
CEMAL GÖKÇE 

(‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›)- 

Say›n konuklar, bu haftaki söylefli-
mize hofl geldiniz. 

Say›n Dr. fiükrü Aslan, Mimar Sinan
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü
birinci olarak bitiriyor, ayn› zaman-
da hocam›z›n çok çal›flkan bir ö¤-
renci oldu¤unu da ö¤rendik tabii. 

Kentsel enformel sektörler konusunda yüksek lisans, toplumsal
mücadeleler ve kent konusuyla ilgili olarak da doktoras›n› yap›yor.
Halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Dü-
flünce Tarihi ve Sosyoloji dersleri veriyor. Kentin sadece teknik
boyutuyla de¤il, bizler gibi ayn› zamanda sosyal boyutuyla da il-
gileniyor ve kentle ilgili benzeri konularda çeflitli seminer, panel,
sempozyum ve kongrelere kat›larak meslektafllar›m›z› ve genel
olarak insanlar›m›zla iç içe çal›flmalar yap›yor. Biz de kendilerinin
bu tür çal›flmalar yapt›¤›n› bildi¤imiz için odam›za ça¤›rd›k, sa¤
olsun geldiler. 

Son günlerde ‹stanbul ve Ankara gibi kentler önemli ölçüde gün-
demde; özellikle kentsel dönüflüm projeleriyle ilgili olarak gün-
demde ve bu düzeyde çok tart›flmalar yap›l›yor. Kentsel dönüflü-
mün herhalde bizim ülkemizde yeni bir kavram olmasa da birkaç
y›ll›k bir kavram olsa da herkes, her toplumsal kesim, her yerel ve-
ya merkezi iktidarlar kendilerine göre yorumluyorlar. 

Tabii ki biz de meslek adamlar› olarak iflin daha çok bilimsel bo-
yutuyla ilgilenmek zorunday›z. Kent sosyolojisinin de bunun d›-
fl›nda olma flans› yok. Bu çerçevede bu toplant›y› düzenledik. Çok
teflekkür ediyoruz Say›n Aslan’a. 
Hocam buyurun söz sizin. 
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Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Çok teflekkürler. Bugün buraya ge-
lirken flunu düflündüm: Türkiye’de
kentler üzerine, flehirler üzerine ki
kent flehir ayr›m›n› da belki biraz
konuflmam›z gerekecek, herhalde
en az konuflan akademik disiplin
Sosyolojidir diye düflündüm, en
az›ndan yak›n zamana kadar böy-
leydi. Bir de akademinin içinde ol-
du¤um için oradan da takip edebili-
yorum. Akademide Kent Sosyoloji-
si diye bir ders yap›yoruz. Zannedi-
yorum sosyoloji bölümlerinin ço¤unda böyle bir ders var ama yi-
ne de kent üzerine sahiden en az konuflan bir meslek grubuyuz di-
ye düflünüyorum. “Böyle mi olmal›, yani en az konuflan m› olma-
l›y›z?” diye sordu¤umda, flüphesiz tersini düflünüyorum. Belki en
fazla bizim konuflmam›z gerekiyor, çünkü biz insan› konufluyoruz
sonuçta. 

Asl›nda kent üzerine konufltu¤umuzda yap›l› alanlar›; saraylar›,
köprüleri, hanlar›, hamamlar›, apartmanlar›, gecekondular› fiziki
birer mekan olarak de¤il de daha çok bunlar›n içine serpifltirilmifl
insanlar› konufluyoruz. Bu nedenle belki en fazla bizim konuflma-
m›z gerekiyor. Yak›n zamana kadar biz hem en az konuflan hem de
çok s›k›flt›r›lm›fl bir alanda kenti konuflan bir meslek grubu idik.
S›k›flt›r›lm›fltan kast›m flu: Geleneksel teori var. O teori bize kenti
flöyle anlatm›flt›r: fiehir yahut kent, e¤itimin, sa¤l›¤›n, teknoloji-
nin, geliflmiflli¤in, ilerlemenin mekan›d›r; “kent” dedi¤imiz zaman
akl›m›za bunlar gelir. 

Bu, ayn› zamanda karfl›t›n› da üreten bir analiz. Karfl›t› da flu:
“Kent” olmayan, ya da flehir olmayan yer, bir anlamda ilkelli¤in,
gerili¤in, cahilli¤in, ahmakl›¤›n, budalal›¤›n mekan›d›r. 
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Böyle okudu¤umuz zaman kent gerçekten gözümüzde yüceliyor,
çok seçkin bir yere geliyor. Ola ki bu analize uymayan flehirler,
kentler varsa onlar da zaman içerisinde bu eksikliklerinden kurtu-
larak yavafl yavafl zihnimizdeki kent imgesine uygun hale gelecek-
tir. S›k›flt›r›lmadan kast›m bu, böyle bir kent okumas› var. Modern-
leflme dedi¤imiz okul bize bunu anlat›r. Mesela bat› kentleri, Avru-
pa’n›n kentleri bütün bu geliflmiflli¤i simgeleyen mekanlar olarak
alg›lan›rken, do¤u kentleri, diyelim ‹stanbul veya Ankara veya ‹z-
mir veya bizim daha do¤umuzdaki ülkelerin kentleri, geleneksel
ba¤lar›yla tan›mlanmaktad›r. Köy kökenli özellikler tafl›d›klar›
varsay›lan bu kentlerin, zaman içerisinde bundan kurtulacaklar›,
yavafl yavafl modern kent imgesine uygun bir yere gelecekleri var-
say›lmaktad›r. Biz Kent Sosyolojisini asl›nda böyle okuyorduk ya-
k›n zamana kadar. Bugün de böyle okuyanlar var. 

Sosyoloji gelene¤inden gelen ve kent üzerine konuflan akademis-
yenlerin ço¤unlu¤u kenti ve kentsel sorunlar› da böyle tarif ediyor-
du. “Kentsel sorun nedir?” dedi¤imiz zaman, bu bahsetti¤imiz for-
mata uygun olmayan bir fleydir. Mesela gecekondu bir kentsel so-
rundur. Neden? Çünkü modern kent imgesine uygun bir fiziki me-
kan de¤il; bundan. Okur yazar olmamak bir kentsel sorundur veya
iflsiz olmak bir kentsel sorundur. Neden? Çünkü modern kent im-
gesi bize bunlar›n tersini kapsayan bir içerikle anlat›lm›flt›r. Bizim
Türkiye’deki sosyoloji gelene¤i de bu okumadan etkilenmifltir. Fa-
kat her kentin -bunu çok önemsiyorum- bir özgün taraf› var, yani
kendisi olan, kendisini tan›mlayan bir taraf› var yahut kendisini
ötekilerden ay›ran özellikleri var. 

Bu özgün hal bazen o teorinin içerisine s›¤maz. Modernleflme ya
da modern kent dedi¤iniz zaman bu özgün hal onun içine girme-
yebilir. Girmedi¤i noktada bizim asl›nda yeni bir kavramsallaflt›r-
ma yapmam›z gerekir. Çünkü flehirlerin bir sürü özgünlü¤ü var,
özellikle ‹stanbul’un. Belki son y›llarda üniversitelerin sosyoloji
bölümlerinde yaflanan tart›flman›n temelindeki problem de budur,
bu özgünlükleri ortaya koyabilmektir. Kendi ad›ma Türkiye kent-
lerindeki özgünlüklerden birini 1 May›s Mahallesi örne¤inde ya-
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kalad›¤›m› düflünüyorum. Bu mahalleyi incelerken flunu gördüm:
Bu flehirde daha önceki kuramlar›n hiçbirinde yer almam›fl, yani
bat›da ve do¤uda kent üzerine yaz›lm›fl yaz›lar›n hiçbirinde yer al-
mam›fl bir toplumsal pratik var. O da siyasal nitelikli kentsel top-
lumsal hareketlerin sonuç olarak bu kente sadece toplumsal de¤il
ayn› zamanda mekansal olarak bir fley katm›fl oldu¤udur.

Bugünkü Ümraniye ‹lçesi’nin bir bölümünü, sözünü etti¤im poli-
tik nitelikli kentsel hareketler ‹stanbul kent mekan›na katm›flt›r.
Dolay›s›yla kentleflmeyi, sadece de¤erlerdeki dönüflüm olarak de-
¤il, ayn› zamanda kentin mekansal olarak genifllemesi gibi düflü-
nürsek; kentleflmeyi etkileyen faktörlerden birisi de, kentteki siya-
sal nitelikte toplumsal hareketler olmufltur. Burada ne yapaca¤›z?
Bu özgün bir durum, ama teoride yok. Teoriden yola ç›karak bir
kent tarifi yapacak olursak, bunu geçmemiz gerekiyor, bunu dü-
flünmememiz gerekiyor, çünkü teoride bu yok. Tersinden gidersek,
yani bu örne¤i al›p kent teorisine do¤ru gidersek, o zaman bu te-
oriye bir fley katmam›z gerekir yahut flöyle diyelim: Önceki teori-
yi elefltirmemiz gerekiyor, en az›ndan eksik kald›¤› noktas›nda
elefltirmemiz gerekir. 

Bu ba¤lamda kiflisel bir deneyimimi de sizinle paylaflmak isterim.
Ben 1990’l› y›llar›n ortalar›nda 1 May›s Mahallesi türü gelenekle-
rin -ki sonradan ben de ö¤rendim ki 1 May›s Mahallesi tek bir ör-
nek de¤il asl›nda, baflka örnekler de var, o zamana kadar bilmiyor-
dum- modernleflme okulunun kent kuramlar› içerisinde yer alma-
d›¤›n›, fakat çok özgün bir durum oldu¤unu söyledi¤imde, akade-
mide bununla ilgilenen pek çok kifli bunu asl›nda tart›flmaya bile
de¤er bulmam›flt›. Bir de bilirsiniz her akademik çal›flman›n bir
kavramsal çerçevesi vard›r, kavramsal çerçeveyi yaz›p örnek olay›
onun içine oturtacaks›n›z. Bunun kavramsal çerçevesi yoktu litera-
türde, fakat yine de bir grup arkadaflla bir grup hoca beni destekle-
di, belki hiç bu konularda benim gibi düflünmeyen baz› hocalar da
destekledi ve ortaya sahiden özgün bir çal›flma ç›kt›. O zaman gör-
dük ki Türkiye kentleflmesinin pek çok özgün taraf› var, bir tanesi
de budur. Bunu flunun için anlatt›m: Her kentin gerçekten özgün
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bir taraf› var; bu Ankara için de geçerlidir, Ba¤dat için de geçerli-
dir, Tahran için de geçerlidir. Her kentin özgün bir taraf› var ve her
özgünlük asl›nda yeni bir teori demektir. Her özgün durumdan yo-
la ç›karak yeni bir kent teorisi infla edebiliriz. 

Bu örnekten, bafllad›¤›m noktaya dönece¤im. Türkiye’de son on
y›ld›r kentleri baflka türlü ya da art›k sosyologlar›n gözüyle tart›fl-
maya bafllad›k. Biraz önce baflkanla konuflurken söylemifltim, me-
sela geçen ay fiehir Planc›lar› Odas›’n›n düzenledi¤i Kentsel Dö-
nüflüm Sempozyumu’na kat›ld›k ve orada asl›nda insan› tart›flt›k.
Tekil örnekler olarak mekanlar› tart›flmad›k, insan› tart›flt›k. Bura-
da insanlar yafl›yor ve siz mekan› tart›flt›¤›n›z zaman asl›nda için-
deki insan› tart›fl›yorsunuz. Bir mekan› y›kmay› düflündü¤ünüz za-
man içinde yaflayan insanlar› da bir yere naklediyorsunuz, belki
büyük bir kitle ise sürgün ediyorsunuz ya da eski tabirle söyleye-
yim, iskan ediyorsunuz, al›p bir yere yerlefltiriyorsunuz. O zaman
tart›flma basit bir mekan tart›flmas› olmaktan ç›k›yor. Biz flehrin
dolmufluna, taksisine, apartman›na, gecekondusuna, toplu konutu-
na, köprüsüne bakt›¤›m›z zaman sonuç olarak asl›nda insan› tart›-
fl›yoruz. Tekil örnekleri insanlar›n ne kadar yarar›na, yani kamu-
nun ne kadar yarar›na ve ne kadar zarar›na diye tart›fl›yoruz. 
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Kente, insan merkezli bak›fl aç›s› beni bir baflka özgün deneyime
götürdü. Bu özgün deneyim de 1970’li y›llar›n ortas›nda bilmiyo-
rum, ama burada o kuflaktan yer alan insanlar var, belki onun için-
de yer alanlar da vard›r inflaat mühendislerinden veya belki o za-
man ö¤renci olan vard›r. 

Yeni bir yerleflim kurarken, yani s›f›rdan bir flehir kurarken, bir
toplu konut bölgesi kurarken, mademki insandan hareket ediyoruz,
o zaman önce burada oturacak olan insana bakmak laz›m, yani ön-
ce oturup mekan tasar›m› yapmadan, burada oturacak insan tasar›-
m›, insan profiline bakmak laz›m. Kim oturacak burada? Burada
kültürel, s›n›fsal bir dizi de¤er iflin içine girer. “Kim oturacak?” so-
rusu asl›nda bizi nas›l bir mekan tasar›m›na götürür. 

Deneyim flu: fiu an ‹stanbul Teknik Üniversitesi fiehircilik Bölümü
Baflkan› hocam›z anlatm›flt› bana, o da bu sürecin içinde. 1974 ya
da 1975 y›l›nda ‹zmit Belediyesi’yle bir yeni yerleflme olufltura-
caklar ‹zmit’te, fluradan bafll›yorlar: Burada kim oturacak? Konut
ihtiyac› olan alt gelir gruplar›, yoksullar, iflçiler. Kimdir bunlar? ‹z-
mit bir sanayi bölgesidir bilirsiniz, sanayide çal›flanlar. Önce sana-
yide çal›flan, konut ihtiyac› olan ve bu sürece kat›lmak isteyen, ko-
nut almak isteyen insanlar› tespit etmekle bafllarlar ifle. Arkas›ndan
tespit ettikleri insanlarla toplant›lar yaparak “nas›l bir konut?” so-
rusu üzerine tart›fl›rlar. “Kim nas›l bir konutta oturmak ister, yani
kimin hayalinde nas›l bir konut var?” bunu tart›fl›rlar. Bu tart›flma-
dan sonra konutlar›n tasar›m›n› yaparlar, tam uygulamaya geçe-
cekken ‹zmit’te belediye seçimi olur ve CHP aday› Erol Köse se-
çimi kaybeder ve proje yar›m kal›r. 

Burada anlatmak istedi¤im önemli taraf› flu: Proje önce insanla
bafllam›fl. Bu dedi¤im hiç yerleflme sürecinin olmad›¤› bir yer için
geçerli, fakat bir de flöyle düflünelim: Yerleflmifl bir yerde insan›
düflünelim. Mesela bir gecekondu mahallesi veya eski bir kent
merkezi. Buraya nas›l bakaca¤›z? Eski bir kent merkezi ve biz flöy-
le bir tart›flma yap›yoruz: Diyoruz ki “bu eski kent merkezi bizim
dinimizdeki kent imgesine uymuyor yahut art›k günümüzün kent

10



ihtiyac›na uymuyor, bunu de¤ifltirelim.” Literatürde buna kentsel
yenileme denir veya kentsel dönüfltürme denir. Bunu dönüfltürelim
veya bunu yenileyelim, çünkü uymuyor art›k bugünün ihtiyaçlar›-
na. Buras› bir yerleflme, burada insanlar oturuyor. Bu insanlara
sormak gerekir mi gerekmez mi? Biz buray› yenilemek istiyoruz,
dolay›s›yla “sizi buradan ç›karaca¤›z, sizi nereye götürelim, ç›k-
mak ister misiniz yahut ne tür bir yere gitmek istersiniz yahut han-
gi flartlarda gitmek istersiniz?” gibi bir fley sormak gerekir mi ge-
rekmez mi? 

Sosyoloji tart›flmalar›nda, bizim insan merkezli tart›flmada verdi¤i-
miz cevap fludur: Herhalde önce oradan bafllamak gerekir, çünkü
öteki türlü flöyle olur: “Bizim kafam›zdaki kent imgesine uymuyor
kardeflim. Ben de belediye baflkan›y›m, yetkim de var, arkamda da
siyasi irade var, hükümet var y›kar›m, onlara da makul bir yerde
bir yer veririm. Mesela günümüzdeki kentsel dönüflüm projeleri
asl›nda tam› tam›na böyledir. ‹nsan merkezli bir yaklafl›m yoktur
her fleyden önce, bundan dolay› sorunludur. Oradaki insanlar›n de-
¤erlerini, geleneklerini, al›flkanl›klar›n›, beklentilerini, isteklerini,
özlemlerini, yaflamlar›n› hiçe sayan bir zihniyet oldu¤u için, bir
kere burada bir problem var. 

Geçenlerde Kanada’dan bir gazeteci geldi, Mr. Saunders. Bu da
yeni bir deneyim, onu da size aktarmak isterim. Saunders bir gaze-
teci ve Türkiye’de kentleflme süreçleri üzerine araflt›rma yap›yor.
Kanada’n›n iki büyük gazetesinden birine bu deneyimleri yazacak,
sonra da kitaplaflt›racak. Kentte birlikte geziyoruz. ‹lk dura¤›m›z
Örnek Mahallesi’ni bilenler varsa, Anadolu Yakas›’nda Örnek Ma-
hallesi’nden yukar› do¤ru giderken SOYAK siteleri var yeni yap›l-
m›fl. Tam SOYAK sitelerine afla¤›dan bakan bir yerdeyiz, sol tara-
f›m›zda  gecekondular var. 1 May›s Mahallesi’nin eski, fakat y›k›l-
mam›fl, yani özgün hallerini koruyan gecekondular var birkaç tane.
Bir taraftan toplu konutlara bak›yoruz, devasa konutlar, zannedi-
yorum 20 katl› var. Bir tarafta da eski gecekondular. Bu çok derme
çatma de¤il, klasik gecekondu imgesine çok uygun yerler, bahçe
içerisinde evler falan. Tart›flma, bu insanlar› bu gecekondudan ç›-
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kar›p bu 20 katl› yap›lara tafl›makla ilgili bir fley. Sistemin öngör-
dü¤ü makul yerler bunlar. fiimdi bu sorunlu bir yaklafl›m m› de¤il
mi? Buna bir cevap verebilmek için o gecekonduda yaflayan biri
olmak yahut ona sormak gerekir. “Seni fluraya tafl›yaca¤›z, ne di-
yorsun? Daha güzel do¤algazl› mesela, asansörü bile var gibi, ya-
ni rahat edersin.” Onun cevab› önemli. 

Ama böyle yap›lm›yor. Günümüzde sistemin kent anlat›lar›nda
oralar ça¤dafl mekanlar diye anlat›l›yor, hatta insanca yaflanabile-
cek mekanlar diye anlat›l›yor. Tabii bunu tersinden okursan›z öte-
kiler insanca yaflanabilecek mekanlar olmaktan ç›k›yor; böyle bir
anlat› var. fiunu dedim: Bunu anlayabilmek için bu gecekondula-
r›n bir tanesinin kap›s›n› çal›p sormam›z gerekir. fiehri yönetenler
olarak biz senin için flunu makul gördük. Buras› gayet güzel bir
yer, seni buraya tafl›yal›m. fiurada yan›ndaki gecekonduyu y›ka-
l›m, 20 katl› bir apartman da buraya yapal›m; bu makuldür. E¤er o
kifli o 20 katl› yeri kendisi için modern bir ma¤ara olarak alg›l›yor-
sa, sonuçta bizim zihnimizdeki kent imgesine uygun olsa bile ya-
p›lan fley insani de¤ildir.  

‹nsana ra¤men böyle bir uygulamay› nas›l yapabilirsiniz? Evet, in-
sana ra¤men tekil olarak bir fleyi tek bir noktada yapabilirsiniz.
Kamu yarar› varsa yapabilirsiniz, o kamu yarar› baz› insanlar›n ba-
z› mekanlardan ç›kar›lmas›n› gerektirebilir. Onu da r›zas›n› alarak,
bedelini ödeyerek, ikna ederek yapabilirsiniz, ama ölçü kamu ya-
rar›d›r. Kamu yarar› demek, belediye baflkan›n›n, belediye mecli-
sinin, imar müdürlerinin veya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’n›n uygun
gördü¤ü fley de¤ildir, her zaman böyle de¤ildir. Bu da yap›l› me-
kan için insan-mekan iliflkisi üzerinden bir örnek. 

Bir de tarihsel kentler var, eski kentler. Buralara da insan- mekan
iliflkisi üzerinden bakmam›z gerekiyor. Önce bofl yerler, hiç yerle-
flime aç›lmam›fl yerler, sonra yerleflime aç›lm›fl ve ikamet edilen
yerler, bir de binlerce y›ll›k tarihi olan ‹stanbul gibi yerleflmeler
var. Buraya bakarken de asl›nda insan merkezli bakmak gerekiyor. 
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Bir kentin tarihi kimli¤ini korurken bile bizim asl›nda ç›k›fl nokta-
m›z insand›r. fiu anlamda ki, binlerce y›l önceki kültürü bugüne ta-
fl›yan bir köprüdür o flehir yahut o flehirdeki baz› mekanlar. Mese-
la flöyle diyemezsiniz: “Yahu flurada bir konak var. Bu zaten eski-
mifl bir yer. Bunu y›kal›m, yerine bir saray yapal›m.” Ad› da kül-
tür saray› olursa pek meflhur bir fley olur, itiraz da olmaz. ‹lk ba-
k›flta normal say›lan bu bak›fl aç›s›, asl›nda gene insan› d›flta b›ra-
kan bir bak›fl aç›s›d›r. Çünkü bir fiziki mekan› yok ederek asl›nda
binlerce y›ll›k tarihi yok etmifl olursunuz. Dolay›s›yla binlerce y›l
önceki insan›n yaflam›na, de¤erlerine, düflünme biçimine dair ne
varsa silinip at›lm›fl olunur. 

Hat›rl›yorum, belki hepiniz hat›rlayacaks›n›z, 28 fiubat süreci s›ra-
lar›nda, belki biraz daha önce, Refah Partinin iktidarda oldu¤u, Er-
bakan’›n Baflbakan oldu¤u dönemde bir parti yetkilisi, yan›lm›yor-
sam O¤uzhan Asiltürk idi, flöyle demiflti: “‹stanbul surlar› bu kent
için bir yük. Bunlar› y›kal›m ve yerine toplu konut yapal›m. Bir
taflla iki kufl vururuz. Çünkü bunlar bak›ms›z, ço¤u yerde y›k›lma-
ya yüz tutmufl, habire masraf ediyoruz bunlara. Hem bundan kur-
tuluruz, hem de kocaman alana toplu konut yaparak bu flehrin ko-
nut problemini çözeriz.” San›r›m ço¤unuz bunu hat›rlayacaks›n›z.
Günümüzün “modern kenti yönetenlerin zihniyeti” aç›s›ndan bak-
t›¤›n›z zaman evet öyle denebilir. Bunu belki cesaret edip söyledi
de, söylemek isteyen, ama cesaret edemeyen de çok insan var. 

Burada vurgulamak istedi¤im flu: Onlar› y›kt›¤›n›z zaman asl›nda
o surlar arac›l›¤›yla bize ulaflan bütün o tarihsel birikimi art›k bir
daha gelmemek üzere yok etmifl oluruz. Diyelim ki 50 sene sonra-
ki kuflak için o art›k hayali bir fley bile olmayacakt›r. Bu surlar› ta-
n›d›¤›m›z için bizim zihnimizde bir sur imgesi var. Surun kendisi
yerinde olmasa da, Platon’un dedi¤i gibi, o imge yerinde duruyor.
Mesela 20 sene sonraki, 30 sene sonraki biri için art›k o imge de
olmayacak. T›pk› do¤ufltan görme özürlü olanlar›n nesnel rüya
görmemesi gibi bir fleydir bu. Görmeyecek, çünkü hiç tan›mam›fl-
t›r ki böyle bir fleyi. K›saca eski mekanlara koruma zihniyeti aç›-
s›ndan bakarken asl›nda ç›k›fl noktam›z yine insand›r. 
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Toparlarsam -bu “insan” k›sm›n› fazla uzatt›m fark›nday›m- asl›n-
da biz sosyolojik bir yerden flehre bakarken insan merkezli bakma-
l›y›z; bunu öneriyorum. Böyle bakt›¤›m›z zaman,  flehir, insan için
bir flehir olur. Neyi koruyacaksak insan için, neyi yapacaksak in-
san için olur. ‹nsan’dan anlatmak istedi¤im de “kamu yarar›”d›r.
Bu iflin bir taraf›. 

‹flin ikinci taraf› da flu: Kentlerdeki insan, asl›nda s›n›fsal, kültürel,
cinsiyet gibi bir dizi faktörlerle birbirinden ayr›lan ya da birbirini
kesen toplumsall›klar içinde yer almaktad›r. Modern kentlerdeki
toplumsall›¤› kald›r›rsan›z, geriye ne kal›r bilir misiniz? Geriye
salt fiziki mekanlar kal›r, anlams›z mekanlar, yani meydanlar, hey-
keller, apartmanlar, saraylar, villalar kal›r. 

Dolay›s›yla modern kenti toplum üzerinden tart›flmam›z gerekiyor.
Toplum üzerinden tart›flt›¤›m›zda flunu görece¤iz: Modern flehirler
iflçilerin flehirleridir, patronlar›n flehirleridir, ö¤rencilerin flehirleri-
dir, kad›nlar›n flehirleridir, erkeklerin flehirleridir, yoksullar›n fle-
hirleridir,  eflcinsellerin ya da k›saca herkesin flehirleridir. Modern
kentin toplumsal yap›s› heterojendir, kar›fl›kt›r, karmafl›kt›r. Bütün
bu toplumsal gruplar birbirleriyle iliflki kurarken bu iliflki kimi za-
man uzlaflmaya, kimi zaman çat›flmaya dayan›r. Bir flehirde bir
toplumsal grup, kendi d›fl›ndaki toplumsal gruplarla her zaman uz-
laflmaz, kimi zaman da çat›fl›r. Dolay›s›yla modern flehirler sadece
uzlaflma ya da bar›fl›n de¤il, ayn› zamanda çat›flman›n da mekanla-
r›d›r.  

Bir kenti do¤ru anlayabilmenin yollar›ndan bir tanesi de o kentin
toplumsal yap›s›n› iyi analiz edebilmektir. Kenti s›n›fs›z, imtiyaz-
s›z insanlar›n mekan› gibi tarif etti¤imiz zaman, bu gerçek d›fl› bir
tan›m olur, yani böyle bir flehir yoktur, olamaz. Mutlaka imtiyazl›
olanlar ve imtiyazs›z olanlar vard›r orada. ‹deali de “evet öyle ol-
mal›d›r” deriz, fakat modern ya da di¤er sahici ad›yla kapitalist
kent haks›zl›klar›n, çeliflkilerin, uzlaflmazl›klar›n ve çat›flmalar›n
mekan›d›r. Öyleyse biz kapitalist kenti tart›fl›rken mutlaka bu çe-
liflkiler, çat›flmalar, gerilimler üzerinden tart›flmak zorunday›z.
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Bunlar› yok sayan bir yerden tart›flt›¤›m›z zaman zaten do¤ru an-
layamay›z. Bunu asl›nda iki nedenle söyledim. 

Birincisi flu: Modern flehirler kurulurken kuranlar, kurucu aktörler
bunu ulus devletin bütün simgelerinin yerlefltirildi¤i bir mekan
olarak tasavvur etmifltir. Bir meydan vard›r, hükümet binalar› var
meydana bakan ve o meydana aç›lan büyük caddeler vard›r, cad-
delerden içerilere do¤ru gitti¤inizde de konut bölgeleri vard›r. Bü-
tün yollar meydana yani asl›nda siyasi iktidar›n oldu¤u yere ç›kar
ve siyasi iktidar orada her fleye hakimdir. Mesela bizim 20’lerin,
30’lar›n flehirleri hep böyledir. Kürflat Bumin’in ifadesiyle -çok
hofluma gider- “hendesenin kentleri” der. Cetvelle çizilmifl kentler,
matemati¤in kentleri, ayarlayarak çizersiniz. Klasik Roma flehri,
agoraya ç›k›yor. Tam da flunu söyledim: Asl›nda siyasal bir ba¤ ku-
rarsak, mesela Roma dönemiyle siyasal bir ba¤ var. 

20’lerin, 30’lar›n, 40’lar›n en revaçta kent tasar›m›d›r bu. Tabii sa-
dece bizde de¤il, Almanya’da da öyledir, Sovyetler Birli¤i’nde de
öyledir, her yerde böyledir asl›nda. Demin söyledi¤im gibi, çat›fl-
malar, gerilimler, uzlaflmazl›klar, ihtiyaçlar vb. gelifltikçe, bu me-
kanlar da ifllevsiz kalm›flt›r, art›k tek bir tane mekan yoktur mese-
la, bir kentin bir merkezi yoktur. 

Dolay›s›yla kentsel yap› burada de¤iflirken, yani tek merkezden
birçok merkeze do¤ru dönüflürken, insanlar aras›ndaki, daha do¤-
rusu toplumsall›klar aras›ndaki gerilim, s›n›f mücadelesi ve bir öl-
çüde toplumsal çat›flmalardan etkilenerek de¤iflmifltir. Mesela bu-
gün için art›k “‹stanbul’da merkez neresidir?” sorusunun tam bir
cevab› yoktur. Hükümet için de böyledir asl›nda. Kentte yerel yö-
netimler kentin içinde da¤›lm›fllard›r; modern kentin bir taraf› bu-
dur k›saca. 

Bir taraf› ve buna iliflkin tart›flma da flu: Biz bu kenti analiz eder-
ken burada insanlar›n yahut s›n›flar›n; vars›llar›n ve yoksullar›n
kendi aralar›ndaki gerilimleri nas›l okuyaca¤›z veya bunun meka-
na yans›malar›n› nas›l okuyaca¤›z? 
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Burada hakim söylem flöyledir: Modern kentin öngördü¤ü mimari
ve öngördü¤ü de¤erler kentli diye tabir edilmifltir, buna uymayan-
lar ise kentli olmayan diye tarif edilmifltir. Mesela bugün “kentli
kimdir” sorusuna “kentin de¤erlerine uygun hareket edendir, ken-
tin de¤erlerine uygun yaflayand›r” denir. De¤erlere uygun yaflama-
yanlar kentli olmayanlard›r. Peki bu kentli olmayanlar kimlerdir?
Asl›nda büyük ölçüde kente sonradan gelmifl, yerleflmifl köylüler.
Herkes bu söyleme aflinad›r, yani kent yaz›n›nda bu genelde böy-
ledir.

Hatta bu o kadar yayg›n bir söylemdir ki kente gelip yerleflmifl
köylüleri bile etkileflmifltir. Kente diyelim ki 80’li y›llarda gelmifl
yerleflmifl bir köylü grup, bir gecekondulu grup, 90’l› y›llarda ge-
lenleri suçlam›flt›r “kenti bozdular” diye. 90’l› y›llarda gelen ise
90’l› y›llar›n ortalar›nda zorunlu göçle gelenleri suçlam›flt›r “bu
Kürtler geldi flehri mahvettiler” diye. Bu kadar etkili bir söylemdir.
Dolay›s›yla biz bu kentin toplumsal yap›s›n› en baflta söyledi¤im o
de¤erler üzerinden okursak, asl›nda sonradan gelen bütün toplum-
sal gruplar› d›fllayan söylemi savunmam›z gerekiyor. Oysa bu söy-
lem biraz sorunlu, hatta biraz de¤il baya¤› sorunlu bir söylem ve
do¤rusu sahici bir söylem de de¤ildir.  

CEMAL GÖKÇE –

Sizce alt›nda yatan neden nedir? 

Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Zaten sormasan›z da söyleyecektim. Kentli imgesini okurken,
“kentli nedir?” sorusuna cevap verirken, o klasik modernist bak›fl
aç›s›ndan bakarsak flöyle dememiz gerekir: E¤itimli insan kentli,
yerleflik insan, kentte yaflayan insan kentli, baflkas›na zarar verme-
yen insan kentli, bilinçli insan kentli, kültürlü insan -her ne demek-
se- kentli filan. “Kim kentli de¤il” sorusuna, bu bak›fl aç›s›na göre
buna uymayanlar diye cevap verilir. “Onlar kimdir?” sorusunun
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cevab› da kente göçle gelmifl olan toplumsal kesimlerdir. Bizim
sosyoloji genelinden örnek vereyim uza¤a gitmemek için. Mesela
Emre Kongar’da bu bak›fl aç›s› egemen ve Emre Hoca çok net bir
flekilde bunu sayfalarca yazm›flt›r.  

“Kentlileflemeyen köylüler”; Emre Hocan›n bak›fl› bu söylem üze-
rinden infla ediliyor. Kentlileflememifl, bunlar›n kentlileflmesi gere-
kir idi, fakat kentlileflemediler, dolay›s›yla kentsel sorun dedi¤imiz
zaman akla önce bu gelir. Benim söyledi¤im ise flu: Bu tarz bir
okuma sonuçta toplumun bir kesimini d›fllamay› meflru k›lan bir
okumad›r. Böyle bir söylemi bilincinize yerlefltirdi¤iniz zaman za-
ten otomatikman kente sonradan gelmifl göçmenler, göçmen semt-
leri, köylü kökenliler falan kim varsa onlar gözünüzden zaten dü-
flüyor asl›nda. Diyelim ki onlar›n yaflad›¤› konut bölgelerinin y›k›l-
mas›n› meflru görmeye bafll›yorsunuz. 

Bu sorunlu bak›fl nereden kaynakland› ve nas›l böyle egemen söy-
lem haline geldi? Tabii ki sistemin politikas›ndan kaynakland›. Ye-
ni de¤il tabii, bu 1940’larda 50’lerde vard›. Sistemin politikalar›
hem bu “kentli olmayan›” infla etti hem de onu d›fllayan söylemi.
Burada öncelikle söylemek istedi¤im, bu kenti, kentin toplumsal
yap›s›n› okurken, çok önemli sayd›¤›m bu noktay› hat›rda tutmal›-
y›z. Çünkü burada çok yanl›fl bir yaklafl›m var, sosyoloji gelene¤i
içerinde yavafl yavafl terk edilen. 

fiöyle bakamay›z: Biz kentliyiz, ötekiler geldi bozdu. Bu anlat› bir
fley ifade etmiyor ve hiçbir fleyi de çözmüyor asl›nda. Ötekilerin
önüne kentlileflme görevi koymak, ve “sizin göreviniz kentlilefl-
mektir” gibi kendi penceremizden onlar›n önüne böyle bir yüküm-
lülük getirmek art›k hiçbir fleyi çözmüyor. Bana sorarsan›z 20 se-
ne önce de çözmüyordu, ama flimdi art›k hiçbir fleyi çözmüyor. 

“Türkiye kentleri niçin bu noktaya geldi?” sorusunun cevab› çok
aç›k ve yal›nd›r. Bu Türkiye’de 1940’l›, 50’li y›llardan itibaren sis-
temin bu konulardaki politikalar›yla do¤rudan iliflkili bir durum ve
onun kaç›n›lmaz sonucudur. Sistemin sermaye birikim süreçleriy-
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le ve bu politikalar›n kent mekan›na yans›mas›yla ilgili bir durum-
dur. Örne¤in Türkiye’de gecekondu yap›m›n› alal›m. 1970’li y›lla-
r› 1960’l› y›llar› yaflayanlar iyi bilirler ki “gecekondulaflma” dedi-
¤imiz sistemin asli aktörü oldu¤u bir süreçte gerçekleflmifltir. Ba-
k›n, “sistemin” diyorum. Göçle gelenlerin de¤il, göçle gelenler
onun arac›d›r asl›nda. Belki zincirin bir halkas›d›r, hatta belki en
son halkalar›ndan biridir. 

Kentte yaflayanlar veya kenti yönetenler, yani belediye baflkanlar›,
müdürler, daire baflkanlar›, kaymakamlar, valiler, kamu yöneticile-
ri siz e¤er kentin bir k›y›s›na bir grup insan›n yerleflmesine izin
vermek istemezseniz yerlefleme de genellikle olamaz. 

Nitekim izin verilmeyen yerlerdeki yerleflmeler zoraki olmufltur, 1
May›s Mahallesi gibi. Bunun örnekleri çok fazla de¤il, politik ba-
k›fl›n da tetikledi¤i çat›flmayla yerleflmifltir. ‹stanbul’da gecekondu
çat›flmalar›n›n oldu¤u; büyük çapl› çat›flmalar›n oldu¤u tek örnek
politik nitelikli gecekondu yerleflmeleridir. Bak›n, bu kadar kesin
bir fley söylüyorum, yani 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›na kadar öy-
le ciddi gecekondu çat›flmas› yoktur. Niçin biliyor musunuz? fiun-
dan dolay›: Kenti parselleyen var ad›na arazi mafyas› denilen, ara-
zi satan gruplar var.

Arazi satan gruplar›n -flu anda benim çal›flma konum budur- kifli-
lerin toplumsal ve s›n›fsal niteliklerini, yasal iliflkilerini ve kimlik-
lerini göz önüne ald›¤›m›z zaman o zaman görüyorsunuz ki asl›n-
da bu süreç bizatihi sistemin üzerinden giden bir süreçtir, sistemin
engellemeye çal›flt›¤› bir süreç de¤il. Bunun da kendine has neden-
leri var tabii, yani sadece basit bir rant paylafl›m› de¤il mesele.
Rant da çok önemli bir faktör, ama sistemin buna ihtiyac› var. Sis-
tem buna müdahale etmiyor. O yüzden bu “kentleflme” ve “kentli-
leflme” söylemi zaten burada çöküyor asl›nda.

Daha ilginç örnekler söyleyeyim size. Gecekondu mahallelerinin
yasallaflmas› için kurulan derneklerin aç›l›fl› kamu yöneticilerinin
kat›l›m›yla yap›l›r. 
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Bir örnek, Kazl›çeflme mesela, Türkiye’nin ilk gecekondu mahal-
lesidir. 1940’l› y›llar›n ortalar›nda gecekondular yap›l›r, 1947’de
Güzellefltirme Derne¤i kurulur ve derne¤in aç›l›fl›na kat›lanlardan
biri de ‹stanbul’da vali yard›mc›s›d›r. Bu örnek durum di¤erlerin-
de de devam eder, sadece 1 May›s ve benzeri yerler bundan fark-
l›d›r. Onun için gecekondu, kentli, kentli olmayan meselesini biraz
baflka türlü, flimdiye kadar okudu¤umuz zihniyetin d›fl›na ç›karak
okumal›y›z, buna ihtiyac›m›z var. Bu okuma kentlilerin bir bölü-
münü kentli sayan, ötekilerini kentli saymayan ve kentli sayd›¤›-
m›z kesimlerin de¤erlerini ötekilerine empoze eden ve onlar›n bu-
na uymalar›n› emredici tarzda söyleyen bir söylem olmamal›d›r. 

Bu kentin ço¤ul nitelikte bir kent oldu¤unu, -baflta modern kenti
tarif ederken dedim ki “kad›nlar›n kentidir, erkeklerin kentidir,
yoksullar›n kentidir, vars›llar›n kentidir filan”- bu kentin zaten ço-
¤ullu¤un mekan› oldu¤unu kabul etmemiz gerekir. Bu kentte çok
fazla toplumsal grup olabilir, çok fazla fiziki mekan olabilir, çok
fazla merkez de olabilir; bunu normal saymak laz›m. Birebir kar-
fl›l›¤›n› söyleyeyim. Bu kentte bir villan›n olmas› da normal, 20
katl› bir yap›n›n olmas› da normal, bahçe içerisinde bir konutun ol-
mas› da normal, gecekondunun olmas› da normal, çünkü bu kentin
toplumsal profili buna uygun zaten. Bu ifadeden çok emin de¤ilim,
ama çok denk düflüyor gibi, yani ço¤ul kentlilik diyebilece¤imiz
bir yerden bakmam›z gerekiyor. Tek bir mekan yoktur ve hepimi-
zin ona benzemek mecburiyetinde olaca¤›m›z bir mekan veya bir
kimlik tasavvuru yapmamam›z gerekir. 

Demin bir örnek verdim ‹zmit yeni yerleflmeler deneyimiyle ilgili
olarak. ‹nsanlara “ne tür konut istersiniz?” diye soruyorsunuz. Biz
kendi aram›zda bile bunu yapsak baz› insanlar toplu konutta yafla-
may› tercih eder, baz› insanlar villada yaflamay› tercih eder, baz›
insanlar bahçeli evde yaflamay› ister, gecekonduda yaflamay› tercih
eden de vard›r. Arkadafllar›ma söylerim, ‹stanbul’da kent araflt›r-
malar› yaparken, -ki çeflitli alan araflt›rmalar› yap›yorum- gitti¤im
gecekondu mahalleleri var, son derece s›cak bulurum oralardaki
baz› ortamlar› insan iliflkileri bak›m›ndan. Bazen düflünürüm, o in-
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sanlar› tafl›y›p bir toplu konuta götürdü¤ünüz zaman zaten huzur-
suz, mutsuz olacak. Dolay›s›yla burada ço¤ul bir yerden bakma-
m›z gerekir diye düflünüyorum. 

Küreselleflme ile kent iliflkisine dair birkaç fley söylemek isterim.
Modern kent dedi¤imiz asl›nda yavafl yavafl tarihte kalmaya baflla-
yan bir kenttir, yani 20. yüzy›l kenti diyebiliriz. 20. yüzy›l kentle-
rini iki aflama fleklinde okumay› öneriyorum. Bir tanesi demin söy-
ledi¤im kentli ve kentli olmayan zihniyetinin elefltirisini gerektiren
bir okumad›r. Biri de daha çok ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
sosyal refah devleti politikalar›n›n etkiledi¤i kenttir, yani sahiden
kamucu politikalar›n bir ölçüde etkili oldu¤u ve biçimlendirdi¤i
kenttir. Sosyal refah devleti uygulamalar› dünyada da, bizde de
1945’lerden sonra uygulanan bir fley, daha çok bireylerin kendini
daha güvende hissedebildi¤i, sosyal güvenlik probleminin yasalar-
la çözüldü¤ü, yani emekli olma hakk›n› kazand›¤›, sa¤l›k giderle-
rini devletin karfl›lad›¤›, e¤itim giderlerini devletin karfl›lad›¤›,
bunlar›n da yasalara yaz›ld›¤› dönemdir. 

Mesela 1961 Anayasas› sosyal refah devleti zihniyetinin bir ölçü-
de yans›d›¤› örneklerden biridir. Kifli hak ve özgürlükleri, sosyal
güvenlik, e¤itim ve sa¤l›k haklar› vb. aç›s›ndan. Dolay›s›yla asl›n-
da bu dönemin kentleri de bu yeni siyasal düflünüfle ba¤l› olarak
kamucu politikalar›n daha etkili oldu¤u kentlerdir. Fakat bu
1990’l› y›llar›n sonundan itibaren, yani sosyal devletin çözülme
sürecinden itibaren h›zla de¤iflen bir durum ve bunun da kente çok
ciddi yans›malar› vard›r. 

Belki ço¤umuzun dikkatini çekmifltir, mesela e¤itim alan›ndan
söyleyeyim; bizim asl›nda cumhuriyet dönemi, 1980’lere kadar
okullar›m›z›n ad› ya Atatürk’tür, ya gazidir, ya cumhuriyettir, ya
istiklaldir filan böyle isimlerdir. Vaktiniz olursa mesela ‹stanbul
okullar› rehberini aray›n taray›n cumhuriyetin de¤erlerini anlatan
isimler vard›r. 90’l› y›llar›n afla¤› yukar› ortalar›ndan sonra bu
okullar›n isimleri h›zla de¤iflmektedir, yani art›k okullar kifli isim-
leriyle nitelenmektedir. 



Bunlar› merak edip bakt›m, Milli E¤itimin ifadesiyle söyleyeyim,
hay›rseverlerin yapt›klar› ve devlete verdikleri -özel okullar› söy-
lemiyorum- dersliklerin oran› tüm dersliklerin yüzde 30’udur. Bu
sadece 90’l› y›llar›n ortalar›ndan sonraki bir durum, yani afla¤› yu-
kar› 10 y›ll›k bir süreçten söz ediyorum. Kamunun kendisi bile
kentlerde en temel kamu hizmeti sayd›¤›m›z e¤itim alan›ndan çe-
kiliyor ve onun yerini özeller al›yor. fiimdi art›k bir de özel okul-
lar var, ki onlar›n oran› yüzde 30 kadard›r. Art›k gördü¤ünüz za-
man e¤itim kurumlar›n›n bafl›nda özel falan, özel filan okulu. Ben
üniversiteden geliyorum, ‹stanbul’da 13 tane vak›f üniversitesi var
mesela. Ama sadece alt› devlet üniversitesi var.

‹ki örnek daha verece¤im. Bunun kentleri nas›l etkiledi¤ini söyle-
yece¤im, yani günümüz kentlerini. Bunlar›n bir tanesi de, olmazsa
olmaz dedi¤imiz güvenlikle ilgilidir. Devletin belki asli görevidir
güvenlik, yurttafl›n güvenli¤i. Devlet güvenlik alan›ndan da çekili-
yor. Bahsetti¤imiz tarihlere denk düflen bir süreç bu, 90’l› y›llar-
dan, hatta belki 80’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren, ama daha çok
90’l› y›llar›n ortalar›nda ivme kazanan bir çekilme süreci söz ko-
nusu. Devletin güvenlik alan›ndan çekilmesi fludur: Güvenlik ala-
n›n›n özel sektöre yani piyasaya b›rak›lmas›d›r. Radikal Gazete-
si’nde bir yaz›m ç›km›flt›, epeyce de olumlu tepki ald›m. ‹stan-
bul’da özel güvenlik say›s› polis say›s›n› ikiye katlam›fl durumda.
Türkiye’de h›zla giden bir süreç ama daha çok büyük flehirleri et-
kiliyor. Bunun kentlerde toplumsall›klar üzerindeki etkisi fludur:
Ben yahut siz, herhangi biriniz kiflisel güvenli¤imiz,  yaflama hak-
k› dedi¤imiz noktada devleti kendi arkam›zda koruyucu bir güç
olarak göremiyoruz art›k ya da görmemeye bafllad›¤›m›z bir süre-
ce giriyoruz. 

Bireysel olarak, bu flehirde yaflayan insanlar olarak bizim güvenli-
¤imizden kim sorumludur veya kim bizim güvenli¤imizi sa¤laya-
cak? Bu zannediyorum küresel dönemde kentleri etkileyen yahut
küreselleflme sürecinin kentleri etkileyen en önemli sonuçlar›ndan
biridir. Mesela mafya gruplar› bu dönemde ço¤alm›flt›r, 90’l› y›llar-
da adeta patlam›flt›r, çünkü bir talep var. Biz becerebilirsek kendi
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güvenli¤imizi, iflyerimiz varsa iflyerimizin güvenli¤ini kendimiz
sa¤lamaya bafll›yoruz, kamera koyuyoruz, özel güvenlik görevlisi
tutuyoruz filan, evimizde isek bir tane çelik kap› yapt›r›yoruz gibi.
Modern dönem kentlerindeki güvenlik problemiyle ilgili olarak
anlat›lan fleyleri herhalde 4-5 misli daha fazlas›n› yap›yoruz, bu
hayat›m›za girmifl durumda. Siz buna bir de kendi kültürümüzden
kaynaklanan silahlanma gelene¤ini de ekleyin. O zaman sahiden
son derece gergin ve güvensizli¤in etkili oldu¤u flehir örnekleri or-
taya ç›k›yor. Tekrar söylüyorum, küreselleflme döneminin Türki-
ye’de kentlere getirdi¤i en önemli sorunlardan biri budur; kentle-
rin güvenli mekanlar olmaktan ç›kmas›d›r. 

Biraz geriye giderek söylersem, modern dönem kentleri güvenlik-
li kentler olarak tan›mlanm›flt›r ama art›k güvenlik mitinin çöktü-
¤ü bir dönemdeyiz bugün ve onun yerini güvensizlik alm›flt›r. Sa¤-
l›k alan›nda böyledir, bütün kamu alanlar› böyledir, fakat güvenlik
belki bunlar›n en can al›c› noktas›d›r. Küreselleflme süreci kentle-
re böyle bir yük ve  sorun getirmektedir. Bu da sadece güvenli¤i-
miz için mafya gruplar›na, özel güvenlik flirketleriyle anlaflmak ya
da buna benzer baflka “çözüm”lere bizi götürmüyor ayn› zamanda
kendimize yeni kimlikler, yeni aidiyetler, yeni dayan›flma gruplar›
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arama ihtiyac›n› da ortaya ç›kar›yor. Ben bu flehirde yafl›yorsam
beni ne koruyacak, ben kendimi nas›l bir ortamda daha güvenli
hissedebilece¤im? Buna zorunlu olarak bak›yorum ve kendi çö-
zümlerimi üretiyorum.

1990’l› y›llardan bu yana devam eden kentlerdeki toplumsal ve fi-
ziksel ayr›flmaya yol açan faktörlerden bir tanesi de budur. Bu yüz-
den mesela kentin d›fl›nda daha vars›l gruplar›n bu flehrin güvensiz
ortam›ndan kaçmak, musibetlerinden kurtulmak için kendilerine
korunakl› alan infla ettiklerini gözlemliyoruz. Bu tabii flöyle bir fle-
ye yol aç›yor: Kendi imkanlar›yla kendilerine korunakl› alanlar
oluflturanlar, bir ölçüde kendilerini güvenceye almalar›na karfl›n
toplumun önemli bir bölümü bundan mahrumdur, çünkü bunu sa¤-
layacak güce sahip de¤ildir. Dolay›s›yla bu asl›nda toplumsal ve
s›n›fsal uçurumlar› da derinlefltiren, daha do¤rusu o derin uçurum-
lar› aç›kça görmemize imkân sa¤layan bir durumdur. Bunu da bu-
günün kentlerinin önemli bir özelli¤i olarak söyleyeyim. 

Küreselleflmenin etkiledi¤i bir di¤er faktör de göçlerdir. Göçler as-
l›nda flehirlere flöyle bir yük getirmifltir: fiehirlerin homojenleflme,
yani homojen mahalleler kurulma ve ayr›flma sürecini tetiklemifl-
tir. Mesela ben Adapazar›’n› bilirim, bilenler varsa muhafazakar
bir yerdir Adapazar›. Orada 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan bafllaya-
rak Van Mahallesi kuruldu, yani saf Kürt mahallesi kuruldu. ‹stan-
bul’da bunun örnekleri var biliyoruz da, ‹stanbul daha büyük bir
kenttir, dolay›s›yla çok göze batm›yor belki ve asl›nda bir ölçüde
kan›ksad›¤›m›z, meflru sayd›¤›m›z bir fley gibi, ama Adapazar›’nda
bile öyle mahalleler kuruldu. Bu zorunlu göçün tetikledi¤i bir sü-
reçtir ve Türkiye’de pek çok kenti, ama özellikle Adana, Mersin,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, gibi büyük flehirleri çok etkilemifl-
tir. Son y›llardaki kentsel de¤iflim sürecine bakt›¤›m›zda vurgula-
mam›z gereken önemli unsurlardan bir tanesi de budur. 

Son bir de¤iflimden söz edece¤im, sonra toparlayaca¤›m. Bu da,
kentlerin günümüzde piyasa kavram›na teslim edilmesinin asl›nda
küresel sermayeyle, küresel düzenle ilgili bir durum oldu¤udur.
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Küreselleflme süreci gerçekten de ulus devletinin s›n›rlar›n› afl›n-
d›rm›flt›r ve asl›nda modern kent, ki o da ulus devletin kutsal›d›r,
onun da s›n›rlar›n› afl›nd›rm›flt›r, yani küresel kent bir flekilde kü-
resel sermayenin etkiledi¤i, kendi ç›karlar›na uygun olarak de¤ifl-
tirmek ve dönüfltürmek istedi¤i mekanlar›n bafl›nda gelmektedir.
Bu söylem hem küresel sermayenin, hem de söz konusu kentlerde-
ki yerel yönetici aktörlerin önemli bir bölümü taraf›ndan paylafl›-
lan bir e¤ilimdir. Bir kenti küresellefltirmek t›pk› 19. Yüzy›lda bir
toplumu pozitivist aflamaya getirmek gibi, sosyoloji teorisindeki
kurtulufl gibi addedilmifltir. Comte’un söz etti¤i gibi bir toplum po-
zitivist aflamaya gelirse kurtulur. Bir kentte küreselleflirse, küresel
sermayenin merkezlerinden biri haline gelirse kurtulaca¤› varsa-
y›lmaktad›r.

Günümüzde de kentleri yöneten aktörler bir kenti ne kadar küre-
sellefltirebilirsek bu o kadar kentin hayr›nad›r diye düflünmektedir-
ler. Fakat bunun çok önemli toplumsal sonuçlar› olmaktad›r. Çün-
kü küresel sermaye kenti yeniden dizayn etmek durumundad›r. Bu
sermayenin mant›¤› gere¤idir, s›n›rlar›na ulaflt›¤›nda geriye döne-
rek çizilmifl s›n›rlar üzerinde yeni bir aray›fla girer. Bu anlamda kü-
resel sermaye eski yap›s›yla bu yeni ihtiyaca cevap verecek du-
rumda olmayan kentlerin birçok bölümünü, eski gecekondu ma-
hallelerini, çöküntü bölgelerini, eski yerleflmeleri vb. dönüfltürmek
istemektedir. Bunlar bizim Dönüflüm Alanlar› Yasa Tasar›s›’nda
çok net flekilde görülebiliyor, flu anda mecliste olan yasa tasar›s›.
Buna en baflta söyledi¤im gibi toplumun penceresinden bakarsak
sanki yeni bir iskan diyebilece¤imiz bir toplumsal sonucu olaca¤›
görülüyor. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi 2005 y›l› sonu verilerine göre ‹s-
tanbul’da 85.000 gecekondu varm›fl. 85.000 gecekondudan ortala-
ma her gecekonduda 5 kiflinin oturdu¤unu düflünürseniz, -ki “‹s-
tanbul’da gecekondu kalmayacak” diyor Kadir Bey- bu neredeyse
400.000 dolay›nda insan›n mekan de¤ifltirmesi gibi bir fleye yol
aç›yor. Sahiden de o erken cumhuriyet döneminde gördü¤ümüz is-
kan politikalar›ndaki gibi bir göç hareketi anlam›na geliyor. Belki
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yerel ve tekil düzeyde gerçekleflir, ama bütün olarak düflündü¤ü-
nüzde bir göç hareketi anlam›na geliyor. Kentleri bekleyen önem-
li sorunlardan biri budur. Dolay›s›yla küreselleflmenin bu kente ge-
tirdi¤i sorunlar, bizi flimdiye kadar yaflad›¤›m›z sorunlardan daha
fazla etkileyecektir. Birkaç fleyi de soru-cevap içerisinde b›raka-
l›m, öyle konuflal›m ve flimdilik bir virgül koyal›m. Buyurun. 

ORHAN fiAH‹N

(‹nflaat Mühendisi)-

Kenti tarif ettiniz, flehri tarif ettiniz, birbiriyle eflde¤er anlama gel-
di. Kenti bir bütün olarak de¤erlendirdiniz, böyle kabul ediyorum.
Ancak kente sonradan gelenler geldikleri bölgelerin kültürünü, ör-
fünü, adetini, geleneklerini getiriyorlar ve kentle bütünleflmek is-
temiyorlar. Yok saymak ve saymamak konusunda nas›l de¤erlendi-
rece¤iz? Tabii sizin söyledi¤iniz en büyük olgu göçlerle Birinci
Dünya Harbi’nden önce Balkanlardan gelen -‹stanbul için konufl-
mak istiyorum- büyük göçler ‹stanbul’un büyük bölümünü gece-
kondulaflma, yani o zamanki imkans›zl›klar içerisindeki yap›lafl-
malara b›rakm›flt›r. Bir trene binip de Sirkeci’den Halkal›’ya do¤-
ru gitti¤iniz zaman demiryolunun üst taraf›ndaki surlar› bile iflgal
ederek yap›lm›fl olan yap›lar› göreceksiniz, bunlar da k›smen gece-
kondulard›r. 

Dolay›s›yla Balkan Harbinden sonra Birinci Dünya Harbi ve on-
dan sonraki dönemler içerisinde Anadolu, Avrupa bir bak›ma ‹s-
tanbul yöresine akm›fl ve gecekondulaflma olgusu meydana gel-
mifl. ‹lk örne¤ini verdiniz, 1940’lardaki Zeytinburnu’nda Vehbi
Çokuçarlar’›n arazisini bir arkadafl›m›z söylemek istiyordu. 

Bana göre gecekondulaflmaya iki türlü de¤erlendirmek laz›m. Bi-
rincisi, mafya dedi¤imiz menfaat gruplar›n›n özel sektörün, özel
kiflilerin, flah›slar›n veya kamunun arazilerini paylaflarak belirli pa-
ra karfl›l›¤›nda satmalar›yla bafll›yor; ikincisi de, kamunun arazisi-
ni belirli güçler. 
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Sizin Örnek Mahallesi dedi¤iniz, bunu ço¤altal›m, Sultanbeyli;
bunu ço¤altal›m Küçükarmutlu, Büyük Armutlu, Gaziosmanpafla
taraf›ndaki k›s›m, yani bunu yüzlerce ço¤altabiliriz. Dolay›s›yla bu
gecekondulaflman›n kente getirmifl oldu¤u çok büyük yükler var.
Ben o noktadan ziyade, sizin deminki söyledi¤iniz noktaya tekrar
vurgu yapmak istiyorum. Örfünü, adetini, kültürünü X bir bölge-
den gelmifl olan kifli, flalvar›n› b›rakm›yor, sar›¤›n› b›rakm›yor, ine-
¤ini de besliyor, Fatih’in arka mahallesinde 7. katta da horozlar›n›
besliyor. “Bunu kentli saymamak” diyorsunuz. Nas›l kentli olacak
bu? Kentin kendine özgü bir kültürü olmal›, kentin kendine özgü
bir örfü, adeti, gelene¤i, yaz›l› bir kültürü olmas› laz›m, sistemi ol-
mas› laz›m. Siz bu sisteme uymad›¤›n›z zaman bu kente uymazs›-
n›z. 

‹smini tam hat›rlayam›yorum, ama Osmanl› döneminde Ameri-
ka’ya gidip orada çok ünlü bir profesör olmufl ve 1926’da ‹stan-
bul’a geldi¤i zaman sorarlar, “Hocam ‹stanbul’u nas›l buldunuz?”
diye. “Ben koskocaman bir imparatorluk baflkenti b›rak›p gittim,
koskoca bir Anadolu kasabas› buldum” der. Teflekkür ederim. 
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Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Paralel bir fley soracaksan›z. Peki o
zaman buna dair birkaç fley söyleye-
yim. Biraz akademik bir cevap vere-
yim, oradan ‹stanbul örne¤ine gelece-
¤im. Kent sözcü¤ünün kökeninde uy-
garl›k sözcü¤ü var. ‹ngilizcesiyle ci-
vilization, o da Latince yurttafl anla-
m›na gelen civitas’tan gelir. Yurttafl
ise kentte yaflayan kifli demektir, yani
kentte yafl›yor olmas› laz›m. Baflka
ölçütler de var erkek olmas›, zengin olmas› gibi, ama temel vurgu-
su kentte yaflayan kiflidir yurttafl. Civilisation buradan türeyen bir
kavram, uygarl›k, yani kentli bir ruhu var. 

Bu bat›l› okuma, mesela Braudel’in okumas› böyle. Do¤ulu oku-
ma da ise bildi¤iniz gibi uygarl›¤›n karfl›l›¤› olarak medeniyet kul-
lan›l›r ki o da kökenini “Medine”den al›r. Medine flehir demektir
Arapça. Medeniyet de yine kayna¤›n› flehirli olmaktan al›r, yani
hem do¤ulu okuma, hem bat›l› okumada asl›nda kent ve uygarl›k
aras›nda bir ba¤ oldu¤unu bize anlat›r.

Tekrar söylüyorum; bu okuma 18. yüzy›l okumas›d›r, 18. yüzy›l-
dan geriye dönerek yap›lan bir okumad›r. Bunu tersine çevirip
okudu¤umuzda o zaman flöyle bir fley ç›kar: Yurttafl, yani kentli,
yani uygar; yurttafl olmayan, yani kentli olmayan, uygar olmayan-
d›r. 

Bu o kadar etkili bir düflünme biçimidir ki, geleneksel Marksist te-
oriyi de etkilemifltir. Mesela Karl Marks’›n teorisinde de k›r ah-
makl›¤›n, gerili¤in ve ilkelli¤in mekan›d›r, kent de tersidir. Soru-
numuz flu: Bu okumay› oldu¤u gibi kabul edelim mi? Benim sor-
du¤um soru bu. Bu okuma do¤ru mu? 
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Benim cevab›m, bu okuma do¤ru de¤il, böyle okumamak gereki-
yor, böyle okudu¤umuz zaman çok sahici olmayan bir kategorik
ayr›ma gideriz. Konuflmam›n en bafl›nda söyledi¤im, baz› özgün
fleyler vard›r ki teoriye uymaz, o zaman onlar›n da teorisini yap-
mak gerekir. Bu biraz ona benzer bir özgün durumdur, uymuyor.
Dolay›s›yla öncelikle teorik bir problem oldu¤unu düflünüyorum.

Türkiye’ye, ‹stanbul örne¤ine gelince, san›yorum Can K›raç’›n ki-
tab›nda okumufltum, Koç grubunda 40 y›l çal›flm›fl ve emekli ol-
mufl, an›lar›n› yazm›fl. Ben de orada okumufltum. Siz de karfl›lafl-
m›fls›n›zd›r mutlaka. 1940’l› y›llar›n ‹stiklal Caddesi anlat›l›rken
kentli imgesi o kadar aç›k tarif edilir ki, tak›m elbiseli filan, giyim-
den kuflamdan davran›fla ve konuflma tarz›na kadar her fleyi kentli-
dir, kent dedi¤iniz odur. Ne varsa art›k ondan sonra gelen, bu kent-
li imgesini tahrip etti denir ve hep o imgeye bir özlem dile getiri-
lir, yani öyle olsa idi keflke diye. Bak›n bu, o kadar güçlü bir yar-
g›d›r ki, bu kente yerleflmifl köylüler üzerinde de etkili olmufl bir
yarg›d›r. Bunu flöyle söyledim: Bu kente önce gelmifl köylüler son-
ra gelenleri suçlam›fllard›r. Tam da bu sebeple, kenti bozduklar›
için, yani kentli imgelere ve de¤erlere uygun davranmad›klar› için. 

Buradan fluraya gelece¤im: Sahiden bu kentte saf yani pür bir
kentli kültürü ne zaman oldu ve nerede oldu? Benim okumalardan
bildi¤im tek örnek K›raç’›n da sözünü etti¤i ‹stiklal Caddesi imge-
sidir. 

fiunu söylüyorum: O bile belki kendi içinde farkl› bir yerden ba-
k›ld›¤›nda farkl› fleylerin görülebilece¤i bir örnektir. O anlamda
saf bir kentli kültürü bu flehirde, modern flehirlerde asl›nda hiçbir
zaman olmad›. Dolay›s›yla ona bakarak ve onu ölçü alarak öteki-
lerini d›fllayan bir söylemin meflruiyeti yok, fakat bu flu demek de-
¤ildir: Kente her yerleflen toplumsal grubun kültürü son derece iyi-
dir. Hay›r, her kültür kendisi için anlaml›d›r, baflkas› için öyle ol-
mas› gerekmez. Tersi de do¤ru de¤il, yani bir kültürü ne yüceltmek
gerekir, ne de yerin dibine bat›rmak. onu kendi koflullar› içerisin-
de anlamak ve aç›klamak gerekir. 
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Mesela geçen ay ‹zmir’de fiehirlilik Kongresi’nde bildirimi sunar-
ken bir gecekondu mahallesindeki resimleri gösteriyordum. Yakla-
fl›k 40 kadar mahalle foto¤raf› vard›. Bunlar s›rayla geçerken her-
kes sessizce izliyordu. Bir tanesinde bir aile kendi bahçesinde ça-
mafl›r ipi çekmifl ve iç çamafl›rlar›n› asm›fl. O kare geldi¤inde sa-
londa gülüflmeler oldu. Neden? Çünkü bu tipik bir fleyi yans›t›yor,
bizim çok al›fl›k olmad›¤›m›z veya bize komik gelen, belki bizim
yapmad›¤›m›z bir fley, fakat bu da bir kültür. 

Burada benim ölçüm flu: E¤er o kiflinin kültürü gündelik hayatta
ötekine zarar veren, ötekini rahats›z eden bir pratik tavra dönüfl-
müfl ise ona kamu ad›na müdahale etme hakk› vard›r. O kültürünü
terk etsin diye de¤il, kimseyi rahats›z etmesin diye. Bunun ötesine
geçti¤iniz zaman bence müdahaleci bir tav›r olur, yanl›fl olur. 

Bu bak›mdan ben bu flehre bakt›¤›m zaman gecekondu semtleri de
benim için anlaml›, o izole edilmifl korunakl› siteler de anlaml›, ya-
ni her fley kendisi için anlaml›. Bu iki farkl› mekana s›k girip ç›kan
insanlardan biriyim. ‹ki mekan›n da haleti ruhiyesine tan›k olan,
gören, havas›n› soluyanlardan biriyim. 

Toplumsal bir yerden bak›nca mekanlar›n böyle kal›n s›n›rlarla ay-
r›flm›fl olmas› hem bir soruna hem de bir tehlikeye iflaret ediyor.
Ama gündelik hayat›n›z› onun içinde sürdürmek noktas›ndan bak-
t›¤›n›zda o mekan kendisi anlaml›d›r. Öyle bakmak gerekir. Bu an-
lamda mesela beni rahats›z eden fleyler olur. 

O yüzden fazla kalmam baz› mekanlarda, ama o onun için anlam-
l›ysa ve beni sadece o anl›k, orada bulundu¤um için rahats›z edi-
yorsa o kadar, yani onu söyler geçerim. Baflkas›n› rahats›z eden,
yani komflusunu, birlikte yaflad›¤› insanlar› rahats›z eden bir fley
varsa, evet ona kamu yarar› ad›na -ölçüm budur- müdahale etme
hakk› vard›r, ama onun ilkel, cahil, barbar vesaire oldu¤unu söyle-
me hakk›m›z yoktur.
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ABDUL SELAM SUVAKÇI-

(‹nflaat Mühendisi)-

Söylemlerinizin  ço¤una kat›l›yorum farkl›l›klar›n birarada olmas›
söylemine de kat›l›yorum. Burada esas tart›fl›lmas› gereken Türki-
ye kapitalizminin geliflme sorunu, dolay›s› ile dünya kapitalizmine
eklemlenmesi sorunu. Türkiye’deki gecekonduluflma sorunu ken-
dine özgündür. Latin Amerika gecekondular›na benzemez, teneke
de¤ildir. Türkiye’deki gecekondulaflma Türkiye sanayisinin ucuz
emek sa¤layan önemli yerleflimleridir. Bu gecekondular› nostaljik
olarak anabiliriz ancak hiçbir gecekondu bölgesi mühendislik mi-
marl›k hizmeti görmemifltir. Hele apart-kondulara dönüflmesi ile
yap›lar›n güvenli¤i çok ciddi bir flekilde ortaya ç›km›flt›r. Depreme
karfl› dayanaks›zd›r. Gecekondular›n yerald›¤› araziler ço¤unlukla
kamu arazileridir. Baz› özel araziler üzerinde de kurulmufltur an-
cak özel arazilerin sahiplerinden baz›lar› buna izin vermemifltir. 1
May›s Mahallesi bunlardan biridir. Türkiye’de kapitalizm herkese
flu veya bu flekilde pay da¤›tm›flt›r. Türkiye’de herkes rantdan pay
alabilmifltir.

Dr. fiÜKRÜ ASLAN-

Asl›nda 1 May›s tart›flmas›na çok fazla girmedim, zaman›m›z› da
o als›n istemedi¤im için, fakat iki noktay› belirtmem gerekiyor. Bu
önemli, flu aç›dan önemli: Bir kere gecekondu mahallelerindeki
ayr›flma, yani s›n›fsallaflma Türkiye’de kapitalist sistemin kentler-
de yaratt›¤› s›n›fsallaflmayla paralel giden bir fley. Ancak bunun ha-
reketli oldu¤u bir dönem var, 1980’li y›llarda, 84 y›l›nda gecekon-
dulara yönelik olarak ç›kar›lan yasalar. 

Burada sizin söyledi¤iniz fleyi do¤rular, destekler bir fley söyleye-
ce¤im. Kapitalist sistem asl›nda her zaman, Türkiye’de de özellik-
le 80’li y›llarda kentsel mekanlar› satarak, yani mekan›n -Karl
Marks’›n ifadesiyle söylersek de¤iflim de¤erini ön plana ç›karan
bir politika uygulayarak kendi krizini çözmüfltür. Gecekondu ma-
hallerinde de gecekondular›n, mesela 1 May›s’taki gecekondular›n
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kullan›m de¤erli konutlar olmas›n›n ömrü 1980’li y›llar›n sonun-
da, di¤er gecekondu mahallelerinde ise 1980’li y›llar›n ortalar›nda
çözülmüfltür. Dolay›s›yla bir ayr›flma, bir s›n›fsallaflma dedi¤imiz
fley bu mahallelerde ortaya ç›km›flt›r.  

Burada eskiden gecekondu sahibi olan insanlar›n bir bölümü arsa-
lar›na apartman yaparak s›n›f atlam›fllard›r ve O¤uz Ifl›k ile Melih
P›narc›o¤lu’nun Sultanbeyli örne¤inde çok iyi anlatt›klar› gibi,
sonradan kente gelenler, özellikle 90’l› y›llarda gelenler ise bu
yoksulluk nöbetini devralan yeni bir toplumsal kesim olarak gö-
rünmeye bafllam›flt›r. 1 May›s’da da bu süreç ifllemifltir. 1 May›s’›n
kendine has bir taraf› var gerçi, yani ‹stanbul’da gecekondulara af
ç›kar›l›rken, 1 May›s bunun d›fl›nda tutulmufltur. Bu çok özgün bir
durumdur, yani 84’ten 89’a kadar ‹stanbul’da gecekondu mahalle-
leri pat›r pat›r inflaat alan›na dönerken, 1 May›s Mahallesi’nde bu-
na izin verilmemifl, buna 1989 y›l›nda SHP’li bir aday›n Ümrani-
ye Belediye Baflkan› olmas›yla birlikte izin verilmifltir. Bu da ken-
dine has bir durumdu, ama sonuç olarak 1 May›s kendi içinde s›-
n›fsallaflma dedi¤imiz süreci yaflam›fl ve kendi vars›l›n› üretmifltir. 

‹kinci söyleyece¤im fley ise 1 May›s’da asl›nda bir tane y›k›m yok,
birçok y›k›m var, bildi¤imiz üç büyük y›k›m var. Büyükten kast›m,
bir tanesinde mahallenin toptan y›k›ld›¤›, bir tanesinde 1/3’lük bö-
lümünün y›k›ld›¤› bir durum var. Bu 1/3’lük bölüm -ki son y›k›m›-
d›r- bir özel kiflinin arazisidir, Kemal Il›cak de¤ildir, bugünkü Ata-
kent’tir oras›. Di¤er iki y›k›m ise tamamen Hazine arazisi üzerine
yap›lan konutlar› hedeflemifltir ve bütün konutlar›n y›k›ld›¤› iki
büyük y›k›md›r. Bunu da bir bilgi olarak bilelim diye söylüyorum.
Buyurun. 

ZEK‹ KARADEN‹Z 

(‹nflaat Mühendisi)-  

Hocam, bir soru sormak istiyorum. Niçin kapitalistleflme yerine
modernleflmeyi kullan›yoruz? Modernleflme çok daha sosyolojik
bir fley, kapitalistleflme süreci ekonomik bir süreç. Daha farkl› an-
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lamlar ç›k›yor. Sanki bir fley gizleniyormufl gibi geliyor bana; o
aç›dan soruyorum. 

‹kincisi, kent burjuvayla tarifleniyor, yani burjuva kale demektir.
Petersburg gibi Hamburg gibi Bat› Avrupa kentleri, Ortaça¤ kale-
lerinin etraf›nda kurulmufltur. Bat› Avrupa’da kentleflme süreci ka-
pitalistleflme süreci tamamlanm›fl, ama Türkiye’de kapitalistleflme
süreci tamamlanmad›¤› için -asl›nda gecekondu oluflumunu, prob-
lemleri vesaireyi tart›fl›yoruz- bu sürecin içindedir. Gündemi yaka-
lamak itibariyle onun ismine de küreselleflme diyoruz. Bat›daki
homojen sürece bakarsak, tarihte müthifl bir y›k›m vard›r; Paris’te,
Hamburg’da, Londra’da müthifl y›k›mlar vard›r. Orada kapitalist-
leflme sürecini tamamlam›fl kentleri esas alarak biz kendimize ba-
k›yoruz. Buradan da çeflitli varsay›mlar ç›kartarak kent merkezli
olarak özgün bakm›yoruz bu sürece, Türkiye’de. Kentte
farkl›l›klar› kurmak laz›m, kapitalisleflme farkl›l›klard›r. 

Bir di¤eri de, homojen ve kapitalistleflmeden farkl› olarak kentte
farkl›l›klar› korumak laz›m.  …….. ortak anlay›fl› budur. Her fley-
de öyle düflünüyorum. Evimizin iç mekân düzenlenmesi bile ayn›-
d›r.  Dolay›s›yla kapitalizm ortaklaflt›rm›yor, her fleyi standartlaflt›-
r›yor asl›nda.  Biz flimdi özgünlü¤ü nas›l kullanaca¤›z? Bir çok fley
nostaljik geliyor bana..... Burada imar durumu anlat›ld›. Gecekon-
du mahallesinde 1919 savafl›nda, küçük parçalar halinde apart-
manlar yerlefltirilmifl. Vatandafl gelmifl bir k›sm› …….. yere gidi-
yor, bir k›sm› da oradaki yerini satarak Dudullu’da farkl› bir gece-
kondu ortaya ç›k›yor. 

Ben Ankara’da Alt›nda¤’da bulundum. Buras› flimdi y›k›ld› ve ye-
rine apartmanlar yap›ld›. Bu süreci anlat›yorum, çünkü çok canl›
yaflad›m, halen daha yafl›yorum arkadafllar. Apartmanlar›n oluflma-
s› güzel olmad›, benim için nostaljikti, aya¤›n topra¤a bas›yordu,
böyle daha güzel oluyordu. Annem-babam aç›s›ndan sorunu flöyle
düflünüyorum: Su ve elektrik problemi olmayan, yani nereden bak-
t›¤›n›za ba¤l›; yani s›n›fsal bir olay. S›n›fsal bir olay›, psikolojik
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bir olay› tart›flmaya bafllad›¤›m›z zaman iflin içinden ç›kam›yoruz.
Bunu muhafaza etmeye gerek var m›? Bu konuda  biraz radikal
olarak da hareket etmek gerekir diye düflünüyorum. 

Sorun esas olarak ‹stanbul’un bu kentleflme problemi, kent yafla-
m›ndan pay alamamak mücadelesi midir acaba. Yeni gelen göç-
men kentte yeni ekonomik ve sosyal haklar kazanam›yor da acaba
bundan dolay› m› bu gettolaflma olufluyor? 

Teflekkür ederim.  

Dr. fiÜKRÜ ASLAN-

Sahiden bir kente mühendisin ve planc›n›n elinin de¤mesi çok
önemli. Do¤al afet falan o da bunun nedenlerinden bir tanesi, ama
tek nedeni de¤il. Geçen sene Karadeniz yolculu¤u yapm›flt›m.
Tekneyle denizde gezerken Rize’ye bak›yoruz. Rize’yi ilk kez o
zaman gördüm. Anlad›m ki Rize’ye bir planc› eli de¤memifl gibi,
yani denizden bakt›¤›mda öyle gördüm. Planc› eli de¤memifl, bir
müteahhit eli de¤mifl gibi, tam bir müteahhit flehri. Tipik bir örnek-
tir, belki bir model olarak seçilip al›nabilir, “bir müteahhit kenti ne
demektir?” diye Rize örnek olarak seçilip anlat›labilir. Buyurun. 

ZEK‹ KARADEN‹Z-

Siz cevap vermeden bir soru daha sormak istiyorum. Hukuksal sis-
tem yeterlidir, çünkü Londra’n›n yenilenmesi diye bir olay vard›r.
Londra’n›n yenilenmesinde yerel topluluklar da sürece kat›l›yor-
lar. Yaflam kalitesi yükseltiliyor, gelir seviyesini yükseltiyorlar ve
yerel kalk›nma programlar›yla bafllad›lar buna. Yani tafl›mak anla-
m›nda bir fley de¤il, oraya yerlefltirmek anlam›nda. fiöyle söyleye-
yim bu toplulu¤a karfl›: Bakmay›n, Londra daha kat›lm›yor zaten.
Yani öyle bir dünya da var. Orada hakikaten yaflam kalitesini yük-
seltiyor, geliri yükseltmek, mesle¤ini de¤ifltirmek gibi küresellefl-
menin getirmifl oldu¤u meslek de¤ifltirme sorunlar› var. Bunlar›n
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hepsini sa¤l›yorlar, fakat yerel topluluk olarak kat›lam›yor. Orada-
ki sorunla Türkiye’deki sorunlar› netlefltirmemek gerekiyor. 

Dr. fiÜKRÜ ASLAN-

Modernleflmeyle kapitalizm aras›ndaki fark flu asl›nda: Kapitalizm
daha çok ekonomik süreçleri anlatan bir terim. Modernleflme ise
onun siyasal,  marksist teorideki “üst yap›” k›sm›n› da kapsayan
bir kavram. Modernleflme dedi¤imiz zaman siyasal süreçleri, kül-
türel süreçleri, ekonomik süreçlerin hepsini tan›ml›yor. Modern-
leflme kavram› akademide yüz y›ld›r var asl›nda, hatta belki de da-
ha fazlad›r. fiu do¤rudur, yani modernleflme akademik yaz›nda, ka-
pitalizm siyaset yaz›n›nda kullan›lan bir terimdir. 

Benim gibi hem siyaset, hem de akademik gelene¤i olan biri için
yaz›nda kimi zaman kapitalizm, kimi zaman modernizm sözcükle-
rini kullan›r›m, ama akademide modernizmin daha çok tercih edil-
di¤i do¤rudur. Bununla birlikte kapitalist sistemin eflitsizliklerini
ve çeliflkilerini, gerilimlerini, sorunlar›n› birebir ve çarp›c› bir fle-
kilde anlatan bir terim olmad›¤› da do¤rudur, modernleflme, yani
tersine sanki onu olumlayan bir süreç gibi anlat›ld›¤› da do¤rudur
ve yerleflik kan› da böyledir asl›nda. Modernleflme dedi¤imiz za-
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man iyi bir fleyden söz ediyoruz gibi ama asl›nda burada sözünü et-
ti¤imiz kapitalist modernleflmedir ve do¤rusu bu anlamda “iyi” bir
süreçten söz etmiyoruz. 

Nereden bakmak gerekire gelince, “gettolaflma s›n›fsal süreçlerden
de besleniyor” denildi. Getto kavram› veya varofl kavramlar› asl›n-
da biraz sorunlu kavramlar, kendi bak›fl aç›ma göre söylüyorum.
Tam bir karfl›l›¤› yok asl›nda. Varofl sözcü¤ünü kulland›¤›m›z za-
man diyelim ki Macaristanl› biriyle asl›nda ayn› fleyleri anlatm›yo-
ruz, Hollandal› biriyle asl›nda ayn› fleyleri anlatm›yoruz. Sözcük
olarak surlar›n d›fl›nda kalanlar› anlat›r ama mesela surlar›n içeri-
sinde yaflayan, korunakl› site oluflturmufl ve orada kendine toplum-
sal bir hayat kurmufl bir toplumsal grup, vars›llar›n toplumsal gru-
bunun bir üyesi olarak varofltan söz etti¤imiz zaman, o korunakl›
duvarlar›n d›fl›ndaki bir yerden söz etti¤imizde oturuyor gibi, ama
bu da sorunlu bir fley. Bu bak›mdan varofl terimi, sözcü¤ün köken-
deki anlam›na ba¤l› kal›nd›¤›nda bugünkü kentsel gerçekli¤i aç›k-
lamakta sorunlu bir terim; bir.

‹kincisi, Türkiye’de varofl sözcü¤ünün kullan›lmas›nda da sorun
var gibi geliyor bana. Çünkü 90’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren bu
çok kullan›ld› ve varofl diye Sultanbeyli, 1 May›s Mahallesi, Gazi
Mahallesi, Gülsuyu Mahallesi, Sar›gazi, Okmeydan› gibi yerler ör-
nek verildi. Dikkat ederseniz hep ayn› yerlerin isimleri geçiyor.
Bunlar içerisinde Sultanbeyli yavafl yavafl elendi asl›nda, yani dev-
re d›fl› kald›. Nedeni Sultanbeyli’de art›k o kitlesel tepkiler olma-
maya bafllad›, daha sisteme eklemlendi gibi, fakat di¤erlerindeki
gerilimler devam etmektedir. Bence Okmeydan›, Sar›gazi, 1 Ma-
y›s, Gülsuyu ve Güzeltepe Mahallelerindeki gerilimleri de çok öz-
gün bir yere oturtarak okumam›z gerekiyor. Nedir o özgünlük? Be-
nim gördü¤üm bu, 1970’lerin, 80’lerin siyasal hareketlerini temsil
edenlerin esas olarak buralarda k›smen taban bulabilmifl olmas›d›r;
bu bir özgünlüktür. Dolay›s›yla bu siyasal yap›lar›n merkezi dü-
zeyde tepki gösterdi¤i herhangi bir siyasal gerilim net flekilde bu
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mahallelerde izlenebiliyor. Di¤er yandan, bunu tersinden okursak,
eskiden kent merkezlerinde yap›lan kentsel siyasal hareketlerin ar-
t›k kent merkezlerinde gerçekleflmiyor olmas› önemli bir özellik-
tir. Mesela, eskiden Taksim gibi kent merkezlerinde gerçekleflen
siyasal gösterilere kat›lmak için gecekondu mahallelileri kent mer-
kezlerine gelirlerdi, flimdi tersi bir durum yaflanmaktad›r. Daha
do¤rusu art›k kent merkezlerinde süreklili¤i olan siyasal gösteriler
yok gibi. Daha çok gecekondu mahallelerinde ve onlar›nda bir k›s-
m›nda olmaktad›r. Bir nedeni de bu. 

Bir baflka nedeni de, bu mahallelerin kültürel bir gelenek olarak as-
l›nda daha çok alevi nüfusa ev sahipli¤i yap›yor olmalar›d›r. Alevi
mahallelerinde sosyalist örgütlerin geçmiflten gelen birtak›m tarih-
sel ba¤lar nedeniyle daha kolay iliflki kurabiliyor olmalar› sözko-
nusudur. Bu yüzden bu hareketler daha çok orada oluyor ve klasik
sald›rganl›k tarifleri bana sa¤l›kl› gelmiyor. Mesela bunlar buzdo-
lab› alabilecek insanlar de¤il, o yüzden buzdolab› satan bir ma¤a-
zay› tafll›yorlar filan. Bana hiç sahici de¤il. 

Bu iki özgün durumu söylerken ayn› zamanda bir tahminimi de
söyleyeyim. Bana göre bu mahallelerde, önümüzdeki dönemde bu
siyasal tepkilerin dozu azalacakt›r. fiundan dolay› azalacakt›r: Bu
mahallelerdeki siyasal hareketlerin toplumsal taban› olan Alevi ke-
sim, 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren kamusal alana ç›kt›¤›n-
dan beri ve ç›kabildi¤i ölçüde resmen de¤ilse bile bir kimlik ola-
rak enformel bir flekilde, gayri resmi bir flekilde tan›nd›¤› ölçüde
ve sürece bu radikal sol hareketle de mesafesini açacak; radikal sol
hareketin d›fl›nda kalmaya yönelecektir. Bunu görebilmek müm-
kündür. 

Alevilerle sol hareket aras›nda geçmiflte böyle bir tarihsel ba¤ ku-
rulabilir ikisinin de sistemin d›fl›nda kal›yor olmas› nedeniyle.
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Ama flimdi bir tanesi sistemin içine do¤ru çekildikçe ve görünür
oldukça, ötekiyle ba¤› do¤al olarak zay›flayacakt›r; bu da fluna yol
açacakt›r: Bu siyasal hareketler söz konusu mahallelerde de önü-
müzdeki dönemde asl›nda etkilerini azaltacaklard›r.

Bu söyledi¤im asl›nda tamamen siyasal s›n›rlar içerisindeki bir
söylemdir. Sözünü etti¤imiz mahallelerin baflka bir taraf› daha var.
Bu mahallelerin kentsel dönüflüm projelerinin hedefi haline getiril-
melerinde asl›nda belki bu potansiyel muhalif kimli¤i nedeniyle
bir ölçüde devre d›fl› b›rak›lma aray›fl› da etkili olabilir; böyle de
düflünülebilir. 

Bunu nereden biliyoruz? Mesela Güzeltepe Mahallesi üzerine bir
çal›flma yap›yorum. TEM Otoyolu yap›ld›¤›nda bunun ba¤lant›
yollar› belirlenirken “nereden gitmeli, nereden gelmeli, nas›l olma-
l›?” diye, buralarda yaflayan insanlar›n anlat›lar› gösteriyor ki ter-
cihler orada çok s›k de¤iflmifl ve politik kimli¤i olan yerleflimin
yüzde 90 gibi önemli bir bölümü o ba¤lant› yolunun s›n›rlar› içe-
risinde kalm›fl. 

fiimdi istimlak edilip tasfiye edilme süreci büyük ölçüde tamam-
lanm›fl gibi. Dolay›s›yla sistem için böyle aray›fllar da olabilir. Me-
sela Gülsuyu bunun tipik örne¤idir diye düflünüyorum. Çünkü
Gülsuyu, varofl dedi¤imiz zaman akla ilk gelen yerlerden biridir.
Gülsuyu, Marmara Denizi’ne tepeden bakan sahiden çok güzel bir
yerdir. Bunun, gecekondulular taraf›ndan iflgal ediliyor oluflu iki
sebepten dolay› rahats›zl›k vermifl olabilir:  

Bir, en bafltan beri söyledi¤imiz kent imgesine uygun bir fley de¤il-
dir, bunun y›k›lmas› gerekir. ‹ki, bu kadar de¤erli bir arazi ki kent
topra¤› her zaman de¤erlidir, ama küreselleflme sürecinde çok da-
ha de¤erlidir, pahal› bir meta haline gelmifltir. “O zaman bunu bafl-
ka flekilde de¤erlendirmek gerekir” diyen yeni bir düflünme biçimi
vard›r. Baflka flekil dedi¤imiz nedir? Mesela oteldir, toplu konut
bölgesidir vb.. 
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En önemli fley bu, ama orada biraz sorunlar var. Gülsuyu ile ilgili
projeyi dinledim, bizim flehircilik hocalar›n›n bir bölümü ilgilendi.
Büyükflehir Belediyesine proje haz›rlad›lar. Onun içeri¤ini bilmi-
yorum, ama hem projenin kat›l›mc›lar›, hem projenin k›y›s›nda,
köflesinde olanlar›n anlat›lar›nda biraz çeliflkiler de var. fiöyle fley-
ler oluyor: Mesela ‹nflaat Mühendisleri Odas› da kentsel sorunlar›
tart›flan aktörlerden biri olarak ‹stanbul Metropoliten Planla ilgili
di¤er odalarla birlikte aç›klama yapt›. Belediye bu plan› üniversite
hocalar›na yapt›r›yor, Ben de üniversiteden biriyim, ama belediye
de tabii kime yapt›raca¤›n› biliyor ve tercihini ona göre yap›yor. 

Ne yaz›k ki bu aç›dan, üniversitelerin de bu iflte birtak›m negatif
rolleri var; bunu söylemek durumunday›m. Bu metropoliten plana
da, birçok akademisyen kat›ld› burada, plan yapt›lar ve ‹MO da
bunun yasal olmad›¤›na dair aç›klama yapan meslek odalar›ndan
birisi. Dolay›s›yla burada “üniversiteler iyi fleyler yap›yor” diyebi-
lecek durumda de¤ilim aç›kças›. 

Dr. BES‹ME fiEN 

(MSGSÜ fiehircilik Bölümü)- 

fiehircilik bölümünün yapt›¤› bir pilot projesi gibi bir fleydi Plan-
lama Müdürlü¤ünün önerisiyle giren. Pilot proje olmas›n›n nedeni
de Türkiye’de ilk kez eski gecekondu semtlerinin dönüflümünü ka-
t›l›mc›l›k modeli üzerinden gerçeklefltirmek, yani direkt o yerel ör-
gütlenmelerle birlikte oran›n as›l sorunlar› nelerdir, o sorunlar üze-
rinden dönüflüm modelini oluflturmak için yap›lan bir fleydi. Asl›n-
da orada bir analiz çal›flmas› yap›ld›, analiz çal›flmas› üzerinden de
bir kat›l›m modeli oluflturulmaya çal›fl›ld›. Böyle bir fley asl›nda
yap›ld›, ama bir pratik öneri, bir dönüflüm modeli çerçevesinden
ç›kar›ld›. 

Fakat bunun uygulanmas› için Büyükflehir Belediyesi’nin birimler
aras›nda yekpare yaklafl›m›, yani Büyükflehir Belediyesi oray› dö-
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nüflüm alan› olarak ilan etmiflti, fakat Planlama Müdürlü¤ü de as-
l›nda Büyükflehirin perspektifinden biraz daha farkl› olarak, daha
duyarl› yaklaflarak yerelle birlikte yapal›m, yani bir örgütlenme
var. Dolay›s›yla o semtte  o insanlar› orada tutarak sorunlar› çöz-
me üzerinden bir fley yapal›m, yani fiziksel çevrede sorun varsa so-
runlar› çözelim, altyap›ya dair sorun varsa onu çözelim, toplumsal
sorunlar falan var. Orada sorun tespiti yapmak, onlar› öne ç›kar-
mak üzerinden geliflen bir fleydi. 

Dört üniversite çal›flt›. Her biri baflka bir semte çal›flt›.  Dedi¤im
gibi bu yap›ld›, flimdi asl›nda epeyce kapsaml› doküman var Plan-
lama Müdürlü¤ünün elinde. O dokümanlar gerekti¤i zaman herke-
sin yararlanabilece¤i doküman. Ama onun uygulanmas› için haki-
katen Büyükflehirle birlikte hareket edilmesi gerek. Büyükflehirin
iradesi ise, daha çok demin bahsetti¤imiz Planlama Müdürlü¤ünün
üzerinde de yer alan bugünkü Naz›m Plan Bürosudur.

Dr. fiÜKRÜ ASLAN-

Ayn› fleyden mi bahsediyorsunuz? 

SALONDAN- 

Evet. 

SALONDAN- 

Esas konu burada, yani üniversitelerde kat›lma baz›nda projeler
haz›rlan›yor, meslek odalar›m›z bunu bilmiyor, halk›m›z az çok bi-
liyor. Dolay›s›yla kentli olarak Büyükflehir Belediyesinin ‹stanbul
Metropoliten Naz›m Bürosu, o insanlara karfl› do¤ru projelerin na-
s›l yap›laca¤› konusunda dayatma yapmakta yahut da bir fleyler
yapmakta. Orada izledi¤im bütün projeler yerel toplumun kat›l›m›
anlam›nda  projelerdir. 
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Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Do¤ru da bizde iki türlü proje çal›flmas› oldu. Bir tanesi, böyle bu-
rada anlat›lan bir projeydi, bir de metropoliten planlamayla ilgili
baflka bir çal›flma vard›. Bu ikincisi do¤ru, böyle. 

ASUMAN TÜRKÜN 

(Y›ld›z Teknik Üniversite fiehir Planlama Bölümü)- 

Dönüflüm projelerinde en temel sorunlardan biri, kat›l›mc›l›k mo-
deli önerisi, bu nas›l gerçekleflecek, bunun araçlar› sizce nelerdir? 

Bir kat›l›m sa¤l›yor olabilirsiniz, ama orada çok çeflit insan olabi-
lir, kirac› oluyor, bir flekilde tapu alan olmufl oluyor. Farkl› tür
gruplar var ve bunlar için ne yap›laca¤›, ne tür araçlar var hem hu-
kuki olarak, hem daha sonra bunlar› burada tutmak anlam›nda
bunlarla ilgili ve de ço¤unlukla sadece tapu alm›fl olanlara verile-
bilir. Fakat o bile ödeme usulüyle yap›l›yor. 

Asl›nda bütün bunlar hukuki olarak da ters fleyler, yani her ne ka-
dar kat›l›m olsa da, o kat›l›mda önünde sonunda sadece dedi¤im
gibi tapular› olanlar sahip oluyorlar, ama bir ara fiükrü’nün de söz
etti¤i gibi bir sürü insan muhtelif tapu alm›fl durumda. Tapu tahsis
belgeleri var ve tapular›n da ne olaca¤› belli de¤il. Dolay›s›yla her
dönemin sat›n alma ve sahip ç›kma koflullar› farkl› gecekonduda.
Bu farkl› gruplara nas›l müdahale edilecek, bunun araçlar› nedir?
Bunun üzerinde asl›nda tart›fl›lmas› laz›m. 

Sonuç olarak asl›nda ço¤u insan gecekondu bölgesinden geliyor.
Gülsuyu’nun yap›s›n› bilmiyorum, ‹stanbul’da bildi¤imiz nokta
daha çok. Orada yüzde 70 kirac›l›k fark ediliyor ya da kimisi ka-
mu arazisi ama. Hazine arazisinde, kimisi orman arazisinde, yani
bunlar›n önceden belirlenmesi laz›m. 
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Kimin ne tür yasal fleyi var ya da hangi haklar› olacak ya da özele
niye yap›ls›n? Bir de iflin o taraf› var, yani siz buna zaman›nda ta-
pu veya tapu tahsis belgesi vermifltiniz. Di¤er baflka hiçbir alana
özel mülkiyet hakk› tan›mam›fls›n›z. Fakat bunlar dönüflme s›ra-
s›nda “siz bunlar› ald›¤›n›z›n alt›nda ödeyeceksiniz. Benim sana
verdi¤im 100 ise, benim seninkine biçti¤im fiyat 50. Böyle bir fle-
yi, özel mülkiyetin bu kadar yayg›n oldu¤u bir toplumda nas›l ya-
pabilirsiniz? Bunun bir meflruiyet problemi var. 

Dolay›s›yla zaten o süreçte de  birçok insan o paray› ödeyemiyor,
o sürece giremiyor, yani kat›l›m dedi¤imiz fley sözde kal›yor. ‹ste-
di¤imiz kadar model alal›m, kat›l›m de¤il. Bunun araçlar› belli de-
¤ilse, bundan yararlan›lam›yor zaten, havada kal›yor, uygulanm›-
yor, çünkü bu tart›fl›lmam›fl bir konu. 

Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Çok do¤ru. 

CEMAL GÖKÇE

(‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›)- 

Ben de bir-iki fley söyleyeyim. Teflekkür ederim Hocam. Buraya
gelmeden önce televizyonu açm›flt›m, K›z›lay’›n bir toplant›s› var-
d›. Baflbakan da o toplant›da konufluyordu. “Bu kentte 2.5 milyon
motorlu tafl›t var. Ben ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› iken
95’lerde dedim ki, ‘‹stanbul’a gelenlere vize koyal›m” fiimdi de
ayn› görüflteyim. fiimdi flunu yapmam›z laz›m. Bak›n, biz flu kadar
kavflak yapt›k, flu kadar köprü yapt›k, flu kadar yol yapt›k, buna
ra¤men ‹stanbul’un problemlerini, ulafl›m altyap›s›n› çözemiyo-
ruz. fiimdi de flunu yapmam›z laz›m: Art›k ‹stanbul’da trafi¤e ç›-
kacak olan araçlar her isteyenin kendi keyfine göre de¤il, plaka s›-
n›rlamas› getirelim, ancak böyle çözeriz” diyor. 
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Bu iflin bir boyutu, böyle s›radan ve düz bir mant›kla, anlay›flla
bakt›¤›n zaman kabul edilebilir yanlar› olabilir, fakat bir taraftan
da hocam›z›n söyledi¤i çerçevede meslek odalar› izliyorlar, iflin
içindeler, kat›l›mc›l›¤›n da sözü oldu¤unu da biliyorlar. 

Mevcut belediye hangi birim olursa olsun -ba¤›fllay›n hocam beni-
e¤er kendisini kapsamayan ve kendisinin daha önce belirlemifl ol-
du¤u bir rapor veya bir çal›flma düzeni önlerine koymuflsa, bunu
zaten ortaya koyuyor. Çünkü bu ülkenin ve bu kentin 1997 y›l›nda
ortaya konulmufl olan 1997 Y›l› Ana Ulaflt›rma Plan› vard›. Bu ana
ulaflt›rma plan› gerçekten kent arazisinin nas›l kullan›laca¤›na yö-
nelik düflünülmüfl, programlanm›fl, kat›l›m› esas alm›fl olan bir ça-
l›flma. Bu ana planda ne varsa ona ayk›r› her fley yap›ld›, yapt›ran-
lar da Anakent Belediyesi. fiimdi diyor ki, “araçlar soka¤a ç›kma-
s›n.” Ama ne yap›yor? ‹stanbul’da bulunan bütün bofl alanlar, bofl
arsalar ne varsa gerek kent merkezlerinde, gerekse yeni oluflan si-
zin sosyolojik olarak kent parçalar› aras›nda ne kadar boflluk olufl-
muflsa, bu bofllu¤u TOK‹ kanal›yla yeniden yap›land›r›yor. Peki
bunu Baflbakan da, -ayn› konuflmada- TOK‹’nin de önemli ifller
yapt›¤›n› söylüyor. 

Her yeni bir apartman demek yeni bir otomobil demektir, daha
do¤ru birim anlam›nda veya birkaç tane. O zaman demek ki ‹stan-
bul’daki ulafl›m› çözebilmek için ‹stanbul’daki konut say›s›n›n s›-
n›rlanmas› laz›m. S›n›rlamay› zorla yapabilir misiniz? Yapabilme
flans› yok. Baflka yerlerde yeni çekim merkezleri oluflturman la-
z›m. ‹stanbul gibi kentler çekim merkezi oldu¤u sürece göç olacak,
kaç›n›lmaz olarak olacak, bunun önünü kesme flans›n yok. O yüz-
den bir tarafta ‹stanbul’un küresel bir kent olmas› çerçevesinde ye-
niden yap›land›r›yorsun, bir taraftan “otomobilleri s›n›rlayal›m”
diyorsun. Söyledi¤in do¤ru, yani genel çerçevede do¤ru, fakat ya-
p›lan uygulamalar öyle de¤il. Tam da zaten problem burada bafll›-
yor, yani yöneticilerle kullan›c›lar ve halk aras›ndaki problem bu-
rada bafll›yor. 
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Depreme haz›rlanma çerçevesinde Zeytinburnu’nda 16.000 merte-
besinde konut var. Bu 16.000 konut gezilmeye çal›fl›ld›. 3.000 ko-
nuta giremediler oraya gidenler. Zeytinburnu’nu iyi bilirim, o as-
mal› bahçeli olan durumlar›n› bilirim, gecekondu olma dönemleri-
ni bilirim. fiu an bir tane gecekondu yoktur. Orada bulunan insan-
lar›n önemlice bir k›sm› da, hatta ve hatta o 3.000 kifli de dahil ol-
mak üzere, yani konutlar›n deprem güvenli¤i olup olmamas›n› in-
celemeye gelen insanlar› kendi evine almayan, apartman›na alma-
yan insanlar da dahil olmak üzere kendi binalar›n›n deprem güven-
li¤i olmad›¤›n› da biliyor, bal gibi biliyor. Oraya gelen insanlar› da
oraya alm›yor. Niye? Tam da kat›l›m, güven burada bafll›yor. 

Kent aktörleri aras›ndaki yeni güvenin oluflturulmas›, “gelecekte
e¤er benim önüme bir rapor koyacaksan, raporda ‘sen de buradan
ç›k’ noktas› benim binam›n y›k›lma gerekçesi olacaksa, ama bir ta-
raftan da sen Zeytinburnu’nu yeni bir Manhatten olaca¤›n› ilan
ediyorsan ben seni evime alm›yorum” diyor. Bundan daha do¤al
ne olabilir ki? Konu burada, yani kat›l›mc›l›k teorik düzeyde elbet-
te ki son derece önemlidir, gereklidir, bütün toplumsal tabakalar
aras›nda kat›l›m›n olmas› flartt›r, zaten sosyolojinin iflin içerisine
girmesinin temel nedenlerinden birisi budur. Biz de meslektafllar›-
m›zla, siz de¤erli konuflmac›y› buraya ça¤›rm›fl olmam›z›n temel
nedenlerinden birisi budur, yani taraflar›n tümünün mutabakat› ol-
mayan ve bilimsel esaslar› kapsamayan herhangi bir çal›flman›n o
kentin gelece¤ini programlama flans› yoktur. 

Bir taraftan ana kentin ilgili birimi imar ve daire baflkanl›¤›, plan-
lama daire baflkanl›¤› diyor ki, “bu kent 15 milyondan fazla bir ki-
fliyi bile istihdam edemez.” Çünkü bellidir art›k, s›k›flm›fl oldu¤u,
yeflil yok olmufltur, su havzalar› yok olmufltur, orman yok olmufl-
tur, ‹zmit’te bafl gösteren su s›k›nt›s› yaza veya önümüzdeki yaza,
bir sonraki yaza ‹stanbul için de geçerlidir. O zaman “‹stanbullu
art›k 15.000 milyondan fazla insan› tafl›yamaz” diye ifade ediyor
ilgili birim, ama 1/100.000’lik çevre plan›n› oluflturan taraflar,
meslek odalar›n›n ve duyarl› kesimlerin bo¤az geçifline karfl› ol-
duklar›n› bildikleri için köprü ad›n› oraya koymuyorlar, ama ‹stan-
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bul’un kuzeyinden geçen üçüncü TEM yolunu getirip oraya koyu-
yorlar. Bu ne demek? Üçüncü TEM yolunu oraya koyuyorsan ora-
ya da bo¤az köprüsü yapacaks›n. O zaman demek ki meslek oda-
lar› problemi izliyorlar ve problemin de fark›ndad›rlar. O zaman
sen ‹stanbul’un kuzeyine üçüncü TEM yolunu yapacaksan, ‹stan-
bul’u 15 milyonluk bir kent mertebesinde tutma flans› yok, 25 mil-
yonluk bir kent yarat›yorsun demektir. Burada da tabii ki Zeytin-
burnu’nu oluflacak olan bu ranttan pay›n› isteyecektir. 

Sorun rant, bugün gelinen nokta itibariyle bir paylafl›m yan›d›r.
Çok fazla sosyolojik bir yan› kalmam›flt›r, art›k aya¤› çar›kl› kesin
çok fazla kalmam›flt›r, Zeki’nin söyledi¤i gibi ana-babalar art›k
Zeytinburnu’nda son derece azd›r, hepsi Zeki gibi arkadafllar ora-
da oturuyorlard›r. Onlar da eski gecekondular› talep etmiyorlar, is-
temiyorlar, art›k kendilerine göre modern tan›mlamas› yapan
apartman daireleri, kaloriferli, havaland›rmas› olan, mekanik aksa-
n› muntazam çal›flan bir Zeytinburnu istiyorlar ve öyle bir daireden
de pay almak istiyorlar. Bizimkiler onu söylemiyorlar, orada kal-
mak istiyorlar, ama diyorlar ki “hay›r ben buray› Manhatten yapa-
ca¤›m, seni ‹stanbul’un baflka yerine gönderece¤im.” ‹flin tehlike-
li boyutu da, problem de burada ç›k›yor. O zaman kent gettolafl›-
yor. 

Birazc›k da iflin flu boyutuna gelirseniz sormak istiyorum. Biz
meslek odalar› olarak ister istemez bu farkl› toplumsal kesimlerin
birbirlerinden soyutlanmas›n› ayn› zamanda yeni ciddi bir çat›flma,
yani bir ç›kar çat›flmas› çerçevesinde de¤il de, art›k gerçekten böy-
le, topla tüfekle çat›flmas› fleklinde bir kente do¤ru gidiyor, yani
gettolar›n oluflmas›n› bu düzlemde sosyolojik olarak da sak›ncal›
buluyoruz. Dolay›s›yla orta ve alt gelir gruplar›nda olan kesimler-
le en az›ndan orta ve biraz üst kesimde bulunan tabakalar›n plan-
c›lar ve kent yöneticileri taraf›ndan olabildi¤ince ayn› yerlerde ve
ayn› bölgelerde bulundurmalar›n›n gelecekte kentlerin yarar›na
olaca¤›n› düflünüyoruz, böyle bir planlaman›n daha do¤ru olaca¤›-
n› düflünüyoruz. Küresel sermayenin ‹stanbul’u baflka bir çerçeve-
de planlamak istemesi nedeniyle söylenenler, planlananlar baflka



oluyor, yap›lanlar baflka oluyor. Bu sormufl oldu¤um soru ‹stanbul
ve Türkiye koflullar› aç›s›ndan uygun mu? Teflekkür ederim. 

Dr. fiÜKRÜ ASLAN- 

Mersin’le ilgili bir çal›flman›n sonuçlar›n› dinlemifltim. Asl›nda
belki bu, bu süreci çok iyi anlatan bir örnek oldu¤u için. Küresel-
leflme süreci kentlerde homojen mahallerin oluflmas›na, homojen
mekanlar›n oluflmas›na yol aç›yor ve toplumsal kesimler birbirin-
den fiziken de kopuyorlar. “Bu ne tür bir sonuca yer açabilir? Bu
mekanlardaki toplumsal gruplar›n ötekilerine yönelik alg›lar› na-
s›l?” sorusunun cevab›n› veren bir çal›flmayd› ve içinde toplumsal
gelece¤imiz aç›s›ndan son derece ciddi riskler tafl›yordu.

Toplumsal kesimlerin mahalleleri, bir Kürt mahallesinin ötekileri-
ne yönelik bir Türk mahallesinin yahut milliyetçilerin topland›¤›
bir mahallenin ötekilerine yönelik alg›lar› karfl›l›kl› d›fllay›c› söy-
lem üzerinden tan›mlan›yor ve biri ötekini kendisi için tehdit ola-
rak görebiliyor. Bunu bir toplumsal çat›flmaya dönüfltürebilecek
küçücük fleyler de bulunabiliyor, bir küçük olay büyütülebiliyor.
Hat›rlarsan›z Mersin’de bayrak meselesi vard› bir gösteride. Bu
çok rahatl›kla toplumsal gerilimlere, toplumsal çat›flmalara dönüfl-
türebilecek bir araç olabiliyor. Zannediyorum en önemli sonuçlar-
dan biri budur, bugünün kentleri için. 

‹kincisi de, bu güvenlik meselesinin art›k herkesin kendisinin s›r-
t›na yüklenen bir ifl olarak ortaya ç›kmas›d›r, yani her birimiz bi-
reysel olarak da, toplumsal grup olarak da, aile olarak da, kültürel
kimlik olarak da kendi güvenli¤imizi kendi iç mekanizmalar›m›z-
la, kendi imkanlar›m›zla çözmeye çal›fl›yoruz. Kamunun çekildi¤i
bir süreçtir; bu da son derece riskli bir ortam yaratmaktad›r. Böyle
bakt›¤›m›zda kentlerin toplumsal yap›s›na dair önümüzdeki döne-
me iliflkin iyi fleyler söyleme imkân› ne yaz›k ki yoktur; bu iflin bir
taraf›. 
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‹flin di¤er taraf›, kente fiziken de toplumsal olarak müdahale edi-
lirken, ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda herhalde uzman say›lan-
lar›n topland›¤› örgütler, sivil toplum örgütleri, odalard›r, dolay›-
s›yla burada odalar›n tavr›, tutumu çok çok önemlidir. Bunu etkin-
liklerinde yer ald›¤›m için mesela fiehir Planc›lar› Odas›ndan biliy-
orum. O da feveran ediyor, Kentsel Dönüflüm Yasa Tasar›s›n› geri
al›n diye. Bu flehir meselesinde en fazla çal›flm›fl kurumlard›r bun-
lar ve siyasal iktidara sesini duyuram›yor, böyle de bir fley söz
konusu. Bu bak›mdan odalar muhakkak görüflleri, düflünceleri,
önerileri, elefltirileri dikkate al›nmas› gereken kurumlard›r. Zaten
bu kurumlar, kurumsal iliflki üzerinden bir kat›l›m sa¤lanam›yorsa,
tekil düzeyde böyle bir konuflma içerisinde yerlefltirdi¤i, bir in-
san›n fikrini alma imkân› zaten hiçbir zaman olmayacakt›r. Bu
bak›mdan odalar›n önemli birer aktör oldu¤unu düflünüyorum,
daha fazla müdahil olmalar› gerekir bu sürece diye düflünüyorum. 

Sabr›n›z için çok teflekkür ediyorum. 
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“KENT ÜZERİNE SOSYOLOJİK 
DÜŞÜNCELER, 

TÜRKİYE'DE SON 30 YILDA
KENTSEL DEĞİŞİM SÜRECİ”

konulu söyleşimize konuşmacı olarak  katılan

Dr. Şükrü ASLAN’a

ve

Tüm Katılımcılara

Teşekkür ederiz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi

40. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan: Cemal GÖKÇE
Sekreter Üye: Rezan BULUT
Sayman Üye: Nusret SUNA

Üye: Cemal İNAN
Üye : İsmail UZUNOĞLU
Üye : Nergiz VASFIOĞLU
Üye: M. Cem KAFADAR


