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EDİTÖRÜN NOTU 
 

 

2001 yılından bu yana yayımlanmakta olan Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dergisinin yeni birleşik sayısında (2011/1+2) sekiz adet özgün makale yer almaktadır. 

Makalelerin ortak özelliği sosyal bilimlerin çalışma alanına giren olgu, kavram ve anlayışları 
günümüz yeni okuma biçimlerinden faydalanarak değerlendirmeleridir.  
 
 
Teknolojik olanaklarımızı kullanarak Uluslarası düzeyde Philosopher’s Index ve EBSOHost 
tarafından indekslenen dergimiz, yerel okuyucular için de açık arşiv sisteminde tüm sayıların en 
kısa zamanda internet sayfamızda da okunabileceğini müjdelemek isteriz.  
 

Saygılarımızla, 
Yayın Kurulu Adına Genel Yayın Yönetmeni 

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL 
Kış 2013, Maltepe. 

 
 
 

 
 

 
 

 

EDITORIAL PREFACE 
 

 

Maltepe University FEF Journal has been publishing since 2001; and in this issue (2011/1+2) 

eight articles are included concerning topics of our faculty. The common feature of those articles 
in the fields of social sciences and humanities is the their way of reconsidering facts, concepts 
and understandings of reviews by taking advantage of current form of comparative 
interpretations. 
 
 
This journal is globally indexed in Philosopher’s Index and EbscoHost ; and additionally, for local 

readers, we are going to open our full digital archive to public access as soon as possible.  
 
 

Best regards, 
On behalf of the Editorial Board/Editor-in-Chief  

Assoc. Prof. Güncel Önkal 
Winter 2013, Maltepe.  
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Kentsel Dönüşüm Sarmalında Bir Entegrasyon Projesi:  

Esenyurt Fatih Mahallesi Romanları Örneği 

 

Dr. Ebrar AKINCI 

 

Özet 

Esenyurt, İstanbul’un en hızlı büyüyen ve göç alan ilçelerinden biridir. Enformel iş gücüne dayalı 

hale gelen yeni ekonomik yapı, sosyal güvenlik olanaklarından yoksun ve marjinalleşen bir 

nüfusu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma Temmuz- Eylül 2012 tarihleri arasında 

Romanların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu Projesi
1
 kapsamında, Esenyurt Fatih 

Mahallesinde yaşayan Romanlar ile yürütülmüş kısa süreli alan araştırmasında elde edilen 

bulgulara dayanmaktadır. Alan çalışmasında, hızlı değerlendirme yöntemi uygulanmıştır.  

Proje çerçevesinde, Esenyurt ve civarına hizmet edecek “Sürekli Seracılık Meslek Eğitim 

Merkezi” kurulması sağlanmış. Böylelikle yakın çevredeki Romanların Esenyurt Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ve civardaki modern konutların bahçıvanlık hizmetlerinde 

istihdamını sağlamaya dönük seracılık ve peyzaj eğitimi almaları planlanmıştır. Uygulama 

bölgesi Esenyurt Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Romanlar arasından 18-65 yaş arası ve 55’i 

kadın, 6’sı erkek olmak üzere, 61 gönüllü seracılık, peyzaj ve girişimcilik eğitimini 

tamamlamıştır ve istihdam olanaklarını beklemektedir.  

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşamakta olan ve kentsel dönüşüm dinamiklerine uyum 

sağlamaya çalışan Romanların yaşam koşulları hakkında betimleyici bilgi sunmayı amaçlayan bu 

çalışma, başta yoksulluk olmak üzere, işsizlik, düşük okur yazarlık oranı, eğitim yetersizliği, 

toplumsal dışlanma gibi en belirgin sorunlarına değinmektedir. 

Anahtar sözcükler: Entegrasyon, Esenyurt, Kentsel Dönüşüm, Romanlar,Yoksulluk. 

                                                   
1 
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Integration Steps Through The Urban Transformation:  

A Case Study on Romani People of The Esenyurt Fatih District  
 

Abstract 

Esenyurt is among the fastest-growing borough of Istanbul with a high immigrant population. 

The new economies based on informal labor without social security benefits also, increase the 

marginality of population in the region. This study based on a short-term fieldwork conducted 

among the Romanlar (Romani People) at Esenturt Fatih district, between July and September 

2012 as a part of a development project entitled “Integration of Romani People to The Social and 

Economical Life”. The data during the fieldwork are obtained rapid assessment techniques.  

The project is supported establishment of "Longlife Greenhouse Vocational Training Center" to 

serve Esenyurt and surroundings. In this way, purposed to serve for greenhouse and landscape 

training for Romani People in the area to provide employment at Esenyurt Municipality The 

Head Office of Park and Gardens, as well as in the gardens of luxury apartments nearby. The 

training is conducted with the residents of Fatih District at Esenyurt. And 61 pupils including 55 

female 6 male volunteers had completed landscape and entrepreneurship training and looking 

forward the employment opportunities. 

Through the urban transformation, this study intended to present descriptive data about Romani 

People’s living conditions at Esenyurt Fatih District and aimed to refer the most significant 

problems of the community such as poverty, unemployment, illiteracy, lack of education and 

social exclusion 

Keywords: Integration, Esenyurt, urban transformation, Romani people, poverty. 
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“Atalarımız çok cesur insanlardı. Hiç tanımadıkları köylere gider, 

belki dillerini bile doğru dürüst bilmedikleri insanlara zanaat 

ürünlerini satmaya çalışırlardı. Atalarımız fazlasıyla çalışkandı! 

Kovulmak, hakarete maruz kalmak ve zaman zaman şiddet görmek 

dahi onların azmini kırmaz; mevsimi geldiğinde çocuklarına bir 

parça ekmek getirebilmek için en ücra yerleşim bölgelerine 

giderlerdi. Kimi zaman eşek sırtında, kimi zamansa yaya...” 

(Mezarcıoğlu, 2013)  

Yeni ekonomik düzenin esnek ve enformel iş gücüne dayalı hale gelmesiyle, büyük kentlerde 

sosyal güvenlik olanaklarından yoksun olmaları nedeniyle marjinalleşen bir nüfusu da hızla 

artmaktadır. Esenyurt, İstanbul’un en hızlı büyüyen ve göç alan ilçelerinden biri olarak, 

yoksullaşma ve marjinalleşmenin bir toplumsal problem olarak görüldüğü ilçelerden biridir.  

Temmuz- Eylül 2012 tarihleri arasında Romanların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu 

Projesi kapsamında, Esenyurt Fatih Mahallesinde yaşayan Romanlar ile yürütülmüş kısa süreli ve 

hızlı değerlendirme yöntemiyle yürütülen alan araştırmasında elde edilen bulgulara dayanan bu 

çalışma, Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşamakta olan Romanların durumu hakkında betimleyici 

bilgi sunmayı, kentsel büyüme ve kentsel dönüşüm dinamiklerine uyum sağlamaya çalışan 

Romanların, en temel ve belirgin sorunlarına değinmeyi amaçlamaktadır.  

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılı “Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli 

Altyapı Mali Destek Programı” çerçevesinde “sosyal dışlanmaya neden olan faktörlere ilişkin 

farkındalık yaratarak ve kurumlar arası işbirliğini artırarak sosyal içermenin sağlanması”, 

dezavantajlı grupların “sosyal ve kültürel hayata katılımının”, “istihdam edilebilirliklerinin”, 

“dezavantajlı grupların hizmetlere erişiminin” arttırılması konularına öncelik vermiş, 

“dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik hizmet 

modellerinin geliştirilerek, hizmet merkezleri ve tesisleri yapılarak, faaliyete geçirilerek, 

mevcutlar iyileştirilerek ve hizmete erişilebilirliği artırılarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi” 
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konularında destek vermeyi hedeflemiştir (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010. S.5). Bu çalışmada 

söz edilen Romanların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu başlıklı proje çerçevesinde, 

özetlenen hedefler doğrultusunda, Esenyurt ve civarına hizmet edecek tam donanımlı Sürekli 

Seracılık Meslek Eğitim Merkezi kurularak, yakın çevredeki Romanların istihdamını sağlamaya 

dönük seracılık eğitimi almaları planlanmıştır. Esenyurt Belediyesi tarafından yürütülen projede 

Sürekli Seracılık Meslek Eğitim Merkezi kurulmuş, uygulama bölgesi olarak seçilen Esen Yurt 

Fatih Mahallesi’nde yaşayan Romanlar arasından 61 kişi seracılık ve girişimcilik eğitimini 

tamamlamıştır. 

Yöntem 

Proje kapsamında eğitime katılacak kişilerin seçimi, eğitime uyumu ve eğitim sürecinin 

değerlendirilmesi amacıyla veri toplamak için “hızlı değerlendirme” yöntemi izlenmiştir. Formel 

ve enformel veri toplama tekniklerini kapsayan hızlı değerlendirme yönteminde amaç niceliksel 

bilgi üretmek değil, uygulamalı çalışmalar için hedefe odaklı ve karar verme amacına dönük 

niteliksel bilgi sağlamaktır (Kumar, 1993, s.9, 11). Hızlı değerlendirme yönteminde kilit bilgi 

kaynakları ile görüşmeleri, odak grup görüşmeleri, grup görüşmeleri, yapılandırılmış doğrudan 

gözlem, enformel survey gibi veri toplama tekniklerinden yararlanılır (Kumar, 1993, s.13-16). Bu 

tekniklerin, kısa süreli çalışmalarda esnek çalışmaya, hızlı veri toplamaya olanak vermesi ve 

ayrıca düşük bütçe ile araştırma ekibi olmaksızın gerçekleştirilebilmesi tercih nedenidir. Bu 

çalışmada hızlı değerlendirme kapsamında, kilit bilgi kaynakları ile görüşmeler, enformel 

görüşme, gözlem ve odak grup görüşmesi tekniklerinden yararlanılmış ve kursiyerlere ait temel 

demografik bilgi formları dışında, yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmemiştir.  
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Alan: Esenyurt Fatih Mahallesi 

Geçmişi 19. Yüzyılda Ekrem Ömer Paşa’ya ait çiftlikte kurulan yerleşime dayanan, Eşkinoz adını 

hissedarlarından olan Eşkinozgiller’den almış, 1967 yılında ise Esenyurt olarak yeniden 

adlandırılmıştır. 26 Mart 1989 seçim döneminde bağımsız belediye haline gelen Esenyurt’ta, 

1997 yılında yeni iskan alanları açılmıştır (Esenyurt Belediyesi, 2010. s.11-12). Esenyurt, 2008 

yılında Kıraç Belediyesi ile birleşmiş ve Büyükçekmece’den ayrılarak ilçe olmuştur (T. C. 

İstanbul Valiliği. 2013).  

Esenyurt, 1920-1938 yılları arasında Romanya, Bulgaristan ve Anadolu’dan göç almıştır, sonraki 

yıllarda ise hem iç hem dış göç alarak bu günkü nüfus dokusunu kazanmıştır. Esenyurt’un ilk ve 

en eski yerleşimi Köyiçi Mevkiidir. İlk yerleşimin çekirdek alanlarından biri olan “Çingene 

Mahallesi”nde halen Romanlar yaşamaktadır. Bölgenin en eski yerleşimlerinden bir diğeri de,  

Merkez Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan ve 1920-1938 yılları arasında bölgeye gelen Romanya, 

Bulgaristan göçmenlerinin ikamet ettiği alandır (Esenyurt Belediyesi. 2010. s.11). 

1923 yılında imzalanan Lozan anlaşması’na bağlı olarak, 1924’yılında nüfus mübadelesi ile 

456.720 göçmen Yunanistan’dan Türkiye’ye gelmiştir. Bunun yanı sıra, mübadele kapsamına 

girdikleri halde “mübadeleyi beklemeden” ve “sığınmacı olarak” Türkiye’ye 50 000 üzerinde 

göçmen gelmiştir, dolayısıyla, göçmen sayısı 500 000’i geçmiştir. .Bu nüfusun içerisinde resmi 

sayısı bilinmemekle birlikte Çingeneler de yer almaktadır (Özkan, 2010: 20)  Dolayısıyla, 

bölgedeki göçmen nüfusun yanı sıra Roman nüfusun mübadele ve sığınmacı göçmen dalgalarıyla  
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gelen nüfus olduğunu söylemek mümkündür. Zira Özkan’ın da belirttiği gibi, Türkiye’de 

kendilerini “Roman” olarak nitelendirenler, “Avrupa’dan Türkiye’ye göç eden Çingenelerdir” 

(Özkan, 2010: 20)
2
.  

 

Esenyurt, TÜİK 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre 2010 yılında 446.777, 2011 

yılında 500,027, 2012 yılında 553.369 nüfus ve 53.342 artış ile nüfus bakımından İstanbul'un 6. 

büyük ilçesi haline gelmiştir (T. C. Esenyurt Kaymakamlığı, 2013). 1989- 2000 yılları arasında 

%108.3 nüfus artışıyla 150 000, 2004 yılında 277.700 kişiye ulaşmıştır. Kıraç Belediyesi’nin 

Esenyurt Belediyesine katılmasıyla, ilçe nüfusu 373.017 kişiye ulaşmıştır (Esenyurt Belediyesi. 

                                                   

2
 Tarihi 5. ve 11. yüzyıla dayandırılan Çingene göç dalgalarının Hindistan’dan İran’a, İran’dan ise Batı ve 

Güney olmak üzere iki yönde olduğu kabul edilmektedir. İki kola ayrılan göç yollarından bir kolun Suriye 

ve Ermenistan üzerinden Anadolu’ya ulaştığı düşünülmektedir. Dolayısıyla takriben, Çingenelerin 
Anadolu’ya girişi, 9. ve 14. Yüzyıl arasında olduğu düşünülmektedir. Burada söz edilen mübadele ve 
sığınma örneklerinde olduğu gibi, “Avrupa’ya Türkiye üzerinden geçmiş olan Çingenelerin, 20. Yüzyılın 
ilk çeyreğinde tekrar Türkiye’ye Avrupa üzerinden zorunlu olarak göç ettikleri” görülmektedir (Özkan, 
2010: 20)..  

 

Harita-1: Esenyurt Haritası (Esenyurt Belediyesi, 2010. S.12).  
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2010. S.16). Esenyurt’un hızlı nüfus artışındaki en önemli etken iç göçtür. 2012 TÜİK 2012 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Esenyurt’ta ikamet ettiği halde, nüfusa kayıtlı olunan 

illerin başında Ardahan, Tokat, Van, Samsun, Kars, Erzurum gelmektedir (TUİK, 2012). 

Esenyurt’ta resmi sayısı bilinmemekle birlikte tahmini 4000 Roman yaşamaktadır. Esenyurt 

İlçesi’nin 20 mahallesinden biri olan Fatih Mahallesi’nde ise Roman nüfusu tahmini olarak 2000 

kişidir. Nüfusun bir kısmı, kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekonduların yıkılarak yerine 

modern konutların inşa edilmesi nedeniyle, geçici olarak, başka bölgelere taşınmaktadırlar.  

 

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşayan Romanlar, Romanların Eşkinoz’a yerleşim tarihlerini 

Lozan Mübadelesi’ne dayandırmaktadırlar ve kendilerini, “Eşkinoz’un en eski yerlileri” olarak 

diğer Esenyurt sakinlerinden “Selanikli” ve “yerleşik” olma vurgusu ile İstanbul’daki 

Romanlardan ayırmaktadırlar. Burada, oldukça güçlü bir biçimde belirtilen mekana aidiyet 

duygusu, Esenyurt’un yoğun göç alan ve hızla dönüşen yapısı karşısında, Romanların sınırlarını 

belirleme ve koruma ihtiyacını da dile getirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Biz önceden bir mahalleydik. Romanlar olarak bir mahalleydik. Bir de 

yukarılarımızda muhacirler vardı, onlarla güzel anlaşırdık. E bunlar 

şimdi, hani gelenler oldu, her taraf doldu. Biz sıkıldık! Biz sıkıldık! 

(vurgulu bir tonla). Biz alışığız ekmeye, biçmeye, kendi ekmeğimizi 

kendimiz yemeye… Biz ekerdik. Domates ekerdik, biber ekerdik, 

tarlalara mısırlar, gündöndüler.. Biz onlarla geçinirdik.” (K, 60. 30. 9. 

2012) 
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Fotoğraf 1Fatih Mahallesi yükselen binalar ve binaların arasında kalan gecekondu evlerden 

oluşmaktadır. 2009 yılında tapuları Romanlara verilen gecekondular, “mütayit’e” verilerek 

apartmanlara dönüşmektedir. Bazı aileler yeni konutlarına geçmiş, diğerleri de yeni konut 

inşaatlarının başlayacağı süreci beklemektedir. (5. 08. 2012. Esenyurt. R. Ebrar Akıncı)  

 

 

Alana erişim, Esenyurt Belediyesi aracılığıyla ve Esenyurt Romanları Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği yöneticilerinin inisiyatifiyle gerçekleştirilmiştir. Esenyurt Romanları 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2007 yılında kurulmuştur. 2009 yılında gerçekleşen Roman 

Açılımı’nın ardından, 2010 yılında İstanbul Roman Dernekleri Federasyona kavuşmuştur
3
. Bu 

sayede yerel yönetimlerle daha etkin ilişki kurabilen Romanlar, kendi sorunlarını dile 

getirebilecek ulusal ve uluslararası platformlar bulabilmektedirler.  

 Esenyurt Romanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali, kilit görüşmeciler ile temasın 

sağlandığı iletişim noktası olmuştur. Fatih Mahallesinde yer alan Esenyurt Romanları 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali, Roman erkeklerin oyun oynamak ve sohbet etmek 

için vakit geçirdikleri, çay ocağı dışında, bir ofisi, bir dersliği ve düğün alanı bulunan bir kültür 

                                                   

3
 Esenyurt Fatih Mahallesi Romanlarından ve Fatih Mahallesi Mahallesi Muhtarlığı görevini de yürütmüş olan 

Semih Makaracı, Esenyurt Romanlarının örgütlenmesinde görev almış ve İstanbul Roman Dernekleri 

Federasyonu’nun kuruluşunda katkı sunarak, iki dönem Federasyon Başkanlığı’na seçilmiştir. Bu bağlamda, 

Romanların sivil toplum örgütlenmeleri ve faaliyetlerinde Esenyurt Romanları’nın rolü oldukça önemlidir. 
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merkezidir. Kentsel dönüşüme özgü düzenlemeler gereği eskiden “sokakta” yapılan düğünler, 

artık bu mekanda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Mekan halihazırda yıkılmıştır ve yerine, 

içerisinde halk eğitim merkezinin de yer alacağı Roman Kültür Merkezi inşa edilmektedir. Böyle 

bir kültür merkezinin inşa edilmesi, Türkiye’de bir ilk olması açısından oldukça önemlidir.  

Alana Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Romanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

yöneticileri aracılığıyla erişilmesi, hem avantaj, hem de dezavantaj sağlamıştır. Öncelikle, 

dışarıdan gelenlere karşı “temkinli” olan Roman örgütlenmesinde, insanlarla aracısız olarak 

temas kurulması çok kolay olmayabilirdi.  

Sivil toplum kuruluşu olarak “dışarıdan” gelenlerle “birlikte çalışma” deneyimi olan dernek 

yöneticileri (Dernek Başkanı, Kadınlar Kolu Başkanı ve Yardımcısı, Gençlik Kolları Başkanı), 

“dışarıdan” kişilerin bakış açısı konusunda farkındalıklarının yüksek olması nedeniyle uzlaştırıcı 

rol üstlenmişlerdir. Bununla birlikte, “emik” ve “etik” bilgiyi aynı anda sunabilme, “dışarının” 

gözüyle kendi toplumunun sorunlarına bakabilme deneyimine sahiptirler, dolayısıyla, 

yönlendirme açısından çalışmada katkıları olmuştur. Özellikle, Kadın Kolu, akrabalık ağları ile 

veri toplama çalışmalarının yürütülebilmesinde destek sağlamışlardır.  

Belediye ve Dernek aracılığı, elbette, bilgi kaynaklarına ulaşılabilirlik konusunda bir kısıtlılık ve 

yönlendirme de yaratmış, hatta belli bir ölçüde süzgeç de oluşturmuştur. Öte yandan bu durum, 

kaçınılmaz olarak “politik” bir bağlam oluşturmuştur. Görüşme yapılan kişiler de görüşme 

sırasında “temkinli” davranmışlardır. Örneğin, bazı konuların “diplomatik” bir tutumla, asıl 

söylenmek istenenden farklı bir şekilde ifade edildiği, ve aslında “konuşulmayan” konuların 

önemli olduğu hissedilmiştir. 
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Eğitime Katılanların Demografik Özellikleri 

Fatih Mahallesi’nde ön görüşme yapılan Romanların, başlangıçta eğitime katılma konusunda 

tereddütlü oldukları gözlemlenmiştir. Ön görüşmelerde programa katılabileceğini belirten 

adayların çoğunluğu olup, dernek tarafından teşvik edilen 18-25 yaş arası erkekler de 

bulunmuştur. Eğitime katılmak üzere başvuran veya yakınları tarafından yönlendirilen yaklaşık 

30 erkekten hiçbirisi eğitime katılmamıştır. Bu kişilerden kendilerine ulaşılabilenler, gerekçe 

olarak, eğitime katılmanın kendilerini gündelik geçim işlerinden alıkoyacağını, sonrasında ise 

kendilerine bir fayda sağlamayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Eğitim programından kaçınma tutumu Belediye Başkanı ile paylaşılmış ve her katılım günü için 

yevmiye yerini alabilecek bir teşvik uygulaması planlanmıştır. Çünkü aşağıda sunulan verilerden 

de anlaşılacağı gibi, Romanlar çoğunlukla günlük, mevsimlik ve geçici işlerden geçimini 

sağlamaktadır. İki ay boyunca, örneğin tüm bir hafta sonunu ve hafta arası birkaç gününü 

eğitimde geçirmek, asgari geçim için gerekli işleri (örneğin hurda, kağıt, giysi toplamak vb.) 

yapamamaları anlamına gelmektedir. Bu nedenle, gündelik çalışılan işleri ikame edebilecek bir 

teşvik öngörülmüştür. Bu sayede eğitime katılım sağlanabilmiştir.  

Erkek sayısının kadın sayısından fazla olması öngörülen projede (40 erkek 20 kadın) yine de 6 

kişi hariç erkek katılımı sağlanamamıştır. 6 erkek ve 55 kadın olmak üzere eğitime katılmayı 

kabul eden 61 kişi ile eğitime başlanmıştır. Burada, teşvik olmasına rağmen erkeklerin eğitime 

katılmaması, hatta mesafe koyarak kaçınması dikkat çekicidir. Birlikte çalışılan kursiyerler bunun 

nedenini farklı işlerde çalışmaları gibi gerekçeler ifade etmeye çalışmış, ancak çoğunlukla da bir 

“sessizlik” cevap olmuştur. Buradaki dinamiklerin anlaşılabilmesi için örgütlenme, toplumsal 

cinsiyet ve işbölümü konusunda daha detaylı çalışma yapılması gerekmektedir.  
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Fotoğraf 2 Seracılık eğitiminde uygulama 

(22. 09. 2012. Esenyurt. R. Ebrar Akıncı) 

Fotoğraf 3 Teorik eğitim. (22. 09. 2012. 

Esenyurt. R. Ebrar Akıncı) 

 

65 yaş üzeri birkaç istisna kişi haricinde, 18-65 yaşları arası kursiyerlerin yaş ortalaması 36,86 

olup, katılımcı ağırlığı 30-39 yaşları arasınadır. Ancak, yaş konusunda belirtmek gerekir ki, 

kendileriyle görüşme yapılan kursiyerlerin büyük bir kısmının “gerçek yaşları” olup olmadığı 

kesin değildir. Görüşülen kişilerin önemli bir kısmı doğum yılı/yaş bilgisinde tereddüt ederek 

yanıt vermişler ve yaklaşık yaşlarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde, eş ve çocuklarının doğum 

yılı/yaş bilgileri de tereddütle cevaplanmış ve tahminen yaklaşık yaşları söylenmiştir.  

55 kadın ve 5 erkek olmak üzere 60 kursiyer ile yapılan görüşmelere göre (bir kişi görüşmelerde 

yer almamıştır), kursiyerler, Çatalca, Yakuplu, Beyoğlu ve Parseller gibi yakın bölgelerden 

“gelin” olarak gelen birkaç kadın haricinde, Esenyurt doğumlu olduklarını ve Fatih Mahallesinde 

ikamet ettiklerini belirtmişlerdir. 10 bekar ve 7 dul görüşmeci dışında, katılımcıların tamamı 

evlidir, katılımcılardan % 68’i çocuk sahibidir. 
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Görüşülen kişilerden %43’ü okuma bildiklerini, geri kalanlar ise okuma bilmediklerini, ve 4 kişi 

hariç hiç okula gitmediklerini belirtmişlerdir. Diğer bir deyişle, görüşülenlerin yaklaşık %50’si 

hiç okula gitmemiştir. Görüşülenler içerisinde okula gitmiş olanlardan 4 kişi ilkokul mezunu 

olduğunu, 2 kişi ise ortaokul mezunu olduğunu belirtmiştir. Diğerleri, çeşitli safhalarda 

ilköğretimi terk etmişlerdir. Eşleri ve ebeveynlerinin okuma yazma durumu ve okula gitmiş olup 

olmadıkları sorulmuştur ve eşler arasında birkaç istisna hariç ilköğretim veya ortaöğretim 

diploması olduğunu ifade eden olmamıştır. Yine, birkaç istisna dışında ebeveynlerinden herhangi 

birinin ilköğretim mezunu olduğunu belirten olmamıştır. Çocukları olanlar içerisinde, ilköğretim 

dördüncü sınıf üzerine devam eden çocuklar belirtilmekle birlikte, ilköğretim sonrası eğitime 

devam eden sadece üç kişidir.  

Katılımcılara herhangi bir sosyal güvenceleri (SSK, Bağkur, vd.) olup olmadığı sorulmuştur. 

%28’i, kendisi, eşi veya babası aracılığıyla bir güvencesi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 

tamamı sürekli bir işleri olmadığını belirtmiştir, çoğunluğun “İşiniz var mı? Çalışıyor musunuz” 

sorularına “buraya geliyoruz” şeklinde cevap vermeleri dikkat çekmiştir. Diğer bir ifadeyle, katkı 

sunulması nedeniyle eğitime katılmak bir “iş” olarak algılanmıştır.  

Katılımcıların çoğunluğu gelir elde etmek için geçici ve gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Geçim 

sağladıkları işler kendi ifadeleriyle “bahçe işi”, “bahçıvanlık”, “belediye işi”, “parklarda çiçek 

ekmek”, “bohçacılık” (kent merkezinden kumaş ve giysi alıp mahalle’de satmak), “çamaşıra 

gitmek” veya “çamaşır toplama” (ikinci el giysi toplayıp satma, daha çok kadınlar tarafından 

yapılır), “çivi toplamak” veya “hurdaya gitmek” (hurda toplamak), “kağıt kutu toplamak”, 

“hayvan alım satımı” (kurbanlık koyun alıp satımı erkekler tarafından yapılır), “salyangoza 

gitmek” (salyangoz ihraç eden şirketler için fabrikasında ayıklama işinde çalışmak) şeklinde ifade 

edilmiştir. 
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Kursiyerlerin geçmişte hangi işlerde çalıştıkları sorulduğunda, yukarıda belirtilen işlere ek olarak, 

sanayi kapsamında olanlar, ayakkabı fabrikası, terlik fabrikası, tekstil (iplik fabrikası, kot 

fabrikası), peçete fabrikası plastik fabrikası, tuz fabrikası, Kerevitaş, baskı atölyesi, olarak 

belirtilmiştir. Bunların dışında,“kapı boyama”, “ev işleri”, “temizlik” gibi gündelik işlerde 

çalışmışlardır. Daha öncesinde ise, “Çapa, orak” (domates, bostan çapası, fasulye çapası), harman 

gibi geçici tarım işçiliği ve “odun” (odun toplama) işlerinden söz edilmiştir. 

Eşlerin şu anki veya geçmişteki işleri sorulmuştur: Bahçıvanlık ve bahçe işleri haricinde, 

“çöplerde süpürgecilik”, “hayvan alım satımı”, fabrika işçiliği (alüminyum fabrikası, et fabrikası,  

iplik fabrikası, naylon fabrikası, palet fabrikası, tekstil), olarak belirtilmiştir. Şoförlük, taksi 

şoförlüğü ve berberlik dışında “meslek” kategorisinde bir iş belirtilmemiştir. Bunların dışında,

geçmişte ise, “ahır” ve “çobanlık” işlerinin yapıldığı ifade edilmiştir. 
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Fotoğraf 4 Romanlar tarafından 

Bağlarçeşme’de kurulan ikinci el eşya 

pazarı. “Çamaşır” toplanır, yıkanır ve 

yeniden kullanıma hazır hale getirilir.  

Hafta sonları kurulan bu pazarda satılır. 

Giysilerle beraber, geri dönüşüm 

faaliyetinden işe yarar ne varsa bu pazarda 

sergilenir.(26. 09. 2012. Esenyurt. R. Ebrar 

Akıncı) 

 

 

Geçmişte tarım alanında işçiliğe dair atıfların yapılması, Esenyurt’taki dönüşüm öncesinde 

Romanların yaşantıları hakkında da bilgi vermektedir. Kendilerini geçmişteki iş ve becerileri 

itibarıyla “tarım” ve “hayvancılık” ile ilişkili tanımlayan Esenyurt Romanları, Esenyurt’ta hızla 

kendisini gösteren kentsel dönüşümle birlikte toprak işleri ve hayvancılık ile bağlarını kesmek 

zorunda kalmışlardır. Toprakla ilişkileri ise inşa edilen yeni konutların bahçe işlerinde çalışma, 

bahçıvanlık şeklinde yeniden biçimlenmiştir. Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü’ne bağlı, mevsimlik ve geçici işlerde de yine Romanlar çalışmaktadır. Kaldı ki, proje 

kapsamında istihdama dönük eğitim teması da seracılık ve peyzaj eğitimi olarak tasarlanmıştır. 

Kursiyerlerin, proje sonrasında da, yeni park ve bahçe düzenlemelerinde istihdam edilmeleri 

öngörülmektedir. Romanlar, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

çalışmayı arzu etmekle birlikte, bu birimdeki işlerin “geçici” ve “mevsimlik” işler olmasından 

endişe duymakta, kalıcı ve sürekli işlerde istihdam edilmeyi arzu etmektedirler.  

Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Ötekilik Algısı 

Okur yazarlık ve eğitim konusundaki çarpıcı yoksunluk, düşündürücüdür. Burada, okur yazarlık, 

dışlanma, yoksulluk arasında birbirini döngüsel olarak izleyen ve yineleyen bir örüntüden söz 
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edilmelidir. Çalışmanın yürütüldüğü sınırlı süreçte dahi, Romanların çevre tarafından “okumak 

istemiyorlar”, “iş beğenmiyorlar” veya “tembeller” şeklinde etiketlendiklerine ve, Romanların 

“yoksulluk” ve “toplumsal dışlanma” sebeplerini “Roman olma” özelliğinde tözselleştirerek, bazı 

somut gerçekleri gölgelemekte ve önyargıları pekiştirdiklerine defalarca tanık olunmuştur. 

Ancak, sosyal dışlanma konusunda yürütülen odak görüşmelerde, “siyasi” bağlamın grup 

dinamiğinde yarattığı sansüre rağmen, yönetimsel unsurlara nispeten uzak bireylerin ifadeleri 

düşündürücüdür: 

“Bizim çocukar da sıkıntılıdır. Bilgili insan yok [hane halkını kastediyor] çocuk 

kendi birşey anlamıyo, öğretmeniyle yetinemiyor. Çoğu okuma yazma bilmiyor 

[hane halkını kastediyor] -bazen annesi çalışmıyo, babası çalışmıyo mecbur olup 

kendi işlere gidiyor. Kim getirecek eve ekmeği, kim getirecek?” (K, 44. 30. 9. 

2012) 

“Birisine koyduğu zaman bir milyon para birisine koyamıyo, hep yoksullar yani, 

şimdi benim elimde olsa, benim 5 tane torunum var, veremiyorum ki. Beyim 

hasya baypaslı şeker hastası, veremiyoruz, bakıyorum gözüne, üzülüyorum.” (K, 

50. 30. 9. 2012) 

“Biz de okutmak istiyoruz ama bütçemiz yok. Eşya bile alamadık.. Çocuklara 

çamaşır [giysileri kastediyor]… Çocukları hep dışlıyorlar eşyaları yok üstünde 

diye.. Geçen seneki kıyafetiyle gidiyo..” (K, 37. 30. 9. 2012) 

Bunun yanı sıra, Esenyurt romanları, Roman kimliklerinin iş bulmada, iş görüşmelerinde bir 

dezavantaj olduğunu ve işe alınmamalarında başlıca etken olduğunu düşünmektedirler. Bunu, 

Romanlarla ilgili önyargılarla açıklamaktadırlar ki bunların başında “hırsızlık” stigması 

gelmektedir. “Bizde hırsızlık yoktur”. “Biz bu ülkenin kanunlarına karşı gelmeyiz”. Biz polisten 
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korkarız” cümlelerini sıklıkla ifade etmişlerdir. Bu konunun özellikle çocukların okul ile ilişkisini 

olumsuz etkilediği, çeşitli bağlamlarda ifade edilmiştir. 

“İtilip kakılıyoruz, gittiğimiz yerde Çingene diye aşağılıyorlar. Çingeneler 

geliyor, çingeneler geliyor diyerekten içeri almıyorlar.. mezarlıklara olsun bizi 

almıyorlar. (K, 37. 30. 9. 2012) 

“Okulda bizim çocukları çok aşağılıyorlar. Bir sıraya girsin benim oğlum, alıp 

annesi aşağılıyo, oğlum oynama o çocukla, çingene o…” . (K, 36. 30. 9. 2012) 

“- Bize bir çocuk gelsin şimdi afedersin kürt olsun laz olsun kim olursa olsun ekmeğimizi 

veririz.  

-Seversin yani, benim de üç tane çocuğum var… 

-Ama onlar ‘git oğlum çingene bunlar’, ‘çalacaklar seni' [diyorlar]” 

-Benim bi sürü var! Sen al, benimkini de sen bak o zaman… 

-Bizde her kişide 5-6 tane çocuk var seninkini ne yapsın? 

- Bir kalemi kaybolsa çocuğumun üstüne atacak! Çingenenin çocuğu çaldı, çingene çaldı, 

ne yapsın senin kalemini?” (Odak grup tartışmasında, hırsızlık konusu açıldığında  

 altı kişinin birbirlerinin sözlerini tamamlayarak “hep bir ağızdan” konuşması. Tansiyon 

çok yüksek olduğundan, şahısların kime ait olduğu ayırt edilememiştir 30. 9. 2012) 

 

Esenyurt Fatih Mahallesi Romanları, kentsel dönüşümü yerinde yaşamaları nedeniyle, 

İstanbul’da yaşayan diğer Roman mahallelerine oranla, görece avantajlı oldukları söylenebilir. 

Onlar göçmen değildirler ve yerlerinden edilmemişlerdir, ancak, göçmenlik ve kent onların 

yaşadığı yere gelmiştir. Esenyurt’un hızla göç alan ve kentleşen yapısında “yeni yoksulluk” 

biçimi kendisini göstermekte ve Romanları gece kondu mahallesinin halen dayanışma, toplumsal 

ağ ve kişisel ilişkilerin halen korunduğu sosyal ilişki örüntüsünden “yeni yoksulluk” örüntüsüne 
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zorlamaktadır. Bu, “gecekondunun bir konut ve gelir desteği mekanizması olarak gördüğü işlevi 

artık göremez hale gelişi, buna bağlı olarak yerleşim mekanının içinde işleyen aile ve hemşehrilik 

bağlarının ve bunların sağladığı enformel iş olanaklarının ve sosyal güvenlik desteğinin eski 

önemlerini kaybetmeleri gibi” İstanbul’da tanımlanan “yeni yoksulluk” unsurlarını 

kapsamaktadır (Boğra ve Keyder 2003, 27-28). Bu saptamalar, Esenyurt’ta Romanların 

yaşamakta olduğu ve göçmenlerin yerleştiği bölgeler için de geçerlidir. Son yıllarda bölgenin 

doğudan göç alması, Romanların eskiden beri yapageldikleri işleri başkalarıyla paylaşmalarına ve 

dolayısıyla rekabete neden olmuştur. Bu durumdan tedirgin olan Romanlar, yeni gelen 

göçmenlerin kimi olumsuz özelliklerinin de artık kendilerine atfedildiğinden de yakınmaktadırlar.

 

  

Fotoğraf 5-Fotoğraf 6 Evler pembe, mor, sarı gibi farklı renklerde boyanmıştır ve bahçeleriyle 

birlikte bakımlıdır. Evlerin önünde ve bahçelerinde çiçekler yetiştirilmektedir. Evlerin içleri de 

renkli perdeler, örtüler, dantel işi, halı gibi süslemelerle renk kombinasyonlarının gözetildiği bir 

estetikle bezenmiştir (05. 08. 2012. Esenyurt. R. Ebrar Akıncı).  
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Sonuç 

Romanlar, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de dezavantajlı konumdaki toplumlardandır. 

Yoksuzluk, yurtsuzluk gibi görünür sosyal problemlerin dışında, kimliklerinden ötürü bir tecrit 

ve dışlanmayı asırlardır deneyimlemektedirler. Esenyurt, içerisinde barındırdığı göçmen nüfus ve 

hızla yükselen binalarıyla, kentsel büyümenin uzantısıdır. İstihdamın esnek ve enformel emek 

gücüne kayması ile ortaya çıkan “yeni yoksulluk” biçimi Esenyurt’ta hissedilmektedir. Romanlar, 

“yeni yoksulluk” biçiminin yaşandığı mahalle sınırlarında, halen “mahalle” dokusunu 

korumaktadır. Kentsel dönüşüm süreci kapsamında, tapularına sahip oldukları gecekondu tipi 

yerleşimleri, modern konutlara dönüşmektedir. Modern konutlarda yaşamın ortaya çıkaracağı 

yeni dinamikler araştırılması gereken konular arasındadır. 

Kentsel dönüşümü, mahalle sınırlarını kaybetmeksizin yaşıyor olmaları nedeniyle, yer değişimi 

yaşayan Romanlara göre daha avantajlı sayılabilirler. Ancak bu durum, “yoksulluk” ve 

beraberinde gelen “sosyal dışlanma” gerçeğini değiştirmemektedir. Bulgularda sunulduğu üzere, 

esnek ve enformel emek gücüyle çalışmalarında ötürü düzenli gelirleri ve sosyal güvenceleri 

bulunmamaktadır. Çünkü mevcut hal, öğrenim olanaklarından yararlanamamak gibi sosyal 

dışlanmayı pekiştirmekte ve yoksulluğu yeniden üretmektedir. Bu sorunun yardım 

mekanizmalarıyla veya esnek veya enformel iş gücüne dayalı, dolayısıyla düzenli gelir ve sosyal 

güvenlik imkanlarını temin edemeyecek geçici formüllerle çözülemeyeceği gerçektir.  
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ÇOCUKLARIN KENT YAŞAMINA UYUM SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI 

SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Gülçin KARADENİZ 

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi 

gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr 

 

 

ÖZET: 

Bu çalışma; dezavantajlı ve destekleyici koşullar içinde yaşayan kent çocuklarının, kent yaşamına 

uyum süreçlerinde yaşadıkları sorunları özetlemek, uygulanmakta olan çalışmaları derlemek ve 

hazırlanan çalışmalardan yola çıkarak bazı çözüm önerileri üretmek üzere derlenmiştir.  Kent 

mekânlarında düzenlenmeler yapılması hem dezavantajlı hem de destekleyici koşullarda yetişen 

çocuklar için önemsenmelidir. Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin 

bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip 

olandır. Ayrıca çocuklar çevrelerine bir yabancı gibi yetişmektedir. Bu yabancılaşmayı önlemek 

için oyun ve parklar yeniden düzenlenmeli ve kent müzeleri çocukların her zaman hizmet 

alabilecekleri ve zamanlarını geçirebilecekleri aktif mekânlar haline getirilmelidir.   

Anahtar Sözcükler: Kent yaşamı, dezavantajlı çocuklar, engelli çocuklar ve destekleyici şartlar 

içinde yetişen çocuklar.  
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THE PROBLEMS CHILDREN EXPERIENCE DURING THEIR ADAPTATION 

PROCESS TO URBANISATION AND SUGGESTED SOLUTIONS 

ABSTRACT: 

This study has been devised in order to; summarise the problems experienced by suburban 

children who live in a disadvantegous and supportive environment,  during their adaptation 

process to the life in the city, compile the ongoing applications and based on the work prepared, 

put forward certain solutions.  Modulations in cityscape for children living in both such 

disadvantegous and supportive conditions of the innercity must be prioritised. Children friendly 

cities are the ones that accommodate features supporting the child's social and physical 

developments which in turn enables them to become adults who own up their habitats in the 

future. In addition, children are brought up as strangers to their environments. ın order to avoid 

this issue, play areas and parks must be rearranged, and the city museums must be turned into 

interactive spaces where children can continiously benefit and spend their time in.  

Key words: suburban children, suburban children who live in a disadvantegous and supportive 

environment, disabled children, supportive conditions. 

 

 

Günümüzde çocuk yılları daha ziyade kentlerde yaşanmaktadır. Çocukların yaşamla 

tanıştığı hayatı öğrendiği kentin keşfi de büyük önem taşımaktadır. Ancak kentin son yıllarda, 

öğrenmenin, ilişkinin ve arkadaşlığın mekânı olmadığı düşünülmektedir. Hayata kentte başlayan 

çocukların ancak bazıları kentte yaşamanın sağladığı, eğitim, sağlık, eğlence ve dinlenme gibi 

olanaklardan yararlanırken, birçoğu bu temel hizmetlerden yoksundur. Çok sayıda kentli çocuk 

okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalmaktadır. Kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan 
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çocukların katlandıkları zorluklar ise genelde görmezden gelinmektedir. Kısaca; ihtiyaçları en 

fazla olan çocuklar aynı zamanda hakları en fazla ihlale uğrayan çocuklardır.  

Kent; ırk, etnik köken, sosyal yapı ve fonksiyon bakımından birbirinden ayrılmış bireylere 

ve gruplara mekân olması nedeniyle toplumsal dünyanın çeşitliliğini yansıtır (Yörükhan, 2006). 

Kentlileşme ise; ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik gelişmeler ve ilerlemeler olarak kabul 

edilen kentleşme akımı sonucunda, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve 

ilişkilerinde, değer yargılarında, yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratma sürecidir. Kentlileşme 

sürecinde yeni kentli ve yurttaş kimliği, yerel, köy, cemaat vs. bağlılıklarının yerini almaktadır.  

Kent insanları mekânsal anlamda birbirine yakın gözükse de sosyal bir mesafe içerisinde 

yaşamaktadırlar. Bu da birincil düzeydeki ilişkilerin zayıflamasına, ikincil düzeydeki ilişkilerin 

artmasına neden olmaktadır (Gökçe ve arkadaşları, 1993).  

Kağıtçıbaşı’na göre (1982), çekirdek aile olarak tanımlanan kent ailesinde çocuğa verilen 

psikolojik değer büyük olmasına ve çocukların kentte yaşayan nüfus içerisinde büyük bir 

çoğunluğu temsil etmelerine rağmen, kentsel düzenlemeler yapılırken varlığı en az göz önüne 

alınan gruplardan biridir (Bartlett, 2002, Read ve ark., 1999, Simkins ve Thwaites, 2008). Bu 

durumun nedenleri arasında; çocukluk döneminin geçici bir dönem olduğunun düşünülmesi ve de 

oy kullanma hakkı olmayan çocukların siyasi anlamda güce sahip olmamaları ve bu nedenle 

beklentilerini kamusal alanda dile getirememeleri düşünülebilir (Churchman, 2003).  

 Modernizm, toplumsal ilişkileri ve fiziksel mekânı erişkin, sağlıklı, zengin, çalışan 

bireylere yönelik biçimlendirirken; aynı olanakları diğer bireylere sunmamaktadır. Fiziki 

planlama ise mekânı modernizmin öngördüğü biçimde kurgulayan en etkin uygulama aracı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu fiziki yapılanma süreci, çevresinde kendi gereksinimlerine uygun 

mekânları bulamadığı için toplumda temsil edilmeyen, ötekileştirilen ve “ötekiler” olarak 
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adlandırılan grupların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu gruplardan birisi de kentlerde 

yaşayan dezavantajlı durumundaki çocuklardır (Güçlü, 2002; Bilinmiyor, 1998; Keleş, 1993).  

Dezavantajlı Çocuklar ve Kent 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 6. maddesi taraf devletlere “çocuğun hayatta kalması 

ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterme” yükümlülüğü getirmekte, 24. madde de 

çocuğun “olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 

yararlanma” hakkını öngörmekte olmasına rağmen yetersiz yaşam koşulları, çocuk haklarının en 

yaygın ihlalleri arasındadır. Güvenli konut, su ve altyapı olmadan çocukların yaşamaları, 

büyüyüp gelişmeleri güçtür.  

Kentsel yerleşimler modern sağlık tesislerinin toplandığı yerler olduğu halde, çevrede 

yaşayan çok sayıda çocuk daha en temel hizmetlerden bile yoksundur. Kentlerde yaşayan 

dezavantajlı çocukların büyük çoğunluğunun göç eden ailelerin çocukları oldukları bilinmektedir. 

Aslında ailelerin kente göç nedenleri araştırıldığında ilk sırayı % 51.9 ile çocuklarına daha iyi bir 

gelecek sağlama isteği, ikinci sırayı % 16.5 ile daha iyi bir iş olanağına kavuşma isteği, üçüncü 

sırayı da % 15.8 ile daha iyi bir yaşam standardına ulaşma isteği almaktadır. Ailelerin kente göç 

etme kararını almalarında ilk sırayı eğitimin alması, kentteki olanakların daha geniş olmasından 

kaynaklandığını düşündürmektedir (Karpat, 1976). Ancak yapılan araştırmalara göre aileler bu 

konuda başarılı olamadıkları gibi, çocuklarının da birçok sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.  

Göç ederek kente gelen ailelerin çocuklarının yaşadıkları sorunlar şu şekilde özetlenebilir;  

 Yoksunluk ve işsizliğin getirdiği aile içi çatışmalar, 

 Rol karmaşası (işsiz baba, çalışan çocuk),  

 Ebeveynler ve çocuklar arasında kültürel farklıkların yol açtığı çatışmalar (kuşaklar 

arası çatışmaların derinleşmesi), 
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 Beceri ve pratiklerin değişimi (ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları), 

 Dil problemleri, 

 Kendini kanıtlama, kentli yaşıtlarına özenme ve otoriteye baş kaldırma gibi etkenlerle 

suça yönelme, 

 Çocukların çalışmaya itilip okula gönderilmemeleri ve ekonomik yönden aileye 

katkıda bulunma zorunluluğu, 

 Dünyaya karşı güvensizlik, 

 Sürekli tehdit duygusu ile yaşama, 

 Çevresine yabancılaşma, 

 Düşmanca duygular beslemeye başlayan bir gençlik, 

 Göç öncesi ya da sonrası travmaya maruz kalma (%30 depresyon, %19 somatizasyon 

bozukluğu, %15 panik bozukluk, % 36 diğer duygu durum bozuklukları) (Aker, 2006; 

Aker ve ark. 2002; Aksoy, 2007; Düzgün, 2007; Geray, 2007; Ildırar, 2004; Yıldız, 

2007). 

Bu çocukların dezavantajlarını azaltmak ve onlarda kentlilik bilinci oluşturmak, kentsel 

yaşamı ve kentsel yaşam kalitesini savunmayı ve sahiplenmeyi sağlamak amacıyla bazı sivil 

toplum örgütleri ve dernekler tarafından yürütülen çalışmalar yapıldığı ve/veya yapılmakta 

olduğu saptanmıştır. Bu çalışmaların temel amacı; göçle kente gelen çocukların kentli olma, 

kente duyarlılık kazanma, kentle bütünleşme, kendini kente ait hissetmesi ve dolayısıyla yaşadığı 

kente karşı sorumluluk duymalarıdır. Çocuklara bir kentin gerçek sahibinin; o kentte yaşayan, 

kentle bütünleşen ve kendisini kente ait hisseden kişiler olduğu vurgusu yapılmaya 

çalışılmaktadır. Bu bağlamda yapılan projelere bakıldığında; 
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Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen “Kültür Karıncaları Fener Balat 

Projesi” (2002-2010) projesinin ana amacı; kültür mirasına duyarlılığın artırılması ve kent 

kültürü bilincinin oluşturulması ve çocuklara takım çalışması alışkanlığının kazandırılmasıdır. 

Fener Balat Bölgesindeki İlköğretim Okullarında yürütülen çalışma Avrupa Birliği’nin kültürel 

mirasa duyarlılık çalışmaları çerçevesinde "kültürel mirasa duyarlılık ve farkındalık 

geliştirilmesi-eğitim” kategorisinde Europa Nostra'nın 2009 yılı ödülünü kazanmıştır. 

Başak Kültür Sanat Merkezi’nde yürütülen çalışma ile; dar gelirli, yoksul, yoksun, göç 

mağduru çocuk ve gençlerin sanat yoluyla kendi sorunlarıyla baş etmelerini amaçlamaktadır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Güven Adası Projesi”nde ise çocukların sosyalleşme 

süreçlerinde haklarını öğrenmeleri ve bir sosyal grup olarak aile kavramını incelemeleri 

amaçlanmaktadır.  

Yapılan çalışmaların sonuçları memnun edici bulunsa da çocukların uyum sürecinin çok 

kültürlü bir benliğin geliştirilmesiyle olanaklı olduğu düşünülmektedir. 

Diğer bir dezavantajlı grup ise özel gereksinimleri olan çocuklardan oluşmaktadır. 

Maalesef, Türkiye, dünyada, engelli insan sayısının bilinmediği birkaç ülkeden biridir. WHO 

(Dünya Sağlık Teşkilatı) tarafından yapılan bir tahmine göre Türkiye nüfusunun %12’si 

engellidir. Bu da 0-18 yaş grubunda 9 milyon özel gereksinimleri olan çocuğun bulunduğu 

anlamına gelmektedir (http://www.turkquad.org/gun6.html). 1982 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından kabul edilen Dünya Eylem Programı’da “Fiziksel Çevre”ye yönelik “Fiziksel çevre, 

her türlü sakatlığa cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Yerleşim planları, ulaşılabilecek 

alanlar yakınında, kırsal kesimdeki programlar da dahil edilecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Özürlülerin tüm yeni kamusal binalardan ve tesislerden, toplu konut ve toplu taşıma  

sistemlerinden yararlanması sağlanmalıdır. Kararlar, mümkün olan ölçüde, mevcut kamusal 

http://www.turkquad.org/gun6.html
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binalar ve tesislerinden, konut ve ulaşım sistemlerinden faydalanmayı teşvik etmek amacı 

güdülerek uygulanmalıdır.” denmektedir. Ülkemizde ise bu tür girişimler 1997’den itibaren 

başlamış ancak henüz istenilen düzeye getirilememiştir. Örneğin, ulaşılabilirlikle ilgili olarak 

3194 sayılı İmar Yasası’na bir madde eklenmesine rağmen hala kaldırımlar bedensel engelli ve 

arabası olan çocukların kendi başlarına arabalarını hareket ettirebilecekleri  şekilde 

tasarlanmamaktadır (Gümüş, 2007). Oysaki kent yaşamı, engelli çocukların basit alışveriş, parka 

gitme, okula gitme vb. günlük işlerini (rahatlıkla ve güvenli bir şekilde ve de tek başlarına 

yapabilmelerine başka bir değişle topluma katılmaya teşvik etmelidir.  

Destekleyici Koşullar İçinde Büyüyen Çocuklar ve Kent 

Ne yazık ki kentlerimizin özellikle çocuklar için giderek daha sorunlu hale geldiği, 

çocukların dış mekânlardan yararlanma olanaklarının azaldığı, giderek kapalı alanlara, evlerin 

içine doğru çekildikleri bu durumun da çocukların sosyalleşmesi yönünde olumsuz bir etki 

bıraktığı bilinmektedir. Yerel yönetimler ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan 

raporlar incelendiğinde destekleyici koşullarda olduğu düşünülen çocuklar için de şartların çok da 

farklı olmadığı görülmektedir.  

Çocuk, sosyal ve duygusal gelişimini güçlendirmek için diğer çocuklarla birlikte zaman 

geçirmeye ihtiyaç duyar. Çocuk dostu kentte, çocuk yaşadığı sokakta arkadaşları ile 

oynayabileceği alanlara sahip olmalıdır. Günümüzde çocuğun mahallesindeki okula bile devam 

etmediği gerçeğinden yola çıkarak bu çocukta “sokağım/sokağımız” kavramlarının da oluşmadığı 

düşünülmektedir. Oysa sokağın sosyal bir mekân olarak kaybı, kentte güvensizliğin artmasını ve 

kentsel bozulmayı beraberinde getirmektedir. Bozuk bir kent düzeninde yaşayan ancak 

okullarında paylaşma, yardımlaşma alt başlıklarını içeren değerler eğitimlerini alan çocukların, 

aldıkları bilgiyi uygulayacak yer bulamamaları bilgilerinin sadece teoride kalmasına neden 
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olmaktadır. Özellikle okul öncesi dönem çocuk oyun yoluyla; diğer çocuklarla birlikte 

sosyalleşmeyi, paylaşmayı, bedenini tanımayı ve kullanmayı en önemlisi de hayal kurma 

becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca oyun motor gelişimi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle kentin açık mekânlarının çocuğun oyun oynamasını destekleyen ve özellikle onların  

hayal güçlerinin gelişmesini sağlayacak karakteristiklere sahip olması gerekmektedir. Çocuk; 

Rasmussen’in (1994) “Santa Maria Maggiore’nin arkasındaki basamaklarda top oynayan 

çocuklar” çalışmasında olduğu gibi, gündelik hayatı kentsel mekânda fark etmeden 

öğrenebilmelidir.  

Türkiye’de mevcut kanunlar ve yönetmeliklere rağmen hala düzenlemeler beklenen 

düzeyde değildir: (14.04.1930 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 1580 sayılı Belediye 

Kanununu (Madde 15) belediyenin görevleri arasında “Bırakılmış, bulunmuş çocukları da 

gözetmek, Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak,...çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri 

yapmak, fakir ailelerin ikiz çocuklarına, öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim ilaç, yeme, 

içme, barınma, tahsil konularında yardım etmek” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Çocuklarla 

ilgili kanunda yer alan maddeler, çoğunlukla yazılı olarak kalmaktadır. Uygulandığında da 

nitelik ve nicelik açısından yetersiz olmaktadır, 30.05.1989 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği ise yapılacak olan toplu konutlarda 

çocuklara yönelik ayrılan mekânların irdelenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda 

yönetmeliğin 2. maddesindeki sosyal tesis tanımı şöyledir: “Sosyal tesis: toplu konut alanı içinde 

yaşayan nüfusun sosyal hayatının devamını sağlamak için gerekli; okul, spor ve sağlık tesisleri, 

tiyatro, kütüphane, kreş, sinema, konferans salonu, yüzme havuzları, karakol, postane, 

ibadethane, çocuk parkları, çevre düzenlemesi ve benzeri tesislerdir” (m.2). Ayrıca bununla 

bağlantılı olarak, kredi için başvuru yapıldığı takdirde, ön izin başvuru belgeleri içinde sosyal 
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tesis durumuna dair belge istenmektedir. Buna göre, “ toplu konut alanında yaşayacak nüfus için 

gerekli sosyal tesisler varsa, bu durumun başvuruda belgelendirilmesi; sosyal tesisler yoksa, 

uygunluk belgesi başvurusunda imar planında olan tesislerin nasıl gerçekleştirileceğine dair 

bilgileri içeren belgenin eklenmesi zorunludur” (m.7,10) ibaresi bulunmaktadır. Fakat, mevcut 

olan toplu konut alanlarında, bahsedilen sosyal tesislerin yer almadığı veya var olanların nitelik 

açısından yetersiz olduğu bilinmektedir, 02.11.1985 tarihli İmar Planı Yapılması ve 

Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte, çocukların eğitim ve gelişimleri için önemli olan 

alanlar ve tesislerin asgari alan büyüklükleri yer almaktadır. Yönetmelikte, yer alan aktif yeşil 

alan tanımı ise şöyledir: “Aktif yeşil alan: park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan 

sahalardır” (m.3). Ayrıca, ülkemizde yaşanan 17.08.1999 tarihindeki depremden sonra 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 02.09.1999 tarihinde (sayı- 23804) İmar Planı 

Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik de bunlar arasında yer 

almaktadır) rağmen hala düzenlemeler beklenen düzeyde değildir.  

Kentte çok sayıda çocuk oyun alanı bulunması o kenti “çocuk dostu kent” haline 

getirmeyecektir. Çocuğun, fiziksel çevresinde yer alan yapılar, bu yapıların cepheleri, bahçeler, 

yollar, parklar, yeşil alanlar, oyun alanları gibi donatılar aracılığıyla yaşadığı çevreyi/şehri merak 

etmesi, keşfetmesi, o çevreyi anlaması, özümsemesi, estetik değer yargılarının oluşması, aynı 

zamanda o çevre içerisinde çocuk olmanın gerektirdiği ölçüde sosyalleşebilmesi ve böylelikle 

toplum içinde bir birey olarak yaşamayı öğrenmesi gereklidir. 

Öneriler: 

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine 

uygun mekânlara sahip olmadıklarını göstermektedir (Dalyanoğlu, 2007). 
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 Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin bir birey 

olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olandır. 

Kentin, fiziksel anlamda çocukların hoşlanacakları ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir 

yer olması gerekmektedir (Churchman, 2003).  

 Öncelikle dezavantajlı çocukların toplumda temsil edilmiş ve öteki olmaktan 

çıkarılmış olması gerekmektedir. Bunun için kent mekânlarında düzenlenmeler yapılması 

önemsenmelidir. Öncelikli olarak bedensel engelli çocuklar için kaldırımların yeniden 

yapılandırılması, görme engelliler için trafik ışıklarına seslendirilmelerin eklenmesi 

sağlanmalıdır.  

 Yabancılaşmayı önlemek için “Kent Müzeleri”ne önem verilmedir. Çocuklar 

çevrelerine bir yabancı gibi yetişmektedir. Bu yabancılaşma, kent müzelerinin eğitim ve kültür 

yaşamına sağlayacağı büyük katkılarla önlenebilir. Kent müzeleri, kent kimliğini ve kentlilik 

bilincini geliştiren, kentte yaşayan değişik etnik, mezhep, kültürel ve toplumsal gruplar arasında 

karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü geliştiren mekânlardır.  

 Çocuk, yetişkinlerin dünyasını erken yaşlarda keşfedemezse, sağlıklı bir yetişkin 

olamaz. Çünkü her çocuk yetişkinlerin sözlü olarak ifade ettiklerinden çok onların davranışlarına 

bakarak ve onları taklit ederek öğrenir, kendi iç dünyasını da bu yolla zenginleştirir. Ancak 

günümüz kentlerinin barındırdığı ve çalışmanın ilk bölümünde de sözü edilen kentsel sorunlar, 

çocuğun çevresindeki yetişkinlerin dünyasını serbestçe keşfedebilmesi için gerekli koşulları 

sağlayamamaktadır. Bu nedenle kentlerdeki düzenlemeler yapılırken çocuk kullanıcıların 

gereksinimleri de göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda kentlerde motorlu araç trafiğinden 

korunmuş bisiklet yolları tasarlamak, çocuğun kent mekanını kullanımını ve keşfini kolaylaştırıcı 

önlemlerden biridir. 
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 Toplum merkezleri sadece bir takım kursların yer verildiği eğitim kurumları 

olmamalıdır. Toplum merkezlerinin asıl amacı grupları geliştirici diğer etkinliklerin ve süreçlerin 

içine katmaktır. Eğitim faaliyetleri, kişileri toplum merkezlerini çekmeye yarayan araçlar olarak 

kullanılmalıdır. 

 Özellikle gereksinimlerini karşılamayı köyde kendiliğinden öğrenebilen göçmenler 

kente geldiklerinde aynı gereksinimleri karşılayabilmekte güçlük çekmektedir. Kendiliğinden 

kültürleşme, kentlileşme için gerekli davranışları beraberinde getirmediğinden bireylerin 

kültürlenmesi, ve bunları öğrenmesi gerekmektedir. Bireylerin yeni bilgi, beceri, tutum ve 

davranışları yeni yaşama biçimi geliştirmesini zorunlu hale getirmekte ve bu da eğitim ihtiyacı 

olarak belirmektedir. Sosyal yaşamın düzenlenmesinde eğitimin rolü tartışılmazdır. Eğitim 

politikalarının toplumsal değişme sürecine ayak uydurması, ekonomik, sosyal, kültürel ve 

psikolojik boyutlarıyla birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. 

 Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, aile planlaması, hamilelik takibi, sağlıklı doğum, 

doğumla birlikte çocuğun gelişiminin ve büyümesinin takibi, aşılanma, ana-çocuk sağlığı 

konusunda eğitim veren, çocukları hastalıklardan korumaya yönelik önlemleri alan merkezler 

olarak semt ölçeğinde yer almalıdır; 

 Ana-babanın eğitim düzeyini artıracak aile eğitim merkezleri ve ana-baba 

okullarını içinde barındıran semt ölçeğinde kültürel tesisler yapılmalıdır; 

 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi 

Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzükte yer alan kadın işçi sayısı 

150’den aşağıya çekilmelidir; 

 İmar planlarında anaokuluna gidemeyen çocuklar için düşünülebilecek olan gezici 

anaokullarına yönelik uygun mekânlar belirlenmelidir;  
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 Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik hastane ve özel okullar, asgari 

alan büyüklükleri belirlenerek imar planı yapımı yönetmeliğinde “eğitim ve sağlık tesisleri” 

başlığı altına eklenmelidir. 

 Çocuk kütüphaneleri, imar planı yapılmasına ilişkin yönetmeliğe girmeli ve alan 

büyüklüğü belirlenmelidir. Bunun dışında okulların yakınında gezici çocuk kütüphanesi 

hizmetinin verilebileceği boş mekânlar oluşturulmalıdır; 

 Çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olacak “sanat evleri” semt 

ölçeğinde yer almalıdır; 

 Oyun bahçeleri ve spor alanları çocuğun doğal hareket alanına uygun olarak ve 

nitelik ve nicelik bakımından yeterli ve dengeli bir şekilde kent içinde dağılmalıdır (Örneğin okul 

öncesi çocuğun aksiyon çapı, bakıcısına ve bulunduğu yere bağımlılığı nedeniyle 50-200 metre 

arasındadır. Bu alanların anaokulu, ilköğretim ve konutla ilişkisi düşünülmeli, ayrıca trafiğe karşı 

güvenilir mekânlarda konumlanmasına dikkat edilmelidir. 
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CULTURA ANİMİ OLANAKLARI BAKIMINDAN KENTTE İNSAN 

Bergen COŞKUN 

 

ÖZET 

 

Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın 

kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak 

araştırılacaktır. 

Kentte yaşayan bir insanın, Aristoteles’in etiğindeki insana özgü işi –ruhun erdeme uygun 

etkinliğini– ne oranda gerçekleştirebildiği tartışılacak ve erdemin, eğitim ve kültürle olan bağı 

göz önüne alınarak, paideia anlamında eğitim ve cultura animi anlamındaki kültür kavramları 

üzerinde durulacaktır.  
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HUMAN IN THE CITY REGARDING THE POTENTIALITIES OF 

CULTURA ANIMI 

ABSTRACT 

In this article, the mutual relations between city, culture and human will be examined. The 

potentialities which are belong to the people who are living in cities of contemporary world will 

be searched in connection with the urban rights. 

It will be discussed that a person who is living in a city how much can realize the characteristic 

function of human in Aristotle’s ethics, –the activity of soul in accordance with virtue– and as 

taken into consideration the connection of virtue with education and culture it will be put 

emphasis on the concept of education in the sense of paideia and concept of culture in the sense 

of cultura animi. 
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CULTURA ANİMİ OLANAKLARI BAKIMINDAN KENTTE İNSAN 

Çoğu kez daha çok kazanabilmek ya da sadece hayatı sürdürebilmek için olsun, işi 

başından aşkın insanların yaşadığı yerlerdir kentler. Bunca iş arasında yine de akla şöyle bir soru 

gelebilir: Acaba, insanın kendine özgü bir işi var mıdır? Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te bu 

soruyu şöyle sorar: “Marangozun, ayakkabıcının belli işleri ve yaptıkları vardır da, insanın bir işi 

yok mudur? Yani doğal olarak işsiz mi? Yoksa gözün, elin, ayağın ve genellikle parçaların her 

birinin bir işi olduğu göründüğü gibi, insanın da bunların ötesinde bir işi olduğu ileri sürülebilir 

mi? Bu acaba ne olabilir?” (Aristoteles, 1998, s. 10))  Yaşamanın bitkilerle ortak olduğunu, 

insana özgü olanın daha farklı bir şey olması gerektiğini söyleyerek, insanın işinin belli bir yaşam 

olduğunu, bu yaşamın da “ruhun akla uygun etkinliği” ve böyle eylemler olduğunu belirtir, 

erdemli insana yakışanın bunları iyi ve güzel bir biçimde yapmak olduğu sonucuna varır. Yani, 

insanın işi ve insansal iyi “ruhun erdeme uygun etkinliği”, üstelik yaşamın sonuna kadar 

etkinliğidir (Aristoteles, 1998, s. 10-11). 

İnsanın işi, bütün yaşamı boyunca ruhun erdeme uygun etkinliği ise, kentte yaşayan 

insanın, insana özgü bu işi, yani erdeme uygun etkinliklerde bulunmayı ne oranda 

gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirebildiği –nüfusun büyük bir oranının kentlerde yaşadığı göz 

önüne alındığında–  cevaplanmayı bekleyen önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.  

Erdemin, eğitim ve kültürle olan bağı düşünülecek olduğunda, aklımıza bu kez şöyle bir 

soru gelmektedir: Acaba insana özgü işi yapabilmek, erdeme uygun etkinliklerde bulunabilmek, 

erdem sahibi olabilmek için kentte yaşayan bir insanın ruhunu işlemesi yani “cultura animi 

olanaklarına” sahip olması ne oranda mümkün olmaktadır?  

 

Cultura Animi olarak kültür 

Cultura animi ne demektir? Çeşitli tanımları olan kültür kavramı, önceleri tek insanın 

kültürü anlamında kullanılmıştır. “Ruhun bazı kısımlarının, yetilerinin (faculty) amaca elverişli 

düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesi cultura animi anlamıyla kültürdür ve paideia 

anlamında eğitim kavramıyla uygunluk içindedir” (Güvenç, 2003, s. 96-97). Toprağı işlemek, 

tarlayı ekip biçmek anlamına gelen Latince colere fiilinden türemiş olan cultura sözcüğü kültürün 

kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğan Özlem, Romalılar’ın cultura terimini, doğada 
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kendiliğinden yetişen bitkilerden ayırmak üzere insan eli ve emeğiyle tarlada ekilerek yetiştirilen 

bitkileri adlandırmakta kullandığını belirtir (Özlem, 2000).  

Cultura animiyi, insanın yetiştirilmesi, ruhunun işlenmesi, eğitilmesi anlamında kullanan 

ilk kişi ise Cicero olmuştur. Cicero, bu terimi insan nefsinin terbiye edilmesi anlamında ve “tek 

insan kültürü”nü ifade etmek için Humanitas kavramıyla bağlantılı olarak kullanmıştır:  

Cicero için humanitas her şeyden önce tam anlamıyla bir insan ülküsü oluşturur; verilmiş bir gerçekten çok, 

gerçekleşecek bir ereği gösterir. İnsanın özüne, insanın niteliğine ilişkin dural-tanımlayıcı bir içlemi 

yüklenmekten çok, insanın nasıl olması gerektiğine, kendini insan olarak nasıl gerçekleştireceğine yönelik 

bir dinamizm yüklüdür… (Zekiyan, 2005, s. 38-39) 

 

Cicero’nun insanın kendini insan olarak yetiştirmesi anlamında kullandığı cultura 

animiyi, İoanna Kuçuradi “tekil anlamda kültür” olarak belirler ve bu kültürden kastedilenin 

kişilere insan olarak olanaklarını geliştirebilmeyi (:bu olanakların işlenmesini, kültive 

edilebilmesini) sağlayan etkinliklerin tümü –sanat, felsefe yapma ve bu yapılanlardan 

yararlanma– olduğunu söyler (Kuçuradi, 1988). Kültürün tek insanla ilgisini Doğan Özlem de şu 

şekilde ifade etmektedir:  

Tek insanın gerekli bilgileri edinerek, akıl yürütme, belli ilkelere göre eylemde bulunma, nefsine hâkim 

olma, zevk ve eleştiri yeteneğini geliştirme ve gitgide “kişilik” sahibi olma haline “kültür” demeye bugün 

de devam ediyoruz (Özlem, 2000, s. 142).  

 

Cultura animinin, ruhun işlenmesi, insanın insan olarak yetişebilmesi, potansiyellerini 

gerçekleştirebilmesine işaret ettiği bu noktada eğitime düşen görev, Kant’ın şu sözlerinde açıkça 

belirtilmektedir: 

İnsan ancak eğitim sayesinde insan olur. İnsanda önceden mevcut olmayan bu niteliği eğitim gerçekleştirir; 

çünkü insanın doğal yeteneklerinin gelişmesi kendiliğinden olup bitmez, doğa insana hazır yetenekler 

vermemiştir. Doğa insanı sahip olduğu yeteneklerin, olanakların çekirdekleriyle donatmış, onları 

geliştirmeyi de kendisine bırakmıştır. (Aktaran: Anğ, 2006, s. 61) 

 

Felsefi antropolojiye göre, eğitilebilen bir varlık olmak, ancak eğitim sayesinde insan 

olabilecek, ruhunu işleyebilecek ve Aristoteles’in dediği gibi “insana özgü işi yapabilecek” olan 

insanın bir varlık özelliğidir. Takiyettin Mengüşoğlu’na göre insanın varlık fenomenlerinden biri 

de budur. İnsan, bilen, aktif olan, tavır takınan, değerleri duyan, önceden gören, önceden 
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belirleyen, yapıp etmelerinin arkasında duran, onları sürdüren,  özgür olan, üç boyutlu bir zaman 

içinde yaşayan, ideleştirebilen, kendini bir şeye verebilen, seven ve çalışan bir varlıktır 

(Mengüşoğlu, 1988). Mengüşoğlu, insanda bu olanakları gerçekleştirecek, bu fenomenlere temel 

olabilecek çekirdekler, ham biyopsişik yetenekler olduğunu, ancak bu fenomenlerin ortaya 

çıkabilmesi için insanın bu yetenekleri bir bütün olarak geliştirmesi gerektiğini, bunu sağlayacak 

olanınsa eğitim olduğunu belirtir. (A.g.y.) 

İnsan, insana özgü bu yeteneklerin çekirdeklerini doğarken beraberinde getirmektedir. 

Ancak bu çekirdeklerin bütün bir hayat boyunca işlenmesi, kültive edilmesi ve bu sayede insanın, 

erdemli bir insan olmayı başarması, insana ait olan işi yapabilmesi için cultura animi olanaklarına 

sahip olması, eğitim görmesi gerekmektedir.  

Betül Çotuksöken’in deyimiyle bir “Eğitim ve Kültür Filozofu” olan Nermi Uygur da 

kültürü insanın bir varoluş koşulu olarak görmekte “Bilgi ve teknik işi olmaktan çok, insan işidir 

eğitim. İlle de iş deyimi kullanacaksak, insan- olma işinde insanın insana yardımıdır eğitim, 

öğretim”  diyerek (Uygur, 1998, s. 316) başlangıçta sözünü ettiğimiz insanın işinde, insan olma 

işinde, yani erdeme uygun etkinlik gösterebilmede eğitimin önemini vurgulamaktadır.  

Richard Sennett, böyle bir kültür düşüncesinde yani tekil anlamda, cultura animi olarak 

ifade edilen kültür düşüncesinde amacın, alınan önlemlerle insanın kendi doğasını güçlendirmek 

olduğunu belirtir (Sennett, 1999). Sennett, Diderot, Kant ve diğer Aydınlanma yazarlarına göre 

kültürlü bir insanın oluşumunun kişisel muhakeme ve toplumsal katılımın karşılıklı bir sürecini 

kapsadığını söyler. Sennett’e göre“Bir insan dünyayı ne kadar açık ve engellenmemiş bir ruhla 

araştırırsa, dünyaya bir eleştirmen ve etken olarak o ölçüde daha çok katılır” (Sennett, 1999, s. 

105). Burada sözü edilen açık ve engellenmemiş ruh, Aydınlanma’nın parolası olan, Kant’ın 

“Aydınlanma Nedir?” makalesinde vurguladığı, “Sapere Aude”dir. Yani,  “kendi aklını kendi 

kullanma cesaretini göster”en bir ruhtur (Kant, 1984). 

Kentlerde insanın kendi doğası ne oranda güçlendirilmektedir ve bu insanlar ne oranda 

akıllarını kullanma cesaretini göstermektedir? Kentlerde yaşayan insanların açık ve 

engellenmemiş, işlenmiş bir ruha sahip olabilmeleri için gerekli olanaklar onlara sağlanmakta 

mıdır? Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, cultura animi anlamında kültür sahibi olmanın 

ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmenin yaşam boyu süren bir etkinlik olması ve eğitimle iç 

içe bulunmasıdır. O halde ilk önce yapılması gereken belki de eğitim kavramının, cultura 
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animiyle bağlantısı içinde, –sadece okulda verilen eğitimle kısıtlandırılmayarak– yeniden ele 

alınması, eğitimin “her geçen gün daha çok insan olma” ve “insana lâyık yaşama” eğitimi 

olmasıdır. 

 

Paideia olarak eğitim 

Cultura animi anlamındaki kültür, Antik Yunan’ın paideia olarak eğitimiyle 

örtüşmektedir. Uluğ Nutku, insanın alet yapan bir varlık “homo faber” olmasından hareketle 

“homo homini faber” yani insan insanın yapımcısıdır demektedir (Nutku, 2002). İşte insanın 

insanı insan haline getirmesinin, doğuştan getirdiği potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna dek 

kullanabilmesinin yolu olarak eğitim, bireye, kişiye biçim vermeyi hedefleyen paideiaya işaret 

etmektedir. 

Werner Jaeger 1933 yılında yazdığı 1939 yılında İngilizce’ye Paideia: The Ideals of 

Greek Culture olarak çevrilen kitabında Antik Yunan’daki bu eğitim anlayışını açıklamış, 

paideianın sadece bilgi vemek değil, areté; üstünlük, erdem, fazilet sahibi tam bir insan 

yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Paideia’nın önsözünde “Diğer uluslar tanrıları, kralları ve 

ruhları, Yunanlılarsa sadece insanı yaptılar” diyerek, paideianın yaşamı boyunca insana bir form 

vererek onu olabileceği en iyi haline getirmek olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Park, 1984: 152-

155). 

1960’lı yıllarda, sosyoloji ile ilgili yazılarıyla dikkati çeken psikiyatrist Luigi Zoja 

“Individuation and Paideia” (Bireyleşme ve Paideia) isimli makalesinde bugün sadece eğitim 

anlamında kullanılan paideianın Antik Yunan’da insanın doğal, doğuştan gelen yeteneklerinin 

hayat boyunca devam eden gelişimi anlamına geldiğini ve “içsel kültür” veya cultura animi 

olarak telaffuz edilebileceğini söyler. Bireyleşme kavramının büyük ölçüde Yunanlılar tarafından 

keşfedildiğini ancak bunu, yani insanın bireyleşme ihtiyacını, onların icat etmediğini belirterek, 

modern toplumda birçok sorununun insanın bu ihtiyacının tam olarak karşılanamamasından, 

insanların “içsel kültür”e sahip olamamasından, cultura animi olanaklarına ulaşıp, kendi ruhlarını 

işleyerek bireyleşememesinden kaynaklandığını belirtir ( Zoja, 1997). 

Kentte yaşayan bir insanın kendi olabilmesi, bireyleşmesi, Aydınlanma’nın parolası 

haline gelen Sapere Aude’yi gerçekleştirebilmesi, kendi olarak, kendindeki yetenekleri ve 

olanakları değerlendirerek, erdemli bir insan olarak yaşayabilmesi için cultura animi ile örtüşen 
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paideia anlamında böyle bir eğitime ihtiyaç vardır. Takis Fotopoulos “From (Mis)education to 

Paideia”da (Yanlış Eğitimden Paideiaya) kültürün oluşmasındaki en önemli bileşenin eğitim 

olduğunu belirtmiş, demokratik bir toplumda paideia anlamında bir eğitimin olması gerekliliğini 

vurgulamıştır. Ona göre paideia, karakter gelişimini sağlayan hayat boyu devam edecek bir süreç 

olmakla birlikte, aktif bir özne, iyi ve sorumlu bir vatandaş olmanın da tek yoludur. Demokratik 

bir toplumda paideianın iki anlamı vardır: Bunlardan birincisi a) kentli olma eğitimini, vatandaş 

olma eğitimini vererek sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmek, bir diğeri ise b) bireylere 

kişisel eğitim olanağı sunarak, onların gittikçe daha özerk bireyler olmalarını sağlamaktır 

(Fotopoulos,  2003). 

 

Bir hak olarak cultura animi 

Cultura animi anlamında tek insana ait kültür kavramı, paideia ile örtüşen eğitim 

anlayışıyla birlikte ele alındığında, kültür hakkının, insan olmanın gereklerini yerine getirebilmek 

ve Aristoteles’in etiğinde sözü edilen “insanın işini” yapabilmek için her tek insanın sahip olması 

gereken bir hak olduğu düşünülebilir. İoanna Kuçuradi tekil anlamda kültürü kastettiğimizde bir 

kişi hakkından söz ettiğimizi belirterek “…özellikle Batı dünyası kültürel haklardan bir kişi 

hakkını: kişiye kültürel etkinliklerde bulunabilme, (örneğin konferans, konser, vb. verme-

dinleme; resim, heykel v.b. yapabilme, sergilere gidebilme) olanağının sağlanmasını, yaygın 

ifadesiyle de “kültüre ulaşabilme ve katılabilmeyi” anlıyor” saptamasını yapmaktadır (Kuçuradi, 

1988). 

Bu belirlemenin ışığında, kültür hakkını “cultura animi hakkı” ya da “paideia hakkı” 

olarak incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve uluslararası belgelerde tek kişinin 

kültürlenmesine yönelik bazı maddelerle karşılaşıyoruz: Anayasanın 27. maddesinde:  

Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 

hakkına sahiptir. 

 

denilerek, her tek insanın olanaklarını geliştirme hakkı olduğunu açıkça ortaya konmaktadır. 

“Cultura animi” hakkı dediğimiz bu hakla ilgili olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de 

27. maddede şöyle demektedir: 
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Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak 

onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. 

 

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin eğitim 

hakkından söz eden 13. maddesi ve kültür ile ilgili 15. maddesi de insanın ruhunun işlenmesine 

dair olanaklarla ilgilidir. 13. madde: 

Sözleşmeye taraf devletler, herkese eğitim hakkı tanır. Sözleşmeci devletler, eğitimin insan kişiliğinin ve 

onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmesine yönelik 

olarak verilmesi konusunda birleşirler.  

 

diyerek, “insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesi” ifadesiyle, tekil anlamda kültüre 

vurgu yaparken, 15. maddede de kültürel yaşama katılma hakkından söz edilir:  

 “Bu sözleşmeye taraf devletler, herkese aşağıdaki hakları tanır: 

1. a) Kültürel yaşama katılmak 

… 

2. Bu hakkın tam olarak gerçekleştirilebilmesi için sözleşmeye taraf olan devletler tarafından alınacak 

önlemler, bilimin ve kültürün korunması, gelişmesi ve yayılması için gerekli tedbirleri de içerir. 

 

Her ne kadar sözleşmelerde de tek insanın cultura animi olanaklarına sahip olmasına ve 

kişiliğinin gelişimine yönelik ifadeler yer alıyor olsa da, pek çok insanın bu haktan 

yararlan(a)madığını çok açık bir şekilde görülmektedir. Sempozyuma adını verdiği şekliyle 

“Kültür ve Aydınlamanın Mekânı Kent”te de çok sayıda insan böyle bir haktan 

yararlanamamakta, insansal olanaklarını geliştirememekte, yani paideia anlamında eğitime ve 

cultura animi anlamındaki kültüre ulaşamamaktadır. Oysa kent sözcüğünün etimolojisine 

baktığımızda bile, çoğu zaman kültür ile aynı anlamda kullanılan uygarlık sözcüğü ile bağlantılı 

olduğunu görüyoruz.  

 

Kent nedir? Gerçekten kültür ve aydınlanmanın mekânı mıdır? 

Latin dillerinde uygarlık (civilization) ve kent (city, civitas) Arapçadaki medeniyet, medeni   (medine) gibi 

sözcükler arasındaki köken benzerliği uygarlıkların kentlerden kaynaklandığını düşündürmüştür. 

Yunanca’daki kent (polis) sözcüğünün de siyaset ile (politae) aynı kökten kaynaklandığı bilinmektedir. 

Kentsel yaşamın uygarlığın beşiği olarak algılanması, kimi dillerde kibarlık (civilité) ve uygarlık (urbanité) 
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sözcüklerinin de kent kökünden türetilmesine yol açmıştır. Bir başka deyişle, kibarlık ve görgü kent 

insanına özgü özellikler olarak algılana gelmiştir. (Keleş, 2006, s. 10) 

 

Bugün caddelerinde her gün çeşitli suçlar işlense, sokaklarında evsiz çocuklar yaşasa, 

özellikle varoş diye nitelediğimiz kesimlerinde insanlar kültüre ulaşmak bir yana boğaz 

tokluğuna çalışmaya razı oldukları bir hayatı sürdürmeye mecbur kalsa da kentler 19. yüzyılda 

kültürün ve aydınlanmanın mekânı olarak görülmüş, özellikle tekil anlamda kültürün 

gerçekleştiği yerler olarak düşünülmüştür. 

Doğan Özlem, 19. yüzyılın kendi Aydınlanmacı görüşü doğrultusunda, kırsal kesimde 

yaşayanların “yontulmamışlıkları”, “işlenmemişlikleri” karşısında kentlerde yaşayanların 

“işlenmiş” ve “incelmiş” yaşama biçimlerinin üstünlüğüne dayanan bir önyargıyla çoğul kültür 

karşılığı olabilecek bir terim olarak civilité (kentlilik) terimine başvurduğunu belirtmektedir 

(Özlem, 2000). 

 

Kentlerde yaşayan insanların cultura animi olanağına daha çok kavuşmuş olmalarının ve 

bu yüzden kentlerin kültür ve uygarlıkla özdeşleştirildiği çağın üzerinden oldukça uzun bir zaman 

geçmiştir ve bugün kentler, içinde yaşayan insanlara cultura animi hakkını eşit oranda 

sağlayamamaktadır. Kentler, kentlerde yaşayan pek çok insan için Nermi Uygur’un deyimiyle 

“kültür taşrası” haline gelmektedir. Nermi Uygur: 

Kültür taşrası kültür bakımından tüketici durumdadır; taşranın en ağır basan özelliği kültür tüketiciliğidir. 

Çünkü taşra kültürü sadece kullanır; bu kültüre katkıda bulunmayı, kültürü üretmeyi düşünmez… Kültür 

harcayıcısıdır taşra, yapımcısı değil. (Aktaran: Çotuksöken, 1995, s. 81) 

 

demektedir. Bugün kentler içlerinde taşralar barındırmaktadırlar. Barındırdıkları taşralarda 

yaşayan insanlara kültür ürütme, olanaklarını geliştirme ve ruhlarını işleme imkânını sunmaktan 

çok uzaktadırlar. Bu yüzden Mehmet Ali Kılıçbay’ın ““Kent”e ve “kır”a bakmak”ta söylediği 

gibi bizi önceleyen bütün tarihçiler, kentin gelişmenin ışık saçan ocağı, büyümenin sürükleyicisi, 

ileri bir kültürün çiçeklerini açabileceği yegâne yer olduğu kanısını paylaşmış olsalar da “kentte 

yaşamanın mutluluğun ön saflarında yer tutmak olduğu fikri her gün daha az güvenilir hale 

gelmektedir” (Kılıçbay,  2000, s. 152). 
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Kentli Hakları 

Her gün daha az güvenilir hale gelen, kentte yaşamanın mutluluğun ön saflarında yer 

tutmak olduğu fikrini biraz daha güvenilir hale getirmek ve kentte yaşayan insanların cultura 

animi olanaklarına kavuşma hakları da dâhil olmak üzere pek çok hakkını verebilmek, onlara 

daha insanca bir yaşamın olanaklarını açabilmek için üçüncü kuşak haklar arasında yer alan, 

dayanışma hakları kapsamında, çevre hakkının bir uzantısı olarak, kentli hakları gündeme 

gelmiştir. 

Charles Baudelaire, Modern Yaşamın Ressamı’nda kentte yaşayan arkadaşı Constantin 

Guys’dan “hayatının hiçbir yönü bayatlamamış bir adam” diye söz ederek onu övmektedir. 

Baudelaire’e göre modern yaşamın çoğu yönü bayatlamıştır ve insanların pek çoğu can sıkıntısı, 

sürekli bir tatminsizlik, kendine önem vermeme ve yaşamayıp da sadece var olmayı sürdürüyor 

olma kuruntusu içindedir (Aktaran: Sennett, 1999). Baudelaire’in sözünü ettiği böyle bir insan, 

hiç kuşkusuz insanın işini yapmaktan, erdeme uygun etkinliklerde bulunmaktan ve cultura animi 

düşüncesinin özünde yer alan kendini tam olarak gerçekleştirmekten çok uzaktır. 

Kentlerde yaşayan kişilerin daha modern, sağlıklı ve kaliteli, Baudelaire’in deyimiyle 

“bayatlamamış” bir hayat yaşayabilmeleri için ortaya çıkan kentsel haklarla ilgili en önemli belge 

Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nca 18 Mart 1992’de kabul 

edilen, 20 maddelik deklarasyondan ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşan Avrupa Kentsel 

Şartı’dır. 

Şartın temel felsefesi yerel otoritenin kentsel gelişimine yönelik sorumluluklarını tanımlamak,  

 kentsel gelişim ve yaşam kalitesine yönelik olarak evrensel ilkeler oluşturmak, yönetsel   

 birimler arasında dayanışmayı sağlamak, yurttaşların temel bir takım kentsel haklara sahip  

 olduklarını ve bu hakların herhangi bir ayrım gözetilmeden şehrin sakinleri için geçerli   

 olduğunu belirtmektir. (Tuncay, 1994, s. 85) 

 

“A better life in towns” (Yerleşmelerde daha iyi bir yaşam) sloganıyla ortaya çıkan şartta, 

kentte yaşayan insanların kültür hakkı ile ilgili olarak iki madde dikkat çekicidir: Kültür ile ilgili 

olan 8. madde ve kişisel bütünlükten söz eden 17. madde. 8. madde, “kültür başlığı altında 

değişik kültürel ve yaratıcı faaliyetlere erişim ve katılım hakkına değinmektedir. 17. madde ise 

“kişisel bütünlük” hakkıdır ve bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel 
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refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması vurgusunu yaparak cultura animiyi işaret 

etmektedir. 

Bu haklar Avrupa Kentsel Şartı ile korunmaya alınmış olmasına rağmen, şartın 

uygulanması yerel yönetimlere bırakıldığı ve bir bağlayıcılığı olmadığı için işlevsellik 

kazanamamıştır. “Kentlilerin içinde bulundukları yaşam koşullarının gözden geçirilmesi, bu 

haklardan ne denli yetersiz yararlanılmakta olduğunu açıkça göstermeye yarar” (Keleş ve 

Hamamcı, 2005, s. 280-281). 

İlhan Tekeli de kentli haklarını yaşam kalitesi açısından gruplandırmıştır. Tekeli’nin 

gruplandırmasındaki iki hak, kentli insanın cultura animi olanakları açısından önemlidir:  

● İnsan haklarına saygılı ve bu hakları geliştirmeye açık, bireylerine refahını ve 

kişiliğini geliştirme güdüsü ve fırsatı sağlayan bir kentsel ortamda yaşama 

hakkı. (Burada sözü geçen “kişiliğini geliştirme güdüsü” ifadesi özellikle dikkat 

çekicidir.) 

● Dünyanın gelişmiş bilgi ve hünerlerini elde etme olanağını sağlayan, eğitim ve 

kendini yetiştirme olanakları veren, bu olanakları sürekli olarak geliştiren bir 

kentte yaşama hakkı (Tekeli, 2001). 

 

Toprağı işlemekten vazgeçerek kentlerde yerleşmeye başlayan insanların, tıpkı toprağı 

işledikleri gibi kendilerini de işlemeleri, kendi potansiyellerini ortaya koyarak olabilecekleri en 

iyi hale gelmeleri, insana özgü işi, ruhun erdeme uygun etkinliğini yaşam boyu 

gerçekleştirebilmeleri ve kentin gerçekten de bütün kesimleriyle “Kültür ve Aydınlanmanın 

Mekânı” olması beklenirken, bunun tam tersi gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye devam 

etmektedir.  

David Bidney, 1947 yılında yazdığı “Human Nature and Cultural Process” adlı 

makalesinde yeryüzünün potansiyellerinin ürün almak üzere işlenmesi anlamına gelen 

“agriculture” teriminden hareketle, insanın işlenmesi anlamına gelen, cultura animiye işaret eden, 

eğitimle özdeş olarak nitelendirdiği, hayat boyu devam eden dinamik bir süreç ve bir insan 

başarısı dediği “anthropoculture” terimini kullanır (Bidney, 1947). Bidney’e göre insan ancak 

kültürel bir hayat yaşarsa gerçekleştirebileceği potansiyellere  sahip bir “cultural animal”dır. 
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Metropolde kültürün trajedisi 

Kentte yaşamaya başlamakla birlikte “agriculture”ile uğraşmayı bırakan insanın bundan 

sonra “anthropoculture” üzerine yoğunlaşması ve kentin ona “anthropoculture”ı gerçekleştirme 

fırsatlarını yani cultura animi olanaklarını daha fazla sunması ve böylece kentte yaşayan insanın 

tekil anlamda kültüre daha kolay ulaşması beklenirken, kentlerde, özellikle metropollerde George 

Simmel’in henüz 1900’lü yılların başında yazdığı iki makalesinde (Kültür Kavramı ve Kültürün 

Trajedisi-Metropol ve Zihinsel Hayat) sözünü ettiği “kültürün trajedisi” yaşanmaya devam 

etmekte ve Simmel’in “öznel kültür” ve “nesnel kültür” dediği iki kültür sürekli olarak 

çarpışmaktadır. 

Simmel, “Metropol ve Zihinsel Hayat” isimli makalesinde insanların ürettikleri şeyleri 

(sanatı, bilimi, felsefeyi vb.) nesnel kültür olarak nitelerken, nesnel kültür ürünlerini yaratma, 

özümseme ve kontrol etme kapasitesine ve tek kişinin kültür üretme yeteneğine bireysel ya da 

öznel kültür adını verir.  

 Nesnel kültür terimi, ruhu kendi kusursuzlaşmasına götüren veya bireylerin ya da kollektivitelerin daha 

yüksek bir varoluşa ulaşmak için katetmeleri gereken yolu işaret eden o inceltim, gelişme ve kusursuzlaşma halinde 

bulunan nesneleri adlandırmak için kullanılabilir. Öznel kültür derken ise kişilerin bu şekilde ulaştıkları gelişmenin 

ölçüsünü kastediyorum. (Simmel, 2009, s. 335) 

 

Modern kültürün gelişimine damgasını vuran şeyin nesnel kültürün, öznel kültürü 

yenmesi, öznel kültüre ilerlemesi için fırsat tanımaması olduğunu belirtir. 

Birey entelektüel gelişimi sırasında bu tinin gelişimini gayet yarım yamalak bir biçimde ve gittikçe artan bir 

mesafeyle takip eder. Mesela son yüzyıldır nesnelerde ve bilgide, kurumlarda ve hayatımıza konfor getiren 

eşyalarda cisimleşmiş olan muazzam kültüre baktığımızda ve bütün bunları bireyin aynı dönemde kaydettiği 

kültürel ilerleme ile kıyasladığımızda, ikisi arasında korkunç bir orantısızlık olduğu görülür. Hatta bazı 

noktalarda bireyin kültüründe maneviyat, incelik ve idealizm açısından bir gerileme olduğu fark edilir… 

Her halükârda, birey nesnel kültürün aşırı büyümesiyle başa çıkmakta gittikçe zorlanır. (Simmel, 2009, s. 

327) 

 

Temel sorun, nesnel kültürün aşırı büyümesi yüzünden bireysel kültürün küçülmesidir. 

Simmel, kültürün insanın ancak kendisine dışsal olan bir şeyi kendi gelişimi içine çekiyorsa 

gerçekleşebileceğini söylerken, nesnel kültür olmadan öznel kültürün olamayacağını, öznenin 
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gelişiminin karşılaştığı işlenmiş, kültürlenmiş nesneleri kendine dâhil ettiği takdirde olabileceğini 

belirtir. Simmel’e göre: Kişinin varoluşunun kültürel bakımdan anlamlı gelişimi, sadece öznede 

var olan, ama ancak nesnel unsurların özümsenmesi ve kullanılması yoluyla elde edilebilen bir 

durumdur” (A.g.y., s. 349) 

Oysa kentte yaşayan insanların bir kısmı nesnel kültürün ürünlerine ulaşamaz ve 

dolayısıyla bu ürünleri kendi kişisel gelişimleri için kullanamazken –örneğin tiyatro oyunu 

izlemek ya da tiyatro eğitimi alabilmek, bir konser izleyebilmek ya da bir müzik aletini 

çalabilmek vb– bir kısmı da popüler nesnel kültürün etkisi altında kalarak, içlerinde 

barındırdıkları gelişme potansiyellerinden gittikçe uzaklaşmaktadırlar. İşte bu durum “kültürün 

trajedisini” anlamına gelmektedir.  

Kültürün trajedisi, “nesneler gittikçe daha fazla işlenmiş/kültürlenmiş hale gelirken, 

insanların nesnelerin kusursuzlaşması sürecinden özel hayatlarını kusursuzlaştırmak amacıyla 

yararlanmaktan gittikçe daha aciz hale gelmeleridir.” (A.g.y, s. 336) 

Betül Çotuksöken de sürekli genleşen bir mekân olarak kentin kuşatıcı/ölçütsüz nitelikteki 

kültür öğeleriyle, daha yalın bir deyişle, popüler kültür aracılığıyla sürekli değişmekte olduğunu 

söyleyerek, “kuşatıcı kültürün, eleyici kültürü, cultura animiyi iyice güçsüz kıldığını, eleyici 

ölçüt geliştirici öznenin ortadan kalktığını” belirtir ve bir anlamda Simmel’in kültürün trajedisi 

dediği duruma dikkat çeker (2003). 

Kentlerde yaşanan kültür trajedisini görmezden gelemeyiz. Bu trajedinin sona ermesi için 

devlete ve yerel yönetimlere olduğu kadar bu trajediyi diğerlerinden daha az yaşayan kentli 

insanlara da görev düşmektedir. Çünkü bu trajedi aynı zamanda bir insan başarısı olan kültürü var 

eden ve kültür tarafından var edilen “insanın trajedisi”dir. Kentteki insanın trajedisi, 

Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’te söz ettiği “insanın işini” yapamıyor olmasıdır. Kentteki insan 

işsizdir. Kentteki insan ruhunu cultive edememekte ve dolayısıyla yaşamını erdeme uygun 

etkinliklerle geçirememektedir. 

Adına ister içsel kültür ister bireysel ya da öznel kültür, isterse de anthropoculture, 

paideia, tekil anlamda kültür veya cultura animi denilsin, bu adları taşıyan kültür kavramının 

varlığı, kentli insan için bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Amerikalı sosyolog Robert Ezra 

Park’ın The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment adlı 

eserinde: “Ne suçlu, kusurlu kişi ne de dâhi bir kişi, kendi doğuştan gelen eğilimlerini geliştirmek 
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için kentte bulduğu fırsatı küçük bir kasabada bulamaz” (Aktaran: Sennett, 1999) derken, kentte 

yaşayan insanlara hangi fırsatları sunduğumuz üzerinde bir kez daha düşünmemiz gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Kent, kültür ve insan iç içedirler. Birbirlerini etkiler ve birbirlerinden etkilenirler. Bir 

insanın, yaşadığı kentte hangi olanaklara sahip olduğu ve bu olanakları potansiyellerini 

geliştirmek için ne oranda kullandığı ve sonunda nasıl bir insan haline geldiği onun bütün 

yaşamını etkileyecektir. Bu yüzden, kent ve kentteki kültür, kentteki kültürün ne oranda bireysel 

kültür haline getirebildiği çok önemlidir.  

Konstantin Kavafis’in (2010) “Kent” şiirinde söylediği gibi, eğer dönüp dolaşıp bu kente 

geleceksek sonunda, ömrümüzü nasıl tükettiysek burada, bu köşecikte, öyle tükettik demektir 

bütün yeryüzünde…  
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Özet 

Çok kültürlülük ve melezleşme tartışmalarının sıklığına karşın kentin homojenleştirilmesine 

yönelik teyakkuz hali gün geçtikçe ivme kazanmaktadır. ‘Soylulaştırma’ terimiyle ifade edilen, 

kentin tehditkâr ve müphem  ‘istilacılarının’ kent merkezinden arındırılması projesi, önceden 

kestirilebilir, güvenli ve kâr getiren mekânların inşası adına gerçekleştirilmektedir. Bu proje 

gereğince, kentin ‘çöküntü’ alanlarının yıkılması, dekoratif, turizme elverişli ve paketlenmiş 

deneyimlerin satın alınabildiği bir ‘poster-kent’in tasarlanması için zorunlu görülmektedir. 

Neoliberal dönem daha hiyerarşik bir kent oluşturmuştur ve sosyal kutuplaşmayı artırmıştır. 

Neoliberalizm, kent yoksullarının merkezi bölgelerden çıkarılması yoluyla kamusal sorunların 

çözüme kavuşturulacağı vaadinde bulunmaktadır; ayrıca neoliberalizm, biyopolitika taktiklerini 

kullanmak suretiyle, uyum gösteremeyen bireyleri kendi başının çaresine bakmaya terk 

etmektedir. Biyopolitika, toplumun  her geçen gün daha fazla ideolojik aygıtlara ve iktidar 

mekanizmalarına hapsedilmesi demektir. İktidar mekanizmaları yaşam ile ölüm çizgisini ve 

‘istisna halleri’ni belirleyerek kendini yeniden üretmektedir. Türkiye’deki soylulaştırma 

uygulamaları neoliberal ve biyopolitik dilin ayrımcı tonlarına sahiptir. ‘Hijyen’ kavramı bu 

ayrımcı tonun merkezinde yer almaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Soylulaştırma, İktidar, Öteki, Biyopolitika, Neoliberalizm 

 

 

 

 

 

                                                   

*
 11-13 Ekim 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen II. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde 

sunulan ‘Soylulaştırma ve Kentin Biyopolitik Çehresi’ başlıklı bildirinin düzeltilmiş halidir. 
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GENTRIFICATION IN TURKEY AND THE BIOPOLITICAL FACE OF THE CITY 

Abstract 

Despite the density of multiculturalism and hybridization debate, the state of vigilance for 

homogenization of the city gains momentum day by day. Purification of the city centre from 

threatening and ambiguous ‘invaders’ project which is explicated with the term ‘gentrification’, is 

actualized to the advantage of the construction of predictable, safe and profitable places. 

According to this project, demolition of ‘blighted areas’ is mandatory for  purpose of designing 

the ‘poster-city’ where is decorative, suitable for tourism and sells packed experiences.  

Neoliberal era has generated more hierarchical city and increased the social polarization. 

Neoliberalism gives an undertaking to solution of public problems by removal of the urban poor 

from city centre. Furthermore, neoliberalism leaves ‘outcasts’ on their own through the use of 

biopolitical tactics. Biopolitics is society’s detention to ideological apparatus and power 

mechanisms. Power mechanisms reproduce themselves by determining the line of life and death 

and ‘state of exception’. Gentrification practices in Turkey have discriminatory shades of 

neoliberal and biopolitical language. The concept of ‘hygiene’ is at the center of these shades.  

 

Keywords: Gentrification, Power, The Other, Biopolitics, Neoliberalism 

 

Giriş  

Çağdaş düşünürler, tahakküm ilişkilerinin dinamik bir yönüne, modern mitolojilerin 

muhteviyatına özel bir önem atfetmişlerdir. Yaşadığımız çağ, efsanelerden beslenen bir 

‘duyumsal bombardıman’ çağıdır. Louis Althusser’in (2006) tabiriyle, efsaneler, kolluk  

kuvvetlerine ihtiyaç duymadan, insanların kendi başlarına ‘eyler kılınmasını’ sağlamaktadır; 

kullandığımız bütün kavramların, tanık olduğumuz imgelerin, işittiğimiz melodilerin dolaysız 

hakikatler olduğuna dair bir ideoloji üretmektedir. Bu üretim, kentlerde kusursuz bir biçimde 

sahnelenmektedir.  
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1970’lerden itibaren bütün toplumları yöneten bir motto haline gelen neoliberalizm, 

kentleri de birer tüketim merkezine dönüştürmüştür. Ticari bir faaliyet, bu faaliyetlerin sekteye 

uğramaması amacı doğrultusunda üretilen ‘anlatıları’ da beraberinde getirmektedir. Kentin esas 

yerlilerinin ve kent ‘işgalcilerinin’ tayini, projelerin toplumsal faydaları, kentin mazisi ile kurulan 

normatif bağlar vb. söz konusu ticari faaliyetlerin haleleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent 

yalın bir ‘ikametgah adresi’ olmanın ötesindedir; bir nevi ‘ideolojiler mabedi’ haline gelmiştir.  

Soylulaştırma, kentin mitolojik üretiminin tecessümlerinden bir tanesidir. 

Soylulaştırmanın ilkesi, turistik, hijyenik ve tüketim açısından göz alıcı bir kent merkezini, 

kriminolojik vakalar olarak görülen muhitlerin 'ıslah edilmesi' ile bina etmektir. Bu uygulamanın 

tanımlanması ve sunulması sırasında kullanılan dil, özel bir dikkati hak etmektedir. 

Soylulaştırmanın mimarlarının üslubu bir tıp doktorunun hastalıklar konusundaki tespitlerine, 

uyarılarına ve tedavi önerilerine benzemektedir. Örneğin, 2004 yılından bu yana İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş, İstanbul'un siluetindeki 

değişimleri şöyle yorumlamaktadır: "Ufak da olsa bu bir başlangıç. Düzenli, nezih ve bir turizm 

alanı olarak gelişmesi sağlanacak. Kaç yıl daha bu çirkinlikte, bu çarpıklıkta, bu kötü ve hijyenik 

olmayan ortamda yaşam sürdürülebilir" (Baykal, 2009, s.137). 

Bu makalede Türkiye'deki soylulaştırma anlatısını, 'biyopolitika' kavramının argümanları 

etrafında tartışmak amaçlanmaktadır. Makalenin ilk bölümünde biyopolitika kavramının 

içeriğinin tarih içindeki olgunlaşmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca bu bölümde temizlik 

muharebesinin ‘ötekiliğin’ belirlenmesinde oluşturduğu repertuar üzerinde durulmaktadır. İkinci 

bölümde ise birtakım önermelerin yardımıyla soylulaştırmanın semiyolojik dağarcığı tahlil 

edilmektedir. Steril bir kent yaratma hedefinin ve ‘ideal ev’ ülküsünün toplumsal ayrışma 
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yarattığı belirtilmektedir.  Zira Slavoj Zizek’in ifadesiyle, ötekilikten arındırılmış neoliberalizm, 

bir ‘parazitleri göz önünden kaldırma’ hukukudur (Zizek, 2004). Yoksulların kent merkezinden 

‘tasfiye’ edilmesi bir sıkıyönetim ilanı ile gerçekleştirilmektedir.  

1. Biyopolitikanın Cephanesi 

Georges Vigarello (1996), ‘Temiz ve Kirli’ adlı çalışmasında ‘toplumun biyolojik 

modernlik eşiği’ (Foucault 2012) diye adlandırabilecek bir paradigma değişikliğini çarpıcı 

örneklerle dikkatimize sunmaktadır. Çalışmada belirtildiğine göre, belgeler, 14. yüzyılda 

Avrupa’da bit ayıklamanın sevgi gösterisi ve saygı belirtisi anlamına geldiğini, ayrıca ‘hizmet işi’ 

olarak addedildiğini göstermektedir. Yatakta, ocak başında metresler âşıklarının, hizmetçi 

efendisinin, kayınvalide müstakbel damadının bitlerini ayıklıyordu. Bitler, pireler yani tüm bu 

‘ufaklıklar’, doğal bir görünüm arz etmekteydi. Böcekler görünürdür; yanı başımızda, 

parmağımızın ucunda, gömleğimizin yakasındadır ve bununla beraber gündelik yaşamın bizatihi 

içindedirler. Böceklerin mevcudiyeti üzerinde zihin yorulduğunda onların insanın ‘içinden’ 

çıktığı sonucuna varılmıştır. Ufaklıklar, birtakım kurtların çürüme durumunda etlerden üremesi 

gibi deriden ürediği düşünülmekteydi. “ Bitlerin, pirelerin derinin bakımıyla herhangi bir 

ilgisinden söz edilmiyordu. Temizlik, hiçbir ağırlığı yokmuş, ondan herhangi bir şey elde 

edilemezmiş gibi, anımsanmıyordu bile” (Vigarello 1996, s.62). Böceklerin üremesi, bir ‘temizlik 

sorunu’ değildi; sadece vücudun bir ‘durumu’nu gösteriyordu. Zira bu rahatsızlıklardan 

kurtulmanın reçetesi vücudun ‘iç işleyişleri’ni açıklamaya dayanmaktaydı. 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan sağlık gazeteleri, hastalıklara karşı 

duyulan ‘tevekkülü’ kırma maksadını taşımaktadır. Hijyen kuralları ‘herkesin anlayabileceği’ bir 

dille yazılmış, gazetelerde kendini sağlıklı tutmanın tüyoları paylaşılmıştır. Söz konusu hijyen 

kuralları, bedenin basit bir ‘edilgen’ makine olmadığını vurgulamaktadır. Rastlantısal bahanelere 



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

56 

sığınmak artık geride kalmıştır; soya-sopa dayalı bir kaderden değil, özerk bir güce ‘inanmak’tan 

bahsedilmektedir. Özerk güç gereğince yeni bir erek keşfedilmiştir: Nüfusun yaşam süresini 

etkilemek. 

 

Salgınların sayımını yapmak, denetim altına alınamayan hastalıkların çevresini kuşatmak, sağlıklı bölgeden 

ayırmak, sağlığa destek olmak, bütün bunlar nüfus sayısını dolaylı olarak etkilemektir. Can acısına karşı 

öteden beri süren savaşıma artık bir de nüfusun azalmasına karşı yürütülecek savaşım eklenir. Bu 

girişimlerin merkezinde, rakama vurulabilir bir varlık olarak insan topluluğu bulunur. Bu da insan topluluğu 

üzerinde o zamana kadar görülmemiş bir odaklaşma olduğunun işaretidir (Vigarello, 1996: 196). 

 

Kamusal hijyen seferberliği, egemenin, tebaanın ‘doğrudan’ ölümünü talep etmeden, 

yaşamlarını ‘kullanabilme’ hakkından, bedenin terbiyesi ve yeteneklerinin artırılması ile 

vatandaşların biyolojik denetlenebilmesi hakkına geçişinin saf alametidir. “ Egemen iktidarın 

simgelediği öldürme gücü, yerini artık titizlikle bedenlerin yönetimine ve yaşamın hesapçı bir 

biçimde işletilmesine bırakır” (Foucault, 2012, s. 99-100). Biyoiktidar çağı, nüfus düzenlemeleri 

yönünden bir teyakkuz haline geçildiğini beyan etmektedir; okullar, atölyeler, kışlalar, yani 

denetlemenin bilfiil kendisi gelişir ve doğurganlık, uzun yaşama, kamu sağlığı, konut ve göç 

sorunları belirmiştir. Savaşlar, savunulması gereken hükümdar adına değil ‘herkesin var olması’ 

adına yapılmaktadır. Değerden yoksun hayatın ‘biyolojik’ olarak belirlenmesi, yaşayabilmek için 

öldürme fikrinin uzantısıdır ve hayatın ‘kutsanması’ ile ahbaplık içindedir.  

İçimizdeki ‘ufaklıklar’, 19. yüzyılda gözle görülemeyen mikropların taşıyıcısı ‘karanlık 

güçler’e dönüşmüştür. Bu asalak taşıyıcılardan, henüz onlar vücudun dışındayken kurtulmamız 

gerektiğinin üzerinde durulur; kentin her an ve vakit kaybetmeksizin ‘havalandırılması’ gerekir. 

1780’li yıllarda – soyluların ve burjuvaların mekanları tenzih edilmek suretiyle- kentin pis 
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kokuları ve onun kaynağı olan denetim altına alınamayan sıkışık kalabalıklar temizlik taarruzu 

altına alınır. “ Üzerinde durulacak yerler, fakirlerin sıkışık biçimde yaşadığı mekanlar, vücut ise 

sırtında her zaman çamaşırı bulunmayanları vücuduydu. Üzerinde durulan, halktı” (Vigarello 

1996, s. 200). Keza ‘dışarıdan’ işgale gelen mikroplar, bitler ve salgın hastalıklar ile ‘sırtında her 

zaman çamaşırı bulunmayanlar’ın yaydığı kesif koku arasındaki analoji, ‘bilimsel’ bir halk 

temizliği mefhumuna özgüdür; biyopolitika halkın kirli bedenini hedef almaktadır. Agamben’in 

(2001) belirttiği gibi, ‘halk’ daima yoksulun, mirassızların ve dışlanmışların adıdır. Halk, bütün 

kimliklerin kaynağıdır; bu nedenle, sürekli olarak yeniden tanımlanması ve dil, kan, toprak 

aracılığıyla arındırılması gerekir. Halk tabirinin süreksizliği, adının karşıladığı her şeyi akışkan 

bir biçime büründürmektedir. Sartre’ın ‘kıvamlılık’ üzerine yaptığı çıkarsamayı değerlendiren 

Mary Douglas’tan hareketle, anlamı her daim avuç arasından kaymaya müsait, fakat ‘sızma’ ve 

‘nüfuz etme’ potansiyelini de taşıyan bir halk kavramı üretmek mümkündür. 

 

Kıvamlılık katı ile sıvı ortasında bir durumdur. Bu bakımda, bir değişim sürecinde yer alan bir kesite 

benzer. Sabit durmaz ama akmaz da. Yumuşak, sünebilir, sıkıştırılabilir bir yapıya sahiptir. Yüzeyinde 

kayma olmaz. Yapışkanlığı ise bir tuzaktır, sülük gibi yapışır; benimle kendisi arasındaki sınıra saldırır. 

Parmaklarımdan süzülen uzun damlalar kendi tözümün yapışkanlık havuzuna aktığı hissini verir. (Douglas 

2007, s. 62).  

 

Biyopolitika tazyikli suyunu halkın kirli bedeninin ‘sümüksü’ yapısına doğrultmaktadır; 

çünkü ‘müphem’ varlığıyla ‘öteki’ bir nevi ‘afişe eden’dir. Bauman’a (2003)  göre öteki, 

toplumsallaşmanın koordinatlı matrisleri olan dost ve düşman ikiliği arasındaki danışıklı dövüşün 

foyasını meydana çıkarmaktadır. Ötekinin ‘karar verilemez’ ve ‘sınıflandırılamaz’ misillemesi 

egemenin blöfünü açığa çıkartmaktadır. Karar verilemezlerin hepsi ne o/ ne de şu olarak ifade 
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edilebilir. Öteki, hiçbir şeydir ve her şey olabilir. “ Yabancı, yaşam dünyaya ‘baştan’, 

‘kökeninden’, ‘en başından beri’, ‘ezelden beri’ ait değildir, dolayısıyla da yaşam dünyanın 

kendiliğindenliğini sorgular ve varoluşun ‘çıplak tarihselliği’ni somutlaştırır” (Bauman 2003, s. 

82). Sözgelimi mülteciler, müphemlikleri ile biyopolitik tahayyülü en çok sekteye uğratan 

gruptur. Mülteciler, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin üçüncü maddesinde belirtilen 

egemenlik ilkesini ulusa devreden siyasal-ontolojik bağı krize sokmaktadır. Mültecilerin, insan 

ile vatandaş, doğum ile milliyet –ki ‘nation’ (ulus) kelimesi nationem/genus (doğum) 

kökündendir – arasındaki ittifakı koparmak suretiyle modernleşmenin temellendiği biyopolitik 

kurguyu tahriş etmektedir (Agamben,  2001). Derrida’nın ‘arrivant’ı, yani dışarından ve ötekiden 

gelen kişisi, mültecilerin biyopolitik doğum ilkesiyle karşılaşmasının edebi bir piyesi gibidir. 

Derrida’ya göre, kimliğini ve kişiliğini kesin olarak bilmediğimiz, bu yüzden belki de bizim için 

tehdit olabilecek, ‘yuvamız’ dediğimiz şeye yönelik hak iddiamızı sorgulamamıza sebep 

olabilecek, bizi o yuvadan ve ‘bize ait’ sandığımız her şeyden çıkarmaya çalışacak olan bir 

ötekini koşulsuzca buyur etmeksizin konukseverlik olamaz (aktaran Naas, 2006). Ancak bu 

yoruma şunu eklemek zaruridir: ‘Bize ait’ olana düzensizlik bulaştırabilecek yabancıyı 

‘tehditkar’ kılan unsur ‘malik’in mülkiyetin her biçimini zapturapt altına almasıdır. Keza 

hospitality (misafirperverlik) ile hostility (duşmanlık/husumet) arasındaki etimolojik ortaklık 

(yun. xenos) yüzyıllar öncesine dayansa da xenophobia (yabancı düşmanlığı) 20. yüzyılın 

başında terminolojiye girmiştir. Biyopolitik tonun koyulaşması ile birlikte ‘ortak 

mirası/mülkü/genetiği’, yani ulusal devletin otantikliğini ‘iktidarsızlaştıran’ yabancılar esas 

sorunu teşkil etmeye başlamıştır. 

Müphemliğin tasfiyesinin felsefi iması, epistemolojik denetlemeye tabi tutulamayan bilgi 

biçimlerinin ‘gayri meşru’ ilan edilmesidir. Bu denetlemeden kaçan bilgi eylemleri ‘batıl’, 
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‘cehalet dolu’ ve ‘hurafe’ olarak tasnif edilir (Bauman, 2003). Tasfiye operasyonunun esas 

karakolu ise hukuki -politik alana iskân edilmektedir. Öteki ile mücadelenin hukuki-politik 

nirengi noktası yasaklamadır. Egemenin merhametine bırakılan yabancı, yasaklamanın ‘terk 

etme’ kozunun sıfır noktasındadır. Terk edilme tam olarak ve bütünüyle hukukun tabiiyetine terk 

edilmektir. Fakat salt hukuki-olan, paradoksal manada, yasa koymak için yasalara gereksinim 

duymaz; egemen, hukukun geçerliliğini askıya alma konusunda yasal yetkiye sahip olmakla 

kendisini yasal olarak hukukun dışında tutmaktadır (Agamben 2001). Agemben’in  belirttiği gibi, 

11 Eylül 2001 sonrası ABD’de alınan ‘askeri buyruk’, olağanüstü halin normalleşmesinin, diğer 

deyişle güvenlik paradigmasının genelleşmesinin en bariz örneğidir. Bu buyruk ile terörist 

faaliyetlere karıştığından kuşkulanan, ABD yurttaşı olmayan kişilerin ‘süresiz alıkoyulma’sı ve -

savaş hukukunun öngördüğü askeri mahkemelerle ilişkisiz- askeri komisyonlarca yargılanması 

yetkisi kanunlaştırılmıştır. Böylece bireyin bütün hukuki statüsü radikal olarak kaldırılmış ve 

‘alıkonanlar’, adlandırılması ve sınıflandırılması olanaksız bir varlığa itilmiştir. Olağanüstü halin 

bu biyopolitik tecessümü, savaş tutuklusu veya sanık olmayan, yalnızca ‘tutuklu’ olan bu 

kişilerin terk edildiği Guantanamo Kampı’dır (Agamben, 2008). Yine de kampın 

‘güncelleştirilen’ halinin daha sinsice ve kurnazca olduğunu bilhassa belirtmek gerekmektedir; bu 

kamplar, tel örgüsüz, gardiyansız ve belirli bir grubu doğrudan hedef almadan, ‘anonim’ bir 

şekilde kurulabilir. Bu ‘saydamlık’, sorumluluğun yönünü şaşırtır ve ‘savaş suçları mahkemesi’ 

gibi bir olguyu da geçersiz kılabilir. Nitekim yeni kampların ‘belirsizliği’ Agamben’in şu 

önermesini doğrular niteliktedir: Artık hepimiz öldürülebilen ama maktul sayıl(a)mayan ‘kutsal 

insan’larız. 

 

2. Soylulaştırmanın Genetiği 
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Gentrification, literatürde, kent merkezinde yer alan fiziksel ve sosyal köhnemenin 

yaşandığı konut alanlarının fiziksel yapısının rehabilitasyonu sonucunda, yerleşim genelinde, 

sosyal sınıfın ve mülkiyet değişiminin meydana gelmesi anlamına gelmektedir (Ergün, 2006). Bu  

kavram, 1963 yılında Ruth Glass tarafından Londra’nın sosyal yapısında ve konut piyasasında 

beliren değişiklikleri açıklamak üzere öne sürülmüştür. Glass, üst ve orta sınıfların işçi 

mahallerinden ev satın almasını, 18. ve 19. yüzyılda, İngiliz aristokrasisi ile yeomanlar arasında 

yer alan orta sınıfların (gentry) taşrada kendilerine bir sosyal statü kazanabilmek için giriştikleri 

stratejilere benzetmiştir (Yavuz, 2006). Türkçeye ‘soylulaştırma’, ‘nezihleştirme’, 

‘mutenalaştırma’ gibi adlarla çevrilen bu kavram –öz olarak-  sanayisizleşme, göç sorunu veya 

‘işgalcilerin’ kent merkezine yığılması sonucunda oluşan ‘çöküntü’ alanlarının estetik ve turistik 

mekanlara dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.  

Gentrification kavramının tüm çeviri alternatifleri bu projenin keskin bir kutuplaşmanın 

‘jargon’unu benimsediğini ortaya koymaktadır. Mutena yaşam tarzlarının ve ayrıcalıklar 

dünyasının tüketicisi yeni orta sınıf, mahalleliği başka bir düzlemde hayal ederken, aynı zamanda 

mahalleyi romantikleştirmekte ve mahalle ruhunu ‘gasp eden’ alt sınıflara karşı kendine imtiyaz 

kazandıran bir kültürel sermaye edinmektedir (Şimşek, 2005). Türkiye’de soylulaştırmanın 

öncüleri çöküntü gruplarının tasfiyesi için sermaye yatırımları ile işbirliğine giren bu yeni orta 

sınıftır. Soylulaştırmanın ilk aşamalarında, özellikle semti ‘güzelleştirme, yaşatma, tanıtma’ 

derneklerinin, semtin tarihi ve kültürü ile ilgili bilinç yükseltme faaliyetleri ve ‘seçkin’ insanların 

semtlere yerleşmesinin rolü kuşkusuz önemlidir; çünkü yeni orta sınıfın lehine yoksulları 

dışlayıcı bir ‘kültürel kamp’ tesis edilmektedir. Kamusal sefaletin yatırımlarla ve projelerle 

değişebileceği inancı ve uygulamada getirdiği fiyat artışları ise yoksulları göç etmeye 

zorlayacaktır (Şen, 2011). Soylulaştırmanın diğer kanadında devletin ‘olağanüstü durum’ 
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dolayısıyla olağanüstü yetkiler tanıdığı kurumların, doğal afetlerin yıkıcılığını engellemeye 

yönelik çalışmaları yer almaktadır. İnşaat mitolojisinin son tanrıçası TOKİ (Çavuşoğlu, 2011),  

‘ideal kent’ parolasıyla kentin semalarında uçmakta ve arazi bakmaktadır. 

Soylulaştırmaya – doğrudan bu olgunun adlandırılması da dahil- eşlik eden bütün 

sözcüklerin ve terimlerin, ‘halkla ilişkiler motifi’ taşıdığı görülmektedir. Bu kadar parlak ifadeler 

kullanan bir olgunun biyopolitika ile irtibatı nerelerde kurulmaktadır? Üç başlık aracılığıyla 

soylulaştırmanın biyopolitik içeriği üzerinde durmaya çalışacağım. 

 

II.a. Soylulaştırma ve ‘Kamusal Temizlik’ Mefhumu Arasındaki Benzerlikler 

Kentlerin ‘havalandırılması’ ile özetlenebilecek kamusal temizlik mefhumu, duyumsal 

algının tarihsel semiyolojisinde biyopolitik döneme tekabül etmektedir. Sözgelimi, mezarlıkların 

kötü koku yaymaları nedeniyle kent dışına çıkarılmaları ve mezarlığın ‘artık var olmayanların’ 

artıkları olarak tanımlanması modern çağa özgüdür.  

On dokuzuncu yüzyılda, koku gidericilere ağır iş düştü. Ölülerden kurtulduktan sonra sıra, kendilerini saran 

havadan yoksun bırakarak canlıları kokmaz hale getirmeye gelmişti. Ütopik kentsel alanın kokusunu 

giderme girişimi, mimarların, alanı, çağdaş bir başkent inşa etmek amacıyla  ‘silip süpürme’ gayretinin bir 

yönüdür. Kendilerini saran havaları birbirine karıştırarak pis kokulu halk yığınlarını meydana getiren berbat 

kokulu bireylerin, yola getirilmesi olarak yorumlanabilir bu. Bu ‘ortak’ hava uçup gitmeli ki yeni bir alan 

açılsın; bu yeni kent içinde, bedenleri net çizgilerle sınırlandırılmış bireyler, sonsuz bir özgürlükle gidip 

gelebilsinler (Illich 2007, s. 73).  

 

Güvenlik ile temizliğin kaynaştığı biyopolitik ‘beğeni’, kent merkezinin yoksul 

sakinlerinin varlığını sıklıkla sorgulamaktadır. Kaybedilmiş İstanbul’u yeniden kurtarmayı 

misyon edinen yeni orta sınıf, kültürel sermayesini oluştururken duyumsal algısını yoksul 
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kesimin ‘ucubeliklerine’ odaklamıştır (Şimşek, 1995). Otobüs yolculuğunu mahveden kötü 

kokular, taciz eden bakışlar, kapı önüne bırakılan ayakkabılar, ağzının tadını bilmeyenlerin 

‘gusto’ yoksunu yemekleri, kente sonradan gelip mekanlara çöreklenenlerin yarattığı çöküntü 

panoramasıdır. Bu minvalde soylulaştırma, kentin pitoresk ve ticari manzarasını talan edenlere 

karşı cesur ve direnç dolu bir reçetedir. Geçmişin görkemli İstanbul’unu geleceğe taşımak için 

girişilen bir dizi yıkma-yenileme projesi ile birçok semt, seçkin mekanları barındıran, gözü 

rahatsız edici her türlü öğeden arındırılan ‘açık hava müzesi’ne dönüştürülmüştür veya 

dönüştürülmeyi beklemektedir. Harap ahşap yapıların sıralandığı arka sokaklar yeniden inşa 

edilmiş, göz okşayıcı renklere boyanmış, restoran, otel ve hediyelik eşya satan butiklerle 

bezenmiş, yürüyüş yollarına dönüştürülmüştür (Öncü, 2005).  

Bundan böyle, Haliç’in kuzeyinde yükselmekte olan beş yıldızlı oteller ve cam kaplı gökdelenler, 

uluslararası iş muhitine, kongrelere, turistlere ev sahipliği yapacak, havaalanına inen yolcular, yeni inşa 

edilen otoyol ve alt-üst geçitler sayesinde şehrin yoksul mahallelerini, fakir halkını hiç görmeden otellerine 

ulaşabilecek, boğaz kıyılarını gezebilecek, açık-hava müzesine dönüştürülen tarihi yarımadayı ziyaret 

edebilecekti (Öncü 2005, s. 87). 

 

İstanbul’da evcil hayvan, çokkültürcülük, egzotik yemekler ve seçkin sanat tüketerek 

kendini ayrıcalıklı kılan ‘tüketim cemaati’, soylulaştırmanın rotasını belirlemiştir 

(İlkucan&Sandıkçı, 2005). Ankara’daki biyopolitik tasfiye çalışmaları cumhuriyetten beri ileri 

gelen İstanbul-Ankara karşılaştırmasının soylulaştırma eksenindeki yansımasıdır; İstanbul’un 

kısmen ‘sivil’ projelerine, Ankara ‘bürokratik’ projelerle karşılık vermektedir. Kentsel dönüşüm 

projesi gereğince Esenboğa Havalimanı’nın ‘protokol yolunu’ sağlı sollu zapt eden 

gecekonduların yıkımına hız verilmiştir. Yabancı devlet konuklarının geçiş güzergâhının 
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görüntüsünün ülkemizin tanıtımını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Neoliberal ve 

vitrinleşmiş bir ‘poster-kent’in inşası için ‘çirkin’ yapıların yıkımı zorunlu görülmektedir.  

 

II.b. Kültürel Mirasın Korunması İlkesinin Homojenleştirici Unsurları 

Soylulaştırma, ideolojik anlamını  ‘atalardan emanet bir kültürel mirasın korunması’ 

ülküsü ile tasarlamıştır. Yitip gitmiş zamana dönüş nostaljisi, bir zamanların İstanbul’una 

duyulan hasret ve geçmişte kalan kentin canlandırılmasına dönük etkinlikler ‘yaşatma ve 

güzelleştirme’ derneklerinin öncelikli konularıdır (Bali, 2009). Bu derneklerin kültür başkenti 

silueti, kayıp ve kozmopolit bir ‘Pera’ya dayanmaktadır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren ‘ülkeyi 

sömüren ekalliyetler’ olarak pogroma ve sürgüne maruz kalan Ermenilerin, Rumların, 

Levantenlerin, Sefaradların yaşadığı düşsel kent, yeni orta sınıfın evrensel ve seçkin İstanbul 

tasarılarının El Dorado’sudur. Rifat N. Bali’ye göre, ekalliyetin yaşadığı şairane İstanbul 

replikası, seçkinlerin ‘İstanbul’u istila eden köylüler’ karşısında kendisini azınlıkta hissetmesinin 

ve ekalliyetin yalnızlıkları ile kendi durumlarını özdeşleştirmelerinin eseridir. Fakat  

gayrimüslimlerin azınlığı ile seçkincilerin istilacılara karşı ‘nicel’ azınlığı kesinlikle 

örtüşmemektedir ve kent yoksullarını dışlayan uygulamaların mahiyeti ve bedeli bu kadar ‘duygu 

yüklü’ değildir. Ekalliyet, İstanbul’un güzelim semtlerini ‘kriminolojik vakalara’ dönüştüren 

taşralılara, yaşadıkları bu yerlerin esas sahiplerinin kendileri olmadıklarını hatırlatmak için 

devreye sokulmaktadır. Daha önemlisi, kentin ‘esas sahipleri’ olan ekalliyet çoktan mazi 

olmuştur ve istilacıları kovup ‘anısını yaşatanlar’dan zaten emaneti geri al(a)mayacaktır. Yani, 

‘ekalliyet hayaleti’, kente çöreklenenlerin kent dışına kovulması için sadece bir koz ve blöf 

olarak kullanılmaktadır; Türkiye’de gayrimüslimlerin yaşadıkları mağduriyet hususunda bir 

hassasiyet mevzubahis değildir. 
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Kültürel miras savunuculuğunun bariz biyopolitik çehresi miras olgusunun kendisinde 

gün yüzüne çıkmaktadır. Pera merkezli, ‘soylu’, kozmopolit bir Frenk havası zikredenler ile 

mağrur ve hoşgörülü bir Osmanlının torunları; mirassızlara, lümpenlere, magandalara, 

anonimlere, isimsizlere yönelik cephe oluşturmaktadır. İlk grup; falcıların, yankesicilerin, 

jigoloların, bopstillerin, casusların, haytaların, eroincilerin, cebi deliklerin, arakçıların, 

bıçkınların, pezevenklerin, orospuların (Berk, 1990) değil sanatçıların, entelektüellerin, 

sinemacıların, yan yana bulunduğu, cafe’lerle, galerilerle, bistrolarla bezeli bir kent idealize 

etmektedir. İlhan Berk’in ‘Pera’nın Eski Bir Sokağında’ şiirinde belirtildiği gibi, eski bir atlasın 

kesiştiği yerde, yani yarımadada, Pera sonunda ‘buradadır’; boynu inceleşmiştir ama tabanımıza 

izini her zaman bırakacaktır. İzi diri tutmak maksadıyla birçok semt muhtelif zamanlarda ‘tarihi 

kentsel sit alanı’ ilan edilmiş ve turizmi teşvik kanunları ile UNESCO’nun hedeflediği ‘sosyal 

restorasyonu’ kolaylaştıran yasal düzenlemeler yapılmıştır (Şen, 2005) 

İkinci grup; Osmanlının ‘şanlı tarihinden’  ilham alan, aile değerlerini yücelten, 

kenetlenmiş ve gücünü dünyaya kabul ettirmiş bir toplumu öne sürmektedir. Bu öğretiye göre,  

Osmanlının uhrevi mirasına yakışmayan ‘davranışlar’, ülkemizin geçmişten feyzalan gelecek 

hedeflerini de baltalamaktadır. Mukaddesata sadık olmanın yolu Osmanlı kentlerini ‘ihya’ 

etmekten geçmektedir.  Her iki grup da ‘kalıtımsal sağlığın muhafazası’ amacıyla yaşanmaya 

değmeyen hayatların tespitine yönelmektedir. Bauman’ın ulus devlet milliyetçiliği için 

söyledikleri pekâlâ ‘neoliberal kültür mirasçılığı’ için de söylenebilir. 

 

Ortak tarihsel bellekler inşa eder ve –devlet onaylı sözde yasal terimlerle ‘ortak mirasımız’ olarak yeniden 

tanımlanan- ortak geleneğin içine çekilemeyen inatçı bellekleri değersizleştirmek ya da bastırmak için 
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ellerinden geleni yaparlar. Ortak misyon, ortak kader, ortak istikamet duygusu vazederler. Bu kutsal birliğin 

dışında kalan herkese karşı düşmanlığı besler ya da buna en azından meşruiyet ve açık destek verirler 

(Bauman, 2003, s. 88). 

 

Kentteki mirassızların ‘özlerinden’ eğitilemezliği, yerlilik atfedilen kimliğin içsel 

narinliklerinin  (“Ben seni düşünüp korkunç ince diyorum görmediğim boynu”- İlhan Berk) 

ortaya çıkmasına mani olmaktadır; sahip çıkılan mirasın insan ürünü, tahayyül edilmiş, bu 

sebeple sahip çıkmaktan vazgeçilebilecek olmaması, mirassızların ‘genetik’ uyumsuzluğuna 

bağlıdır. Yozlaşmaya (dejenerasyon) ve devletin sırtından geçinen parazitlerin varlığına yönelik 

bir acil durum çağrısı yapmasından dolayı soylulaştırma,  ırk kavramı kadar ‘öjenik’tir; 

soylulaştırma bu bakımdan ‘kalıtımsal hastalıkların önünün kesilmesine dair yasa’lar ile bir bağa 

sahiptir. 

 

II. c. Soylulaştırmanın Beden ve Nüfus Denetimindeki Rolü 

Agamben, siyasetin yeni öznesi olarak ‘çıplak hayatın’ kayıtlara geçtiği ilk belge olarak 

1679 tarihli habeas corpus fermanını işaret etmektedir; fermanın şu formülüne dikkatimizi 

çekmiştir : “Gözetiminiz altında bulunan X’in, artık adı neyse, tutuklanma ve alıkonulma 

nedeniyle birlikte bedenini Westminister’da önümüze getirmenizi ve göstermenizi emrediyoruz” 

(Agamben, 2001, s. 183).   

Bu ferman, siyasetin yeni öznesinin ‘beden’ olduğunu tebliğ etmektedir. Sanığın 

mahkemede hazır bulunmasını garantiye almayı ve dolayısıyla da sanığın yargılanmaktan 

kaçmasını önlemeyi hedefleyen prosedür, aslında sanığın ‘bedeninin’ tutuklanmasının ve 

teşhirinin gerekçesine dönüşmektedir (Agamben, 2001). Fermanın içeriği beden ile sanık 
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arasındaki simetriyi beyan etmektedir. Soylulaştırmada, ‘riskli bölgelerin’ harita üzerinden 

sunumu ve hukukun, bu bölgelerin ‘risksiz’ hale getirilmesi amacıyla özel yetkili kurumların 

sorunsuzca çalışması uğruna askıya alınması, biyopolitik bir beden denetlemesidir; çünkü 

soylulaştırma, riskli bölgelerin müphem bedenlerinin ‘toplamını’ , bu bedenlerin kent 

merkezinden uzaklaştırılması yoluyla, karantina altına alınması gereken bir ‘nüfus’ olarak 

görmektedir. Örneğin, TOKİ yerel direnişler sonucu kilitlenme noktasına gelen yenileme 

projelerinde hemen ‘dozeri’ ile devreye sokulmaktadır (Çavuşoğlu, 2011). Agamben’e göre, 

hukukun ‘egemen’ yapısı, gerçek ile hukukun birbirinden ayırt edilemediği bir istisna hali olarak 

karşımız çıkmaktadır (Agamben, 2001). Basın toplantılarında riskli bölgelerin -teknik olarak- 

‘silinmesi’, o bölgelerde yaşayanların bir gecede boşaltılabilecek ‘zanlı’ bedenlere indirgenmesi 

ve denetlenen nüfusun çıplak bir ‘tutuklu’ya dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, 

İstanbul’daki soylulaştırma uygulamalarının üslerinden biri olan Sulukule’de sakinler, başka 

mahallelerde yaşayan insanların istedikleri yerde oturma, kendi evlerini tamir etme, yapma, 

yıkma hakkının bulunduğunu; fakat soylulaştırmanın temas ettiği yerlerde yaşayanların bu 

haklardan mahrum bırakıldığını belirtmektedir ( Baykal, 2009).  

 

Sonuç 

Uluslararası bir diş macunu şirketinin Türkiye’de satışa sunulan ‘White Power’ isimli bir 

ürünü bulunmaktadır. Diş macunu tüpünün üzerinde birbirine kenetlenmiş, neşeli ve bembeyaz 

dişlere sahip bir aile tasviri yer almaktadır. ‘Beyaz Egemenlik’, beyaz ırkçılığının evrensel 

egemenlik ihtirasını tarif emekte kullandığı bir terimdir; tüpün üzerindeki beyaz aile saadeti de 

ırkçı rabıtayı kuvvetlendirmektedir. Ürün adı ve ürünün üzerindeki tasvirler bilinçaltına mesaj 

göndermeye çalışan karanlık güçlerin kasıtlı çabası ya da bir dil sürçmesi, basit bir çevirmen 
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hatası değildir. Temizlik ve beyazlık arasında kaynaşma yaratan ‘kültürel bellek’ her yere o kadar 

sinmiştir ki zaten buna benzer eşleşmelerin karşılıkları her fırsatta sunulmaktadır.  

Biyopolitk kültürel bellek, benzeri eşleşmeleri ve kodlamaları her yana yaymaktadır. 

Soylulaştırma da temizlik mefhumuna dayalı totaliter bir kültürel belleğin tüm ideolojik 

referanslarına maliktir. Referansların düsturu, varsayılan kriz durumunun bertaraf edilmesi 

amacıyla istihkam alanlarının oluşturulmasıdır. Bu anlayışa göre, kentin kalbine sızmış 

asalakların diğer organlara yayılmadan imha edilmesi istihkam alanlarının artırılmasıyla mümkün 

olacaktır.  

Türkiye’deki soylulaştırma projeleri belirli kamplaşmalara dayanarak yürütülmektedir. 

Bir tarafta İstanbul’u nostaljikleştiren ve romantikleştiren, ‘yaşatma, güzelleştirme, koruma ve 

tanıtma’ sloganları etrafında birleşen ‘soylular’ bulunmaktadır. Diğer tarafta mirassız, dışlanmış, 

işgalci olmakla itham edilen kent yoksulları yer almaktadır. Soylulaştırma bu kamplaşmayı ilk 

grup lehine onaylayan bir yargıç konumundadır. Bununla birlikte, yargılamasını yaparken çeşitli 

anlatılar yaymaktadır. Anlatılar, temizlik mefhumunu orijine alan bir lobi faaliyeti gibi 

çalışmaktadır. Kentin ‘havalandırılması’ ve dejenere bölgelerin rehabilitasyonu sırasında bütün 

toplumun yararının gözetildiği beyan edilmektedir.  

Neoliberalizmin kalıba döktüğü tüm efsaneler gibi soylulaştırma da ‘beyaz’ bir yazın dili 

kullanmaktadır. Oysa soylulaştırma, homojenleştirmenin, beden ve nüfus denetiminin bir 

uzantısıdır. Kentlerin yakasına yapışan riskler gerekçe gösterilerek bir yalıtma ilahiyatı 

geliştirilmekte ve nihai olarak insanlar yerlerinden edilmektedir.  Soylulaştırmanın jargonuna 

dikkatimizi verdiğimizde keskin bir kutuplaşmanın emareleri ile karşılaşmaktayız. 

Kutuplaşmanın bir tarafı tabulaştırılmakta, fiziksel ve zihinsel olarak sürgün edilmektedir; bu 
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müdahalelerde bulunulmazsa dünyanın mahvolacağı şeklinde bir yaygara kopartılmaktadır 

(Bauman, 2003). 
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ÖZET 

Kentleşme süreci, günümüzde tüm ülkeler tarafından olumlu veya olumsuz bir şekilde 

yaşanmaktadır. Bu süreci 1950’li yıllardan itibaren yaşamaya başlayan Türkiye’de kentleşme, 

nüfusun büyük kentlerde toplanması şeklinde gerçekleşmektedir.   

Türkiye’de en yüksek oranda kentleşen bölge, coğrafi bölge sınıflandırmasına göre Doğu 

Anadolu Bölgesi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması’na (İBBS) göre ise TR1 İstanbul 

Bölgesi olup, kentleşme oranları tüm bölgelerde giderek yükselmektedir.   

Kentleşmenin hızla devam ettiği Türkiye’de, özellikle büyük kentler alt yapı, eğitim ve kültürel 

imkânların yetersizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Önlem alınmadığı 

takdirde bu sorunların giderek artması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Türkiye, bölgelere göre kentleşme.   
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URBANIZATION OF TURKEY ACCORDING TO GEOGRAPHIC REGION AND 

STATISTICAL REGION UNIT CLASSIFICATION 

ABSTRACT 

Today the process of urbanization is experienced by all countries in a positive or negative way. 

Turkey has experienced this process since 1950s and urbanization in Turkey occurs as the 

concentration of the population in big cities.   

In Turkey, the Eastern Anatolia Region has the highest rate of urbanization according to 

geographic region classification, and TR1 Istanbul Region has the highest rate according to 

SRUC (Statistical Region Unit Classification). Urbanization rates are gradually increasing in all 

regions of Turkey.   

Urbanization is growing rapidly in Turkey, thus especially big cities face several problems such 

as infrastructural and environmental issues and lack of educational and cultural opportunities. 

These problems are expected to increase gradually if precautions are not taken.  

Key Words: Urbanization, Turkey, urbanization by region. 

 

1. GİRİŞ   

İnsanların tarımsal faaliyete başlaması yerleşik hayata geçişin,  yerleşik hayata geçiş ise 

uygarlığın başlangıcı olmuştur. Başlangıçta küçük birimler halinde yaşayan insanlar zamanla 

büyük topluluklar haline gelerek kentleri oluşturmuştur. Fiziki olarak farklı amaçlar için 

kullanılan çok sayıdaki binalar ile insanların ulaşımını sağlayan yollardan oluşan kentler, 
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fonksiyonel olarak ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği yerleşim 

birimleridir.  

Kentlerin ortaya çıkışı konusundaki egemen görüş, kent uygarlığının birkaç bin yıl önce 

Akdeniz- Ortadoğu havzasında doğduğu ve kent yönetimlerinin ilk örneklerinin bu bölgede 

görüldüğü şeklindedir.  

Kentlerin ortaya çıkışı ile birlikte insanlık ilkel toplum yaşamından uygar ve düzenli toplum 

yaşamına geçmiştir  (Pustu, 2006).  

Amerikan toplumbilimcileri kenti, yeri ve zamanına göre geniş sayılacak biçimde bir araya 

gelmiş ve bir takım ayırt edici özellikleri bulunan insanlar ve yapılar topluluğu olarak 

tanımlarken, Louis Writh’e göre kent, toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen bireylerin 

oluşturduğu, göreceli olarak geniş, yoğun nüfuslu ve mekânda süreklilik niteliği olan bir 

yerleşme birimidir (Keleş, 2008). Bu bağlamda kent; sürekli olarak gelişen ve toplumun 

yerleşme, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı, tarımsal 

uğraşılarda bulunanların az olduğu, köylere göre nüfusu daha fazla olan yerleşme birimleridir 

(Keleş, 1998).   

Modern dünyadaki kentler yüksek derecede uzmanlaşmış olup, her türlü hizmeti sunmak üzere 

daha çok kendi nüfusları için  

üretimde bulanan kentlerdir (Hatt ve Reiss, 2002).  Kentler günümüzde üretim, ticaret, ulaşım, 

kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü merkezler olup, dünya nüfusunun büyük 

çoğunluğunu barındırmaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte, devletlerin sınırlarını aşan ilişkiler 

ağının ortaya çıkması, kentlerin konumlarında önemli değişikliklere yol açmış, önceleri 
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devletlerin aracılığıyla gerçekleştirilen sermaye, mal, hizmet ve bilgi akışı gibi işlevler, 

günümüzde Londra, New York ve Tokyo gibi belirli büyük kentlerin aracılığıyla 

gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu küresel kentlerde verilen kararlar ise, dünyanın ekonomik ve 

siyasi yapısını yönlendirmektedir.   

2. KENTLEŞME KAVRAMI 

2.1. Kentleşmenin Tanımı   

Belirli bir yerleşim bölgesinde nüfusun aşırı şekilde artması olarak tanımlanan kentleşme, 

sanayileşme ve modernleşme  

sürecinin sonucu olup, toplumsal yaşamda meydana gelen yapısal dönüşümü ifade etmektedir 

(Ertürk ve Sam, 2009). Kentleşme olgusunun temel özellikleri; demografik bir süreci içeren, 

ekonomik nitelikli, insan davranış ve ilişkilerinde kendine özgü değişikliklere yol açan dinamik 

bir kavram olması ve yönetimsel bir örgütlenme sürecini içermesidir.  

Kentleşme, nüfusun tarım dışı alanlara, sanayi ve karmaşık iş örgütlerinin bulunduğu kentlere 

akması sonucunda ortaya çıkan bir olgudur (Bilgili, 2007). Bir iç göç hareketi olan kentleşme, 

yaşamlarını köylerde sürdürenlerin iç göçle birlikte yerlerinden koparak kentlerde yaşamaya ve 

hayatlarını tarım dışı işlerde çalışarak kazanmaya başlaması olup, her ülkenin sanayileşme 

yolunda yaşadığı yapısal ve sancılı bir dönüşümdür (Tekeli, 2008). Kentleşme insanların maddi 

ve manevi özelliklerini değiştirerek yeni kültürel alışkanlıklar edinmelerine de yol açmaktadır 

(Karpat, 2010).   
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19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşen ülkelerde yaşanan gelişmeler insanların iş, eğitim, 

sağlık, dinlenme ve eğlenme imkânlarının bulunduğu yerler olan kentlerde yaşamayı tercih 

etmelerine neden olmuştur (Kutlu, 1986). Kentleşme ülkelerin sanayileşmelerinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmış, kalkınmalarına paralel olarak ilerlemiş, teknolojik gelişmeler sonucunda 

nüfus kentlerde toplanmış ve kentsel alanlar genişlemiştir (Ozankaya, 1975). Sanayi devrimi 

fabrikaların kurulmasını, kurulan fabrikalar yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlamış, yeni iş 

alanları kentlerde ilave işgücüne olan ihtiyacı arttırmış ve bu durum kırsal alanlarda tarımla 

uğraşan kişileri sanayi merkezleri olan kentlere yöneltmiştir   (Türkdoğan, 1988).   

Demografik açıdan kentleşme belirli bir zaman aralığında kent olarak kabul edilen yerleşme 

birimlerinde nüfus artışı ile birlikte görülen, ekonomik ve toplumsal yapıyı değiştiren bir süreç 

olup, bir sosyal yapıdan diğer bir sosyal yapıya geçişi ifade etmektedir                (Yıldırım, 2004).   

Kentleşme dar anlamda; kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması, geniş anlamda ise; 

sanayileşme ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent sayısını arttıran, kentleri büyüten, 

toplumda örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere 

özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir (Keleş, 2008).  

Kentleşme olgusu itici, çekici, iletici nedenler ve göç olgusu ile açıklanabilir. İtici nedenler;  

insanları içinde yaşadıkları koşullara katlanamaz duruma getiren veya rahatsız eden nedenler 

olup, genel olarak, kırsal alanlarda görülen zor yaşam koşullarıdır. Çekici nedenler; köy ile kent 

arasındaki yaşam standartlarının farklı olmasından kaynaklanan ve insanları kent hayatına çeken 

nedenlerdir. İletici nedenler ise; insanların kentlere akın etmesine aracılık yapan ve kentleşme 

sürecini hızlandıran veya yavaşlatan nedenlerdir (Keleş, 2008). Günümüzde kentlerin hızla 

artması, büyümesine ve dünyanın her yerinde mega kentlerin ortaya çıkmasına karşın, düzenli 
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gelişen bir kentleşme olgusundan bahsetmek ise mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerde her beş 

kişinin dördü kentlerde yaşarken, gelişmekte olan ülkelerde her on kişinin ancak üçü kentlerde 

yaşamaktadır.  Gelişmekte olan ülkelerin mega kentlerindeki büyümenin en belirgin özelliği ise 

apartmanlar ile gecekondular gibi birbirinin zıttı görüntüler olmaktadır (Tümertekin, 2007). Hızlı 

bir şekilde yaşanan kentleşme süreci, kentlerin ve toplumların sosyo-ekonomik yapısını derinden 

etkilerken (Tatlıdil, 1989), tüm ülkeler 20. yüzyıl’ın ayırt edici özelliklerinden birisi olan 

kentleşme olayını olumlu veya olumsuz bir şekilde yaşamaktadır.   

2.2. Kentleşme ve Göç İlişkisi   

Göçler toplumların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapıları üzerinde büyük değişikliklere 

yol açmıştır. Değişik bilim dallarına göre farklı şekillerde tanımlanan göç; belirli bir zaman ve 

mekânda bireylerin veya sosyal grupların, kısa veya daimi olarak bir mekân ve sosyo-kültürel 

alana yerleşmeleridir. Genellikle yerleşmek amacıyla, bir yerleşim yerinden bir başka yerleşim 

yerine, bir ülkeden başka ülkeye gitme eylemi olan göç; kişilerin gelecekte hayatlarının tamamı 

veya bir parçasını geçirmek üzere tamamen ya da geçici bir süre ile bir yerden başka bir yere 

yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketi, kişilerin gönüllü ve zorunlu 

sebeplere dayalı olarak coğrafi alanlar üzerinde yer değiştirmesi, ülke içinde yöre ve bölgeler 

arasında, bir ülke ile yabancı ülkeler arasında  süreklilik arz eden nüfus hareketi, coğrafi mekân 

değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren 

nüfus hareketleri olarak da tanımlanmaktadır (Akkayan, 1979; İşçi, 2000; Murat, 2006; 

Ozankaya, 1986; Özer, 2004). 

Göç demografik bakımdan, bir bölge veya ülkenin nüfusu üzerinde doğrudan etkili bir faktördür. 

Demografik-ekonomikaçıdan ise, nüfusun ekonomik imkânlara göre coğrafi dağılımını 
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ayarlayan, toplumda denge kurulmasını sağlayan, insanların yetenek ve uzmanlıklarından 

faydalanmayı mümkün kılan gerekli bir mekanizmadır (Murat, 2006). Göç, işgücünü mekânda 

üretimi daha etkin kılacak şekilde yeniden dağıtarak, mekân organizasyonunun sanayi 

toplumunun taleplerine uyumunu sağlayan bir mekanizmadır. Göçün yer değiştiren kişiler 

açısından çok yönlü işlevi ise, kişilerin yeni yerlere giderek yararlanabilecekleri fırsatların 

sayısını arttırması, mesleki ve sosyal hareketliliği sağlamasıdır (Tekeli, 1988).  

Kentleşmenin ana nedeni, endüstriyel büyümenin yoğun olduğu yerlerde olan ve göç 

hareketlerini başlatan ilave işgücü talebidir. Bu açıdan bakıldığında kentleşme, genellikle 

göçlerin doğal bir sonucu olmakta, göç olayında kırsal alanların itici, kentsel alanların çekici 

özellikleri etkili olmaktadır (Akşit, 1988).   

Sağladığı yararların yanı sıra birçok problemi de beraberinde getiren göçün, neden olduğu 

sorunların başında,  uzun vadede göçle beraber bir yerdeki nüfusun aktif kısmının azalması ve 

göç veren yerlerin gelişme hızının düşmesi gelmektedir. Göç konusundaki diğer bir sorun ise, 

göç eden kişilerin yeni yaşam yerleri ve koşullarına uyum sağlayamamasıdır (Tekeli, 1998).    

Göçün, göç alan yerler bakımından en önemli etkisi, yerleşim yerinin coğrafi alanının büyümesi, 

buradaki nüfusun büyüklüğü ve niteliğinin değişmesi, göç veren yerlerde ise emek potansiyelinin 

azalmasıdır. Göçün önemli sonuçlarından bir diğeri ise, yaşanılan alanların terk edilmesi 

sonucunda nüfusun bağımlılık oranlarının artması, kırsal alanların yaş bileşimlerinin yükselmesi, 

üretimin veriminin düşmesidir (Serter, 1994). İşgücü ve sermaye transferi olan göç, göç veren 

yerlerdeki pazarı daraltıp yatırımları atıl bırakırken, işgücünü ve girişimcileri de azaltmaktadır 

(Başel, 2008).   
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Göçler arasında kırdan kente olan göç ilk sırayı alırken, kentten kıra olan göç ise en son sırada 

bulunmakta, göçler genellikle gelişmekte olan ve hızlı kentleşen ülkelerde görülmekte, bu 

ülkelerde imkânların daha fazla olduğu inanılan kentlere doğru hızlı bir nüfus akımı 

yaşanmaktadır.  

3. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME   

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomik sistemini belirlemeye yönelik olarak İzmir’de 

yapılan Türkiye İktisat Kongresinde (1923) benimsenen, bayındırlık yatırımlarının ve ulaşım 

imkânlarının arttırılması ilkeleri, Türkiye’de kentleşmeyi hızlandıran ilk etkenler olarak kabul 

edilebilir (Kepenek ve Yentürk, 2000). Türkiye’nin kentleşme ile tanışması ise, 1950’li yıllardan 

sonra kırsal alanlardan kentlere göçlerin başlaması ile olmuştur. Bu tarihlerde, tarımda 

makineleşme ve artan nüfus ile birlikte, kırsal alanlarda atıl kalan işgücü kentlere doğru akmaya 

başlamıştır.   

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren kentlerin planlı ve düzenli gelişimine önem verilmesine 

rağmen, yapılan planlar uygulamaya geçirilememiş, kentlerin olası nüfus artışına ve kırdan kente 

göç akımına yönelik yeterli çalışmalar yapılamamıştır (Yeter, 2008). Çok partili döneme 

geçildikten sonra kırsal alanlara yönelik bayındırlık amaçlı yatırımlar ise kentleşmeyi 

tetiklemiştir. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük, sağlıksız bir nüfus, zayıf sanayileşme 

ile durgun bir kentleşme görülürken, 1950’li yıllardan sonra kentleşme ve sanayileşme çabaları 

artmıştır (Ekin, 1986).   

Dünyadaki ülkeleri 19. yüzyıldan itibaren, Türkiye’yi ise özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

(1950’li yıllardan itibaren) etkisi altına alan kentleşme, gelişmiş ülkelerdekinden farklı olarak, 
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kısmen gelişmekte olan, kısmen de gelişmiş ülkelerdeki özelliklere sahip olarak gerçekleşmiş ve 

birçok sorunu de beraberinde getirmiştir.  II. Dünya Savaşı sonrasında hızlanan köyden kente 

göç, kentleri hazırlıksız yakalamış, uygun ve doğru politikaların uygulanamaması ise sorunların 

çözümünü zorlaştırmıştır. Bu dönemde kırsal kesimin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik 

koşullar ile toprak ve gelir dağılımındaki dengesizlikler kırsal kesimden kopmalarını 

hızlandırmıştır (Yeter, 2008).   

Türkiye’de kentleşmeyi etkileyen iç faktörler; demografik nedenler, tarımsal yapıdaki 

değişmeler, itici, çekici, iletici nedenler, dış faktörler ise; ekonomik, toplumsal, siyasi ve 

uluslararası nedenler şeklinde sayılabilir (Özer, 2004).  

Türkiye’de nüfusun kentlere akmasında kentlerin çekiciliğinden çok, kırsal alanlardaki olumsuz 

koşulların (itici faktörlerin) rolü daha belirleyici olmuştur (Bal, 1999). Türkiye’de kentleşme 

genel olarak iç göçlerden kaynaklanmış, bazı büyük kentlere doğru olmuş, nüfusun bu kentlere 

akın etmesi aşırı kentleşme ve ülke düzeyinde dengesiz bir gelişmeye neden olmuştur (Vergin, 

1986).  

Türkiye’de ekonomik kaynak ve uzun vadeli nüfus projeksiyonlarına dayanan kentleşme 

politikaları ve planları yapılmasına rağmen uygulanamamış ve kentlerin sanayileşme hızının 

tarımın modernleşmesinden daha yavaş olması nedeniyle kentleşme “sahte kentleşme” şeklinde 

gerçekleşmiştir                           (Kıray, 1994).  

Türkiye’de son 50 yılda meydana gelişmeler, köylerde yaşayan ve tarımla uğraşan insanları 

tarımdan dışarıya iterek tarımdan kopuşu hızlandırmıştır. Son yıllarda kırsal alanlar ile kentler 

arasında yolcu ve mal taşımada kullanılan araçların sayısının artması ve kitle iletişim araçlarında 
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yaşanan hızlı gelişmeler de kentleşmeyi hızlandırmıştır. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının 

tamamına yakınının kent veya kasabalarda kurulması, bu kuruluşlarının bulundukları yerlerde 

yeni iş imkânları yaratması, nüfusun kırsal alanlardan bu mekânlara doğru akmasına neden olmuş 

ve yaşanan hızlı kentleşme süreci, köylerdeki gizli işsizliğin kentlere taşınması sonucunu 

doğurmuştur (Keleş, 2008).  

Türkiye’de yüksek hızla gerçekleşen kentleşme süreci, kent ekonomilerinde kırsal alanlar ile 

kentler arasında nüfus ve gelir dağılımı açısından eşitsizlik sorununu da beraberinde getirmiş,  

nüfusun belirli büyük kentlerde yoğunlaşması ise, bu kentlerde yoksulluğu arttırmıştır    (Doğan 

ve Arslan, 2004).   

Türkiye’de kentleşme genel olarak, yaşam koşulları yönünden daha iyi imkân sağlama 

endişesinin sonucu meydana gelmiş, demografik gelişme ve kalkınmaya paralel olmayan 

kentleşme ise, kamu hizmetlerinde yetersizliğe, kentsel örgütlenme yokluğuna, yatırımlarda 

yetersizliğe, açık işsizliğe ve barınma sorunlarına neden olmuştur (Özek, 1974).  

Türkiye’nin büyük kentleri günümüzde, sağlıksız yapılaşma, konut, ulaşım,  içme suyu, 

kanalizasyon, hava kirliliği, yeşil alanların azlığı, okul, eğitim ve kültürel imkânların yetersizliği 

gibi birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır (Özer, 2004).   

Türkiye’deki kentleşme hareketinin en önemli özelliği ekonomik gelişme ve kalkınma hızının, 

kentleşme hızından daha düşük olması ve köylerden kentlere göç edenler içinde, açık ve gizli 

işsizler ile kayıt dışı sektörlerde çalışanların sayısının çok fazla olmasıdır (Sezal, 1992). Türkiye 

kentleşme sürecini, demografik kentleşme şeklinde ve gelişmiş ülkelere göre çok daha kısa bir 

sürede yaşadığı için birçok sorunla karşılaşmaktadır (Tekeli, 2008).    
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Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi arasında yer alan Türkiye’nin nüfusu Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) tahminlerine göre 2025 yılında da 88 milyona ulaşacak ve 21. yüzyıl 

ortasında   88-90 milyon arasında durağanlaşacaktır. Türkiye’de nüfus artış hızı 1960’lardan 

itibaren sürekli olarak azalmasına karşın, nüfusun büyüklüğü sürekli artmış olup, nüfusun 

Cumhuriyet’in 100. yılında 82,3 milyon olması beklenmektedir                   (Koç, Eryurt, Adalı ve 

Seçkiner, 2008). 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 31 Aralık 

2012 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu toplam 75 627 384 kişi olup, nüfusun         % 77,3’ü  il 

ve   ilçe merkezlerinde, % 22,7’si belde ve köylerde ikamet etmektedir (TUİK, 2013).  

Türkiye’de 1950’li yılların başına kadar önemli bir değişim göstermeyen kentli nüfusun oranı, bu 

yıllardan itibaren ve 1980’li yılların başından itibaren liberal ekonomik politikaların 

uygulanmaya başlanması ile birlikte giderek artmıştır. Türkiye’de 1927 yılında 3,3 milyon olan 

kentli nüfus, 2012 yılında 58,4 milyona ulaşmış, en hızlı artış ise 1950-2000 yılları arasında 

yaşanmıştır. Türkiye’nin 1980 yılından sonra idari bölünüş yapılanmasında yapılan değişiklikler 

sonucunda, bazı bucak ve köylerin ilçe olarak kent sayılması ve 1990’lı yılların ortalarından 

itibaren çıkış noktası Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve temelinde güvenlik nedenleri olan  bir göç 

hareketi yaşanması da kent nüfusunu önemli ölçüde arttırmıştır        (DİE, 2000; Koç ve ark., 

2008).   

Kenti tanımlarken yerleşim biriminin yönetim statüsü ölçüt olarak kullanıldığı ve il/ilçe 

merkezlerinde yaşayan nüfus da kentli nüfus olarak kabul edildiğinde, 1927 yılında Türkiye 

nüfusunun % 24,22’si kentlerde yaşarken, 2012 yılında ise        % 77,3’nün kentlerde yaşadığı 

görülmektedir (Tablo 1).   
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Tablo 1: Türkiye’de Kent ve Köylerde Yaşayan Nüfus,     1927-2012 
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1927 13 648 

270 

63 3 305 

879 

10 342 

391 

24,22 75,78 
1950 20 947 

188 

63 5 244 

337 

15 702 

851 

25,04 74,96 
1980 44 736 

957 

67 19 645 

007 

25 091 

950 

43,91 56,09 
2000 67 803 

927 

81 44 006 

274 

23 797 

653 

64,90 35,10 
2012 75 627 

384 

81 58 448 

431 

17 178 

953 

77,30 22,70 

Kaynak:  DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, T.C. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası: 2759, Ankara, 2000, s. 46., TUİK, 

İstatistik Göstergeler, 1923-2009, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3493, Ankara, Aralık 

2010, s. 8-9. 10, 27-28., TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2010, Türkiye 

İstatistik Kurumu, Yayın No: 3509, Ankara, Mart 2011, s. 2, 21., TUİK, Adres Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi 2012  Yılı Sonuçları, (Çevrimiçi:)    

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=waturkiye_d

uzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html , Erişim: 27.05.2013. 

Not: (*) Nüfus 20 000’den fazla olan yerleşim yerleri kent olarak kabul edilmiştir. Kent 
Nüfusuna İl/İlçe merkezleri, köy nüfusuna ise belde ve köyler dâhil edilmiştir.  

Türkiye’nin değişik yöreleri arasında coğrafi, kültürel, toplumsal ve ekonomik farklılıklar 

bulunması, incelemelerin bölgelere ayrılarak yapılmasını gerektirmektedir. Sosyal araştırmalarda 

Türkiye genel olarak Batı, Güney, Orta, Kuzey ve Doğu olmak üzere beş bölgeye ayrılarak 

incelenirken, coğrafi açıdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve  

Güneydoğu Anadolu olmak üzere 7 bölgeye ayrılmaktadır.  Bu ayrımlara ilaveten, 2002 yılından 

itibaren Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması 

(İBBS) benimsenmiş olup kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin kentleşmesi 1990-2000 

yılları arasında coğrafi bölgelere göre, 2000-2012 yılları arasında İBBS göre incelenmektedir.   

3.1. Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre Kentleşme      (1990-2000)   

1990-2000 yılları arasında, Marmara Bölgesinin kentleşme oranı % 79,1’ye,  Ege Bölgesinin 

kentleşme oranı % 61,7’ye, Akdeniz Bölgesinin kentleşme oranı % 79,07’ye,  İç Anadolu  

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=waturkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=waturkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
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Bölgesinin kentleşme oranı % 69,3’e, Karadeniz Bölgesinin kentleşme oranı % 49’a, Doğu 

Anadolu kentleşme oranı ise artarak           % 53,1’e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 

kentleşme oranı ise % 62,7’ye yükselmiştir (Tablo 2).   

Tablo 2: Coğrafi Bölgelere Göre Kent/Köy Nüfusu ve Oranları, (Bin Kişi,%), (1990-2000) 

Bölge 

1990 2000 
T

o
p

la

m
 

N
ü

fu
s 

K
e
n

t 

 

N
ü

fu
su

 
K

ö
y
 

 

N
ü

fu
su

 
K

e
n

t 

N
ü

fu
su

 

O
r
a

n
ı 

(%
) 

T
o

p
la

m
  

N
ü

fu
s 

K
e
n

t 

N
ü

fu
su

 

K
ö

y
 

 

N
ü

fu
su

 
K

e
n

t 

N
ü

fu
su

 

O
r
a

n
ı 

(%
) 

Türkiye 56 

473 

33 

656 

22 

816 

59,6 67 

803 

44 

006 

23 

797 

64,9 
Marmara 13 

295 

10 

350 

2 945 77,8 17 

365 

13 

730 

3 634 79,1 
Ege 7 594 4 344 3 250 57,2 8 938 5 495 3 443 61,7 
Akdeniz 7 026 4 051 2 974 57,7 8 706 5 204 3 501 59,8 
İç Anadolu 9 913 6 412 3 500 64,7 11 

608 

8 039 3 569 69,3 
Karadeniz 8 136 3 337 4 799 40,0 8 439 4 137 4 301 49,0 
D.Anadolu 5 348 2 285 3 062 42,7 6 137 3 255 2 881 53,1 
G.D.Anadolu 5 157 2 873 2 283 55,7 6 608 4 143 2 465 62,7 

Kaynak: DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, T.C. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası: 2759, Ankara, 2000, s. 109. 

1990-2000 yılları arasında Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde kentleşme oranları genel olarak 

artmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi % 10,3 artış oranıyla en yüksek oranda kentleşen bölge olurken, 

bu bölgeyi % 9’luk artış oranıyla Karadeniz Bölgesi, % 7’lik artış oranıyla Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi, % 4,6’lık artış oranıyla İç Anadolu Bölgesi, % 4,5’lik artış oranıyla Ege Bölgesi, % 

2,2’lik artış oranıyla Akdeniz Bölgesi  ve son sırada % 1,2’lik artış oranıyla Marmara Bölgesi 

izlemiştir (Tablo 3).   

Tablo 3:  Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre Kentleşme Oranı ve Sıralaması, (%), 1990-

2000  

Sıra Bölge 
1990 Yılı 

Kentleş

me 

Oranı 

(%) 

2000 Yılı 

Kentleş

me 

Oranı 

(%) 

Artış  

 (%) 

 Türkiye 59,59 64,90 (+)   

5,3 1 Doğu Anadolu 42,73 53,05 (+) 

10,3 2 Karadeniz 40,01 49,03 (+)   

9,0 3 Güneydoğu 

Anadolu 

55,72 62,69 (+)   

7,0 4 İç Anadolu 64,68 69,25 (+)   

4,6 5 Ege 57,20 61,68 (+)   

4,5 
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6 Akdeniz 57,66 59,78 (+)   

2,1 7 Marmara 77,84 79,07 (+)   

1,2 Kaynak: DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, T.C. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası: 2759, Ankara, 2000, s. 109. 

3.2. Türkiye’nin İstatistikî Bölge Birimleri  Sınıflandırmasına (İBBS) Göre 

Kentleşmesi         (2000-2012)  

2002 yılında Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine göre yapılarak uygulamaya konulan 

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)’ında iller 3. Düzey olarak tanımlanmış,  

ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller bölgesel kalkınma planları ve 

nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 1. ve 2. Düzey olarak gruplandırılarak hiyerarşik bir 

sınıflandırmaya gidilmiştir (Tablo 4) (TUİK, 2007).  

Tablo 4: Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS), (1.Düzey)  

İBBS 1. DÜZEY 
TR TÜRKİYE 

TR1 İSTANBUL 
TR2 BATI MARMARA 
TR3 EGE 
TR4 DOĞU MARMARA 
TR5 BATI ANADOLU 
TR6 AKDENİZ 
TR7 ORTA ANADOLU 
TR8 BATI KARADENİZ 
TR9 DOĞU KARADENİZ 
TRA KUZEYDOĞU 

ANADOLU TRB ORTADOĞU ANADOLU 
TRC GÜNEYDOĞU 

ANADOLU Kaynak:  TUİK, Bölgesel Göstergeler 2006, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3076, 

Ankara, Temmuz 2007, s. XV.  

Türkiye genelinde 2000 yılında yapılan son nüfus sayımına göre 44 milyon olan kent nüfusu 

2012 yılında 58,4 milyona ulaşmıştır. Aradan geçen 12 yıl içinde Türkiye’de kentlerde yaşayan 

nüfus % 32,7 artarak toplam 58,4 milyona ulaşmıştır.  
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2000 yılında % 64,9 olan kentli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında  % 77,3’e 

yükselmiş, buna karşın köylerde yaşayan nüfus her geçen yıl azalarak % 35,1’den % 22,7’ye 

düşmüştür. Bu verilere göre Türkiye 2000-2012 yılları arasında hızlı bir şekilde kentleşmiştir.  

Tablo 5: Türkiye’de Toplam/Kent/Köy Nüfusu ve Oranları, (Bin Kişi), 2000-2012 
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TR 

TÜRKİYE 

2000 67 

803  

44 

006  

23 

797  
64,9 35,1 

2012 75 

627  

58 

448  

17 

178  

77,3 22,7 

Kaynak: TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Bölgesel İstatistikler, 

(Çevrimiçi:) http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bölgesel/tabloOluştur.do# Erişim: 23.04.2011., TUİK, 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), (Çevrimiçi: ) 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, Erişim: 29.02.2012., TUİK, Adres dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı Sonuçları, (Çevrimiçi:) 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_

duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html, Erişim: 27.05.2013. 

2000 yılında yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, 1. Düzey Bölgeler arasında kentleşme 

oranlarına göre bir sıralama yapıldığında, kentleşme oranı en yüksek olan bölge % 90,7 ile  

TR1 İstanbul, en düşük olan bölgeler ise % 49,4 ile TR8 Batı ve TR9 Doğu Karadeniz 

Bölgeleridir. Bu duruma göre İstanbul hızla kentleşirken, Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri çok 

daha düşük bir hızla kentleşmektedir.   

Kentleşme oranlarına göre yapılan sıralamada dikkat çeken hususlar, Batı Anadolu (% 77,2) ve 

Doğu Marmara (% 67,4) Bölgelerinin kentleşme oranlarının Türkiye’nin (% 64,9) kentleşme 

oranından daha yüksek, diğer bölgelerin kentleşme oranlarının ise Türkiye’nin kentleşme 

oranından (% 64,9) daha düşük olması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin  kentleşme oranının 

(% 62,7) ise diğer bölgelerden fazla olmasıdır       (Tablo 6).   

http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bölgesel/tabloOluştur.do
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html


TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

85 

Tablo 6: Kentleşme Oranları ve Sıralaması, (%),            (2000-2012) 

Bölge 

Kodu 
Bölge Adı 

2000 2012 
Kentleşme 

Oranı (%), 

Sıralama 

Kentleşme 

Oranı (%), 

Sıralama 
TR Türkiye 64,9 77,3 

TR1 İstanbul 90,7     (1) 99,0    (1) 
TR2 Batı Marmara 55,6     (8) 64,3    (8) 
TR3 Ege 61,5     (5) 73,7    (4) 
TR4 Doğu 

Marmara 

67,4     (3) 85,1    (3) 
TR5 Batı Anadolu 77,2     (2) 90,6    (2) 
TR6 Akdeniz 59,8     (6) 72,1    (5) 
TR7 Orta Anadolu 56,5     (7) 72,1    (6) 
TR8 Batı Karadeniz 49,4   (11) 60,9    (9) 
TR9 Doğu 

Karadeniz 

49,4   (12) 57,7   (11) 
TRA Kuzeydoğu 

Anadolu 

51.4   (10) 55,8   (12) 
TRB Ortadoğu 

Anadolu 

53,9     (9) 57,9   (10) 
TRC Güneydoğu 

Anadolu 

62,7     (4) 69,6     (7) 

Kaynak: TUİK, Bölgesel Göstergeler 2006, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3076, 

Ankara, Temmuz 2007, s.1. , TUİK, İstatistikler, Nüfus, Demografi, Konut, Toplumsal Yapı,  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları, 2012 Yılı Sonuçları,  Yerleşim Yeri 

Sonuçları, İBBS-Düzey1Nüfusları,(Çevrimiçi:) 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_

duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html, Erişim: 27.05.2013.  

2012 yıl itibariyle de ülke genelinde en yüksek kentleşme oranına sahip olan İstanbul Bölgesinin 

nüfusu 10 milyondan 13,9 milyona, kentleşme oranı % 90,7’dan % 99,0’a ulaşmıştır. İstanbul’un 

nüfusunun tamamına yakını kentli nüfus durumundadır.   

Batı Marmara Bölgesinin 2,9 milyon olan nüfusu 3,2 milyona, % 55,6 olan kentleşme oranı % 

64,3’e, Ege Bölgesinin 8,9 milyon olan nüfusu 9,8 milyona,  % 61,5 olan kentleşme oranı % 

73,7’ye, Doğu Marmara  Bölgesinin 5,7 milyon olan nüfusu  

7,1 milyona, % 67,4 olan kentleşme oranı % 85,1’e yükselmiştir.  

Tüm yıllar boyunca İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en fazla kentleşen bölgesi olan Batı Anadolu 

Bölgesinin 6,4 milyon olan nüfusu 7,3 milyona, % 77,2 olan kentleşme oranı  % 90,6’ya 

yükselmiştir. Akdeniz Bölgesinin 8,7 milyon olan nüfusu 9,6 milyona, % 59,8 olan kentleşme 

oranı % 72,1’e yükselmiş, bölge genel olarak kendi içinde kentleşmiştir.  

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
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Orta Anadolu Bölgesinin 2000 yılında 4,2 milyon olan nüfusu 3,9 milyona düşmüş, % 56,5 olan 

kentleşme oranı ise % 72,1’e yükselmiş, kendi içinde köylerden kentlere doğru göç yaşayan 

bölge, başka bölgelere doğru da göç vermiştir.  

Batı Karadeniz Bölgesinin 4,9 milyon olan nüfusu 4.5 milyona düşmüş, % 49,4 olan kentleşme 

oranı % 60,9’a yükselmiş, bölge kentleşirken dışarıya da göç vermiştir. Doğu Karadeniz 

Bölgesinin 3,1 milyon olan nüfusu 2,5 milyona düşmüş, % 49,4  

olan kentleşme oranı % 57,7’ye yükselmiş, bölge bir yandan kentleşirken, hızlı bir şekilde 

dışarıya göç de vermiştir.  

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin 2,5 milyon olan nüfusu 2,2 milyona düşmüş, % 51,4 olan 

kentleşme oranı artarak % 55,8’e yükselmiş, kentleşme oranı yükselen bölge dışarıya göç verdiği 

için nüfusu azalmıştır.  

Ortadoğu Anadolu Bölgesinin nüfusu 3,7 milyon civarında kalmış, % 53,9 olan kentleşme oranı 

% 57,9’a yükselmiş, bölgenin kentleşme oranı artarken, bölge nüfusu dışarıya göç verdiği için 

azalmış, genellikle de köylerde yaşayanlar bölge dışına göç etmiştir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6,6 milyon olan nüfusu 8 milyona, % 62,7 olan kentleşme oranı 

% 69,6’ya yükselmiş, bölgenin toplam nüfusu ile kentlerde yaşayanların sayısı diğer bölgelerden 

aldığı göç nedeniyle artmıştır (Tablo 7).   

 

Tablo 7: Bölgelere Göre Kent/Köy Nüfusu ve Oranları, (Bin Kişi), (%), (2000-2012) 
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201

2 

75 

627  

58 

448  

17 

178  

77,

3 

22,7 
TR1 İstanbul 200

0 

10 

018  

9 

085  

933  90,

7 

9,3 
201

2 

13 

854  

13 

710  

144  99,

0 

1,0 
TR2 Batı 

Marmara 

200

0 

2 

895  

1 

608  

1 287  55,

5 

44,5 
201

2 

3 

247  

2 

087  

1 160  64,

3 

35,7 
TR3 Ege 200

0 

8 

938  

5 

495  

3 443  61,

5 

38,5 
201

2 

9 

779  

7 

209  

2 569  73,

7 

26,3 
TR4 Doğu 

Marmara 

200

0 

5 

741  

3 

867  

1 874  67,

4 

32,6 
201

2 

7 

058  

6 

008  

1 050  85,

1 

14,9 
TR5 Batı 

Anadolu 

200

0 

6 

443  

4 

975  

1 467  77,

2 

22,8 
201

2 

7 

253  

6 

571  

681  90,

6 

9,4 
TR6 Akdeniz 200

0 

8 

706  

5 

204  

3 501  59,

8 

40,2 
201

2 

9 

611  

6 

929  

2 681  72,

1 

27,9 
TR7 Orta 

Anadolu 

200

0 

4 

189  

2 

365  

1 823  56,

5 

43,5 
201

2 

3 

853  

2 

777  

1 075  72,

1 

27,9 
TR8 Batı 

Karadeniz  

200

0 

4 

895  

2 

418  

2 477  49,

4 

50,6 
201

2 

4 

483  

2 

731  

1 752  60,

9 

39,1 
TR9 Doğu 

Karadeniz 

200

0 

3 

131  

1 

545  

1 585  49,

4 

50,6 
201

2 

2 

545  

1 

467  

1 077  57,

7 

42,3 
TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

200

0 

2 

507  

1 

289  

1 217  51,

4 

48,6 
201

2 

2 

226  

1 

242  

983  55,

8 

44,2  
TRB 

Ortadoğu 

Anadolu  

200

0 

3 

727  

2 

007  

1 719  53,

9 

46,1 
201

2 

3 

706  

2 

173  

1 582  57,

9 

42,1 
TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

200

0 

6 

608  

4 

143  

2 465 

483 

62,

7 

37,3 
201

2 

7 

958  

5 

537  

2 420 

726 

69,

6 

30,4 

Kaynak: TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Bölgesel İstatistikler, 

(Çevrimiçi:) http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bölgesel/tabloOluştur.do# Erişim: 23.04.2011., TUİK, 

İstatistikler, Nüfus, Demografi, Konut, Toplumsal Yapı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

(ADNKS) Sonuçları, 2012 Yılı Sonuçları, Yerleşim Yeri Sonuçları, İBBS-Düzey1 Nüfusları, 

(Çevrimiçi:)  

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_
duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html, Erişim: 27.05.2013. 

 

SONUÇ  

Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerinde yaşamakta olup, ekonomik, siyasi ve 

kültürel her türlü değişim kentlerde gerçekleşmektedir. Küresel boyutlu mega kentlerde verilen 

kararlar dünyanın ekonomik ve siyasi yapısı ile geleceğini yönlendirmekte, tüm ülkeler 

kentleşme olayını olumlu veya olumsuz bir şekilde yaşamaktadır. Türkiye’nin kentleşme ile 

tanışması 1950’li yıllardan sonra kırsal alanlardan kentlere göçlerle başlamış olup, günümüzde 

Türkiye nüfusunun % 75’inden fazlası kentlerde yaşamaktadır.  

http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bölgesel/tabloOluştur.do
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_duzey1_koy_sehir.RDF&p_kod=1&p_yil=2012&p_dil=1&desformat=html
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Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerindeki kentleşme oranları, 1990-2000 yılları arasında genel 

olarak artmış, bu bölgeler arasında Doğu Anadolu Bölgesi % 10,3 artış oranıyla en yüksek oranda 

kentleşen bölge olmuş, bu bölgeyi Karadeniz, Güneydoğu Anadolu,  İç Anadolu,  Ege, Akdeniz 

Bölgesi ve Marmara Bölgesi izlemiştir.  

2000-2012 yılları arasında Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfus % 32,7 artarak  (14,4 milyon kişi) 

58,4 milyona, kentli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12,4 artarak % 77,3’e ulaşmış, köyde 

yaşayan nüfusun oranı ise azalarak % 22,7’ye düşmüş ve bu yıllar arasında Türkiye hızlı bir 

şekilde kentleşmiştir.  

İBBS’na göre 2000-2012 yılları arasında; TR1 İstanbul Bölgesi’nin; nüfusu ve kentleşme oranı 

tüm yıllar boyunca ülke genelinde en yüksek olmuş, İstanbul’un nüfusu 13,9 milyona, kentleşme 

oranı ise % 99’a ulaşmıştır. İstanbul’un nüfusunun tamamına yakını kentli nüfustur.   

Bu yıllar arasında, TR2 Batı Marmara, TR3 Ege, TR4 doğu Marmara, TR5 Batı Anadolu, TR6 

Akdeniz ve TRC Güneydoğu Anadolu bölgelerinin nüfusları artarken, TR7 Orta Anadolu, TR8 

Batı Karadeniz, TR9 Doğu Karadeniz, TRA Kuzeydoğu Anadolu ve TRB Ortadoğu Anadolu 

bölgelerinin nüfusları azalmış, ancak tüm bölgelerin kentleşme oranları ise yükselmiştir. 

TR5 Batı Anadolu Bölgesi, tüm yıllar boyunca TR1 İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en fazla 

kentleşen ikinci bölgesi olurken, TR6 Akdeniz Bölgesi kendi içinde kentleşmiş, TR7 Orta 

Anadolu, TR8 Batı Karadeniz ve TR9 Doğu Karadeniz bölgeleri bir yandan kendi içinde 

kentleşirken, diğer yandan dışarıya göç vermiş, TRA Kuzeydoğu Anadolu ile TRB Ortadoğu 

Anadolu Bölgesi’nde köylerde yaşayanlar bölge dışına göç ettiği için nüfus azalırken,  TRC 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi diğer  bölgelerden göç aldığı için, toplam nüfusu ile kentlerde 

yaşayanların sayısı artmıştır.  

Türkiye’de nüfusun büyük kentlere akmasında kırsal kesimdeki olumsuz koşulların etkili olduğu 

görülmektedir. Nüfusun kentlere akın etmesi, belli bazı büyük kentlerin aşırı şekilde 

kentleşmesine ve ülke genelinde dengesiz bir gelişmeye neden olmuş, kentleşme politika ve 

planlarının uygulanamaması ve sanayileşmeye dayanmayan hızlı kentleşme, köylerdeki gizli 

işsizliği kentlere taşıyarak gelir dağılımında eşitsizliklerin ve yoksulluğun artmasına neden 

olmuştur. 

Türkiye’nin kentleşmesinin en önemli özelliği, ekonomik gelişme ve kalkınma hızının kentleşme 

hızından daha düşük olması ve Türkiye’nin bu süreci gelişmiş ülkelere göre çok daha kısa bir 

sürede yaşamaya çalışmasıdır. Türkiye’nin kentleşmesi hâlihazırda da hızlı bir şekilde devam 

etmekte olduğu için, büyük kentler sağlıksız yapılaşma, konut, ulaşım,  içme suyu, kanalizasyon, 

hava kirliliği, yeşil alanların azlığı, okul, eğitim ve kültürel imkânların yetersizliği gibi birçok 

sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu sorunların giderek 

artacağı değerlendirilmektedir.   
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ÖZET  

 

 Şehir ve felsefeyi birbirinden ayrı ve bağımsız düşünebilmek zordur. İnsanın tüm yapıp 

etmeleri gibi felsefe de şehrin en temel eylem ve ürünlerinden biridir. İlk günden beri felsefe hep 

şehirde yapıla gelmiştir. Şehirde inşa ve imar edilmiştir. Ancak şehir ile felsefe arasındaki bu 

ilişki tek yönlü değil karşılıklı bir ilişkidir. Şehir felsefeyi sorunların saptanması, betimlenmesi ve 

söze dökülmesi gibi birçok süreçte katkı sağlayıp olgunlaştırırken felsefe de onu durmaksızın 

tasarlayıp biçimlendirmektedir, yaşanılabilir bir mekâna dönüştürmektedir. Fakat son zamanlarda 

bu ilişki tek yönlü bir ilişkiye dönüşmüştür. Bu durumu fark eden 20. yüzyıldaki en önemli 

felsefi akımlardan biri varoluşçuluktur. Varoluşçuluğun ortaya çıkışışında modern şehrin 

toplumu, bireyselliği, yaşam tarzı, ahlâkı, özgürlüğü, politikası, sanatı, mimarisi ve ekonomisi 

önemli bir rol oynamıştır. Birçok varoluşçu filozofa göre şehirleşme üretim fazlalığı, ticaret, 

teknoloji ya da sosyal farklılaşmaların bir sonucu olarak değil, “yerleşme”, “mevcudiyet”, “hazır-

bulunuşluk” gibi edimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden şehir, insanın “bir-

yerde-bulunuş”luğun varoluşsal-ontolojik önceliği ve zorunluluğudur. Varoluşçuluk, modern 

mailto:haydogdu@atauni.edu.tr
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şehrin bireyselliğine, tekdüzeliğine, sıradanlığına ve her alandaki çürümüşlüğüne karşı radikal bir 

eleştiri ve tepki olarak otaya çıkmasına karşın yeni bir yöntem ve sistem geliştiremediğinden 

onların her biri irrasyonel bir eleştiri olarak kalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şehir, Modern Şehir, Varoluşçuluk, Sören Kierkegaard, Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre 

 

 

AN IRRATIONAL CRITICISM ON OBJECTIVISIM AND ILLUSIONS OF MODERN 

CITY: EXISTENTIALISM 

 

ABSTRACT 

 

It is highly difficult to consider city and philosophy as being different and independent 

from each other. Like all other activities of man, philosophy is also one of the basic activities and 

products of the city. Since first day, philosophy has taken place in city. It has been built and 

improved in city. However, this relationship between city and philosophy is not one-way but 

reciprocal. On the one hand, city has contributed to and improved philosophy in many processes 

such as definition, description and verbalization of problems; on the other hand, philosophy has 

not only designed and shaped philosophy, but humanized it as well. But recently, this relationship 

has turned into a one-way relationship. One of the most important philosophical movements to 

have noticed this situation in 20th century is existentialism. In the emergence of existentialism, 

the community, individualism, lifestyle, morality, independence, politics, art, architecture and 

economy of modern city have played a significant role. According to many existentialist 

philosophers, urbanization appeared as a result of the actions such as “settlement”, “existence”, 

“presence” not of over-production, trade, technology, city is the existential-ontological 

precedence and necessity of the human being’s “presence-in-a-place”. As a conclusion, 
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existentialism is a radical criticism over modern city’s individuality, monotonous, simplicity and 

rottenness in each field, and although emerged as a reaction, each of them has remained as an 

irrational criticism as it could not develop a new method and system.  

Key Words: City, Modern City, Existentialism, Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, 

Jean-Paul Sartre 

 

“İnsan demek, şehir demektir.” 

(William Shakespeare) 

 

Şehir ile felsefeyi hangi açıdan ele alırsak alalım onları birbirinden ayrı ve bağımsız 

düşünemeyiz. Çünkü her ikisi de bir insan ürünüdür, insan doğasının ayrılmaz bir öğesidir. Ne 

birbirlerinden bağımsız olarak varlığa gelirler, ne birbirlerini öncelerler, ne de birbirlerinden ayrı 

bir anlam ve değer taşırlar. İnsanlık ve yaşam adına durmaksızın birbirlerini üretip 

zenginleştirirler. İnsanın birçok yapıp etmesi gibi felsefe de şehirde doğar, şehirde büyür, şehirde 

gelişir, şehirde dile gelir, şehirde söze dökülür. Her şeyiyle şehirde inşa ve imar edilir. Şehrin en 

renkli ve en temel eylemlerinden biri olarak kendini açınlar. Zaten ilk günden beri felsefe hep 

şehirde yapıla gelmiştir. Ya şehrin asi sokaklarının isyankâr bir genci ya da Sokratesçi bir 

benzetmeyle kırlarda değil şehirlerde yaşayan bir at sineği olarak zihinleri uyandırmış, zihnin 

rasyonel sorgular yapmasını sağlayarak geleneği altüst etmiştir. Şehir ile felsefe arasındaki bu 

güçlü bağdan dolayı şehir olmadan felsefe ortaya çıkamaz. Çünkü şehir düşüncenin mekânıdır. 

İnsanın mekânla olan bağlarının kurulup onunla kucaklaştığı yerdir. Logosun, ruhun yayıldığı 

zemindir. Varlığın, var olanın özüne dönüş yolculuğunun yaşandığı alandır. “Bir-yerde-

bulunuş”luğun varoluşsal-ontolojik önceliği ve koşuludur. Şehir ile insan, yani şehir ile düşünce 

arasındaki bu ontik-epistemik ilişki şehir ile uygarlık arasında da vardır. Bundan dolayı düşünce, 

insan demek; insan, şehir demek; şehir ise mecazi anlamıyla “felsefe” geniş anlamıyla “uygarlık” 
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demektir. Şehir sözcüğünün taşımış olduğu bazı ortak anlamlar da bunu doğrulamaktadır. Birçok 

dildeki şehir, medine (Ar.), civitas (Lt.), city (İng.), cité (Fr.), citta (İt.), ciudad (İsp.) gibi 

sözcükler ya doğrudan ya da dolaylı olarak “abat”, “bol”, “bayındır”, “hemşerilik”, “yurttaşlık”, 

“uygar”, hatta “devlet” anlamına bile gelmektedir (Holton, 1999: 13). Örneğin Fârâbî, El-

Medînetü’l-Fâzıla (Erdemli Şehir) adlı yapıtında “medine” sözcüğünü “devlet” anlamında 

kullanmıştır. Çünkü ona göre medine (şehir), aynı zamanda yerleşke olan bir durumu dile getirip 

kamusal olanı vurgulamasından dolayı “devlet” demektir (Fârâbî, 1990: 95). Fârâbî’den önce 

Antik Çağ’da da Latince civitas sözcüğünün anlamsal kökenini oluşturan polis sözcüğü de 

medine ile benzer anlamda kullanılmıştır. Grekçe kökenli olan polis, “kalabalık, bir araya gelmiş 

topluluk”, “… pur-“kale, müstahkem mevki” gibi anlamlara gelmekte olup, daha çok “şehir”, 

“şehir-devleti” anlamında kullanılmıştır (Raynaud – Rials, 2003: 758; Türköne, 2005: 4). Antik 

Yunan’da “polis” denilen “şehir-devleti” belli hakları olan yurttaşlar topluluğunun yaşamış 

olduğu mekândır. Bu yönüyle polis’de medine gibi kamusal yurttaşlığı vurgulamasından dolayı 

“devlet” anlamında da kullanılmıştır. Politeia (politika), politikos (siyaset adamı) ve polites 

(yurttaş) sözcükleri de polis’ten türemiştir (Güçlü ve diğ., 2002: 364, 1148; Türköne, 4). Şehrin 

etimolojisiyle ilgili bu kısa çözümleme bile, onun, varoluşsal-ontolojik önceliği ve özel işlevleri 

olan merkezileşmiş ve sistemleşmiş yerleşim yeri olduğunu göstermektedir (Holton, 40). Buna 

rağmen şehir, devletin bütün özelliklerini üzerinde toplayan evrensel bir birlik de değildir. 

“Uygarlık” anlamına gelen medeniyet, civilization, civilisation gibi sözcükleri de “polis” 

sözcüğünden türemiş terimlerde olduğu gibi “medine” ve “civitas” sözcüklerinden türetilmiştir 

(Lalande, 2006: 141–142). Ancak şehir ile medeniyet arasında var olan bu ontolojik ve siyasal 

ilişki tek yönlü olmadığı gibi şehir ile felsefe arasındaki ilişki de tek yönlü değildir. Her ikisi 

arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. Şehir felsefeyi sorunların saptanması, betimlenmesi ve 
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söze dökülmesi gibi her türlü malzemeyi verip besleyip büyütüp olgunlaştırırken felsefe de onu 

hem durmaksızın tasarlayıp biçimlendirmekte hem de insanileştirerek yaşanabilir bir mekâna 

dönüştürmektedir. Fakat son zamanlarda bu ilişki şehir lehine bozulmuştur. Bu durumu fark eden 

20. yüzyıldaki en önemli felsefi akımlardan biri varoluşçuluktur. Varoluşçuluk, şehrin 

gerçekliğinin ve formlarının hızla tasfiye edilip moderniteye entegre edilmesinden dolayı başta 

modern çağ olmak üzere modern şehrin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapısına radikal bir 

eleştiri, bir başkaldırı, hatta yeni bir duruş ve hesaplaşma olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekten de 

varoluşçuluğun ortaya çıkış koşullarına baktığımızda özellikle modern şehrin toplumu, 

bireyselliği, yaşam tarzı, ahlâkı, özgürlüğü, politikası, sanatı, mimarisi, ekonomisi, kısaca her 

şeyi önemli bir rol oynamıştır. Bundan dolayı hemen hemen her disiplinin şehir ile doğrudan bir 

ilişkisi vardır. Şehir, her türlü insan faaliyetlerinin mekânı olduğundan yalnızca felsefenin değil, 

sosyolojiden ekonomiye, politikadan sanata, savaş sanatından mimariye kadar birçok disiplinin 

ortak konusudur (Bumin, 2010: 1). 

Varoluşçuluğun modern şehre olan eleştiri ve tepkisini anlamak için öncelikle 

şehirleşmenin tarihine, dolayısıyla da insanın bilinçlenme/kültürlenme sürecine bakmak gerekir. 

Çünkü insanın şehirleşme süreci, yani yerleşik düzene geçişi onun varoluşu kadar eskidir. Ayrıca 

varoluşçuluğun ortaya çıkış koşulları her ne kadar kendisini modern çağla birlikte daha açık bir 

biçimde gösterse de ilk insana dolayısıyla şehirleşmeye kadar uzanır. Bu yüzden modern çağdaki 

şehir ile varoluşçuluk ilişkisini ve sorunlarını saptayıp anlayabilmek için öncelikle şehirleşme 

olgusunun neden ve niçin ortaya çıktığına, tarihte nasıl bir süreç izlediğini, yaşamış olduğu 

değişim ve dönüşümleri farklı disiplin, belge, arşiv, hatta arkeolojik kalıntılardan hareketle felsefi 

bir bakışla araştırmak, incelemek ve sorgulamak gerekir. Bu doğrultuda yapılacak araştırmalar 

şehir ve felsefe, dolayısıyla şehir ve varoluşçuluk ilişkisini doğru bir zeminde anlaşılmasının 
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yolunu açacaktır. Sorunu başka bir zemine kaymadan temel ekseninde sorunlaştırıp çözüme 

kavuşturacaktır.  

 

1. İnsanın Kültürlenme Sürecinin İlk Tanığı: Şehir 

İnsanın tüm yapıp etmelerinin, yani kültür ve medeniyetin temelinde akılla birlikte şehir 

vardır. Kültür, sanat, ahlâk, politika, tarih ve mimari, kısaca uygarlık şehirle başlar. Bu görüşten 

hareketle Samuel N. Kramer, Sümerlerin bilinen en eski şehir medeniyetlerinden biri olmasından 

dolayı tarih Sümer’de başlar, der. Aslında Kramer, Tarih Sümer’de Başlar adlı yapıtında 

doğrudan tarihi Sümerlerle başlatmaz. Bizce onun, bu yapıtında asıl vurgulamak istediği, 

Sümerler gibi böyle büyük bir uygarlığın ortaya çıkmasında şehirleşmenin yeri ve önemidir. 

Çünkü o, bu yapıtında kil tabletleri üzerinde yapmış olduğu otuz dokuz farklı konudaki metin 

çözümlemelerinin hepsi şehirde oluşup gelişen kültür ve medeniyetinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır (Kramer, 2002: 11–20).  Gerçekten tarihte Sümerler bilinen en eski şehir 

medeniyetlerinden biri olarak eğitimden aileye, tarımdan adalete, ahlâktan felsefeye, edebiyattan 

politikaya, sanattan mimariye kadar pek çok alandaki katkılarını hep şehirleşmeye borçludur. O 

zaman Kramer’in iddia ettiği gibi bir yönüyle yazılı tarih Sümerlerle başlasa da gerçekte insanlık 

tarihi başta olmak üzere kültür ve medeniyet şehirle başlar. Çünkü insan var olduğu günden beri 

akli ve akli olduğu kadar medeni bir varlıktır. Yerleşik düzene geçiş aklilik ve medeniliğin bir 

ürünü olarak ilk insandan beri var olduğuna göre şehir ilk insandan bu yana vardır. Ancak bu 

yalnızca bir tespit olup iradi bir kuruluş olan şehrin tarihiyle ilgili apaçık genel bir bilgi ya da 

belge hâlâ elimizde yoktur. Şehirleşmenin tarihiyle ilgili birçok hipotez ileri sürülmüştür. Bu 

hipotezlerin birçoğu birbirine yakın hipotezler olup onları kesin çizgilerle birbirinden 

ayrılabilmek zordur. Buna rağmen onları üç temel grup içerisinde toplayabiliriz. Birincisi 
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Childe’in öncüllüğünü yaptığı evrimci hipotezidir. Ona göre şehir, tarımla değil de geç avcılık ve 

toplayıcılıkla geçinen toplulukların artan ürünleri sonucu yerleşik düzene geçmesiyle ortaya 

çıkan köylerin evrimselleşmesinin bir sonucudur (Holton, 184–185). Jacobs da hemen hemen ona 

benzer bir görüşü savunmuştur. Her ikisi de Giddens tarafından Heidegger’in “bir-yerde-

bulunuş”, “mevcudiyet”, “mevcut olma” deyimlerinden hareketle fazla evrimci bulunarak 

eleştirilmiştir (Giddens, 2000: 41, 104–107). İkincisi Egon Ernest Bergel’in hipotezidir. Ona göre 

ilk şehirleşme neolitik çağda (metal çağında) tarıma dayalı üretimin bir sonucu toplumlarda 

görülmeye başlanılan köleler ve efendiler şeklindeki sosyal farklılaşmanın bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Eric Wolff, bu hipotezi, “kentsiz uygarlılar” olabileceğini ileri sürerek “kentsiz 

devlet” deyiminden hareketle eleştirmiştir (Holton, 189–190). Ona göre şehir, bazı kişiler 

tarafından savunulduğu gibi düzenli merkezi birlikler değil, tarım toprakları üzerinde ortaya çıkıp 

gelişen coğrafik-sosyolojik bir önceliktir. Üçüncü hipotez ise ilk şehirlerin ilkel birer köy olduğu, 

teknoloji ve üretimin bir sonucu olarak yavaş yavaş şehirsel merkeze dönüştükleri tezidir (Bergel, 

1996: 7–14; Bal, 2011; 34–35). Şehrin kökenine ilişkin bu üç temel hipotez ontolojik temelli 

açıklamalar olmayıp, daha çok mekanist, determinist, evrimselci açıklamalara dayalıdır. Ayrıca 

Bookchin’nin de vurguladığı gibi “kulak tırmalayacak ölçüde teknolojik niteliktedir” (Bookchin, 

1999: 45). Günümüzde ise şehrin kökenine ilişkin daha çok ekonomist ve ilerlemeci olduğuna 

ilişkin geleneksel bir düşünce egemendir. Şu an bu hipotezlerin her birini apaçık doğrulayacak 

veriler ya elimizde yok ya da elimizde olsa bile yeterli bir niceliğe veya niteliğe sahip 

olmadıklarından yalnızca onlarla şehirleşme süreciyle ilgili salt bilimsel bir sonuca varmak 

mümkün değildir. Şehirleşme olgusu nasıl açıklanmak istenilse istenilsin, o salt bilimsel bir dille 

açıklanamaz. Açıklanmaya çalışılsa da sorun felsefi bir zeminde çözülmemiş olur. Çünkü şehir 

yalnızca bilimsel, mekanist, determinist, evrimselci ve teknolojik bir süreç değildir. Aynı 
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zamanda da varoluşsal-ontolojik bir süreçtir. Burada önemli olan şehirleşmenin ne zaman, nerede 

ve nasıl başladığı değil, onun oluşumuna büyük katkı sağlayan insanın toprağa yönelmesinin ya 

da bilginin teknolojiye dönüşümün temel saiklerinin, yani ontolojik önceliğin nereden 

kaynaklandığı ve neler olduğudur. Bu eksende sorun çözülmediği sürece şehirleşmenin kökeniyle 

ilgili her hipotez bir varsayım olmadan öteye geçemeyecektir. 

Şehirleşme olgusunun ne zaman ve hangi biçimde ortaya çıktığı nasıl açıklanırsa 

açıklansın gerçekte, üretim fazlalığı, ticaret, teknoloji ya da sosyal farklılaşmalar değil, “irade”, 

“ortak yaşam”, “yerleşme”, “mevcudiyet”, “hazır-bulunuşluk” edimleri şehirleşmeyi 

doğurmuştur (Heidegger, 1996: 68; Laborit, 1990: 64; Alver, 2012: 9–10). Bu süreci insanın akli, 

düşünen, bilen (homo sapiens) ve alet yapan (homo faber) boyutları da desteklemiştir. Yalnız bu 

edimlerin her biri Heidegger’in de dediği gibi “oturmak” ediminin sonucudur. O, “düşünme” ve 

“inşa etme”nin “oturmak”la olan ontolojik biraradalığına dikkat çekerek, “düşünme”yi ve “inşa 

etme”yi yerleşmenin temel öğesi, “oturmak”ı ise insanın var olmasının ontolojik bir kanıtı olarak 

görmüştür. Bu bağlamda “varım”, “varsın” demek dünya üzerinde yerleşime geçerek “var olmak” 

demektir. Heidegger bu düşüncesini “İnşa Etmek, Oturmak, Düşünmek” adlı yazısında şöyle 

anlatır: “… “varım”, “varsın” sözcükleri şu anlama gelir: oturuyorum, oturuyorsun. Senin ve 

benin var olma biçimimiz, bizlerin dünya üzerinde ölümlü olarak var olmak, yani oturmak 

demektir.” (Heidegger, 1996: 68). Heidegger’e göre ontik bir gerçeklik olan insan başka bir 

yerde/dünyada değil yine insan gibi ontik bir gerçeklik olan bu dünyada bulunur. Onu başka 

mekânlarda ya da evrimselleşmiş mekânlarda değil “şurada” aramalıdır. “Böylece Dasein, dünya-

içinde-varolma olarak şurada var olmaktadır.” (Heidegger, 2008: 142). Heidegger’de dünya -

içinde-varolma, bir bakıma “mekân-sunma”dır, insanın mekânla yüzleşmesidir. Ancak mekân 

öznede olmadığı gibi dünya da mekân içinde değildir. “Mekân daha ziyade dünya “içindedir”…”. 
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İnsanın temel doğası ve yapısı dünya-içinde-varolmak olduğundan onun özünde mekânsallık 

vardır. “Bu nedenle de mekân dünyayı onunla birlikte tesis etmektedir.” (Heidegger, 117, 119). 

Böylelikle ona göre insanın dünyada bulunuşu kendi şuradalığı olarak var olduğu bir varoluşsal 

temel türüdür. Bundan dolayı tarihsel süreçte insanın varoluşsal-ontolojik temelleri hiçbir zaman 

karanlıkta ya da belirsizlikte değildir (Heidegger, 147). O halde şehrin varoluş nedeni insanın 

“oturmak” önceliği olup, ilk insandan itibaren şehirleşme, yani yerleşik düzene geçiş varoluşsal-

ontolojik bir öncelik ve zorunluluk olarak başlamıştır. Bunun da temel nedeni Lefebvre’nin de 

Heidegger’i destekleyecek biçimde ileri sürdüğü gibi insanın ontik boyutunda var olan “barınak” 

edimidir (Lefebvre, 2013: 91). İnsanoğlu hangi çağda, nerede ve hangi koşullar altında olursa 

olsun her zaman bu saikin bir sonucu olarak barınak istemiştir, binalar, şehirler inşa etmiştir. 

İnsanın çok boyutlu bir varlık; ontolojik, epistemolojik, ahlâki, siyasal, sanatsal ve iletişimsel bir 

varlık olması şehrin ortaya çıkmasının yolunu açarak bu süreci hızlandırmıştır. Zaten şehrin 

tanımı da genelde insanın bu çok yönlülüğünden hareketle yapılmaktadır. Örneğin Laborit, 

insanın çok yönlü boyutların kendinde birleştiği bir varlık olmasından hareketle şehri, “bir 

bütünün öğeleri arasındaki ilişkilerin toplamı” diye tanımlamıştır (Laborit, 18).   

Heidegger’in bu varoluşsal-ontolojik çözümlemesine rağmen tarih ve sosyolojide 

şehirleşme olgusu genellikle neolotik uygarlıklarla başlatılır. Oysa şehirleşme sürecini tarihte 

yalnızca Hititliler (Çatalhöyük), Sümerler gibi herhangi bir neolitik uygarlıkla başlatmak doğru 

değildir. Çünkü günümüzde de yapılan her yeni arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkan 

birçok kalıntı ve belgeler şehirleşme sürecinin hep kendisinden önceki bir başka medeniyete 

dayandığını göstermektedir. Bu durumda şehirleşmeyi insanlığın kimlik edinme sürecine kadar 

geri götürülmesi gerekir. Çünkü şehirleşme insanın kimlikleşme mücadelesidir. O zaman şehir 

insanlığın “oturmak” ve “düşünmek” edimleri gibi kimlik edinmesinin de en temel dinamiğidir. 
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İnsanın kültürlenme sürecinin ilk ve en eski tanığıdır. Bu durumda insanın varoluşsal-ontolojik 

önceliği ve kimlik edinme süreci onun rasyonelliği ve sosyalliği gibi ilk günden beri hep var 

olduğuna göre şehirleşme de ilk insandan bu yana başlayan bir süreçtir. Bu görüşü doğrulayan en 

önemli olaylardan biri geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok konunda bilgi ve belgelerin 

şehirler aracığıyla elde edilmesidir. Birçok belge şehirde işlenip, üretilip geliştirildiği gibi yine 

orada korunup günümüze kadar gelmiştir. Gerçekten de hangi çağ ve dönem olursa olsun şehirler, 

içinde var oldukları felsefe, kültür ve dünya hakkında bize bilgi veren açık hava müzeleridir. 

İnsan, kültür ve medeniyet şehrin sayesinde beslenip gelişerek güçlenmektedir. Tarihin her 

döneminde insanın onun adına ve onun aşkına yardan ve serden vazgeçmesi de bunun içindir. Bu 

amaç doğrultusunda şehir, her zaman kültür, medeniyet, sosyal ve siyasal alanların, bilim ve 

teknolojinin mücadele merkezi olmuştur. Doğumdan-ölüme, korkudan-güvene, var olmadan-yok 

olmaya kadar her şey, bir yandan şehir içinde anlamlandırılırken, öte yandan da şehir adına 

sorunsal bir duruma dönüştürülmüştür.   

İnsan var olduğu günden beri her şeyiyle bir varoluş mücadelesi içerisindedir. Çünkü 

diğer canlı varlıklar gibi insan da yalın bir doğa içerisinde doğmasına karşın onun gerçekte yalın 

bir doğası yoktur. Bu yüzden insan her zaman yaşayabileceği doğayı yaşanabilir ve yaşatabilir bir 

mekâna dönüştürmek zorunda kalmıştır. İtici olduğu kadar yapıcı da olan bu kaygıyla insan 

tarihin her anında bu dönüşümün mücadelesini vermiştir. Ayak bastığı, gittiği her yeri yaşanabilir 

bir kültüre dönüştürmeye çalışmıştır. İşbirliği içinde doğada barınaklar, ticarethaneler, yollar, 

köprüler inşa ederek şehrin temellerinin atmıştır. Şehir aracılığıyla adeta kendi giysisi gibi 

doğaya da yeni bir giysi giydirmiştir. Şehri hem bir araç, “hem bir giysi, hem bir zırh, hem bir 

sınırlayıcı, bir alışveriş yeri, bir zar” haline, başka bir deyişle bir var olma mücadelesinin mekânı 

haline getirmiştir (Laborit, 27). Şehrin sayesinde insan her geçen gün daha da güçlenerek kendini 
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ve doğayı yeniden yapılandırmıştır. İnsan ile şehir arasındaki bu ontik bağ, bir yandan bu amacı 

gerçekleştirecek eylemleri harekete geçirirken, diğer yandan da birbirlerini öncelemeden veya 

değillemeden varlıklarını günümüze taşıyabilmişlerdir. Aynı zeminde varlık kazanan bedenleri 

arasındaki bu bağı koparmadan güçlendirmeyi başarmışlar, adeta sırt sırta vererek varoluşsal bir 

dayanışma içerisinde varlıklarını koruyabilmişlerdir. Aralarında her zaman sıkı bir bağın 

oluşmasını sağlayarak, onun her zaman canlı ve diri kalmasını koruyabilmişlerdir. Eğer ikisi 

arasındaki bu bağ determinist, mekanist ve teknolojik gibi farklı yaklaşım ve unsurlarla 

örselenmeye çalışılmışsa o zaman da felsefe devreye girerek onu tekrar tekrar onarıp 

güçlendirebilmiştir.  

Şehirleşmenin niçin ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili ilk belge ya da metinleri arkeolojiden 

önce felsefeye de yakın bir alan olan mitolojide bulabilmekteyiz. Bilimin ve felsefenin fazla 

gelişmediği, doğal ve toplumsal olayların mitolojik birtakım açıklamalarla yorumlandığı ilk 

medeniyetlerde bile şehrin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl biçimleneceği temel sorunlardan biri 

olarak görülüp işlenilmiştir. Felsefe, hem hikmet, irfan, mitos ve aklın birleştiği hem de ayrıştığı 

bir eylemdir. Felsefeden önce ilk sorgulamaların yapıldığı ve insan ile şehir, doğa ve tanrı 

arasında ilk bağın kurulmaya çalışıldığı alanlardan biri de mitolojidir. Zaten ilk uygarlıklar da 

birçok yönüyle mitoloji uygarlıklarıdır. Mitoloji, tanımlanamayan, sığ, akıl dışı bir anlatım olsa 

da insanın bilinçlenme/kültürlenme sürecini, dolayısıyla şehirleşme sürecini de anlatan en eski 

“düşsel” arketip metinlere sahiptir. Kolektif ya da bireysel bilinçdışının ürünleri olan mitlerden 

hareketle “yalnızca insanların doğa olayları ve yaşamın gizleri karşısında korkularını yenip 

bunları imgeler yoluyla açıklamalarına yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal yapıyı 

ve edimleri yansıtıp” (Ağaoğlu, 2004: 53–54) tespit edebilmek, hatta onlardan hareketle 

günümüzde birçok sorunu, olayı da açıklayabilmek mümkündür. Mitlerin her biri 
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“kapatılamayan, kuşatılamayan bir yerlerden sesler getirirler”, bize topluluk, şehir yaşamı 

içerisinde “parçalanmış bir sosyallikle ilgili imgeler” (Taburoğlu, 2011: 26, 31) sunmalarına 

rağmen şehirleşme sürecinden de uzak durmamışlardır. Bu yüzden mitler yalnızca tarımsal 

dönemin irrasyonel anlatıları değil, hem göçebe, tarım dışı hayattan ve önceki durumlardan 

ödünç alınmış unsurları da taşımakta hem de bu unsurların geçirdiği değişimlerin nedenlerini de 

belirleyebilmektedir (Lefebvre, 2013: 99–100). Kısaca mitolojiler sayesinde geçmişin sorunları, 

trajedileri, avcı-toplayıcılıktan tarım ve yerleşim düzene nasıl geçildiğini, toplumsal düzenin nasıl 

oluştuğu ve korunduğu, insan ilişkilerinin ve gündelik yaşamın nasıl olduğu, uygarlığın geçmişte 

nasıl var olduğu günümüze aktarılıp açıklanabilmektedir (Eliade, 1993: 88). Böyle bir yapıya 

sahip olmasından dolayı mitoloji, insanlığın hem “ilk bellek” hem de “tarihsel bellek” olma 

özelliğini taşımaktadır (Eliade, 117). Çağımızda mitsel metinlerden hareketle yalnızca şehirleşme 

üzerine değil, ontoloji, epistemoloji, sosyoloji, psikoloji gibi birçok alanda da çözümlemeler 

yapılabilmektedir. Örneğin Goethe, Nietzsche, Camus gibi birçok filozof ve yazar olay ve kişilik 

çözümlemelerinin önemli bir kısmını mitolojiden hareketle yapmışlardır. Ayrıca Freud, 

psikolojide insan davranışın kökenine yönelik bazı çözümlemelerini Oedipus-Electra 

Karmaşası’nda olduğu gibi mitsel metinlerden hareketle yapmıştır. O zaman Holton’un da dediği 

gibi şehirler, ne tarımsal toplumun ne avcı-toplayıcı toplumun, ne iklim ve nehir yataklarının, ne 

ticaretin, ne de teknolojik değişmelerin sonucudur. Tam tersine şehirler onlar kadar veya 

onlardan önce dinsel-mitsel ve siyasal merkeziyetçilik özelliklerinin bir sonucudur (Holton, 186–

187).     

Mitolojide de şehir varoluş gibi yaşama/doğaya aittir. İnsanın varoluşsal-ontolojik bir 

önceliği ve zorunluluğu olarak ortaya çıkar. Bu sürecin önemli mitsel metinlerinden biri Gılgamış 

Destanı’dır. Bu efsane yalnızca insanın toplumsallaşma sürecinin değil, aynı zamanda doğanın 
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kültüre dönüşümünün ve şehirleşmenin anlatıldığı en eski öykülerden biridir. Gılgamış Destanı, 

insanın her şeyiyle doğal yaşamdan kültürel yaşama geçişin nasıl olduğunu ayrıntılı bir biçimde 

anlatarak, bu durumu bütün kültür ve siyasi alanlarıyla birlikte resmedebilmiştir. Onun mitsel 

kahramanı olan Gılgamış uygarlığın müjdecisi olarak, kültürden haberdar olma, yasaksız 

dünyadan yasalar sistemine geçişin habercisi ve uygulayıcısıdır. Gılgamış Destanı’nda 

kültürlenme sürecinin uygulamaya dökülmesinde en önemli görevi şehirleşme süreci görmüştür. 

Bu öyküde insanın bütün varlığıyla şehre yönelmesi, onu inşa ve imar etmesi aslında insanın 

şehirle birlikte bilinci/kültürü yapılandırması, kendisiyle birlikte şehri aynı ontolojik düzlemde 

yüceltmesini göstermektedir. Örneğin bu destanın başkahramanı olan Gılgamış’ın öyküsü, bir 

yandan şehirleşme olgusunu en yalın haliyle gözler önüne sererken, öte yandan da şehirleşmenin 

“tüm kurumsal dizgeleriyle gerçekleştiği MÖ 4. Bin Mezopotamya’sını” apaçık olarak günümüze 

yansıtmakta (Gezgin, 2009: 139), sosyal ilişkilerin ve gündelik yaşamın nasıl olması gerektiği 

hakkında bilgiler vermektedir. Bu efsanenin benzer bir anlatımı Babil mitolojisi Enuma Eliş’te de 

vardır. Onda da dini görüşle dünyevi ve siyasal görüş birleştirilerek Tanrı (Marduk)’nın 

yeryüzündeki şehri olan Babil’den hareketle bilinçlenmede/kültürlenmede hem şehrin yeri ve 

önemi hem de onun şehirler içinde niçin yüce bir şehir olduğu anlatılmaktadır (Rosenberg, 2006: 

241–254). Eski Mezopotamya, Mısır ve Doğu şehirlerinde olduğu gibi Batı şehirlerinin 

kuruluşunda da hemen hemen benzer mitolojik unsurlar ve anlatımlar vardır. Roma şehrinin 

kuruluşunu anlatan Romulus ve Remus efsanesi de onlardan biridir. Bu efsanede de gündelik 

yaşam ve sosyal ilişkilerin yanında hem Roma şehrinin kuruluşu hem de onun sosyal, kültürel ve 

siyasal açıdan nasıl gelişip güçlendiğini farklı bir söylemle anlatılmaktadır (Rosenberg, 183–187; 

Ergüven, 2009; 200).  
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Mitolojide şehir yalnızca bir mekân değildir. Aksine mekândan da öte bir yerdir. 

Haideggerci bir deyişle varlığın, varoluşun evi olarak görülmüştür. Örneğin eski Mısır 

mitolojisinde şehir yalnızca ev ve ülke olarak değil, anne olarak da görülüp özdeşleştirilmiştir, 

annenin yerini tutmuştur (Campbell, 2003: 59). Bu yüzden Eski Mısır’da şehir yalnızca Mısır’ın 

değil, evrenin hatta Tanrı’nın düzenleyici gücüdür. Tanrı sayesinde insan, şehir ve evreni 

anlamlandırarak onlara ontolojik bir derinlik ve değer kazandırabilmiştir. Aslında bu 

özdeşleştirme yalnızca Eski Mısır’da değil, bütün mitoloji uygarlıklarının şehir dokusunda vardır. 

Bu yüzden her mitolojide şehrin kuruluş öyküsü farklı olsa da kuruluş gerekçeleri hemen hemen 

aynıdır, benzer özellik göstermektedir. Mitoloji uygarlıklarındaki şehirlerin kuruluş efsanelerinin 

ortak özelliklerinin en önemlisi, onların her birinin kutsal bir statü çerçevesinde kurulup 

biçimlendirilmesidir. Bundan dolayı Cambell’in de dediği gibi eski şehirlerin her biri adeta 

“Tanrı’nın Kentleri” olarak imar edilmiştir. Bir Sümer tabletinde geçen “İnananları yerlerine 

yerleştireceğim; Kentler… kuracaklar…” biçimindeki anlatımı da bu düşünceyi desteklemektedir 

(Campbel, 41, 125). O zaman mitolojide şehir, insanın Tanrı’dan kopması, ayrılması sonucu ya 

bu kopmadan duymuş olduğu acıyı dindirmek ya da Tanrıların isteği üzerine ona yönelmek, onu 

anmak için düzenlenip kurulmuştur. Yani şehir bir sürgün yeri olarak değil, Tanrı’ya kavuşmak, 

insanın geçmişine dönmesi için kurulmuş olan bir mekândır, bir yuvadır. Mitolojide bu biçimde 

şehirleşme sürecinin ve sosyal gelişimin ortaya çıkmasının nedeni ise onda “öz olan”ın 

varoluştan önce gelmesidir (Eliade, 91). Ancak mitolojide “öz olan”ın varoluştan önce gelmesi 

Sisifos efsanesinde olduğu gibi her zaman için geçerli bir durum değildir. Demek ki, mitoloji 

uygarlıklarındaki her kurum ve kuruluş gibi şehir de Tanrısal düzen için kurgulanıp imar 

edilmiştir. Ancak mitolojide de şehir hangi amaçla kurulmuş olursa olsun insanı yerleşmeye, 

şehirleşmeye iten temel saik “oturmak” edimidir. Buna rağmen mitolojide ne bilinç, ne doğa, ne 
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şehir ne de Tanrı birbirlerine karşıt değildir. İnsan ne kadar doğaya aitse, şehir de o kadar doğaya 

aittir; insana, Tanrı’ya yabancı/yabancılaştırılmış değildir. Giddens bu durumu Mumford’dan 

“antik kentler her şeyin ötesinde dinsel gücün ya da krallık gücünün ‘kaplar’ıdırlar, yani tapınak 

ve saraydırlar” diye alıntı yaparak özetler (Giddens, 107). Bu ilişkiler merkezinde gerçekleşen 

şehirleşme süreci yalnızca mitoloji uygarlıklarında değil, onlardan sonraki diğer uygarlıklarda da 

gözlemlenebilmektedir. Bu uygarlıklarda da mitoloji uygarlıklarında olduğu gibi insan-şehir-

Tanrı arasında mitsel bir bağlantı, gizsel bir bağ vardır. Günümüze kadar da gelebilen çevreleri 

yüksek surlarla çevrili olan bu şehirler, her şeye yaşam ve ölüm veren, yaşamaya ve yaşatmaya 

dair şehirlerdir. Oralarda insan yaşam ve ölüm kıskacında “varoluş”unu arar, 

bilinçlenme/kültürlenme sürecini yaşar, varoluş kaygılarını gidererek varlığı ve kendini 

anlamlandırmaya çalışır. Böylelikle Tanrı şehirden insan şehrine geçilmesiyle başlangıçta şehrin 

kuruluşunda var olmayan bilinç ve bilim yerini yavaş yavaş onlara bırakmıştır. Bu varoluşsal-

ontolojik eksende şehirleşme olgusu her geçen gün gelişim ve dönüşüm yaşayarak günümüze 

kadar gelmiştir. Aynı biçim ve içerikte olmasa da modern şehre, modernitenin şehir imgesine de 

yansımıştır. Bundan dolayı mitolojideki şehir imgesiyle modern şehirdeki şehir imgesi arasında 

doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir benzerlik, bir “yerleşme” kaygısı vardır. Modernitede de 

aynı amaçla olmasa da insanı yüceleştirecek mekân arayışları ortaya çıkmıştır. 

 

2. İnsanı Yüceleştiren Şehirden Sorunsal Şehre: Modern Şehir   

Nasıl ki insan, ruhu, aklı ve bedeniyle bir bütünse şehir de öyledir. Şehir de ruh, akıl ve 

bedeniyle bütün bir varlıktır. Yukarıda da değindiğimiz gibi mitoloji uygarlıkları dâhil tarihin her 

döneminde insanı yüceleştiren, içerisine düşmüş olduğu durumdan kurtarmaya çalışan bir şehir 

imgesi varken, modernitede ise genelde insanı ve doğayı yüceleştiren bir şehir imgesi tasarlansa 
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da zamanla sorunsal şehre, dolayısıyla da sorunsal insana dönüşen bir şehir imgesi ortaya 

çıkmıştır. Bu durumun oluşmasında modernite, özellikle de sanayi toplumunun özellikleri önemli 

bir rol oynamıştır. Modernite düşünceyi, psikolojiyi, toplumsal yaşamı, politikayı, tekniği, 

iktisadi yaşamı örgütlediği gibi şehri de örgütlemiştir. Şehir rasyonalitesini alt üst etmiştir. Her 

alanda yapmış olduğu yeni tanımlamaları şehir üzerinde de denemiştir (Lefebvre, 2013: 95). Bu 

açıdan modern olmak, bulunulan çağın anlayışına, koşullarına uygun, çağcıl olan değil, 

dokunmak-hissetmek, işitmek-duymak, bakmak-görmek, öğrenmek-anlamak edimlerinin 

paradokslaştığı, çelişki ve zıtlıklarla dolu bir yaşamın sürdürüldüğü, her şeyin belli bir kalıba 

sokulduğu ve her şeyin buharlaşıp uçtuğu bir evrenin parçası olmak, modern şehir ise mekân, 

sokak, cadde ve binalarıyla yerleşik yaşam tarzının tek tipleştiği, tüm varlığıyla paradoks ve 

kaotik bir yapıya dönüştüğü şehir demektir. Çünkü modern şehir eski şehirlerden daha çok insanı 

mekândan, geleneğinden ve tarihinden koparmıştır. Modern insan taşa ya da çeliğe biçim 

verirken, onları, yapıları değil daha çok kendini denetim altına almıştır (Sennett, 2002: 13, 55). 

Bu da yanılsamalı bir özgürlüğün yolunu açmıştır. Bundan dolayı modernlik, insanı tarihine, 

değerler dünyasına uygun imar ve inşa etmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkması 

gerekirken tam tersi bir durumla karşımıza çıkmıştır. Bu paradoks görüntüsünden ötürü 

modernite birçok filozof ve bilim adamı tarafından sert bir üslupla eleştirilerek, her 

zamanınkinden daha farklı ve aykırı bir tanımla “ortak yaşamları kontrol etme ve çoğu zaman 

yok etme gücüne sahip devasa bürokratik örgütlerin gölgesi altında yaşamak” diye tanımlanmıştır 

(Sevindi, 2003; 9). Moderniteye göre zorunlu olarak kurulması gereken bu yeni yaşam biçimi 

ancak yeni bir şehir imgesiyle gerçekleşebilir. Bunu gerçekleştirebilmek için modernite yapay,  

kurgusal, indirgemeci söylemiyle yeni mekânlar, şehirler tasarladı. İnsan ve varlığın doğasından 
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uzak olarak tasarlanmış olan bu mekânlar zamanla yaşanılabilen yerlerden, yuvalardan çok insan 

ilişkilerinden binalara kadar her yönüyle sorunsal mekânlara dönüşmüştür.  

Modern şehrin bu görüntüsüne en önemli tepkiyi varoluşçuluk verdi. Çünkü ortada 

tarihsel fenomenin alt üst olduğu bir durum vardı. Modern insan, şehri, var olanın doğasına 

uygun olarak tasarlayacağı yerde şehrin ve varoluşun doğasını alt üst etmişti. Her yerde ve alanda 

kâr güdüsüyle hareket eden bireyler ve mekânlar sunmuştu. Bu da kısa zamanda bireye ve şehre 

bölünmüş bir yaşamın/dünyanın yolunu açtı (Laborit, 21, 25). Bunun en çarpık örneği 

metropollerdir. Metropoller göründüğünün aksine dışa dönük değil, içedönük yaşayan insanların 

toplanma merkezidir. Oralarda insanlar aynı mekânı, coğrafyayı paylaşsalar da birbirinden çok 

uzak düşmüş dünyaların bireyleridir. Öyle ki birbirlerine dokunmadan gezinen, karşısındaki 

insanları birer sosyal karartı sanan, tarihle olan bağlarını koparan, çevresini ve şehrin siluetini 

hayal meyal fark eden, iç dünyasının sefaletli dışarıdan bakınca belli olan bilinçsiz insan yığınları 

oluşturmuştur (Taburoğlu, 37–38). Böyle bir ortamda metropollerde bireyin günlük yaşamında 

insani ilişkiler gittikçe sönükleşti. Bunun yerini tekdüzelik, memnuniyetsizlik aldı. Metropollerde 

görüldüğü gibi modernitenin şehrin doğasında meydana getirdiği bu değişim onun tarihsel bir 

misyonu olan sıcak bir “yuva” olma özelliğini ortadan kaldırmıştır (Lynch, 2011: 5). Buna 

karşılık şehir “yatakhane”ye indirgenmiştir. “Tüm hayatın sönüp gitmesi, “şehrin” bir 

yatakhaneye indirgenmesi, varoluşun anlamsız bir tarzda işlevselleştirilmesi”ne neden olmuştur 

(Lefebvre, 2013: 22). Modern şehrin sorunsal bir duruma dönüşmesinin nedenlerinden biri de 

insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal yapısından kaynaklanan sorunlardır. Genelde denetim 

altında tutulabilen bu sorunlar modernitenin nesnelliği içerisinde problematik bir yapıya 

dönüşmüştür. Bu da kısa sürede şehrin dokusuna yansımıştır. Aynı zamanda şehir merkezlerinin 

gittikçe artan nüfus yoğunluğu, bireycilik, uzmanlaşma, bürokratik ilişkiler, aile bağlarının yok 



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

112 

olması, insanların adlarını sanlarını yitirmesi, toplumsal çalkantılar, bireyin kimliği kadar 

bozulan mimari görüntülerin de büyük bir etkisi olmuştur. Onların her biri insanı şehre, şehri de 

insana yakınlaştırarak mesafeyi ortadan kaldırmasına rağmen bireyleri birbirlerine daha da 

yabancılaştırmıştır. Bu durumların yaşanmasında modernitenin önemli süreçlerinden olan sinema 

ve TV’nin de büyük bir katkısı olmuştur. Her ikisi de ekran karşısında bireyi donuklaştırıp 

pasifleştirerek duyarsızlaştırmıştır. Böylece “modern” denilen insan kendini her geçen gün daha 

da artan bir yorgunluğun, bir gerilimin, bir endişe ve kaygının içerisinde bulmuştur. Bu yüzden 

modern insan her şeyde ve alanda “yozlaşmış bir yaratıktır” (Ortega Y Gasset, 1997: 59); 

mekânı, biçimi, değerleri ve her şeyiyle yozlaşmayı temsil etmektedir. Tüm bu durumların 

sonucunda modern şehir, kendisiyle birlikte insanı zenginleştirip yüceleştireyim derken bilinçli 

olarak yaşadığı mekânı kendine yabancılaştırmıştır. Bu da insanın şehir ve felsefeyle olan 

bağlarını koparmıştır. İnsanı sönükleştirerek bireysel bilinci “özel bilinç” ve “kamusal bilinç” 

diye ikiye bölmüştür.  

Modernite üretmiş olduğu yeni araç ve gereçlerle yaşamı kolaylaştırmasına rağmen bilinç 

kadar “gündelik hayat”ı da bir belirsizliğe sürüklemiş, naif kırılgan bir yapıya dönüştürmüştür 

(Lefebvre, 2012: 36–37). Böyle bir içerikle kodlanan yaşamda vicdan kaybolduğundan onların 

yerini sınırsız tüketim, akıldışı hırslar, kıskançlıklar, nefretler, nedensiz şiddetler almıştır. Onların 

her biri de insan ile şehir arasında “ahlâki kopuş”a yol açmıştır (Sennett, 283). Bu kopuş üzerine 

ortaya çıkan boşluğu ise insanın sorunlarına yanıt olamayan ve varoluş kaygılarını gideremeyen 

hız tutkusu, moda, eğlence, aşırı sporlar, fanatizm, kariyer, türlü fobiler doldurmuştur. Onların 

her biri bireyi Varlık’la/varoluşuyla yüzleştirmediği gibi iç dünyalarında büyük depresyonlar, 

kırılmalar, yıkımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yüzden modern şehirde insan bütün 

bir varoluş alanının farklı biçimlerde kuşatılmasından dolayı iddia edilenin aksine görece 
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özgürdür, gerçekte özgür değildir. Modern şehrin göreceli, yanılsamalı özgürlüğü negatif 

özgürlük kadar pozitif özgürlüğü de gölgelemiştir. Artık, özgürlük modern şehrin tüm kurum ve 

kuruluşları olmak üzere gündelik yaşamın her alanında geçici olarak değil varoluşsal-ontolojik 

olarak, yani “bedensel-ruhsal olarak ve ruhun soluğuyla yitirilmiştir” (Kierkegaard,
 
2003: 146). 

Şehrin varlığıyla özgürleşmesi gereken insanlar modern şehrin çıkmazları ve handikapları içinde 

yeniden köleleşmiştir. Havasının bile insanı özgür kıldığı şehirler zamanla hangi biçimde 

tartışılsa tartışılsın görece özgür mekânlara dönüşmüştür (Bumin, 39; Kayıkçı, 2007: 155). 

Modern şehrin bu görece özgür mekânlarında aşırı bir yoğunluk da vardır. Bu aşırı yoğunluk 

insanın, konut, iş, okul bulmayı, hatta bu hızlı devinime ayak uydurmasını güçleştirmekte, 

kendini ve çevresini kontrol edemez bir duruma sürüklemektedir. Bu da yalnızca insanın hareket 

alanını değil, çevreyle olan doğal bağını koparmakta, zararlı atıkların bile sağlıklı bir şekilde 

atılmasını zorlaştırmakta, çevre kirlenmesini en üst seviyeye çıkarmaktadır (Laborit, 142, 146–

147).  

Modern şehirde çevre doğal özelliğini kaybetmiştir. Şehir tüm mekânlarıyla kirli bir 

yapıya bürünmüştür, insan kadar o da nefes alamaz olmuştur. Bu durumu ortadan kaldırmak için 

yapay olarak oluşturulan park ve meydanlarla solunum yapması sağlanılmıştır. Fakat bu da onun 

bu durumuna çare olamamış, aksine yalnızlık, umutsuzluk ve yabancılaşma gibi başka sorunların 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hatta şehri yalnızca maddi kirlilikle değil biçimsel kirlilikle de baş 

başa bırakmıştır. Örneğin modern şehirlerde mekânlar hep aynıdır. İnsan, sokaklarda, caddelerde 

dolaştığında her şey aynı biçimde gözlerine gözükür. Çevrede hep aynı sıradanlık, tekdüzelik 

vardır (Lynch, 33). Şehirle ilgili tasarlanan ve çizilen her mekân, sokak, cadde, meydanlar 

“yabancılaşmış–yabancılaştırıcı”, hatta sömürgeleştiricidir. Bu sömürgeleştirme ise imge, reklam 

ve teşhir yoluyla gerçekleştirilmektedir. Modern şehirde hangi biçimde olursa olsun hep 
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geometrik olarak betimlenmiş ve tanımlanmış perspektifler hâkimdir. Ancak mekânın hepsi 

doldurulmamış bazı boşlukların bırakılması da ihmal edilmemiştir. Bu perspektifler ve boşluklar 

yüzünden modern şehir büyüleyicidir, fakat insanı yabancılaştırarak kendine çekmektedir 

(Lefebve, 2013: 17, 23–24, 143). Öyle ki, modern şehirde insan bu yabancılaştırıcı perspektifler 

yüzünden gökyüzünü dahi unutmuştur. Gökyüzünün kime ait olduğu ya da bir dekor mu olduğu 

sorularının yanıtını verememektedir. Modern şehirde gökyüzü herkese ait değildir, o yalnızca bir 

dekordur. Başka bir deyişle gökyüzü modern şehirde “insan için kimseye ait değildir, çünkü o 

artık mevcut değildir.” (Özdenören, 2011: 142). Çünkü modernitenin bir sonucu olarak şehirde 

mekânlar, varlık ve insan doğasından uzak olarak tasarlanıp bir güç gösterisi olarak çizilmiştir. 

Ayrıca “eşyanın ve insanların karşı karşıya geldiği bir mübadele” yeri olarak görülmüştür. Böyle 

bir mimaride mekânlar gözleri kamaştırsa da gerçekte insanı değilleyen, gölgede bırakan alanlar 

olmuştur. (Lefebve, 2013: 15, 34). Bundan dolayı modern insan çevresinde olup biten her şeye 

kayıtsızdır, Antik Çağ insanının tecessüsünden bile uzaktır. Örneğin modern şehirde insan için 

yalnızca varlık, evren, ruh değil gökyüzü bile bir meteorolojik olgu olarak görülmez. Artık hiç 

kimse bugünün ya da yarının hava durumunu öğrenmek için başını kaldırıp gökyüzüne dahi 

bakma ihtiyacı duymaz. Çünkü ona bu bilgiler radyo, TV, internet, cep telefonu operatörleri gibi 

belli merkezler aracığıyla ulaştırılmaktadır. Verilen bu bilgiler onun için yeterlidir. Artık, onun, 

hava durumunu öğrenmek için göğe bakıp kestirmesine gerek yoktur. Modern insanın gerek 

duyduğu tek şey, yağmurluk veya şemsiye alıp almayacağıdır. Bu durumda modern insanın gökle 

olan ilişkisi Babil’inki kadar bile değildir. Her Babilli için gökyüzünün varlığı bir gerçekti ve 

bunun farkındaydı. Göğü yere indirebilmek için oraya uzanan bir kule inşa etmişti. Oysa modern 

şehrin insanının böyle bir derdi bile yoktur. Çünkü “onun yere indirmeyi düşünebileceği bir göğü 

mevcut değildir. O gökyüzünden tümüyle mahkûmdur. New York’un herhangi bir gökdeleninin 
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Babil kulesinden daha yüksek olduğunda kuşku yok. Buna rağmen bu gökdelenlerin göğü yere 

indirmesi gibi bir kaygısı da yoktur. Çünkü bu gökdelenler göğü toptan iptal etmiştir.” 

(Özdenören, 143–144). İşte insanı bu durumdan kurtarmak için mekânın farklılaştırılması gerekir. 

Yani modern şehirlerin bu göreceli durumlarından kurtulmak için farklı imgesel algıları, örneğin 

varoluşu mekân tasarımlarına yedirmek gerekir. Bu gerçekleştirilemediği zaman insan ile şehir 

arasındaki ontolojik bağ kopar. Modernite her şey gibi şehri de nicelleştirip sayılabilir, 

öngörülebilir hale getirmesinden ötürü yalnızca ontolojik, mekânsal bir kopukluk değil 

epistemolojik bir kopukluğa da neden olmuştur (Lefebvre, 2013: 117). Bu kopukluk ise 

Castells’in de vurguladığı gibi ancak “doğaya dönüş”, yani “varoluş”a dönüşle gerçekleşebilir 

(Castells, 1997: 12). 

Modernitenin indirgeyici söyleminin bir sonucu olarak, yani insanı yaşamdan izole veya 

tecrit etmesinden dolayı modern şehirde doğal “yaşam alanı” ortadan kalkmıştır. Bunun yerine 

yapay yaşam alanları gelmiştir. Oysa Heidegger’in de dediği gibi insanın “Varlık”la kendi varlığı 

arasında olan ilişkisi yapay alanlar da değil doğal yaşam alanı olan meskende gerçekleşir. Bu 

ontik-epistemik bağ ise meskende dil aracığıyla kurulur. Bu yüzden dilin, kültürün, medeniyetin 

doğup geliştiği yer meskendir. O zaman dilin olduğu yerde “dünya” vardır, “tarih” vardır, “fizik” 

vardır, “psişik” vardır, “şehir” vardır. Bu adlarla dil varlığı söze döker, açığa, aydınlığa çıkarır. 

Bu nedenden şehirde adlar, mekânlar “Varlık”tan, ontolojiden kopmamıştır. Onlar aracılığıyla 

insan ve şehir özüne dönerek tarihselleşir. İşte Heidegger ““Hümanizm” Üzerine Mektup” adlı 

yazısında “… Varlık düşünmede dile gelir. Dil varlığın evidir. İnsan onun evinde barınır. …” 

(Heidegger, 2002: 37) derken bu durumu dile getirmektedir. Şehirde “Varlık” okunmakta, orada 

dile gelip söze dökülmektedir. Bu ilişkiyi Heidegger’den önce farklı bir biçimde Nietzsche’de 

söylemiştir. O, Zerdüşt Böyle Diyordu adlı yapıtının Birinci Bölüm’ünde “Zerdüşt’ün Ön 



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

116 

Konuşması” adlı metaforunda bu durumu anlatmaktadır. Bu metaforda Zerdüşt’ün inzivaya 

çekilip yaşadığı dağ doğal yaşam ortamıdır. Buna karşılık dağdan inip insanlara “ateş” (bilgi)’i 

götürüp paylaşmak istediği şehir (modern şehir) ise yapay yaşam alanıdır, insanın doğasının 

bozulduğu yerdir. Modern şehrin bu yapaylığını dönüş yolculuğunda İhtiyar Adam, Zerdüşt’ü:  

 

… uyuyanlar arasında ne işin var senin?  

… Yazık, karaya mı çıkacaksın şimdi? Yazık, gövdenin yükünü mü sürükleyeceksin 

yeniden?”  

… 

Gitme insanlara, ormanda kal! Hayvanlara git onlara gitmektense! Niçin benim gibi 

olmuyorsun – ayılar arasında bir ayı kuşlar arasında bir kuş? (Nietzsche, 1996: 18). 

  

diyerek uyarır. Nietzsche ve Heidegger’in eleştirilerinde görüldüğü gibi modern şehir, şehrin 

doğasını bozmuş, dokusunda yapısal dönüşümlere yol açmıştır. Bu da insan ilişkilerinin 

varoluşsal-ontik bir zeminde değil, yapay, kurgucu bir zeminde biçimlenmesinin yolunu açmıştır. 

Bundan dolayı modern şehir imgesinin şehre yüklemiş olduğu anlamları ve de “yaşam alanı” ve 

“mesken” kavramlarının neyi ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için Nietzsche ve Heidegger 

felsefelerini bu açıdan yeniden okumak gerekiyor. (Lefebvre, 2013: 79–80). 

Modernitenin neden olduğu ruh karmaşası her alana, mekân anlayışına bile yansımıştır. 

Modern şehir olabildiğince yalıtılmış, sivilleşmiş olmasına karşın insanların birbirleriyle 

bağlarını kopardığı mekânlara dönüşmüştür. Öyle ki, mekânlar yapay kurgulamalarla birlikte 

yaşayan bedenleri sınıflandıran alanlardır (Sennett, 149). Bu durum özellikle şehir mimarisinde 

kendini göstermektedir. Şehir imgesini her zamankinden daha çok tartışılan bir soruna 
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dönüştürmüştür. Günümüzde şehir imgesi genelde insan ile şehri kucaklaştıran tasarımdan 

uzaktır. Daha çok şehrin siluetini bozan, ona ruh ve can veremeyen, şehrin ne kadar, nereye 

doğru, nasıl ve kiminle büyüyeceğini öngöremeyen mimari anlayışlarının, çarpık yapı ve 

yerleşmelerin ortaya çıkmasına yol açan bir tasarım vardır. Şehir imgesinden anlaşılması gereken 

öncelikle genel görünümüyle yaşam arasındaki uygunluktur. Halkın bir arada bulunduğu 

mekânlar olan sokaklar, parklar, kütüphaneler, hastaneler, okullar, kısaca şehrin mimarisi bize bir 

görüş ve duyuş verir. Şehrin mimari bütününü içselleştiren insan şehri sever ve onunla bütünleşir. 

Eğer şehrin mimarisiyle kucaklaşamıyor ya da onu içselleştiremiyorsa o zaman ondan nefret eder, 

ondan uzaklaşır. Bu yüzden bir şehri sevmek ve onunla bütünleşmek, mimari ile Varlık/yaşam 

arasında kurulan bağla, yani mimari ve yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir (Sevindi, 101). 

Şehrin çevresinin imgelenebilirliğini arttırmak ise yapılanmayı ve görsel kimliği, yani planlamayı 

ontolojik bir zemine oturtmakla mümkündür. Planlama ile iktidar arasında doğrudan bir ilişki 

olsa da şehirde imgelenebilirlik otoriter bir zihniyetle değil, rasyonel bir bakış açısıyla olmalıdır. 

Böylelikle hem iktidar ile şehir arasındaki ilişkiyi hem de birinin anlamını diğerinden hareketle 

anlayıp kavrayabilmek daha da kolaylaşacaktır (Castells, 112, 217). Böyle bir tavır ise şehir 

politikasının yolunu açmakta ve önemini ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili bir başka sorun 

da planlamada bu imgelenebilirliğin nitelikleri ve içeriğinin ne olacağıdır. Bu nitelik ve içerikler 

düşünür, yazar, eleştirmen ve şehir planlamacıları tarafından farklı biçimlerde dile getirilse de 

genelde içerikleri aynıdır. Örneğin Keleş’e göre şehir planlamasının nitelik ve ilkeleri; genellik, 

geniş kapsamlılık, uzun süreli olma, zorunluluk, nesnellik, açıklık (saydamlık) ve esneklik 

ilkeleri olmalıdır (Keleş, 2012: 277–280). Kevin Lynch’a göre şehrin imgelenebilirliğinin içeriği 

ise beş alanda düzenlenmelidir. Bunlar; “yollar, sınırlar/kenarlar, bölgeler, düğüm/odak noktaları 

ve işaretlerdir.” (Lynch, 51). Bu içeriklerin amacı ise hem şehrin hem de bireyin tanınabilirliğini 
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artırmaktır. Ancak bu içerikte düzenlenmiş ve yapılandırılmış bir şehir, insanı kucaklayacak 

biçimde doğasına uygun olarak tanımlayacaktır. Fakat şehrin ve çevresinin iyi düzenlenmiş 

olması her zaman yeterli değildir. “Şiirsel ve sembolik de olmalıdır. Bireylerini ve karmaşık 

toplum düzenini, isteklerini ve tarihsel geleneklerini, doğal ortamın ve kent yaşamının karmaşık 

işlev ve hareketlerini yansıtmalıdır.”  (Lynch, 132). Bu basit planlama mantığı bile gösteriyor ki, 

bir nesne olduğu kadar bir özne de olan şehrin organik yapısı yalnızca mühendislik bilimleriyle, 

bir cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz. Böyle bir bakış açısı şehrin “… “şiir ve metafiziğini” 

anlayamaz  (Bumin, 4). Çünkü şehrin görünüşü okunaklı ve görünür olduğu zaman korku ve 

karmaşa kendiliğinden ortadan kalkar. Bundan dolayı şehrin sahnesini korkuların sahnesine değil 

varoluşun anlamlandırıldığı bir sahneye dönüştürülmesi gerekir. Bu da mekân, zaman ve 

hareketin her üçünün bir arada bütünleşmesiyle gerçekleşir. O zaman şehrin sınırlarını çizen 

varoluş ekseninde mekân, zaman ve harekettir. Bu sınırlar yalnızca insana değil, mekânda 

“değişen canlı ve cansız tüm varlıklara, eşyaya bir anlam getirir” (Sevindi, 101). Şehri 

varoluşuyla bütünleşmiş tarihsel bir canlıya dönüştürür. Ancak çoğu zaman olması gereken bu 

görünüm şehirsel mekânın siyasallaştırılmasından dolayı gerçekleşememekte ve birey kadar şehir 

de varoluşunu anlamlandıramamaktadır (Sassen, 2012: 96). Bu yüzden mitoloji medeniyetlerinde 

de olduğu gibi sivil şehirsel alandan siyasallaştırılmış şehirsel alana doğru kaymanın giderek 

arttığı ve güçlendiği bir yapılaşmaya doğru dünya hızla kaymaktadır. Öyle ki birçok metropol 

şehir, mekân ya da yerler kendi ideolojik söylemleri ya da o söylemin siyasal liderleriyle 

adlandırılmaktadır. Şehirlerin mimari yapısından çevresel düzenlemesine kadar ortaya çıkan 

siyasal durum karşısında bireyin kendisini yaşamı/dünyayı yeniden anlamlandırabilmesi için 

yerellik kavramını yeniden düşünmek gerekir. O halde gerçek şehir varoluş ve yerellikle birlikte 

sözün, diyalogun, farklılığın olduğu fakat bu farklılıkların ahenkli bir uyumla işlediği yerdir. 
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Ancak “[k]usursuz bir uyum değil, bir çatışma alanıdır. Aynı şeyi düşünüp benzer işleri yapan 

insanların değil, farklı düşünüp, farklı işler yapan, farklı şeylerden mutlu olanların bir araya 

gelmesinden” oluşan mekândır (Bumin, 37). Böyle bir bakış açısı şehrin doğasına çok zenginlik 

katar.    

Modern şehir tüketen şehirdir. İnsanı, doğayı, her şeyi tüketen şehirdir. Modern insan 

şehri tüketeyim derken, şehir onu tüketmiştir. Modern yaşam ile insan şehirden, mekândan, 

doğadan yalıtılmıştır. Bu yalıtılmışlıktan kurtulmak için insan, hem kendini hem de doğayı 

yeniden keşfetmelidir. Nasıl ki her doğa parçasının kendine özgü bir kokusu varsa her şehrin de 

kendine özgü bir kokusu vardır. Modern insan bu kokuyu tekrar bulup ortaya çıkarmalıdır. Ancak 

modern şehrin doğasında bu koku yoktur. Orada var olan koku yozlaşmanın, çürümenin, ziftin, 

asfaltın, kömürün, kükürdün, kirlenen derelerin, körfezlerin ve denizlerin kokusudur. Modern 

şehirde şehrin kendine özgü sesi de duyulmaz olmuştur. Gelen ses makinenin çarkları arasında 

ayakta kalabilmeye direnen modern insanın çığlıklarıdır. Yine eski şehirlerde var olan her şehrin 

kendine özgü rengi modern şehirlerde yoktur. Oralarda tek bir renk vardır. O da “kurşuni” 

renktir. Tüm şehirlerde kurşuni bir görüntü vardır. Gökyüzü bile ev ve fabrika bacalarından, 

egzozlardan çıkan zehirli gazlardan dolayı hep kurşunidir. Bu gazlar gökyüzünün parlak, çekici 

mavisini bile kurşunileştirmiştir. Kurşunilik her yer ve alanda yapaylığı temsil eder. Modern şehir 

de yapay olduğundan kurşunidir. Bundan dolayı modern şehirde renkler doğanın bir parçası 

değil, insan elinden çıkmadır, yapaydır (Özdenören, 161, 165).        

Modern şehrin bu tablosu karşısında hayatın anlam ve değerini anlamak için ortaya çıkan 

rasyonel felsefe, büyük metafizik sistemleri, nesnel kuramlar ve bu merkezde gelişen nesnel 

bilim, teknoloji ve şehir imgesi insan varlığının sorunlarını kavramaktan aciz olduğu kadar 

bireyin varoluşçu kaygılarına da hitap edemedi. Büyük metafizik sistemleri, nesnel bilim, 
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teknoloji veya modern şehir tasarımı çözümden çok sorunlar yarattı. Varoluşçuluğa göre modern 

şehrin bireyselliği, özgürlüğü, itaate zorlayan baskıları, bilim ile bürokrasinin sevgi ve saygınlığı 

tehdit etmesi ve yoksulluk gibi nesnel eylemler insanda büyük bir kaygıya yol açtı. Birbirinin 

kopyası olan bireyler gibi aynı tornadan çıkan şehirler üretildi. Bu doğrultuda geliştirilen sosyal 

mühendislik projeleri de yetersiz kaldı, insanı düştüğü durumdan kurtaramadı. Bu durumu 

Soccio, tarih felsefecisi Samuel Enoch Stumpf’tan hareketle şöyle anlatmaktadır: “… Ve 

teknoloji… İnsanları makinelerin ritmine uymaları için zorlayan bir ivme kazanmıştır. İnsanlar 

her alanda kendilerine has insani özellikleri yitirmektedirler. “İnsan” olmaktan “zamir” olmaya, 

“özne” olmaktan “nesne” olmaya doğru yol alan bir dönüşüm söz konusudur.” (Soccio, 2010: 

653). Modern teknik, Varlık/yaşamın gizini açacağı, onu bize gizlilikten-çıkmış-olarak 

yaklaştıracağı yerde yaşamı ve doğayı daha da kaotik bir yapıya büründürmüştür. Bu yüzden 

modern teknik anlayışı Antik Yunan’daki gibi değildir. Heidegger’in de söylediği gibi, 

“[m]odern teknikte hâkim olan gizini-açma, doğaya, onun söküp alınabilecek ve depolanabilecek 

enerjiyi tedarik etmesi şeklinde makul olmayan bir talebi dayatan bir meydan okumadır” 

(Heidegger, 1998: 55).  

Varoluşçuluk içerisinde modern şehrin imgesine doğrudan olmasa da ilk sistemli eleştiriyi 

Kierkegaard yapmıştır. Ona göre yaşamın anlamını açıklamak için ortaya çıkan evrensel ilkeler 

bireyin yaşamış olduğu çıkmazlarına öncelik tanımalı, bu çıkmazları açığa vuracak felsefeler 

geliştirmeli, dünyanın bütün gerginliğinden ve trajedisinden yoksun bir yaşam oluşturulmalıdır. 

Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan modernite bunu başaramamıştır. Modernitenin nesnellik ve 

bireysellik adına ürettiği bilgi ve teknoloji insanı birçok alanda yıkıma uğratmıştır. Bireysellik ve 

nesnel bilim, ahlâkın doğaüstü temellerini törpüleyip sarsmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan her 

nesnel, somut, sistematik bilgi birikimi yaşamın anlamını açıklayamamış olsa da onun 
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teknolojisi, icatları insanı geçmişten koparmıştır. İnsan ne kadar direnirse dirensin yeniden kök 

salamamış, bir günden ertesine ayakta kalabilmekle yetinmiş, başlangıcına dönememiş, kendini 

yenileme gücünü bulamamıştır (Sevindi, 11). Artık kendisini hep metalarla, örneğin bir cep 

telefonu, bir otomobil, bir evle anlatıp tanımlamaktadır. Bu da şehrin kültür ile yaşam arasındaki 

bağları koparması gibi modern insanın da kültür ile yaşam arasındaki bağları koparmasının 

yolunu açmıştır. Aslında bu durumu varoluşçuluktan önce Hegelci felsefi sistemler gibi 

nesnel/rasyonel sistemler ve kuramlar da fark etmişti. Ancak onlar, yalnızca var olan durumu 

tanımlayıp soyutlamalar yaptığından karşısında duran ontolojik gerçeği, “var olan bireyi” asla 

göremediler. Bu durum modern şehrin imgesi ve kurgusuna da yansımıştır. Modern şehir de 

bireyselleşmenin önündeki tüm engelleri aşmaya yönelik uğraşlar vermesine karşın önünde var 

olan bireyi görememiş, onu nesnellik adına yalnızlığa terk etmiştir. Bu gelişme başta Kikerkegard 

olmak üzere tüm varoluşçuları “hakikat nesneldir” diyen görüşlerin eleştirisine yol açmıştır. 

Çünkü nesnellik varoluşa yabancıdır. Bundan dolayı modern bireyi düşmüş olduğu yazgısından 

kurtarmak için yapılan tüm modern arayışlar zamanla anlamsız ve değersiz kalmış, amacına 

ulaşamamıştır. Modern birey, modern şehir ile modern toplumun yapısına ve içinde yaşadığı 

sosyal evrene ait bir varlık olamadığından kendini yaşamdan uzaklaştırmıştır. Modern şehir 

nesnellik adına oluşturulmuş yeni toplum/topluluk örgütlenmesiyle bireyi törpüleyip 

sıradanlaştırarak yabancılaştırmıştır. Modern yaşam insanı bireyselleştireyim derken 

Kierkegaard’ın da dediği gibi pek çok bireyi tek birey haline getirerek matematiksel bir eşitliğin 

peşine düşmüştür. Bu ise insan ile yaşam, insan ile dünya ve insan ile şehir arasında bir ayırım 

meydana getirerek hepsini aynı kalıpla biçimlendirmiş, genellemeler ve soyutlamalara yol 

açmıştır. Böyle bir durumu yaşayan birey kendini özdeşleştireceği bir şehre, bir topluluğa, bir 

gruba gereksinim duyar. Birey ancak böyle bir ortamda ait olmak duygusunu yaşayabilir. O 
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zaman gerçek anlamda özne olmayı temel alan topluma, başka bir deyişle “hakikat içinde bir 

özne olmayı” öğreten şehirlere gereksinim var (Soccio, 674).   

İnsan, varlığının bilincine şehirde varır. Ancak modern şehir bunu kesintiye uğratmıştır. 

Modern şehrin, bilincin varoluşla kucaklaşmasını engelleyip insanı yazgısıyla baş başa bırakması 

ve her şeyde nesnel bir yaklaşım sergilemesi insanı varoluşundan uzaklaştırmıştır. Bu da hakiki 

anlamda özne olmasını engellemiştir. Modern birey özne olamadığından da “sözde özne”ye 

dönüşmüş, sahici olmayan kurgulanmış yaşamların yaşanmasının yolunu açmıştır. Buna karşılık 

“… “hakiki anlamda” bir özne olmak, kendine özgü, sahici bir birey şeklinde yaşamaktır.” 

(Soccio, 677). Özne olmak insanı Descartes’ta olduğu gibi yalnızca ontolojik bir zemine 

oturtmak değil, onu ontolojik bir zemine oturttuğu kadar varoluşsal bir zemine de oturtmaktır. 

Modern şehirde öznenin var olmadığının en önemli kanıtı bu şehirlerde “başkası”nın varlığından 

söz edemememizdir (Kierkegaard,
 
2000: 36). Bir öznenin “özne” olabilmesi için başkası’na 

gereksinim vardır. Başkası’nın varlığının farkına varan kişi, dünyayı/yaşamı aynı düzlemde 

paylaşmış olur. Böyle bir mekânda hiçbir kişi arasında hiçbir ayrım yoktur. Artık, “[h]erkes 

kendinden Başka olmak suretiyle Başkalarıyla aynıdır.” (Direk, 2009, 32). Sartre bu durumu 

L’être et le néant (Varlık ve Hiçlik) adlı yapıtında “Nesne-Biz” (Nous-objet) deyimiyle 

kavramlaştırır. Ona göre her insanın, “birlikte-varlık” olması ya da bütün insanlarla birlikte varlık 

olmamız, başka bir deyişle insanın topluluk halinde yaşama zorunluluğu “biz” deneyimini ortaya 

çıkarmıştır. Ancak bir tane değil, birbirinden farklı iki tane biz deneyimi vardır. Bunlar; “özne-

biz” ve “nesne-biz” deneyimleridir. “… “Biz” dinliyoruz, “biz” saldırıya geçiyoruz, “biz” 

suçluyu mahkûm ediyoruz, “biz” şu ya da bu gösteriyi izliyoruz.” biçiminde ortaya konan her şey 

bir ortak eylemdir ya da ortak bir algının nesnesidir (Sartre, 1950: 484–485). Özne “biz” de hiç 

kimse nesne olmadığından sürekli başkasıyla bir çatışma içerisindedir. Oysa “biz”, yalnızca 
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eylemde bulunan bir grubu değil, birbirlerini öznellik olarak kabul eden bir öznellikler çokluğunu 

kuşatır. O zaman yalnızca bir “özne-biz” yoktur. Bir “nesne-biz” de vardır. Bu durumu 

Sartre’dan hareketle şöyle açıklayabiliriz: “Biz onlara bakıyoruz”daki “biz” ile “onlar bize 

bakıyorlar”daki “biz” aynı şey değildir, aynı ontolojik düzlemde yer almazlar (Sartre, 486). 

Demek ki, “nesne-biz” deneyimi “özne-biz” deneyiminden yalnızca dilbilimsel açıdan değil, 

ontolojik olarak da farklıdır. “Nesne-biz” deneyimi, “doğrudan doğruya üçüncü kişiye, yani 

başkası-için-varlığıma bağımlıdır ve başkası-için-dışarıda-varlığımın temeli üzerinde oluşur.” 

(Sartre, 502) Nesne-biz’e insanların günlük yaşamda kullanmış oldukları aynı mekân ve nesneleri 

örnek olarak verebiliriz. Örneğin insanların aynı diziyi izlemeleri, aynı radyoyu dinlemeleri, aynı 

metroya binmeleri, aynı gazeteyi okumaları gibi. İnsanlar bu eylemlerini hep bir topluluk içinde 

gerçekleştirdiklerinden onların her biri “nesne-biz” örnekleridir. “Nesne-biz” deneyimi kişinin 

öznelerarasılık deneyimiyle toplumsal ilişkiler karşılıklı olarak kurulabilmenin yolunu açar. 

Özenelerarası bütünlüğü içinde insan kendi kendisinin bilincine varır. Bölük pörçük 

deneyimlerden kendini kurtarır. Böylece kişi başkası’nın varoluşunun farkına varır, onun 

varoluşunun farkına varmasıyla da kendi varoluşunun bilincine dönmüş olur. O halde “özne-biz 

deneyimi başkasının kökensel deneyimi üzerinde inşa edilir” (Sartre, 500). Buna karşılık nesne-

biz olamayan birey kendi-için varlık olamayacağından kendinde-varlık ile çatışır. Çünkü bu 

birey, modern şehrin tekdüzeliliğinde kendi-varlığının bilincinde değildir. Görüldüğü gibi 

Sartre’da özne-biz deneyimi modern şehrin bile görmezlikten geldiği başkasının kökensel 

deneyimi üzerinde inşa edilir. Bundan dolayı modern şehirde insan ne özne olarak duyumsanır, 

ne de nesne olarak kavranılır. Öyleyse “nesne-biz deneyimi ile özne-biz deneyimi arasında hiçbir 

simetri yoktur. Birincisi gerçek bir varoluşun açığa çıkmasıdır ve başkası-içinin kökensel 

deneyiminin sıradan bir zenginleşmesine karşılık gelir. Öteki, işlenmiş bir evrenin ve ekonomik 
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yönden tanımlanmış bir toplumun içine dalmış tarihsel bir insan tarafından gerçekleştirilen 

psikolojik bir deneyimdir; hiçbir tikel şeyi açığa çıkarmaz, yalnızca öznel bir “erlebnis” [yaşantı, 

deneyim; expérience]’tir.” (Sartre, 502). “Nesne-biz” deneyimi “özne-biz” deneyiminden farklı 

olmasına rağmen modern şehir her yerde ve alanda tümüyle “özne-biz”i önplana çıkardığından 

insan, kendini hep başkasıyla çatışma içerisinde bulmuştur. Kierkegaard’a göre modern insanın 

hem özne olamaması hem de modern şehrin insanı, bilinci ve varoluş sürecini anlayamayışının, 

başka bir deyişle Varlık/yaşamın gizini açamamasının nedeni Heidegger’den farklı bir deyişle 

bilim, özellikle de doğa bilimleridir. Doğa bilimleri her şeye simetrik olarak yaklaştığından 

onların varoluş serüvenlerini anlayamamıştır. Eğer çağımızda her alanda bir çürüme görülüyorsa 

bunun nedeni doğa bilimleridir. “Sonunda bütün çürüme doğa bilimlerinden gelecek”tir 

(Kierkegaard, 2000: 215).   

Modern şehir nesnellik adına hep ölçülebilen şehirdir. Her şey ölçüme dökülür, sayılarla 

ifade edilir. Oysa her şey sayılarla ölçülemez, ölçülse bile her zaman insana aynı standartta bilgi 

veremez. Tümel, evrensel, genel geçer doğruları veremez. İnsana nesnellik adına yanlış ve hatalı 

seçimler de yaptırabilir. Birçok konuda ve alanda “… “evet-hayır-belki-bilmiyorum-tamam-

bekle-henüz-değil-olabilir” kabilinden “saçmalamalarımız”, …” (Soccio, 679) ve usandıran 

kararsızlıklarımız bundan dolayı yaşanmaktadır. Kierkegaard’ın da dediği gibi hemen hemen her 

konuda yalnızca nesnel ve rasyonel davranarak seçim yapamayız. Çünkü “yaşamak basit, açık, 

net bir “seçme” oyunu değildir.” (Soccio, 679). Aslında insanın usandıran kararsızlıkları 

yaşamasının nedeni onun kendisine ve doğaya karşı duymuş olduğu umutsuzluktur. Bu durumun 

ortaya çıkmasını da modern şehir tetiklemiştir. Bu açıdan modern şehir aynı zamanda umutsuzluk 

şehridir. Umutsuzluk şehirleşme süreciyle birlikte, daha doğrusu insanın doğasında ruhunu 

kemirici bir güç olarak hep var olsa da moderniteyle birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. Her 
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insan doğası gereği bir umutsuzluk içindedir. Çünkü insan sınırlılığın ve sonsuzluğun, 

ölümlülüğün ve ölümsüzlüğün bir arada bulunduğu doğuştan gelen bir niteliğe sahiptir. Bu, bir 

tür Kartezyen ikilik olmasa da moderniteyle birlikte insan doğasında giderek derinleşmiştir, 

kangren bir yaraya dönüşmüştür. İnsanın ben-bilincini yitirme korkusu da bu yarayı 

derinleştirmiştir. Bu da zamanla insanda epistemik ya da ahlaki doku kayıplarına yol açarak 

“ölümcül hastalık” olan umutsuzluğun yaygınlaşmasına ve kök salmasına neden olmuştur. 

Umutsuz kişi ölesiye bir hasta olduğundan dünyada/yaşamda “kendi” olarak var olma 

mücadelesini yitirmiştir. Modern şehirde kendisini her dönemden daha çok hissettiren 

umutsuzluk, benlik ve ruh’un kendini ve tüm ilişkilerini sardığından artık evrenselleşmiştir. 

Böyle bir durumun içinde kalıp cebelleşen insanda benlik ne kendi kendine yönelebilmekte, ne de 

kendini yeniden inşa edebilmektedir. Ne zaman kişi umutsuzluktan kurtulursa benlik o zaman 

“kendi kendine yönelerek, kendi olmak isteyerek, kendi saydamlığı içinde onu ortaya koyan 

gücün içine dalar.” (Kierkegaard, 2001: 23). Kierkegaard’a göre, insanın bu olumsuzluktan 

çıkması ancak sonluluktan sonluluğa geçişiyle mümkündür. Başka bir deyişle kişinin, benliğe 

yabancılaşma anlamına gelen umutsuzluktan kurtulabilmesi ancak bireyin yaratıcısıyla karşı 

karşıya gelme cesaretini gösterebilmesiyle gerçekleşebilir (Kierkegaard, 2001: 93). İşte modern 

şehir hem cesaretin olmadığı ölçülebilen nesnel bir dünya hem de umutsuzluklar dünyası 

olduğundan ikiyüzlüdür, sorunsaldır. Ona bu cesareti verecek olan insanın varoluş kaygısıdır. Bu 

yüzden onda kaygının nesnesi Tin’e ve dış dünyaya karşı duyulan korku değil “hiçlik”tir 

(Kierkegaard, 2003: 108). Ancak insan varoluşsal kaygılarını giderebilmesi için kendini günlük 

kaygılardan, daha doğrusu modernitenin neden olmuş olduğu kaygılarından kurtarması gerekir. 

Oysa insan modernitenin bu kaygılarından kurtulmaya çalışırken kaygısını daha da artırmakta, 

modernitenin göreceli özgürlüğü insanın kaygısını her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Bu 
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yüzden modern şehrin kaygısı, “Özgürlük ile Suç arasındaki ilişkidir” (Kierkegaard, 120). Kaygı 

sonucunda içe dönüklüğünü gerçekleştirmeyen kişi, kendisiyle olduğu kadar çevresiyle ve dış 

dünyayla olan dolaysız ilişki kurma olanağını da yitirmiştir. Ayrıca modern şehir insana kendi 

varoluşunu unutturarak kaygının amacını ve yönünü de değiştirmiştir.  

Modern şehir umutsuzluğun şehri olduğu kadar monoton bir hayatın, ayrışmaların, 

memnuniyetsizliğin, hüznün ve nefretlerin de olduğu bir şehirdir. Hevesler ve zevkler sürekli 

olarak değişmektedir. Bunun sonucu olarak da insanlar sürekli birbirlerini eksiltmektedir. Bu da 

hem nefreti doğurmakta hem de ahlâk dışı bir yaşamın yolunu açmaktadır, hatta onu 

meşrulaştırmaktadır. Nefretin temelinde öteki bilinçleri yok etmek, yani “başkası”nın bir daha 

asla nesne olmaması vardır. “Nefret eden kendi-için, kendi-içinden başkaca bir şey olmamayı 

kabul eder”. Ancak bu projeyi birey hiçbir zaman başaramayacağından bu durum onun için hep 

bir yenilgiyle sonuçlanır (Sartre, 481–483). Gerçekten modern şehir aşırı benmerkezciliğin, aşırı 

kin, kıskançlık, kibir gibi tutkuların çok yoğun yaşandığı yerdir. Tutkulu, kargaşalı bir şehir her 

şeyi devirir, her şeyi alt aşağı eder, her şeyin içeriğini boşaltıp anlamsızlaştırarak duyarsızlaştır. 

Bu da bireyde hem iç dünyasında hem de bütün ilişkilerinde düşünsel bir gerilim yaratır, her 

şeyin dimdik ayakta olduğu görülse de “hayatın bütününü anlamsız hale getirir: öyle ki, her şey 

olgusal olarak varolmaya devam ederken bir yandan da diyalektik bir aldatmacayla, privatissime, 

gizli bir yorumda bulunur –aslında [hiçbir şey] var değildir.” (Kierkegaard, 2000: 240–241). 

Bundan dolayı modern şehirde insanlık adına üretilen her şey birer yanılsamadır. Bu yanılsama 

ise göreceli özgürlük gibi benlik ile yaşam/dünya arasında ontolojik-epistemolojik bir kopukluk 

meydana getirmiştir.  

Modernitenin her alanda olduğu gibi kendi şehir tasarımını alternatifsiz tek bir tasarım 

olarak göstermesi modern şehrin yanılsamalarını gizlemiştir. Buna rağmen bu yanılsamalar 
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kendini yalnızca gündelik yaşamda değil, felsefe, politika, mimari ve sanat gibi birçok alanda 

göstermektedir. Örneğin modernite felsefi yanılsama kendini tek sistem arayışlarında 

görevlendirmek olup, “filozofun bütün dünyayı tek bir sistemin, kendi sisteminin içerisine 

kapatabileceğine” inanmasıdır (Lefebvre, 2013: 144). Şehircilik yanılsaması ise matematiksel 

olarak tasarlanıp çizilen mekânlarda insanların kendilerini bir boşluk içerisinde bularak 

yabancılaşmasıdır. Varoluşçuluk bu açıdan da modern şehir imgesini eleştirmeyi sürdürmektedir.  

 

Sonuç  

Görüldüğü gibi şehrin doğal olarak mı, yoksa yapay olarak mı oluştuğu sorunu felsefeyi 

en çok meşgul eden sorunlardan biridir. Tüm tartışmalara rağmen şehrin doğası hâlâ bir gizdir, 

gizemini korumaktadır. Buna rağmen şehir ile felsefe arasında varoluşsal-ontolojik bir bağ vardır. 

Bu zorunlu bağ modernitenin şehir imgesiyle sarsılmış ve yitirilmiş olsa da tarihin birçok 

döneminde örneğin mitoloji uygarlıklarında bile en açık bir biçimde gözlenebilmektedir. Örneğin 

mitolojide şehir hem tanrılaştırılan bir mekân hem de bir yuvadır. Aslında modernitede de mekân 

mitoloji uygarlıklarında olduğu gibi hem insanı yüceleştiren bir mücadelenin verildiği hem de 

insan ile şehrin kendini gerçekleştirme serüveninin yaşandığı yer olarak düşünülmüştür. Ancak 

bunu pratikte gerçekleşememiştir. Bilimin aksine birçok filozofa göre insanı yerleşmeye, 

şehirleşmeye iten temel saikler “irade”, “düşünme”, “ortak yaşam”, “inşa etme” ve “oturmak” 

edimidir. Hepsinin üzerinde katalizör bir görev yüklenen ise “oturmak”tır. O halde şehirleşme 

yalnızca bilimsel ve teknik özellikleri olan bir sosyal pratik değil, aksine varoluşsal-ontolojik 

öncelikleri olan ahlâki, sosyal pratiktir.  

Tarihsel süreçte şehir, “uygarlık”, “ilerleme”, “aydınlanma”, “özgürlük”, “üretim”, 

“çeşitlilik”, “zenginlik” gibi olumlu kavramları vurguladığı gibi “çöküntü”, “kaos”, 
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“düzensizlik”, “yalnızlık”, “umutsuzluk”, “suçluluk”, “yoksulluk” gibi olumsuz kavramları da 

vurgulamaktadır. Şehir insana her şeyiyle toplumsal, kültürel, varoluşsal bir karakter sunar. 

Toplumsal yapı değişti ölçüde o da değişip iyileşmekte, sorunların çözümüne katkı 

sağlamaktadır. Her çağda ve dönemde taşıdığı simge, anlam ve değerleriyle insana yeni bir dünya 

sunmaktadır. Şehir bu kurgulamalarıyla insanı ya yüceltmekte ya da yeni bir bunalımın içerisine 

sürüklemektedir. Bu olumsuz durum ise şehir imgesinin Varlık/yaşam ve doğaya bakış açısından 

kaynaklanmaktadır. Aslında şehir, doğası gereği kötü değildir. Onu kötü kılan insandır; onun 

ihtiraslarıdır. Çünkü şehir, bilgi veren, eğiten, dili ve kültürü geliştiren ve koruyan bir yuvadır. 

Bu yuvayı yaşanılmaz saldırgan, şiddet içerikli bir mekâna dönüştüren ise insanın bitmek bilmez 

memnuniyetsizlikleri, hırs ve arzularıdır. Onların ve insanın daracık yerlere, eve, sokağa, parka 

kapatılmasının bir sonucu olarak da modern şehirde bireyin hem kendisine hem de dışa dönük 

saldırganlıkları artmıştır. Öyle ki şehir birey tutkulu ise farklı bir görüntü, tutkusuz ise farklı bir 

görüntü almıştır. Tutkulu şehir kaotik bir şehir olup, her şeyi deviren, her şeyi alt aşağı edendir. 

Buna karşılık tutkusuz şehir ise düşünen, tefekkür edendir. Tutkulu şehre en önemli eleştirileri 

varoluşçuluk akımı yapmıştır. İnsanın yeniden dirilişi, inşası ve imarının yollarını arayan 

varoluşçuluk, öncelikle insanın modern şehirde bireyselleştirilerek/tekilleştirilerek 

yığınlaştırılmasını ve bu yığın içerisinde kayboluşunu, kitle içerisinde sıralanışını ve sıradanlığını 

gündeme getirmiştir. Varoluşçuluk, modern şehrin/toplumun insanı özgürleştirip eşit yurttaşlık 

hakları vermesine rağmen onu, bu özgürlük ve haklar adı altında pasifleştirip eylemsizleştirdiğini 

düşünür. Yine o, bilgi, teknoloji ve ekonomi alanlarında insanın hayat standardını yükselttiğini 

kabul etse de, aslında bunun birer yanılsama olduğunu ve insanı onlarla gerçekleşen bir mücadele 

içerisinde varoluşunu yabancılaştırdığını savunur. Hatta siyasal haklarda olduğu gibi ekonomik 

haklarda da sürekli ekonomik uğraşların ve çatışmaların içerisinde kalmasından dolayı insanın 
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kendine ekonomik bir güvence yaratabilmesi adına kendi kişisel özgürlüklerini, en önemlisi de 

“varoluş”unu kaybettiğini ileri sürer.   

Kısaca varoluşçuluğun temel kaynağı modern toplum, dolayısıyla da onun en önemli 

ürünlerinden biri olan modern şehirdir. Varoluşçuluk temel düşüncelerini eyleme dökerken 

modern şehrin imgeleri ve sonuçlarından biri olan bireysellik gibi bir bireyselliği öne sürmekten 

kendini alıkoyamamıştır. Ancak bu bireysellik bir toplum ya da kültür düşmanlığı değildir. 

Aksine kişinin istediğini yapma özgürlüğüne, her yerde ve her şeyde tek tipleşmeye ve 

buharlaşmaya karşı bir protestodur. Bu durumu ortadan kaldırmak için kişinin kendisini sıcak bir 

yuva içerisinde hissedebileceği açık park ve rekreasyon alanlara, kültür mekânlarına, yani insan 

odaklı şehirlere, şehirleşme planlarına, yöresel ve doğaya uygun mimariye gereksinim vardır. 

Bunu gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek en önemli sorun, Tanpınar’ın dediği gibi şehirleri inşa 

edip yapılandırırken benlik buhranını yenebilecek ve de insanı kendisi ve doğayla barıştırabilecek 

varoluşsal-ontolojik bağ, başka bir deyişle “mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız” (Tanpınar, 

2011: 214) sorunudur. Zaten varoluşçuluk her şeyden önce modern şehrin yaratmış olduğu bu 

kopukluğu onarmak için ortaya çıktı. Sonuç olarak varoluşçuluk, modern şehrin tek düzeliğine, 

bireyselliğine, sıradanlığına ve her alandaki çürümüşlüğüne bir tepki olarak otaya çıkmıştır. 

Ancak varoluşçuluk modern şehir imgesine birçok açıdan eleştiri yapmasına karşın yeni bir 

yöntem ve sistem geliştiremediğinden onların her biri irrasyonel bir eleştiri olarak kalmıştır.  
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ABSTRACT 

Up to our day, the isolated stance of the universities from other institutions in the society and 

from the practicalities of daily life by prioritising academic activities and theoretical directions 

has been observed to cause the students to distance themselves from the society at large as well as 

reducing their motivation to education. With the change in the functionality of universities in the 

society, important changes are being observed in university students   who need access to rapidly 

changing knowledge in order to use it to develop themselves for their professional lives ahead.  

This is the report of in-depth interviews with university students after the completion of  ‘To-

gather with Children Project’ (TCP). TCP has been developed in Istanbul and implemented in 

conjunction with General Directorate of Social Services and Child Protection Agency and applied 

through one academic year in collaboration with children living in Istanbul streets. General 

Directorate of Social Services and Child Protection Agency is the core agency responsible for 

street children and their protection in Turkey.  The aim of the study is to determine the 

contribution of social responsibility projects to the students’ educational gains and personal 

developments. Findings of the study strongly suggest that taking part in such a project contributes 
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not only the professional development of the students but emotional, social, consequently the 

quality of higher education.  

Key words:  

University Education, social responsibility projects, collaboration, street children  

 

ÖZET 

Yakın zamana kadar üniversitelerin toplumdan uzak bir şekilde akademik çalışmalarını yürüttüğü 

ve daha çok kuramsal temelli bir yönelimle uygulamadan ve toplumsal gereksinimlerden uzak 

kaldığı görülmektedir. Öğrencilerin uygulama ile gerçek anlamda tanışmaları genel olarak ancak 

okuldan mezul olduktan sora iş hayatının içinde olabilmektedir. Üniversitelerin değişen işlevleri 

ile birlikte, bir an evvel kendilerini geliştirerek iş yaşamın atılmak isteyen öğrencilerin 

davranışlarında da önemli değişimler gözlemlenmektedir. Bu makale, İstanbul’da bir vakıf 

üniversitesi öğrencilerinin bir akademik yıl boyunca sokakta yaşayan çocuklarla birlikte 

etkinliklerde bulundukları ‘Çocuklarla Birlikte Projesinin’ (ÇBP) kuramsal arka planı ile projede 

görev alan öğrenciler ile proje sonunda yapılan derinlemesine görüşmelerin bulgularını ele 

almaktadır. İstanbul’da sokakta yaşayan çocuklara hizmet devlet tarafından sağlanmaktadır. ÇBP 

devletin sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde 

yürütülmektedir. Bulgular öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarının 

öğrencilerin mesleki donanımlarının yanı sıra duygusal ve sosyal gelişimlerine büyük katkısını 

öğrenci bakış açısı ile ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarında da açıkça görüldüğü gibi 

kuram ve uygulamanın birleştirilmesi yüksek öğrenimin niteliğini önemli ölçüde arttıracaktır.  

Anahtar Sözcükler: Üniversite Eğitimi, sosyal sorumluluk projeleri, işbirliği, sokak çocukları 
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1. University and Information Society 

Social scientists recognise the current society as an information society. The hegemony of the 

industrial society, which produced through its lifetime of some 150 years the most significant 

changes in communal living in human history, broke down in the last quarter of the 20th century, 

giving way to rapid sharing of information and a new system of social relationships based on 

communications; a change   which has been evaluated as equivalent to the change from the 

agricultural society to the industrial society (Bell 1973; Drucker 2009; Stehr 1994).  In the 

information society,   production, organisation and usage of information underlie all 

developments and production processes; all social constructs have to be founded on information,  

and   professions dealing with information and communication gain significance.  Hence, it is 

evident that a new social structure has emerged that bases productivity on information processing 

and communication with symbols.  Although  ‘the labour that creates immaterial projects, 

including ideas, symbols, codes, texts, linguistic figures, and images’, as declared by Hardt and 

Negri (2001;2005),  constitutes  a very small percentage of the global labour, it has established a 

qualitative hegemony of its own  on all social contructs and all methods of production.  

Information, getting more academically centered and interdisciplinary, and becoming a 

commercial ware, has become the source of strategy for production and services.  It has been 

accepted that success is achievable only by the effective usage of information  (Bittlingmayer 

2005).  Doubtlessly, knowledge and information  has always been at the basis of economic 

development in all societies. Social formatting and the effects of economic organisation, living 

standards all depend on the evaluation and usage of state-of-the-art technologies. This is a 

historical pivotal point, in that, the appearance of a new technological paradigm centered on the 

most recent, effective and flexible information technologies has made  information become a 
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product of its own production process. The new information technologies partake of all human 

activities by transforming information processing, and facilitating unlimited connections between 

the agents and components of these activities as well as between the different fields of activities. 

(Castels 1996). According to Castels, this new social structure is the result of   restructuring of 

the capitalist production, its globalisation and  reorganisation of its  networks, progressing with 

dependence on  knowledge-based  information production, processing and application capacities 

for efficiency. The elements of production, consumption and circulation get globally organised 

directly or through agents over a communications network (Castels 1996). 

Looking at the founding principles and running of the information society we see that new 

knowledge is presented through research and communicated mainly by educational institutions 

using the information/communication technologies. This knowledge, thus spread, enters 

applications as technological advance and the results of these applications then become the 

subject matters of further research. It can be seen that universities play an important role in every 

step of these cycles, not only in being dynamic themselves but also in ensuring the dynamism of 

the information society, which manifests the gravity gained by the universities in the society 

(Zimmermann/ Kamphans 2008). 

 

1.1.Social Responsibility Applications in University Curricula 

With the change in the functionality of universities in the society, important changes are 

being observed in university students   who need access to rapidly changing knowledge in order 

to use it to develop themselves for their professional lives ahead.  Given the structural alterations 

in the universities and professions and the relevant extension of the educational process, 
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expectations from these students have also changed, orienting them to participation in social 

responsibility projects, which indeed contribute to their development in many respects.  

As part of their university curriculum, the students joining these projects advance their  

professional skills while at the same time develop socially and emotionally to become more 

effective participants in the total aspects of social living.  Crick (1998) argued that students need 

to experience citizenship education at school so that they may become a competent citizen in a 

representative democracy. Furthermore, Cecchini (2003) argued that learning to become an active 

and democratic citizen means becoming aware of one’s rights and responsibilities and developing 

the capability for participation in society.  

Social awareness, definable as developing a meaningful relatedness to and taking 

responsibility in the surrounding social environment and social phenomena, is one of the key 

elements that trigger the motivation and the urge to become an engaged citizen. Therefore, it is 

usually referred to with the term ‘social consciousnesses.  Social consciousness is being 

respectful to human rights and basic freedoms; contributing to the development of social justice 

and solidarity; and participating in the process of decision-making and responsible living 

(Özdemir et al. 2008). Higher education has the potential to ensure individuals to realise their full 

potential and contribute to the society in a meaningful way. Active citizenship education aims at 

training young people to become critical citizens, willing and capable of thinking and acting 

positively in democratic states (European Association of Teachers 2001). According to Guerra 

(2007) active citizenship education must incorporate civic education and socio-political 

education. While the former is related to the knowledge and practice about the system of laws, 

rules, conventions referring to a particular civil community; the latter is related to the awareness 

of being part of the system of cultural elements, values, traditions historically produced by the 
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community itself. Universities have a civic mission to educate their own students to be effective 

and responsible students. 

In Turkey, students attending private (foundation) universities with high fees, generally 

appear to lack this type of knowledge, understanding, interest, and hence, the sensitivity to the 

needs of others and the willingness to be active citizens. It has been observed that students are 

generally fixated on academic grades which cause some to boast and others to feel like failures. 

Hence, university education, through integrating Social Responsibility Class (SRC) into the 

curricula, can play a key role in developing the social awareness of students by providing the 

opportunity to internalize the sense of social responsibility and enhance social citizenship skills 

which will apply throughout the students’ lives (Özdemir et al. 2008).  SRCs, which are more 

than just voluntary work, create access for students to the relevant field of action in a structured 

and controlled way. Woodcock and Le Roy (2010) point out that learning which goes on outside 

of a class, or ‘informal education’, is thought to help students to explore and understand the key 

concepts of human rights by rooting them in everyday lives. Print (2007) emphasizes that 

students are likely to be more engaged when they participate in activities such as community 

based work, arguing that a greater encouragement of these types of informal elements in curricula 

should be offered at schools to  enhance opportunities for ‘democratic participation’ by young 

people.  

 

1.2.Universities and the Socio- Cultural Historical Activity Theory 

Up to our day, the isolated stance of the universities from other institutions in the society and 

from the practicalities of daily life by prioritising academic activities and theoretical directions 

has been observed to cause the students to distance themselves from the society at large as well as 
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reducing their motivation to education. As a result, students have been in a rugged individualism 

and without interest in social problems, which necessitates their engagement in projects designed 

to increase their social awareness to become more effectively participating citizens.  Realisation 

of activities of The Fifth Dimension Projects (FDP) type, as an answer to the concerns about 

university education, and a means to the personal development of the youth, including the 

disadvantaged, and their integration with the society have been regarded favourably.    The FDP 

have been proposed to represent the approaches and the applications of Cultural Historical 

Activity Theory (CHAT) and consist of the continual collaboration of a university with another 

institution to integrate students and children in play and educational activities. Research has 

shown that projects supporting children with play activities enable them to develop performance 

skills they cannot acquire in any other (Griffin & Cole, 1984). 

The underlying theory proposes that the structure and development of human mental 

processes in a given society are rooted in the historically developed and culturally transmitted 

practical activities (Cole, 1995; Cole, 1998). Thus the cognitive development of children cannot 

be evaluated solely with reference to the social support they receive during their activities with 

others but must be referred to the environment they have been embedded in, and the skills gained 

through the use of socio-historically developed tools and artifacts (Rogoff, 1990). Vygotsky, on 

the other hand, proposed a new look on human development, by proposing that mental and 

personal development and skill acquisition by children rely on cooperative dialogs with more 

experienced partners, through activities using different tools and involving different tasks. 

Processes shared between persons are turned to inherent personal dialogs and structured within 

the child’s thoughts using tools and language specific to his/her cultural background (Shaffer, 
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2009; Ratner, 1991). Such shared activities by joining FDPs would contribute to the education 

and the development of university students as well as to that of the children they have partnered. 

 

1.2.1. Including the FDP Principles in University Education - Application of the Socio-

Historical Cultural Theory  

Application of the Socio-Historical Cultural Theory to daily living has resulted in the FDPs 

developed by Cole et al (Cole, 1996; Laboratory of Comparative Human Cognition, LCHC,1997 

; Cole, 1998). FDP applications are comparable to creating micro genetic developmental 

environments in the development area closest and most natural to the children and aim at 

assisting them personally and socially as determined by the characteristics and needs of the group 

and the individuals.  At a macro scale, the Fifth Dimension is a social system with its regulations, 

tools and artifacts, the activities and the labour division involved. It provides an opportunity for 

the university student to combine the theoretical learning and the practical applications and to 

receive social support while motivating to give social support (Nicolopoulolu, & Cole, 1993). 

University students are expected to be influenced in these special environments to recognise their 

abilities and insufficiencies define and develop their interests.  

FDP features can be listed as  voluntary participation, organisation of free time activities 

oriented to personal development and education,  giving opportunities of freedom of choice and 

self-control, bringing together individuals of different ages from different backgrounds, equality 

in the dealings between children and the age groups  without pressures of superiority, 

organisation of  desirable joint activities combining play and educational elements with useful 

techniques to benefit learning and development as well as ensuring fun and enjoyment,   creation 

of a real problem solving environment, provision of an atmosphere of tolerance for differences of 
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opinion,  all personal and cultural differences and recognition of all skills (Schustack, Strauss, 

and Worden, 1997). Projects are applied on the basis of visiting once or twice per week the 

institutions housing the children, with the cooperation of the university. 

   

1.2.2. Collaboration between the University and Other Social Institutions; Social 

Partnership, Working Together, Learning Together 

FDPs are run under the leadership of a university department associated with human 

development in collaboration with an institution outside the university giving service to children.  

The basic principles of the FDP consist of cooperation between university students and the 

children and cooperation between members of different generations.  Cooperation through the 

activities between students, children and adults facilitate the development of the children, and 

according to Vygotsky, students and children acquire the ability to organise activities without 

asking the help of the adults. Thus, collaborative activities represent  the tools needed for 

individual development.  The experience of collaborating with others of similar age is needed by 

children to develop their personality, views and opinions and reflexive actions   (Cole, 1998; 

Zuckerman, 1994). When associating with university students in joint activities, developing 

warm and emotional relationships creates a social support environment suitable for learning and 

development. The university student entering social partnership in such  activities enjoys the 

opportunity to score many gains that can be counted as self-recognition, self-awareness, 

becoming an individual, self-management and guidance, independent decision making, 

organising activities without the necessity of  guidance and instructions, planning and 

experiencing, problem solving, democratic values,  individual and social ethics, tolerance and 

empathy, interpersonal and social skills  of observation, listening, give-and-take, negotiating  and 
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evaluating, understanding personal social needs and those of others.    The interrelationships and 

common aims of the participants encourage exchanging views and forming democratic values.  

Learning through relationships and partnership contributes to the gradual formation of deep ties 

with the group, a sense of belonging as well as a sense of self (Fennessy, Billett & Ovens, 2006., 

Swartz & Triscari, 2011). Creation of such an environment around the university students should 

initiate the natural process of becoming active citizens.  

 

1.2.3. To-gather with Children Project as a Social Awareness Education 

Ross (2008) defines citizenship education as an educational process that empowers active 

citizens to become individuals who are able to critically engage with, and seek to affect the 

course of social event.  Given its location and inter-institutional collaboration, and a child-

centered program based on voluntary participation in student-child interactions and 

interdisciplinary activities combining play with learning while maintaining democratic and 

egalitarian principles, TCP is designed as a process-oriented rather than product-focused project 

paralleling Ross’s definition of citizenship education, and is very much in line with the FDPs. 

Hence, as argued for the FDPs (Cole, 1998), all participants are expected to benefit from the TCP 

experience.  Students are given the opportunity to draw on their own experience and capacity, 

which enables them to think about ideological, social, and economic factors, local, national and 

international, contributing to structural inequalities in society and prevent effective inclusion and 

participation. The supervising university staff acquire at close range invaluable information on 

children, while the service providers of the collaborated institution draw the benefits of the 

support given to the development of the children.  The children also greatly benefit from 

association with students who care and treat them on an equal basis.  In the case of TCP, the 
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university has contributed particularly to the creation of a secure social support environment.  

Despite the increased difficulties of working with highly traumatised children, the gains from 

TCP are also expected to be high.  In this article, these gains are evaluated from the view point of 

the participating students only. 

 

1.3.The Social Responsibility Class (SRC) 

The Social Responsibility Class (SRC) has been developed and integrated into the 

psychology undergraduate curriculum of the Maltepe University in Istanbul.  SRC is an elective 

course so that students join in the field projects like the TCP on a voluntary basis.  It integrates 

with the TCP program in that students are expected to learn better if they are engaged in a 

practice- and problem-based, community-oriented active learning process.  SRC covers a hands-

on learning opportunity for students to take active roles in the community, deal with various 

problems and work in cooperation with state institutions serving street children. They are 

expected to demonstrate personal and group responsibility in their attitudes to themselves and 

others and encourage critical and creative thinking. To ensure the sustainability of the project, 

students take part in the TCP within the scope of the SRC.  

SRC assumes that individuals are responsible for the society and the world they are living in. 

It aims to contribute to students’ understanding of ‘social responsibility’ and its importance at 

individual, professional and social levels.  SRC aims to provide an opportunity for experiential 

learning and integrate various domains of learning. When participating in SRC, the cognitive 

domain stimulates acquisition of knowledge, comprehension, and critical thinking in a particular 

topic. Students are expected to strengthen their empathy for and awareness of others in terms of 

the affective domain, and grow in terms of feelings and attitudes. SRC also acts at the 
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interpersonal domain by facilitating interpersonal interactions / relationships of the students. 

According to David (2009), “in service learning can also go beyond these goals to prepare 

students to become engaged citizens, by expanding their understanding of social problems and 

the role of civic action in solutions to these problems” (p.83). In terms of linking community 

service with the university curriculum, partnership between university and state service provision, 

the major agencies and actors in civil society, is essential to build a bridge reflecting civil society 

needs (Kallioniemi et al. 2009).  

Since October 2010, TCP has been carried out in collaboration with and at the child care 

centres of Social Services and Child Protection Agency (SHÇEK), a government agency 

providing the state services for street children in Istanbul. They work with an ‘open door’ system 

such that a child is not forced to stay against her/his will. SHÇEK for the street children is 

organized in three categories consisting of First, Second and Third step centres. The first step 

centres provide temporary housing for the children to meet immediate needs like bathing and 

nourishment. If the children are convinced of the suitability of the services, they go to the Second 

Step centres where the rehabilitation process starts. These are also temporary accommodation 

sites for the children, the aim being to encourage the children to proceed to the Third Step 

Centres where they can go to school and stay until the age of 18 on the condition of not pursuing 

any kind of substance abuse. 

 

1.3.1. SRC and TCP 

23 Students of Maltepe University, mainly female psychology students, elected the SRC and 

took part in TCP.  During their participation in TCP, the students were divided into four groups 

to go to the four SHÇEK centres collaborated with.  Five of the students attended a Third Step 



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

146 

Centre, 12 students attended a Second Step Centre, and two groups of 5 and 3 students attended 

two different First Step Centres. The number of the students to attend was determined by the 

manager of the each institution. Students went to the institutions on a weekly basis for two hours, 

except exams periods and the half term breaks. During the project, some students worked with a 

child on a one-to-one basis, the aim being to build trust and to develop attachment. The activities 

undertaken were decided together with the child, and varied from playing games, e.g., basketball, 

to chatting. Before and during the project students attended regular training classes and 

workshops given by highly experienced and knowledgeable academics who had been 

fieldworkers. They had supervision on a weekly basis from a lecturer who accompanied them in 

the SHCEK centre. They were also asked to write a detailed weekly report on their observations 

and experiences with the street children. 

 

1.3.2. Street Children as the Field  for SRC and  TCP   

The street children phenomenon in Turkey is related to social change and migration seen in 

developing countries (Altanis and Goddard, 2004). In Turkey, majority of the families of children 

working in the streets can be considered as newcomers to the urban centres.  Structural 

development shocks and resultant adjustments, social exclusion as the aftermath of internal 

migration, acute poverty create unfavourable circumstances for families and their children.  

Despite hopes of a better life, lack of skills as well as shortage of employment force families to 

work in the black economy sector on a daily basis, without social security (Erman, 2001). Loss of 

income support from an adult family member, abandonment by the family; episodes of domestic 

violence, chronic impoverishment contribute to the reasons for children to leave home (Duyan, 

2005).  In Turkey, besides the mentioned  structural factors, family pathology, and  absence of 
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support from the social security system, the cultural regarding of children as a work force which 

makes the children providers for their families (Duyan, 2005), well explain the street children 

problem.  

Since public perception of children tends to change with the growing up process (Uslu, 2004), 

pre-pubertally children appeal as ‘cute’, which is exploited with the younger street children at 

begging for alms. As they grow older, however, this image of cuteness gives way to concepts 

about ‘street people’, and the street youth is treated according to what they do to defend 

themselves on the streets.  Hence, the stigmatising terms including ‘young thief’, ‘pickpocket’, or 

‘purse snatcher’, which fuel negative stereotyping by the public of the dangerous and 

uncontrollable street child who evokes strong and contradictory emotions of fear, aversion, anger  

and, most commonly, hostility (Scheper-Hughes and Hoffman, 1998). While some justify the 

children‘s stance, pitying them for having been neglected and abused, many members of the 

public opt not to see them at all.  Further, presentation of the children as the victims of poverty 

and malevolence of adults stigmatises poor families, leading to the belief that only the families 

are responsible for the condition of these children, and contribute to the social exclusion of the 

families, who should be seen as the victims of careless policies. Scheper-Hughes and Hoffman 

(1998) wrote that “focusing on the criminally addicted ‘street child is a convenient way to avoid 

confronting the more fundamental social and economic problems affecting the families and 

communities of the poor” (p.368).  Kuznesof (2005) has stressed that the tendency to blame the 

irresponsibility of the families or the children themselves for their situation is a means for the 

society to exempt itself from social disaster. It has been argued that ‘criminalising street children 

could be a way to bring them under state control. Therefore, interventions should not be aimed at 
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improving life conditions of the outsiders in place of the long-term and comprehensive social 

support for the excluded insiders‘‘ (Moura, 2002, p.357).  

 

2. Evaluation of the TCP from the View Point of the Participating Students 

  TCP has been run since the start of the 2010 academic year by The Maltepe University 

Research and Application Centre for Children Living and Working in the Streets (SOYAÇ) with 

the collaboration of the staff of the associated departments headed by the Psychology Department 

and the volunteering students who select the SRC.  The present report covers the evaluation of 

the ten-month period during 2010-2011.  Since psychology is globally the interest of the female 

students in particular, 21 of the 24 students participating in TCP were female students, all except 

four without a previous experience of joining a social responsibility project. Of the participants 

22 were second and third year students from the Psychology Department and the remaining two 

were students at the International Relations and EEC Department. The present paper evaluates 

the impressions and gains of the participating students through methods of Qualitative Research 

by asking the students in-depth and open-ended questions under the headings listed below: 

 

 The project through the angle of the student (reasons of joining, gains etc) 

 Effects of  ‘learning based on application’ 

 Effects of the project with respect to ‘active participating citizenship’  

 The effects on ‘views of the world and thoughts about the future’  

 Effects on a sexist approach to the society   

  Effects on the perception of ‘the street child’ and of other socially marginalised groups 
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The interviews have been recorded and these have been evaluated by the method of content 

analysis. 

 

3. Results 

Results of the analyses have been placed in three stages.  Firstly, the project experience of the 

students, and the difficulties faced in their lives and during the projects will be considered.   

Secondly, the effects and benefits of the project on the emotional and professional development 

of the students and their views on similar gains of the other participants of the projects will be 

investigated.  Lastly, the contribution of the project to the students’ approach to active 

participating citizenship will be assessed.  

 

3.1.The TCP process as seen by the students 

This is concerned with the experiences of the students during their involvement with the 

project. The TCP process is discussed with respect to two issues.  One of these is the reflections 

on the project activities of the fact that most students were females while most of the children’s 

group consisted of adolescent males.  The other is about the difficulties faced by the students 

throughout the project.  This section, therefore supplies important information about the content 

as well as the nature of the works carried out with the children.  

 

3.1.1. The gender role in working with street children from the perspectives of the 

students  
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Given that 87.5% of the participating students were females, while all the children were 

males, the answers given to the initial questions about the effect of this gender difference on the 

students’ works indicated that this factor did not bear any significance for most of the students.  

Our work deals with humans. What difference would being male or female make? My being 

female and some others being male never signified for me. (Female student)   

However, as the interviews progressed, views about the advantages and disadvantages of 

student gender on the works carried out were pointed out.  

Some of the children having experienced problems with their mothers are refusing to 

communicate with females.  One of the children named A.  said to a male student that he would 

talk to him but not to the girls. I have seen that he communicated more easily with our male 

colleagues.  They abstain from revealing much to ladies.  Also the child named K. refused to talk 

us ladies and went to talk with a male student. Another factor is the ease of having a football or 

basketball game, and exploiting the playstation with the males. I wouldn’t know how to play at 

the playstation, for example. (Female student) 

Despite these initial reactions from the children, advantages of establishing relationships with 

the female students with proximity of age appeared as the project progressed. Probably having 

entered friendly discourse for the first time in their lives with a female of the same age group 

gave the children a chance to change attitudes towards the females and enter natural friendly 

relationships and to socialise with them. The association with the male students, on the other 

hand, affected positively the adolescents’ social behaviour and the manners displayed during paly 

activities. 

It was understood that the mixed-up behaviour of the male adolescents with female students 

of close age, although creating some tension at the outset, progressed well in time. 
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Some of them were typical adolescents and tended to fall in love. But, as we are studying 

psychology, we understand that this consists of a mixture of emotions and is not totally directed 

to us.  We haven’t had any difficulties in dealing with this. (Female student) 

The advantage of the children in normalising their attitudes and positively developing 

social relationships with females through having liaised with the female students was emphasized 

by many students.  

I haven’t cared for any gender discrimination being made.  I behaved and regarded them 

as humans, first. I couldn’t have possibly done it with an already pushed out group of children.  

The children kept telling me that only male volunteers used to come to the centre, and that the 

arrival of female students had made them very happy. I do not believe that these children had had 

much to do with girls. However, after we worked together, they established sustained 

relationships with the girls, which I believe to be healthy and to have other positive effects on 

them. (Female student) 

 

3.1.2. Difficulties faced through the project. 

That the project had been rather trying on the students on account of the characteristics of the 

group worked with has been understood from the interviews.  The students had been emotionally 

moved and even struck with horror at the early stages of the project upon sharing the tragic 

stories of the children.  

One week I found M. to be profoundly unhappy. I approached and asked what had happened. 

I was told that his smaller sibling had burnt their house while playing with matches. I didn’t want 
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to impose anything on him that day, but I couldn’t figure out what to say either.  The event got 

stuck in my mind for days. (Female student)   

From time to time the students had experienced rejection by the children, whose way of 

making relationships had been severely affected by the past and present hardships, losses and 

changes in their lives, making it hard to form reliable and secure links. 

One day one of the children told me rather firmly not to come the next week.  This started a 

worry about what to do the next week.  When this happens, you keep thinking why this was said.  

(Female student) 

Although some of the children had become very devoted to the students, the living conditions 

of the children also tried very hard the durability of these attachments.  The disintegration of 

these relationships has caused great disappointments in the students. 

There was a kid I wanted to teach reading and writing. He was very willing and started so. 

He even prayed one day saying ‘ may God never part us’.  Later he was not accepted in the 

centre because of having had a fight with another child there.  I could not see him again. I am so 

disappointed for having lost him. (Female student)   

Students have generally expressed feeling secure in the company of the children. However, a 

few have related having lived uneasy episodes during the project. 

We were watching TV in the upstairs room with M.  There was another child present there.  

He was reclining but looked as if he had taken some narcotic substance.  Had he attempted to 

some form of violence nobody could have intervened.  I had been rather nervous. (Female 

student) 

Complaints of having gone through emotional tribulations had been quite frequent among the 

students.  



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

153 

You get worn out. There are times when you hold yourself back with great difficulty from 

crying, which you very much need to do.  Maybe if you see someone in the same situation, say on 

the road, you might forget about it 1-2 hours later.  But here you are living it and get badly 

affected. (Female student) 

 The in-depth interviews with the students indicated that they had not simply moved 

emotionally in sharing the gruesome realities of the children’s lives but had also come to question 

the significance of justice in society. 

  My belief in justice has been totally shaken.  It has happened to all of us actually. I have 

questioned where the justice of the world is and why the children and their families are where 

they are. I have almost revolted and fallen into deep unhappiness. You start questioning God’s 

justice as well. You start asking why those children are there. (Female student) 

The importance of giving frequent psychological and professional support to students 

exposed to difficult social responsibility projects has once again been confirmed through the 

interviews carried out with the students. This also emphasizes the preparatory training given to 

the volunteering students who have been chosen after preliminary interviews. Hence, the students 

have been regularly advised and trained by international experts and theorists, and the weekly 

written reports of their interactions with the children have been similarly discussed in the weekly 

supervisory meetings. The students have appreciated the support received through these methods. 

The risks of experiencing secondary traumas, and the possibility of leaving the project with deep 

disappointments are otherwise serious possibilities.  

 My development primarily depended on the education received ahead of the project and 

the sharing during the weekly supervision when the project started. It has been very useful to 

hear the points of view of the others on a particular child during these meetings.  Also, the 
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visiting experts have been very effective.  We have started to look at the experiences of the 

children from a legal angle as well. (Female student) 

Students have also benefited from the mutual support enjoyed throughout the project. 

Given the distance of the centres visited from the university, the long journeys on the road were 

exploited  by discussions on each other’s  recent  experiences. 

Supervisions were given.  We were consulting our teachers whenever confronted by any 

questions. Apart from this we were exchanging views while commuting to the centres and back. I 

have benefited greatly. (Female student) 

 

3.2.The positive effects of the project acknowledged  by the students  

The students have frequently emphasized that the project had contributed positively to all the 

participants. Here the benefits of TCP to the street children involved, the staff of the centres they 

were associated with, and to the students will be discussed in that order. 

In my opinion this project has been directly and indirectly very useful for to all those who 

have participated in it. (Male student)  

 

3.2.1.  Benefits of  the project  to the street children as seen by the students  

Children who have been disowned by the society have been given the opportunity of meeting 

regularly every week with university students of similar age who approached them with sincerity 

equality, care and friendship.  The children have thereby also found themselves in a very different 

social environment which has had a positive influence on the social behaviour of the children as 

repeatedly emphasized by the students.  
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I believe that the regular weekly visits of a university student between the same hours of the day, 

lasting for months and aiming at establishing helpful and reliable relationships should carry to 

these children the message that there are reliable people in the outside world. I hope that they 

have started putting more trust in life. (Female student) 

Further than just improving the social development of the children, collaboration with the 

students has encouraged some of these children to take important steps in life as reported by the 

students.  

For example B. had been thrown out of his house for having hit his step father. After a few 

discussions between us, he decided to review his own faults and go and make peace with his 

family. (Male student) 

Students have reported positive contributions to the lives of the staff working at the 

service centres as well as those of the children. 

The service providing staff have also come from time to time to chat with us which  

helped them to relax, because they continually spoke about their problems. (Male student) 

The working staff at the centre might have been motivated to put more effort by observing 

us work.  They have realised the importance of the children seeing university students or people 

sensitive on the issue working there. They also might have become aware of the importance of the 

job they do. (Female student) 

It has been useful in making the staff at the centre to reorganise themselves.  More 

cleaning  has been done since we started, and the children were not shouted at in our presence. 

(Female student) 

 The analytical evaluation study has shown that TCP has benefited the children, the staff of 

the service centres, and the volunteering university students.  TCP has exposed the students, 
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coming from well-off families and enjoying education in a private university, to a social 

environment unlike what they have been used to , and has motivated them to help a very different 

group of adolescents  through organised joint activities. It is understood that the students have 

found the TCP experience help them develop as persons and professionals. 

  

3.2.2. TCP influence on the development of the students as individuals 

Students participating in TCP have especially emphasized the contribution of the joint 

activities with the street children to their development as individuals.  These gains have been 

classified as emotional, professional and awareness of and changing attitudes to social 

responsibilities. 

  I cannot think that they have learnt much from me but I have learnt a lot from them.   May 

be these are repeated words but I have to say I have learnt about life because they were children 

coming right from the interior of life. I have learnt what their ‘outside’ is. (Female student) 

 The students, while repeating that they have been the main beneficiaries of the TCP 

experience, have especially pointed out that their sphere of living is distanced from or closed to 

the realities of life in the entire society. 

 

3.2.1 TCP influence on the emotional development of the students  

Whereas the university  students were expected to be role models for the street children 

through the close associations established,  the street children  constituted a role model for the 

students  with their display of emotional and physical resilience under their trying and frequently 

very severe conditions of survival, which has inspired the students to embrace life more 

seriously. 
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I have witnessed their ability to continue laughing at hardships at least ten times as worse 

as what we experience. Yet we cry for days and seem to dwell upon small issues. I have seen that 

strong side of theirs and how they overcome any difficulty.  I have been thinking of what I would 

have to do if, God forbid, I lost my father and my mother. Most of them don’t have a mother or a 

father but there they stand all alone. (Female student) 

Another student’s remarks are complementary to that given above and confirm the 

positive contribution of the street children experience to the emotional development of the 

university students.    

I have learnt a lot from the life stories of the children and I keep telling this:  That place 

(meaning the care centre visited) was a gateway for us; when we entered we left everything else 

behind and learned how to assuage pain and become better ourselves. (Female student) 

Besides learning to be more resilient to life’s difficulties, the students talked of having 

come to be grateful for the families and all other immaterial as well as material assets they could 

claim to possess. This heightened awareness appeared to have fortified their sense of security and 

their capacity for tolerance.  

For instance, I am not a person very closely bonded to the family.  The family ties of all 

the street children were broken and they were feeling the pain of this disruption. I have learnt 

that I should give more attention and significance to my family ties. (Female student) 

When I came back home from the visits to the centre, contrasting their lives with mine 

made me feel guilty most times. I was embarrassed to realise that I worried about such silly and 

petty matters. The most important gain from the project was learning to thank. (Female student) 
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It was seen that the difficulties faced while being together with the street children also made the 

students to recognise their individual character, and progress to maturity.  

You learn how to cope.  You learn how to weep in silence. You learn yourself.  You learn 

the answers to questions like ‘where do I waver?’, ‘why can I not give an answer?’, ‘what is to 

be done?’, ‘how is one to behave?’.  You become aware of these sorts of questions when you go 

there (meaning the care centres). (Female student) 

The project helped me to look on life from a somewhat different angle; to be more 

sensible and judicious.  It definitely developed my capacity for empathy. Yes, we did help the 

children, but I believe that I progressed personally, through the interactions with the children, 

and with the help of the education and supervision given.  The timely introduction of the SRC at 

our university and joining projects like TCP has been very useful for us. (Female student) 

I used to be a much closed in person.  TCP opened me up.  I have gained self-confidence. 

(Female student) 

 

3.2.2. TCP contribution to education 

The students participating in TCP were mainly from the psychology department. They 

have unanimously stated that the opportunity to work with street children on a one-to-one basis 

helped them combine the theoretical learning at the university with practical applications, which 

greatly contributed to their professional skills. 

  You can learn many things by reading books but this is not enough. Through the project I 

have learnt to make relationships. That is to say I have carried what I had read and learnt to the 

practice field. I have found this very useful.  (Female student) 
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The details of the professional skills gained have been given in the statements disclosed 

below. 

We learnt how to overcome problems, how to produce solutions when faced with 

difficulties. We learnt to pacify the angry, to help make peace when relationships between parties 

were at loggerhead.  Our skills in coping with what seems impossible definitely advanced. 

(Female student)  

What has been said not only reflects the professional gains but also the developments in 

personality and self-awareness. Situations requiring endurance and patience during close 

interactions with youth from very different backgrounds have especially contributed to these. 

 I have learnt to tolerate the conditions when working with very different groups. The 

physical condition of the centres we visited and the physical appearance of the children were 

very different from what we had been used to. For example, both the surround and the children 

smelled very badly.  Not to react to these, not to exhibit one’s objections have been serious trials 

for me.  We have sat down face to face to talk over and share matters with the sort of people one 

wouldn’t normally sit next to. (Female student) 

 The students have been given the opportunity at the end of each academic year to share 

with the interested parties their reports on combining the theoretical material learnt with the 

practical applications carried out.  The preparation phase for the symposia organised are useful in 

reflecting the totality of the studies the students have gone through. Further, to be able to address 

the symposium, in itself, is seen by the students as a factor helping them to develop.  Especially 

as the participants of TCP have not only attempted to make their own voices heard but have also 

spoken for the street children, especially to eradicate the prejudices of the society about these 
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children. What has been said proves the radical change in the points of view about the street 

children. 

I am thinking of how we have prepared for the symposium. We have learnt so much that 

we believed each one of us could make a presentation. Previously I used to argue that I could not 

possibly make a public address. But this time I was able to do it and quite successfully. Now I say 

that I can address any public forum. (Female student) 

 

3.2.3. Undoing of prejudices: Changes in points of view 

Coming to know and to understand the circumstances of the street children through long 

term one-to-one contact with them has changed completely the thoughts and prejudices the 

students had entertained before joining TCP.  

I used to think the street children made up a dangerous group of people, but thought to 

the contrary after joining their company. Now I think I can also work with the gay and the 

lesbian.  There are many people in my circle who disparage and refuse to accept them. I was one 

of them but now my thought about them have softened and I regard them as a separate group, 

and  have come to believe that everybody is entitled to his or her preferences.  I am more 

sensitive on the issue of the dissenting groups. (Female student) 

This statement indicates that after the TCP experience the points of view of the students 

about not just the street children but also about all marginalised or excluded groups have been 

radically altered. The students have also realised that their way of thinking has been modified 

such that they have become prepared to work and negotiate with groups that most people in the 

society abstain from associating with. 
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Probably it is a classical statement but no one has the right to underestimate another on 

grounds of ethnicity, citizenship, language or skin colour per se. I am very much against this 

attitude now. I do not exclude anyone group or identity now. Being together with the children, 

whether Sunni, Alawih or Christian has taught me to include instead of  excluding.  (Female 

student) 

3.2.4 TCP contribution to becoming active participating citizens 

TCP directors have always been aware and have ensured the participating students to be 

equally sensitive to being engaged with a highly brittle group of children, necessitating awareness 

of serious responsibilities.  The statements made have indicated that the TCP experience has 

helped the students to take seriously the responsibility undertaken.  

The importance of the project is in its contribution to our sense of responsibility. 

Normally there is the responsibility to enter the classes without interruption, but we do produce 

excuses not to enter.  However, I could not afford to have any excuse not to go there (meaning 

the care centre) because there was someone waiting for me. I had the responsibility to be there 

and did that with excitement and willingness. (Female student) 

The students have attended the care centres as a group and have associated with the street 

children either on a one-to-one basis or by joining the children on a group activity basis.  The 

relationships of the students with one another and their interaction as a group have determined the 

character and the quality of the social environment set up for the children. Especially the support 

given by the students to each other has gained importance in time.  They have noticed that TCP 

has helped them to develop their abilities to carry out team work. The sense of responsibility not 

only toward the children but also toward the members of the student group has been awakened.   
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I have learnt to run a joint project, to take joint decisions, to be able to sit down to discuss 

joint ideas, to be able to listen to different ideas, and to give importance to issues.  I have learnt 

the obligation to join the dynamics of the group. (Female student) 

 TCP has been useful in motivating the students to undertake responsibilities for others, 

and thereby, in preparing them to be socially aware and responsible citizens. 

I am feeling socially responsible and believe that everybody should have the same 

awareness. Why? Because we live in a society. What is a human being? A being that survives in a 

social group.  Therefore, we are not just responsible for ourselves. We are responsible for our 

families, and the people living around us.  We can be in their situation any time. I could have 

been a street child.  Some of us body have to own them up. (Female student) 

 In my point of view, university students are not as responsible as they should be towards 

the social environment they share with others. Especially the students in the private universities 

display this irresponsibility. They must join all projects concerning the natural and the social 

environment. (Male student) 

It has been observed that TCP has been a forerunner for further involvement in social 

responsibility projects, and some students have expressed the will to start such project themselves 

as professionals. 

This has been the first social responsibility project I have joined, and I do expect there to 

others in every phase of my life. (Female student)   

I think this project to be having quality and adequacy. In order to create an awareness in 

my social environment and in the school I will work at after graduating, I believe I can start a 

similar project. (Female student) 
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I want to run a similar project myself.  I am hoping to develop in future, in my place of work, a 

project for the benefit of child labourers.  I have already produced in my mind projects similar to 

this one. (Male student) 

 The students had become aware that the knowledge gained and the observations made 

through the TCP were useful in their attempts to raise a public opinion supporting the issues of 

street children.  They regarded the knowledge, the maturity and the motivation  gained  through 

TCP to go further- a-field  as the beginnings of their approach to becoming effective and 

conscientious citizens.   

Having joined TCP, we have acquired the means to tell many people about one of the 

biggest wounds of our society.  When we explain this project to people in our circles, they also 

begin to approach this topic with more sensitivity. (Male student) 

Witnessing our society push some sectors to the margins of living in this society has been 

causing changes in our daily lives. For example, I have become more thrifty after the completion 

of this project. Unnecessary spending while being aware of the presence of hungry people out 

there hurst my conscience. (Male student) 

  

4. Discussion and Conclusion 

The analysis of the recorded interviews with the university students who have participated in 

TCP clearly demonstrate that joining the project to come into close contact with street children as 

one of the marginalised groups in our society has contributed to their definite development in 

many respects. It has been reiterated by the students that a carefully planned and strictly run 

social responsibility project as part of the university teaching program adds to the significance of 

university education.  
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Regular supervision and educational support given to the students before and during TCP has 

helped to create positive motivation and excitement in every student included, which is an 

important outcome that can be argued to have provided one means to meet a significant lack in 

the university education in this country in arousing the interest of the student in 

education.Universities are not institutions that teach theory only, but have to facilitate the joining 

of the theory and its application in the field to be organised in accord with the dynamics and the 

needs of the society they are situated in.  It is unarguably the obligation of the university to 

organise the best way to equip the student with adequate professional skills and also to help them 

develop their personality in the best way to become active and responsible citizens. 

TCP, by equally empowering both the university students and the street children, have 

drawn them into collaborative activities, and has given them a unique opportunity to learn from 

each other as well as to become mutual role models. Considering that students attending private 

universities enjoy comparable socio-economic and cultural norms, TCP can be said to have 

helped them gain a similarly widened perspective on life in the society. 

Collaborations between the universities and the society should be expected to benefit all 

participants in developing and learning through the interactions involved.  It can be seen that not 

only the students but also the targeted children and the staff of care centres have gained through 

cooperation within the scope of TCP.  

It is necessary, not only for those students reading  psychology  but students reading for 

all other disciplines,  to associate with members of different groups in the larger society in order 

to gain skills to solve problems, to cope with and to arbitrate in difficult circumstances and  to 

empathise with others. It has been seen that the TCP experience has increased the students’ social 

awareness not only with respect to the realities of the street children phenomenon but also of all 
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other marginalised groups of people.  It has helped them to advance their points of view about 

these sectors of the society, and has at the same time motivated them to spread this awareness in 

order to bring about the appropriate inclusion of these people in the society. It can be concluded, 

therefore, that TCP has contributed to the students in becoming effective and responsible citizens.  
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Abstract  

 

The food culture and dining spaces, being of the most common shared phenomena of social culture, have multiple social 

appearances. While these venues within the identity of the city bear deep connotations regarding the city, urbanity, and the 

societal, they are also places that become the scene for the city’s daily life and where the city’s pulse is. The formation o f urban 

spaces, spatial representations in the city, the distribution of the societal on space, and etc. do actually reveal the spatial and 

psycho-social parameters. Dining places in this sense, do not only belong to the city with their physical appearances but also they 

carry great importance as being places that allow the city, urbanity, sociality, the public, daily life, and modernity to represent 

themselves in different ways. In this paper, with the rhetoric of space, a descriptive point of view is being applied over a specific 

type of space to the processes of the societal background carried by the city and the identity construction based on this.   

 

Key Words:1. City, 2. Dining Spaces, 3. Psycho-Social Determinants 

 

KENT KİMLİĞİ İÇERSİNDE YEMEK YEME MEKANLARININ 

OLUŞUMUNDAKİ PSİKO-SOSYAL BELİRLEYİCİLER 

 

 

Özet 

 

Toplumsal kültürün en yaygın ortak paylaşım olgularından biri olan yemek kültürü ve mekânları çoklu sosyal görüngülere 

sahiptirler. Kentin kimliği içersinde bu mekânlar, kente, kentliliğe ve toplumsal olana dair derin çağrışımlar taşırken, kent in 

gündelik yaşamına sahne olan, kentin nabzının attığı yerlerdir. Kentsel mekânların oluşumu, kentteki mekânsal temsiller, 

toplumsalın mekân üzerindeki dağılımı vs. gerçekte, mekân ile psiko-sosyal parametrelerini de açığa vurur. Yemek yeme 

mekanları bu açıdan, sadece fiziki görünümleriyle kente ait değildirler, aynı zamanda kentin, kentliliğin, toplumsallığın, kamusal 

olanın, gündelik hayatın ve modernliğin kendisini farklı şekillerde temsiline imkân tanıyan yerler olarak da büyük önem taşırlar. 

Bu yazıda, mekân retoriği üzerinden, kent  taşıdıkları toplumsallık ardalanı ve buna dayalı kimlik inşa süreçlerine spesifik bir 

mekan çeşidi üzerinden betimsel bir açıdan açıklık getirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler; 1. Kent, 2. Yemek Yeme Mekânları, 3. Psiko-Sosyal Belirleyiciler 
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1. Introduction 

Urban venues have multiple social phenomena where public spaces bear deep 

connotations regarding the city, urbanity, and the society. The formation of urban spaces, spatial 

representations in the city and the distribution of the societal on spaces do actually reveal the 

relationship between the spatial and the societal/political. Urban spaces, in this respect do not 

only belong to the city with their physical appearances but also they carry great importance as 

being places that allow the city, urbanity, sociality, the public, daily life, and modernity to 

represent themselves in different ways (Aytaç, 2007). On the other hand, dining culture and the 

food culture, which is based on nutritional habits shaped by this, that has been the most basic 

need of human beings for thousands of years highlights the geographical, ecological and 

economic structure of the current culture of the public. A very widespread culture comprises each 

society itself, its economic level, state, family structure and the organization of life. Thus, dining 

spaces that describe a very comprehensive culture have been selected to form a source to the 

study. This is because dining spaces within urban life are one of the most extensive and intensive 

areas that transfer the city’s psycho / social geography, in a more clear way the objective 

characteristics of the city, which form the city’s cultural level and physical entities, and the 

societal and cultural identity across times (Belge, 2001; Curaoğlu, 2000; Gürsoy, 1995; Hall, 

1990). They also contain data that needs to be highly taken into consideration in these places 

whose cultural entry is quite wide within the urban fabric, as these spaces are located in the 

middle of the everyday culture of the city. They play a central role in the city to be lived, its 

reproduction and transformation not only with their functional aspects but also with the symbolic, 

semiotic codes they bear (Aytaç, 2007;Curaoğlu, 2000; Gürsoy, 1995). Along with modernity, 

the importance of urban spaces and their levels of representation have entirely increased; they 
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have almost become an integral part of urban life, and a symbolic indicative of the modern 

urbanity (Aytaç, 2007).  

Another aspect emphasized by the study is that as there is difference, cosmopolitanism, 

and anonymity are loaded in the urban environment above all, it can also be seen as the cosmos of 

identity. While each place / location resembling elements with respect to their location, functions, 

cultural climate, spatial setup, and the social, statutory and cultural representation of regulars, 

they also have distinctive/discriminator quality (Rapoport, 2000; Robins, 1993). Different types 

of venues in the city open a new field for the encounter of different cultural structure, their 

intertwining, and the new or hybrid cultural forms’ taking root as they mediate the encounter of 

others and their introducing themselves. Encounters, reunions, playful / theatrical associations in 

these places reproduce differences, otherness's, and the perceptions of strangeness within the 

connective, smoothing environment of the space. They identify with the intellectual even political 

/ ideological climate of the space, provide us to catch a sense of belonging to a group, an identity 

matrix which we can substitute on our “individualities” (Knieling et al., 2009; Zengel, 2002; 

Proshansky et al., 1995, 1983, 1979; Proshanskyand Fabian, 1987; Proshansky, 1978;).  

Spatial production, which is the materialized state of a rich formation, and its structure 

that comprises the culture, social and psychological processes and human behavior are physical 

phenomena describing and shaping the city. When urban spaces are mentioned, minor institutions 

that mediate the urban citizens to maintain their daily lives and that play an intermediary role in 

the construction of the city and urbanity come to mind. These institutions are places which are 

located outside the city’s political/economic geography and in a clearer expression, which reflect 

the city’s cultural surface (Rapoport, 2000; Chamney, 1999; Bocock, 1992). The starting point 

for the study is both to express that dining places, which have been shaped within the urban life, 
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are places where the needs of individuals are met and to highlight itself, socio-cultural structure, 

personality, and economic conditions intensively (Heide, Gronhaug, 2006; Bhatia, 2003, Mennel, 

Murcott, Otterloo, 1992).  

  Accordingly, the said dining places, which reflect the psycho-socio surface of the city, 

and the sociability they are based on are viewed from a general/macro perspective and over a 

specific sample. In this context, the positions that dining places take specific to publicity, 

everyday life, gender, identity and diversity themes are examined and the problem is approached 

in more descriptive terms. The starting point here is to emphasize the argument that the city is 

used quite widespread within its culture and that dining spaces have distinctive roles in terms of 

describing psycho-social parameters of the society, and to highlight the cultural background on 

which these places lean on.  

 

  2.Urban, Urban Life and Dining Spaces 

Urban spaces, above all, each are places of everyday life. Everyday life is being 

experienced especially in such places, along with modernity. As industrialization, urbanization, 

capitalism, individualism, rationalization, etc. force urban citizens to enter into more public 

experience, the individuals have turned to explore new “homes”, public shelters outside the 

home. With the impact of capitalism, and thanks to the commercialization of public spaces, urban 

spaces have become massive and widespread spaces (Curaoğlu, 2000; Gürsoy, 1995; Mennel et 

al., 1992). Now, the masses have left the home to eat, drink, have fun, spend time, shop, walk, 

etc. and thus they have met the public, commercial, organized, and reproductive side of everyday 

life.  
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With Industrialization and Modernization, eating out has become a phenomenon rather than being 

a leisure activity. Generalizations are made on hedonistic values and by making observations 

according to the wishes of the people, these places have taken place in various forms in the 

consumption market. Restaurants are a kind of fun, style and fashion tools and meeting place for 

the individual with the society (Knieling et al., 2009, Heide et al., 2006; Beardsworth et al., 

1999). Sociologically what is evident in the competitive process is that the activity of eating in 

the public sphere is a thoroughly examined and informed subject. While coffee houses, taverns 

and restaurants are places that affect public politics and ideas, today restaurant owners consider to 

a large extent the user profiles and their tastes. Gastronomy patrons have increased and face to 

face relationships with individuals have turned into commercial relations (Boudan, 2004; Belge, 

2001; Mennel et al., 1992). In this process, consumption is getting intertwined with entertainment 

and breaking away from its essential meaning, and is becoming one of the service items of leisure 

industries. Therefore, it is understandable that consumerist experiences coincide mostly with 

periods of leisure times. Indeed, consumption-oriented places, processes, practices and life 

experiences are entirely under the control of consumerist ideologies that dominate leisure time. 

Thus, urban public spaces show more openness to the consumerist representation and become 

highly functional and provocative platforms for the reactive assertions of urban citizens towards 

work (Robins, 1999; Fiske, 1999).  

In addition, dining places are located in the middle of everyday life culture of the city. 

They play a central role in the city to be lived, its reproduction and transformation not only with 

their functional aspects but also with the symbolic, semiotic codes they bear. Along with 

modernity, the importance of urban spaces and their levels of representation have entirely 

increased; they have almost become an integral part of urban life, and a symbolic indicative of 
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the modern urbanity. As restaurant administration is an important part of consumer culture today, 

many studies are being carried out in the world in order to determine the user profile and 

preferences. Generalizations are made on hedonistic values and by making observations 

according to the wishes of the people, these places have taken place in various forms in the 

consumption market. In a research by one of them, American National Restaurant Association, 

there are 14 reasons revealed for the habit of eating outside the home: 1. To save time and effort, 

2. To share different environments, 3. Catering, 4. To celebrate special moments, 5. Comfort, 6. 

Entertainment, 7. To taste the different flavors, 8. To get away from stress, 9. Special activity for 

the family, 10. Desire of the spouse, 11.To socialize with good food, 12. To hosts guests, 13. 

Affordable dining opportunities, 14.Business meals (Mennel et al., 1992). 

On the other hand, these places have taken the kitchen, which has been considered as the 

fortress of woman, and cooking from the hands of women and have given them to the control of 

men; exotic, ethnic, local, and fast-food type dining places, which offer different flavors and 

tastes, have almost provoked the masses to get outside the home both to join the urban crowds 

and experience the public experience and to taste delicious dishes. Today modern cities witness 

the chaotic betweenness of the restaurants where different tastes, flavors, and likes wildly 

compete, and which seek to produce “sought-after” and “desirable” tastes and images in masses. 

Again, as being parts of urban life, as places that exemplify the culture of urban life, bars, pubs, 

themed restaurants, local and international cuisine, pastry saloons, drinks/ drinking places, 

dining/ entertainment places, etc. are increasingly becoming the central institutions of the city 

(Aytaç, 2007; Heide et al., 2006, Boudan, 2004). Moreover, they are perceived as the signs of 

modern, urban life and “hanging out” these places, joining the sociality there, and being the 
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consumer of the indicators represented by these places, etc. are being characterized as a specific 

contingency of modernity (Curaoğlu, 2000; Robins, l999). 

Considered from this point of view, capturing the secrets of a common culture of life of 

that city over its dining places within urban life, keep track of its collective experiences, collects 

data regarding the imaginative dimensions  of everyday life and it is in the state of a rich 

sociological drilling area. It almost provokes making potential, deep social analyses about the 

cultural/psychological universes of crowds of people centered around here. Yet, what bring 

people together in these places are the societal functions they bear and offer, the distinctive and 

integrating social contexts. They may find the mystery of urban life, collective unconscious of 

city dwellers, and the symbolic codes of their hidden/secret worlds in the representing power of 

these spaces; they mirror the spiritual world, aesthetic concerns, and the map of consciousness of 

the society as well as witnessing the history of the city.  

 

2. Urban Life, Psycho-Social Factors and Dining Places 

   In the life of urban people, spaces with which they found a sense of belonging and 

connect occupy an important place. Wandering the restaurants, to which he is a regular, for eating 

and drinking, taking air form a cross-section of urban life, the daily habits of urban people, and 

their indispensables that have become ordinary. Through these places, urban citizens cling to life 

and establish a relationship of sense of belonging, commitment, identity, and identicalness. They 

appear in these places sometimes to enjoy, have fun, build social belonging, and sometimes to 

escape the challenges of life. While they correspond to a way of life, they at the same time offer 

the freedom in the city, liberty, and the arbitrariness of acting independently to their regulars. The 

shabby, simple, free, and spontaneous postures of these places within the aura of city, after all, 
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relieve spatial experiences from formal tones and commitment to strict disciplinary attitudes, and 

restore daily life to a softer, more fluid, and natural quality (Aytaç, 2007; Heide et al., 2006, 

Boudan, 2004).  

Dining places are structures with intensive semantic input in terms of their being the 

expression of culture of great masses in a society. The individual enters into a fictive 

environment beyond meeting his need to eat food. It meets the individual’s physiological, 

psychological, and social needs within this type of construct because human behavior is a whole 

with its physiology, psychology and biology. These observed systems must be completed on 

perceived cultural parameters (Boudan, 2004; Bell et al, 2001; Gür, 1996; Gürkaynak, 1988). 

These factors, which affect human behavior, are under the influence of concrete and abstract 

relations and many generalizations can be made (Baer, Pinkton, 1997). Therefore, it is 

indisputable that much better understanding of the relationship between people and spaces is 

necessary on individual and social levels. The effects of spaces on people, which will be created 

by all the facts to form urban life, must be determined by being aware of them (Bozdayı, 2004).  

However, while each dining place is distinctive within the urban aura, they also have 

some common, similar images. Some general/inclusive issues regarding these places within 

urban life (e.g. similar network of social relations, anonymity, community atmosphere, common 

practices, the same/similar class base, language/discourse/theme of communication related to the 

space, shared identities, etc.) can be easily realized (Aytaç, 2007). In this study, the aforesaid 

resembling situations and a semantic map that implies common features are pointed out, and a 

perspective towards these spaces is being developed over them.  

Namely, there are many reasons for people to prefer to eat outside the house. The most 

basic one of these is to taste different flavors, and save time and effort by taking advantage of 
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food and the service. The user looks for food, comfort, satisfaction, social interaction, ambiance 

change, etc. in a restaurant. Dining places, as social environments, provide the formation of a 

variety of interactions between the individual and his physical environment. Individual is the 

essential element of the environment. The individual’s psycho-social position within the social 

life, perception of the place, and his interpersonal communication shape his act of eating outside 

the house and his urban life. Dining places, as a social construct, are places where people shape 

various interactions with their environments. Due to the competition between the enterprises of 

dining places, it is a thoroughly examined and informed subject in sociological terms (Heide, 

Gronhaug, 2006; Bhatia, 2003, Mennel, Murcott, Otterloo, 1992, Finkelstein, 1989). The 

constructed dining places concretize the imagination of people and provide emotional diversity 

outside everyday life. In this way, the sense of excitement, joy and comfort are felt in these 

places. The restaurants, in which people are in an attempt to present themselves in the social 

environment as being a value of the materialist world, are meeting places that are in a sense 

means of fun, style and fashion (Heide, Gronhaug, 2006; Bhatia, 2003, Boudan, 2004; Mennel, 

Murcott, Otterloo, 1992, Finkelstein, 1989).  

On the other hand, restaurants are places where the individual presents himself, his 

current values and adoptions to social relationships through the images of fashion. Restaurants 

are spaces where excitement, pleasure and comfort are felt. The effort to introduce oneself to 

others, its being recognized as a value of the materialist world, and perception of this as the sign 

of wealth are launched as a feature of the bourgeois class (Yalcin, 2008; Finkelstein, 1989). 

People enter into the feelings and the fantasy created in the institutions of hospitality and 

entertainment. Eating out is different with regard to the facts that there is a particularly adopted 

social role and the expected excitement and pleasure depend to a large extent to people. 
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Therefore, interpersonal communication and the attitude are the most important elements that 

shape this activity (Beardswarth et al., 1999). Within such an environment, people react to the 

environment in terms of the meanings they attach to it. According to some, it is the general 

definition instead of an analysis of a detail with environmental assessment quality. It is quite 

effective rather than being a subject for which no function appears. The meaning of the space is 

separate from its function. However, it is a very important part of the function. Indeed, it shows 

the functioning of the human mind through physical expressions such as organizing the 

expression of the space and other cultural activities, and the construction of forms through 

cognitive classification, categories, and charts. Physical elements both make the cultural 

classifications visible and stable, and give meaning to them (Bozdayi, 2004; Rapoport, 2000).        

Considered in this sense, thanks to these constructed environments within urban life, it is 

the socializing environment that becomes a pattern within urban fabric and reifies dream world of 

individuals and that provides a different emotional diversity than that of everyday life. As the city 

shapes the places located inside, the places also shape the city. Therefore, dining places are also 

social and physical formations where social images and current values are dominant and where 

continuous change can be monitored (Aytaç, 2007; Boudan, 2004).  

 

  4.Urban, Dining Places, Identity Formation/Interaction 

In city life, especially in metropolitan areas, places which are different from each other, 

branded, accompanied with indicators and attribute image and symbolic statuses/identities, 

witness a popular interest and participation explosion. On the other hand, they become prominent 

as new belonging platforms that we establish on our everyday lives, with which we create a state 

of integrity, or we get the idea that they complete our missing parts. Together with modernity, 
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these places assume the feelings of belonging, trust, attachment, adherence, given to us by the 

house, the private sphere, and the community earlier; thus, large masses spend a significant 

portion of their time in these places, they establish identity and attachment relationship with 

them, and they spend their everyday lives by consuming the cultural and artistic 

products/activities offered by these places (Knieling, Othengrafen, 2009; Khaslavsky, 1998; 

Dickson, White, 1997; Proshansky, 1978; Proshansky and Fabian, 1987; Proshansky et al., 1979, 

1983, 1995). All the places, for example shopping malls, are not only the consumption space of 

objects; or the restaurants and entertainment venues, do not only offer to their regulars the 

services of just food or entertainment, they also attribute signs and symbols regarding the social 

determinants such as class, status, race, ethnicity, gender, etc. They re-establish social hierarchies 

over privileged statuses such as rich, bourgeois, white, male, etc. The regulars gather in these 

places in order to reflect their class and statutory positions, to rise to the positions they aspire to, 

or to collect borrowed symbols/indicators. The consumption of the place do not correspond to 

only material, objective thing, on the contrary, it becomes to gain a symbolic, semiotic dimension 

to a great extent with the rise of consumerist capitalism. In particular, while the rise of the 

consumerist society increases the sovereignty of the era of leisure and the importance of public 

spaces, these places are re-constructed specific to the familiar case of the capital. Therefore, the 

leisure time is gradually spent as consumption-oriented and this most of the time originates from 

the synthetic/artificial urge to need produced by the consumerist capitalism.  

Today’s cities are quite heterogeneous and cosmopolitan areas where different politics are 

shaped in flesh and bones, space, individual, time, identity, culture, image and indicators reflect a 

chaotic and conflicting to be in between. They correspond to social/political identities, different 

life experiences, identity and cultural pluralism, and to new views and intellectual forms beyond 
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being a place/space for the people living on them. With such aspects, they are fertile bases on 

which social groupings, cultural diversity, multiple identities, different social activities and life 

styles originate (Knieling, Othengrafen, 2009; Khaslavsky, 1998; Dickson, White, 1997; 

Proshansky, 1978; Proshansky and Fabian, 1987; Proshansky et al., 1979, 1983, 1995).  

As Bocock and Thompson (l992) also express, modern cities comprise the institutions that 

have been formed according to a certain historicity and geography, social relations based on 

production and reproduction, managerial actions, different forms of communication, and the 

spatiality formed by the interaction between the media and such. Moreover, modern cities are 

spaces of representation. In this sense, Chaney (1999) indicates that the perception of the city as 

the city is more related with the cultural representation and depth rather than its physical and 

architectural organization. In fact, the city refers to each cultural organization that has acquired 

essence on the axis of space and place (Aytaç, 2007).   

  Modern cities show openness to the hybrid cultural figures and new/distinctive or 

integrated sub-culture forms over the rural/urban, traditional/modern, individual/collective, 

masculine/feminine, etc. With their heterogeneous and cosmopolitan aspects, they on the one 

hand allow for the emergence of different corporate networks, on the other hand, they unite the 

everyday life culture to a fragmental, atomic, and eclectic structure. Thanks to the diversified 

spatial geography of the city and the radically increasing heterogeneous elements, modern cities 

are gradually losing their old familiar silhouettes (Aytaç, 2007). 

Without doubt, the city spaces are not examples to places with homogeneity. Each of 

these places are varied/differ in terms of their functions, internal constructs, spatial climate, 

socio-economic status, intellectual level, internal communication theme, spatial sociality, etc. For 

example, despite the numerous restaurants in the city, each one of them has different colors, 
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flavors and indicators. They immediately make you feel their distinctive sides through their shop 

windows, menus, service manners, and spatial arrangements. Each of them has their own flavor, 

taste, and standards of appreciation. Regular customers find themselves in these places; they see 

the faces that they desire to see and collect the images and signs belonging to that place. Clothing 

often has a clear meaning in communication. Clothing, with a large literature, forms a useful 

model on the meanings of clothing, fashion, and their meanings regarding the environment. 

Clothing provides information on identity, role, status, tastes and the personal opinion in society 

(Rapoport, 2000; Finkelstein, 1989). Similarly, design language of the preferred place is 

important in the classification of individuals in society. Preferred places are indicators of status 

within social relationships and it is a factor that affects the individual to be evaluated in the 

society. According to Rapoport (2000), the behavior and social interaction with others generally 

take place a result of the evaluation of the physical image; for example, each of the indicators 

such as housing, furniture, supplies, space preferences, eating habits, or clothing has various 

messages according to their positions and locations. These values provide information in subjects 

such as the individuals’ economic status, education level, social status, culture, and success. 

Therefore, a multilateral presentation takes place in restaurants. These are the presentation of 

food, place, the people, and the presentation of preferences.  

In other words, dining places are at the same time, in the position of addresses of meeting, 

encounter, and leisure of people from different backgrounds as to their symbolic degrees of 

prestige. Appearing in these places does not always correspond to a real thing, the symbolic 

language of image represented by those places become successful in attracting people from very 

different backgrounds. Even though people do not have money, people having much leisure times 

consume not the real commodities but the place and images. By consuming these places, young 
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people try to overcome their social differences and suppressed identities and to construct 

identities they desire to be (Fiske, 1999). Thus, these places, which are called with names such as 

“dining spaces”, “cathedrals of consumption”, “restaurants”, “palaces of consumption”, etc., 

show in reality different purposes except the consumption of commodities; they come to the fore 

as the addresses of identity, indicator, image and spatial consumption (Aytaç, 2007) .  

When viewed from this aspect, spatial identity formation contains historical, economic, 

political and social dimensions; characteristics of the visual environment allow the interpretation 

of both conceptual and behavioral actions. Identity formation is to a great extent created in 

human mind with the correlation of the phenomenon of learning, pre-coded environmental data 

and past experiences with each other and this formation is a result of a cognitive process (Heide, 

Gronhaug, 2006; Bhatia, 2003, Boudan, 2004; Mennel, Murcott, Otterloo, 1992, Finkelstein, 

1989). The phenomenon of identity is also defined with the territorial/spatial because it 

corresponds to a territorial/spatial identity politics. Specific form of the place is like a mirror 

where particular life styles and different cultural positions are reflected (Urry, 1999:20-28). At 

this point, the spatial are also places where people with particular identities, statuses, or life styles 

are shaped according to self-values and which reflect selves (Agnew, l993: 261-267). According 

to Relph (1976), the features that give the space its identity are basically the physical structure of 

the space, its socio-cultural dimension, and activities that take place with user participation. 

Again, permanent sameness and togetherness experienced in the place are also features that 

comprise identity of the urban space. The most distinctive issue regarding the fact that urban 

space creates collective memory is that the place contains vitality and certain spatial codes. In 

this respect, places where spatial identity of the city is clearly seen happen to be a set of common 
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urban spaces that organize the city and that are adopted by everyone (Relph, l976; Zengel, 

2002:90).  

  4. Conclusion  

Physical spaces, which are tools to convey social and cultural identity between times, are 

the product of a rich formation. Since their existence human beings have been shaping spaces 

according to their needs. That the tendency of eating together and the need for sharing are as old 

as the existence of human beings is information acquired from resources. Therefore, spaces have 

been produced to meet the eating acts of human beings, which is the basic physical need. Food 

culture and dining places, which has a long history, are places where also social interaction 

occurs in the widest way. Hence, examining food cultures of societies comprises a very 

significant data in terms of understanding environmental, socio-economic and cultural factors 

that affect the formation of dining places. Cultures contain information about climate, settlement, 

consumption resources, technology, economics, politics, religion, traditions, family structure, 

customs and traditions. The information obtained within the framework of all these data are the 

expressions of cultural infrastructure of dining places, their physical reflections, and psychosocial 

user requirements.  

In other words, dining places represent deepness in both physical and social and cultural 

terms. Each of these in itself produces language, discourse, representation, identity, status, image, 

prestige, symbol and indicator, leads them into circulation, and constructs a particular cultural 

form, sub-culture, community, etc. over these. With these aspects, each space creates a hierarchy 

within the urban aura as required by the codes they represent; this hierarchy leads the way to new 

combinations together with the regulars headed towards them. Thus, spaces construct identity 

matrices, spatial distinction/exclusion mechanisms, group identities, and personal representations 
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over the images/symbols that they produce and are based on. They show the characteristics of 

being the places where people are positioned and enter into representations of social identities 

thanks to the elements creating hierarchy, thus places where the language of the latent power in 

social encounters is resolved.  

Therefore, these spaces within urban life resemble a multi-cultural area where all kinds of 

vitalities are built in, where collective experiences, class, status, gender, race, ethnicity, etc. are 

experienced and which bears immanence to themes such as escape, forgetting, relieve, 

spontaneity, freedom, etc. These places also contain the indicators of subjects such as body, 

representation, appearance, gender, etc. where such power relations as power /obedience-consent 

occur in different shades. The most distinctive issue regarding the fact that urban space creates 

collective memory is that the place contains vitality and particular spatial codes. Also, they are 

the places where spatial identity of the city is clearly seen and which happen to be a set of 

common urban spaces that organize the city and are adopted by everyone.     
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hakeme gönderilir. 

2.   Genellikle 2 ay içinde yazarlara ilk değerlendirmenin sonuçları gönderilir. 

3.   Yayın Kurulu, hakem raporları doğrultusunda, yazarlardan bazı düzeltmeler, eklemeler 
veya kısaltmalar yapılmasını isteyebilir. 

4.   Yazarların göndereceği düzeltilmiş kopya, hakemlerden gelen hangi önerilere yönelik ne 
tür düzeltmeler yaptıklarına ilişkin bir önyazı içermelidir. 

5.   Değerlendirme sürecinde yazarların kimliği hakemlere, hakemlerin kimliği de yazara 

açıklanmaz. Bu nedenle, gönderilen yazılarda, kapak sayfası dışında, yazarların kimliğini 
açığa çıkaracak ifadeler yer almamalıdır. 

  

YAZIM KURALLARI: 

Dergiye gönderilecek olan yazıların, aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. 
Uygun yazım formatında gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.  

1.      Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından yayınlanan ‘Publication 

Manual of American Psychological Association (5. Baskı), 2001’ adlı kitapta belirtilen yazım 
ilkelerine uygun olarak, APA formatında yazılmalıdır.  

2.      Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 

2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7’lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu 

ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay 
kullanılmasını sağlayacaktır). 

3.      Yazıların dilinde yalın Türkçe kullanılmasına ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen 

gösterilmelidir. Yazılarda Türkçe yazım kurallarına uygunluk gözetilmeli, yabancı sözcükler 

yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış terimler 
yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir. 

4.      Yazınızın biçimsel olarak Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin 

yazım kurallarıyla uyumlu hale gelmesi (a) Bir sözcük ve o sözcüğü izleyen noktalama 

işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır; (b) Bir noktalama işareti ve o işareti izleyen 
sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.  

5.      Yazılar kapak sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, 

kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları ve yazışma adresi bölümlerini 

içermelidir. 

a) Kapak sayfası: 10-12 sözcüğü geçmeyen başlıkla başlamalıdır. Ayrıca her sayfanın 

üstünde basılmak üzere, boşluklarla birlikte 50 karakteri geçmeyen bir kısa başlık da parantez 

içinde eklenmelidir. Bu sayfada yazar(lar)ın isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum, yazışma 
adresleri, telefon, varsa faks numaraları ve elektronik posta adresleri yer almalıdır.  

b) İlk sayfa - Özet ve anahtar sözcükler: Kapak sayfasından sonra sayfa numarası verilecek, 

ilk sayfaya çalışmanın başlığı tekrar yazılacaktır. Bu sayfada birbiriyle uyumlu olarak 

hazırlanan Özet ve İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin başına yazının 

İngilizce ismi yazılmalıdır. Özetler en az 150 en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır. Özet içinde 
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kaynak gösterilmemelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında 

‘Anahtar sözcükler’ ve İngilizce özetin altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. 

Araştırma yazıları için özet bölümünde AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA alt-

başlıkları yer almalıdır. Görgül araştırma makaleleri dışındaki yazılarda, bu alt-başlıkların 
bulunması zorunlu değildir. 

c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, 

yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Diğer makalelerde, makalenin 

içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ üst köşesinde, 

yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk 

sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne 

başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir 
bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir. 

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile 

araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem 

olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek 

amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri ve sonuçlarını içermelidir. Tablolar ve şekiller 

makalenin en sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. Verilecek olan tablolarda ortalamalar 

“Ort.” şeklinde, standart sapmalar ise “S” şeklinde gösterilmelidir. Sıklıkla kullanılan 
istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır: 

Varyans analizi: ....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F(1,123) = 5.43, p < .05, η2= 

.05). korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F çoklu 

karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. 

Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, T ve p değerleri verilmeli; faktör analizi 

rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her 
bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. 

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını, 
araştırmanın sınırlılıklarını ve geleceğe yönelik önerileri içermelidir. 

Metin içinde kısaltmaların ilk kez kullanıldığı durumlarda parantez içine açıklama 

yapılmalıdır. Metinde alt yazılar (dipnot) kullanılmamalıdır. 

Metin içinde kaynak gösterme:  

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır.  

Tek yazarlı kaynaklar: 

Savaşır (1998) … 

….. (Savaşır, 1998) 

İki yazarlı kaynaklar: 

Wegener ve Petty’nin (1994) yaptığı çalışmada... 

......... (Wegener ve Petty, 1994). 

Üç-beş yazarlı kaynaklar: 

Kaynağın metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarlar listelenir.  

……. (Kernis, Cornell, Sun, Berry ve Harlow, 1993) 
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Aynı kaynağın metin içinde ikinci kez geçtiği yerde, ilk yazarın soyadını  “ve arkadaşları” 
(parantez içinde verildiğinde “ve ark.”) ifadesi izler. 

Kernis ve arkadaşları (1993) ....... 

..... (Kernis ve ark., 1993). 

Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklar: 

Kaynağın metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren yalnızca ilk yazarın soyadı ile bunu izleyen 

“ve arkadaşları” ifadesi kullanılır. 

Harris ve arkadaşlarına (2001) göre ..... 

.... (Harris ve ark., 2001). 

Dili İngilizce olan makaleler için de aynı kurallar söz konusudur; ancak “ve arkadaşları” 

ifadesi yerine “et al.” kullanılır; birden fazla yazarlı kaynaklarda metin içinde kaynak 
gösterilirken parantez içinde son yazarın soyadından önce, “ve” yerine “&” işareti kullanılır. 

Simon et al. (2008) ….. 

…… (Simon et al., 2008) 

According to Beck and Clark (1993) …. 

…….. (Beck & Clark, 1993) 

Smith, Vernberg, and Goldstein (2003)…. 

…. (Smith, Vernberg, & Goldstein) 

Aynı cümlede birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar parantez içinde 

alfabetik sıra ile verilmelidir. 

….. (Doğan, 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 2008; Winson, George ve Zeng, 
1986). 

Aynı yazara ait ve aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa , 
yıldan sonra a, b, c… gibi harfler kullanılır. 

Eker’e (1998a) göre …. 

Eker (1998b) yaptığı çalışmada….. 

Dolaylı kaynak gösterme: 

Eğer başka bir kaynağın içinde geçen, ancak yazarın doğrudan ulaşamadığı bir kaynağa atıfta 

bulunuluyorsa, ilk önce dolaylı olarak atıfta bulunulan özgün kaynak, daha sonra kaynaklar 
bölümünde listelenecek olan ikincil kaynak (aktaran) verilir. 

Freud’a göre ……. (aktaran Rogers, 1985). 

Kısa alıntılar: 

Başka bir yazıdan doğrudan yapılan alıntılar,tırnak içinde yazılmalı; yazar, yıl ve sayfa 
numarası belirtilmelidir. 

Bilge’ye (1998) göre, "Yazarların APA yazım kurallarına uymaları gerekmektedir" (s. 199).  

Uzun alıntılar: 
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40 sözcüğü geçen doğrudan alıntılar, tırnak işareti kullanılmadan ayrı bir paragraf olarak ve 

paragrafın her bir satırı sol kenardan beş boşluk içerden başlayacak şekilde yazılır. Alıntının 

sonunda parantez içinde sayfa numarası belirtilir. 

Yazar'ın (1998) çalışmasının ortaya koyduğu bulgular şunlardır: 

… …… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. 

……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. 

…………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… 

…………… …………………… ….. ……… ……… ……. (s. 199). 

ya da 

Yazar'ın çalışmasının ortaya koyduğu bulgular şunlardır: 

… …… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. 

……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. 

…………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… 

…………… …………………… ….. ……… ……… ……. (Yazar, 1998, s. 199). 

  

Ayrıntılı bilgi için: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

  

d) Kaynaklar: 

Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi 
içinde yer almalıdır. 

Kaynaklar bölümünde, kaynaklar numaralandırılmadan yazar soyadlarına göre alfabetik 
sırada düzenlenmelidir.   

Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce & işareti 

kullanılmalıdır. 

Yazar adını tarih, kaynağın başlığı, dergi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası izler. Kaynaklar 
bölümünde her bir kaynak için, ilk satırdan sonraki satırlar içerden başlamalıdır. 

Aynı yazarın birden fazla yayını söz konusu ise kronolojik olarak sıralanmalıdır. 

Aynı yazarın aynı yıl için birden fazla yazısı söz konusuysa yıldan sonra a, b, c… gibi 
harflerle ayrılmalı ve alfabetik sırada yazılmalıdır. Örnek: 

Yazar, A. (1987a). Bilimsel Yazım Kuralları. İstanbul: Örnek Yayınevi. 

Yazar, A. (1987b). Bilimsel Yazılarda Dil Kullanımı. İstanbul: Örnek Yayınevi. 

Tek yazarlı kaynaklar: 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in 

Psychological Science, 11(8), 7-10. 

İki yazarlı kaynaklar: 

Kaya, B., & Sungur, M.Z. (1997). Travma sonrası stres bozukluğu. Psikiyatri Dünyası, 1(1), 

40-43. 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states. Journal of 
Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048. 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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Üç-altı yazarlı kaynaklar:                  

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). The importance of 
stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 190-204. 

  

Altıdan fazla yazarı olan kaynaklar: 

İlk altı yazara ait bilgiler yukarıdaki gibi yazılır; diğer yazarlar için “ve ark.” Kısaltması 

kullanılır. 

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., ve ark. (2001). Writing 
labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245. 

Kaynak göstermeye yönelik örnekler: 

Dergide yayımlanmış makale: 

Yazar, A. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numaraları. 

Pinquart, M., & Silbereisen, R. (2004). Human development in times of social change: 

Theoretical considerations and research needs. International Journal of Behavioral 

Development, 28(4), 289-298. 

Kitap : 

Yazar, A. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Basımevi. 

Kağıtçıbaşı (2007). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim 
Yayınevi. 

Editörlü Kitap: 

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Ed.). (1997). Consequences of growing up poor. New 
York: Russell Sage Foundation. 

Kitap içinden bir bölüm: 

Yazar, A., & Yazar, B. (Basım yılı). Bölümün adı. A. Editör & B. Editör (Ed), Kitabın adı 

içinde (bölümün sayfa numaraları). Basım Yeri: Basımevi. 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys. B. R. Wainrib 
(Ed.) Gender issues across the life cycle içinde (pp. 107-123). New York: Springer. 

Internet üzerinden yayınlanan bir dergide yer alan makale kaynak olarak gösteriliyorsa : 

Yazar, A.  (Basım yılı). Makalenin adı. Derginin adı, cilt(sayı). İnternetten indirilme tarihi 
http://www.adres.com/full/url/ 

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web., 149. 2 Mayıs 2006’da 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden indirildi. 

  

Ayrıntılı bilgi için: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

  

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri 

içerir. 

  

http://www.alistapart.com/articles/writeliving
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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f) Tablo ve Şekiller: Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde sözcüklerin 

başharfleri büyük olarak yer almalıdır. Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının 

“Tablo” seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları ise 

sözcüklerin başharfleri büyük olarak şeklin altında verilmelidir. Gönderilecek olan tablolar ve 

şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir. Tablo ve Şekillerin 

gösterimiyle ilgili olarak da APA kuralları temel alınmalıdır. 

g) Yazar notları: Makalenin en sonunda yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez 

çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde 

belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği 

kişiler de bu sayfada belirtilmelidir. 

6.            Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. 

7.            Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

8.            Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan yazılardan 

ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan 
alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. 

9.            Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri yazarın onayını alarak 

değiştirebilir. 

10.          Yayımlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından 

saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın 

kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları 

yazarlarından istenebilecektir. 


