 

Buna benzer bahçeli bir ev hayalini Taşöz Apartmanı kullanıcısı da dile 

getirmiştir."Hayalimdeki ev, bahçeli bir ev. Önceden buralarda evler hep bahçeliydi. 

Bahçeler de kuyular vardı. Ama şimdi kuyular kalktı. Her yer bitişik nizam oldu. 

Hayalimdeki ev, bahçeli, daha geniş, daha rahat olurdu." 

Namık Kemal Mahallesinde aile apartmanında oturan emekli/İşçi, beş çocuk 

babası doğduğu ve çocukluğunun 15 yılını geçirdiği tek katlı gecekonduyu hala capcanlı 

hafızasında tutmakta olduğu, mimiklerinden anlaşılırken, geçmişe olan özlemini gözleri 

dolarak anlatmıştır. "70 metrekare olan evimizi ben hiçbir binaya değişmem. Çünkü 50 

metrekareye yakın bahçemiz vardı. Çok büyük kavak ağacımız vardı. Evimizin önünde 

sarmaşık ağaçları, siyah üzüm bağı vardı. Eve girişte bir tahta kapı vardı. Tahta 

kapıdan girerken sağ tarafta güller, menekşeler vardı. Bahçemiz bir köy havasındaydı. 

Villa tipiydi. Şimdi betonlaştı. Daha kötü oldu." Aynı kullancının hayalindeki ev ise 

çocukluğunun geçtiği o gecekonduda tekrar yaşamaktır. "Ben o eski oturduğum evi 

hayal ediyorum. Bahçesiyle,  gülleriyle, sarmaşığıyla… Üzüm asmasıyla, ağaçlarıyla. O 

küçük 70 metrekarelik evi hayal ediyorum.  Başka bir şey düşünmüyorum."  Geleceğe 

dair umutları ve beklentileri olan aile apartmanı kullanıcıları, şehrin genel mimari 

yapısının devlet eliyle düzenlenmesini beklemektedir. Almanya'dan bir anı anlatan 

katılımcı, planlı ve programlı yapılmış bir şehrin neden kurulduğu sorusunu soruyor ve 

cevabı "Yaşamayı seviyor" şeklinde kendisi vermektedir. Şehri mühendislik ve estetik 
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kaygılarla kurmanın yaşamayı sevmeye eş değer tutulduğu söylenebilir. "Almanya’da, 

1940’larda ateş tuğladan, sıvasız yapılan binalar hala duruyor. Şehre baktığında o 

kadar güzel görünüyor ki. Sokağın bir ucundan bakınca sonunu görüyorsun. Çatılara 

baktığında yükseklik hepsinde aynı. Bu adamlar aptal mı? Neden bu şekilde şehir 

kuruyor? Çünkü yaşamayı seviyorlar." 

Çocukluğunun geçtiği gecekonduyu ev olarak tanımlayan İbrahimoğulları 

Apartmanı kullanıcısı hayalindeki evi; "Tek katlı, beş artı bir evde yaşamak isterim" 

şeklinde belirterek yine geniş ailesiyle oturabileceği kadar büyük ve rahat olmasını 

istemektedir. Aile apartmanı kullanıcıları şehrin yatay mimari ile mahalle konsepti 

üzerine kurulmasını temenni etmektedir."Şehrin siluetini bozdular. Yapılar fazla olunca 

çirkinleşti. Benim hep kafamdan yatay mimari geçiyor. Mahalle konsepti, yatay olmalı. 

Üç beş katı geçmemeli. Mesela Sulukule'deki yapılan yeni binalar çok iyi oldu bence." 

Vardar Apartamanı kullanıcısı kendisinin çocukluğu yaşadığı yerdeki bahçeli 

bir gecekonduda geçmesi, çocuğu için de bahçeli bir ev hayal etmesini etki ettiği 

söylenebilir. Aslında kendisi bu apartmanda ve bu hareketli mahallede olmaktan son 

derece memnun, özellikle çocuğu için bahçeli bir ev hayal etmektedir."Bahçeli olmalı. 

Bunu daha çok çocuğum için arzu ederim. Biraz nefes alabilmek için isterim. Ben 

doğacıyım. Fakat toplumdan uzak yaşamayı çok sevmiyorum. O sessiz ortamlar benim 

karakterime çok uygun değil.Keşke imkanım olsa da bulunduğum yerde tek katlı, önü 

geniş bir bahçeli bir evim olsa." 

Erzurumun bir köyünde büyüyen ve 14 yaşında Esenler'e gelin gelen 

kullanıcının ev hayali şu şekildedir."Biz çocukluktan bu yana hep tarla ve bahçelerde 

yetiştiğimiz için bahçeli bir evim olsun. Toprakla iç içe olsun, çiçek falan ekeyim 

isterim. İki katlı olsun. Biz kalabalığız misafir falan gelince kalmaya yerim olsun. 

Çocuklar da var. Tabi bu imkanlar İstanbul'da olmadığı için bir daire olsun ama bizim 

olsun diyoruz şu an." Yine geniş ailesiyle yaşayabileceği kadar büyük ve bahçeli, 

toprakla iç içe bir ev hayal edilmektedir. Şu an yaşadığı üç katlı evi baraka olarak 

tanımlayan kullanıcının hayali de yine bahçeli bir evdir. "Çocukluğumdaki gibi bahçeli 

bir ev. Bakabileceğim kadar tavuk. Artık yaş ilerledi keçilerle falan uğraşamayız. 

Hayvan beslemeyi severim. Kedi köpek beslemek isterim. Bahçeye bir şeyler ekip 
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dikmek isterim. Sebze, meyve. Ev yine üç katlı olmalı. İki tane evladım var, aile 

büyüyecek, onların çocukları, benim kendi kardeşlerim, hanımımın tarafı da sekiz 

kardeşler. Farz et ki çakıştılar geldiler iki aile kardeşleri. Onları ağırlayabileceğim, 

ben kalabalık aile yetiştiğim için kalabalığı misafiri severim. Her katta beş oda olmalı. 

Hepsi de döşeli. Kendime bir tane şark odası isterim. Kendi odam hariç doğalgaz ile 

ısıtmalı olmalı. Kendi odam ya şömine veya kuzine ile ısıtmalı olsun isterim. " O da 

geniş ailesinin, misafirlerin kalabileceği kadar büyük bir evde yaşamayı istemektedir. 

Aynı kullanıcı kentsel dönüşüm olursa dubleks bir ev almayı hayal etmektedir. "Benim  

hayalim eğer Allah nasip ederse kentsel dönüşüm olup, binalar yapılıp, satıldıktan 

sonra benim amacım çatı katı dubleks bir ev almak. Çatı da ben oturup, aşağıda 

oğlumun oturması. Biz öldükten sonra da çatı katı kızıma kalır. O biraz daha az 

nasiplensin, ne yapalım." 

Diğer bir kullanıcı yeğenleri, eşinin ailesini, kardeşlerini kısacası tüm 

akrabaları ile yaşayabileceği 15-20 katlı bir ev hayal etmektedir. "Öncelikle hayalim 

buradaki komşularımızla beraber yaşamak olurdu. Onun dışında toprağa basmak 

isterdim.Ailemle beraber olmak isterdim. Arkadan gelenleri de düşünürsek 15-20 kat 

olması gerekir. Çocuklarımla beraber olmayı isterdim. Yeğenlerde var çünkü. Hatta 

eşimin ailesinin de gelmesini isterdim. Kardeşlerimi de hesaba katacak olursak, keşke 

öyle bir imkan olsa hep beraber yaşasak." Buradan da görüldüğü gibi aile apartmanı 

kullanıcılarında aile bağları son derece kuvvetlidir.  

Yine bahçeli bir ev hayali olan kullanıcı, çocukları ile birlike yaşayacağı üç 

katlı bahçeli, yeşillikler içinde, sakin bir ev hayal etmiştir. "Bahçeli isterdim, müstakil 

isterdim. Ufak bir bahçem olsun isterdim. Kendi çocuklarımla oturmayı isterdim. Fazla 

değil üç kat isterdim. Oğluma, kızıma ve kendime. Bahçemde gülüm olsun, çiçeğim 

olsun, gidip bahçeyi sulayacak kadar bir yerim olsun fazla bir şey istemem.Yere kadar 

camları olan, alabildiğine önü açık, denizi gören, yeşillikler içinde bir evde oturmak 

isterdim. İki katlı olmalı. Ben ikinci katında oturmalıyım ki etrafı rahat görebileyim. 

Açıklık ve ferah olmalı etrafı.  Sebze, meyve olmasa da yeşillikli olmalı. Ama önü 

tamamen açık olmalı. Çok odası olmamalı. Sakinlik istiyorum." Bir başka bahçeli ev 

hayalinde, misafirlerine dalından meyve ikram etme hayali de bulunmaktadır. "Evet, 
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bahçeli olmalı. Toprağa basmalıyım. Çocuklarım, torunlarım, gelen misafirlerim 

toprağa basmalı. Olabiliyorsa meyveyi dalından koparacak ya da gölgesinde oturup bir 

çay içirmeliyim meyve ağacımın altında." Tüm geniş ailenin etrafında toplanacağı geniş 

avlulu bir ev sistemi de hayaler arasındadır. "İstanbul dışına çıktığın zaman, köylerde 

büyük bir arazi vardır. Bu arazide büyük bir avlu  vardır. Herkesin evi vardır. O büyük 

avlunun içerisinde herkes birbirini görür. Öyle bir sistem yapardım." 

Sığınak ve dükkan bulunması gibi realist bir yaklaşım sunan da olmuştur. "Altı 

sığınak, giriş dükkan olacak şekilde. 3 kat yapardım. Birisi kızıma, birisi oğluma, birisi 

bana. Bahçeli olsun isterim. Evcil hayvan çok severim. Köpekleri çok severim. Bu 

sebeple isterim." 

Katılımcıların genel olarak ev  hayalleri ve beklentileri; bahçeli, en fazla iki 

katlı, geniş aileyi içine alabilecek büyüklükte, hayvan besleyebilecekleri, toprağa 

basabilecekleri, meyve ve sebze yetiştirebilecekleri bir ev şeklinde olduğu 

görülmektedir.  

2.4.8 Esenler'de Mahalle Kültürüne Ait Notlar 

Göç ile oluşan mahallelerde yardımlaşma ve komşuluk ilişkileri son derece iyi 

durumdadır. İlk gelenler sonraki gelenlere yardımcı olup, dayanışma içerisinde 

yaşamlarını sürdürmektedir.  

Mimar Sinan Mahallesi'nde komşuluk ilişkileri son derece iyi derecede olduğu 

aşağıdaki anlatımdan anlaşılmaktadır. "Apartmanınızda diğer dairelerde oturanları 

komşu olarak değil, geniş bir aile olarak görürüm. Bizim sadece apartmanımızda değil, 

mahalleyi de pek komşu gibi görmeyiz. Onları da aileden görürüz. Biz çok içi içe 

büyümüşüz ve ilişkilerimizi mahalleli ya da komşuluktan çok daha ileriye götürmüşüz. 

Biz komşu kızını dahi alamayan bir toplumuz. Komşu kızı alınmaz bizde. O yüzden 

akrabalık bağları çok kuvvetlidir. Şu akla geliyor bazen canım insanın gönlü kayabilir. 

Evet doğrudur. Buna lafımız yok. Ama biz küçükken öyle kodlarla büyüyoruz ki o 

kodların hepsi kendimizi tanıdığımız kıvama geldiğimiz noktada o kodlar ön plana 

çıkıyor ve böyle bir şeyi düşünme şansımız bile yok. Aklımıza bile gelmiyor. Öyle bir 
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şans dahi yok. O nedenle biz herkesle abla kardeş, ağabey kardeş ilişkisini çok güzel 

yaşayan bir mahalleyiz."  

Müteahhitlerin mahalleye girmesi ve çok katlı apartmanların yapılmaya 

başlanması ile komşuluk ilişkilerinin yeni gelenler ile kurulamadığı belirtilmektedir. 

Namık Kemal Mahallesi kullanıcısı emekli/işçi bu durumu şu şekilde aktarmaktadır. 

"Mükemmel komşuluk ilişkileri vardı. Birinin başı ağrırsa, bir şey olsa biz koşardık. 

Düğünler de, cenazelerde, cemiyetlerde hep birlikte olurduk. Herkes birbirini tanırdı. 

Ama şimdi o bozuldu. Betonlaşınca, bir de müteahhitler buralara girince komşuluk 

ilişkilerinde bozulma başladı … Ben iyi hatırlıyorum. 1973-74'lü yıllarda mahalle de 

herkes birbirini tanırdı. Her akşam sohbet, muhabbet, çay… Televizyon yoktu zaten 

herkeste. Olanlarda da siyah beyaz vardı. Radyo vardı. Mükemmel komşuluk ilişkisi 

vardı. Ama şimdi kalmadı. O yok şu an." Yeni gelenlerle kurulamasa da, geçmişe ait 

güzel anılarla dolu bir komşuluk ilişkisi bulunmaktadır. İlk gelenlerin daha sonra diğer 

akrabaları da yanlarına aldıkları göçle oluşan bu mahallelerde bolca yakın akraba 

bulunmaktadır. "Mahallede komşuluk ilişkileri olarak yüzde sekseniyle biz akrabayız 

zaten. Mahallede kendi düğünlerimizde çıkarız mahallede kendimiz yaparız. Aşağıda 

top oynasak, hemen su indirirler. Bu kültürümüz hala devam ediyor. Evet yeniler geldi 

ama. Örneğin iki sene önce yaptığımız sokak iftarında canlı yayınlar yapıldı. 600 kişilik 

sokak iftarı yaptık." Sokak adeta geniş bir aile ortamı olmakta ve komşuluklar da aile 

ilişkisi gibi gelişmektedir. Bazıları hala eski komşulukları devam ettirmektedir. "Biz 

mahallede çok eskiyiz. Genelde mahalledeki insanlar da eski olduğu için diyalogumuz 

çok iyidir ve hala öyledir." 

Kendilerinden olan sıkıntıları tolere eden aile apartmanı kullanıcıları, 

apartmana taşınan yabancı diye tanımladıkları komşularına aynı hoş görüyü 

göstermemektedir. "Çok farklı kültürler geldi, kimsenin kimseye saygısının olmaması 

beni rahatsız ediyor. Yan apartmanda amcamın apartmanına Karslı bir aile taşındıkları 

gün, amcamın gelini gece 11'de süpürge çalıştırdı diye eve polis getirttirdi. Herkesle 

sorun yaşadı. Benim bir yan komşum çocuğunu evlendirecekti, gece bir de matkap 

çalıştırdı. Ama niye, ben biliyorum ki o kişi mecbur olmasa onu çalıştırmayacak. Üç 

dört gün sonra düğünleri var. Ben bunu tolere ederim. Kendi aramızda bunu hallederiz. 
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Ertesi gün münasip bir dille konuşurum. Kesinlikle polis çağırmam. Mesela cenaze 

olduğunda cenaze evinde yedi gün yemek pişmez. Yedi gün boyunca yemek taşınır, 

komşulardan. Böyle örf ve adetlerimiz var. Gelin aldığımızda gelin cumalarımız olur. 

Kadınlar toplanır hem Kur'an okur, hem eğlenirler." Diğer bir kullanıcı da yine 

eskilerle olan komşuluk ilişkisinin iyi olduğunu ve yeni gelenlerle bu ilişkiyi 

kuramadıklarını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen ilişkide olduğu komşularla aile 

olduklarını ve bu mahallede kendisini güvende hissettiğini belitmiştir. "O zamanlar 

trafik yoğun olmadığından ve her taraf toprak olduğundan rahat oyun 

oynayabiliyorduk. Komşuluk ilişkilerimiz daha güzeldi. O zamandan kalan 

dostluklarımız hala devam ediyor. Yeni gelenlerle pek kuramadık komşuluk ilişkisi. 

Zaten yaşlılar kolay kolay irtibat sağlayamıyor. Ama eskiden kalma arkadaşlarımızla 

bir aileyiz artık. Büyüklerimiz, abimiz, ablamızdır, küçüklerimiz kardeşimiz. Onlarla 

hala görüşüyoruz. Bizi burada tutan bu aslında. Yoksa maddi olarak buradan 

alacağımız kirayla İstanbul dışında çok daha rahat bir yaşam sürebiliriz. Ama inanın 

tatile gidiyoruz burasına alışmışız, bir an önce buraya kendimizi atmak istiyoruz. 

Buraya gelmek istiyoruz. Kendimizi burada güvende hissediyoruz. Esenler aslında 

normalde biraz kozmopolit ama insanlar buraya güvenmiyor. Ama ben yaşadığım 

mahallede kendimi güvende hissediyorum." 

Zamanı geri döndürerek 70-80'li yıllarda yaşadıkları komşulukları tekrar 

yaşamak isteyen kullanıcı; "Geriye dönüp şöyle bir düşündüğüm zaman, 71 

doğumluyum, 7-8 yaşlarımdan sonra aklım başımda diye düşünüyorum. Halen daha  

keşkezaman70'lerde,  80'lerde takılsaydı diye düşünürüm çoğu zaman. 90'lara geçerken 

başa alıp, tekrar başa sarıp 70'lere,  80'lere dönse. O zamanlar insanlarda birbirine 

sahip çıkma,  birbirleriyle yardımlaşması vardı.O zamanlar biz belediye otobüsleriyle 

mahalledeki abilerimiz ve ablalarımızla Gülhane Parkı'na pikniğe giderdik.Şimdi 

taksiyle gitmeye kalksak dahi yorucu olur bize. O zaman biz çantalar ellerde, akşamdan 

bir şeyler hazırlanmış, dolmalar sarılmış, börekler yapılmış olarak belediye otobüsünü 

bekleyeceğiz, bilmem kaç durak gidip de Gülhane'ye gideceğiz. Yol zaten iki saat 

çekiyordu. Orada eğleneceksin ve bir daha geri döneceksin. Bunu mahallece biz 

yapabiliyorduk. İşte bu yüzden ben 90'lara gelince, 70'lere,  80'lere bir daha geri dönse 

zaman çok istiyorum. "şeklinde aktarmıştır. Yeni gelenlerle kurulamayan ilişki, eski 
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komşularla en iyi şekilde devam etmektedir. "Komşularla ilişkimiz çok iyiydi. Bizim eski 

komşularla arkadaş ilişkilerimiz çok iyiydi. Ama yeni gelenlerle pek olmuyor. Hala 

eskilerle görüşüyoruz. Bu mahalleden taşınsalar bile geliyorlar. 30-35 sene önceki 

komşularımızla hala görüşüyoruz. Ev oturması yaparız. Çat kapı gideriz burada 

oturanlara eski komşularımıza da. Telefon edip de müsait misin diye sormayız. Eğer 

evdeyse çat kapı gideriz. Allah ne verdiyse, oturur yeriz. Sohbet ederiz." 

Mimar Sinan Mahallesinde oturan kullanıcı oturdukları evin geçmişine ait 

bilgiler ve anılar sunarken mahalleye ve eski komşularına olan duyguları gözlerinin 

dolmasına neden olmaktadır. "Buranın tüm yapım aşamalarını biliyorum, çocukluğum 

burada geçti. O zamanlar teras katta oturuyorduk. O zamanlar Bayrampaşa cezaevinde 

bir çatışma olduğu zaman tek katlı evden biz oraları görüyorduk. Terasta oynardık, 

köpeklerle oynardık. Bazı filmler boş bir arsa vardı, orada izletirlerdi.  Plastik toplarla 

oynamamız, biz okula giderken, sabahları, önceden yaşlı komşularımızın sokakları 

süpürmesi… Rahmetli annem babamı işe yollayınca süpürgeyi alır, kapının süpürürdü. 

Sonra onları bir yere toplarlardı. Mesela Ramazan ayında, yemeğini yapan bayanlar, 

örgüsünü alır, kapının önünde otururdu. Ramazan dışında çay içerlerdi kap önünde, 

bizi çağırırlardı oğlum gel bir çay iç veya bir kurabiye verirlerdi. Bu tür olayların 

unutulması mümkün değil. Bundan kırk sene önce ama bunların unutamıyoruz. Bu 

yüzden de buraları terk edemiyoruz. Çünkü aynı kişilerin çocuklarıyla, halen yaşayan 

yaşlılarımız var onlarla olan bu duyguları parayla falan tarif edilemez." Özellikle 

vurgulanan eskiden aile gibi oldukları ama şimdi bunun kalmadığıdır. "O zamanlar 

gidip gelme olayları çok güzeldi. Çocuklarla oynarken susadığımız zaman kimin camına 

vursak maşrapalarla veya güğümlerle, alüminyum sürahilerle suyumuzu verirlerdi veya 

da sürahiyle bardak verirlerdi. İçince biz camın önüne bırakırdık. Bir büyüğümüz 

yemek hazırlarsa kim olursa olsun hepimize yemek veriyordu. Bir aile gibiydik." 

Esenler'de mahalle kültürü ilk gelen göçmenler arasında bir aile gibi tesis edilmiş, 

çocuklar bu ortamda dayanışma ve yardımlaşma içinde büyümüşler. Ancak ilk 

gelenlerin yaşlanarak bir kısmının vefat etmesi, mahalleye yeni taşınmalar, gençlerde 

aynı hislerin oluşturulamaması nedeni ile komşuluk ilişkisi giderek azalmıştır.  
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2.4.9 Özgün Kelimeler (Çatı Katı, Alt Kat) 

Esenler'e ilk yerleştiklerinde birer gecekonduda yaşayan bireyler, ekonomik 

olarak belirli bir seviyeye geldiklerinde, bu derme çatma gecekonduları, önce 

betonarme binaya, daha sonra da yıllar içerisinde ellerine geçen ekonomik gelire göre 

katlar çıkarakaile apartmanına dönüştürmüştür. Herhangi bir mühendislik veya estetik 

kaygı olmadan tamamen kendilerinin veyamüteahhitlerin yaptığı bu binalar konut 

terminolojisine yeni ve özgün kelimeler kazandırmıştır. 

Görüşmelerde aile apartmanları kullanıcılarının yaşadıkları yeri tarif ederken  

"daire" kelimesini tercih etmedikleri görülmektedir. 'Daire' kelimesi standart bir 

apartman dairesi için kullanılırken, aile apartmanında daha çok "alt kat", "üst kat", "çatı 

katı", "zemin kat" veya "giriş kat", "benim katım" gibi bu apartmanlara has terimler 

kullanılmaktadır. Bu duruma örnek olarak kullanıcının evi tarifinde kullandığı kelimeler 

dikkat çekicidir."Alt kat70 metrekareydi. Alt katı 1 Temmuz 1979’ da yaptık. Daha 

sonra 1987 yılında evlendiğimde beraber oturduk. Yetmemeye başlayınca 1989’ da üst 

katı yaptık. Ev artık kalabalıklaştı, sığmamaya başladık. İki kız kardeşim, annem, 

babam, eşim ve ben altı kişi olduk. Benim çocuklarım da olacağı için üst katı yaptık." 

Binanız kaç katlı sorusuna kullanıcı, "Beş katlı, bir de çatı katı var." şeklinde 

cevaplamıştır. Beş kata dahil olan çatı katını, özel olarak ayrıca vurgulamıştır. Çatı 

katında oturulmadığını ve sadece kullanılmayan eşyaların konulduğunu belirtmiştir.  

'Mahallece' kelimesi de topluca yapılan bir işi aktarmada kullanılan ve aidiyet, 

sahiplenme duygularını barındıran özel kelimelerdendir. Vardar Apartmanı kullanıcısı 

kendi dairesini tanımlarken; "Normalde benim katım, bir üst kattı fakat ben orada 

doğduğum için burada yaşamak istiyorum dedim." şeklindeki ifadesinde'benimkatım' 

sözü yaşadığı yeri sahiplenme ve aidiyet duygularını ifade etmektedir. Benzer 

kullanımlar diğer aile apartmanı kullanıcıları tarafından da sıkça görülmüştür. Kat 

terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. "Zaten bizim en üst kat, çatı katıdır." 

2.4.10 Aile Apartmanlarının Mahalle Kültürüne Yansıması 

Aile apartmanları mahalle kültürüne olumlu katkıları olmaktadır. Kendi içine 

kapalı bir form değil, dışarıya da açık bir yapıya sahiptir. Bu da mahallede komşuluk 

ilişkilerinin geliştirilmesinde olumlu olmaktadır. 
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Komşularla eskiden geliş-gidişler yapardık diye anlatan Taşöz Apartmanı 

kullanıcısının komşuluk ilişkisine yaklaşımında dışa açıklık anlaşılmaktadır. "Bir 

sorunumuz yok. Komşuluk ilişkilerimiz güzel. Ama eskiden birbirine geliş-gidişler daha 

iyiydi. Eskiden bayramlarda büyüklerin ellerini öpmeye giderdik." Aile apartmanlarının 

bu dışa açık formu ile mahalledeki büyüklerin bayramlarda ellerini öpen, komşulara 

saygılı, kendi apartmanı içinde de aile bağları kuvvetli sosyal bireyler yetiştiği 

söylenebilir. "56 yıldır burada yaşayınca, her komşuyu tanıyorsunuz.Ben buradan 

Dörtyol’a yani Cumhuriyet Meydanı’na yürürken elli kişiyle selam vererek, geçiyorum. 

Burada herkes birbirini tanıyor. Eskiler tabi. Bu tabi ki çok iyi bir şey. Ama kendimizi 

aşmamız lazım. Bu yaşta bile halen şunu düşünüyorum." Bu durum aşinalık, tanıdıklık 

durumlarının verdiği güven ve huzur hisleri ile mahalleye, yaşanılan yere aidiyet 

oluşturmaktadır.  

2.4.10.1 Hemşehrilik 

Aile apartmanlarında hemşehrilik duygusu ile komşuluk ilişkilerine yön 

verildiği söylenebilir. Kendi insanımız diye benimsenen hemşehriler ile daha yakın 

ilişki kurulmaktadır. "Komşuların hepsiyle tanışırız, görüşürüz, irtibatımız var. Yan 

apartman zaten amcamın. Onların apartmanında Karslı bir aile var. Biraz problemli 

oldukları için onlarla binada hiç kimse görüşmüyor. Biz de görüşmüyoruz. Ama diğer 

oturanlarla görüşüyoruz. Genelde kendi insanımızla görüşüyoruz." Kendi insanımız 

diye tabir edilen hemşehriler ile görüşme daha yaygındır.  

2.4.10.2 Ortak Paylaşımlar 

Aile apartmanlarında ortak paylaşım her an yaşanmaktadır. Düğün, cenaze, 

oturmalar vb. etkinlikler hem apartman içi hem de dışı komşularla birlikte 

gerçekleştirilmektedir. "Şöyle bizim karşımızda Niğdeli bir arkadaşlar var. O binadaki 

dört beş kadın toplanıp giderken eşimi de çağırıyorlar. Hep birlikte bu şekilde gider 

ama bu nadiren olur. Davet edilirse gideriz. Düğün, Kur'an, mukabele okumaya mevlite 

giderler." Gündelik yaşam içerisinde komşular arası ve apartman içi ortak paylaşımlar 

olağan bir şekilde yaşanmaktadır.  
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2.4.10.3 Kısıtlamalar 

Yavuz Selim mahalle muhtarı dayanışma kültürünün yanı sıra kısıtlamadan 

bahsetmektedir. "Büyüklerimiz bize şunu öğrettiler. Çocuklarımız kanatlarımız altında 

olsun demeleri bir yerde çok iyi fakat bir yerde de kötü. Bunu kimseye de tavsiye 

etmem.Avantajları,hastalıkta, sağlıkta,iyi günde, kötü günde anında müdahale 

edebilmeleri. Ama diğer türlü de ben kendimde kısıtlama gördüm." Kendi potansiyelini 

kullanma konusunda kısıtlanmış hisseden kullanıcı, çocukları ile bu sebepten dolayı aile 

apartmanında oturmayı tercih etmediğini dile getirmiştir. Aynı kullanıcı;"Belki beni 

serbest bıraksaydı. Yani oğlum kusura bakma, ben bunu yaptım ama kendime göre 

yaptım. Ben sana yardımcı olayım, sen git, bir yerlerden arsa al. Kendi ayaklarının 

üstünde dur. Yapıyorsan aynı benim gibi kendin yap, demesi gerekirdi. Bu sefer aile 

bağları da çok kuvvetli olurdu. Çünkü ne kadar uzak olursak, özlem o kadar çok olur. 

Yani ilçe de değişmiş olsa,mahalle de değişmiş olsa gittiğiniz zaman daha farklı olur. 

Karşıladığınız zaman daha farklı olur. Ama aynı bina içinde olunca bunlar yok. Bu 

şekilde olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü yaptığın en ufak bir tartışmayı veya sevinci, bir 

doğum gününü bir kutlamanı hep aynı ortamda kutluyorsun. Yani özelin olmuyor. Yani 

bir şeye sahip olamıyorsun. Nasıl olsa bir limanım  var diyorsun. O limana sığınıp orda 

kalıyorsun. İşte onun için istemiyorum. O yüzden kendini aşamıyorsun. Ben aç değilim, 

açıkta değilim diyorsun. Ne kazanıyorsam onu yerim derdine düşüyorsun. Ama diğer 

türlü olduğunda ister istemez yere daha sağlam basıyorsun." Aile apartmanındaki 

ataerkil yapı, genç aile bireylerinin kendilerini kısıtlanmış hissetmelerine de neden 

olmaktadır.  

2.4.10.4 Çarpık Kentleşmenin Arka Planı 

İstanbul'da 1950'lerden sonra sur dışında çok sayıda sanayi bölgesinin 

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sanayi bölgelerininin yakın çevresinde bulunan Esenler, 

konut bölgesi olarak belirlenmiştir. Fakat sanayi bölgelerin İstanbul içine olan ulaşım 

sorunları henüz çözülmemiştir. Dolayısıyla bu bölgelerde çalışmak üzere Anadolu'dan 

göç edenlerin çalıştığı fabrikaların da Esenler'e yakın olması, konut bölgesi olarak bir 
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cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.723 Hem ulaşım akslarına yakınlığı, hem de barınma 

ihtiyacını şehrin diğer yerleşimlerine oranla ucuz olması bölgenin tercih edilmesinde 

önemli bir etken olmuştur. Esenler, 1960'lı yıllarda tek tük bahçeli evler ve mandıralarla 

pastoral bir köy manzarası sunmaktadır. 1990'lı yıllarda Esenler'de devlet denetiminin 

eksik olması nedeni ile tuğla alacak ekonomik olarak güce sahip olanlar, kendi 

istedikleri şekilde binalar yapmış ve halen bu binalarda oturmaya devam etmektedir. 

Aile apartmanı kullancısı bu durumu destekleyen şu cümleleri kurmuştur. "Esenler’de 

istediğiniz kadar kat atabiliyordunuz. Bizimkisi babamın gücüyle alakalıydı. Gücümüz 

vardı ve hepsini birden yaptık. Mesela komşularımız vardı. Ben hatırlarım babama 

gelip, 3000 adet tuğla aldık, kat atalım. Bir veya bir buçuk ayda atılırdı ortalama. Dün 

gibi hatırlarım hepsini, ben de bir çoğuna dahil olmuşumdur. Taşımalarda, 

oynamalarda. Çünkü babam yapardı bu işi."  İbrahimoğulları Apartmanı kullanıcısı, 

kendi evlerinin yapım sürecini şöyle aktarmıştır. Aslında onların yaşadığı süreç tüm 

Esenler'de cereyan eden süreçtir."Çocukluğumun geçtiği ev aslında betonarme gibiydi. 

Ateş tuğlayla örülmüştü. Aynı temelin üstüne diğer katlarda çıkıldı. Çoğunlukla 

mahallenin tamamı böyle. İnsanların maddi durumu rahatladıkça, aile genişledikçe 

ailenin diğer fertlerine yer açmak için bu şekilde üst üste yapılaşma olmuş." 

M. Akpınar Apartmanı kullanıcısı çarpık kentleşmenin Esenler'deki sürecini 

şöyle anlatmıştır." O zamanki ekonomik şartlar. Bir katlı evin üzerine kaç kat 

çıkabilirsek dedik. O zamanlarda buraya belediyenin kanunen ruhsat verdiği kat sayısı 

iki buçuk kattı. Bahçeli ve nizamlı idi. Ama buna kimse uymadı. Her dönem imar affı 

çıktı ve herkes her seçimde bir kat daha çıktı. Sonra imar affı ile affedildi. O dönem 

çarpık kentleşme böyle başladı. Bir Avrupalının helikopterle İstanbul'un üzerinden 

geçip, bir baksa. Bunlar Mimar Sinan'ın torunları olamaz diyeceği hale getirdik."  

Denetimsiz yapılar, çarpık kentleşmenin hızla artmasına neden olmuştur. Aynı 

kullanıcının şu ifadeleri de bu sürecin nasıl yaşandığını ifade etmektedir. "Esenler köy 

zamanından beri yanlış parselleme yüzünden ok yaydan çıktı. Ne zaman ki burası 

Bakırköy Belediyesi’ne geçtiği zaman burada herkes at oynattı. Sonrada parası olan 

kafasına göre imar uyguladı."Yaşayanların da memnun olmadığı bu çarpık 

                                                           
723 Cihan Aktaş, Rüzgarla İyi Geçinmek, s.157. 
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kentleşmenin şekillendirdiği fiziki yapı kullanıcılara sağlıklı bir yaşam ortamı 

sunmamaktadır.  

2.4.11 Muhtarların Gözünden Mahalle 

Araştırma ortamını oluşturan üç mahallenin muhtarları ile ayrı ayrı yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde muhtarların gözünden 

mahallenin hem idari, hem de sosyolojik yapısı hakkında veriler elde edilmiştir.   

2.4.11.1 Yavuz Selim Mahallesi 

Yavuz Selim Mahallesi hakkında bilgi edinilmek üzere mahallenin 25 yıl 

muhtarlık görevini yapmış olan ve 31 Mart 2019 seçimlerineticesinde  2024 yılına kadar 

yeniden muhtar seçilen, doğum yeri yine bu mahalle olan Recep Yavaş ile yapılan yüz 

yüze görüşme neticesinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.  

Balkan göçmenlerinin yerleştirilmesi ile ilk kurulumu başlayan mahalleye daha 

sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden göçler yaşanmıştır. Muhtar; mahalleye ilk yerlişimi 

ve daha sonra gelişen süreci şu şekilde aktarmıştır. "Yavuz Selim Mahallesi'nin ilk 

kurulumu 1963 yılında mübadele sonrası Balkanlar'dan göçle gelen ailelerin yerleşmesi 

ile başlamıştır. İlk gelen aileler daha sonra tanıdıklarını davet etmesi ile yerleşim 

yerinin nüfusu kısa sürede artmıştır. Özellikle bu artış 1971 yılında belli bir seviyeye 

ulaşmıştır. Mahallede 1974 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde mahallenin ilk 

muhtarı Hayrullah Güngör seçilmiştir. Hayrullah Güngör, 1984 yılına kadar on yıl 

muhtar olarak görev yapmıştır. Ardından  1984 yılında yapılan seçimde 1984-1994 

arası Male Morallı mahallenin muhtarı olmuştur.1994 yılında yapılan seçimle 1994-

2019 arasında ise aralıksız 25 yıl mahallenin muhtarlığını ben yaptım. Son yapılan 31 

Mart 2019 yerel seçiminde de tekrar 2019-2024 arası beş yıllık muhtarlık görevini 

üstlenmiş bulunuyorum. Böylece 1994-2024 yılları arasında bu mahallenin muhtarlığını 

toplam 30 yıl bilfiil yapmış olacağım." Doğduğu, büyüdüğü ve muhtar olarak uzun 

yıllar görev yapmış olduğu mahallesinin nüfus ve konut artışını bizzat deneyimleyen 

muhtar bu durumu şöyle anlatmıştır. "Mahallede apartmanlaşma 1994'den sonra 

müteahhitlerin mahalleye girmesiyle başlamıştır. Beş veya altı katlı apartmanların 

yapılması ile de yeni insanlar taşınmış, mahallenin nüfusu artmıştır. 1994 öncesinde 
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mahalledeki apartmanlar iki veya üç katlı aile apartmanı şeklinde olan konutlardan 

ibaretti.”  Bu yeni yapılan apartmanlar ile mahallenin sosyolojik yapısı da değişime 

uğramıştır. “Yavuz Selim Mahallesinin sosyolojik yapısı ve eğitim düzeyine bakıldığında 

Esenler'deki en kültürlü mahallelerden bir tanesidir. Mahallede muhtarlık tarafından 

yapılan bir sayımda aşağı yukarı her binada bir üniversite mezunu, bazılarında 

üniversiteyi halen okuyan ve bazılarında bir kaç üniversite mezunu olduğu görülmüştür. 

Bu eğitim seviyesi göçmenlerde biraz daha düşüktür. Çünkü göçmenler çocuklarını 

okutmaktan ziyade kendi iş yerlerinde çalıştırmayı tercih etmişlerdir. Ama daha sonraki 

zamanlarda o da artış gösterdi. Özellikle 1994'ten sonra insanlarımız eğitime biraz 

daha önem verdiler.”Mahallenin ekonomik gelir seviyesi orta kesimden oluşmaktadır. 

İşçi kesimi ve apartman altında yapılan imalat mahallenin en önemli gelir 

kaynaklarıdır.“Ekonomik açıdan genelde işçi ve emekli kesimi bulunmaktadır. Sanayi 

veya ticaretle uğraşan, göçmenlerin geneli ticaretle uğraşıyor. Çocukları okutmaya 

meyilli değil de zanaatkâr olsun diye ağırlık burada çantacıdır. Apartmanlarının 

altlarında çanta imalat dükkanları bulunur. Mahallenin kurulumu zaten bu muhacirler 

tarafından oldu.” Göçmenlerin bir araya gelmesiyle oluşan mahalledeki aile ruhu, 

dayanışma ve komşuluk ilişkisinin bir sonucu oluşmuştur. Ancak yeni apartmanların 

yapılması ile o aile ruhu zamanla kaybolmaya başlamıştır. “Mahallenin komşuluk 

ilişkileri tıpkı bir aile gibidir. Son derece ileri seviyede bir komşuluk ilişkisi 

bulunmaktadır. Tabi son zamanlardaki teknolojinin gelişmesiyle bu ilişkiler biraz 

azaldı. Örneğin 90'lı yıllarda herkes kendi kapısının önünü kendisi süpürürdü. Ta ki 

müteahhitler mahalleye girip, mahalle dışarıdan göç almaya başladığı zaman bu adet 

azalmaya başlamıştır. İnsanlar apartman merdivenlerini artık kapıcı tutarak 

temizletmeye, kapı önlerini de bu kapıcılara süpürttürmeye başlayıncaya kadar. 

Müteahhitler girmeden önce mahalle çoğunlukla gecekondu veya iki üç katlı binalardan 

oluşmaktadır. O sıralar en yüksek bina üç katlıdır. Herkes kendi kapsının önünü 

sulayıp, yıkadığı ve süpürdüğü zamanlardı.” 

Mahallede çocuklar genellikle sokakta oyunlar oynayarak vakit geçirmekte ve 

akranları ile sosyalleşmektedir. Suç oranı eskiye oranla azalma göstermektedir. 

“Esenler geneline bakıldığında suç oranı bakımından en iyi durumda olan 

mahallelerden biridir. Örneğin hırsızlık konusunda  Esenler genelinde de bir düşüş 
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vardır. Çünkü emniyet ile olan watsapp grubu ile en ufak bir sıkıntı olduğunda anında 

polis ekibi yönlendirilmekte ve hızla müdahale edilmektedir. Mahallede bulunan 

muhacir kökenliler devletten çekindikleri için özellikle suça karışmamaktadır. 

Mahallede suç oranı 94'lü yıllarda daha sonradan katılanlarla biraz artış göstermiştir. 

Ama şu an onlarda mahallenin genel durumuna uyum sağlamıştır. Mahallede bulunan 

bir kaç bağımlı kişi zaman zaman çevresine rahatsızlık verse de onlar da zamanla uyum 

sağlamış ve düzelmiştir.” Mahalle sakinleri pek fazla sanatsal çalışmalara katılmaya 

meyilli olmasa de, muhtarlık bir Türk Sanat Müziği Korosu kurmuştur. 25 kişilik bu 

koronun 15 kişisi mahalle sakinlerinden oluşmaktadır. Mahallenin sanatsal alanda da 

gelişimini desteklemek ve sosyalleşme amacı ile kurulan bu koro her hafta salı günleri 

çalışma yapmaktadır. Mahalle sakinlerinden koroda bilinen isimler yer almaktadır. Bu 

kişiler ayrıca, gençleri sanatsal çalışmalara dahil etmek istemektedir.Gençlerin mahalle 

ile iletişimi yok denecek kadar azdır. Genellikle okul, internet kafe veya akıllı 

telefonlar, tabletler ile vakit geçirmektedir. Mahallenin nüfusunda son on yıldabir 

azalma görülmektedir. "Bunun sebebi de Suriye'den geleler. İnsanlar buradaki 

dairelerini Suriyelilere biraz daha yüksek fiyatla kiraya verip, kendileri gidip başka 

yerde yaşamaya başladılar. Beş bin olan nüfusumuz dört bin beş yüzlere düştü. Ayrıca 

bu Suriyelilerin çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı da gidenler oldu."Mahallede 153 

tane aile apartmanı bulunmaktadır. "Aile apartmanlarının bu kadar çok olmasının 

mahalleye etkisi olumlu yöndedir. Acil müdahale gereken bazı olaylarda daha çabuk 

müdahale etme imkânı bulunmaktadır. Örneğin aile apartmanında varsa kiracı da olsa 

apartmanda olumsuz bir şey sezdiği an muhtara ulaşmaktadır. Dışarıdan gelen bir bilgi 

olduğunda aile ferlerinden birisine muhakkak ulaşma imkânı bulunmaktadır. Böylece 

her türlü iletişim hızla sağlanmaktadır. Müdahale gereken durumlarda da aynı durum 

söz konusudur." 

2.4.11.2 Mimar Sinan Mahallesi 

Mimar Sinan Mahallesi hakkında bilgi edinilmek üzere mahallenin 2004-2019 

yılları arasında toplam 15 yıl muhtarlığını yapmış olan ve 31 Mart 2019 seçiminde 

görevini yeni muhtara devr eden Abdullah Şengül ile yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilerek, aşağıdaki bilgiler derlenmiştir.  
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Kendisi de Anadolu'dan göçen ve bu mahalleye yerleşen bir ailenin çocuğu 

olan muhtar, mahallenin ilk yerleşiminden bu güne gelişini şöyle aktarmıştır. "Mimar 

Sinan Mahallesinde ilk yerleşim 1940 yılından sonra başlamış, ilk olarak Edirne, Batı 

Trakya'dan göç alan mahalleye daha sonra Balkanlardan ve Anadolu'dan gelenler 

yerleşmiştir.  Mimar Sinan Mahallesi, göçler neticesinde ilk dolan mahallelerdendir. 

Merkez'de olması, metro ve diğer ulaşım imkanlarına yakınlığı ve rahatlığı ilk olarak bu 

mahallenin tercih edilmesini sağlamıştır. Mahallenin ilk muhtarını 

hatırlamayamıyorum ama babam İskender Şengül 1984-2004 yılları arası 20 yıl 

muhtarlık yapmıştır. 2006-2019 yılları arasında da muhtarlık görevini ben devr aldım. 

31 Mart 2019 seçiminde ise Sali Mulazımoğlu yeni muhtar seçildi."Hem babasın hem 

de kendisinin toplam 35 yıllık muhtarlık süresi göz önüne alınarak mahalle hakkında 

detaylı bilgi alınmaya çalışılmıştır. “Mahallede apartmanlaşma 1980'li yıllarda 

başladı. Esenler'in Bakırköy ilçesine bağlanması sonrası, denetimden uzak olması 

nedeni ile kontrolden çıkarak, denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde yapılaşma oldu. İlk 

yerleşenlerin gecekondu tipi yapılardan oluşan mahalle,sonraki yıllarda dört veya beş 

katlı apartmanlara dönüşmüştür.” 

Mimar Sinan Mahallesi'nin eğitim seviyesi iyi durumdadır. Ekonomik seviyesi 

iyi durumda olan ailelerden oluşan sosyolojik yapı, eğitime önem vermektedir. "Balkan 

göçmenlerinin kendi işyerleri bulunmakta olup, çanta ve deri işleri ile uğraşmaktadır. 

Belli bir kesim inşaat işleri ile uğraşırken, memur kesim de fazlasıyla bulunmaktadır. 

Özellikle Bayrampaşa çevik kuvvet biriminde çalışan polisler ulaşımın rahatlığı nedeni 

ile bu mahallede oturmaktadır." Mahallenin komşuluk ilişkileri son on yıldır giderek 

azalmaktadır. Mahalleye yeni taşınanlar ve eşlerin çalışması komşuluk ilişkilerinin 

azalmasında etkili olmaktadır. "Eski komşular arasında komşuluk devam etmekte ancak 

yeni gelenlerle henüz komşuluk ilişkisi oluşturulamamıştır. Özellikle karı-koca çalışan 

kesimin artması gündüz evde kimsenin olmayışı da bu durumu etkilemiştir. Mahalle 

kültürü hızla geri gitmektedir." Yeşil alan ve sosyal donatı eksikliği en fazla çocukları 

ve gençleri olumsuz etkilemektedir. "Çocuklar park azlığı nedeni ile çoğunlukla 

sokakta oynamaktadır. Yeşil alanı yok denecek kadar az olan mahallenin gençleri 

vaktini çoğunlukla internet kafelerde, telefon veya sokakta geçirmektedir. Mahalle 

nüfusunun yaş ortalaması 25-30 yaş arası olması gençler için yeterli donatı 
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imkanlarının olmaması mahallenin gençleri ile bağ kurmasına engel olmaktadır. 

Gençler vaktini köşe başında veya sokakta geçirmektedir. Suç oranı bakımından 

Esenler'de en az suç işlenen üç mahallesinden birisidir." Aile apartmanları özellikle 

komşuluk ilişkilerinde ve suç oranının düşmesinde olumlu katkılar yapmaktadır. "Aile 

apartmanları mahalle kültürüne, komşuluk ilişkilerine ve suç oranın düşük olmasında 

olumlu yönde etki etmektedir. Muhtarlık ilişkilerinde de aile apartmanının işleyişi 

rahatlatan bir rolü bulunuyor. Aile apartmanı daha çok olaydı, keşke. Bir  durum 

olduğunda apartmandan bir kişi ile görüşmemiz yetiyor."  

2.4.11.3 Namık Kemal Mahallesi 

Namık Kemal Mahallesi hakkında bilgi edinilmek üzere mahallenin 2006-2019 

yılları arasında 13 yıl muhtarlık görevini yapmış olan ve 31 Mart 2019 seçimlerinde de 

görevi yeni muhtara devreden Nurettin Koç ile yapılan yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

"Mahallenin ilk muhtarı Ordulu Mustafa'dır. Ardından 1975-1980 Karslı Alaaddin 

Bingöl, 1980-1985 Sami Abi, 1985-2005 babam Sinan Koç, 2006-2019 ben Nurettin 

Koç ve son 31 Mart 2019 yerel seçiminde ise Yusuf Aslan Muhtar 201-2024 dönemi için 

seçilmiştir." 

Namık Kemal Mahalle'sinde ilk yerleşim 1945'li yıllarda başlamıştır. 

"Mahallede ilk yerleşim 1945-1948 yılları arasında olmuştur. Daha sonra 1954 yılında 

ilk bina yapılmıştır. Mahalle Esenler'deki diğer mahallelerde olduğu gibi yaşanan 

yoğun göç sonrası çarpık bir yapılaşmaya maruz kaldı. İki adet çocuk parkı ve bir adet 

dinlenme parkı bulunan mahallemizde, yeşil alan yok denecek kadar azdır. Yapılar 

12/50 beş katlı betonarme binalardan oluşmaktadır. Son beş yılda çok yoğun bir 

yapılaşma oldu ve halen göç almaktadır. Her sokakta en az üç tane inşaat çalışması 

devam etmektedir. Bu durum mahalleye yeni insanların taşınmasına neden olurken, eski 

oturan mahallelinin bu yeni gelenlere adapte olması ve komşuluk ilişkisi geliştirmesi 

malesef mümkün olamamaktadır."Mahallenin lokasyonu, ulaşım rahatlığı, Yıldız 

Teknik Üniversitesi'ne yakın oluşu hem kiracı, hem de ev sahibi olmak isteyenlerin 

burayı tercih etmesini sağlamaktadır. E5 karayoluna ve Terazidere metro istasyonuna 

yakınlığı ile yeni insanların gelmesi mahalledeki ekonomik yapıyı olumlu 

etkilemektedir. Büyük çocğunluğu çevredeki sanayi bölgesinde çalışan işçi nüfusun 
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oluşturduğu mahalledeki esnaflar bu sirkülasyondan faydalanmaktadır. Özellikle 

pastane, kafe ve börekçiler çok talep görmektedir. "Gecekondu sonrası son on yıldır 

yapılaşma çok hız kazandı. Bununla birlikte mahallenin sosyal donatı alanı yeterli 

değil. Gençler, kadınlar ve çocuklar için uygun mekânlar yetersizdir. Bu nedenle 

mahallenin gençleri özellikle Bakırköy ve Taksim gibi ilçelerde zaman geçirmektedir. 

Suç oranı bakımından, ilçedeki suç oranları seviyesindedir. Eskiden başı boş gençler 

içki içerdi ama gece bekçileri başlayınca o da minumuma indi. “Aile apartmanları 

mahalle yapısında olumlu katkılar sunmaktadır. “Mahallede 100'ün üzerinde aile 

apartman bulunmaktadır. Aile apartmanları  mahalleye gireni çıkanı belli, huyu suyu 

belli olması nedeni ile mahalleyi olumlu etkilemektedir. Örneğin bir araba park ederken 

aman bunun huyu belli bunun apartmanının önüne park etmeyeyim, böyle böyle yapar 

dersiniz. Ya da Halil abi iyidir, bir şey demez, bizi idare eder deyip park edersiniz. 

Binada yaşayanların bu tarz etkilerini birbirini tanıma anlamında huyu suyu 

ezberlenmiş, zararı olmayan veya zararı olan kişiler biliniyor o da iletişim açısından 

olumlu oluyor. Müstakil binası olup ailece aynı apartmanda yaşayanlar çocuklarını 

evlendirdikleri zaman eğer kendi binasında yer yoksa, aynı sokaktan daire alıyor ki o 

da dışarıya gitmesin. Aynı sokakta bulunsun diye. Bu da komşuluk ilişkilerinde yeni 

gelenlerle tanışmada etkili oluyor, yeni binalara geliş gidiş oluyor, komşuluk 

pekişiyor.” 

Muhtarların verdiği bilgiler ışığında araştırma alanı olan üç mahallenin de 

göçler neticesinde oluşturduğu, ekonomik bakımdan orta sınıf, eğitim düzeyi düşük, 

sosyal donatı alanları ve yeşil alanların yetersiz olduğu, çarpık bir yapılaşmaya maruz 

kalmış olmasına rağmen, sosyolojik olarak dayanışma ruhunun ve mahalle kültürünün 

yoğun olarak hissedildiği bir mahalle yaşamı sürdürülmektedir. Son yıllarda artan 

apartmanlaşma ile bu mahallelere yabancıların taşınmasının, mahalle kültüründe 

azalmaya sebep olduğu özellikle belirtilen bir husustur.  
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Aile apartmanları; kırdan kente göçün bir ürünü olarak ortaya çıkan, kendine 

has kültürel özelliklere sahip, geniş ailenin yaşam sürdüğü, dayanışma temelli sosyal 

ilişki ağlarını içinde barındıran, ekonomik olarak içindekileri destekleyen, şehrin genel 

yapısına kapalı ancak bulunduğu mahalleye ve komşuluk ilişkilerine açık, farklı bir 

mekân tecrübesi, sosyo-kültürel boyutu ön planda olan bir yapıdır.  

Bu çalışmada Esenler ilçesinde, farklı bir mekân tecrübesi olarak aile 

apartmanları olgusunun, mahalleye ve şehir dokusuna olan etkileri incelenmiştir. 

Kapsamı, Esenler'de bulunan birbirine sınırı olan üç mahalle (Yavuz Selim, 

Mimar Sinan ve Namık Kemal Mahalleleri) ile sınırlandırılmış olup, Esenler'de konut 

algısı, komşuluk, mahalle kültürü, aile bağları, aile apartmanlarının işlevi, 

dezavantajları, ev hayalleri, dayanışma, fayda ve beklenti, yabancılaşma, çarpık 

kentleşme, aidiyet çerçevesinde araştırılmıştır. Literatürde yer alan aile apartmanı 

olgusuna katkı sunmak üzere yapılan çalışmada; yarı yapılandırılmış mülakat tekniğine 

dayalı derinlemesine bireysel görüşme tekniği uygulanmıştır. Niteliksel araştırmanın 

doğası gereğince genelleme yapılması mümkün olmamakla birlikte, çalışma sadece bu 

üç mahalle ile ilgili aile apartmanı olgusunun mahalle kültürüne olan etkileri 

bakımından önemli ipuçları vermektedir.  

Tezi teşkil eden birinci bölümde konu, amaç ve kapsama değinildikten sonra, 

şehir, şehirleşme ve mahalle, aile ve apartman kavramları üzerine literatür araştırması 

yapılmıştır. Araştırılan bu kavramlar sosyolojik, idari, fiziki, coğrafi, kültürel ve 

ekonomik açıdan detaylı olarak incelenmiştir.  

İlk olarak şehir kavramı açıklandıktan sonra, dünyada yaşanan şehirleşme 

süreci tarihi boyutuyla ele alınmış, Mezopotamya'daki ilk şehir devlet olan Sümerler, 

Fırat ve Dicle Vadisi ile İndus Vadisi ve sonrasında Antikite şehirleri, 'site' ve 'polis' 

kavramları, ortaçağ kentleri açıklanmıştır. Aynı bölümde Batı ve İslâm şehirleri 

incelenmiştir. İslâm şehirleri;Osmanlı, İbn-i Haldun ve Farabî'nin şehircilik anlayışı 

aktarılmıştır. Şehirleşme sürecine damgasını vuran iki önemli devrimden birincisi tarım 

devrimi, ikincisi Sanayi Devrimi olarak nitelendirilmektedir. Bu bölümdesanayi 

kentlerinin yapısı, özellikleri aktarılarak,  şehir ve medeniyet ilişkisi, yeni şehir 

yaklaşımları, teknoloji ve şehir ayrı ayrı ele alınmıştır.  
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Şehir kavramı ve şehirleşme sürecinin temelinde sulu tarımın keşfinden sonra 

yaşanan ekonomik ilişkilerin ilk yerleşimleri oluşturduğu, dolayısıyla ekonominin ve 

sanayileşmenin şehirleşmede etkin bir rolü olduğu görülmektedir. Özellikle sanayi 

devrimi sonrası şehirlerin yaşadığı değişim ve şehirleşme süreci ile bugünkü modern 

şehirlerin de temeli oluşturan süreç aktarılmaya çalışılmıştır.  

Şehir ve şehirleşme sürecinin devamında mahalle kavramı incelerek, 

mahallenin tanımı, özellikleri, aile kavramı, apartmanı olgusu literatür araştırması 

yapılarak anlatılmıştır. Mahalle kavramı; önce fiziki unsurları (ev, cadde, sokak) ve 

sosyolojik açıdan açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından Osmanlı şehircilik anlayışında 

mahalle olgusu, bir yönetim birimi olarak mahalle, sürdürülebilir mahalle, modern 

mahallenin unsurları, Türkiye'de kapalı konutlar ve siteler olmak üzere farklı 

boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Osmanlı şehircilik anlayışının meydana getirdiği 

mahalle kavramı ile günümüz Türkiye'sinde bulunan şehirlerdeki mahalle kavramı 

arasındaki değişimler dikkat çekicidir. Özellikle 1950 sonrası şehirlerde başlatılan 

sanayileşme hareketi ile kırdan kente yaşanan göç yaşanmış, şehirlerdeki mahalle yapısı 

bu göçlerle değişime uğramıştır. Gerek mimari yapısı, gerekse sosyal ağları tamamen bu 

yeni gelenlerin hemşehrilik ilişkileri ile ve ekonomik düzeylerine oranla değişiklik 

gösteren bu mahallelerin hepsinde dayanışma ruhu hakimdir.   

Aile kavramı; geniş aile ve çekirdek aile yapısı literatüre uygun olarak 

tanımlanmış ve Türk aile yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye'de başlayan 

apartmanlaşma, kapalı konutlar ve site yaşamı hem aile yapısını hem de mahalle 

yapısını belirgin bir şekilde etkilemiştir. Geleneksel Türk aile yapısındaki geniş aile 

formu, kırdan kente gelerek tutunmaya çalışan ailelerde şehre tutunma sürecinde devam 

etmiş, ancak ilerleyen süreçte ekonomik düzeyin gelişimi ile çekirdek aile yapısına 

dönüşmüştür. Apartmanlaşma sürecinde yapılan ilk konutlar geniş aileyi içinde 

barındıran boyutlarda tasarlanırken, şehirlere yaşanan hızlı göçle şehre yığılan nüfusa 

yetişmekte zorlanan konut stoku sorunu, toplu konutlar ve kooperatiflerin yaptığı 

apartmanlar ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu toplu konutlarda küçülen metrekarelerle 

birlikte aile de küçülmüş ve şehirde çekirdek aile yapısına uygun konutlar inşaa 

edilmeye başlanmıştır. Apartmanlaşma sürecinde, şehre göçle gelen ailelerin bir arada 

dayanışma örneği göstererek kendilerinin bizzat yıllar içinde kat atarak veya ekonomik 

gücü iyi olanların bir müteahhite vererek yaptırdıkları aile apartmanları özgün bir yapı 
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sunmaktadır. Aile apartmanları sahiplerinin maddi durumlarına göre yıllar içinde kat 

atarak büyüttükleri, genellikle beş katlı ve aile bireylerinin oturduğu konutlardır. Aile 

apartmanları; aile bağlarının ön planda olduğu farklı bir mekân tecrübesi olarak geniş 

ailenin yaşatıldığı konut olma özelliği taşımaktadır.  

Tezin ikinci bölümünde bu hızlı kentleşme ve sanayi hareketleri sonucunda göç 

ederek şehre gelen ailelerin oluşturduğu bir yerleşim yeri olan Esenler ilçesi'ndeki üç 

mahallede aile apartmanı olgusu incelenmiştir. Bu bölümde önce Esenler ilçesi 

tanıtılmıştır. Esenler'in tarihçesi, coğrafi konumu, demografik yapısı detaylı olarak 

anlatılmış ve ardından araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma 

ortamı olan üç mahalle hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. Aynı bölümde araştırma 

konusu olan Yavuz Selim, Mimar Sinan ve Namık Kemal mahallelerinde kartopu 

tekniğiyle belirlenen, 15 aile apartmanı kullanıcısı ile yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniğine dayalı derinlemesine bireysel görüşme tekniği neticesinde elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir.  

Esenler'deki Yavuz Selim, Mimar Sinan ve Namık Kemal Mahallelerinde 

yaşayan aile apartmanı kullanıcılarının, konut algısı, dayanışma ve yabancılaşma, aile 

apartmanlarının işlevleri, aile apartmanlarının avantaj ve dezavantajları, aidiyet ve 

bağlılık, komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü yapılan bire bir yüz yüze görüşmelerden 

elde edilen veriler çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmış, muhtar görüşmeleri, 

Esenler Belediyesi stratejik planları, faaliyet raporları, TÜİK verileri ile de 

zenginleştirilerek, araştırma tüm boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi yapılarak bölüm tamamlanmıştır.  

Tezin sonuç ve değerlendirme bölümünde çözümleme, değerlendirmeler ve 

öneriler yer almaktadır.  

Bu çalışma sonucunda aile apartmanlarının mahalle kültürüne olumlu bir katkı 

yaptığı görülmektedir. Göçle kurulan bir ilçede insanların bir çok sıkıntıyı, zorluğu, 

dayanışma ve komşuluk ilişkileri ile aştıkları görülmektedir. Çarpık kentleşmenin, alt 

yapı sorunlarının, ekonomik güçlüklerin bir arada yaşandığı bir süreçte bireyler aile 

apartmanları ile birbirlerine güç vermekte ve aile bağlarının verdiği güvenle şehir 

yaşamına adapte olmaktadır.  

  Eski bir Rum köyü olan Avas ve Litros; Batı Trakya, Balkanlar ve 

Anadolu'dan yoğun göç almış ve bu sırada hızlı ve kontrolsüz bir yapılaşmaya maruz 
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kalmıştır. 1950'li yıllarda pastoral bir köy resmi çizen Esenler'in büyük bir kısmı tek ya 

da iki katlı, bahçeli gecekondu veya derme çatma köy evlerinden oluşmaktadır. İlçeye 

yeni gelenlerin önceleri başını sokacak bir ev olarak gecekonduları oluşturmalarının 

ardından ekonomik olarak daha iyi bir duruma geldikçe bu evler yerleşim alanındaki 

göçmenler için farklı bir mekâna dönüşerek "çatısız ev" veya "büyük bina" diye 

adlandırdıkları aile apartmanları oluşmuştur. Özellikle İstanbul'da 1950 sonrası 

oluşturlaran sanayi bölgelerine yakınlığı nedeni ile hızlı bir kentleşme süreci yaşayan 

Esenler, aldığı bu göçün bir ürünü olarak kendine has bir kültüre ve sosyal ağlara sahip 

olan, aile apartmanı  olgusu ile karşılaşmıştır. Şehre adaptasyon ve şehrin 

olumsuzluklarına karşı tutunmada bir dayanışmanın da ürünüdür.  

Herkes için bir yer olarak tanımlanayabileceğimiz şehir hayatında aile 

apartmanı olgusunun mahallleye olan etkileri her açıdan incelenmeye değer bir 

konudur. Hızlı kentleşmenin yaşandığı gecekondudan, apartmana geçişin bir ara formu 

da diyebileceğimiz bu apartmanlar sürekli olarak değişen, yenilenen fizikî yapıya 

sahiptir. Çünkü ekonomik güce bağlı olarak ve evlenen çocuklarının konut ihtiyacını 

karşılamak üzere belli zamanlarda katlar atılarak büyümektedir. Bu nedenle de 'çatısız 

ev' tabiri kullanılmaktadır.  

Dayanışma kültürünün ve ataerkil kodların devam ettiği aile apartmanları 

dışarıya kapalı, kendi içinde mahremiyeti olan ama Esenler'deki mahalle kültürüne açık 

birimler oldukları söylenebilir.  

Şehir hayatında geniş aile formunun yaşatıldığı aile apartmanları bir çok 

belediye hizmetini de kendi içinde çözen bir konumdadır. Yaşlıların bakımı, aile içinde 

ve komşularla ekonomik ve sosyal dayanışma ve oluşan imece kültürü, çocukların 

bakımı gibi önemli bir etkinlik alanına sahiptir. Özellikle ekonomik olarak aile 

bireylerinin yaşama tutunmasında birbirlerine destek olmaları, kaynana-gelin, dede-

nine/torun, akrabalık ilişkileri ile aile bağlarını kuvvetlendirmektedir. Aile apartmanı 

içerisinde büyüyen çocuklar anne-baba sevgisi yanında hala, teyze, amca, dayı, dede, 

nine gibi yakın akrabaları ile de sevgisini her an yaşamakta ve onlarla ilişkiler 

geliştirme imkanına kavuşmaktadır. Böylece hem anne-babanın çocuk bakımı yükü 

hafiflemekte, hem de çocuk sağlıklı, aile bağlarının sunduğu güven ortamında 

büyümektedir. Bireyleri yalnızlaştıran şehir yaşamı aile apartmanında büyüyen çocuklar 

bu yalnızlığı yaşamamaktadır. Ayrıca birinci dereceden yakın akrabaların varlığı 
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onlarda kendine güveni arttırmakta, her an aile büyüklerinden aldıkları tecrübe 

aktarımları ile de gelişimleri olumlu etkilenmektedir. Aile apartmanı çocuklar için hem 

oyun, hem öğrenme, hem de bir deneyim alanıdır.  

Aile apartmanı içindeki sosyal ilişki ağında; anlayış, saygı, hoşgörü ve 

merhamet duyguları ön plandadır. Görüşülen tüm aile apartmanı kullanıcıları kaynana-

gelin değil, anne-kız gibi olduklarını özellikle belirtmektedir. Bu da aile apartmanında 

ayrıca incelenmesi gereken bir durumdur. Gelin aileye geldikten sora onun 

mutluluğunu, oğlunun ve torunlarının mutluluğu olarak gören yaşlı ebeveynler, genç 

çiftlerin yaptıkları hataları hoşgörmekte ve 'ağzımızın tadı bozulmasın' düşüncesinin 

hakim olduğu görülmüştür. Apartmanda eltiler arasında ufak tefek kırgınlıklar olsa da 

büyümeden, hallolmaktadır. Erkek kardeşler arasında da iletişim son derece iyidir. Bir 

kullanıcı bunu 'benim en büyük destekçim, ağabeyim' sözü ile özetlemiştir. Erkek 

kardeşler arasında dayanışma, yardımlaşma, saygı ve sevgi gözlenmektedir. 

Aile apartmanı yaşlı ve bakıma muhtaç hale gelen ebeveynlerin de sevgi ve 

merhamet ile bakıldığı ortamlardır. Böylece yaşlı aile üyesi, hastalandığında veya 

bakıma muhtaç olduğunda alacağı aile desteği noktasında endişe etmemektedir. Çünkü 

tesis ettiği aile bağları öylesine kuvvelidir ki, çocuklar ekonomik olarak iyi durumda 

olsalar bile sadece anne-babasının gönlünü kırmamak için ve onların bakımını devam 

ettirmek için konforundan memnun olmadıkları aile apartmanından gitmek 

istememektedir. Kendi çocukluğu, gençliği ve evliliği aile apartmanında geçen ve yaşlı 

anne-babasına bakan aile bireyi kendi çocuklarıyla da aynı şekilde bir aile apartmanında 

yaşamayı istemektedirler. Bir yandan onların kendi ayakları üzerinde durmalarını 

istemelerine rağmen, onlarla bir arada yaşamanın kendilerinin gelecekteki bakımları 

için endişe duymamaları olduğu da anlaşılmaktadır.   

Aile apartmanları, içindeki kiracılar olsun, mahalledeki diğer komşular olsun 

tüm komşularla dayanışma odaklı ilişkilerin yaşandığı, neredeyse tüm mahallenin aile 

gibi görüldüğü, şehirle ilişkisinde açık, kendi içinde güvenli, aile bağlarının güçlü 

olduğu bir konut türü olması ile incelenmeye değer bir konudur. Komşular arasındaki 

dayanışma ve iletişim son derece kuvvetlidir.Ekonomik olarak bir sıkıntı yaşadıklarında 

komşularından borç alabilen, hastalandıklarında gece yarısı bile komşusundan destek 

gören, çat kapı sohbet ve muhabbet için birbirine girip-çıkan, çocukların bir arada 

kaynaştığı, sokak kültürünün olduğu, cenaze, düğün, asker uğurlama gibi törenlerde 



 
 

222 

 

birbirine destek olan dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörünün hakim olduğu bir 

komşuluk ilişkisi kurulmuştur. 'Efradını cami, ağyarını mani' bir komşuluk ilişkisi 

bulunmaktadır. 

Bu denli bir mahalle kültürü ve iç içe bir komşuluk ilişkisinin tesis edilmesinde 

aktif bir rolü olan bu çarpık kentleşmenin zorluklarının birlikte aşıldığı yaşam alanları 

şehre sonradan gelenlerin kabulü noktasında ise bir yabancılaşma süreci yaşamaktadır. 

İlk yerleşenler arasında ortak bir geçmiş, yaşanmışlıklar bulunmasıyla kurulan 

komşuluk ilişkileri, modern apartmanların yapılmasıyla taşınan yeni komşular ile 

kurulamamıştır. Yeni taşınanlar ile bir sosyal mesafe kurulduğu gözlenmektedir. Hatta 

bu nedenle aile apartmanı kullanıcıları kendi sokaklarına ve mahallelerine 

yabancılaştıklarını belirtmektedir. Yeni komşuları yabancı diye tanımlamaları onlarla 

ilişki kurmak istememeleri, arada bu yaşanmışlıkların olmayışındandır. Hala eski 

komşularıyla görüştüklerini dile getiren aile apartmanı kullanıcıları bu modern 

apartmanları benimsememektedir. Eski komşularla yaşadıkları dayanışma ve birlikte 

zorlukları aşma süreci bu yeni komşularda bulunmamakta ve bu nedenle onları 

dışladıkları gözlenmektedir.  

Ataerkil kodların hakim olduğu aile apartmanlarında, apartman isimleri ailenin 

soyadı veya ebeveyn adı konularak belirlenmiştir. Katlarda kimlerin oturacağına karar 

verilmesinde, yapılacak iş bölümünde evdeki en yaşlı erkek bireyin sözüne itaat 

edilmektedir. Katlarda kimin oturacağı genellikle evlenme sırasına göre olurken, 

genellikle bir hiyerarşi gözetilmektedir. Bu ataerkil kodların oluşturduğu sosyal ilişki 

aynı zamanda aidiyet duygusunu da pekiştirmektedir. Anne-baba sevgisi ve saygısı 

oluşurken, kardeşler arasında da denge kurulmaktadır. Yeni evlenen çocukların anne-

babasının kararı ile aile apartmanında oturması pozitif etkilerinin yanında, bireyin 

kendisini aşması ve kendi başına birşeyler başarmasının önünü kapatmaktadır. 

Genellikle erkek çocukların oturduğu aile apartmanlarında hayatta olduğu sürece 

babanın kararları etkili olmakta ve genç bireyler yetenekleri, isteklerini, hayallerini 

gerçekleştirme noktasında kısıtlanma yaşamaktadır. Bu doğrultuda ebeveynler ilk kuşak 

olarak çektikleri sıkıntıları yaşamasını istemedikleri çocuklarına kendilerini geliştirme 

alanı bırakmamaktadır. Farklı bir semte veya apartmana taşınmak  istese de ailesi 

tarafından ayıplanma duygusu ve suçluluk hisseden bireyler anne-babaları hayatta iken 

bu apartmanlardan ayrılamamaktadır. Bunun yanında ekonomik gücü iyi, anne babası 
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hayatta olmamasına rağmen yaşadığı bu aile apartmanındaki yaşanmışlıklar, 

alışkanlıklar neticesinde ayrılmayan kullanıcılar da bulunmaktadır. Ekonomik olarak 

daha iyi bir konuta geçme imkanı olmasına rağmen buraya alıştığı ve babaocağı, yurt 

olarak gördüğü aile apartmanından gitmek istememektedir.  

Yaşadıkları mekâna hem duygusal hem de aile bağları ile bağlı olduklarını 

belirten kullanıcılar, aynı hisleri mahalleye ve komşularına karşı da hissettiklerini 

belirtmişlerdir.  Öyle ki kentsel dönüşüm olacaksa mahalledeki komşuları ile birlikte 

olmasını, aksi halde olmamasını belirten kullanıcılar bulunmaktadır. Aile apartmanı 

kullanıcıları yaşadıkları apartmana, mahalleye, sokağına ve komşularına aidiyet 

duygusu hissetmekte ve duygusal bağlar ile bağlı olduklarını belirtmektedirler.  

Görüşme yapılan bireylerin yaş ortalamsı 52,8 olduğu ve en genç olanın 40 

senedir yaşadığı mahallede, apartmanda bulunduğu göz önüne alındığında bu bağlılığın 

yaşanmışlıklar ve orada geçen çocukluk döneminden kaynaklandığı söylenebilir. Bu 

noktada aile apartmanında yetişen ve 40 yaş altı ve genç bireyler ile yapılacak ayrı bir 

çalışma yeni neslin aile apartmanına bakış açısını ortaya koymak açısından önemli bir 

çalışma alanı olacaktır.  

Kendi imkanları ile yıllar içerisinde inşa ettikleri ve her yanında emeklerinin, 

anılarının bulunduğu bu yapılardan ayrılmak istemeselerde sunduğu konfor açısından 

memnun olmadıklarını dile getirmektedirler. O günün şartları ve imkanları ile yaptıkları 

bu konutlar, şimdinin modern apartmanlarının sunduğu olanaklara sahip değildir. Bu 

nedenle kentsel dönüşüm olmasını ancak kendi yerlerinden ayrılmadan kendi 

apartmanlarında olmasını temenni etmektedirler.   

Aile apartmanında oturan kullanıcılara gelecek ile ilgili ev hayalleri 

sorulduğunda hemen hepsi bahçeli, tek veya iki katlı evler hayal etmiş, daha sakin, 

yeşilliklerin olduğu bir ortamda bulunmasını istediklerini belirtmişlerdir. Esenler'deki 

çarpık ve bitişik nizam yapılaşmanın olması, kişi başına düşen yeşil alanın yok denecek 

kadar az olması, metrekareye düşen nüfus yoğunluğunun fazlalığı kullancıların buradan 

bir an önce kaçıp gitmek istediklerini ancak bir kısmı ekonomik nedenlerle, bir kısmı da 

aile bağları ve yaşanmışlıklar nedeni ile ayrılamadıklarını belirtmektedir.  

Aile apartmanlarında kullanıcıların kendilerine özgün tanımlar geliştirdikleri 

gözlenmiştir. 'Alt kat', 'Üst Kat', 'Çatı Katı', 'Bizim Bina', 'Mahallece', 'Benim Kat', 

'Giriş', 'Zemin Kat', 'Aile Binası' gibi ifadeler kullanılmıştır. Ancak 15 kullanıcının hiç 
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biri yaşadıkları apartman katını, yaygın kullanılan 'daire' kelimesi ile ifade etmemiştir. 

Kullanıcılardan biri daire kelimesinin ayırıcı olduğunu bu, aile binası olduğundan daire 

olarak ayırmamak gerektiğini belirtmiştir.  Fizikî açıdan bir apartman dairesi olan bu 

konutlar, kullanıcıların gözünde alt kat, üst kat, benim kat gibi ifadelerle bir bütünün 

içindeki küçük parçalar olarak tanımlanmaktadır. Bütünden ayrı düşünülmemektedir. 

Bu durum yaşayanların gözünden aile apartmanının komple büyükçe, geniş bir ev gibi 

görüldüğünü düşündürmektedir.  

İlçede son zamanlarda askeri alanın alınması ve 15 Temmuz Millet Parkının 

kazandırılması biraz olsun nefes alabilecekleri bir yeşil alan imkanı sunmuştur. Aynı 

zamanda belediye çalışmaları sonucunda alınan askeri alana yapılacak yeni şehir sosyal 

donatıları düşünülerek planlanmaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğunun olduğu ve riskli 

konutların bulunduğu mahallelerden bu alana nüfus kaydırması yapılarak, boşalacak 

alanlar yeşil alan olarak değerlendirilecektir. Bu durum ilçede oturanların biraz da olsa 

şehrin bu olumsuz görünümünden kurtularak, geleceğe dair bir umut ışığı 

oluşturmaktadır.  

Esenler'de görüşülen aile apartmanları bahçesiz, 3-5 katlı, 80-100 metrekare, 

1960-1990'li yıllarda, genellikle ateş tuğladanyapılmış, betonarme yapılardır. Genellikle 

giriş katları dükkan, bodrum ve çatı katı olmak üzere dizayn edilmiştir. Asansör 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşlı ebeveynler kullanım rahatlığından dolayı genellikle 

giriş katta oturmayı tercih etmektedir.  

Aile apartmanlarının kullanıcılarına sunduğu faydalara bakıldığında; kendi 

apatmanında yaşamanın verdiği özgürlük alanı, güvenlik duygusu, aile bağlarının güçlü 

olması, mekânda süreklilik duygusu, yaşanmışlıklar, ataerkil kodlar eşliğinde düzenin 

devam etmesi, birlik beraberlik duygusu, aidiyet, mahremiyet, dayanışma, yaşlı ve 

çocuk bakımı, ekonomik destek ve sosyal olması yönü ile kullanıcılar tarafından tercih 

edilmektedir. Buna karşın kullanıcılar tarafından; özel alanın olmayışı, kendi kararlarını 

alamama, kısıtlanma, sık görüşmenin verdiği sıradan ilişkiler, konfor eksikliği, şehre 

yabancılaşma dezavantajlar olarak görülmektedir. İşlevsel beklenti ve konfor 

karşılandığında aile apartmanında yaşamayı isteyen bireyler çoğunlukta olmuştur. Hatta 

hayal etttikleri evlerinde geniş aileye uygun hayal ettikleri görülmüştür.  

Muhtar görüşmelerinde üç mahallenin muhtarı da aile apartmanında 

yaşamalarının yanında, mahallelerindeki aile apartmanlarından son derece memnun 
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olduklarını dile getirmiştir. Bu memnuniyetlerini "keşke daha fazla aile apartmanı olsa" 

şeklinde aktarmışlardır. Hem kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında apartmandan sadece 

bir kişi ile görüşmenin yeterli olması, hem de suç oranı bu tarz apartmanların olduğu 

mahallelerde yok denecek kadar az olması da önemi vurgulanmıştır. Aile 

apartmanlarında yetişen gençler aile denetiminin fazla olması ve komşuluk ilişkileri iyi 

olması nedeni ile suça yönelmeyerek, olumlu bir gelişim izlemektedir. Bu da 

mahallenin genel yapısına olumlu bir etki yapmaktadır.  

Sonuç olarak; aile apartmanlarının araştırma ortamındaki komşuluk ilişkilerine, 

aile bağlarına ve mahalle kültürüne olan olumlu katkıları, şehre aidiyet duygusunun 

geliştirilmesinde, özellikle ekonomik ve sosyolojik açıdan dinamik ilişkilere önemli 

ölçüde katkı yaptığı söylenebilir.  

Kırdan kente dönüşümün canlı bir örneği olan Esenler ilçesinde 

gecekondulaşma sonrası ortaya çıkan ve 'şehre tutunma' mekânı olan aile 

apartmanlarının mahalle kültürüne ve şehir dokusuna olumlu katkıları göz önüne 

alınarak ilçede uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarında; Esenler'de dayanışma 

odaklı, dinamik süreçleri içinde barındıran kentsel sosyal koruma programının bir 

parçası olarak aile apartmanları korunmalıdır.  

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ve yeni şehir uygulamalarında yeni bir mimari 

model olarak aile apartmanı model ve örnekleri de seçenekler arasında sunulmalıdır. 

Fiziki ve mimari açıdan modern konforların içinde bulunduğu, sosyal donatı alanlarına 

sahip bu aile apartmanları şehrin dokusunda sağlıklı bireyler yetişmesinde önemli bir rol 

oynayacaktır. Yaşlıların bakıldığı, çocukların geniş aile içerisinde sosyalleştiği, 

komşuluk ilişkilerinin güven ve dayanışma içerisinde olduğu bu konseptler ile  hem aile 

yapısının korunması, hem de şehre aidiyet duygusunun geliştirilmesi sağlanacaktır.  
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EK 1 Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 

 

1. Yaşadığınız yeri nasıl ifade ediyorsunuz? Apartman, konut, ev 

terminolojilerinden hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz?   

2. Çocukluğunuz nasıl bir ev veya konutta geçti? Onu biraz anlatır mısınız? 

3. Hayalinizdeki, yaşamayı istediğiniz ev nasıldır? İmkanınız olsa nasıl bir evde 

yaşamak isterdiniz? 

4. İstanbul'un diğer evleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

5. Burada bir arada yaşamayı neden tercih ediyorsunuz? Sizi bir arada tutan en 

önemli argüman nedir? (Ekonomik veya kültürel)  

6. Üst katta veya alt katta oturanları komşu mu olarak görüyorsunuz?  

7. Yaşadığınız bu apartmanı nasıl tanımlarsınız? 

8. Apartmanın ismi nereden geliyor, kim verdi bu ismi? Bunun dışında ne 

olmalıydı? Duygu ve fikriniz nedir? 

9. Kendinizi buraya ait hissediyor musunuz? Mekânla geliştirdiğiniz duygusal bir 

bağ var mı? 

10. Evinizde en çok kullandığınız mekân neresidir? 

11. Evinizin diğer komşu evlerle irtibatı nasıl? Komşuluk ilişkiniz nasıldır? 

12. Apartmanda ayakkabıları nerede çıkarıyorsunuz? 

13. Kimin, hangi katta oturacağı nasıl belirleniyor? Bunda bir hiyerarşi var mı? 

14. Apartmanda oturanların yakınlık derecesi nedir? 

15. Binanın kat sayısına nasıl karar verdiniz? 

16. Ekonomik açıdan çok zorda kalırsanız, kamuda da bu ihtiyacınızı 

karşılayamadığınızda bunu nasıl giderirsiniz? Apartman içinde ekonomik 

ilişkiniz nasıldır? 

17. Ekonomik ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz? 

18. Apartman için sosyal ilişkiler nasıldır? 

19. Apartmandan ayrılmak isteyen bireyler var mı? Ekonomik olarak imkanınız 

olursa apartmandan ayrılmayı düşünür müsünüz? Burada kalmanızda ekonomik 

bir zorunluluk var mı? 

20. İleride kendi çocuklarınızla yine aile apartmanında oturmayı ister misiniz?  

21. Aile aparmanında oturmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 
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