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GÜNDELĠK HAYATIN MEKÂNLA VE MEKÂNDA EVRĠMĠNĠN,
KENTLERĠN DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠNĠ YAPILANDIRMASI: LEVENT ÇELĠKTEPE ÖRNEĞĠ
ÖZET
Kentin ilk oluşumundan bugüne dek geçirdiği mekânsal ve kavramsal dönüşümlerin
tarihi, aynı zamanda yerleşik hayat içindeki insan topluluklarının toplumsal
ilişkilerinin tarihidir. Kentin toplumsal yapısı içersinde, kendini ve çevresini
tanımlayan insan, bir yandan içinde bulunduğu sosyal etkileşimler çerçevesinde,
çevresini şekillendirir ve mekânlar yaratırken, bir yandan da fiziksel, kültürel ve
psikolojik (bilişsel) olarak “inşa” ederek yerleşmeye başladığı mekânlardan ve
dönüşen mekânsal pratiklerden etkilenerek yeni toplumsal pratikler üretmektedir.
Merkezinde değişimin yer aldığı gündelik ve mekânsal pratiklerin etkileşimli
dönüşümü çerçevesinde, üretilen tüm kültür ifadelerinin mekânsal ve zamansal
sahnesi olan gündelik hayat, süreklilik ve dönüşüm içerisindeki mekân ve mekânsal
pratikler bağlamında gerçekleşen erek ve işlev değişimi süreci (evrim) sonucunda,
kent değişim sürecini oluşturan etkenlerin ilişkiler ve etkileşimler dizgesini
oluşturmaktadır.
Günümüzde halen devam eden yeniden yapılanma süreci içerisinde, hızla değişmekte
ve dönüşmekte olan gündelik hayatın, yeni kentsel mekân ve mekânsal pratikler
oluşturmasından hareketle tez problemi oluşturulmuş, değişim süreçlerini
açıklamada, kent ve konut olgularından birinin diğeri üzerindeki etki ve işlemin yok
sayılamayacağından ötürü, incelenecek mekân ve mekânsal pratiklerde, kent, konut
çevresi ve konut mekânı ilişkisel bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Tez
kapsamında, değişim olgusunun, gündelik hayatın mekânla ve mekânda evriminin
yapılandırıcı etkisi üzerinden anlaşılması sağlanırken, kent değişiminin süreçsel
olarak yapılanma durumu temel ilke olarak ele alınmaktadır.
Kent değişiminin süreçsel yapılanmasını açıklamada kurgulanan kavramsal çerçeve,
mekânsal ve sosyal pratiklerin ilişkisini, kültür ve kimlik süreçlerini içeren
psikolojik, ekonomik, politik, felsefi ve sosyolojik etkileşim boyutlarının mimari
tasarım ile arakesitlerinde soruşturmaktadır. Kent değişiminin süreçsel
yapılanmasını, gündelik hayatın evrimi ve etkileşim içinde olduğu mekân ve
mekânsal pratikler üzerinden açıklayan bu kavramsal çerçevenin, hem yapılanmanın
temellerini oluşturan aktör, araç ve sahnelerinin, hem de yapısal ilkelerinin,
değişimin kural ve kaynaklarını belirleyen etken sistemler çerçevesinde açıklanması
için, gündelik hayatın evrimi ile kentin mekânsal ve sosyal örgütlenmesinin farklı
yönleriyle öne çıktığı bir kent kesitini incelemek hedeflenmektedir.
İstanbul’da Levent - Çeliktepe ve çevre bölgesinde gerçekleştirilen kent okumasını
konu alan uygulama çalışmasında, kentin bir söylem ve dil oluşturmasına dayanan
semiyotik bir yöntem ve bu yöntem doğrultusunda kullanılan diyalektik ve
yorumsamacı bir yaklaşımla, artsüremli, eşsüremli kent kesiti okumaları eşliğinde
söylemsel analizler gerçekleştirilmektedir. Bulguların değerlendirilmesiyle, kent
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değişiminin süreçsel yapılanmasına ilişkin oluşturulan kavramsal çerçeve ile
gündelik hayatın mekân ve mekânda evriminin yapılandırdığı kent değişim sürecine
ilişkin yapısal analizlere dayanan uygulama (durum) çalışması arasında bir ilişki
modeli yaratılmaktadır.
Tez çalışması, çalışmanın problem alanının neden ve nasıl belirlendiği, belirlenen
problem doğrultusunda çalışmanın amacını, kapsamını açıklayan giriş bölümü, konu
alanını oluşturan ana kavramlardan ilki olan “kent ve mekân değişimi” tanımlanarak
açıklandığı ikinci bölüm, konu alanını oluşturan ana kavramlardan ikincisi olan
“gündelik hayat” olgusunun mekânla ilişkili evrim sürecinin açıklandığı üçüncü
bölüm, çalışmanın problem alanının bir kavramsal çerçeve ile netleştirildiği
dördüncü bölüm, çalışma kapsamında geliştirilen örnek durum çalışması ve yöntemi
uyarınca, Levent - Çeliktepe kent kesitinde gerçekleştirilen inceleme, analiz ve
bulgular ile alan çalışmasına ilişkin bulguların değerlendirildiği beşinci bölüm, tez
çalışmasının sonuçlarının değerlendirildiği ve çalışmanın amaçlarına ne kadar
ulaşabildiğinin değerlendirildiği, gerçekleştirilen değerlendirme sonucu bundan sonra
yapılacak ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda, geliştirilebilecek model ve
stratejilerin tartışıldığı sonuçlar bölümü olarak altı bölümden oluşmaktadır.

xvi

THE STRUCTURATION OF THE CHANGING PROCESSES OF THE
CITIES BY THE EVOLUTION OF EVERYDAY LIFE WITH SPACES AND
WITHIN SPACES: THE CASE OF LEVENT - ÇELĠKTEPE
SUMMARY
The history about the spatial and conceptual transformations of cities is at the same
time the history of the social relations of communities in settled existence. Human
who define himself and his environment (milieu) in the social structure of the city, on
one hand creating space within the frame of social interactions, which he is in, on the
other hand bring out new social practices impressing by spaces which he built as
physical, cultural and psychological (cognitive) and by transforming spatial
practices. Everyday life which is spatial and temporal stage of whole cultural
expressions of cultured within the frame of interactive transformation of
everydayness and spatial practices, which include shifts in its center, composes
sequence of interactions and relationships of factors which composes the changing
processes of the city in consequence of aim and function change (evolution), realized
within the context of continuousness and transformation and spatial applications.
The argument of the thesis has been constituted designed based on everyday life
which rapidly changing and transforming within the ongoing processes of restructuring in present, and built up new urban spaces and spatial practices; thus
within the context of the space and spatial practices, the city, home spaces and its
environment has been evaluated as an entire relational structure appreciating the
reciprocity of the phenomena of the city and the home of their effects and treatments.
In the context of the thesis, the structuring situation of city change as a process, is
assessed as the basis principle, while providing to comprehend the concept of the
change on the basis of structuring effect of everyday lives’ evolution with space and
within space.
The conceptual frame that formed for explanation on the structure of city change
process, inquires the relations between spatial and social practices in intersections of
psychological, economical, political, philosophical, sociological interactional
dimensions and architectural design. The conceptual framework which explains the
structuration of the changing processes of the cities through the evolution of
everyday life and also the spaces and spatial practices interact with, is being
investigated within a cross-section of the city, which comes into prominence for its
diverse aspects of spatial and social organization by the agency of the evolution of
everyday life, because of the clarification in the frame of efficient systems set the
principles and origins of change, with the actors, instruments and scenes and also
structural principals compose the basis of the structuration.
The discursive analysis have been carried out accompanied with diachronic and
synchronic city cross-section readings, with a semiotic method that is based on
constitution of the discourse and language of the city, and with a dialectic and
hermeneutic approach related within a case study carried out in Levent and its
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immediate surroundings. After evaluating the findings, there has been created a
model of connection between the conceptual framework formed in relation with the
processive structuring of city metamorphosis and the application study made in
relation with city transformation process structured by the evolution of the everyday
life in space.
This study consists of six sections including, an introduction that covers subtopics
such as statement of problem, purpose and significance of the dissertation, its scope
and the method which is followed to reached the aim, the second section that
includes the definitions and explanations about first key concept of the study, change
of city and space, the third section includes the theoretical and empirical explanations
of second key concept, “everyday life” and its evolution process related to space, the
fourth section covers the clarifications of the thesis problem as the conceptual
framework, the fifth section includes the examinations, analysises and findings of the
case study about Levent - Çeliktepe city section and evaluations of these findings,
and the last fifth section includes the assessments of the strategies and models which
might be used for theoretical and empirical studies in future developed from the
outcomes of the empirical study which is carried out in the case study and the
discussions of the extent to which the aims of the study are achieved.
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1. GĠRĠġ
Tanımı gereği tekrara ve rutine dayanan yapısı ile “gündelik hayat”, hem toplumların
kültürlerinde bırakılmış tüm izlerin kolaylıkla ortaya serilebildiği, hem de mekânsal
değişimlerin en yalın biçimde izlenebildiği bir ortam olması nedeniyle, kültürel ve
mekânsal bir bütün olan kentlerin değişim süreçlerini incelemede temel bir rol
üstlenmektedir. Gündelik hayatın yapısında, inceleme kapsamında ortaya konulan,
onu farklılaştıracak özelliklerin ortaya çıkması, sonrasında başkalaşması durumu,
farklı nedenlerle işlevinde ve varlık nedeninde meydana gelen değişimler, gündelik
hayatın; zaman içinde birdenbire olmayan, ama kesintisiz bir gelişim sergilediğini,
yani bir “evrim” süreci içinde var olduğunu ortaya koymaktadır. Gündelik hayatın
evrimi; yeme içme alışkanlıklarından, zaman-mekân ilişkisi kavramına, üretimtüketim ilişkilerinden, mekânsal pratiklere kadar, insanlığın oluşturduğu tüm kültür
ifadelerini kapsamaktadır.
Çalışmanın temel amacı, kentlerin değişim süreçlerinde, “gündelik hayatın mekânla
ve mekânda evriminden bahsedilebilir mi” sorusundan yola çıkarak, gündelik hayatın
mekânla ve mekânda evriminin, kentlerin değişim süreçlerini yapılandırdığı
hipotezinin sınanmasıdır. Gündelik hayatın “mekân içinde evriminden” kasıt;
mekânda ve mekânla gerçekleşen ve gündelik hayatı oluşturan değişkenlerde ve
değerlerde gündeliği farklılaştıracak özelliklerinin ortaya çıkması ve sonrasında
başkalaşması, bu nedenle de işlevinde ve ereğinde meydana gelen değişmedir. Tez
probleminin çıkış noktası kentin günümüzde halen devam eden yeniden yapılanma
süreci içerisinde, hızla değişmekte ve dönüşmekte olan gündelik hayatın yeni kentsel
mekân ve mekânsal pratikler oluşturmasıdır.
Kapsamında her gün yeni pratiklerin oluştuğu gündelik hayat olgusu, siyasal
görüşlerden mutfak kültürüne, iletişim biçimlerinden mesleki pratiklere kadar geniş
bir eylemler ve uygulamalar alanına hükmederken, insanın içinde yer aldığı ve
ürettiği rutin eylemler zinciri olarak hem sürekli hem de değişken bir yapıya sahiptir.
Gündelik hayatın bu ikili yapısı, hem yeni gündelik pratiklerin üretilmesini hem de
bu pratiklerin tekrarlanarak gelenekleşmesini sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde
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insanın mekâna ait deneyimleri, anlamları, sembolleri ve değerleri de farklılaşmakta,
yaşamı algıladığı temel kategoriler olan zaman ve mekân kavramlarının içerik ve
ilişkileri de sürekli değişmektedir. Gündelik hayatın temel yapısını oluşturan hız ve
zaman kavramının dönüşümü, özellikle bu dönüşümün yaşandığı kentlerde yaşayan
insanların, mekâna ilişkin düşünce ve davranışlarının yeniden yaratılmasına neden
olmaktadır.
Yine bu süreç içerisinde kentler, yeni felsefe ve pratikler üzerinden tekrar
kurgulanmakta, kentleri ve yapısal çevreyi oluşturan en temel birim olan konut ise,
gündelik hayatın rutin zincirinin en eski ve sağlam yapısı olarak, hem en fazla
değişimin hem de en yüksek direncin gerçekleştiği mekânlar olarak öne çıkmaktadır.
Kentlerin değişim süreçlerini açıklamada, kent ve konut olgularından birinin diğeri
üzerindeki etki ve işlemin yok sayılamasının değişim olgusunun etrafında
dolaşmaktan öteye geçemeyeceğinden ötürü, incelenecek mekân ve mekânsal
pratiklerde, kent, konut çevresi ve konut mekânı ilişkisel bir bütün olarak
değerlendirilmiştir. Mekân ve mekânsal pratiklerin kent-konut diyalektiği içerisinde
tekrar ve tekrar üretilmesi, hem gündelik hayatın evriminin hem de kent değişiminin
çözümlenmesi sürecinde incelenmesi ve açıklanması gereken temel olgudur. Kent
değişiminin ve kent değişim süreçlerinin, gündelik hayat üzerinden okunmasını
sağlayan bir dizgenin oluşturulması, hem kentsel hem de mimari tasarıma yöntem ve
konu olan kültür, kimlik, anlam ve işlev birlikteliğinin sağlanmasında etik ve estetik
yönden yardımcı olacaktır.
Kent mekânında bu ilkeden yola çıkılarak yapılacak okumalar, kentin temel
dinamiklerinin ve değişiminin temel yasalarının ortaya konmasına da olanak
sağlayacaktır. Barthes’in (1997) ifadesiyle “kent bir söylemdir ve bu söylem gerçek
anlamda bir dildir”. Bu nedenle, bir söylem ve dil niteliğindeki kentin değişimini
anlamlandırma da, kentin esas kurucu öğelerinin ortaya konmasıyla ve kentin sosyal,
mekânsal ve politik doğasının ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilmektedir.
Çalışmanın ikinci kısmında, kent ve mekânın değişimi, değişimin mikro, mezzo ve
makro düzeyleri olan konut, konut çevresi ve kent üzerinden, öncelikle artsüremli bir
oluşum ve gelişim çerçevesinde farklı yaklaşımlarla kenti, konut ve konut çevresini
açıklayan kuramlar üzerinden okunmasıyla, ardından da kent ve konutun mekânsal
temellerinin eşsüremli incelenmesiyle birlikte, hem kent değişiminin ve mekânsal
değişimin temel dinamikleri ortaya koyulmakta, hem de göstergebilimsel bir
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çözümlemenin temelleri atılmaktadır.
Çalışmanın üçüncü kısmında gündelik hayatın evrimi ile mekânsal biçimlenişi, temel
kırılma noktalarıyla bu kırılma noktalarının içerikleri ve oluşum zeminleriyle,
tanımlayıcı ve tarihsel bir yaklaşımla açıklanmaktadır. Sanayileşme, modernleşme ve
devam etmekte olan küreselleşme süreçleri olarak üç ana grup altında toplanan
gündelik hayatın evrim sürecindeki kırılma süreçleri, hem sonuçları hem de
etkilediği ve etkilendiği bilimsel ve düşünsel alanlarla birlikte, gündelik hayatın
mekânsal biçimlenişi çerçevesinde değerlendirilerek, gündelik hayatın mekânsal
biçimlenişinde yaşanan dönüşüm ile kent mekânında yaşanan dönüşüm arasındaki
ilişki özetlenmiştir.
Dördüncü kısımda ise, “gündelik hayatın mekânla ve mekânda evriminin, kentlerin
değişim süreçlerini yapılandırması tezi”, öncelikle gündelik hayatın evriminin
mekâla ve mekânsal pratiklerle etkileşimi ile bu etkileşimi gerçekleştiren maddi
akışlar, aktarmalar, psikolojik ve kültürel araçların ortaya konması, ardından
etkileşimin konut ve konut çevresiyle ilişkisi ve sosyal ve mekânsal diyalektikler
üzerinden değerlendirilmesi, son olarak da gündelik hayatın mekânla ve mekânda
evriminin, kentlerin değişim süreçlerini yapılandırması üzerine oluşturulan etken
ilişkiler ve etkileşimler şeması (kavramsal çerçevenin), kent değişimi süreçlerinin
yapılandırılmasında kullanılan yapı, yapılanma ve yapılandırma kavramlarının
tanımlanması ve kent değişim süreçlerini yapılandıran etkenlerin değişimin yapısal
temelleri, etken sistemleri ve yapısal ilkeleri üzerinden açıklanmasıyla ve
dönüşümsel bir yaklaşımla ele alınmasıyla temellendirilmektedir.
Beşinci bölümde uygulama (durum) çalışması olarak tasarlanan alan çalışması
kapsamında, örneklem alanı olarak tespit edilen “Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet
Evleri Mahalleri” - “Büyükdere Caddesi Aksı ve Esentepe Mahallesi” - “Levent ve
Konaklar Mahallesi” kent kesitinin tanımlanması ve konum özelliklerinin
açıklanması, artsüremli ve eşsüremli okumalar ile fiziksel çevrenin sayısallaştırılması
ve örüntü analizi, kent, konut çevresi ve konut düzeylerinde gerçekleştirilen kent
kesiti okumalarından ve analizlerinden elde edilen veri, simge, sembol ve işaretlerin,
diyalektik ve yorumsal yaklaşımlarla söylemsel analizleri, son olarak da çalışmanın
bulgularının özetlenip, tespit edilen kent kesitinde, gündelik hayatın mekân ve
mekânda evriminin yapılandırdığı kentsel değişim sürecinin kavramsal çerçevesi ile
bulguların değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
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Sonuçlar bölümünde, durum çalışmasından elde edilen bulguların değerlendirilmesi
sonucunda, kent değişiminin gündelik hayatın mekânla ve mekânda evrimi
tarafından yapılanması sürecinde yer alan aktör, araç ve sahnelerin, gündelik hayat
ile mekânsal değişim arasındaki etkinliğinin değerlendirilmesi ve mimari tasarımda
kullanılacak etik ve estetik değerlere ilişkin bir sonuçlar bütünü ortaya konmaktadır.
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2. KENT VE MEKÂNIN DEĞĠġĠMĠ
Kentler bir tarihsel sürekliliğin ürünüdürler. Kentin bugünkü fiziksel ve mekânsal
yapısı, oluşumundan bu yana geçirdiği farklı dönemlerin, mekânsal kullanımındaki
değişimlerin, sürekliliklerin, yeni oluşumlar ve dönüşümlerin sonucunda ortaya
çıkmıştır. Kentlerin değişim süreçlerinin, mekânların ve mekânsal pratiklerin
değişimi üzerinden anlaşılması için, kuramsal olarak irdelenmesi gereken temel
kavram “değişim”dir. Değişim kavramı, kent değişim süreçleri, mekân ve mekânsal
pratikler tez kapsamı çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu
nedenle, gündelik hayatın evrimi sonucu değişen ve inşa edilen mekân ve mekânsal
pratiklerin, konuttan kente uzanan bir yapı içerisinde, kentlerin değişim süreçlerini
yapılandırması, dönüşümsel/transaksiyonel bir yöntemle tartışılacaktır. Elbette kentin
değişimi farklı süreçleri içerisinde mekân ve mekânsal pratiklere etki etmekte ve
onun değişimine katkıda bulunabilmektedirler. Ancak mekân ve mekânsal pratiklerin
değişimi ve yeniden oluşumu salt kent değişimiyle gerçekleşmemektedir. Değişimin
doğasında bulunan hareket ve çelişkiler, bir yandan mekân ve mekânsal pratikleri, bir
yandan da mekânda bulunan insanı dönüştürmektedirler. Kent değişim süreçleri
içerisinde oluşan diyalektik temelli mekanizmalar öncelikle gündelik hayatın, mekân
ve mekânsal pratiklerin üzerinde bir baskı ve stres oluşturmakta, ardından da bir
işlem oluşturmaktadır. Bu noktada mekân ve mekânsal pratiklerin değişimi
üzerindeki tek nedensellik kent değişimi olmadığından ötürü, bu ilişki döngüsel değil
dönüşümsel olarak tanımlanmaktadır.
Değişimin, farklı sosyal ve kültürel alanlarda, farklı zaman dilimlerinde, farklı
biçimde

yaşanan

ve

sonuçlanan

bir

tarihsellik

içerisinde

nesnel

olarak

değerlendirilmesi, ancak değişimin evreninin ve temel yasalarının (diyalektiğin)
ortaya konması ile mümkün olmaktadır. Diyalektiğin ilk kâşifi ve çağdaş diyalektiğin
de ilk yasası olan sürekli dönüşüm yasasını bulan Herakleitos, her şeyin sürekli
olarak değiştiğini ve sonsuz bir süreç halinde aktığını görmüştür. Ancak Hegel'e
kadar insan düşüncesi bir türlü, bir şeyin aynı zamanda kendi zıddını taşıyabileceğini
kabul edememiştir. Diyalektiğin temel yasaları olan, “hareket, bütünlük, çatışma ve
5

değişim” çağdaş haliyle Hegel’e aittir. Dünya statik değil dinamik bir olgu
olduğundan yola çıkan hareket yasası, dünyanın zincirleme süreçler karışımı
olduğunu savunan bütünlük yasası, yaratıcı yani diyalektik hareketin kaynağı olan
çatışma yasası ve çatışmanın temellendirdiği bir dönüşümü açıklayan değişim yasası
diyalektiğin dört genel yasasını oluşturmaktadır (Politzer, 1998). Fiziksel ve sosyal
bağlamda var olan çelişki, çatışma ve zıtlıklar, diyalektiğin hareket, bütünlük,
çatışma ve değişim ilkeleri çerçevesinde, etkileşime girmektedirler. Değişimin
kaynağını oluşturan bu diyalektik etkileşimler, insan ve çevresi arasında mekânsal,
sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel bir bağ oluşturan konut ve kent mekânında
değişimin kaynağını oluşturmaktadırlar.
İnsanlar bir arada yaşamaya başladığı ilk topluluklardan bugüne gelene dek bir
yandan yaşamlarını sürdürdükleri fiziksel çevreleri inşa etmişler bir yandan da
psikolojik ve kültürel süreçler içinde inşa edilmiş bu çevrelere (yapılı çevrelere)
ilişkin algılar, imajlar ve imgeler üretmişlerdir. İnsanoğlu, yaşamda bir yandan
fiziksel yaşamla kuşatılırken, anlamsal bağlarla da, fiziksel çevre ile iletişim
kurmakta, böylelikle bir değişim süreci içerisinde olan insan, etkileşim içerisinde
olduğu çevresini değiştirirken, kendisi de bu süreç sonunda değişmektedir (Turgut,
H, İnalhan, G. 2010:33). Kent ve mekân olguları, fiziksel ve psikolojik boyutlarına
dayanan bu ikili yapısı kapsamında hem maddi örgütlenme olarak hem de sosyokültürel ve sosyo-psikolojik bir varlık alanı olarak sürekli bir değişim ve yeniden
inşa içerisinde olmuştur. Kent değişiminin bu iki boyutunun, farklı ölçeklerde hem
“eşsüremli”, yani belirli zaman kesitleri içindeki durumunun ve bu zaman dilimleri
içerisinde üretilmiş dönemsel sosyal ve kültürel kodların hem de “artsüremli”, yani
tarih içinde birbirini izleyen ve tarihten günümüze değişen sosyal ve kültürel
kodların, incelenmesi ve araştırılmasıyla, değişimin bütüncül yapısına uygun
çözümlemelere imkân verebilmektedir. Değişimin mekânsal ve zamansal boyutunun
tam anlamıyla anlaşılabilmesi için, eşsüremli ve artsüremli çözümlemelerin bir arada
yapılması, incelemeye konu olan kent değişimi olgusu ve inceleme düzeylerinin
belirlenmesi ve tanımlanması amaçlanmıştır.
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2.1.

Kent DeğiĢimi Olgusu ve Düzeyleri

Kenti, içerik, işlev ve erek bakımından, “sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve
toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi
gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu,
köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden
oluşan yerleşme birimi” olarak tanımlayan Keleş (1998:75), kentleşme terimini ise
“sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve
kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplumda artan oranda örgütleşmeye,
uzmanlaşmaya ve insanlar arası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan
nüfus birikimi süreci” olarak kentte gerçekleşen ekonomik ve toplumsal yapı
değişimi çerçevesinde açıklamaktadır. Kent değişimi olgusu ise, kentleşmeden farklı
olarak, kentte meydana gelen, niteliksel ve niceliksel olarak yaşanan tüm gelişme ve
çöküşler, artış ve azalışlar ile kentin süreçsel olarak bünyesinde gerçekleşen tüm
olay, durum ve eylemlerin, sosyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik ve politik
sistemlerin içlerindeki çok boyutlu bir hareket alanını tanımlamaktadır. Kent
değişimi olgusu, değişimin en temel anlamı olan bir zaman dilimindeki özellik ve
değer değişikliklerinin bütünü olarak, hem bir zaman dilimine bağımlı olarak
süreçsel bir yapıyı hem de kentin yapısını oluşturan özellik ve değerlerin bu süreçsel
yapı içerisinde farklılaştığı bir dönüşümü işaret etmektedir.
Farklı bilimsel sistemler kendi alt kategorileri ve disiplinleri çerçevesinde kent
değişimi olgusunu tanımlamakta, kentin gelişim ve değişimini kent olgusunun farklı
noktalarına odaklanarak, farklı nesne ve özneleri ele alarak, farklı araçlarla ele
almaktadırlar. Mimarlık disiplini kent değişimini konu alırken, bir yandan fiziksel
çevrenin tasarımının içerik, işlev ve biçim yönünden gelişim ve değişimin
prensiplerini değerlendirirken, bir yandan da mekân ve yapı tasarımıyla fiziksel
ortamını düzenlediği yerleşmelerin kullanıcılarıyla, insanlarla, çevre arasındaki
etkileşimin değişimini konu almaktadır. Kentin fiziksel ortamını kentsel alanlardan,
en küçük barınağın donatılarına kadar ele alabilen mimarlık disiplini, fiziksel
çevrenin ölçek boyutunu çok yaygın bir sınıflandırma ile mikro, mezzo ve makro
olmak üzere üç ölçekte ele alınmaktadır. İnsan ve fiziksel çevre arasındaki ilişkinin
öncelikle mekânsal gerçekleşmesi ve nesnelerle insanların da bu mekânsallık içinde
birbirleriyle etkileşim içinde olması nedeniyle fiziksel çevre makro, mezzo ve mikro
mekân ölçeğinde organize edilmektedir (Turgut, 1992:17). Büyük ölçekteki
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metropoliten alanlar ve kent mekanlarını içeren makro düzeyi, mahalle, sokak, yapı
adası ve geniş kamusal mekanları içeren ve yapıların bir araya geliş biçimlerini
içeren mezzo düzeyi, yapı ve yapı çevresini, oda ve donatı ölçeğinden sokak ölçeğine
kadar ele alan mikro düzeyi ile kent değişimi, kentin hem ekonomik, politik, siyasi
ve toplumsal örgütlenme ve işlevinde hem de morfolojik ve mekansal oluşumundaki
değişimleri kapsamaktadır.
Kent değişiminin fiziksel ölçek düzeylerinin yanında, kent değişimi olgusunun
özdeksel ve tinsel düzeyleri ise değişimin şekillendiği farklı mekânsal temellerini
açıklamaktadır. Kent değişimi olgusunu çözümlemeye imkan veren ve değişimin
temel dinamiklerini ortaya koyacak literatür analizi çerçevesinde, kentin doğuşu,
gelişimiyle, değişimini farklı düzeylerde açıklayan kuramların ortaya konmasıyla ve
yapılı çevrenin inceleme düzeyleri olan makro, mezzo ve mikro ölçekteki, kent
mekanı ve kent mekanının en yaygın kullanım örüntüsü olan konut ve konut çevresi
mekanının sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik

ve fiziksel temellerinin

birlikte

değerlendirilmesi, böylece de kent değişiminin temel dinamiklerinin belirlenmesini
hedeflenmiştir.
2.2.

Kentin DoğuĢu ve GeliĢimi

Kentlerin tanımlanmasında gerekli ilk unsur olan yerleşme, yani yerinde sabit olma
ve bir yere tutunma durumu “barınak” ile başlamaktadır. İlk mimarlık ürünü olarak
düşünülen, Fransa’nın Nice bölgesinde bulunan ve Terra Amata olarak adlandırılan
M.Ö. 400000-300000 yılları arasından kaldığı düşünülen 21 kulübe kalıntısı,
insanların çevrelerini kendi yararlarına uygun ve bilinçli bir şekilde biçimlendirerek
denetim altına almalarının ilk izlerini taşımaktadır (Roth, 2000:203,204). Kentin
doğuşuyla da bir yere yerleşmenin anlamı ve nedenleri derinleşmeye ve
karmaşıklaşmaya başlamıştır. Mumford’un ifadesiyle (2007:279) “en kaba neolitik
köyde bile ev, beden için bir barınaktan çok daha fazla bir anlam taşımaktadır.”
Yerleşik toplulukların erken dönmelerinde, tarımın gelişimiyle ortaya çıkan sürekli
olarak yerleşme zorunluluğu ile geliştirdikleri iş bölümü ve uzmanlaşma sonucunda
toplumsal yapıyla beraber inşa ettikleri yapılar ve bir araya geliş biçimleri de
karmaşıklaşmıştır. Önceleri kaynaklara kolay ulaşım, korunma, uzmanlaşma ve iş
bölümü ihtiyaçlarıyla bir araya gelen evler, zamanla din, devlet, cemiyet gibi kurum
ve sözleşmeler uyarınca bir araya gelmeye başlamıştır. Konut da bir yandan, içinde
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ya da çeperlerinde bulunduğu kentsel çevre ile kentsel çevreyi oluşturan toplumsal,
ekonomik ve kültürel etkenlerle şekillenir ve değişirken, bir yandan da her zaman
içinde yaşayan bireylerin bu etki ve değişimlere verdiği tepkilere sahne olmuştur.
Neredeyse tüm bilim dünyası, kentin tarihini ve kökenlerini, günümüze kadar elde
edilen bulgular çerçevesinde değerlendirirken neolitik çağ kültürünün son evresiyle
ilişkilendirilmektedir. Neolitik çağ, öncesinde yer alan paleolitik çağın toplayıcılık ve
göçebelik unsurlarından çok farklı olarak üreticilik ve yerleşik yaşam unsurlarına
dayandığından “Neolitik Devrim” olarak da adlandırılmaktadır. Temel özelliklerine
bakıldığında M.Ö. 600000 - M.Ö. 10000 yılları arasında yaşanan paleolitik çağ,
ateşin yaygın kullanımıyla, mızrak gibi aletlerin ortaya çıkışıyla, ilk olarak simgesel
düşünceye sahip insanlar olan Neanderthaller’in varlığıyla ve modern insan Homo
Sapiens’in mağara duvarlarına yapılmış resimleriyle tanımlanmaktadır. M.Ö. 10000 M.Ö. 6000 yılları arasında yaşanan neolitik çağ ise insanların hayvanları
evcilleştirmesiyle, evcilleştirmenin sonucunda ortaya çıkan kalıcı ve sürekli yerleşim
ihtiyacıyla,

bahçe tarımının ortaya çıkışı ve doğal süreçlerin öngörülüp

denetlenmesiyle tanımlanmaktadır.
Mumford (2007) da kentin doğuşunu neolitik çağ kültürünün son dönemleriyle
ilişkilendirilmesine katılmakla birlikte, ona göre kentin ortaya çıkışı aslında
paleolitik ve neolitik çağ unsurlarının daha erken dönemlerde bir araya gelişinin
sonucudur. Mumford’a göre (2007:39) “paleotik çağdan arta kalan avcı grupları ile
neolitik çağın yerleşik grupları birbirlerinin hayat tarzlarını özümseyecek, alet alış
verişinde bulunacak kadar uzun bir dönem boyunca, birbirlerine üstün gelemeyecek
kadar seyrek dağılmış olarak aynı toprakları paylaşmışlardır”. Paleolitik çağın
temel unsuru olan avcılık, neolitik çağ boyunca daha üstün bir yerleşim biçiminin
yönetimi için kullanılmış ve silahlar da artık sadece hayvanları öldürmek için değil
insanları tehdit etmek ve yönetmek için hizmet vermeye başlamıştır (Mumford,
2007).
Mumford (2009) kentin ilksel yapısının hem genel yapısı hem kurumları yönünden
köyün içinde olduğunu belirtmektedir. Köye ait olan buluşlar olan ev, kutsal yer,
sarnıç, kamu yolları gibi öğelerin hepsi kentin karmaşık yapısı içerisinde tekrar
geliştirilmiş ve farklılaşmışlardır. Örgütlü ahlak, yönetim, yasa ve adaletin ilk
belirtileri de köyün ihtiyar heyeti gibi gruplarında mevcuttur.
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Neolitik bir kentin özelliklerine ilişkin en ayrıntılı bilgi Türkiye’de bulunan Çatal
Höyük kentinin yapısından elde edilmektedir. M.Ö. 6500’de yerleşimi başlayan ve
M.Ö. 5500’de gelindiğinde on bin kişinin yaşadığı kentte, uzmanlaşmış bir
zanaatkarlar kesiminin yaşadığı, arpa ve keten yetiştiriciliği ile keçi ve koyun
besiciliğiyle avcılık yapıldığı bilinmektedir (Hout, 2000:28 ; Roth, 2000:220). Ayrıca
birbirine yaslanmış evlerin yerleşim alanı boyunca ortak bir cephe oluşturması
durumu da düşmana karşı tasarlanmış bir savunma sistemi olarak tanımlanmaktadır
(Şekil 2.1).

ġekil 2.1 : M.Ö. 6000 dolaylarında Çatal Höyük - Konya, Türkiye (Roth,2000: 219).
Tam bir kent olarak tanımlanabilecek bir oluşumun ortaya çıkışı ise kent öncesinin
yerleşik

yapılarının

yapısal

farklılaşmalar

yaşayarak,

insanların

birbiriyle

buluştukları, malların değiş tokuş edildiği, fikirlerin yayıldığı, birbirlerine sıkıca
bağlı farklı faaliyet türlerinin bir arada bulunduğu, bir ilişkiler ve kararlar merkezi
haline gelmesiyle mümkün olmuştur. Neolitik devrimi tamamlayan insanoğlunun
yaşama ve düşünme tarzındaki köklü değişimler sonucunda, Ön Asya’da kentsel
merkezler olarak tanımlanabilecek ilk yoğun insan yerleşimleri ortaya çıkmıştır ve
M.Ö. 4. binyılın sonlarında ilk kentler doğmuştur (Huot, 2000:26). İnsanlık tarihi
boyunca ilk büyük kent toplulukları Nil Nehri Vadisiyle, Fırat ve Dicle nehirleri
arasında kalan vadilerde, indus nehri dolaylarında ve Akdeniz kıyılarında kurulmaya
başlanmış ve doğu ve batı yönlerinde olmak üzere yayılmaya devam etmiştir
(Yörükan, 2006). M.Ö. 3000 yıllarına gelindiğinde yazı sisteminin ortaya çıkması

10

kurumların, uzmanlaşmanın ve hiyeyarşinin gelişmesini beraberinde getirirken,
ortaya çıkan seçkinler sınıfı, askeri ve dini iktidar aracılığıyla, gücü ve yetkileri
elinde toplamaya başlamıştır (Huot, 2000). Zamanla, kent varlığının temel unsuru
olan kurumsal örgütlenmenin yanında kentin bir tanrı tarafından yönetildiğini
açıklayan toplumsal örgütleniş de gitgide yaygınlık kazanmıştır. “İktidardaki
seçkinler, tacirler, her düzeyden yöneticiler, katipler, uzman zanaatkarlar, tapınak
görevlileri, askerler ve kent halkı, çeşitlilikleri ve birbirlerini tamamlamalarıyla,
eşitsizliği gün geçtikçe artan bir sosyal merdiven boyunca hiyeyarşik düzende
dağılımlarıyla, devrin Mezopotamya’sının artık tam olarak kentlileşmiş bir dünya
olduğunun kanıtıdır” (Huot, 2000:81). Mezopotamya’da toplumsal yaşantıda,
tanrının kenti yönettiği düşünüldüğünde, özellikle Sümer kentlerinde en görkemli
yapıların ziguratlar yani kule tapınaklar olduğu gözükmektedir. Hem Avrupa’daki
ilk büyük taşlardan yapılmış yapılar hem de Mezopotamya’daki ilk dayanıklı ve
kalıcı yapılar kamusal gereksinimlere göre biçimlenmiş, insanların ve tanrılarla
aralarındaki ilişkleri betimleme çabalarının sonucunda ortaya çıkmış yapılardı (Roth,
2000:222). Batı mimarlığının başladığı yer olan Mısır’da M.Ö. 3000, Çin ve
Hindistan’da M.Ö. 2500’de ortaya çıkmaya devam eden ilk kentsel yerleşmeler,
ekolojik olarak ortak yaşama en uygun yerler olan büyük nehirlerin geçtiği verimli
ovalarda yeralmıştır. “Ayrışmış ekonomik işlevler ve bunun sonucunda ayrışmış
toplumsal roller, kent içinde bunlara karşılık gelen bölgelerin, özellikle de pazar
yerinin oluşmasına neden olmuştur” (Mumford, 2007:139).
M.Ö. 1700’lerde Mezopotamya ve kuzey bölgesinde savaş arabalarıyla savaş
tekniklerinin gelişmesiyle, bu bölgedeki uygarlıkların Avrupa, Batı Asya ve Çin’i
işgal etmesi ve eskiden beri yaşamakta olan tarımcı halklarla yeni toprak efendileri
arasındaki etkileşim, Yunanistan, Hindistan ve Çin’de kendine özgü uygarlıkların
gelişiminin temellerini atmıştır (McNeill, 2001:21). Çin’i Roma İmparatorluğu’na
bağlayan örgütlü bir ticaret yolu olan İpek Yolu’nda, bir yandan maden, cam ve ipek
bir yandan da uygarlıkların kültürel değerleri ve bilgileri Suriye’den Çin’e,
Hindistan’dan Aral Gölü’ne dek, geniş bir coğrafyada yayılma imkânı bulmuştur
(McNeill, 2001:264).
Batı dünyasındaki kentin tam anlamıyla ortaya çıkışı eski Yunan kentlerinin
Mısır’dan aldıkları özgün kent modeli mirasını farkılaştırmaları ve yeni kurumlar
oluşturmalarıyla başlamıştır. Askeri ve ticari merkez niteliğindeği bu kentler aynı
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zamanda bağımsız politik ve idari birimlerdir. Atina’da demokrasinin icat edilmesi
ve ardından etkisi altındaki çevre kentlere yayılmasıyla “Polis” yani ilk kent
devletleri kurulmuştur. Yunanlılar kentte eski kültürlerde yer almayan özgür yurttaş
kavramını ortaya çıkarmışlardır. Polis’teki komünal yaşamının kalbi olan agoralar ise
ticaretin yapıldığı, öğretimin verildiği ve politikanın tartışıldığı yerler olmuşlardır.
İlkel

topluluklarda,

sözcüğün

uygarlaşmayla

birlikte

kullanıldığı

anlamda

“mülkiyet” diye bir kavram yokken, toprağın insana ait olmasından çok, insanın
toprağa ait olması üzerine sosyo-politik bir düzen mevcutken (Mumford, 2007:142),
ilk defa ortaya çıkan özgür yurttaş kavramıyla özel ve kamusal mekan ayrımı da
oluşmaya başlamıştır. Günümüzdeki kamusal mekan kavramına öncülük eden
mekanlar da ilk defa kent devletlerinin gelişimiyle, eski yunan ve ardından gelen
Roma kentlerinde oluşmuştur. Özgür yurttaşların “ortak” olarak yaşattıkları kamusal
mekanlar ve her bireyin sadece kendine düşen alanı kullandığı özel mekanlar ayrımı,
politik ve idari birimler olarak kurulan “devlet” ile güvence altına alınmıştır. Halka
açık geniş alanlar olan meydanlar da gerek Antik, gerekse Ortaçağ dönemlerinde
kamusallığın idealize edildiği yerler olmuşlardır.
Yunan kentlerinde olduğu gibi Roma kentlerinde de yaşam kent üzerine
odaklanmıştır. Mumford genişleyen tek bir kentsel iktidar merkezinin ürünü olan
Roma İmparatorluğu’nun kendisi de büyük bir kent kurma girişimi olduğunu
belirtirken, geniş alana yayılmış bir coğrafyadaki eski kentlerdeki hayat tarzlarını
değiştirecek yeni bir düzen kurmuş ve bir çok yeni kurum oluşturmuştur (Mumford,
2007:255). Ayrıca betonun kullanılmaya başlamasıyla da kamusal kullanım için
gerekli olan kapalı mekân yapılarının üretimi gerçekleşmiştir.
Ortaçağda yeni bir hayat kendini biçimlendirirken, “feoldalizm” etkin toplumsal,
siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimi olarak öne çıkmaktadır. 4. yüzyılın sonlarına
doğru Doğu’dan dünyaya yayılan ve Avrupa’yı vuran göç dalgası ortaçağda oluşan
bu feodal siyasi yapının yaratılmasına zemin hazırlamıştır (Hobson, 2006). Ortaçağ
kentleri, temelde her biri belirli bir özerkliğe ve kendine yeterliğe sahip, her biri
bütünü zenginleştirecek ve ona değer katacak şekilde ortak ihtiyaçlardan ve
amaçlardan doğal bir biçimde ortaya çıkmış, ufak kentlerden oluşan bir kümelenme
niteliğindedir (Mumford, 2007:380). Temelde paraya ve paranın yönetebileceği güce
dayanan seviye ve statülerin oluşturduğu yeni bir hiyeyarşi ortaya çıkarken, kent
toprak sahibiyle yerleşimciler ya da orada yaşayanlar arasında yapılan toplumsal bir
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kontrata dayalı hale gelmiştir (Mumford, 2007:326). Ortaçağ uygarlığının dinsel fikir
ve kurumları, kentlerin yapısını ve organlarını derinden etkilemiştir. Batıdaki
Hristiyan kentlerde tek güçlü ve evrensel birlik olan kilise ve doğuda müslüman
kentlerde sadece dinsel ibadet merkezi olmanın ötesinde güncel haberlerinin
konuşulduğu, tartışıldığı bir yer olan cami, gündelik toplum hayatının yoğunlaştığı
yerler haline gelmişlerdir. Tüzel hayatın dinsel kurumlardan sonra en etkin temsilcisi
olan lonca, kentin ekonomik hayatını düzenleyip denetleme görevinde sanayi
devrimine kadar azalarak da olsa etkisini korumuştur.
Ortaçağ boyunca kent hayatının hem içeriği hem de biçimi köklü bir şekilde
değişmiştir. Yeni bir tarihsel bilince dayanan rönesansın da etkisiyle gerçekleşen bu
değişimler, yeni bir ekonomi modeli olan merkantalist kapitalizm ile yeni politik
model olan ve merkezi bir oligarşiye sahip ilk ulus devletlerin ortaya çıkmasını
sağlayan koşulları hazırlamışlardır. Ortaçağda yaşanan bu siyasi kentten ticari kente
doğru dönüşümde, nüfusunun artan ihtiyaçları nedeniyle ticari işlevini genişletmek
zorunda kalan kent, hala siyasal, ideolojik ve askeri bir güç olarak işlev görmekteydi.
Makinelerin yapımında başka makinelerin kullanılması, buhar makinesinin, trenin
keşfi ve demiryollarının yaygınlaşması ile dünya piyasası için üretim yapan
fabrikaların oluşması kentte büyük nüfus artışını beraberinde getirmiştir. İngiltere’de
başlayan makinalaşmış endüstrinin gelişimi, zamanla yakın çevresinde yayılarak
Avrupa’da büyük bir sermaye birikiminin oluşumuna neden olmuştur.
Sanayi Devrimi’yle beraber fabrika ve demiryolları ile kenar mahaller yeni kentin
ana unsurları haline gelmiştir. İlk ortaya çıkışı neredeyse kentin ortaya çıkışı kadar
eski olan banliyönün yaygınlaşması, kentin hem toplumsal içeriğinde hem de
mekansal düzeninde önemli değişimlere neden olmuştur (Mumford, 2007:589).
Modern anlamda banliyönün ortaya çıkışında kentlerin kalabalıklaşması, salgın
hastalık korkusu ve sağlık gereksinimleri ile kentin insanlar üzerinde yarattığı
bulanım sonucu kentten uzaklaşma talebiyle ortaya çıkmıştır (Mumford, 2007).
Başlarda bir kaçış mekanizması olarak yaratılan banliyö modern zamanlarda kendi
karşıtına dönüşmüş, otomobilin de yaygınlaşmasıyla, mahalle birimi olmaktan
çıkmış, hem kenti saran hem de kent tarafından sarılan geniş ve düşük yoğunluklu bir
kütle haline gelmiştir (Mumford, 2007:614).
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Çizelge 2.1 : Kent nüfusu – kır nüfusu oranı (World Urbanization Prospects: The 2007'ye (Url-1’e-Ek A.1) dayandırılarak hazırlanmıştır).
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Çizelge 2.2 : Kent nüfusları ve kent yoğunlukları karşılaştırması (2007 nüfus bilgileri, World Urbanization Prospects: The 2007'ye (Url-1,
Url-2 ve Ek A.2), kentlerin yüzölçümü ve alan bilgileri, United Nations (2009)'a dayandırılarak hazırlanmıştır).

15

Fabrikalar dışında kentlerde kapitalist bir mekansal dönüşümü ortaya koyan önemli
işlev ve mekanlar; posta, telefon, telgraf şebekeleri, köprüler, yollar, demiryolu
istasyonları gibi iletişim ve ulaşım altyapılarının ürünleri ile otel, banka ve çeşitli
finans kuruluşları olarak öne çıkmaktadır (Lefebvre, 1991:347). Tüm bu işlevlerle
üretici güçlerin bir parçası haline gelen kent, kapitalist birikimi gerçekleştirecek bir
üretim, dolaşım, değişim ve tüketim ağının örgütlenmesinde merkezi bir konum elde
etmiştir (Lefebvre, 1991:347). Kenti, bir toprak parçası ve inşa edilmiş bir çevre
olarak üretim araçlarının bir unsuru haline getiren bu süreç, kent mekanının üretim
ve yeniden üretiminin giderek artan biçimde kapitalist sermaye birikim mantığı
etrafında şekillenmesiyle ilerlemiştir.
Sanayi Devrimi’nin ve pazar yerinden piyasa ekonomisine geçişin de bir ifadesi olan
kapitalizm, pazar koşullarını kentin tümüne yaymış ve zamanla kent arazilerini de
tıpkı emek gibi meta haline getirmiştir. Bir taraftan seri üretim tekniklerinin olanaklı
kıldığı ve biçimlediği burjuva orta sınıf kültürünün temelleri yaratılırken bir diğer
önemli değişim de dinsel yaşam ile toplum yaşamının giderek birbirinden ayrılması
ve kopması olmuştur. 19. yüzyıl ekonomisini bir yandan İngiltere’de başlayan Sanayi
Devrimi şekillendirirken, bir yandan da siyaseti ve ideolojisini de Fransız Devrimi
biçimlendirmiştir. Fransız Devrimi’nin tetiklemesiyle eşitlik, özgürlük ve adalet
ilkeleri dünya çapında yaygınlaşmaya başlamış, kentin bugünkü karmaşık yapısına
ait bir çok kurum ve kuruluş netlik kazanmıştır.
Berman’ın (1994:205) ifadesiyle 19. yüzyılın en gösterişli kentsel icadı ve geleneksel
şehrin modernleşmesinde en belirleyici kopuş noktası olan “bulvarın” oluşumuyla,
insanların artık sadece mahallelerde değil mahalleler boyunca hareket etmesi
mümkün olmuştur. Kent mekânı farklı sosyal grupların karşılaştıkları mekanlar
haline dönüşürken, farklı konut eğilimleri de bir yandan modernizm akımının
etkisinde bir yandan da değişen toplumsal yapı çerçevesinde aynı kent mekanında
var olmaya başlamıştır. Bir yandan toplu konutlar ve apartman blokları çok katlı
yapılar halinde yükselirken, bir yandan da düşük yoğunluklu ve müstakil konutlardan
oluşan siteler, geleneksel tarihi konutların da var olduğu kentlere hızla
yayılmışlardır. Kıray’ın (1998) ifadesiyle modern sanayi toplumlarının yeni belirmiş
orta tabakalarının, işçi ve memurlarının konutu olan ve bu sınıfsal yapıyla doğan
apartmanlarla, topraktan kopan, köylülükten çıkan fakat sanayileşemediği için orta
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Çizelge 2.3 : Kentlerin tarih içindeki nüfus değişimleri (2007 nüfus bilgileri, World Urbanization Prospects: The 2007'ye (Url-1 ve Url-2’ye),
1968 nüfus bilgileri, World Urbanization Prospects: The 2007 (Url-1 ve Url-2) ile Chandler, Tertius ve Fox, Gerald (1974)'e, 1900,
1800, 1600, 800 ve M.Ö. 100 nüfus bilgileri, Chandler, Tertius ve Fox, Gerald (1974)'e dayandırılarak hazırlanmıştır. Ek A.2).
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Çizelge 2.4: Kentlerin 40 yıllık süreç içerisindeki nüfus ve nüfus yoğunlukları değişimi (2007 nüfus bilgileri, World Urbanization Prospects:
The 2007'ye (Url-1 ve Url-2’ye), 1968 nüfus bilgileri, World Urbanization Prospects: The 2007 ile Chandler, Tertius ve Fox,
Gerald, 1974)'e, kentlerin yüzölçümü ve alan bilgileri, United Nations (2009)'a dayandırılarak hazırlanmıştır. Ek A.2).
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tabakalaşamayan sınıfların konutu olarak gecekondular kent mekânında karşılıklı
etkileşim içinde var olmaya başlamışlardır.
Fransız devrimi sonrası milliyetçilik siyasi bir karakter kazanırken, çok uluslu
devletlerin parçalanmasına neden olmuştur. Bu gelişme sonucunda 19. yüzyılın
ikinci yarısında ulus devletlerin oluşmasıyla kentlerin ulusal sistem içerisinde rolleri
artmış ve ulus devletin kurumlarının ön plana çıkmasıyla da yeniden yapılanmaya
başlamıştır. Aydınlanma çağı olarak da adlandırılan akılcı düşünceyi özgürleştirme
süreci, sonrasında gelen görünürde siyasal bir devrim olmasına karşın, aynı zamanda
iktisadi ve toplumsal bir devrim olan Fransız Devrimi ve modernleşme süreçleriyle
değişen kent yaşamı ve kent, 20. yüzyılda uzaklık - zaman kavramlarını değiştiren
iletişim ağlarının tüm dünyada yaygınlaşması gibi teknolojik devrimlerin sonucunda
artan bir ivmeyle küresel bir değişim sürecine girmiştir.
Günümüzde hem demografik olarak hem de kültürel olarak tarihte olmadığı kadar
yoğun bir görüntü çizen kentin gelişimi, tarihte ilk defa nüfusu kır nüfusunu geçecek
kadar (Çizelge 2.1) hızlanmıştır. Dünya coğrafyasındaki genel nüfus artışının yapısı
değişmezken, dünya coğrafyasında kentlerin yaşamın temel alanı, ihtiyaçların temel
mekânı haline gelmesiyle, kır nüfusu büyük savaş ve buhran dönemlerinden beri ilk
defa azalışa geçtiği, tüm dünyada kentsel alanların artışıyla kır olgusunun zayıfladığı
gözükmektedir. Kentlerde bir yanda dev kuleler hızla yükselirken, kale benzeri evler
inşa edilirken, bir yandan da çöküntü alanları artmıştır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, bir yandan kentsel nüfus hızla yükselirken, bir yandan da mekândaki insan
yoğunluğu, dünyanın en kalabalık ülkelerindeki oranları bile geride bırakmıştır
(Çizelge 2.2). Bir zamanların en büyük, kalabalık ve yoğun kentleri (Çizelge 2.3 ve
2.4) artık tarihi kentler olarak işlevlendirilmekte ve dünya ekonomik pazarına bu
öncelikle bu özellikleriyle katılmaktadır. Kentlerde artan nüfus ve yoğunluğun da
etkisiyle, hem kitle iletişim, hem de toplu taşıma araçlarının gelişimiyle, artık
mesafeler uzamdan çok zamanla tanımlanmaya başlamış, kentler ve kıtalar arası
akışlar tarihteki en yoğun yapısına ulaşmıştır. Çağlar boyunca uzaklığı on yıllarla
tanımlanan ticaret ve ulaşım yolları, dakikalarla tanımlanmaya başlamış, gelişen ve
değişen kentler, yeni oluşan kentlerle birlikte, daha karmaşık ve tüm dünya
coğrafyasına hâkim, yaygın bir ağ oluşturmuşlardır (Şekil 2.2).
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ġekil 2.2 : Tarihsel gelişim süreci içerisinde kentler arası akışlar (İlk çağ ve erken ortaçağda kullanılan temel ticaret güzergahları ve 20. yüzyıl
başı hakim ticaret rotaları (McNeill,2001)'e, 20. Yüzyıl sonu kentler arası bağlar ile birincil, ikincil ve çevre merkezleri (Friedman,
1994)' e dayanılarak hazırlanmıştır).
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Kent değişiminin inceleme düzeylerinin, yani konut, konut çevresi ve kent
düzeylerinin geçtiği tarihsel evreleri, eski yapıları ve ilkel işlevleri açıklayan farklı
kuramlar üzerinden yapılan artsüremli bir okuma, kentin günümüzdeki durumunun
anlaşılması ve değişiminin çözümlenmesinde yardımı olmaktadır.
2.2.1. Kent geliĢimini ve değiĢimini makro düzeyde açıklayan kuramlar
Kent kuramları, kent adı verilen toplulukların neden var olduklarını, temel
yapılarının ve öğelerinin neler olduğunu, nasıl büyüdüklerini açıklayan ve bu
çerçevede kentin olgusal düzeneklerini ortaya koyan düşünce sistemleridir. 19.
yüzyılın son çeyreğinden itibaren çeşitli bilimler, kentin kurulumunu ve gelişimini
tek bir faktöre bağlı ya da daha geniş sistematik teoriler etrafına açıklamaya
çalışmışlardır. Hemen hemen tüm çağları ve medeniyetleri içine alacak şekilde
bütüncül bir senteze ve sistemli bir kent tipolojisine ulaşmaya çalışan ilk isim,
geleneksel kent kuramlarının öncüsü olan Maunier, tarihi gelişme içerisinde
kabilelerin bir araya gelmesiyle meydana gelen ilk şehirlerden büyük endüstri
kentlerine, Asya ve Afrika’daki endüstrileşmemiş şehirlerden Modern Avrupa ve
Amerika şehirlerine varıncaya kadar bütün kent tiplerini içine alacak bir tipoloji
geliştirmiştir (Yörükan, 2006). Kenti, fonksiyonlarına göre “farklılaşmış” ve
“farklılaşmamış” kent olmak üzere iki genel kategoriye ayıran Maunier, kenti
morfolojik özellikleri yönünden ele alırken de sınıflamalarını, temelleri Durkheim
tarafından atılan sosyal morfolojiyle, yani insan topluluklarını maddi unsurlarla
ilişkilendirerek gerçekleştirmektedir (Yörükan, 2006). Park, Burgess ve McKenzie
ise, kent dediğimiz yerleşme grubunun ekolojik düzeni üzerinde durmuşlar ve bu
düzeni doğal alanlarla açıklamaya çalışmışlardır. Bu görüşe göre, bir kent yerleşmesi
içerisinde, yarışma halinden iş bölümüne dayanan bir denge durumuna geçiş, mekân
üzerinde kapladıkları alan ve sahip oldukları fonksiyon bakımından birbirinden farklı
olan birtakım sahaların meydana gelmesiyle mümkün olmuştur.
Kent kuramları, kent mekânının şekillenmesini farklı gruplamalar ve sınıflamalar
altında değerlendirilebilmektedir. Kentsel süreçlerin ve yapıların şekillenmesinde,
birbirleriyle ilişkili olan sermaye birikim süreçleri, yönetimci kurumlar, sınıfsal
dinamikler ve kentsel toplumsal hareketler önemli rollere sahiptirler. Bu
yaklaşımların her biri kendi başına alındığında kentsel değişimleri açıklamada
yetersiz kalmakla beraber, “ekonomi, sosyal psikoloji, antropoloji ve biyoloji”
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temelli bir sınıflama kentlerin değişim süreçleriyle ilişkilendirilebilmesi açısından
gerekli görülmüş, geleneksel ve çağdaş kent kuramları sınıflamasından çok,
kuramlara odaklandığı olgular özelinde yaklaşmak ve kent değişiminin makro
düzeyini oluşturan kent ve kent mekânının bu yaklaşımlar çerçevesinde okunması
hedeflenmiştir.
Antropolojik ve biyolojik yaklaĢımlarla kenti açıklayan kuramlar: Tarihçi ve
arkeolog Childe (2007) insanın gelişimini incelediği tarihsel analizinde, birbirini
izleyen iki devrimden; kendine yeterli besin üreticilikten, uzmanlaşmış imalat ve dış
ticarete dayalı bir ekonomiye dönüşüm ve sonucunda büyük nüfus artışına yol açan
“neolitik devrimden” ve kendi kendine yeterli küçük köyleri, yan endüstri ve dış
ticaretle ek geçim kaynağı sağlayan, düzenli biçimde devlet örgütüne sahip kalabalık
kentler durumuna getiren “kentsel devrimden” söz etmektedir. Kenti tarihsel bir
süreç içinde, arkeolojik bulguları bağlı bulunduklar toplumsal ve iktisadi koşullar
içinde ele alan bir yöntemle tanımlayan Childe (2007), devrim sözcüğünü ekonomik
yapıda ve sosyal örgütlenmede ortaya çıkan ve büyük bir nüfus artışına neden olan
gelişmeleri

açıklamak

için

kullanırken,

geçen

yüzyılda

sosyologların

ve

antropologların endüstri öncesi toplumlar için benimsediği evrim sürecini ele
almıştır. Childe’ye göre (2007); ekonomilerini ve araç gereçlerini kendi fiziksel
çevrelerine ve yerel koşullarına uydurma çabası, her neolitik topluma, keşif ve
icatlarda bulunmalarına olanak sağlarken, her grup, kendi koşullarına uygun farklı
gelenekler geliştirmiştir. Bu nedenle tek bir neolitik kültürden söz edilemeyeceğini,
sayısız birçok neolitik kültürlerin söz konusu olduğunu ve “neolitik uygarlık”
deyiminin de bu nedenle tehlikeli bir tanım olduğunu belirten Childe’e göre (2007),
arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular açıkça göstermektedir ki, kültürlerin
oluşmasında,

karşılıklı

ilişkiler

de

bazı

teknik

bilgilerin

alışverişini

sağlayabilmektedir.
Jacobs ise, kentleri ekonomik gelişimin lokomotifi olarak gören bir bakış açısıyla,
arkeologların kabul ettiğinin tersine, tarımsal yerleşmeden önce de “kent” varlığını
öne sürerek, kentlerin oluşumun ve gelişiminin önkoşulunun tarımsal yerleşmeler
olduğunu söyleyen görüşe karşı, kırsal alanda üretimin ve verimliliğin artışını
sağlayan buluşların kentlerde ortaya çıkıp, ardından kırsal alana yayıldığını ileri
sürmektedir (Aktüre, 1994). Avcı grupları arasında öncelikle gıdaya dayanan bir
ticaretin varlığından bahseden Jacobs’a göre, ilk yerleşmeler, avcılıkla geçinen
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yerleşik bir köyken, alet yapımında kullanılan obsidyen ve benzeri hammaddelerin
ticareti işin içine girince, yontma taş endüstrisi gelişmiş ve temel üretimim
gerçekleştiği yerler haline gelmişlerdir (Aktüre, 1994). Yine Jacobs’a göre,
yiyeceklerin taze olması gerekliliği hayvanların evcilleştirilmesine neden olmuş,
hayvanların beslenme problemi tarımı ortaya çıkarmış ve sonrasında tarımsal bir
üretim başlamış, ardından karma bir besin üretimine geçilmiştir (Aktüre, 1994).
Böyle bir süreç içerisinde tarımın kentten ortaya çıktığını savunan Jacobs, kentsel
yerleşmenin odağına da pazar yerini koymaktadır. Kentsel yerleşmenin ortaya
çıkışını Çatalhöyük üzerinden anlatan Jacobs’un bu kuramı, pazar yerinin, tarihin
bazı dönemlerinde çevresinde kent olmadan da var olabildiğini ve ayrıca pazar yeri
olgusunun Çatalhöyük’ten çok sonraları ortaya çıktığını düşünen arkeologlar
tarafından eleştirilmiştir.
Laborit ise (1990) bir biyolog olarak, kenti, toplumsal bir varlığın kendi yapısını
denetlemek ve ayakta tutmak üzere kullandığı araçlardan biri olarak görürken,
canlının bedenindeki hücre örgütlenmesinin aynısının yaşadığı ortamda, ya da özel
adıyla “kentte” de belli yasalara ayak uydurduğunu ortaya koymaktadır. 1950’lerden
sonra, cansız maddeden canlıya geçişteki evrimi, derinlemesine ve geniş olarak ele
alan biyoloji ile tek hücreli canlıyla çok hücreli arasında tartışılmaz benzerliklerin
yanında çok asal bir ayrılık olan karmaşıklık ve örgütlenme biçimini saptamıştır.
Laborit (1990), kentin bir etkileyenin “etki”si, söz konusu “etkileyenin” de toplumsal
küme olduğunu, ancak etkileyenin etkide bulunabilmesi için bir ereğinin bulunması
gerektiğini belirtmekte, bu ereğin de kent kurmak değil, yaşamak, yapısını
sürdürmek olduğunu belirtmektedir. Canlı bir yapının ereği, yer aldığı örgütlenme
düzeyi ne olursa olsun, her zaman yapısını ayakta tutmaktır. Laborit’e (1990:27) göre
“kent canlı bir varlık değil, toplumsal bir varlığın kendi yapısını denetlemek ve
ayakta tutmak üzere kullandığı araçlardan biridir.
Ekonomik yaklaĢım odaklı kenti açıklayan kuramlar: Ekonominin geleneksel
temelleri ile şekillenen bu kuramlarda kent, barınanların tarımdan çok, özellikle
ticaret ve pazar işleriyle uğraştıkları bir yerleşmedir. Üretim, dağıtım, tüketim,
ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütününe ya da bir kısmına
odaklanarak kenti farklı tarihsel dönem ve coğrafyalar özelinde kaynakların
kullanımı temelinde açıklamaya çalışmışlardır.
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Marx’a göre “metalaşma” kavramı kapitalist düzenin çözümlenmesi için temel bir
kavramdır (Keleş, 2006). Marksist yaklaşım, kentte görünen şeyin, kentin kendisi
değil, kapitalist üretim süreçleri ve ilişkileri olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda
kent, yalnız üretim güçlerinin değil, erkin toplandığı, toprak iyeliğinden kopuk bir
kapitalizme dayanan bir yerleşmedir. Çıkar ve çelişki kümelerinde kendine özgü bir
bilinç yaratarak, sınıf yapısının da doğmasına yol açmaktadır (Keleş, 2006).
Durkheim ise, kenti; “işbölümü” ve “dayanışma” kavramlarıyla ilişkili olarak ele
almaktadır (Keleş, 2006). Ona göre toplumda işbölümü iki etkenle artmaktadır;
birincisi “maddi yoğunluk”, ikincisi ise “tinsel yoğunluk”. Durkheim bir toplumda
kentleşmeyi tinsel yoğunluğunun ve manevi değerlerin belirlediğini ileri sürmektedir.
Durkheim, dayanışma biçimleriyle de ayırt ettiği iki tip toplumdan aynılık ya da
benzerliğe dayalı mekanik toplumların işbölümünün gelişiminin dramatik biçimde
uzmanlaşmayı arttırmasıyla farklılık ve bütünleyiciliğe dayalı organik toplumlara
dönüştüğünü belirtmektedir (Keleş, 2006).
Weber (1966) ise, kentin, tüm sosyal grup veya toplumlar gibi ancak kendisini
meydana getiren kurumların belli bir denge içine girmesi ve belli bir düzen
oluşturması sonucunda ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir. Kenti bir kurumlar
bütünü olarak tarif etmeye çalışan Weber, gerçek bir kent topluluğunun ortaya
çıkabilmesini, ticari ilişkilerin ön plana çıkması ve bir “pazar” oluşumuyla
ilişkilendirmektedir. Ancak bir bütün olarak kentin, kuvvetlendirilmiş bir yer, bir
kale, bir pazar yeri, bir askeri kuvvet, bir dereceye kadar olsun özerk bir hukuk
düzeni, belli bir birlik, bir konfederasyon şekli, hiç değilse bir dereceye kadar
bağımsız olma gibi özelliklere sahip olması gerektiğini de belirtmektedir (Weber,
1966). Ekonomi temelli bir tanımla kenti açıklayan Weber, iktisadi açıdan iki ideal
tipten, tüketim kenti ve üretim kentinden bahsederken, kentlerin kurumsal aygıtları
bakımından da Avrupa tarihinin belirli bir dönemine odaklanırken, kenti genel olarak
doğu ve batı kentleri olarak ele almaktadır. Sonraları birçok sosyolog, ekonomist ve
tarihçi, Durkheim’ın işbölümü, Marx’ın sınıf çatışması, Weber’in rasyonel
yükselmesi çerçevesinde toplumsal değişmeleri açıklanmaya çalışılmıştır. Durkheim,
Marx ve Weber’in en önemli ortak özelliği kentleşmeyi endüstrileşmenin anahtar bir
özelliği olarak görmeleridir.
Sjoberg (1960), gelişimini Sanayi Devrimi’nin etkisi altında tamamlamamış kentlerin
ortaya çıkmasında üç koşulun varlığını; uygun teknolojik çevreyi, kent öncesi
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döneme göre daha gelişmiş bir teknolojiyi ve karmaşık bir toplumsal örgütlenmeyi
vurgulamaktadır. Sanayi öncesi kentini açıklarken bunu bir toplum sınıflaması
çerçevesinden gerçekleştiren Sjoberg’e göre (1960) üç toplum çeşidinden biri olan
ilkel toplumda; sosyal tabaka görülmez, okur-yazar değildir ve kendine yeter
durumdadır; ancak uzmanlaşma da yoktur. Feodal toplumda; az da olsa bir
uzmanlaşmadan söz edilebilmektedir, sosyal tabaka oluşmuştur ve kısmen de olsa
okuryazardır. Bunun diğer adı da endüstri (sanayi) öncesi toplumdur. Endüstri
toplumunda ise; uzmanlaşma, iş bölümü, sosyal tabakalaşma vardır ve büyük oranda
okuryazardır. Sjoberg (1960), sanayi öncesi kentinin en etkin farklılıklarını, cansız
üretim sistemlerinin yokluğu, yani canlı enerji kaynağına bağımlı yapısı, kentsel
endüstriyel topluluklarda başat sınıf olarak kabul edilen bir orta sınıfın olmayışı ve
sanayi kentlerinde olduğu gibi, üyelerinin diğer topluluklardaki meslektaşlarıyla
iletişim kurmasını sağlayan büyük ölçekli ekonomik örgütlenmelerin yokluğu olarak
özetlemektedir.
Yapılı çevre üretiminin ve dolayısıyla kentsel mekânın kaynağı olan toprağın
belirleyici rolünü, “toprak rantı” üzerinden açıklayan Neoklasik ve Marksist
ekonomik modeller, kentsel gelişmenin ve mekanın üretiminin alt kümeleri olarak
sermaye, emek, sermaye ve emek çelişkisi ve toprak rantı kavramlarını ele
almaktadır (Akın,2007). Klasik ekonomik model, Ricardo (1821) öncülüğünde,
toprağın verimliliğine dayanan bir rant kavramından ve farklılığa dayalı bir
değerlendirme sisteminden bahsederken, Marksist yaklaşım, tarihsel ve toplumsal
ilişkilerin belirleyiciliği altında, sınıf ilişkileri, meta, sermaye ve artı değer arasındaki
ilişkiler ağının ürettiği, mutlak 1, farklılık2 ve tekel3 rantlarının oluşturduğu kapitalist
sistemden bahsetmektedir (Akın,2007 ; Harvey, 2006). Klasik kentsel rant kuramının
dayandığı toprak rantında belirleyici olan pazara mesafe kavramı, kentsel alandaki
toprakların kent merkezine olan uzaklığına göre değer kazandığını ortaya koyarken
(Akın, 2007), Neo-marksist yaklaşım ise kentsel rant teorisini, sermaye birikiminin
dinamiğiyle ve yapılı çevredeki üretimiyle ilişkilendirme, toprağın değerinin ve
kullanımının da mutlak, farklılık ve tekel rantlarının egemenliğine göre belirlendiğini

1

Toprak sahiplerinin, toprak üzerindeki özel mülkiyet hukuku gereğince, sermayelerini toprağa yatıran
kapitalistten aldıkları rant.
2

Çeşitli topraklar arasındaki verimlilik farkı, pazara uzaklık ve toprağa yatırılan ek sermayenin ürettiği fark.

3

Çok özel bir niteliğe sahip olan toprağın sahibinin, o toprağı özel bir üretim veya faaliyet amacıyla kullanan
kişiden elde ettiği rant.
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ortaya koymaktadır (Akın,2007 ; Harvey, 2006). Kent toprağına verilen imar hakları,
özel mülkiyetin yarattığı tekel rantının, mutlak rantın ve toprağın konumundan
kaynaklanan farklılık rantının miktarını belirlemektedir. Bu olgu kentsel toprak
üzerindeki farklı gruplar arası çatışma ve mücadelelere neden olmaktadır. Bir yandan
kentsel toprak üzerindeki bu çatışmaları engelleyecek bir yandan da sermayenin
mekânsal dolaşımını kolaylaştıracak önlemler olarak, devletin sermaye birikiminin
sürekliliğini sağlama ve piyasayı düzenleme amacıyla mekan organizasyonuna
yönelik, arsa spekülasyonunu denetleme, arsa ve konut fiyatlarını yönlendiren kredi
ve faiz politikalarını belirleme, planlama aracılığıyla toprak kullanımlarını
düzenleme gibi müdahaleler gerçekleştirmektedir (Akın,2007 ; Harvey,2006 ; Keleş,
2006).
Sanayi kentlerinin dünya çapında yaygınlaşması ve kent içi sermaye birikiminin yeni
bir toplumsal yapı belirleyecek ölçüde artması sonucunda, kentlerin gelişim ve
etkileşim düzeyleri, küreselleşme çerçevesinde oluşan dünya kenti, küresel kent ve
ağ kentleri gibi kavramlarla açıklanmaya başlanmıştır.
Friedman ve Wolf (1986), “dünya sistem analizi” çerçevesinde, 20. yüzyılın özellikle
son çeyreğinde, küresel sermayenin ve üretimin yeniden örgütlendiği küreselleşme
sürecinde farklılaşan kentlere yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır. Friedman (1986),
farklılaşan bu kentlere “dünya kenti” adını vermektedir. Sermaye ve pazar
ekonomilerinin, kentsel formların değişimine ve kentlerdeki iktidar mücadelesine
etkilerini “dünya kenti” kavramı üzerinden incelemektedir. Dünya kenti hipotezine
göre, çok uluslu şirketlerin bu kentlerde konumlanması ve üstlenmesinin ana nedeni,
stratejik önem taşıyan finans, sigorta, iletişim gibi işlemlerde uzmanlaşmış
olmalarıdır (Short, 1999).
İlk olarak Braudel tarafından ortaya ekonomik boyutuyla ortaya konan “küresel
kent” kavramı ise, büyük kentlere biçilen yeni stratejik rolleri ve yeni mekânsal
politikaları işaret etmektedir. Özellikle neo-liberal politikalarla, bütün kentler küresel
kent olma yarışına sokulurken, bir yandan uluslararası iş merkezleri, alışveriş
merkezleri, kapalı siteler, yeniden canlandırılan eski limanlar, lüks konut alanları,
metrolar, uluslararası havaalanları, fuar alanları ve yüksek teknolojili sanayi parkları
gibi büyük kentsel projelerle küresel sermayeler kente çekilmekte, bir yandan da
oluşturulan yeni kent imajları da küresel pazara eklenmektedir.
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Sassen’e göre (2000) küreselleşmeyi işaret eden ekonomik faaliyetlerin coğrafik
dağılımı ve eşzamanlı olarak dağılan bu faaliyetlerin bütünleşmesi, birleşmiş merkezi
işlevlerin

gelişiminde

kilit

rol

oynamaktadır.

Bu

merkezi

işlevlerin

karmaşıklaşmasıyla büyük küresel firmalar ve bu firmaların genel merkezleri
kentlerde, yüksek düzeyde uzmanlaşmış hizmetlere, ulaşım ve iletişim ağlarına sahip
olmaya başlamışlardır. Yüksek düzeyde uzmanlaşmış hizmet sağlayan ve
küreselleşen piyasa koşullarında bir araya gelen bu firmalar, yığılma ekonomilerine
bağlı olup, “bilgi endüstrisi” olarak da adlandırılan üretim alanını oluşturmaktadırlar.
Küresel kentlerin kendine özgü üretimin avantajlarını ortaya koyan bu uzmanlaşan,
bir ağ oluşturan ve kilit sektör olan hizmet sektörü, sundukları küresel hizmetlerle
kentler arası sınır ötesi etkileşimi ve ağ oluşumunu güçlendirmektedirler. Yüksek
düzeyli mesleklerin ve yüksek karlı uzmanlaşmış hizmet firmalarının hızla artışı
kentte sosyo-ekonomik ve mekânsal kutuplaşmalar ortaya çıkarmışlardır (Sassen,
2000:106,108).
Küresel kent kavramının ilk prototipi olan “dünya kenti” kavramını ortaya koyan
Friedman, bu tezinde sermaye ve pazarın dünya ölçeğinde artan belirleyiciliğine
bağlı olarak, kentsel formları etkileme düzeyleri ve kentler arasında oluştuğuna
inanılan hiyerarşik ilişkileri ele almaktadır. Friedman (1986:224-229) “dünya kenti”
hipotezini yedi maddede özetlemektedir;
1. Kentin formu ve dünya ekonomisi ile eklemlenme derecesi, emeğin yeni
mekânsal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlarla, kentin içinde ortaya
çıkan yapısal değişikliklerde belirleyicidir.
2. Küresel sermaye, üretim ve pazarın mekânsal organizasyonunda ve
eklemlenmesinde, dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Bunun
sonucunda da dünya kentleri arasında karmaşık bir mekânsal hiyerarşi ortaya
çıkmaktadır.
3. Dünya kentlerindeki üretim sektörlerinin ve istihdamın yapı ve temel
dinamikleri bu kentlerin küresel kontrol fonksiyonlarını yansıtmaktadır.
4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve yığıldığı başlıca
alanlardır.
5. Dünya kentleri hem iç hem de dış göçmenlerin çoğu için temel varış
noktalarıdır.
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6. Dünya kentinin formu, endüstriyel kapitalizmin temel çelişkileri olan
mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmayı içinde barındırmaktadır.
7. Dünya kentinin büyümesi, kent yönetiminin mali kapasitesini aşma eğilimi
gösteren sosyal maliyetler yaratmaktadır.
Sassen (2001), küresel kentlerin çokuluslu şirketlerin karar merkezi olmaktan çok,
dünya ekonomisinin işleyişini sağlayan stratejik hizmetlerde uzmanlaştığını
savunmaktadır. Sassen (1998) kentleri, küreselleşen dünyada düğüm noktaları ve
merkezler olarak tanımlamakta ve özellikle finansal pazarlar, hizmet ticareti ve
yatırım konusunda ticaretin yoğunluğunun arttığı, ekonomik gücün yoğunlaştığı ve
yönetildiği

alanlar

olarak

kentleri

bir

küresel

ağın

parçası

olarak

değerlendirmektedir.
Castells ise (1989) ağlardan ve akışlardan oluşmuş, enformasyon temelli üretimin
asıl mekanı olarak ağ mekanına dönüşmekte olan kent mekanını ortaya koymakta,
enformasyon teknolojisi, ekonomik yeniden-yapılanma ve kentsel-bölgesel süreç
ilişkisi üzerinden bir kent tanımı yaparak, “ağlardan ve akışlardan oluşmuş bir
etkinlikler hiyerarşisi boyunca gelişen yeni bilgi teknolojileri mekan üretimini
örgütlemekte olduğunu”

belirtmektedir (Castells, 1989:71). 1970’lerde itibaren

sanayinin dünya ölçeğinde yer değiştirmeye başlaması ve 1980’lerden itibaren de
başta finans ve bilişim olmak üzere çeşitli küresel hizmet işlevlerini üstlenerek
yeniden gelişimi ve kalkışa geçmesi söz konusu olmuştur. Özellikle hizmet
sektörünün küresel gelişimiyle, hem ağ ekonomileri, hem de ağlarla birbirine
bağlanan finans ağlarını ve sermaye hareketlerini temel alan yeni ekonominin
gelişim mantığı, Castells’e göre (1989), aynı zamanda kutuplaşmayı körükleyerek
“ikili şehirler” (dual cities) yaratmakta, toplumsal gruplar bölünmekte, farklı
kültürler yalıtılmaktadır. Kültürler ve kutuplar arası etkileşim ise zamanla kenti bir
mücadele alanına dönüştürmektedir.
Sosyal psikoloji odaklı kenti açıklayan kuramlar: Wirth (1938) kenti, toplumsal
açıdan bir örnek olmayan insanların göreli olarak geniş bir alanda, yoğun bir biçimde
ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleşmiş bulunması biçiminde tanımlamaktadır.
Ekolojik düzeyde ve sosyal yapıda meydana gelmiş olan değişimlerin de ihmal
edilemeyeceğini söylemekle beraber, tanımlamasında ağırlık noktası olarak kimlik
problemine odaklanmış, bu nedenle de toplumsal şartların insanlar ve davranışları
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üzerindeki etkileri üzerinden kenti açıklayan kuramların, özetle sosyal psikolojik
kent sosyolojisinin bir temsilcisi olarak kabul edilmiştir (Yörükan, 2006). Wirth
kentleşmenin, hayat tarzında, dünya görüşünde meydana gelen bir değişiklikle ilgili
olduğunu ve bunun değişik şekillerde ortaya çıkmakta olduğunu belirtmekte ve bu
değişiklikleri de kent tarifindeki üç temel unsura göre sıralamaktadır; büyüklük
(genişlik), yoğunluk ve heterojenliktir (Yörükan, 2006).
Wirth’in teorisinin temelleri Simmel’in kent problemini zihniyet ve kimlik problemi
olarak gördüğü kent teorisine dayanmaktadır. Simmel (2005), cemaat safhasından
cemiyet safhasına, köy hayatından şehir hayatına geçilmesiyle birlikte bireyde
meydana gelmiş olan değişiklikler çerçevesinde, kenti insan üzerinde bıraktığı
etkilerle tanımlamaktadır. Simmel, boş bir mekâna anlam kazandıran toplumsal
etkileşimlerdeki mekânsal biçimlerin beş temel özelliğini çözümlemiştir; bir mekânın
eşsiz ya da biricik niteliği, mekânsal olarak “çerçevelenmiş” parça ve etkinliklere
bölünebilme biçimleri, toplumsal etkileşimlerin mekân içine yerleştirilebilme düzeyi,
özellikle kentteki yakınlık/uzaklık derecesi ve görme duyusunun rolü, konumların
değişme olanağı ve özellikle “yabancının” gelişinin sonuçları (Urry,1995). Simmel,
yürekleri değil, kafalarının doğrultusunda ilerlemenin, insanların kendilerini kentte
bulunan çok çeşitli duyumlardan korumak için geliştirdikleri bir durum olduğunu ve
insanların, kentin karmaşası ve çeşitliliği ile baş edebilmek için, hesaplı, dakik ve
kesin olmak gibi rasyonel özellikler geliştirmek zorunda kaldıklarını düşünmektedir.
Neo-marksist sosyolog Lefebvre, kenti ve mekânı, “modern dünyada gündelik
hayatı” tanımlarken belirttiği belirlenmiş yaşam ile yaratıcı yaşam arasındaki
çatışmanın ve yabancılaşmanın alanıyla, “mekân üretiminde” diyalektik ve ilişkisel
olarak

toplumların/sınıfların

maddi

pratikleri

içerisindeki

üretimi

olarak

kuramsallaştırmıştır. Sosyal kent mekânının, belirli fikir ve eylemlerin aracı olan
toplumsal bir ürün olarak, belirli bir düşünce altyapısıyla üretildiğinden ve kitleler
üzerindeki belirleyici etkisinden bahseden Lefebvre (1991), değişim ve mekânın
yeniden üretilmesi için de sosyal pratik faktörüne dikkat çekmiştir. Bir kentin
anlamının sadece o kentin işlevlerinden değil onu oluşturan ana unsurlar arasındaki
ilişkilerin yapısal biçiminden de kaynaklandığını düşünen Krampen (1979) ise, kent
merkezini insan karşılaşmalarının ve etkileşimlerinin temel mekânı olarak anlamla
yüklenmiş olduğunu belirtmektedir (Krampen, 1979:32). Lefebvre’nin modern
dünyanın toplumsal şartlarının gündelik hayatta insanlar üzerindeki etkisine
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odaklanması bakımından sosyal psikoloji odaklı bir kent kuramına vardığı
söylenebilmekle birlikte, özellikle kapitalizm koşullarındaki mekan üretimiyle
ilgilenmesi bakımından ekonomik bir yaklaşım da taşımaktadır.
Ekonomik, sosyolojik, psikolojik, biyolojik ve antropolojik yaklaşımlar dışında
birçok farklı disiplinde birçok bilim adamı ve düşünür, Jane Jacobs, Richard Sennet
gibi metabolist yaklaşımlarla, Walter Benjamin gibi eleştirel teoriyle, Lefebvre,
Harvey, Catells gibi kenti sermaye birikimi ve sınıf mücadelesi temelinde gören
Marksist yaklaşımlarla, Durkheim ve Parsons gibi işlevselci yaklaşımlarla kenti
açıklamaya, anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır. Özellikle küreselleşme
süreciyle birlikte kentin yeni kazandığı ve özelleştiği farklı işlev ve içerikleri,
birbirinden farklı birçok kent okuma ve tanımlamalarını ortaya çıkarmıştır. Metropol,
belli bir büyüklüğe ulaşmış, nüfusu birkaç milyonu aşmış, çevresindeki kentlere göre
merkezi konumda olan (Hasol, 2010), sınırları içinde yaşayan kişinin algı sınırlarını
büyüklük açısından aşan, sınırları görülebilir olmaktan çıkmış heterojen yapıya sahip
büyük kentler olarak tanımlanırken, birçok metropolü ve kenti, aralarında yerleşim
boşlukları olmaksızın, çok büyük bir kentsel yığın biçiminde bir araya toplayan
metropoller toplulukları ise, megalopolis olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 2010).
Şimdiye kadar bildiğimiz metropolden farklı olarak onu aşan ve içine alan çoklu,
heterojen ve sürekli olmayan mekân ve ilişkilerden oluşmuş yeni çeşit bir kentsel
oluşum olarak “metapolis” (Guallart, 2000), modern metropolden farklı bir oluşuma,
kentsel çözümlemenin yerleşik biçimlerine giderek bir başkaldırı niteliğini kazanan
yeni postmodern biçimlerle kentsel yaşam kalıplarına geçişe işaret eden kent olarak
“postmetropolis” (Soja, 1997), mimariyi sadece gücün simgesi olarak değil,
sembolik ekonominin sermayesi olarak kullanan “entrepreneurial kent” (girişimci
kent) (Zukin, 2007) gibi kentlerin özelleşmesinin getirdiği birçok farklı tanımlama
söz konusudur. Çalışma kapsamında incelemeye konu olan genel “kent” kavramı ve
“kent değişimi” olgusu, değişen ve dönüşen işlev, içerik ve yapıları bakımından
tümel ve genel bir kent kavramına karşılık gelmektedir. Kent gelişiminin ve
değişiminin makro düzeyinin tüm bu yaklaşımlarla kenti açıklayan kuramlar
üzerinden okunması, kent değişiminin bu düzeydeki temel dinamiklerinin ortaya
konmasını sağlamaktadır.
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2.2.2. Kent geliĢimini ve değiĢimini mikro ve mezzo düzeyde açıklayan kuramlar
Kent gelişiminin ve değişiminin mikro ve mezzo düzeyini oluşturan konut ve konut
çevresi düzeylerini açıklayan kuramlar, inşa edilmiş çevrenin büyük bölümünü
oluşturan konut ve konut çevresinin aralarındaki sıkı bağdan ötürü birlikte ele
alınmaktadır. Konutun aynı zamanda daha geniş bir sitemin, sokak, yapı adası,
komşuluk, yerleşme, mahalle gibi kendinden büyük birimlerin parçası olması
nedeniyle, içerdiği bireysel hayatın yakın çevresinde var olan toplumsal hayat ile sıkı
bir ilişkisi vardır. Bu nedenle, konut ve kent arasındaki ara ölçekte bulunan konut
çevresi, kent mikro ölçeğini oluşturan konut ile birlikte, “kamusal mekân” kavramı
içerisinde değerlendirilmektedir.
Mimarlık kültürüyle gündelik yaşamın kesişme ve örtüşme biçimini temsil eden
konut, geleneksel yaşama biçimlerini, alışkanlıklarını barındıran ve onlarla
biçimlenen, ama aynı zamanda da modern olmanın bir göstergesi olarak görülen bir
ortamdır. Konut bir mimarlık ürünü olarak düşündüğünde, konutun anlamla
donatılmış hali “ev” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, ev de yerel tasarımın en
tipik ürünü olarak, kültürden en fazla etkilenen unsurdur (Rapoport, 2004:27).
Konut ile içinde bulunduğu örüntü, yerleşmeler ve onları oluşturan sokak, mahalle
ve meydan gibi yapılar, fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik temelde sıkı bir
etkileşim halindedir. Kentin değişimini çözümlemede, incelemenin mikro ve mezo
düzeylerini kapsayan konut ve konut çevresinin içinden geçtiği tarihsel evreleri, eski
yapılarını ve ilkel işlevleri ortaya koyarken bir yandan da konutun ve konut
biçiminin fiziksel, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik yapı ve belirleyicilerini ortaya
koymak gerekmektedir. Bu nedenle konutun gelişim ve değişimini özellikle çevre ve
davranış çalışmaları (ÇDÇ) odaklı kuramlar üzerinden okunması, kent ve konutun
mekânsal temellerini değerlendirmede bir girdi olarak kullanılmasına imkân
verebilmektedir.
Konutun ve konut çevresinin fiziksel ve sosyo-kültürel yapısını açıklayan
kuramlar: Çevre ve mekânın insan üzerindeki ve insan davranışının da çevre
üzerindeki etkileri karşılıklı belirleyiciliği üzerine yapılan çalışmalar (Altman, 1975;
Rapoport, 1977; Barker, 1968) temel olarak insan ve çevre arasındaki etkileşimi
ortaya koymaktadır. Konutun konumu, tipi ve fiziksel çevre özelliklerine dayalı
fiziksel yapısı da insanın çevreyi şekillendirme etkinliğine ve ihtiyacına bağlı olarak
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oluşmakta ve evirilmektedir. Ev, apartman, bahçe içi, banliyö evi gibi konut tipleri
kent içi ve kent dışı gibi konumlamalar, konut altyapı eleman ve sistemleri konutun
fiziksel yapısını oluşturmaktadır.
Kabile toplumunda tek bir ev mekanında bir çok ortamın bir arada bulunabildiğini ve
ancak evlerin dışında da çok sayıda başka ortamın var olduğunu belirten Rapoport
(2004:37) modern kentlerde de çeşitli binalar, lokantalar, dükkanlar, bürolar, sınıflar
gibi çok sayıda özgül ortam olduğunu ve evlerde de veranda, giriş, koridor, oturma
odası, yemek odası, ebeveyn yatak odası, yatak odası, çalışma odası, aile odası,
mutfak, banyo, tuvalet, ofis, bodrum, çatı terası gibi çok sayıda birbirinden ayrı
ortamlar olduğunu ancak bu ortamların varlığının ve isimlerinin de kültüre özgü
olduğunu belirtmektedir (Rapoport, 2004:37). Burada ortamdan yani millieu’den
kasıt mekânın içinde bulunan, anlam ve işlev ile ilişkilendirilmesi sonucu ortaya
çıkan davranışsal alandır.
Rapoport’a (1969) göre konut biçimleri iklim, malzeme, yapım tekniği teknolojisine
bağlı olan geniş çaplı sosyo-kültürel faktörlerin sonucu olarak oluşmakta, bir barınak
ve strüktürden öte bir kavram olarak konut, örgütlenmesi ve formu ait olduğu
toplumsal ve kültürel ortamdan etkilenmektedir (Rapoport, 1981:46). Rapoport’a
(2004) göre çevrenin biçimlenmesinde ve insan - çevre etkileşiminde temel
belirleyici olan kültür, aile yapısı, sosyal düzen ve ilişkiler, roller, statüler, kimlik ve
sosyal kurumlar gibi sosyal ifadeleri ile dünya görüşü, değerler, imajlar ve yaşam
şekilleri

gibi

özel

ifadeler,

çevrenin

ve

konutun

biçimlenişinde

temel

belirleyicilerdendir. Aile yapısında gözlenen değişiklikler, konut formu ve mekânsal
düzeniyle birlikte konut ihtiyacını şekillendirmektedir. Dünya görüşleri, yani özel bir
kültürün (grubun) üyelerinin dünyayı nasıl gördüğü, değerlerle birlikte belirli
tercihlere yol açarak bir tür yaşam şeklini oluşturmaktadır. Rapoport’a göre (2004)
yaşam şekli, çevre analizi ve tasarımında kullanılan en somut ve etkili kültürel ifade
şekli olan “eylemler sistemini” oluşturmaktadır.
Rapaport

(1977)

konutun

bulunduğu

çevreden

soyutlanarak

ayrı

olarak

düşünülemeyeceğini, tam tersine bireyler, komşular ve konut alanındaki etkinliklerin
konut yerleşim sistemini oluşturduğunu belirtmektedir. Rapoport’a göre (2007:30)
kentte insanlar ev seçerken de, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik koşulları
içerisinde sadece evi ya da apartmanı değil, daha büyük ölçekli elemanlar olan arsayı
ve siteyi, yapı adasını, caddeleri, komşuları ve kentin belirli bir bölgesini de
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seçmektedirler. Konut çevresinin en geniş alanı olan ve komşuluk birimi olarak da
adlandırılan “mahalle”, dar bir alanda yer alan, daha çok yüz yüze ve kişisel
ilişkilerin egemen olduğu, üyeleri yürüme uzaklığı içindeki ilkokul, oyun yeri,
gezilik, bakkal ve manav gibi ortak kent kolaylıklarından güçlük çekmeden
yararlanabilen küçük yerleşme birimleridir (Keleş, 1998).
Komşuluk birimi olan mahallenin içinde bulunduğu fiziksel alan, aynı zamanda
meydanlara, parklara ve bunları çevreleyen binalara kadar uzanan kamusal mekândır.
Kamusal mekân ise daha üst bir ölçekte “kamusal alan” olarak tanımlanan hem
fiziksel hem politik bir uzamın bir parçasıdır. Arendt’in (1969:52-53) tanımlamasına
göre, kamu, hem herkes tarafından görülebilir ve duyulabilir bir açıklığa hem de
şimdiye kadar herkes için ortak olan ve özel mülkiyetin içindeki yerden ayırt edilmiş
bir dünya anlamına gelirken, kamusal alan ise insanlar tarafından gerçekleştirilmiş,
insan yapısı nesnelerden oluşan ve insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bir
mekana işaret etmektedir. Habermas (2007) kamusal alanı, insanların, kendilerini
ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine
girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde o mesele hakkında ortak kanaat anlamına
gelen kamu oyununu oluşturdukları araç, süreç ve mekânların tanımladığı hayatın
temel alanı olarak tanımlamaktadır. Habermas’ın devlet otoritesinin baskısı ve
buyruklarından, sermaye egemenliğinden bağımsız bir alan olarak tanımladığı
kamusal alan, ortak bir yarar (kamu yararı) üretmeye yönelik düşünce, söylem ve
eylemlerin üretildiği bir toplumsal etkinlik alandır. Ancak özellikle 18. yüzyıldan
itibaren

endüstrileşmenin

uzantısında,

kentlerdeki

ekonomik

dengelerin

aristokrasinin elinden çıkarak burjuva sınıfına doğru eşitlenmesiyle, “kamu” kelimesi
“devlet ilişkili” bir sözcüğe dönüşmüştür. Artık kamusal alan salt simge ve gösterge
değil, kapitalist üretimin ve tüketimin kendisi olmaya başlamıştır. Kamunun
birbiriyle ilişkili ama özdeş olmayan bu iki anlamının sentezi sonucunda, kamusal
mekân, bütün insanlara açık olan ancak kamusal bir kurum tarafından kontrol edilen
ve kamunun istekleri doğrultusunda idare edilen mekân olarak tanımlanmaktadır.
Kamusal yaşam alanlarının en temel bağlayıcı elemanları olarak sokaklar ise, modern
bakış açısına göre yaşanılan bir yerden çok, insanları ve araçları bir noktadan
diğerine götüren bir mekânken, postmodern yaklaşım açısından ise kentsel yaşam
biçiminin tamamlayıcısı bir yer olarak görülmektedir. Sokaklar, kentlerde özellikle
insanların birbirleri ile temasını sağlayan, hem özel ile kamusalın iç içe geçebildiği
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hem de özel alandan kamusal alana ilk geçilen alan olabilen kamusal mekânlardır.
Bu anlamda kamusal ve özel mekânların kullanım ve işlev açısından birbirleriyle
ilişkileri sonucu meydana gelen geçişler bir ara bölge niteliğinde yarı özel ve yarı
kamusal mekânları oluşturmaktadır.
Kentin hem makro yapısını ve hem de mikro yapısını, mezzo yapısına bağlayan
birim olarak sokaklar, meydanlar ve mahalleler, kentin fiziksel yapısında da
belirleyicidir. Krier (1979), kent mekânı üzerine yaptığı tipolojik çalışmalarında,
meydanları ve sokakları, temel kentsel elemanlar olarak tanımlarken, kenti biçimsel
olarak çözümlemede tipolojiyi kullanan Rossi ise (2006), kent biçimini oluşturan iki
temel yapı tipini, kentsel belirleyici olan anıt birincil yapılar ve konutların
oluşturduğu ikincil yapılar olarak özetlemektedir. Rossi’ye (2006:51) göre konut
bölgesi belirli bir kentsel peyzajla, belirli bir toplumsal içerik ve bunun işlevleriyle
tanımlanan morfolojik ve yapısal bir birimdir. Lynch (1960:47-48) ise kent imajı
olarak nitelendirdiği fiziksel dış dünyanın (kentin) zihinsel resmini; kent güzergahları
(paths), kesişim noktaları (nodes), sınırlar (edges), kentin bölgeleri (districts),
nirengi-işaretler (landmarks) olarak özetlemektedir. Ching (1996) ise biçimi doluluk,
mekânı ise boşluk olarak değerlendirirken, kent mekânını, mimari ile çevrelenerek
tanımlanmış boşlukların varlığı ile yani kenti oluşturan sokaklar ile tanımlamaktadır.
Ching (1996) büyük kentsel alanlardan, küçük iç avlulara kadar çok çeşitli
ölçeklerde, fiziksel düzen elemanlarını, biçime karşılık gelen katı iç mekânlarla,
mekâna karşılık gelen boşluklar ve dış mekânlar olarak belirlemiştir. Temelde kentin
biçimini analiz ederken bu çalışmalar, kentin morfolojik yapısını açıklamada, sosyal
ve fiziksel bir birim olan mahalle ölçeğinin hem kentin bütünüyle hem de konut
birimiyle olan ilişkisini vurgulamaktadır.
Konutun ve konut çevresinin psikolojik bileĢenlerini ve ev kavramı açıklayan
kuramlar: Konutun ölçülebilen somut değerleri olan ekonomik değeri ve değişim
değeri yanında duygusal ve sembolik bir kullanım değeri ve psikolojik boyutu vardır.
Fiziksel çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırma alanı olarak
ÇDÇ’nın da bir alt açılımı olan konut ve kültür çalışmaları, Altman tarafından teorik
olarak fenomenolojik, antropolojik, sosyolojik ve sosyo-psikolojik, dönüşümsel ve
bağlamsal yaklaşımlar olarak dört ana grupta incelenmektedir (Turgut, 1990). Çevre
ve davranışın bütünleşik bir birlik olduğunu savunan Altman’a (1985) göre
psikolojik sosyal süreçler ve fiziksel çevre faktörleri birbirlerine bağlı bileşenlerdir.
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Konutun anlamla donatılmış hali olarak tanımlanan evler, hem anlam ile yüklü
semboller olarak günlük yaşantımıza ait bilgilerin ve kentin bir parçası olurlar, hem
de kimliğin ve sosyal statünün sembolü olarak bazı sözsüz mesajlar veya anlamlar
sunmaktadır. İnsan davranışları, düşünce ve duyguları ile doğal ve insan tarafından
yapılan çevre değişkenleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen, psikolojinin
alt alanı olan çevresel psikoloji de, çevresel anlam ve çevresel davranış özelinde
konut ve ev kavramını incelemektedir.
Konut, kültürel bir formun sürekliliği yanında, paylaşılan değerlerin oluşturduğu
anlam katmanlarını da içinde barındıran bir olgudur. Evin anlamına yönelik
çalışmalarda, araştırmacıların bakış açılarına ve yaklaşımlarına göre kullandıkları
yöntemler çerçevesinde çeşitlenmektedir. Rapoport’a göre kimliğin temelini
belirleyen ve çevreye anlam vermeyi sağlayan temel süreçler, dünyaya ilişkin
bilgilerin bilişsel olarak sınıflandırılmasıyla mümkün olmaktadır (Rapoport,
1981:29). Rapoport’a göre (1982) anlam, çevreden, insana gelen sözlü olmayan
iletişim aracıdır. Elbette yapılı çevrede her şey birey için simge olabileceği gibi, bir
şeyin simge olabilmesi için de temel olarak toplumda veya grupta paylaşılır nitelikte
çeşitli anlamlar oluşturması ve kendinden başka bir şeyi anlatması gerekmektedir
(Rapoport, 1982). Mimaride anlama dair üçlü bir semiyotik sınıflamadan bahseden
Rapoport (1982:38) biçim ve biçem unsurlarının bir bütündeki ya da bir yapıdaki
anlamı belirleyen sentaktik (sözdizimsel) anlam, temsil edilen ya da işaret edilen
norm, düşünce ve davranışlar sonucu ortaya çıkan semantik (anlambilimsel) anlam
ve yapının biçim ve biçemini ortaya koyan insanlar tarafından anlaşılan pragmatik
(pratik) anlam üzerinde durmaktadır.
Konutlar, anlam taşımaları ve anlam taşıyan nesneler içermesiyle, kimliğin iletilmesi
ve ifade edilmesinde dilsel olmayan işaretler olarak görev alırlar. Cooper (1974) evin
kendinin sembolü olması, Duncan (1985) kimliklerin sembolü olması gibi farklı
açılardan evin sembolik anlamlarını incelemişlerdir. Cooper (1974:131), ev
kavramına kişinin “kendi” sembolü olarak bakmış, kişinin evin içini kendi iç dünyası
ve kendinin özünü yansıtan bir sembol olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca Jung’un
farklı kültürlerde gerçekleşen evrensel benzerlikleri açıklamada kullandığı toplumsal
bilinçaltı kavramına dayanarak ev olgusunun semboller yardımıyla mekan ve zaman
içinde oluşan bir arketip olduğunu ortaya koymaktadır (Cooper, 1974:130,131).
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Duncan ise (1985:134,135), evin sembolik olarak kimliğin vurgulanmasında,
tarafından

üretildiği

toplumsal

yapının

bireysel

ve

kolektif

özelliklerin

belirleyiciliğinden bahsetmektedir. Modern ve bireyselliğin ön plana çıktığı
toplumlarda birey kimliğinin ve kişiliğin öne çıkarılması ve vurgulanmasında evin
sembol olarak kullanılması söz konusuyken, kabile, klan ve aşiret gibi geleneksel
yapılara sahip toplumlarda kimliğin vurgulanmasında evin rolü azalmakta ve
işlevselliği ön plana çıkmaktadır (Duncan,1985).
Dovey (1985), “Ev ve Evsizlik” adlı makalesinde, evin, içerisi ve dışarısı arasında
gidip gelen yolculuklarla anlam kazandığını ve ev kavramının anlaşılmasının da,
zaman içinde gerçekleşen diyalektik süreçlerin ve dönüşümlerin anlaşılmasıyla
mümkün olduğunu belirtmektedir. Dovey’e göre (1985), “yolculuk olmadan evin,
toplum olmadan kimliğin, kamusal alan olmadan özel alanın ve evsizlik hissi
olmadan evin bir anlamı yoktur.” Çevresinden belirli bir şekilde ayrılan bu merkezin
yani evin, aynı zamanda çevresi tarafından yönlendirildiğini de dile getiren Dovey,
evin diyalektiği alt başlığında ise içeridelik ve dışarıdalık arasındaki karşıtlığın,
içeride olmakla vurgulandığını söylemektedir. “Ev, tehlikeli, kuşkulu ve kutsal
olmayan bir dünya içinde bir güvenlik, kesinlik ve kutsallık mekanıdır” (Dovey,
1985:48). Dovey, evi, mekânsal ve zamansal kimlik bağlamında değerlendirirken,
evin geçmişle olan bağlantısıyla sürekli olarak kimliğimizi uyandırdığını da
belirtmektedir. Zamansal bir kimlik olarak ev, kim olduğumuzu, nereden
geldiğimizle açıklamakta ve sadece geçmişle olan bağlantılarıyla değil, geleceğe de
uzanan yapısıyla, kimliğin hem temsiline, hem de gelişmesine imkân vermektedir.
Konuta ait nesne ve donatım da sahibinin en içten gelen varlık nedenini
yansıtmasının yanında, yaşama biçimi açısından, içinde yaşayan kişi ya da kişilerin
alışkanlıklarının, değerlerinin, eğitim ve kültür seviyelerinin bir sentez göstergesidir
(Csikzsentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981:123). Seçim ve planlama açısından
kendi konutları üzerinde seçim şansı olmayan alt ve özellikle orta gelir grubundaki
kitleler için kişisel kültürel tatmin ve sosyal statü ifadesi konutun donatımı vasıtası
ile olmaktadır. Ayrıca bireyler bir kimlik duygusu yaratma amacıyla yaşadıkları
evleri araçsallaştırırken, kendi kendilerine ya da diğerlerine karşı sosyal konumlarını
evleri aracılığıyla göstermekte, kimlik ve kişiliklerini evleriyle tanımlamaktadırlar
(Hummon, 1989).
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Fenomenolojik bir yaklaşımla evi yorumlayan Korosec-Serfaty (1985), mekân ve yer
kavramlarını açıklarken evin içerisi-dışarısı kavramlarını kullanarak, bir yerde
yaşamanın ancak bir “yerin” içinde olabileceğini, ancak bu “içerinin” de sınırlarını
“dışarıyla” olan bağlarla tanımladığını belirtmektedir. Bu kavramları bir kapı ve
pencere analojisiyle de açıklayan Korosec-Serfaty, kapının iradeye bağlı olarak
mahremiyete ya da belirsiz bir dışarıya açılırken, özgürlük hissi vermekte olduğunu
ve kapıyı biçimlendiren işlevin de istenen özgürlük ile ilgili bir sınırlama gereksinimi
olduğu vurgulamaktadır. Pencere ise içerisi ve dışarısı arasındaki ilişkiyi
sağlamaktayken, kendi sınırları da içeriden dışarıya bakmayı sağlayan bir tasarım
olmasından kaynaklanmaktadır (Korosec-Serfaty, 1985:72).
Bir konut alanı salt bir barınma mekânı değil, bir mahalle ya da bir mahallenin
sokakları üzerine kurulmuş anlamsal, toplumsal ve sosyo-psikolojik boyutlarıyla
karmaşık bir düzenektir. Konuta ait hanenin yaşamının farklı boyutlarının da ancak
konut alanına özgü fiziksel koşullarda ve toplumsal bağlantılarla sürdürülebilmesi,
bu kent parçasının mekânsal niteliklerini konut sakinleri için özel bir yer kılmaktadır.
Üretim, paylaşım, dinlenme, haberleşme, yardımlaşma ve toplumsal bağları tazeleme
gibi günlük yaşamın tüm eylemlerinin de mekânın sunduğu maddesel forma göre
biçimleniyor olması, mahalleyi ya da sokağı hanelerin yaşam biçimi açısından özel
bir yer kılmaktadır.
En ilkel toplulukların bile öfke, korku ve kuşku kaynaklı katlanılmaz gerilimi
gidermek, saldırı ve intikam gibi nedenlerden dolayı bozulan sosyal dengesini
onarmak, ortak meselelerle baş etmek ve ortak güçlükleri göğüslemek zorunda
oldukları için ilk örneklerine erken dönem antik çağ Mezopotamya’sında
rastlanabilen “mahalle” biriminin kökenlerine inildiğinde, kentteki eski köy bileşeni
olduğu görülmektedir (Mumford, 2007:380,607). Konut ve kent mekânlarının
doğuşlarından sonraki 8000 yıl içinde geldikleri noktayı anlaşılması, kentin geçtiği
tarihsel evreleri, eski yapıları ve ilkel işlevleri açıklayan bu kuramların artsüremli
çözümlenmesinin, değişimin gerçekleştiği kent ve konutun mekânsal temelleri
üzerinden eşsüremli bir değerlendirilmesiyle mümkündür.
2.3.

Kent ve Konut Mekânın Temelleri

Konut barınak anlamında 300.000 yılı, kent ise 8000 yılı aşan tarihi içerisinde hem
maddi ve ekonomik boyutuyla hem de sosyal psikolojik boyutuyla kavranmış,
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biçimlenmiş ve inşa edilmişlerdir. İnsan, bir yandan mekân ile kurduğu duygusal ve
organik ilişkiyle kültürel ve psikolojik gereksinimlerini, bir yandan da mekân ile
yararsal ve araçsal bir ilişki içerisinde maddi ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Mekânın ve
kentin değişimi de kent ve konut mekânın temelleri olan maddi örgütlenme alanı ile
sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik örgütlenme alanı çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Maddi ve ekonomik boyutuyla kent ve konut mekânı, bir yandan fiziksel anlamda
örgütlenirken beraberinde toplumsal yapının bir ifadesi olarak, ekonomik ve siyasal
sistemin öğeleri ve bunlardan kaynaklanan toplumsal pratikler tarafından
biçimlenmektedir. Sosyal psikolojik boyutuyla kent ve konut mekânı ise, insan
tarafından hem varoluşsal hem de davranışsal ve bilişsel anlamda inşa edilmektedir.
Bu bakımdan toplumsal örgütlenmenin ve uzlaşımın ürünü olan maddi mekân ile
psiko-sosyal bir varlık alanı olan mekân arasında diyalektik bir ilişki vardır. Bu
durum hem mekânın hem de mekânsal pratiklerin değişimine yol açan gerilimleri ve
çelişkileri üretmektedir. Konutun ve kentin mekânsal temelleri ekonomik fenomenler
ve benzeri maddi ilişkilerden, bu ilişkilerin ürettiği kurum ve örgütlenmelerden ayrı
tutulamayacağı

gibi

varoluşsal

bir

alan

olarak

değerlendirilmesinden

de

soyutlanamaz.
2.3.1. Sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik varlık alanı olarak mekân
İnsanın kendi varoluşunu kavradığı, kurduğu ve belirlediği temel alan olarak mekân,
sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel çerçevede, bilişsel ve davranışsal boyutlarıyla
kent ve konut mekânını temellendirmektedir. İnsanın çevresine biçim verme yoluyla
sahip çıkması, yani kişiselleştirmesi sırasında kişi çevresine kendinden bir şeyler
eklemekte ve çevresini bilişsel olarak inşa etmektedir. ÇDÇ kapsamında “çevresel
bilişim” olarak adlandırılan bu süreç, birbirini bir süreklilik içerisinde izleyen
algılama, bilme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır (Rapoport, 1977:37).
(Şekil 2.3).
Çevre içersindeki tüm bilgilerin insan tarafından ilk tespiti duyum yoluyla
gerçekleşmektedir. Duyusal bilgilerin yorumlanması ise duyumdan daha yüksek bir
düzey olan algı sürecinde gerçekleşmektedir. Bu algısal süreçte, gereksinimleri
doğrultusunda çevredeki bilgi toplanmakta, ardından bilişsel bir süreç içerisinde
toplanan bilgi zihinde işlenerek soyut ve kavramsal bir zihinsel şablon olan bilişsel
şema oluşturulmaktadır (Rapoport, 1977:108-110 ; Ünlü, 1998:21-24).
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ġekil 2.3 : Çevresel bilişim süreci (Rapoport, 1977:37).
Bu sürecin ardından gelen bir anlam aşamasında anımsama, değerlendirme, önem ve
öncelik sırasına koyma, kabul veya ret etme (Rapoport, 1977:231) ve son tepki olan
davranış aşamasında da özellikle mekânsal davranışlar olan mahremiyet, kişisel alan,
egemenlik alanı, kendileme ve kimlik oluşturma gerçekleşmektedir. Mahremiyet,
kişinin diğer insanlarla kurmak durumunda olduğu etkileşim ve iletişimin kontrolünü
elinde

bulundurmasına,

kişisel

alan,

sınırları

savunma

ve

bir

uzaklık

belirleme/mesafe koyma aracı olan psiko-sosyal mekâna, egemenlik sınırı/alanı
etkinlik sınırlarının belirlendiği karmaşık bir davranış mekanizmasına, kendileme ise
çevreye biçim verme yoluyla sahip çıkılmasına yani kişiselleştirmesine karşılık
gelmektedir (Turgut,1992 ; Ünlü,1998).
İnsanla çevreleri birbirine bağlayan mekanizmalar olarak algılama, anlama,
değerlendirme, eylem ve davranış, süreçlerin farklı aşamalarında ve farklı oranlarda
kültür olgusundan etkilenmektedirler (Rapoport, 2007:20,21,46). Bir yandan
kültürel, kişisel ve zamansal filtrelerle algılama sürecine, bir yandan da yazılı ve
sözlü kültürel kodlar ve sosyal normlar ile değerlendirme sürecine etki eden kültür
olgusu, özellikle mekânsal sınırlar ile genel ve özel alanlar arası ayırımlarda önemli
bir rol oynamaktadır (Rapoport, 2007:38,231). Tüm bu algısal, bilişsel ve davranışsal
süreçlerin sonucunda insan farklı ölçeklerde mekânsal ve sosyal çevresini algılar ve
mekânı “yere” dönüştürür. Mekân ve yer kavramları birbirlerinden ayrıntıda ve özde
ayrı kavramdırlar. Mekân üç boyutlu geometrik ifadeyi ve algısal bir alanı
karşılarken, yer ise barındırdığı ruh, içerdiği anlam bakımından yaşayan bir mekânı
karşılamaktadır.
Norberg-Schulz’a göre (1984) insanoğlu, var olduğu günden beri “varlığın özünü
gösteren” yerler yaratma eğilimindedir. Anlam, kimlik olgusuna dayanan ve bir
aidiyet duygusunu gerektiren psikolojik bir işleve sahip olup, insanın yaşadığı inşa
edilmiş çevre sadece işlevsel olgularla ya da keyfi seçimlerle değil, bu anlam olgusu
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ile biçimlenmiştir ve bir yapıya sahiptir. Bu anlam ve yapılar insanın doğal çevreyi
ve varoluşsal durumunu kavrayışının yansımalarıdır (Norberg-Schulz, 1984:50).
Norberg-Schulz’a göre (1984) mekân ile yerin organik bağı yerin ruhundan (genius
loci) kaynaklanmaktadır ve yerin ruhu, mekân ve karakter kavramlarıyla birlikte
değerlendirilmelidir. Mekanı bir yeri oluşturan elemanların üç boyutlu organizasyonu
olarak, karakteri ise o yerin atmosferi, biçimsel ve maddi oluşumu olarak
değerlendiren Norberg-Schulz (1984:11), mekanı topolojik ilişkilerle, yeri ise anlam
ile değerlendirmekte ve tanımlamaktadır.
Hershberger insanların deneyim farklıları sonucu çevreye farklı anlamlar vermekte
olduğunu ve bu anlamlarında iki temel aşamada, temsili anlam (presentational
meaning) ve tepkisel anlam (referential meaning) aşamalarında gerçekleştiğini
belirtmektedir (Hershberger, 1974:149). Temsili anlam aşaması, nesnelerin yapı,
doku, desen ve şekilleriyle değerlendirilip tanınması, anlamlandırılması, ardından da
bu nesnelerin hangi biçim sınıfına ait olduklarını gösteren zihinsel bir şemaya
gönderme yapılması olarak özetlenmektedir. Özellikle dil ve mimarlıkta olduğu gibi
bazı biçimler belirli biçim, nesne ve durumların temsillerini akla getirmelerinden
ötürü gösterge ve simge gibi davranmaktadırlar (Gür, 1996:92). Bu tür biçimlerin ise
temsili anlamlar veya çağrışımlar yoluyla oluşturdukları tepkiler ise tepkisel anlamlar
(referential/response meaning) süreci içerisinde, yararsal, duygusal ve yargısal
anlamlandırma (affective meaning, evaluate meaning, prescriptive meaning)
aşamalarında oluşturulmaktadır (Hershberger, 1974:149). Bu süreçlerin özellikle
kültürel süreçler olduklarını vurgulayan Hershberger, anlamlandırma süreci
sonucunda davranışımızın oluştuğunu vurgulamaktadır.
Heidegger’ın oturma (bir yerde yaşama) kavramını açıklarken yerleşmeye (mesken
tutmaya) ancak inşa etme aracılığıyla ulaşıldığını, ancak yerleşme ve inşa etmek
arasında sadece basit bir amaç araç ilişkisini bulunmadığına, inşa etmenin kendinde
yerleşme kavramını içerdiğini belirtmektedir (Heidegger, 1971:146). İnsanın
yerleştiği sürece var olduğunu, yapılar inşa etmenin özünde bir “kendinde yerleşme”
durumunun yattığını ve insanların gerçekten yerleşenler olarak yerleştiklerinde inşa
ettiklerini düşünen Heidegger, inşa etmenin de yerleşmeye ait olduğunu ve özünü
yerleşmekten aldığını düşünmektedir (Heidegger, 1971:160).
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Bachelard Mekanın Poetikası’nda (1996:66) mekanın kendi ve kendi olmayan iki
farklı psikolojik bölümünün fiziksel mekanı da ev ve ev olmayan olarak ikiye
ayırdığını söylemektedir. Bachelard’a göre (1996:33), “içinde gerçek anlamda
oturulan her mekan, ev kavramının özünü kendi içinde barındırmakta ve barınan
varlık, barınağın ve evin sınırlarını, diyalektiğin en bitip tükenmezi içinde
gerçekleştirirken, evi gerçekliği içinde, düşünce ve düşleriyle de sanallığı içinde
yaşamaktadır.” Geçmiş, bugün ve geleceğin dinamizm kazandırdığı evin, insanın
düşünceleri, anıları ve düşleri için en büyük birleştirici güç olduğunu kanıtlamaya
çalışan Bachelard, bu birleştirmede bağlayıcı gücü düş kurma olarak ortaya
koymaktadır (Bachelard, 1996:34).
Bachelard’a göre insan bedeni doğduğu ya da yaşadığı ilk evi unutmamakta ve bu ilk
evdeki yaşantı ve anılar fiziksel olarak insana yerleşmektedir (Bachelard, 1996:42).
Bu nedenle de Bachelard açısından anının zamansallığının kökenlerini mekâna
dayanmakta ve evler de kişinin bedeni ve anıları aracılığıyla yaşanmaktadırlar. Bu
doğrultuda kent de insanlara ait anıların, geçmişin ve kültürel simgelerin depolandığı
mekân olarak da işlev görmektedir.
İnsanın mekânı algılama ve yorumlamasını sağlayan kavrama ve anlamlandırma
süreci, mekâna dair fikirlerin ve değerlerin oluşmasını sağlayan yerin ruhu ve
anısallığı bilinci ve son olarak da kendi varlığıyla mekânı ilişkilendirmesini sağlayan
yerleşme ve inşa etme felsefesi, insanın kent ve konut mekânındaki varoluşsal
temellerinin sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik boyutlarını oluşturmaktadır.
2.3.2. Maddi örgütlenme alanı olarak mekân
Mekânın fiziksel temellerini oluşturan maddi örgütlenme alanı, mekânın sembolik
anlamından arındırılmış “boş” bir mekân anlamına gelmemekte, aksine mekâna ait
anlamın da etrafında örgütlendiği hem insanı biçimlendiren, hem de insan tarafından
biçimlendirilen toplumsal bir boyuta sahip olmaktadır. Maddi olarak hem ekonomik
bir üretimin hem de toplumsal bir inşanın ürünü olan mekân, üretimi sürecindeki
aktör ve yöntemlerinin temsil ettiği değerlerle ilişkisi çerçevesinde fiziksel olarak
örgütlenmektedir.
Kapitalist üretim ilişkileri içinde kentin üretim güçlerinin bir parçası olması yanında,
aynı zamanda bu ilişkilerin bir ürünü olarak ortaya çıktığını düşünen Lefebvre’nin
(1991:129) mekânın üç temel alanı olan fiziksel, düşünsel ve toplumsal alanları
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çözümlediğini belirttiği tümleşik mekân kuramında (1991:11,12) mekânın toplumsal
bir ürün olduğu teziyle mekânın üretimini açıklamaktadır. Mekânın durağan ve
edilgin bir geometriye sahip olmadığını düşünen Lefebvre, mekânın üretiminin
koşullarını açıklamada üç ayrı kavramı kullanmaktadır; mekânsal pratikler (spatial
practice), mekân temsilleri (representations of space) ve son olarak da temsilin
mekânları (representational spaces) (Lefebvre, 1991:38,39). Mekânsal pratikler,
anlamlandırılan mekân çerçevesinde, toplumsal ilişkilerin yeniden üretimi ile zaman
içinde, inşa edilmiş çevre halinde somutlaşmakta, bilgi biçimleri ve iktidar
aracılığıyla örgütlemektedir. Bu süreç de mekân temsillerini yani tasarlanan mekânı
oluşturmaktadır. Ardından da belli bir mekanda hâkim olan tavır ve çıkarların
kendini ortaya koyuş biçimi olan, mekan çevresinde simgesel farklılaşmaları, hâkim
pratikler karşısında direnişleri ve mekanın kolektif deneyimlerini kapsayan temsil
mekanları yani yaşayan mekanlar oluşmaktadır (Lefebvre, 1991:38,39 ; Urry,
1995:43). Mekânın kapitalizm koşullarındaki üretimine odaklanan Lefebvre,
anlamlandırılan mekân, tasarlanan mekân ve yaşanan mekân arasındaki diyalektik
ilişkilerin mekânı üretilen bir ürün haline getirdiğini düşünmektedir.
Harvey’in, Lefebvre’nin mekân üretim kuramı üzerinden geliştirdiği şemaya göre
(Harvey, 1997:248-249), insan ilişkilerinde mesafeden doğan etkileşim sorununa
karşılık gelen “ulaşılabilirlilik ve mesafelendirme”, mekânın insanlar, nesneler,
faaliyetler tarafından işgal edilmesini açıklayan “mekânın edinimi ve kullanımı”,
mülkiyet ilişkileri denetleme amacıyla “mekânın hâkimiyet ve kontrol altına
alınması” ve son olarak da “mekânın üretimi” birbirine bağlı dört mekânsal pratik
boyutunu oluşturmaktadır. Mekânsal pratiğin birbirinden bağımsız olmayan bu dört
boyutu, ancak anlamlarını sınıf, cinsiyet, cemaat, etnik grup, ırk temelindeki
toplumsal ilişkilerden almakta ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde değişmekte ve
tüketilmektedirler (Harvey, 1997:251).
Gündelik hayatın temel mekânları olan kent merkezleri, sahip oldukları toplumsal
yoğunluk ile Lefebvre’nin tanımlamasıyla “toplumsal mekânı” oluşturmaktadır.
Toplumsal mekânlar kapsadıkları doğal ve toplumsal unsurlar ve bu unsurların
aralarındaki ilişki ağları ile kent mekânında ortaya çıkardıkları çeşitlilik içinde
birbirlerine eklenmekte ya da iç içe geçmektedirler. Lefebvre mekân üretimini
toplumsal mekân kavramı üzerinden açıklarken, mekânı ve dolayısıyla kenti
“değişim değeri” ve “kullanım değeri” olarak görenler arasındaki çatışmadan
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bahsetmektedir. Marx’a göre esas amacı sermaye birikimi olan kapitalizm için
birikimin hammaddesi olan emek, değişime konu olan değeri yaratmaktadır. Böylece
ortaya çıkan ürün, emeğin doğa ile ilişkisi sonucu ortaya öznel ve gereksinimden
doğan kullanım değerinden farklı bir değer yaratmakta, üretim sürecindeki girdilerin
toplamından daha fazla bir değer kazanmakta, emeğin aldığı değer yani ücret ise
emeğin kendisini yeniden üretmesinin ve hayatta kalmasının alt sınırı tarafından
belirlenmektedir (Bekmen, 2009:192). Emeğin ürettiği değer ile kendisine verilen
değer arasındaki fark olarak adlandırılan “artı değer” sermaye sahibinin birikiminin
kaynağıdır (Bekmen, 2009:192). İşte Marx’ın ekonomi politiğin 4 eleştirisinde
kullandığı ve kapitalist toplumunun temel yapısal sorunlarını analiz ederken, ürünün
meta olma ya da metaya dönüşme niteliği olarak kullandığı temel kategorilerden
“değişim değeri”, kent mekanında rant arttırıcı ve sermaye odaklarının ilgisini
çekecek alt ve üst yapı çalışmalarıyla kentsel politikalar tarafından belirlenirken,
“kullanım değeri” ise temel insani ihtiyaçlar ve kültürel gereksinimlerle
tanımlanmaktadır.
Her toplumun, her üretim tarzının kendi mekanını ürettiğini belirten Lefebvre
(1991:47-49), ilkel, köleci toplum “mutlak mekânı” (absolute space), feodalizm
“tarihsel mekânı” (historical space), kapitalizm ise artı değerin “soyut mekânını”
(abstract space) ürettiğini açıklarken, “mutlak mekânı”; doğanın temel parçalarından
ve temel geometrik anlamlardan oluşmuş, kartezyen mantığın icadı ve politik güç ile
üretilmiş bir mekan, “tarihsel mekânı”; kökeni olan mutlak mekanlardan farklı
olarak doğanın tarih tarafından parçalanması ve bu parçalar üzerine kurulan bir
birikim mekanı, “soyut mekânı” ise sermayenin veya devletin kontrolünde bulunan,
alınıp satılan ve rant elde edilen stratejik bir meta olarak mekanların insan
yaşamındaki fiziksel ve kültürel rolünü, yeri ve önemini ikincilleştiren soyut bir
mekan olarak değerlendirmektedir (Lefebvre, 1991:47-49). Soyut mekan, temelde
gündelik yaşamın rutinleriyle şekillendirilirken, ulaşımın hız ve sıklığının artışı gibi
teknik ilerlemeler aracılığıyla geliştirilen, çalışma, özel yaşam ve dinlenme alanı
olarak ayrışmış yerlerin aralarındaki ilişkiler, politik güçler ve farklı kontrol
mekanizmaları tarafından sağlanmakta, tasarlanmakta ve

inşa edilmektedir

(Lefebvre, 1991:59).

4

Toplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak, gelişmenin farklı evrelerinde mal ve hizmetlerin üretim,
dağıtım ve değişim koşullarını etkileyen, yasaları saptayan ve irdeleyen ekonomi bilimi.
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Lefevre’ye göre (1991) mekansal pratikler, mekân temsilleri ve temsilin mekanları
ile açıklanan mekanın üretiminin koşulları, mutlak mekan, tarihsel mekan ve soyut
mekanın ile açıklanan mekanın üretim tarzları ile mekanların değişim ve kullanım
değeri arasında yaşanan çatışmanın ürettiği sonuçlar, konut ve kentin fiziksel ve
maddi örgütlenmesinin mekansal temellerini oluşturmaktadır. Mekan olgusunun
doğa, tarih ve sermaye araçları çerçevesindeki üretimi, kullanım ve değişim değeri
çerçevesinde
tasarlanması

değerlendirilmesi,
ve

yaşanması,

temsiller

mekânın

çerçevesinde

maddi

örgütlenme

anlamlandırılması,
temelleri

olarak

özetlenebilmektedir. Mekânın sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik ile fiziksel
temelleri, diyalektik bir ilişki içerisinde, bireysel ya da toplumsal, konuttan kente
uzanan bir yapı içerisinde, değişkenleri ve dinamikleri bakımından hem mekânsal
pratiklere hem de kent değişimi olgusuna kaynaklık yapmaktadır.
2.4.

Kent DeğiĢiminin Temel Dinamikleri

Mekânsal pratikler mekâna dair uygulamalar, eylemler ve davranışlar bütünü olarak,
mekânın hem sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel hem de fiziksel temellerinin
üretimiyle ilişkili olarak değişmekte, dönüşmekte ve yeniden üretilmektedir. Bir
yandan mekânla anlamlandırma ve kendileme gibi bilişsel süreçler içerisinde
etkileşim içerisinde bulunan insan, bir yandan da maddi dünyanın pratikleri
çerçevesinde mekânla fiziksel olarak etkileşim içine girmekte, kendisi dönüşür ve
değişirken, mekân da dönüşmekte ve değişmektedir. Bu anlamda mekânsal
pratiklerin değişimi, hem onları uygulayan insanların değişimi hem de uygulamanın
çerçevesini belirleyen ortamların değişimiyle ilişkilidir. Konuttan kente uzanan yapı
içerisinde, değişen mekân ve mekânsal pratikler (mekânsal değişimler) kent
değişimine ve değişimin temel dinamiklerine kaynaklık yapmaktadırlar. Kentleşme
süreçlerinde oluşan kentsel dinamikler aynı zamanda evin anlamını ve kullanımını
oluşturan kavramlardaki değişim ve dönüşümleri de oluşturmaktadır (Turgut, H.,
İnalhan, G., 2010). Farklı değişim ve yeniden yapılanma dönemlerinde değişen ve
dönüşen mekân ve mekânsal pratikler çerçevesinde farklı kent dinamikleri
diğerlerinden daha ön plana çıkmaktadır. Sanayileşmenin kentsel yeniden yapılanma
döneminde uzmanlaşma, iş bölümü, sosyal tabakalaşma (Sjoberg, 1960), toprak rantı
(Harvey, 2006) gibi, modern kentin yapılanma döneminde planlama, gündelik hayat
(Lefebvre, 1998), yabancılaşma (Simmel, 2005) gibi, küresel yeniden yapılanma
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döneminde küresel ekonomi, dünya kenti, farklılaşma arayışı, sosyal dışlanma ve
toplumsal parçalanma (Turgut, H., İnalhan, G.,2007), ağlar ve akışlar (Castells,
1989) gibi olgular ve kavramlar çerçevesinde ekonomik, politik, toplumsal ve
psikolojik dinamikler ön plana çıkmaktadır.
Kent değişiminin makro, mezzo ve mikro inceleme düzeyleri olan, kent, konut ve
konut çevresi düzeylerinin mekansal temellerinden, sosyo-psikolojik ve sosyokültürel varlık alanı olarak mekan ile maddi örgütlenme alanı olan mekan
olgularının, kentin geçtiği tarihsel evreleri, eski yapıları ve ilkel işlevleri açıklayan
farklı kuramlar üzerinden çözümlenmesi sonucunda öne çıkan temel dinamikler
şunlardır;


Sürekli yerleşim ihtiyacı, çevre ve yerel koşullara uyma çabası, mekâna ait

anısallık bilinci ile kimlik, rol, sosyal statü, dünya görüşü ve değerleri, imaj ve yaşam
şekillerini ifade etme ihtiyacı, mahremiyet, kişisel alan ve egemenlik alanı ile
kendileme, kimlik oluşturma ve anlam gereksinimi olarak “ekonomik ve psikolojik
dinamikler”,


Ayrışmış toplumsal roller, uzmanlaşma, iş bölümü ve sosyal tabakalaşma,

din, devlet, cemaat ve cemiyet gibi kurum ve sözleşmeler, paraya ya da toprağa
dayalı hiyerarşi, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi değerler ve bu değerlerin belirlediği
vatandaşlık rolü ile toplumsal ilişkilerin yeniden üretim ihtiyacı olarak “toplumsal
dinamikler”,


Değişim ve kullanım değeri diyalektiği, sermaye hareketleri ve kapitalist

sermaye birikimi, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ihtiyaçları ile
iletişim ve ulaşım gibi altyapısal organizasyon ihtiyaçları, malların ve sermayenin
değiş tokuşuna yönelik pazaryeri ihtiyacı, ekonomik işlevlerin kent içi ayrışması
olarak “ekonomik dinamikler”,
 Kentin ilişkiler ve kararlar merkezi olması ile sahip olduğu özerk bir hukuk
düzeni, örgütlü ahlak, yönetim, yasa ve adaleti belirleyen belirli bir birlik ya da
konfederasyon şekli, düşmana ya da “ötekine” karşı tasarlanmış savunma sistemleri,
örgütlenmesinde belirleyici olan dinsel yaşam, gücün ve yetkilerin sınıfsal, askeri ve
dini iktidar aracılığıyla temsili, ümmet, millet, ulus, ırk ve sınıf gibi hâkim gruplara
dayanan kurucu niteliği olarak “politik dinamikler”.
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ġekil 2.4 : Kent değişiminin temel dinamikleri.
Kent değişiminin, temel dinamiklerinin ana kategorileri olarak ön plana çıkan
ekolojik ve psikolojik, toplumsal, ekonomik ve politik dinamikler (Şekil 2.4) kentin
doğuşunun ana unsurları ile kentin gelişimini ve değişimini açıklayan temel
dinamikleri olarak, hem değişimin süreçsel yapısının ortaya konmasına hem de
değişim sürecine konu olan kent mekanının artsüremli ve eşsüremli bir değişim
analizine imkan vermektedir.
2.5.

Bölüm Sonucu

Kentin ve mekânın günümüzdeki durumunu anlamada ve değişimini çözümlemede,
öncelikle yapısal çevre düzeyleri olan makro, mezzo ve mikro düzeylerinin içinden
geçtiği tarihsel evreleri, eski yapıları ve ilkel işlevleri ortaya koymak gereklidir. Kent
değişiminin yapılı çevre içerisinde incelenme düzeyleri olarak belirlenen, makro
düzeyde kent, mezzo düzeyde konut çevresi, sokak ve mahalle, mikro düzeyde de
konut birimi ile kent değişiminin özdeksel ve tinsel düzeyleri olarak mekânsal
temellerini oluşturan sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik varlık alanı ile maddi
örgütlenme alanı olarak mekân olguları, değişimin dönüşümsel yapısının mekânsal
düzeylerini belirlemektedir.
Değişen ve inşa edilen mekân ve mekânsal pratikler ile konuttan kente uzanan yapılı
çevrenin etkileşimli ve birbirlerinin üzerinde işlem oluşturan dönüşümlü ilişkisine,
bir yandan kent değişiminin inceleme düzeyleri kapsamında belirlenen mekânsal
temellerin değişimi etki ederken, bir yandan da farklı değişim ve yeniden yapılanma
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dönemlerinde değişen ve dönüşen mekân ve mekânsal pratikler çerçevesinde öne
çıkan kent dinamikleri ve kent dinamiklerinin içinde hareket ettiği diyalektik temelli
mekanizmalar etki etmektedirler (Şekil 2.5).
Kentin gelişimini ve değişimini makro düzeyde açıklayan, ekonomik yaklaşımlardan,
kentsel mekânın ve konut alanlarının üretim sistemini açıklamada Marx’ın kullanım
ve değişim değeri kavramları, sosyal psikolojik yaklaşımlardan, mekânın toplumsal
bir üretim olarak belirli bir düşünce altyapısıyla üretildiği ve kitleler üzerindeki
belirleyici etkisini açıklamada Lefebvre’nin gündelik hayat, mutlak, tarihsel ve soyut
mekân kavramları, kent gelişimini ve değişimini mezzo ve mikro düzeyde konut ve
konut

çevresi

üzerinden,

fiziksel

ve

sosyo-kültürel

yapısını

açıklayan

yaklaşımlardan, insan-çevre etkileşiminde belirleyici olan eylem sistemlerinin
üzerindeki kültür etkisini öne çıkaran, Rapoport’un dünya görüşü, değerler, idealler,
imgeler, yaşam tarzları kavramları,

psikolojik yapıyı açıklayan yaklaşımlardan,

yolculuk olmadan evin, toplum olmadan kimliğin, kamusal alan olmadan özel alanın
ve evsizlik hissi olmadan evin bir anlamı olmadığını ortaya koyan Dovey’in, evin
diyalektiği kavramı, kent değişimin süreçlerinin anlaşılmasında ve çözümlenmesinde
kullanılacak temel yaklaşımlar ve kavramlar olarak belirlenmiştir. Kentin mekânsal
temellerinin oluşumunu açıklayan kuramlardan, maddi örgütlenme alanı olarak
mekânı açıklayan kuramlar olarak, toplumsal üretim tarzlarının mekân üretimi
üzerindeki etkisini vurgulayan Lefebvre’nin mekân üretimi yaklaşımı, sosyo-kültürel
ve sosyo-psikolojik varlık alanı olarak mekânı açıklayan kuramlardan, Rapoport’un
algılama, bilme ve değerlendirme aşamalarından oluşan çevresel bilişim sürecini ve
bilişim sürecinin kültürel biçimlenişini açıklayan yaklaşımı temel alınarak, kent ve
mekânın değişiminin üç farklı incelenme düzeyini oluşturan kent, mahalle ve konut
düzeylerindeki çıktılarının mekânsal temeller üzerinden değerlendirilmesi, değişimin
farklı sosyal düzeylerdeki görünümünün de anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Kent ve mekânın değişimini anlamada, mekânsal pratikler ve sosyal pratikler
arasındaki ilişkinin incelenerek, kent yaşamın mekânsal merkezi olan “kentsel
mekân, konut ve konut çevresi mekânı” ile sosyal ve zamansal merkezi olan
“gündelik hayat” arasındaki ilişkinin belirlenmesi, kent ve mekânın değişiminin
bütünsellik içinde değerlendirilmesinde temel rol oynamaktadır.
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ġekil 2.5 : Kent değişiminin inceleme düzeyleriyle temel dinamiklerinin
mekânsal değişimin dönüşümsel yapısına etkisi.
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3.

GÜNDELİK HAYATIN EVRİMİ VE MEKÂNSAL BİÇİMLENİŞİ

Kent ve mekânın değişimi, değişimin mekânsal boyutuyla birlikte, mekânsal
pratikleri etkileyen ve değiştiren farklı sosyal pratiklerin oluşturduğu sosyal bir
boyuta da sahiptir. Kent hayatında inşa edilen, değişen ve dönüşen toplumsal ilişkiler
ile kent mekânında süregelen, değişen ve dönüşen çelişki, çatışma ve mücadeleler
arasındaki ilişkiler, değişimin mekânsal ve sosyal boyutunu ayrılmaz bir şekilde
birbirine bağlamaktadır.
Değişimin, diyalektiğin temel yasaları olan hareket, bütünlük ve çatışma içerisinde
oluşan, mekâna ve sosyal yapıyla ilişkin mekanizmalarıyla, kimi zaman bir birikim
sürecinin ardından, kimi zaman ise beklenmedik bir şekilde ve birden bire
gerçekleşmesi, değişimin rutin ve sıra dışı eylem ve etkinliklerin diyalektik yapısı
içerisinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Gündelik hayat, sosyal pratiklerle
mekânsal pratiklerin, sosyal değişimle mekânsal değişimin bütünsel yapısı içerisinde
yer alan etkin rutin ve sıra dışı eylemlerin kavramsal alanı olarak, hem süreklilik ve
kopuşları ile tarihsel bir bilgi alanı, hem de değişen pratiklerin nesnel bir inceleme
alanı niteliğindedir. Birdenbire veya bir birikim sürecinin ardından gerçekleşmiş
olsun, değişimin zamansal ve mekânsal koşullarını hazırlayan potansiyellerinin
bünyesinde oluşması nedeniyle incelemeye konu olan, kent yaşamının sosyal ve
zamansal merkezi olan gündelik hayat, kent yaşamının mekânsal merkezi olan
kentsel mekân, konut çevresi ve konut mekânı ile arasındaki ilişki nedeniyle de
araştırmaya konu olmaktadır.
Gündelik hayat, en genel anlamda gündelik sözcüğünün sözlük tanımından yola
çıkarak “her günkü” yaşam olarak tanımlanabilir. Certeau, Lefebvre, Bachelard gibi
çeşitli sosyologlar, filozoflar, edebiyatçılar, çalışmalarında ve eserlerinde, tarihsel
kırılma noktalarında ve değişimler sonrasında gündelik hayatla ilgili, yaşadıkları
dönemin normatif değerleri çerçevesinde tanımlamalar ve eleştiriler ortaya
koymuştur.
Gündeliklik kavramı, on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sındaki modern kapitalist
toplumun oluşumu üzerine bir yorum olarak gelişmiş olan modernlik hakkındaki bir
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söylem çerçevesinde formüle edilmiş ve yaşanmıştır. Sanayiyle birlikte, sanayi
öncesi toplumlarda günlük hayatın etrafında döndüğü doğa döngülerinin yerini,
üretim tarzlarının, planlama ve ölçülebilirliliğin temellendirdiği mekanik üretim
çağına özgü yeni bir döngüsel zaman almıştır. “Modernizm fikrinin ortaya
çıkmasından sonra, gündelik hayat, olayların atıl bir biçimde deneyimlendiği bir yer
değil, bundan böyle toplumların en derin çatışma ve arzu semptomlarının ortaya
konulduğu bir yer olarak görülmektedir” (Harootunian, 2006:87).
Bachelard, gündelik hayatı ve insan ruhunu çözümlemede, evin merkezliği ve birliği
tanımlamalarını kullanmış ve mekânın poetikasına örnek olarak sunmuştur
(Bachelard,

1996).

Gündelik

hayatın

doğrudan

ve

apaçık

bir

şekilde

kuramsallaştırılması 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, mekânın diyalektik ve ilişkisel
olarak toplumların ve sınıfların maddi pratikleri içerisinde üretildiğini savunan
Marxist kuramcı Lefebvre’nin, gündeliği modernite ile ele alıp tanımlamasıyla
başlamıştır. Kapitalist toplumu da “bürokratik yönlendirilmiş tüketim toplumu”
olarak nitelendiren Lefebvre (1998), günlük hayatı tüm çelişkilerin, “belirlenmiş
yaşam ile yaratıcı yaşam arasındaki çatışmanın alanı” olarak tanımlamıştır. Certeau
(1984) ise, gündelik hayat pratiklerini üretim-tüketim döngüsü ile tanımlamış,
tüketimi de farklı, ancak gizli bir üretim şekli olarak tanımlayarak “kullanım” olarak
adlandırmıştır. Gündelik hayatın sıradan olduğu düşünülen anlarının, sosyal
bilimlerin kalbi olduğu üzerinde duran Certeau (1984), gündelik hayat içindeki
insanın bütünlüklü bir stratejiden çok taktiklerle hareket ettiğini belirtmektedir.
Certeau’ya (1984) göre stratejiler bir toplumda ya da çok daha küçük birimlerde
meşruiyeti önceden varsayılan bir iktidar yerinin mülkiyetinden güç alan eylemlerdir.
İnsanlar gündelik hayatın içinde yaşarken, bu stratejinin içinde dolaşmakta,
dolayısıyla stratejiyi yeniden üretmektedirler. Certeau bu çerçevede, gündelik hayat
pratiklerinden yola çıkarak insanların otoritenin dayattığı gereçleri bir tanımlama
sürecinden geçirerek örtük ve “taktiksel” bir direniş gerçekleştirdiklerini iddia
etmektedir (Certeau, 1984:29-42).
Tez kapsamında, gündelik hayat; öznesi bireyden topluma, mekânı konuttan kente
uzanan ve her gün yeniden inşa edilen bir “yapı” olarak ele alınmaktadır. Yapı,
“bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge ve strüktür” olarak tanımlandığında,
gündelik hayatın yapısı, gündelik hayat olgusunu oluşturan unsurların bir araya geliş
biçimi ve dizgesini tanımlamaktadır. Bu anlamda gündelik hayat; mekâna ilişkin bir
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yapı olarak ele alınarak, tarihsel birikim göz ardı edilmeksizin, en temel anlamıyla
birlikte, geleneksel dünya ile modern dünyanın yaşam ve çatışma alanı olarak,
diyalektik bir biçimde değerlendirilmiştir.
Hem zamansal hem de mekânsal olarak insan yaşamının ortak özelliklerini bir araya
getiren ve rutine dayanan yapısı bakımından gündelik hayat kavramı, farklı
disiplinlerde söz edildiği gibi içerdiği çatışmalar, çelişkiler ve sıra dışı eylemler ile
de hep bir değişim içerisinde olmuştur. Bu değişim sürecinde gündelik hayat
pratikleri de farklılaşmış, başkalaşmıştır. Bu pratikler, bazı temel kırılma
noktalarında gerçekleşen işlevlerindeki değişimler sonucunda evrimsel bir süreç
sergilemiştir. Tarihsel süreç içinde kent değişimini açıklamada gündelik hayatın
geçirdiği temel kırılma noktaları olarak tespit edilen “sanayileşme, modernleşme ve
devam etmekte olan küreselleşme süreçleri” değerlendirilerek, gerçekleşen evrimin
mekân ve mekânsal pratikleri değiştirme sürecinde yer alan araç, aktör ve sahnelere
açıklık getirilmesi hedeflenmiştir.
3.1.

Sanayileşme Öncesi ve Sanayileşme Hareketleri

Hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan feodal rejimin ürettiği feodal
toplumlarda, derebeyinin toprak üzerindeki mülkiyet hakkı ve köylülere parsellenen
toprakla sağlanan emek gücü, üretim ilişkilerinin temelini oluşturmaktaydı. Bu
anlamda 16. yüzyıla kadar süregelen sanayileşme öncesi dönemde gündelik yaşam,
görev yönelimliydi. Hafta çok önemli bir zaman birimi olmayıp ve mevsimler,
panayır,

pazarlar

ve

kilise

takvimi

zamansal

örgütlenmenin

temellerini

oluşturmaktaydı. Özellikle 16. ve 17. yüzyıl sonrası, evinde saate sahip olanların
sayısındaki artışı, kamusal alanlarda saat ve çanların kullanımındaki artışı, özellikle
Avrupa coğrafyasında çalışmayı haftalık temelde örgütleme çabaları, işgünlerini ve
ücret oranlarını hesaplama ihtiyacı gösteren bir para ekonomisinin artan gelişimi ve
halkın sözcük dağarcığına “dakiklik” teriminin girişi ile gündelik hayat temelden
büyük bir değişime uğramaya başlamıştır (Urry, 1995).
Batı Roma’nın yıkılışı ardından ortaya çıkan yeni bir toplumsal siyasal örgütlenme
olan feodal toplumda, toprak ve doğal ekonomi egemen konumda bulunmaktaydı.
Toprak üzerinde oturan veya onu işleyen köylüler, toprağın mülkiyetine sahip
değillerdi. Tarımsal mülkiyet siyasal ve hukuksal zor kullanma ile bir feodal beyler
sınıfı tarafından kontrol altında tutulmaktaydı. Sanayileşme öncesi var olan bu feodal
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düzenin sonlarına doğru, köylüler ve beyler arasındaki sınıf savaşımı en şiddetli hale
gelmiş, köylü ayaklanmaları feodal düzeni sarsıp, birçok coğrafyada onu yok olmaya
götürmüştür. Bu noktada kent soylu bir sınıf olan burjuvazi, feodalizme karşı
savaşımın başına geçmiş ve köylülerin ayaklanmasından, feodal beylere karşı, siyasal
iktidarı ele geçirmek, egemen sınıf haline gelmek için yararlanmıştır. 16. ve 17.
yüzyıldaki dinsel, siyasal, bilimsel ve felsefi düşüncelerin hazırladığı Sanayi
Devrimi, özellikle Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime
uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi
doğurmasıyla tetiklenmiştir.
Yeni üretim güçlerinin gelişmesi, bu üretim güçlerinin feodal üretim ilişkilerinin dar
kalıplarında çalışmasının yarattığı baskı, feodal sömürü altındaki köylünün zoraki
çalışmasının

getirdiği

düşük

üretkenlik

ve

kentlerde

zanaatçıların

emek

üretkenliğinin artmasının önündeki engeller, kapitalist ilişkilerin aslında feodal
rejimin bağrında doğmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler yeni bir işçi sınıfının da
doğmasına, burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve orta sınıfın zenginleşmeye
başlamasına neden olurken Avrupa'daki sermaye birikimini de arttırmıştır. Eskiden
lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir
gereksinme olmaya başlamış bu durum da dolaylı olarak tüketim malı talebini
artmıştır (Nikitin, 1995).
Endüstri Devrimi’nin yarattığı ekonomik kalkınmanın en önemli teorik getirisi,
liberalizmin bir model olarak beslenmeye başlanması ve merkantilizmin 5 hızla yerini
liberal doktrine bırakması olmuştur. Yaşanan üretim patlamasıyla birlikte yeni pazar
anlayışları gündeme gelmiş ve eski yağmacı, tek taraflı sömürgeci anlayışı yerini,
ekonomik bağımlılığa dayanan anlayışa bırakmıştır. Bu anlayış kapitalizmin dünya
çapında bir sistem olarak kurulmasını gerekli kılarken, pazar olgusu da artık
yerellikten çıkıp bir dünya pazarı haline dönüşmeye başlamıştır (Arıboğan, 1998).
Sanayinin gittikçe daha büyük boyutlara ulaşacak biçimde gelişmesi, ulaştırmanın ve
iletişimin görülmemiş ölçüde yoğunlaşmasını gerektirmiştir. Uzak yerlerden
hammaddelerin sağlanması ve yapılan malların uzak pazarlarda satılmaya
başlanması, posta servislerinin, demir yolları ağlarının, kıtalar aşan gemilerin
gelişmesini sağlarken, gündelik hayattaki mekân / zaman anlayışı kökünden
5

Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının
işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi (TDK Güncel Sözlük)
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değişmeye başlamıştır. Teknolojik farklılaşma ve ekonomik eylemlerin örgütlenme
biçimindeki değişim, hem sosyal hem mekânsal örgütlenmede tarihi bir kırılma
yaratmıştır.
Sanayileşmenin neden olduğu gündelik hayattaki değişimlerin temelinde maddi
pratiklerin yanında toplumsal dönüşümler de yatmaktadır. Toplumsal yapılardaki
dönüşümleri açıklamada temel alınan sosyolojik kuramlar, dönüşümü birincil-ikincil
gruplar, mekanik-organik dayanışma grupları, geleneksel-modern, feodal-kapitalist
gibi farklı ikileşimlerle açıklamaktadır.
Sanayileşme etkisiyle gerçekleşen toplumsal yapıdaki dönüşümü açıklamada en
önemli grup sınıflandırmalarından birini Tönnies, “gemeinschaft” yani cemaat
(topluluk) terimi ile “gesellschaft” yani cemiyet (toplum) terimini kullanarak
yapmaktadır. Tönnies’in cemaat-cemiyet (topluluk-toplum) çerçevesinde incelediği
toplumsal tipoloji, hem mekânsal ve zamansal hem de psikolojik ölçütleri
kullanmaktadır. Tönnies’e göre en saf biçimi ailede geçerli olan Gemeinschaft,
bireyler arasındaki birlik tarafından nitelenirken, Gesellschaft, bireyler arasındaki
ayrılma ile nitelenmektedir (Tönnies, 2001:52). Cemaat; ırk, etnik kimlik ve kültür
bakımından farklılaşmamış bireylerden meydana gelen ve bireyler arasında samimi
ve şahsi bağlantılar üzerine kurulmuş olan homojen topluluklarken, cemiyet ise; ırk,
etnik kimlik ve kültür bakımından farklılaşmış bireylerden meydana gelip, bireyler
arasındaki ilişkilerin menfaatlerle ilgili ve soğuk/mesafeli bağlantılar üzerine
kurulmuş olduğu heterojen bir yapı sergilemektedirler (Yörükan, 2006:44). Bu
yapılardaki insan davranışlarını güdüleyen temel unsurlar; cemaat yapısında istek ve
arzuların kendiliğindenliğini ve doğallığını gösteren doğal iradeyken, cemiyet
yapısında ise istek ve arzuları en uygun duruma getirmeyi amaçlayan, ussal ve doğal
iradenin kendiliğinden uzak rasyonel iradedir (Tönnies, 2001:95-97). Tönnies’e göre
bu iki grup tarihsel olarak peş peşe gelen, cemaatten cemiyete doğru bir gelişmenin
ve geçişin yaşandığı iki safhayı ifade etmektedir. Bu geçiş sürecini, tarıma dayalı
geleneksel dinsel düşüncenin hâkim olduğu bir dünyadan, sanayiye dayalı modern
aklın ve bilimin hâkim olduğu seküler bir dünyaya geçiş şeklinde ifade eden Tönnies,
Gesellschaft kavramının da endüstriyel toplumları belirleyen yasaların çerçevesinde
oluşurken, bu yapı içerisinde toplumsal ilişkilerin daha resmileşerek, bireylerin
karşılıklı

yükümlülüklerinin,

dayanışmalarının

ve

ilişkilerinin

sürekliliğinin

azaldığını belirtmektedir (Tönnies, 2001:258). Gesellschaft’a geçiş için, bireyin,
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doğal iradesine dayanan ve devinim özgürlüğünü, mülkünü satabilmesini, fikirlerini
değiştirebilmesini,

bilimin bulgularına kendini uyarlayabilmesini engelleyen

bağlarının çözülmesi gereklidir (Tönnies, 2001:260,261). Bu gelişme süreci
içerisinde köy birinci safhadan, kent ise ikinci tipten bir sosyal grup olarak ortaya
çıkmakta ve büyük kentler de ticaret ve sanayinin merkezleri olarak Gesellschaft’ın
arketipleri olmaktadırlar (Tönnies, 2001:253). Tüm bu sınıflama ve tanımlamalara
rağmen, hiçbir insan topluluğu mutlak olarak cemaat ya da cemiyet olmayıp, cemaat
özelliği gösteren topluluklarda menfaat ve sözleşmeye dayalı ilişkiler görülebileceği
gibi suni bağlar üzerine kurulu cemiyetlerde samimi bağlara rastlanabilmektedir
(Yörükan, 2006:44).
Özetle sanayileşmeyle birlikte toplum yapısında gerçekleşmeye başlayan dönüşümü
açıklayan, geleneksel ve modern, modern ve postmodern ayrımlarının da temelini
oluşturan cemaat - cemiyet diyalektiğinde Gemeinschaft’ın temel unsurları doğal
irade, benlik, sahiplik, toprak ve aile hukuku yani töreyken, Gesellschaft’ın temel
unsurları ise rasyonel irade, kişilik, servet, para, sözleşme hukuku olarak öne
çıkmaktadır (Tönnies, 2001:258). Sanayileşme süreci ile küçük ve sosyal bakımdan
muhafazalı bir mekânda yüz yüze sosyal ilişkiyi karşılayan “cemaat” yapısı ile sosyal
bakımdan geniş bir alana yayılmış ama bireysel anlamda mesafeli bir ilişkiyi
karşılayan “cemiyet” yapısı, toplumsal dönüşümün ana iki eksenini oluşturmuştur.
16. yüzyılda başlayıp etkileri dünyanın kimi kısımlarına farklı süreçler ve isimlerle
halen taşınmakta olan sanayileşme hareketleri, beraberinde getirdiği bu değişimler ve
dönüşümler ile hem gündelik hayatın maddi pratiklerinde hem de toplumsal yapıda
etkili olmuştur. Sanayileşme hareketleriyle birlikte, gündelik hayatın ekonomik
temelleri liberalleşmeye, zamansal ve mekânsal örgütlenmesi mekanikleşmeye,
toplumsal yapısı toprak ve töreden, para ve sözleşme hukukuna dönüşmeye
başlamıştır. Gündelik hayatın, doğa döngüsünün mekanik döngüye evirilmesiyle
geçirdiği ilk temel kırılma olan sanayileşme sürecinin ana etkenleri, doğal
ekonomiden pazar ekonomisine geçiş, ekonominin yerelden küresele dönüşümü,
merkantalizmin yerini liberalizme bırakışının hızlanması, yağmacı ve tek taraflı
sömürünün yerini ekonomik bağımlılığın alması, ulaştırmanın ve iletişimin
yoğunlaşması, zamansal ve mekânsal örgütlenmenin mekanikleşmesi, sınıfsal
gereksinim ve ihtiyaçların temel olarak dönüşümü, toplumsal yapıda cemaatten
cemiyete dönüşümün başlaması olarak özetlenebilmektedir. Sanayileşme sürecinin
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gündelik hayatta oluşturduğu temel kırılmalarla, kentlerdeki toplumsal ve sınıfsal
yapıyla birlikte, kentin ve gündelik hayatın mekânsal biçimlenişi de değişmeye
başlamıştır. Hammadde ve ticaret yollarıyla ilişkileri çerçevesinde kentlerde
fabrikalar ve sanayi tesisleri çoğalmaya başlamış, işçi sınıflarına ait olan konut
topluluklarının kent içindeki konumları çoğalan bu fabrika ve sanayi tesislerine göre
örgütlenmiştir. Sanayileşme süreci ile yapı içeriği ve kullanıcısı değişen kentin,
ihtiyaç duyduğu yeni alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin tam anlamıyla
karşılanamadığı ilk dönmelerde, kentler kimi bölgeleriyle örgütsüz “çöküntü”
alanları kimi bölgeleriyle ise orta ve üst sınıfın yaşadığı “merkez” alanlar olarak
parçalı bir yapı sergilemeye başlamıştır. Sanayileşme süreci içerisinde el emeğine
dayalı bireysel üretimin azalmaya başlaması ve zanaatın yerini zamanla sanayi
üretimine bırakmasıyla, çalışma ve yaşama mekânları ayrışarak, önceleri üretim
mekânı da olarak kullanılan konutlar, dönüşmeye başlamışlardır. Özellikle işçi
konutlarında olmak üzere, kent içi konuma bağlı olarak konutlardaki nüfus
yoğunluğu artmış, buna bağlı olarak da yeni konut modelleri geliştirilmeye
başlanmıştır. Ulaşımın ve iletişimin yoğunlaşmasıyla kent merkezleri, bireysel
ticaretin ve üretimin yapıldığı yerler olmaktan çıkmış, gelişen liberal ekonomi
çerçevesinde, pazar özellikleri yerellikten uzaklaşmış ve küresel bir nitelik
kazanmaya başlamıştır. Kent merkezlerinde, ulus ötesi gezgin ticaretin yerini, uluslar
arası bağımlılığa dayalı yeni bir ekonomik pazar anlayışına dayalı ticaret almıştır.
Gündelik hayatın mekânsal biçimlenişinde başlayan bu ilk dönüşümlerin yanında,
toplumsal dönüşümün beraberinde getirdiği cemaatten cemiyete, toprak ve töreden,
para ve sözleşme hukukuna doğru yaşanan dönüşümler de, bir yandan kent içinde
oluşan toprak ve konut mülkiyetini şekillendirirken, bir yandan da kentlerin yönet im
ve denetim organizasyonunun yeniden kurulmasına neden olmuştur. Kent nüfusu
artış hızının katlanarak arttığı sanayileşme sürecinde, köprü ve tren garları gibi
yapılarla kamu binaları başta olmak üzere özellikle çeliğin kullanımının artışıyla
birlikte, yüksek katlı yapı teknolojisi gelişmeye, kentlerin siluetleri değişmeye
başlamıştır. Sanayileşme süreci içerisinde toplumları oluşturan bireylerin gündelik
hayatlarında, özellikle sınıf temelli mekânsal biçimlenişler ön plana çıkmaktadır.
Tarımsal makineleşmenin artışıyla tarım nüfusunun azalmaya başlaması ve
dolayısıyla topraktan kopan nüfusun kentte doğru göçü ile kentlerde işçi sınıfında
hızlı artışlar gerçekleşmiştir. Bu nüfus artışının getirdiği yoğunluk, sanayileşmenin
getirdiği üretim ilkeleri uyarınca, bu süreç içerisinde kentlerde geleneksel konut
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üretimi azalmış, ancak toplumlara özgü temel mekân kurguları ve örgütlenmeleri çok
değişmeyecek şekilde, işçi konutları ya da saraylar gibi farklı sınıfın yaşadıkları
mekânlar üretilmiştir. İlk endüstri hamleleriyle birlikte ortaya çıkan işçi evleri
kavramı farklı aktörler tarafından sanayileşen kentlerde uygulamaya sokulmuştur.
Yarattığı yeni sınıfsal ve toplumsal yapıyla da özellikle mimaride rasyonelleşme,
standartlaştırma ve toplu yapım gibi kavramları da gündeme getirmiştir.
Sanayileşme süreci sonucunda gündelik hayat, mekânsal olarak çalışma ve yaşama
mekânları arasındaki temel ayrışma ile bu ayrışmanın getirdiği kamusal alan ile özel
alan arasında bir sınırın oluşmasına sahne olmuştur. Ancak bu süreçte yaşanan tüm
bu dönüşümler çizgisel bir evrimden çok dönüşümlü bir yapı sergilemiş ve eski
yapılar yeni yapılarla etkileşimle bir süreç içerisinde birlikte dönüşmüşlerdir.
Sanayileşmenin ardından gelen diğer temel kırılma noktaları olan modernleşme ve
küreselleşme sürecinde de bu etkileşimler yeni eklemlemelerle devam etmiştir.
3.2.

Modern Kapitalist Toplum ve Sonrası

“Modernlik” 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı
etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleri ile değerler sistemine
işaret etmektedir. Modernizm ise bu modernlik ve aydınlanma felsefesiyle ortaya
çıkan, insanlığı içinde bulunduğu bağnazlıktan, hurafelerden, geri kalmışlıktan
kurtarmayı amaçlayan, toplum bilimlerinde insan uygarlığının genellikle sanayileşme
ve laikleşme aracılığıyla uğradığı ekonomik, siyasal ve toplumsal bir dönüşümdür.
İlerleme olgusunu temel alarak insanlığın gittikçe daha iyi ve üstün amaca doğru
hareket ettiğini kabul etmektedir. Modernizm geleneksel kültürlerin ortadan kalktığı,
her şeyin değiştiği, ilerlediği, gündelik hayatın temelden değiştiği ve yeniden
şekillendiği bir dönem olarak ortaya çıkmıştır.
Giddens’a (1992:20) göre “modernliğin belirginleşen toplumsal düzeni hem
ekonomik sistemi hem de diğer kurumları açısından kapitalisttir.” Bu sistem,
içerisinde üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin tek amacı karını en üst
düzeye çıkarmak olan özel kesimin elinde olduğu, özel mülkiyet, girişim özgürlüğü,
seçim özgürlüğü, iktisadi rasyonellik, sınırlı devlet ve serbest rekabete dayanan
iktisadi ve sosyal bir sistemdir (T.D.K.). Bu sistemle birlikte, modern ortamlar ve
deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine
geçmekte ve bu anlamda modernliğin insanlığı birleştirdiği söylenebilmektedir.
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Ancak insanlığı sürekli parçalanma ve yenilenmeye, mücadele ve çelişkiye,
belirsizlik ve acıya yönlendirmesi açısından modernliğin paradoksal bir birlik olması
söz konusudur.
Modernlik uzun zaman, yıktığıyla tanımlanmış; fikirlerin ve toplumsal örgütlenme
biçimlerinin sürekli sorgulanması ve güzel sanatlardaki öncü çalışma olarak
değerlendirilmiştir. Modernleşme hareketi yükseldikçe, modernlik kendisine uyum
sağlayamayan, modernliği kullanmaktan çok, ona katlanan kültür ve toplumların
üzerine çullanmış, bir özgürleşme olarak yaşanan şey birçok coğrafyada
yabancılaşmaya, gerilemeye dönüşmüş, bu durum da dünyanın birçok yerinde, önce
dışlayıcı bir milliyetçiliğe, ardından da toplumların kendi söylemleri ve siyasal
denetim aygıtlarının içine kapanmasına, en sonunda da, bir ulus, bir kültür, bir dinle
özdeşleşen rejimlerin galip gelmesine kadar devam etmiştir (Touraine, 1992).
“Modernliğin sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları insanlığı geleneksel toplumsal
düzen türlerinin tamamından eşi görülmedik biçimde söküp çıkarmıştır” (Giddens,
1992:14).
Kapitalizmin modernizm ile birlikte tekrar ürettiği yeni ekonomik sistem ve yeni
toplumsal düzen, gündelik hayatta geriye döndürülemez yapısal değişimlere neden
olmuştur. Özellikle toplumsal yapı içerisinde bireyin yeri, rolü ve davranışında,
ekonomik sistem içerisinde de yaşamak için kullandığı üretim ve tüketim
sistemlerinde temel yapısal değişimler gerçekleşmiştir. Modernizm ve ürettiği
modern kapitalist toplum etkisinde gelişen gündelik hayatın evrimi, Modern
kapitalist toplumun ana özne, nesne, yöntem ve sahneleri olmaları bakımından
"birey, üretim-tüketim ilişkileri, teknik ve soyut sistemlere güven ve zaman mekân
anlayışı" olgularının değişimi üzerinden açıkça okunmaktadır.
Birey: 18. yüzyılın getirdiği bütün bağlardan kopup özgürleşme çağrısı, 19. yüzyılda
buna ek olarak bireye daha bireysel sorumluluklar yüklemektedir. Bu da bireyin ve
işin uzmanlaşmasıdır. Bunun sonucu olarak uzman bir kişi yaptığı işin tanımı ve
niteliğinden sonra dolayı tek seçenek olup kendisini vazgeçilmez kılacak, aynı
zamanda da diğer işlerinde uzman insanlarda ortak yapacağı bir iş söz konusu
olduğunda ise onları birbirine bağımlı kılmaktadır (Simmel, 1918).
Modernizm geleneksel toplum bağlarından kurtulmuş, toplumsal temsil düzeyinde,
kendi aklıyla kendini yönetebilecek bireyi doğurmuştur. 19. yüzyıl, Baudlaire'in
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eserlerine yansıttığı gibi insanlık için açılan kapının kapanmaya başladığı, umutların
yerini umutsuzluklara bırakmaya başladığı, ilerlemenin yerini tutuculaşmanın aldığı
yüzyıl olmuştur. “Öznellik ve içe dönüklülük, modern zamanlarda daha önce hiçbir
zaman olmadığı kadar hem daha zengin ve daha yoğun, hem de daha yalnız ve daha
kapana kısılmış bir gelişme göstermişlerdir” (Berman, 1994:16). Harootunian’nın da
(2006:99) belirttiği gibi modern toplum kendi günlük ilişkilerinde nesnelerin
üretimiyle güçlendirilmiştir ve bireyler artık bu modern kapitalist toplum içerisinde
kendi özne konumlarını sayısız şeyin kullanımı ve tüketimi aracılığıyla edinmektedir.
Üretim - Tüketim İlişkileri: Sanayi devriminin değiştirdiği üretim-tüketim ilişkileri,
modernizm ve onun egemen mezhebi kapitalist sistem ile sıkı bir üretim-tüketim
döngüsüne dönüşmüştür. Kapitalist modernleşme ve pazarın giderek merkezileşmesi
tüm dünyadaki yeni toplumsal ilişkiler için belirleyici ilke olmuş ve günlük yaşamı
bilinenden ve yakın geçmişte yaşandığı şeklinden oldukça farklı bir biçimde yeniden
tanımlamıştır. Üretim, insanoğlunun madde üzerindeki, onu kendine mal etme, sahip
olduğu yarar için bir ürüne dönüştürme, onun bir kısmını tüketme, toplumsal olarak
belirlenmiş çeşitli hedefler, amaçlar doğrultusunda yatırım için artı değer biriktirme
etkinliği (Castells, 2008:17) halini almıştır.
Ham maddenin değişik pazarlardan toplanması, işlenmesi, ortaya çıkarılan ürünün de
ambalajlanması, depolanması, pazarlanması, dağıtılması ve son olarak da
tüketilmesine dayanan yeni dünya ekonomisinde, üretim tüketim süreçleri daha
bütünleştirilmiş, daha bütünsel ve uyumlu bir üretim ve emek organizasyonuyla
yönetilmiştir.
Modern kapitalist sistemle birlikte tüketimin anlamında da bir değişim olmaya
başlamıştır. İhtiyaca yönelik üretimden kapitalizmin ilkel zamanlarındaki kar için
üretime geçişle birlikte, nesnelerin tüketimi, ihtiyaçtan ve kullanımdan kopmaya
başlamış, tüketim zamanla toplumsal statü ve farklılık ihtiyacı gibi yeni işlevler
kazanmıştır.
Zaman ve Mekan Anlayışı: Hem modernizmin hem de kapitalizmin ilk ayırt edici
özelliği saat aracılığı ile düzenlenmiş ve örgütlenmiş zamansal düzenliliktir. Bugün
modern kapitalist toplumlara özgü zaman mekân anlayışı 16. yüzyıldan başlayarak
gerçekleşen bir dizi gelişme sonucunda ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapının
değişmesi, toplumsal yapıyı oluşturan sınıf ayrımlarının yeniden tanımlanması,
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kapalı yerel ekonomiden sanayi ve ticaretin kurallarının hâkim olduğu bir topluma ve
bugünün küresel kapitalist ekonomisine geçiş, teknolojik gelişmenin getirdiği
kolaylıklar ve yaşama biçimlerinde meydana gelen değişikler mekân-zaman
anlayışının dönüşümünde etkili olmuştur.
“Orada bulunma” geleneksel toplumlarda gündelik yaşamı oluşturan temel öğeyken,
modernizm süreciyle bu durum değişmeye başlamıştır. Modern öncesi gündelik
yaşamın, kuşkusuz toplumun çoğunluğu için temelini oluşturan zaman hesabı,
zamanı daima uzama bağlamakta ve genellikle kesinlikten uzak ve değişken
olmaktaydı. O günün tarihi diğer toplumsal ve bölgesel işaretlere bakmadan
söylenememekteydi. Hem yeni iletişim teknolojileri hem kapitalizmin kendisi
zamanı ve mekânı önemsiz hale getirirken, yeni tüketim mekânları, zaman ve mekân
kavramlarının bilinen yapısında ve anlamlarında devrimci bir dönüşüm yaratmıştır.
Kapitalizm var olmak için mekânsal her türlü sınır ve engeli aşmak zorunda
olduğundan, mekânı mutlak olarak kontrol altına alıp kapitalist mantığa uygun olarak
yeniden şekillendirmiştir. Harvey’in tanımıyla bu dönüşümün anahtar kelimesi
sıkışma ya da daha kapsamlı bir ifadeyle birbirine geçiştir. Birbirine geçme ifadesi,
sınırların bulanıklaşmasını ya da yok olmasını, farklılıkların birbirine geçmesini
anlatmaktadır (Harvey, 1997). Giddens (2000b) ise olayların bağlamlarıyla ilişkisinin
azalma durumunu zaman-uzam uzaklaşması ifadesiyle açıklamaktadır (Şekil 3.1).
Gidden’a (2000b) göre kabile toplumlarında bu durum çok azken, modern kapitalist
toplumda en üst düzeyde gerçekleşmektedir.

Şekil 3.1 : Zaman - uzam uzaklaşması (Giddens,2000b:171).
Eğer günün, haftanın, ayın, yılın saatleri zorunlu zaman (mesleki işe ayrılan), serbest
zaman (eğlenceye ayrılan), zoraki zaman (ulaşım, yürütülecek işlemler, formaliteler
vb. gibi iş dışındaki gerekliliklere ayrılan) şeklinde üç kategoride sınıflandırılırsa,
modern zamanlarda zoraki zamanın arttığı saptanmaktadır. Zoraki zaman, boş
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zamandan daha büyük bir hızla artmakta, gündelik içine yerleşmekte ve gündelik
hayatı zorlamaların ve mecburiyetlerin kapsamında tanımlamaya yöneltmektedir
(Lefebvre, 1998). Lefebvre'ye göre buradaki boş zaman, artık şenlik veya harcanan
emeğin karşılığı, kendisi için yerine getirilen özgür ya da yaratıcı bir faaliyet
değildir, yalnızca zorlamalar baskısıyla oluşan ve harcanan zaman olmaktadır. Tüm
boş zaman faaliyetlerini kapsayan tüketim ideolojisi, günlük hayatın bütününe,
özellikle de boş zamanı sarmalayan örgütlü bir doku olarak modern zamanlardaki
zaman ve mekân anlayışına hâkim olmaktadır.
Teknik: Modern yaşamın geleneksel yaşam tarzından temeldeki farklarından bir
diğeri de teknik, yani fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş
ve yapım alanında uygulamadır. Teknik bilgi, yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla
ve düşünceye dayanmaktadır. Aynı zamanda teknik bilgi, gündelik ve bilimsel
bilginin pratiğe dönüştürülmesidir. Bu bakımdan hem ekonomik pratikleri hem de
kültürel pratikleri içinde barındırmaktadır.
Teknik kavramının ekonomik ve toplumsal düzene dâhil olmasıyla, endüstrileşme
süreci başlamış ve kapitalizm yeni bir boyut kazanmıştır. Endüstriyalizm’in ana
karakteristiği cansız maddi güç kaynaklarının mal üretiminde kullanımı ve
makinelerin bu üretim sürecinde merkezi rol oynamasıdır. Başlarda kapitalizm, özel
sermaye mülkiyeti ile mülksüz ücretli emek arasındaki ilişki merkezinde
yoğunlaşmış bir meta6 üretim sistemi olarak, bir sınıf sisteminin ana eksenini
oluşturan bir olguyken, endüstrileşmeyle birlikte sosyal ve ekonomik anlamda da
kurumsallaşmış bir sistem haline gelmiştir.
Modern toplumsal yaşamın karmaşık yapısı içerisinde, teknik bilginin, şu ya da bu
biçimde sıradan insanlar tarafından yeniden edinilip günlük etkinliklerine rutin
olarak uygulandığı birçok “süzülme” süreci vardır; bir kişi ne zaman bankadan para
çekse ya da hesap açsa, rastgele ışığı yaksa ya da musluğu çevirse, bir mektup
gönderse ya da telefon görüşmesi yapsa, modern toplumsal yaşamı olanaklı kılan
güvenli, eşgüdümlü eylem ve olayların geniş alanlarını kabullenmiş olmakta ve soyut
sistemlere duyduğu güveni pekiştirmektedir (Giddens, 1992). Soyut sistemlere
duyulan böylesi bir güven zamanla beceri yitimine neden olmaktadır. Modern öncesi
ortamlarda ise bireylerin sahip olduğu teknik bilgi, zengin, çeşitli ve yerel çerçevede
6

Her biri uzmanlaşmış ve birbirinden ayrı bireysel üreticilerin eseri olan, aynı zamanda toplumsal gereksinimleri
gidermek için pazarda alınıp satılabilen ürün. (Nikitin,1995:43)
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yaşamın gereklerine uyarlanmış olup kültürel pratikleri bünyesinde daha yoğun bir
biçimde içermektedir.
Özetle 17. yüzyıl ve sonrasında, modern kapitalist toplum çerçevesinde, bireyin
uzmanlaşması ve özne konumunun koşullu hale gelmesi, üretim tüketim döngüsünün
daha sıkı bir hale gelip pazarın merkezileşmesi, örgütlenmiş zamansal düzenin
yaygınlaşması ve soyut sistemlere duyulan güven sonucunda gerçekleşen genel
beceri yitimi, gündelik hayatın evriminde temel rol oynamıştır. Modernizm ile
gündelik hayatın evrimi, modern kapitalist toplumdaki ana özne olan birey, temel
yöntem olan teknik ve soyut sistemlere güven ile üretim - tüketim ilişkileri ve temel
sahne olan zaman mekân anlayışı olguları üzerinden gerçekleşmiştir. Birçok
coğrafyada farklı uygulamalarıyla halen devam etmekte olan bu süreç içerisinde,
birey uzmanlaşmış ve özne konumu sayısız birçok metanın tüketimiyle koşullu hale
gelmiş, üretim ve tüketim sıkı bir döngü halini alarak pazar merkezileşmiş ve dünya
çapında emek organizasyonu bir zorunluluk haline dönüşmüş, örgütlenmiş zamansal
bir düzen çerçevesinde kapitalizm mekânı kontrol altına alıp yeniden şekillendirme
görevini üstlenmiş, teknik bilginin süzülme süreci de hızlanarak insanlarda genel bir
beceri yitimine ve soyut sistemlere duyulan aşırı bir güvene sebep olmuştur. Üretim
tüketim ilişkilerindeki seri üretime yönelik yapılanma ve tüketim sürecine dâhil olan
ambalajlama, depolama, pazarlama, dağıtım gibi yeni süreçlerin oluşumu, bireyin
uzmanlaşması ve iş dallarının artması, gündelik hayatın mekânsal pratiklerine, toplu
konutlar, yüksek katlı yapılar, iş ve alışveriş merkezleri gibi mekânlar dâhil etmiştir.
Modernizmin erken dönemlerinde bir sosyal yapılanma olarak üretilen toplu
konutlar, dünya üzerinde hemen hemen tüm coğrafyalarda, yine modernist olarak
nitelenen ortak tasarım ilkeleri çerçevesinde üretilmiş ve konut üretim anlayışını seri
üretime ve rasyonel ihtiyaçlara dayalı bir inşa sürecine indirgemiştir. Konutun
mutfak ve banyo gibi iç mekânlarındaki donatılardan, konutun kent içindeki
konumuna kadar, bireylerin ihtiyaçlarından öte, toplumsal bir statü, farklılık,
gelişmişlik göstergesi ve bir tüketim nesnesi olarak, bir yandan gelişen iletişim
araçları vasıtasıyla bir yandan da devlet politikaları aracılığıyla topluma sunulmuştur.
Kentler arası ve kent içi ulaşım ağları gelişmeye başladıkça, kentler arası iletişim ve
etkileşim artmaya başlamış, ekonomik ve kültürel değerler, mekânsal olarak daha
geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Uzmanlaşmayla birlikte, kent nüfusu
işçi ve kent burjuvasına dayalı sınıfsal bir temelden zamanla işçi nüfusuyla birlikte
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serbest hizmet sektörü çalışanları ve memur ağırlıklı bir yapıya ilerlemiştir. İşçi
konutlarının yanında memurlar ve özellikle orta sınıflara yönelik toplu konut ve
yerleşimler üretilmeye başlanmıştır. Gündelik hayatın zamansal örgütlenmesinde
modernizm öncesi dönemde var olan bütünlük parçalanmış, bir yandan gün iş,
eğlenme, dinlenme ve boş zaman gibi özellikler temelinde bölümlenirken, bu zaman
anlayışına karşılık gelen mekân da bölümlere ayrılmıştır. Özellikle kamusal alanı da
içinde barındıran ev, artık üretim mekânı da olmaktan çıkartılıp, daha özel bir alana
dönüşürken, kamusal alan ise kendi içindeki özel alan niteliğini kaybetmeye
başlamış, insanların yaşadıkları çevre ile özdeşleşip, “orada bulunma” ile
geliştirdikleri sahiplenme duygusu ise azalmaya başlamıştır. Sanayileşmeyle birlikte
başlayan toprak ve konut mülkiyetini şekillendiren kentsel arazinin metalaşması,
modernizmle birlikte, kent içindeki mülk sahiplerinin çıkar ve karları doğrultusunda
geliştirilmiş, sonuçta toprak mübadele edilebilir temel bir zenginlik haline gelerek,
kentteki konut ve arazilerin rant oluşturması söz konusu olmuştur. Modernleşme
sürecine paralel olarak, Gemeinshaft yerini Gesellshaft'a bırakmıştır, ancak modern
dünyada gerileyen "cemaat", post-endüstriyel sürecine paralel olarak yeniden
gündeme gelmiştir. Modern olma, kitle iletişim araçlarına sahiplik ve bunları yaygın
biçimde kullanmayla tanımlanmış, modern yönde değişim ile kitle iletişim
teknolojisinin kullanımı arasında birebir ilişki kurulmuştur. Modernizmin kendi
tepkisini üretimiyle birlikte, 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başlarında postmodernizm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri mimaride kullanılan, daha
sonra genelleşerek kültürün diğer alanlarına yayılan post-modernizm kavramı,
modernizmden sonraki dönemin bütün özelliklerini işaret etmektedir. Fakat postmodernizm kavramının özellikleri ve anlamı konusunda fikir ayrılıkları mevcuttur.
Modernizm sonrasında var olan süreçleri tanımlamada, modernliğin radikalleşmesi,
modernliğin sıvılaşması ve Postmodern dünya gibi farklı birçok kuramsal açılım
mevcuttur. Fordist toplumdan Post-Fordist topluma, örgütlü kapitalizmden örgütsüz
kapitalizme, endüstriyel toplumdan post-endüstriyel ya da enformasyon toplumuna
dönüşüm (Urry, 1995:287) olarak daha çok ekonomi ve politikayla ilişkilendirilen bu
sürecin kültürel boyutuyla da değerlendirilmesi küreselleşme kavramıyla mümkün
olmaktadır. Bu çalışmada amaç gündelik hayatın evrimini ana kırılma noktalarıyla
ifade etmek olduğundan, modernizm sonrası gündelik hayattaki esas kırılmayı
küreselleşme sürecinin oluşturduğu temel alınmaktadır.
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3.3.

Küreselleşme Süreci

Bugün yaşadığımız dünya coğrafyalar üstü bir ilişkiler ağı halinde işlemektedir. Bu
ilişkiler ağını tanımlamakta en çok kullanılan kavram küreselleşmedir. Başlarda
Sassen ve Zukin gibi sosyologlar tarafından ekonomi ve kapitalle ilişkilendirilen bu
kavram giderek başka anlamlar kazanmış, kapital boyutunun ötesinde toplumlar arası
sınırların kaldırılabilmesi, ortak değerler etrafında toplanılabilmesi ve bilgi ağı
paylaşımı ile doğrudan ilişkilerin kurulabilmesi durumunu tanımlayan bir içerik
kazanmıştır.
Küreselleşme kavramının ilk coğrafi keşiflere kadar uzanabilen bir kavram olmasına
rağmen, kullanımının sıklaşması 1980 sonrası döneme rastlamaktadır. Ekonomik,
sosyal, kültürel, politik, teknolojik ve ekolojik açılardan bütünleşme ve yakınlaşma
olarak tanımlanan küreselleşme, bu çok boyutlu yapısı nedeniyle farklı açılardan
değerlendirmelere konu olmuştur. Giddens küreselleşmeyi genel olarak dönüşümle
ilgili homojen bir süreç olarak ele almaktadır. Giddens’a göre (2000:42)
“küreselleşme, sadece ya da öncelikle ülkelerin ekonomik açıdan karşılıklı
bağımlılıkları anlamına gelmeyen, içinde yaşadığımız dönemde zamanın ve mekanın
dönüşümüyle ilgili bir kavramdır. Ekonomik olsun ya da olmasın uzakta meydana
gelen olaylar bizi önceki dönemlere göre daha doğrudan ve anında etkilemektedir.”
Hall, Said gibi yazarlar ise küreselleşmeyi kültürler arası etkileşim temelinde
değerlendirmektedirler. Bauman ve Sassen ise küreselleşmenin sadece birleştiren,
bütünleyen değil, aynı zamanda parçalayan, bölen diyalektik bir süreç olduğuna
dikkat çekmektedirler. Özetle, küreselleşmenin nasıl tanımlandığı esas olarak bu
olguya nasıl yaklaşıldığı ile ilgili olarak çeşitlenmektedir. Küreselleşmeyle ilgili
tanımlamaların uzlaştıkları nokta 1960’lardan sonra, ekonomiden siyasete,
teknolojiden müziğe, bireyler, topluluklar, devletler ve uluslararasında gittikçe artan
bir ilişkiler ağının yaşanmakta olduğudur. Bu ilişkiler ağının nasıl gerçekleştiğine
gelindiğinde “kendiliğinden” ve “yönlendirilmeyle” gerçekleştiği konusunda ikiye
ayrılan görüşler temel çatışma noktasını oluşturmaktadır.
Keleş (2010), günümüzde dünyayı biçimlendirmede en etkili kavramlar olan, kendi
aralarında da çatışma durumundaki küreselleşme ve kimlik etmenini, kentleşme ve
kentlileşmeyle birlikte değerlendirmekte, kent kültürü ve kent kimliği üzerindeki
değişimleri de bu kapsamda değerlendirmektedir.
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Küreselleşme sürecinin etkileri kentlerde büyük dönüşümlere neden olurken, bu
dönüşümler ile ortaya çıkan problemler beraberinde, kentsel alanlarda yeni
ihtiyaçları doğurmuş ve kentlerde yeniden yapılanmalar ortaya çıkarmıştır (Turgut,
H., İnalhan, G., 2010). Küresel ekonominin kentsel dinamiklere getirdiği yeni
kavramlar olarak prestij, rekabet, yönetişim, ekonomik canlanma ve küresel sermaye,
kentsel dönüşümün yerin pazarlanması ve prestije yönelik oluşumlarında yansımasını
bulurken, küresel düzlemde ortaya çıkan kent dinamikleri, yerel düzlemde kentsel
dönüşümün oluşumunda etkili olarak kentte yeni konut alanlarının eğilimlerinin
oluşmasına neden olmaktadır (Turgut, H., İnalhan, G., 2010).
Özellikle son 20 yılda çağdaş toplumun kültüründe ve örgütlenmesinde görülen
değişimi açıklayan küreselleşme sürecinin, gündelik hayatta neden olduğu
kırılmaları, küreselleşmenin özellikle kültür ve kimlik kavramlarına etkileri
üzerinden açıklamak, bu süreç içerisinde hem bireyin hem de bireyin ürettiği tüm
değerler sisteminin nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu ortaya koyabilmektedir.
3.3.1. Küreselleşme ve kültür
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler
sayesinde, küreselleşme araç değiştirerek hız kazanmış ve kültürler daha hızlı ve
çeşitli kanallardan yayılmaya başlamıştır. Önceleri sömürgecilik ve misyonerlik gibi
faaliyetlerle kendi kültürünü yaymaya çalışan Batılı güç merkezleri, bu defa
misyonerleri değil, iletişim araçlarını kullanarak kendi kültürlerini diğer ülke
insanlarına daha kolay bir yöntemle tanıtma, yayma imkânı elde etmişlerdir.
Wallerstein (1990) gibi bazı sosyologlar küreselleşme olarak anılan durumun yeni
olmadığı, kapitalist dünya sisteminin başından beri var olduğunu düşünmekte,
“dünya-sistemleri” veya “tarihsel sistemler” kuramcıları da bu kapitalist dünya
sisteminin

on

beşinci

yüzyılda

başlayıp

günümüze

kadar

sürdüğünü

savunmaktadırlar. Castells gibi bazı kuramcılar ise 1970’lerden bu yana endüstriyel
kapitalizmden enformasyonel kapitalizme, bilgi toplumuna veya ağ toplumuna
geçilmekte olduğunu savunmaktadır.
Robertson (1991) ise küreselleşme analizlerine kültür olgusunu da ekleyerek, hem
ekonomi merkezli bir okumanın yetersizliğine ve ortaya çıkaracağı yanlış
değerlendirmelere dikkat çekmekte hem de küreselleşme analizinin merkezine bu
kültür olgusunu koyarak farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel
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hegemonya fikrinin, uygarlık, toplum, ırk, din ve birey gibi düzeylerde başarısızlığını
ortaya koymaktadır.
Küresel kültürün gündelik hayat içinde hareket, akış ve eylemlerini açıklamak için,
“kültür” olgusunu ve içerisinde yer aldığı “kültürleme”, “kültürlenme” ve
“kültürleşme” süreçlerini tanımlamak gerekmektedir. Sosyoloji ve antropoloji gibi
birçok dalda farklı içerikler çerçevesinde kullanılan “kültür” olgusu, TDK’nın
sözlüğünde “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”
olarak tanımlanmaktadır. Birikim, sosyal süreçler ve aktarımı, anlamsal olarak içinde
barındıran kültür olgusu, Taylor’un tanımına göre “öğrenilmiş, korunmuş ve
öğretilen, eğitimle yeni kuşaklara aşılanan bir değerler bütünüdür” (Güvenç, 1984).
Bir toplumun yarattığı özdeksel ve tinsel (maddi olan ve olmayan) değerlerin toplamı
ve birikimi olarak kültür, bir yandan kenti yaratmakta, bir yandan da kent tarafından
oluşturulmaktadır (Keleş, 2010).
Kültürü insan ve çevre bağlamında ele alan Rapoport’un bütünleşik 3’lü
sınıflamasına göre kültür; tipik bir grubun yaşam şekli; sembolik kodlarla oluşmuş
bilişsel şemalar ve anlamlar sistemi; ekoloji ve kaynaklarla ilgili olarak hayatta
kalabilme için uyum sağlama olarak tanımlanmaktadır (Turgut, 1990:32). Altman ise
kültür kavramını insan çevre ilişkileri açısından temel dört kategoriye ayırarak
incelemektedir; inançlar, algılamalar, değerler, normlar, grup ya da toplum
davranışları ve alışkanlıkları olarak kültür; belli bir grup tarafından ortak görüş
olarak paylaşılan biliş, hissediş ve davranışları belirleyici olan kültür; ortak inanışlar,
değerler ve davranış biçimlerinin bir nesilden diğerine aktarılma aracı olarak kültür;
fiziksel çevrede, konut, yerleşme ve tüm yapay çevrelerde yansıtılan değerler olarak
kültür (Turgut, 1990:32). Kültür olgusu, gündelik hayatın dinamik yapısı içerisinde,
konuttan kente uzanan büyük bir alanda, yeme içme alışkanlıklarından dil, din ve
benzeri özelliklerine kadar, tüm insan yapısı çevrelerde kendini farklı süreç ve öz
elemanlarla ortaya koymakta, aktarmakta ve yayılmaktadır. Kültürel süreçlerin
temelindeki “kültürleme”, toplumların kendilerini oluşturan bireylere belli bir kültürü
aktarma, kazandırma, toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altında
tutarak, kültürel birlik ve beraberliği sağlama, bu yolla da toplumsal barış ve huzuru
sağlama sürecidir (Güvenç, 2007). Kültürlenme ise değişik aile, eğitim, okul, meslek,
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bölge çevrelerinden kalkıp belli yer ve zamanlarda bir araya gelen, birbirlerini
etkileyen akran grupları arasındaki kültür etkileşimidir (Güvenç, 2007). Kültürel
değişim sürecinin ana kaynağı olan kültürlenme ile yepyeni kültürel özler
oluştururken bunların bir kısmı zaman aşınmasına dayanamayıp dağılmakta, güçlü ve
dayanıklı olanlar, yeni kültür kalıpları oluşturmaktadır. Kültürleşme de ise, iki ya da
daha çok kültür, karşılıklı etkileşim sonucu değişime uğramakta ve yeni sentezlerle
dinamik bileşkeler yaratmasıdır (Güvenç, 2007). Yeryüzündeki bütün çağdaş
kültürler, kültürleşme sürecinin ürünüdürler. Elbette küreselleşme gibi süreçler
içerisinde, kültürlerin yüz yüze gelmeden de kültürleşmeleri mümkündür.
Kültür olgusu, değişmeyen, hep olduğu gibi kalan bir anlamlar bütünü değildir.
Zamana, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişmelere bağlı olarak değişikliğe
uğrayabilmekte, başka kültürlerle karşılıklı olarak alışverişte bulunabilmektedir. 20.
yüzyılın ortalarından itibaren iletişim araçlarında yaşanan devasa gelişmeler,
bireyler, toplumlar ve kültürlerarası ilişkileri yoğunlaştırmış; kendi dışındaki toplum
ve kültürlerden habersiz “kapalı toplum”ları açık topluma dönüştürmüştür.
Dünyanın ücra köşesindeki toplumlar da, bu sayede kendi dışındaki toplumların
üretim-tüketim, giyim-kuşam tarzından, kısaca kültürlerinden haberdar olmuşlardır.
Küresel kültür akışının beş boyutunu Appadurai şöyle sıralamaktadır; ethnoscape
(göçmenlerin, sığınmacıların, sürgünlerin, turistlerin vb.), technoscape (tüm sınırları
aşan yüksek ve düşük, mekanik ve enformatif teknoloji hareketleri), finanscapes
(para piyasaları, ulusal borsalar vb.), mediascape (imajlar üretme ve yayma
elektronik becerisinin dağılımı ve bu yolla üretilen imajların çoğaltılması), ideoscape
(devlet ideolojileri veya muhalefet hareketlerinin ideolojileriyle bağıntılı imajların
sıralanması) (Urry, J., 1995). Farklı kanallardan tüm kültürler ve bu kültürlerin
gündelik hayatlarına akış içinde olan küreselleşme, kültürleri ve gündelik hayat
pratiklerini sürekli değiştirmekte ve yeniden yapılandırmaktadır.
Gündelik hayattaki kültürler arası etkileşim,

iletişim teknolojisinde köklü

gelişmelerin görüldüğü 1960’lı yıllar sonrasında bir süre doğal ortamında
kendiliğinden sürmüş; 1980 sonrası dönemde giderek tek yönlü bir boyut
kazanmıştır. Kültürel etkileşim, bu tarihten sonra bir yaklaşıma göre Batı kültürünün
sistemli bir şekilde diğer kültürlere dayatılma işine dönüşmüş ve dönüştürülmüştür.
Tek yönlü ve sistemli bir dayatma, kuşkusuz milli kültür politikaları olmayan
ülkelerde mevcut kültür değerlerini gelişmeye fırsat bırakmadan değişime zorlamış,
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kültürel

farklılaşmaya,

keza

kültürel

heterojenleşmeye

neden

olmuştur.

Küreselleşme sürecinde, kültürler değişime zorlanırken, birbiriyle tezat oluşturacak
şekilde, önce yerel farklılıklar ortaya çıkarılıp eski kültürler parçalanarak yeni
biçimlere sokulmakta (Smith, 2002); daha sonra insanlar tek bir kültüre; küresel
kültüre yönlendirilmek istenmektedir.
Friedman’a

(1994)

göre

küreselleştiği

iddia

edilen

kültürün

daha

çok

çeşitlenmesinden söz edilebilmektedir. Friedman (1994:100), dünya halklarının
günlük yaşamlarının, Batı kültürünün difüzyonuyla karşı karşıya olduğunu
reddetmemekte ancak bu kültürün diğer insanlar tarafından farklı şekilde
kanıksandığını ve ortaya yeni kültürel alışkanlıkların ortaya çıktığını söylemektedir.
Robertson (1995:40) tarafından “glocalization” olarak adlandırılan süreçte hem
yerellik sürekli küreselle ilişki içinde kendisini yeniden üretmekte ya da dönüşmekte
hem de küresellik sürekli yerelden gelen etkiler ile değişmekte ve yeniden
kurulmaktadır. Robertson’a göre (1995) kişilerin benlikleri, grup, sınıf, toplum,
millet ve din kimlikleri, küresel ve yerel arasındaki bu etkileşim veya iç içe
geçmişlik içinde oluşmaktadır.
Küreselleşme süreciyle birlikte hem birey hem de grup temelinde dünyanın tüm
noktalarına anında ve etkin bir şekilde ulaşılabilir olması beraberinde dünyandaki
tüm bireylerin ve grupların karşılıklı etkileşimlerini mümkün kılmıştır. Bu
etkileşimlerin gerçekleştiği temel kategorilerden biri olan kültür, tüm coğrafyalarda
tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde aktarılmış, yayılmış,
etkilenmiş, değişmiş ve yeniden üretilmiştir. 20. yüzyılın sonunda kültürel
küreselleşmeye ivme kazandıran önemli etkenlerden biri olan iletişim araçlarındaki
gelişmelerle birlikte medyanın ulusal sınırları aşarak küreselleşmesi; tüketim ve kitle
kültürünün yayılmasına, hayat tarzlarının giderek tekdüzeleşmesine neden olmuştur.
Fakat bu durum, ulusal kültür ve kimliklerin zayıflaması sonucunu doğurması
gerekirken, birçok coğrafyada yerel olanı güçlendirmiş ve farklı coğrafyalarda, farklı
kapsamlarda birçok kimlik sorununu da öne çıkarmıştır.
3.3.2. Küreselleşme ve kimlik
Küreselleşmenin gündelik hayatta yarattığı kırılmalardan biri de bireyler ve gruplar
üzerinde yarattığı “kimlik” sorunsalıdır. Temel anlamıyla kimlik, bizim kendimiz
olduğuna inandığımız şeyle onların bizi nasıl gördüklerine dair etkileşimleri ve
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gerilimleri içeren bir resim; bizimle başkaları arasındaki mesafeleri, çekişmeleri,
düşmanlıkları, dostlukları gösteren psiko-sosyal bir yere işaret eden bir adrestir
(Bilgin, 2007).
Küreselleşme sürecinin kimlik olgusu üzerindeki etkisini ve bu süreç içerisinde
oluşan yeni kimlikleri anlamlandırabilmek için kimliğin farklı boyutlarını açıklamak
gereklidir. Kimliğin bireysel, kişisel boyutu, kendini ve diğerlerini ayırt etmeyi ifade
eden kişiler arası davranışlarla, toplumsal ve kolektif boyutu ise grupların ayrımı
ifade eden gruplar arası davranışlarla ilişkilidir. İster bireysel ister toplumsal düzeyde
olsun, kimlik ihtiyacı, bazı boyutlarda diğer insanlara benzemeyi, bazı boyutlarda ise
onlardan farklılaşmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla kimlik kavramı, benzerlik ve
farklılık kutupları arasında diyalektik bir tarzda kendini göstermektedir.
Kimlik kavramına dair inşacı yaklaşım, kimliğin ontolojik özsel/tözsel bir gerçekliği
bulunmayan, süreç içinde inşa edilen, değişken, kurgusal bir niteliği olduğunu
belirtmektedir. İnşacı yaklaşım, yalnızca kimlik için değil tüm toplumsal gerçeklik
için geçerli olan genel bir bakışın bir parçasıdır. İnşacı yaklaşım, bireylerin
kendilerinden önce mevcut bir dünyaya uymaktan ziyade, bu dünyanın oluşumuna
sürekli ve aktif bir biçimde katkıda bulunduklarını savunan bir yaklaşımdır. Bu
yaklaşıma göre, toplum inşa edilen bir gerçekliktir. Bireyler gerçekliğin inşasında
aktif biçimde rol almaktadırlar (Bilgin, 2007).
Castells (2006)

kimlik inşasını üç farklı biçim ve kökende incelemektedir;

“Meşrulaştırıcı kimlik”; toplumun egemen kurumları (sivil toplum, yurttaş
dernekleri, vb.) tarafından, toplumsal aktörler karşısında egemenliklerini genişletmek
ve akılcılaştırmak için inşa edilir. “Direniş Kimliği”; hâkim olanın, başat olanın
mantığı tarafından değersiz görülen ve damgalanan konumlarda bulunan aktörler
(cemaatler, komünler, vb.) tarafından geliştirilir. “Proje Kimliği”; toplumsal
aktörlerin (özneler), kendilerine sunulan kültürel malzeme temelinde toplumdaki
konumlarını yeniden tanımlayan yeni bir kimlik inşa etmeleri; bunu yaparken bütün
toplumsal yapıyı değiştirmeleri amaçlamalarıdır (Castells, 2006).
Castells’e göre, farklı tipteki bu kimlik inşa süreçleri farklı sonuçlar doğurarak
toplumu oluşturmaktadır. Ancak modern dönemlerde proje kimliği sivil toplumdan
hareketle inşa edilirken, kendi tanımladığı ağ toplumunda ise direnişten doğmaktadır
(Castells, 2006).
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Bir yanda benzeşmeye ve özdeşime, diğer yanda farklılaşmaya ve ayrışmaya duyulan
vazgeçilemez psikolojik ihtiyaçlar, gerek bireysel gerek toplumsal kimlikler için
temel oluşturmaktadır. “Öteki” ihtiyacı, kimlik inşasında taşıyıcı bir kolon rolü
üstlenmektedir. Önyargılar ve stereotipiler, kimlik inşasının tuğlaları, sosyal
aynalarıdırlar. Tıpkı bireysel kimliğini koruyan kişiler gibi gruplar da öz-saygılarını
korumaya ve kendilerini en olumlu imajlarla sunmaya çalışırlar. Aidiyet grubu ile dış
grupların farklılaşması, genelde kendi grubumuzun olumlu, diğerlerinin olumsuz
özellikler yüklenmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu anlamda kimlikler, diğerlerinin
“ötekileştirilmesi” hatta bir “öteki”nin icat edilmesi üzerine inşa edilmektedir. Ne
zaman benzerliğin ne zaman farkın öne çıkarılacağı konusunda ise diyalektik bir
işleyiş söz konusudur. İnsanlar benzerlikleri arttıkça farklılaşmaya çalışmaktadırlar.
Benzerliğin çok öne geçtiği zamanlar, kimliğin kaybedilme korkusunun baş
gösterdiği günlerdir. Bu zamanlarda da yabancı düşmanlığı da tırmanışa
geçmektedir. Özellikle, küreselleşme sürecinde birçok coğrafyada yerel olanın çok
güçlenmesi ve küresel etkilere karşı bir tepki niteliğinde oluşan aşırı milliyetçilik
özünde benzerlik baskısı altında farklılığın ifade edilmesinin göstergeleridir.
Birey-grup, birey-toplum ve gruplar arası ilişkilerde gözlenen kimlik süreçlerinin en
net gözlenebildiği yer olan kent, yaşantıların ve çatışmaların temel alanı olan
gündelik hayatın evrimi içerisinde değişmekte, kimliklerin değişimine ve yeni
kimliklerin inşasına hem sahne hem de neden olmaktadır. Çünkü bireyin veya
topluluğun kimliğinin gelişmesi, kent içindeki karşılaştığı ötekilerle etkileşimi
doğrultusunda sürecektir. Kentteki “mekân” da bu karşılaşmaların yaşandığı yerdir.
Azınlıklar, uç kesimler, çeşitli türden topluluklar ve cemaatler, farklı kişisel, sosyal,
mesleki, cinsel, kolektif, etnik, dinsel, kültürel ve ulusal kimliklerini bu çerçevede
seçer, belirler ve ya tanımlarlar.
Bugün kentte Castells’in tanımladığı direniş kimliğinin etkinliği göze çarpmaktadır.
Kentin farklı bölgelerinde, sürekli biçimde yeni grup ve cemaatler oluşmakta,
mevcut

grup

ve

cemaatlerde

sürekli

bir

adaptasyon

sürecinde

değişim

geçirmektedirler. Kentlerde soy-sop, ırk ve dini ayrımlar üstüne inşa edilmiş, yakın
zamana kadar milli kültür potasında eridiği varsayılan aidiyetlerin yeniden gündeme
gelmesi söz konusu olmaktadır. Küresel düzensizliğin ve hızlı değişimin
dayatmalarına karşı savunmacı tepkiler, tarihsel malzemelerden yeni kültürel kodlar
inşa ederek anlamın ve kimliğin kaynakları haline gelmektedirler.
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Kimlikler inşa sürecinde, tarihten, coğrafyadan, biyolojiden, üretken ve üremeye
yönelik kurumlardan, kolektif hafızadan, kişisel fantezilerden, iktidar aygıtlarından
ve dinden malzemeler kullanırlar. Bireyler, toplumsal gruplar, toplumlar, bütün bu
malzemeyi içinde bulundukları toplumsal yapıya, uzam ve zaman çerçevesinden
kaynaklanan toplumsal koşullara ve kültürel projelere göre işler, bütün malzemenin
anlamını yeniden düzenlemektedirler (Castells, 2006).
Küreselleşme süreci içerisinde, özellikle Castells’in tanımladığı direniş kimliği ve
proje kimliğinin üzerinde, siyasi iktidarlardan, devlet mekanizmalarından sermaye
odaklarına, güçlü cemaatler ve gruplardan normal bireylere kadar birçok aktörün
hem bu inşa sürecine katılımı hem de içselleştirme mekanizmalarına yani gündelik
hayatın temel pratiklerine ve mekânsal pratiklere etki edebilmesi kimliğin inşa süreci
içerisinde kimi zaman çarpıtılmasına ve de yeniden üretilmesine neden olmaktadır.
Bu bağlamda da küreselleşme süreci kimlik inşasına etki eden aktörleri örgütlemede
temel rol oynamaktadır.
Küresel kültürün tüm bu araçlarıyla kültürlere ve kimliklere gerçekleştirdiği akışın
en somut sonuçları kentte ve kentsel mekânlarda okunmaktadır. Küresel sermayenin
ve üretimin yeniden örgütlendiği küreselleşme sürecinde, büyük güç odaklarına ait
sermayeler ve çıkar çevrelerini cezbeden “rant” unsuru, belirlenmiş bir çevre ve
düzende, mekansallaşmakta ve fiziksel çevreleri tekrar inşa etmektedirler. Toplumsal
ve bireysel davranış düzeylerinde ise bu durum dönüşmüş gecekondularda, lüks
sitelerde veya kamusal alanlarda, farklı ölçeklerde kendini tekrarlamakta ve
yaratmaktadır. Bu anlamda kimliğin oluşturulduğu ve inşa edildiği ortamların,
küresel sermayenin ve güç odaklarının etkin bir kullanım alanı olması, kimlikler
üzerinde kasıtlı etkilerin varlığını ortaya koymaktadır. Ancak, kimlikler baskın,
egemen kurumlardan kaynaklanabilseler de yalnızca toplumsal aktörler onları
içselleştirdiğinde, kendi anlamlarını bu içselleştirme etrafında örgütlediğinde kimlik
haline gelmektedirler (Castells, 2006).
“Bir kentin özgün kültürel birikimi, bölgesel, ulusal ve küresel yerleşim dizgeleri
içindeki toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleri ve bunların, o yerleşim yerinin
uzamsal örgütlenmesinde yansımasından kaynaklanan ayırt edici özelliklerinin ve
niteliklerinin tümü” olarak tanımlanan kent kimliği (Keleş, 1998), Keleş’e (2010)
göre, kentleşme süreciyle birlikte, sahip olduğu değerleri yitirmekte ya da yeni bir
kimlik kazanma süreci içersine girmekteyken, küreselleşme süreci ise bir yandan
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dolaysız, bir yandan da değerler sistemleri üzerindeki yarattığı etkiler yoluyla dolaylı
olarak kimliğin yozlaşmasına sebep olmaktadır.
3.3.3. Küreselleşme ve gündelik hayat
Küreselleşme süreci içerisinde, kültür ve kimlik olgularının bu denli çatışmalı ve
hareket halinde olmaları, gündelik hayatın özellikle mekânsal pratikleri üzerinde
dönüştürücü bir etkide bulunmuştur. Mekândaki alışkanlık ve hareketlilikten
bahsedilen günümüz dünyasında toplumsal ve kültürel olgular bir yerellikten
diğerine hızla aktarılabilmektedir. Teknolojik olarak gelişen iletişim teknolojileri,
yerel kültür ve küresel kültürün birbirleri içine akması ve farkı birçok kimliğin
birbirleriyle karşılaşması ile yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme
sürecinde ortaya çıkan tüketim kültürü modernizmle başlayan bireyselleşme sürecini
farklı bir noktaya taşımıştır.
Kentin iktidar dinamikleriyle şekillendirilen kültürel aidiyetler, günlük yaşam
pratikleri içinde ”biz” ve “ötekiler” arasında sınırlar yoluyla korunmakta, süreklilik
kazanmaktadır. Çağdaş metropollerde melez kültürel formlar yaygınlaştıkça, çeşitli
sosyal ve kültürel aidiyetler (sınıfsal, etnik, dini, ulusal, cinsel) arasındaki sınırları
tanımlayan farklılıklar ve ayrıcalıkların korunması, giderek daha keskin ve görünür
bir iktidar mücadelesine dönüşmektedir (Öncü A., Weynard P., 2000). Bu kültürel ve
sınıflar arasındaki farklar kenti farklı yerelliklere bölen toplumsal ve mekânsal
sınırlara dönüşmüştür. Özellikle gecekondu alanları ve lüks konut alanlarının kentin
çoğu noktasında yan yana gelmeleri, gökdelenlerin yanı başlarında varlıklarını
sürdürmeye çalışan küçük mahalleler, bu toplumsal ve mekânsal sınırları
keskinleştiği alanlardandır. Küreselleşme ve yerelleşme, çelişkili süreçler olarak
gözükseler de, aslında birbirlerini bu anlamda beslemektedirler. Friedman
(1994:208) da küresel ile yerel arasındaki ilişkiyi açıklamak için melezleştirme
kavramının kullanılmasına karşı çıkarken, bu kullanımın kültürü bir süreç olarak
değil ürün olarak gören anlayıştan kaynaklandığını belirtmektedir. Küresel ile yerel
süreçler arasındaki ilişkiyi “eklemlenme” ile açıklarken, bu süreçlerin aralarındaki
oluşan diyalektikle dönüştüklerini savunmaktadır (Friedman, 1994).
“Toplumsal süreçler kentsel mekânı yaratmakta ve daha
sonra gelişmesini bu yaratılmış mekânda sürdürüp, bu mekân
tarafından biçimlendirilmektedir. Kimlikler yalnızca toplumsal
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yapının ürünleri değildir; bireyler ve toplumsal gruplar, içinde
yaşadıkları fiziksel mekân tarafından dolaysız biçimde birbirine
bağlanırlar” (Keyder, 1999:230-231).
Öncü ve Weynard’a göre (2000), küreselleşme diye adlandırılan çarpık ve çok yönlü
iktidar ilişkileri ağı büyük metropollerde kendini yeniden üretip yaygınlaştırmakta ve
bunun en bariz göstergesi cam gök-kulelerin dünya coğrafyasındaki yaygın
dağılımında ortaya çıkmaktadır. Cam gök-kulelerinin gölgesinde süre giden sıradan
kent yaşamı, yüzer-gezer kalabalıkların, yarı-işsizliğin, “enformel” ilişkilerin hüküm
sürdüğü bir keşmekeş olarak algılanmaktadır (Öncü A.,Weynard, P., 2000).
Dünya nüfusunun %20’sinin kaynakların %80’ini kullandığı eşitsiz dağılım
coğrafyası içerisinde (GEO4, 2007), kaynak probleminin ortaya çıkardığı yeni
sınıfsal ve sosyal yapı, kaybolan sınıfların mekânsal olarak yeniden belirme
istekleriyle birleşince, kentlerde sosyo-mekânsal bir yeniden inşa söz konusu
olmakta, bir yandan kentin merkez ve çeperlerinde yeni konut biçimleri oluşurken bir
yandan da konutların bir araya geliş biçimleri farklılaşmaktadır.
Küreselleşmenin yeniden yapılanma sürecinde dikkati çeken bir dönüşüm ise,
mahalle ölçeğinde geleneksel ilişkilerin zayıflaması ve yok olmasıdır. Bununla
beraber insanın günlük yaşamı da dönüşmüş, yaşam standartları değişmiş ve aile
geliri farklılaşmıştır. Günümüzde gecekondu mahallesinde ya da şehrin merkezinde
var olan fiziksel mekân da, günlük yaşam da artık önceki yapısındaki gibi değildir.
Modernizmle birlikte gündelik hayatın sanayi öncesi zamansal döngüsünü oluşturan
doğa döngüleri, mekanik döngülere dönüşürken, küreselleşme süreci ile sanal
döngülere kadar dönüşmüştür. Gündelik hayat bir yandan ihtiyaçlarla şekillenirken,
bir yandan da yeni ihtiyaçlar, küreselleşmenin kültürüyle yüz yüze geldiğinde, yeni
kimlikler tarafından oluşturulmaktadır. Rapoport’un kültür - dünya görüşü - değerler
- imge ve şemalar - yaşam şekli - eylemler şeması (Rapoport, 2004) bu noktada,
küreselleşmenin gündelik hayatın evrimiyle oluşturduğu etki alanından her
aşamasında etkilenmektedir.
Gündelik hayatın, kültürün ifadelerinin eylemlere dönüşmesini açıklayan bu
zincirden geçerek tekrar ve tekrar oluştuğu süreçte (Şekil 3.2) idealler, imgeler,
şemalar, anlamlarla ifade edilen değerler ile bunların sonucu ortaya çıkan normlar,
standartlar, beklentiler ve kuralları, yaşam tarzlarını oluşturmaktadır. Yaşam tarzları,
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hem sosyo-ekonomik hem de sosyo-psikolojik çerçevede, tüketimden çevresel
seçime kadar geniş bir eylemler sistemine etki etmektedir. Gündelik hayatta giyim
kuşam biçimlerinden, medya ve haberleşmeye, yaşama alanı, komşuluk ve konut
seçiminden tüketim tarzlarına kadar temel pratiklerin oluşum, değişim ve
dönüşümlerine, yaşam tarzları çerçevesinde oluşan eylem sistemleri etki etmektedir.
İnsanların en temel psikolojik ihtiyaçlarından, maddi gereksinimlerine kadar geniş
bir alan içerisinde, değişen, gelişen ve evrilen gündelik pratikler, bir yandan hayatın
mekânsal biçimlenişi de etkilerken, bir yandan yeni değişimlerin kaynağı olmaktadır.

Şekil 3.2 : Gündelik hayatın pratikleri ve evrimi arasındaki ilişki (Rapoport,2004’e
dayandırılmaktadır).
Çeşitlenen ve günümüzde yaşandığı gibi kimi zaman kutuplaşan dünya görüşleri,
farklılaşan değerler, yeniden oluşturulan imge ve şemalar, yeni yaşam şekilleri ve
yeni mekânsallaşmalar bu modelin her aşamasında küresel kültürden yeniden
beslenmektedir. Her köşe başında yer alan bankalar, mahalle bakkallarının yerini
alan süper ve hipermarketler, büyük vitrinleriyle teknoloji marketleri, küresel hazır
yemek zincirleri ve konutların hem yaşamsal hem de mekânsal merkezine yerleşen
televizyon, standartlaşan konut içi donatıları, bir statü ve güç göstergesi olan kapalı
siteler, küresel kültürün tüketim aracılığıyla mekânsallaşmalarındandır.
Küresel kültürün getirdiği ve yeni tüketim mekanizmasının mekânsallaştığı büyük
alışveriş merkezleri, hipermarketler, otoparklar gibi yeni mekânlarla yeni gündelikler
oluşmaktadır. Ayrıca Giddens’a göre (1992), birçoğunun dünya çapındaki mağazalar
zincirine ait olan alışveriş merkezlerindeki dükkânların, açılıp kapanmasında, temel
belirleyici olarak yerel kararlar değil, küresel piyasa mekanizmalarının etkinliği söz
konusudur. Konut da bulunduğu kentsel ya da çevresel bağlam içinde
değerlendirildiğinde barınmanın bir birimi olmanın ötesinde, yaşama biçiminin bir
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yansımasına dönüşme özelliğiyle, küresel kültüründen etkilenmiş, işlev ve biçim
değişimlerin yanında anlam değişimlerine uğramıştır. Sanayileşme ve modernleşme
ile çalışma alanı işlevinden koparılan konut, küreselleşme ile bir yandan tekrar bu
işlevine ev-ofis kavramıyla dönüştürülmeye çalışılırken, bir yandan da içerdiği temel
yaşama alanı işlevi, geleneksel konut mekân organizasyonun ve konut içi
donatılarının

küresel

bir

standartlaşma

uyarınca

değiştirilmesi

ile

güçsüzleştirilmektedir.
Özet olarak, küreselleşme, kültür ve kimlik olguları üzerinden gündelik hayatın
ritmini değiştirmiş, gündelik hayata yeni sahneler ve mekânlar yaratmış ve gündelik
hayatın aktörlerini bireysel ve toplumsal anlamda dönüştürmüştür. İkinci bin yılın
son çeyreğinde yaşanan dünya çapındaki etkileşim düzeyinin doyum noktasına
geldiğini işaret eden ve günümüzde de devam etmekte olan küreselleşme sürecinde,
kapital boyutunun ötesinde toplumlar arası sınırlar silikleşmeye, iletişim ve ulaşım
ağlarının gelişiminin yardımıyla da ortak değerler etrafında toplanılmaya karşı büyük
bir eğilim yaşanmıştır. Ekonomik boyutuyla, küresel sermayenin ve üretimin yeniden
örgütlendiği küreselleşme sürecinde, büyük güç odaklarına ait sermayeler ve çıkar
çevreleri özellikle metropollerde, belirli bir çevrede ve planlanmış düzenlerde
mekânsallaşması söz konusu olmuştur. Tüm coğrafyalarda gökdelenler, alışveriş ve
iş merkezleri benzer şekillerde kent siluetlerini değiştirmişlerdir. Küreselleşmeyle
birlikte gündelik hayatta, kültürel çerçevede bütüncül bir dönüşüm gerçekleşmiş,
yerellik ve küresellik diyalektik bir yapıya bürünmüş, bir yandan tüketim ve kitle
kültürünün yayılması, hayat tarzlarının giderek tekdüzeleşmesi, bir yandan da birçok
farklı coğrafyada yerelliğin güçlenmesi ve yeni yerelliklerin oluşumu söz konusu
olmuştur. Kültürel ve sınıflar arası farklar ve farklı kimlik süreçleriyle yaşanan
toplumsal ayrışmalar, kent mekânında sınırlar oluşturmuşlar, bir yandan lüks siteler
ve gecekondu alanları kent içinde yan yana konumlanırken, bir yandan da farklı etnik
kökenlerin ve statülerin bir güç haline dönüştüğü mahalleler ve kapalı siteler ise
kendilerini mekânsal olarak kentten ayrıştırmışlardır. Ulus devletlerin sınırları,
küresel ekonomik güçlerin doğrudan ve dolaylı etkisi altında giderek daha geçirgen
hale gelmiş, küresel sermaye akışları, yasal ve yasadışı göç hareketlerine sahne olan
kentlerde, çeşitli sosyal ve kültürel aidiyetler arasında bir kimlik mücadelesi
başlamış, mekânsal olarak da kutuplaşan dünya görüşleri, farklılaşan değerler,
yeniden oluşturulan imge ve şemalar, yeni yaşam şekilleri yeni gündelikler ortaya
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çıkarmıştır. Mahalle ölçeğinde geleneksel ilişkiler zayıflarken, gündelik hayatın
pratiklerine yayılan tüketim kültürü ve konut üretimiyle birlikte, konut içi mekân
organizasyonunun ve donatımının da standartlaşması gündelik hayatı, alışveriş
merkezleri, iş yerleri ve konutlar arsındaki yolculuğa dayanan bir yapıya
indirgemiştir. Küreselleşme bir yandan gündelik hayata kimlik ve kültür olguları
üzerinden yeni ulus ötesi hukuk, toplum, kültür ve kimlik süreçleriyle yeni pratikler
eklerken, teknolojinin gelişimiyle de sanal cemaatler, enformasyona dayalı üretim,
küresel finans piyasaları, çokuluslu girişimler, ulus üstü şirketler ve uluslararası ağlar
gibi yeni araç ve sahneler inşa etmektedir.
Sanayileşmeyle zamansal temelde ilk kırılmasını yaşayan gündelik hayatın pratikleri,
modern kapitalist toplumsal düzenle bireysel temelde kırılmalara, küreselleşmeyle
birlikte de kültür ve kimlik temelinde kırılmalara sahne olmuştur. Elbette bu süreçleri
hazırlayan ve gerçekleyen gelişmeler, hem gündelik hayatın zamansal ve mekânsal
birikim potansiyeli hem de kırılmalar için gerekli koşulları sağlayan düşünsel ve
bilimsel değişimlerdir.
3.4.

Düşünsel

ve

Bilimsel

Ortamlarındaki

Belirleyici

Öneme

Sahip

Değişimler ve Gündelik Hayata Etkisi
Dünya görüşleri, değerler ve yaşam tarzları dolayısıyla da gündelik hayatın evrimi
üzerindeki bir diğer önemli etken ise düşünsel ve bilimsel ortamda meydana gelen
değişimlerdir. Düşünsel ve bilimsel ortamlardaki değişim ve gelişimler belli bir
tarihsel özümseme sürecinin ardından gündelik hayat pratiklerine işlemiş, bireylerin
hem çevreye bakışını ve algısını hem de onu biçimlendirme ve inşa etme eğilimlerini
değiştirmiştir. Bu değişimlerde döngüsel bir şema içerisinde tekrar düşünsel ve
bilimsel değişimleri hazırlayan koşulları sağlamıştır.
Düşünsel ortamları şekillendiren, temelde Doğu ve Batı felsefeleri olarak
adlandırılan felsefe gelenekleri, farklılıklarıyla birlikte, karşılıklı etkileşim ve
süreklilik halinde gelişim göstermiş felsefelerdir. Doğu felsefesi, daha Batı felsefesi
mevcut değilken felsefi içerimli zengin bir düşünce tarihine sahip olup, Orta Çağ
döneminde olduğu gibi Batı felsefesi denilen felsefenin taşınması ve geliştirilmesini
sağlamıştır (Hobson, 2006). Bilimsel ortamın ve özellikle teknolojinin gelişimi
sürecinde, üzengi, koşum takımı, su değirmeni, rüzgâr değirmeni ve demir at nalı
gibi araçlarla, öncülleri Çin’de tasarlanan buhar makinesi gibi icatlar Doğu’dan
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gelerek Avrupa’nın Ortaçağ’daki hem ekonomik ve politik devrimlerine olanak
sağlamıştır hem de yeni bilimsel keşiflerin oluşma koşullarını sağlamıştır (Hobson,
2006:293). Aynı şekilde kentsel gelişimin her evresinde doğu ve batı arasında, kente
dışarıdan gelen gezginler, tüccarlar, sığınmacılar, köleler ve hatta istilacı düşmanlar
aracılığıyla bir yandan bilimsel ve düşünsel etkileşim yaşanırken, bir yandan da kenti
oluşturan kurum ve yapılar yayılmıştır. Kent temelde biriktirme faaliyetinin en
yüksek yaşandığı yer olarak, çevresinden üretilen bilgi ve teknolojiden en yüksek
düzeyde faydalanmıştır.
Bilimsel ortamdaki en önemli kırılma noktalarından biri, Newton’un mekanistik
doğa anlayışının tam bir matematiksel formülasyonunu gerçekleştirerek, Copernicus,
Kepler, Bacon Galileo ve Descartes’in çalışmalarının muazzam bir sentezini
yapmayı başarmasıdır. Newton, Galileo’nun deneyciliğe olan inancını örnek alarak,
deneyi bir bilim yöntemi, doğayı araştırmanın tek doğru yöntemi olarak kabul
ettirirken, fizik alanında 2000 yıldan beri var olan, gitgide katlanarak büyümüş olan
yanlışlıkları ortaya sermiş, bilimcileri doğayı daha derinden incelemeye, çoğu kez
yanlış sonuçlara yol açan aceleci ve yüzeysel gözlemlerden kaçınmaya zorlamıştır.
1687’de yayınlanan “Principia”’nın (Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri)
yayınlanmasından önceki dönemde bilim ve insanlar bir cismin doğal durumunun
“durağanlık”, yani yerinde durma hali olduğunu düşünmekteydiler. Bixby’nin
(1997:158) ifadesiyle; “günlük yaşamda her şey hareketsizliğe doğru gider
görünüyordu. Su denize akıyor ve akması duruyordu; taş tepeden yuvarlanıyor ve
sonunda duruyordu. İnsan tarafından harekete geçirilen her şey sonunda duruyordu,
bu anlamda durağanlık her cismin ulaşmak istediği ideal durum olmalıydı.”
Hem bilimsel ve hem düşünsel dünyada, ayrı elemanların veya durumların bir araya
gelmesini vurgulayan klasik etkileşim (inter-action) modellerinin ortaya çıkmasını
sağlayan Newton düşüncesi, olayları gelişimsel bir süreç olarak, zaman ve mekanın
ayrık, dışsal ve kesin yapısı içerisinde değerlendirmekteydi (Dewey, J., & Bentley,
A. F., 1949). Newtoncu mekaniğin 18. ve 19. yüzyıllardaki zaferi, fiziği bütün diğer
bilimlerin kendisine göre ölçüldüğü katı bir bilim modeli olarak kabul ettirirken,
Newton’un keşifleri de insanın, hareketin doğal olduğu bir evrede yaşadığını
göstermiştir. Bu büyük bilimsel ve düşünsel devrim, getirdiği teknik gelişmelerle
beraber, özellikle motorlu taşıtların çalışma prensipleriyle, mekanik üretim
teknolojilerini geliştirmesiyle gündelik hayatta büyük değişimlere neden olmuştur.
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Alman felsefesinin temellerinden Kant, dünyanın algılanması için gereken iki
koşulun, bilginin maddesi olan dış koşullar ile bilginin biçimini belirleyen iç
koşulların varlığından bahsetmektedir. Bilgimizin maddesini duyularımız aracılığıyla
edindiğimizi ama bu malzemenin aklımızın özelliklerine göre şekillendiğini belirten
Kant (Moore & Golledge, 1976), bu anlamda insan bilgisinin temelinin insan bilinci
olduğunu düşünen Rasyonalizm ile, bilgiyi deneyim ve duyumlarla edinebileceğinin
düşünen Ampirizmi bir araya getirerek bu öğretisiyle bilimsel bilginin olanaklı
olduğunu göstermiş ve Newton fiziğini temellendirmiştir.
Düşünsel ve bilimsel dünyadaki bu gelişmeler sanayi devrimiyle birlikte teknolojik
gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Sert çeliğin hızlı ve ucuz üretilmesine imkân
veren gelişmelerle birlikte, ilk defa İngiltere’de sanayide kullanılmak üzere çelik
üretiminin başlaması, kentlerde hızla çoğalan fabrikalar, her türlü üretimde kullanılan
makineler, çeliğin yapısal kullanımıyla yükselen binalarla, kentlerin öncülük ettiği
bir sanayi devrimi başlamıştır.
1765'de James Watt’ın İskoçya'da buharla çalışan makineyi geliştirmesi (Hobsbawm,
1998a), 1825’de buharlı makinenin lokomotiflerde kullanılması, sonrasında da
gemilere uygulanmasıyla 1840'da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri
başlaması ve 1844'de ilk ticaret amaçlı telgraf servisinin hizmete sokulması
(Hobsbawm, 1998a) hem sanayi alanında üretim, tüketim ve dağıtım sistemlerinin
değişmesine hem de gündelik hayatta zamanın ve mekânın belirli bir bölgeye bağlı
olması durumunu değiştirmiştir. Sanayileşmenin hızla kentlere yayıldığı süreç
içerisinde, kentler arası ticaretin yöntemi deniz ve araba taşımacılığından, önceleri
buharlı trenlere ve motorlu taşıtlarla kara taşımacılığına kayarken, sonraları deniz
taşımacığı tekrar modernize edilmiş ve en uzak coğrafyalardan taşınan hammadde ve
ticaret ürünleri kentler arası ticaret ağını güçlendirmiştir.
Bir temel düşünsel kırılma da, Marx’ın toplumsal eleştirici araştırma tarzını keşfettiği
zaman yaşanmıştır. Marx’ın toplumsal felsefesi ve biliminin toplumsal düşünce
üzerinde hala güçlü bir etkide bulunması, ekonomi analizinin sosyalist dünyayla
sınırla kalmayıp tüm dünyada fiili olarak rağbet görmesi, onun düşünsel dünyayı
temelli değiştirdiğini kanıtlamaktadır. Marx, kapitalist toplumsal organizasyon
formlarının teknolojik yenilik sürecine hız verip maddi üretimi arttıracağını tahmin
etmiş ve bunun diyalektik bir şekilde, toplumsal ilişkileri değiştireceğini belirtmiştir
(Capra, 1992).
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Marx, Friedrich Engels ile birlikte, doğa olaylarını yorumlayışı ve kavrayışı
bakımından kökleri ilkçağa uzanan materyalist felsefeyle, doğa olaylarına yaklaşım,
inceleme ve anlama yöntemi olarak felsefede derin kökleşmiş geleneklere sahip olan
diyalektik görüşü bir araya getirerek diyalektik materyalist dünya görüşünü
yaratmışlardır. Yine Marx ve Engels tarafından ortaya konan tarihsel materyalizm,
diyalektik materyalizmin doğadan topluma doğru geliştirilerek tarihsel süreçlerin
anlaşılmasında ve açıklanmasında kullanılmasıyla formüle edilen yöntemsel yapı
olarak toplumsal değişmenin maddesel temele dayandığını savunmaktaydı. Bu dünya
görüşü ve yönteme göre, düşüncelerimizi ve bilincimizi toplumdaki maddi yaşam
koşullarının belirlediğini ve tarihsel gelişmenin de bu maddi ilişkilere göre
gerçekleştiğini savunan tarihsel materyalizm (Giddens, 2000) hem yeni bir tarihsel
bakış açısını hem de yeni bir toplumsal düzeni ortaya çıkarmıştır. Liberal
ekonominin doğmaya başladığı bu dönem içerisinde, ekonominin mekân ile organik
ilişkisi bir aracı ilişkisine dönüşmüş, kent arazilerinin dağılım ve mülkiyeti, ortaya
çıkan yeni toplumsal düzenler içinde yeniden üretilmiştir.
19. yüzyılın sonlarına doğru benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip
otomobillerin üretilmesi ve Henry Ford’un T modeli adındaki ilk seri üretim
otomobili yapması, kitlesel üretimin ve planlanmış bir akış hattının kullanımıyla
başlanması (Hobsbawm, 1998b) ile birlikte modern büyük ölçekli sanayinin temelleri
atılmaya başlanmıştır. Motorlu taşıtların seri üretimiyle kentlerde ve kentlerin
aralarında yeni bir yol sistemi olan “otoyol” üretilmiş, kentsel yapılaşma bu yeni
ulaşım aracının ürettiği temel ilkeye göre yeniden organize edilirken, kentlerin makro
formları bu yollarla tekrar biçimlenmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde Newtoncu
mekanik, doğa olaylarının ana teorisi rolünü yitirmiş, Maxwell’in elektrodinamiği ve
Darwin’in evrim teorisi açıkça Newtoncu modeli aşan kavramlar getirmiş ve evrenin
Descartes ve Newton’un tasarladığından çok daha karmaşık olduğunu göstermiştir.
Görecelik ve kuantum teorileriyle en yüksek noktasına erişen fizikteki bu iki
gelişme, Kartezyen dünya görüşünün ve Newtoncu mekaniğin bütün temel teorilerini
yerle bir etmiştir. Faraday ve sonrasında Maxwell tarafından elektrik ve manyetik
güçlerinin etkileri incelenmiş ve buluşlarının temel konusu haline gelmiştir. Güç
kavramını çok daha inceltilmiş güç alanı kavramıyla değiştiren bu iki fizikçi,
alanların kendi gerçeklikleri bulunduğunu ve maddi cisimlere herhangi bir referans
yapmadan incelenebileceğini ispatlayarak Newtoncu fiziği delmeyi başaran ilk
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insanlar olmuşlardır. Einstein’ın izafiyet teorisi ise uzay ve zaman kavramlarımızda
kesin bir değişime yol açmıştır. Bu teori insanlığı klasik fiziğin, olayların meydana
geldiği sahne şeklindeki mutlak uzay (mekân) ve uzaydan bağımsız bir boyut olarak
mutlak zaman düşüncelerini terk etmeye zorlamıştır. Uzay ve zaman kavramları
doğadaki fenomenleri betimlemede temel niteliktedirler ve bu kavramların izafiyet
teorisiyle kökten değişmesi, fizikte doğayı tanımlamak için kullanılmakta olan
kavramların tümünün değişimini gerektirmiştir. Bir parçacığın konumunu ne kadar
kesin bir şekilde belirlemeye çalışılırsa çalışılsın yerini tam olarak belirtmenin
mümkün olmadığını kanıtlayan Heisenberg ve öncülleri olan Maxwell ve Einstein,
kuantum mekaniğinin oluşumunu sağlamışlardır. Tanımladıkları dinamik ve kesin
olmayan dünya modeliyle, Newtoncu yani statik ve deterministik dünyayı kökünden
değiştirmişler ve gündelik insan ve fiziksel çevre ilişkilerini açıklamada dinamik ve
kesin olmayan modellerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuşlardır. Maxwell’in
elektromanyetik alan kuramını ve Einstein’ın görelilik kuramından faydalanarak
Dewey ve Bentley’ in (1949) tanımladığı, bir iletişim içerisinde aralarında birbirine
bağlı olan çeşitli öğeleri birbirinden bağımsız ve birbirlerini etkileyecek tarzda
harekete geçirme süreci olan transaksiyonel (dönüşümsel) süreç, hem kuantum
mekaniğinin gelişiminde hem de ileri teknoloji ürünü olan bilgisayarların
üretilmesinde yol gösterici olmuştur.
İletişim araçlarında radyoyla başlayan yayılma, 1930’larda ilk televizyon
yayınlarıyla birlikte hızlanmış, internet ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bilgisayar ve
mikroçip teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, ilkel sürümleri ABD Savunma
Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Kurumu’nun nükleer saldırılardan etkilenmeyecek
bir iletişim sistemi kurma çabasıyla geliştirilmeye başlanan internet, daha sonraları
da ABD’de bulunan 4 üniversitenin bilimsel çalışmalarını desteklemek için
kullanılmıştır. 1990’lara gelindiğinde de özelleştirme süreci ile temel internet ağları
işletmeciliğinden kamunun tamamen çekilmesi, ticarete dayalı internetin sınırlarının
gelişmesi ve grafiğe dayalı internet tarayıcılarının gelişimi ile tüm dünyada hızla
yayılmaya başlamıştır (Castells, 2008). 20. yüzyılın son çeyreğinde internet’in,
internet ile ilgili bilgisayarlı iletişim ağlarının oluşumu ve yayılması, yeni iletişim
sistemlerinin yapısını, ağın mimarisini, ağa bağlı olanların kültürünü ve iletişim
biçimini ebediyen değiştirmiştir (Castells, 2008:473). Elektronik iletişim ve
enformasyon sistemlerindeki gelişmeler de, gündelik hayattaki çalışma, alışveriş,
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eğlence, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri, yönetim gibi işlevlerle bu işlevlerin
gerçekleştirildiği uzamın giderek birbirinden ayrılması söz konusu olmaktadır
(Castells, 2008: 526).
Fizikte Newton’un mekanistik doğa anlayışı,

Maxwell’in

elektrodinamiği,

Einstein’ın görecelik teorimi, felsefede Kant’ın bilgi felsefesi, Marx ve Engels’in
diyalektik materyalist dünya görüşü, teknolojide telgraf, radyo, televizyon, buharlı
tren, otomobil, internet gibi çeşitli icatlar tarihsel süreç içerisinde toplumsal, siyasi
ve bilimsel temelde yapısal değişimleri tetiklemişlerdir. Gündelik hayatın evrimini
sürecindeki kırılmaları destekleyen düşünsel ve bilimsel ortamlardaki bu eylem, olay
ve düşüncelerin etki ve sonuçları fizikten felsefe ve sosyolojiye, biyolojiden
teknolojiye kadar birçok disiplin aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu düşünsel ve
bilimsel değişimlerin sonuçları üretim teknolojileri, politika, ekonomi ve coğrafya
gibi geniş bir alanı sahne edinerek, sanayileşme, modernleşme ve küreselleşmenin
sonuçlarıyla eş zamanlı bir etkileşim içinde gündelik hayat pratiklerinin tarihsel
kırılma

noktalarını,

yeniden

üretimini

ve

evrim

sürecindeki

gelişimini

oluşturmaktadır. Gündelik hayatın, kent mekânında biçimlenişini destekleyen kent
yönetim, idare, işleyiş ve içerik değişimleri ise, bu düşünsel, bilimsel, teknik ve
teknolojikler sayesinde gerçekleşme alanı bulmuşlardır.
Düşünsel ve bilimsel ortamdaki bu değişimler ve kırılmalar, hem teknik ve maddi
pratikler hem de sosyal bilimler ve toplumsal örgütlenmeler üzerindeki etkileriyle,
gündelik hayatı hep bir adım öteye taşımış ve evrimine neden olacak kırılmaların
altyapılarını hazırlamışlardır. Doğa olaylarının yorumlanmasındaki değişim ve
gelişimler, oluşan düşünsel birikimle birlikte bilimi ve teknolojiyi ileri taşırken, yeni
keşif ve buluşlarla gündelik hayata dâhil olan araçlar da gündelik hayatın zamansal
ve mekânsal pratiklerini değiştirerek yeni felsefi ve bilimsel bilgilerin üretimini
sağlamıştır.
Elbette farklı toplumsal bağlamlarda bu değişimler farklı dinamiklerle, farklı hızlarda
ve farklı yoğunluklarda gerçekleşmiştir. Ancak farklı zamanlarda ve farklı koşullarda
olsa da neredeyse tüm coğrafyalarda (bazı insansız topraklar ve alanlar ile halen ilkel
yapıda yaşayan kabile toplukları hariç) gerçekleşen sanayileşme, modernleşme ve
küreselleşme kapsamında özetlenen temel üç kırılma, etken düşünsel ve bilimsel
süreçlerin sonuçlarıyla birlikte gündelik hayatın dinamik ve eşzamanlı, süreçsel bir
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evrimini oluşturmakta (Çizelge 3.1), gündelik hayatın mekânsal olarak biçimlenişini
de kent mekânında yaşanan dönüşümler temelinde şekillendirmektedir.
3.5.

Bölüm Sonucu: Gündelik Hayatın Mekânsal Biçimlenişinin Temel

Dinamikleri
20. yüzyılın son yirmi ve 21. yüzyılın ilk on yıllık dönemi içerisinde, gündelik
hayatın evriminin, tarihte hiç gerçekleşmediği kadar çok boyutlu ve kaotik bir yapı
sergilediğini görülmektedir. Tarihsel süreç içerisinde gelişen toplumlar arası sınırlar
silikleşmiş, evrensel yerel kültür çekişmesi, melez olarak nitelendirilen kültürler,
mekânlar ve yapılar örgütlemiş ve inşa etmiştir. İletişim ve ulaşım ağlarının geldiği
nokta, zaman-mekân algıları üzerinde dönüştürücü bir etkide bulunmuştur. Mesafeler
metrelerle ölçülürken, dakikalarla ölçülmeye başlanmış, zamanın ve mekânın
mekanikleşmesi - yeniden örgütlenmesi ile olaylar ve eylemler, gerçekleştiği
uzamdan koparak, küreselleşmenin artık tüm dünyaya egemen olduğu bir döneme
girilmiştir. Tarihte ilk defa kentin nüfusu kır nüfusunu geçerek, gündelik hayatın
merkezi temel mekânı haline gelmiştir. Doğal ekonomi pazar ekonomisine
dönüşmüş, pazarın merkezileşmesi ardından, kentlerde küresel sermayenin
mekânsallaşması söz konusu olmuş, tüketim alışkanlıkları ve biçimleri dönüşür ve
dönüştürülürken, üretim mekanizmaları da

bir evrim geçirmiştir. Bireyin

uzmanlaşması, sonrasında da kitlesel üretim ve tüketimden kopuşu ifade eden esnek
uzmanlaşma ve uzmanlaşmış malların üretimi, bilgi teknolojileri üzerinden değişen
ve değiştiren bir gündelik eylemler zinciri, bir tüketim döngüsü yaratmıştır.
Gündelik hayatın pratikleri içerisinde evriminin ve bu süreçte yeni gündelik
pratiklerin üretilmesinin açıklanmasında, tez kapsamında temel alınan teorik
yönelme olan Rapoport’un kültür kavramı analizi, kültür - dünya görüşü - değerler imge ve şemalar - yaşam şekli - eylemler zincirinden oluşmakta, çevre ve yaşam
şeklinin kültürel kalıplar tarafından biçimlendirilen bir yapı sergilediğini ortaya
koymaktadır (Rapoport, 1977 ; Rapoport, 2004).
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Çizlege 3.1 : Gündelik hayatın evriminde temel kırılma noktaları ile düşünsel ve
bilimsel dünyadaki belirleyici öneme sahip değişimlerin, kent
mekânındaki dönüşümlerle eşzamanlı süreçsel gelişimi.
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Tarihsel süreç içinde gündelik hayatı, geçirdiği evrimin ana kırılma noktaları olarak
tespit edilen sanayileşme, modernleşme ve hala devam etmekte olan küreselleşme
süreci içerisinde ele alarak değerlendirmek, bütün bir evrim sürecinde içinde inşa
edilen mekân ve mekânsal pratiklerin kökenlerine ulaşma ve bugünle ilişkilerini
kurmada gerekli görülmüştür. Düşünsel ve bilimsel ortamlardaki değişimlerin,
kırılmaları hazırlayan süreçler üzerindeki etkisi de değerlendirilerek, değişen
gündelik pratiklerin gündelik hayatın evrimi sürecini oluşturmasında, kültürün,
dünya görüşleri, değerler, yaşam tarzları, imgeler ve beklentiler aracılığıyla pratikleri
eyleme dönüştürmesi ve üretilen yeni gündelik pratiklerin de evrim sürecine tekrar
dâhil olması esas alınmaktadır. Bu döngüsel sürecin oluşturduğu yeni gündelik
pratikler, gündelik hayatın mekansal biçimlenişinin temel dinamiklerini de
belirleyerek, kent değişiminin temel dinamikleriyle ilişkisinin kurulmasına yardımcı
olmaktadır (Şekil 3.3). Gündelik hayatın da pratiklerini belirleyen temel dinamikleri
olarak, “zaman-mekân kavrayışı, üretim-tüketim ilişkileri, kültür ve kimlik süreçleri,
birey ve toplum arası mücadele ve çekişmeler”, gündelik hayatın temel mekânı olan
kentlerde, gündelik hayatın mekânsal biçimlenişinde belirleyici olmuşlardır.
Gündelik pratiklerin zamansal değerlerle ilişkili yürütülen boyutunda, mekana ilişkin
kavrayış, yere bağlanma, ait olma duygusu, gündelik hayatın zamansal bölünüşüyle
birlikte değişmiştir. Zamansal ve mekânsal kavrayış, çerçevesinde algılanan dünyayı
yorum ve eylem düzeyinde değiştirmiş ve yeniden inşa etmiştir. İnsanoğlunun ilk
tarihsel edimi olan üretim, başka bir boyut kazanmış, önceleri basit üretim-tüketim
döngüsü içerisinde ilerleyen ekonomik sistemler, krizleri aşmada kullanacağı yeni
üretim şablonları üretmiştir. Tüketimin bir üretim olarak sunumu yanında, finans
ekonomisi üzerinden yürütülen üretim ve tüketim ilişkileri, devletlerden bireye
kadar, tüm gündelik pratiklere egemen olmuştur. Küresel ve yerel değerler, tüm
zamanlardan olduğundan daha fazla ve daha yoğun bir süreklilikte, tüm mekân ve
coğrafyalarda karşı karşıya gelerek, bir yandan kültür bir yandan da kimlik süreçleri
ile bu süreçlerin gündelik hayattaki görünüm ve etkinliklerini değiştirmiştir. İlk insan
topluluktan bu güne uzanan yapısı içerisinde, birey ve toplum (topluluk) arası
mücadele ve çekişmeler, diyalektik bir süreçte, dünya görüşlerinden, yaşam
tarzlarına, ideolojik yönelimlerden eylem sistemlerine kadar,

gündelik hayatın

pratikleri üzerinde değiştirici ve yapılandırıcı etkide bulunmuştur. İnsanın en temel
yaşam gereksinimlerinden, hem rutin hem de sıra dışı hareket, eylem ve
davranışlarına kadar, tüm üretimlerinin temel alanı olarak gündelik hayat, hem
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mekânsal biçimlenişinde hem de mekânsal pratiklerle ilişkisinde bu dört temel
kategori içerisinde ilişki kurmaktadır.

Şekil 3.3 : Gündelik hayatın evrimi ve mekansal biçimlenişinin kent değişimiyle ilişkisi.
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4.

GÜNDELĠK HAYATIN MEKÂNLA VE MEKÂNDA EVRĠMĠNĠN,

KENTLERĠN DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠNĠ YAPILANDIRMASI
Kentin insan yaşamının temel mekânı hale gelmesiyle birlikte gündelik hayat da
uzamını kent mekânında temellendirmiştir. Bir yandan rutin ile alışkanlığın
sıradanlığını, bir yandan da dönüşüm ve evrim ile yaşamın değişken ve dinamik
kaynağını oluşturan gündelik hayat, kent değişimini sorgulama ve anlamada bu
özellikleriyle etkin rol almaktadır.
Değişen, dönüşen ve evrim geçirip tekrar rutinleşmiş gündelik etkinlikler, insanın
varlığını beraber tanımladığı temel yaşam mekânlarında ve toplumsal ilişkilerini
içinde yürüttüğü kentte somutluk kazandırmaktadırlar. Kent değişimi ise, tüm bu
değişen, dönüşen ve evrim geçiren gündelik pratiklerin, mekânsal pratiklerin
etkileşimi içerisinde oluşmaktadır. Gündelik ve mekânsal pratiklerin, kent değişimi
üzerindeki ilke ve kurallarını belirleyici dizgesel etkisi, hem zamansal hem de
mekânsal olarak değişim sürecine ilişkin bir ilişkiler ve etkileşimler ağı
oluşturmaktadır. Bu dizgesel ilişki ve etkileşimler ağı süreçsel olarak bir “yapı”
niteliğindedir.
Gündelik hayatın evriminin mekânla ve mekânda evrimi, bu yapıyı oluşturan,
dolayısıyla da bu süreci yapılandıran olgudur. GHMVME’nin, kent değişim
süreçlerini yapılandırması tezi, öncelikle, tez strüktürünün ilk kısmını oluşturan
gündelik hayatın evriminin mekân ve mekânsal pratiklerin değişimiyle ilişkisi
çerçevesinde, ikinci aşamada GHMVME’nin, değişimin inceleme düzeyleri olan
konut çevresi ve konut ölçeğiyle ilişkisi çerçevesinde, üçüncü aşamada tezin
kavramsal çerçevesi çizilerek değişim süreci yapılandıran etken sistemler ve yapısal
etkenler

aracılığıyla,

teorik,

betimleyici

ve

yorumlayıcı

bir

yaklaşımla

açıklanmaktadır. Değişen ve inşa edilen mekân ve mekânsal pratiklerle kentlerin
değişim süreçleri etkileşimin merkezinde duran “değişim” olgusu, gündelik hayatın
mekânla ve mekânda evriminin yapılandırıcı etkisi üzerinden anlaşılması
sağlanırken, tez kapsamında ele alınan durum kent değişiminin süreçsel olarak
yapılanma durumudur.
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4.1.

Gündelik Hayatın Evriminin, Mekân ve Mekânsal Pratiklerin DeğiĢimi

Ġle ĠliĢkisi
Gündelik yaşamın sürekliliği doğrudan güdülenmiş bir olgu olmayıp, pratiklerinin
rutinleşmesi içinde sağlama alınmaktadır. Gündelik hayatın değişen pratikleri bir
rutinleşme süreci içerisinde mekâna dair uygulamalar, eylemler ve davranışlar
bütünü olan mekânsal pratiklerle ve mekânlarla etkileşim içerisindedirler. Günlük
hayatında bir dizi rutin davranışı ve eylemi yapma durumda olan birey ve
topluluklar, bu davranış ve eylemlerinin gerçekleştiği zamansal ve mekânsal
bağlamları da etkilemiş ve dönüştürmüştür. Birey ve toplulukların bu davranış ve
eylemlerindeki değişimler, mekânın ve mekânsal pratiklerin yeniden üretimini ve
dönüşümünü sağlarken, yeni davranış ve eylemlerin de oluşmasına neden olarak geri
dönüşümsel bir süreç oluşturmaktadır.
Hayatın, aralarındaki yolculuk ile şekillendiği ve değiştiği kent ve konut, mekânsal
olarak bir yaşam alanıyken, sosyolojik olarak bir eylem alanı, psikolojik olarak bir
davranış alanı, politik olarak bir söylem alanı, ekonomik olarak bir kaynak alanı,
felsefi olarak ise bir varoluş alanıdır. Gündelik hayatta gerçekleştirilen eylem,
davranış ve söylemlerin yöntem ve uygulama biçimleri, yani pratikleri, tüm bu
sistemlerin etkileşimi içinde uzamsal olarak şekillenir ve evrilir. Mekân ve mekânsal
pratikler ise, hem maddi örgütlenme hem de sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel bir
varlık alanı olarak, gündelik hayatın bu uzamsal evriminde, bir yandan araç, bir
yandan da sahne ve aktör niteliğindedir. Bu nedenle gerçekleşen bu evrim “mekanla
ve mekanda” gerçekleşmektedir.
Gündelik hayatın evrimindeki temel kırılma noktalarıyla kent mekânında yaşanan
dönüşüm ve kırılmaların eşzamanlı süreçsel gelişiminin (Çizelge 3.1) ve kent
değişiminin temel dinamiklerinin (Şekil 2.4) birlikte değerlendirilmesi sonucunda,
gündelik hayatın pratikleri ile mekânsal pratiklerin arasındaki ilişkinin gerçekleştiği
iki temel kategori, “antropolojik ve psikolojik” çerçeve ile “ekonomik ve politik”
çerçeve olarak tespit edilmektedir. Gündelik hayatın evrimi sürecinde değişen ve
kırılma yaşayan bireysel, toplumsal, ekonomik ve politik ilişki ve eylemler, mekânla
ve mekânsal pratiklerle bu temel kategoriler çerçevesinde etkileşim içine
girmektedirler. Etkileşimin temel araçları ise maddi akış ve aktarımlar ile psikolojik
ve kültürel araçlar olarak öne çıkmaktadır. Etkileşim içinde bulunan mekânsal ve
gündelik unsurlar, bu etkileşimi bir yandan ekonomik ve politik çerçevede
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gerçekleşen maddi akış ve aktarmalarla, bir yandan da antropolojik ve psikolojik
çerçevede gerçekleşen sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel süreçlerin aracılığıyla
gerçekleştirmektedirler. Ekonomik ve politik çerçeve içerisinde gerçekleşen maddi
akış ve aktarmaları oluşturan etkenler; ekonomik sistemler, zaman-mekân
örgütlenme düzenleri, üretim ve tüketim sistemleri, antropolojik ve psikolojik
çerçevede gerçekleşen psikolojik ve kültürel araçları oluşturan etkenler ise, birey ve
toplum yapısındaki işlevsel ve sınıfsal değişimler, kimlik ve kültür mücadeleleri
olarak belirlenmiştir.
Mekânsal değişim ve gündelik hayatın evrimi arasındaki bu etkileşimli döngüde,
maddi akış ve aktarmaların üretildiği ekonomik ve politik sistemler çerçevesinde,
mekânın değer-üretim ilişkileri ve zamansal örgütlenmesi düzenlenirken, mekân ve
mekânsal pratikler sadece etkilenen değil etkileyen bir role de sahiptirler. Aynı
zamanda psikolojik ve kültürel araçları belirleyen, bireysel ve sınıfsal yapılanma ve
kimlik-kültür

mücadeleleri de içeriğinin belirlendiği

mekânsal koşullardan

etkilenmektedir.
Gündelik hayattın evriminin mekân ve mekânsal pratiklerle etkileşimi, bir yandan
kültürel, psikolojik ve maddi araçlarla gerçekleşirken, bir yandan da tarihsel süreç
içerisinde bir anda gerçekleşemeyen, ancak zaman içerisinde mümkün olabilen geniş
çaplı düşünsel değişimlerle mümkün olabilmektedir. Örneğin, kapitalizmin mekânı
kontrol altına alabilmesi hem sanayileşme süreci sonrası üretimin ve toplumsal
örgütlenme biçiminin değişmesiyle hem de mekânın materyalist dünya görüşüyle
okunabilmesini sağlayan düşünsel altyapının zaman içinde oluşmasıyla mümkün
olmuştur. Bu çerçevede, gündelik hayat ile mekân ve mekânsal pratiklerin
etkileşimiyle yaşanan değişimler, değişimi sağlayan eylem ve etkilerin yanında
değişimin koşullarını olanaklı kılan düşünsel altyapının oluşumuyla gerçekleşmiştir.
Gündelik hayatın birlikte evrildiği tüm mekân ve mekânsal pratiklerin değişimi hem
insanların en temel barınakları olan konutu, hem yaşam ve etkileşim çevrelerini
oluşturan konut çevrelerini hem de kentin tüm örgütlenmesini etkileyerek, makro,
mikro ve mezzo değişim düzeylerini kapsayan “kent değişimi” sürecini, kent
değişiminin temel dinamikleri ve diyalektik temelli mekanizmalar aracılığıyla
oluşturmaktadırlar (Şekil 4.1).
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ġekil 4.1 : Gündelik hayatın evrimi ve mekânsal değişim etkileşimi ile kent
değişimi sürecinin oluşması.
Kent, konut çevresi ve konut mekânı ilişkisel bir bütün olarak değerlendirilmesiyle,
gündelik ve mekânsal pratiklerin, değişimin evreni ve temel yasaları çerçevesinde,
sosyal ve mekânsal diyalektikler içerisinde tekrar ve tekrar üretilmesi, tez
kapsamında hem gündelik hayatın evriminin mekânsal biçimlenişinin hem de kent
değişiminin çözümlenmesinde temel rol almaktadır.
Kent değişimi, temel dinamiklerinin ana kategorileri olan (Şekil 2.4’te özetlenmiş
olan), ekolojik, toplumsal, ekonomik, politik ve psikolojik dinamikler çerçevesinde
bir yandan birey-toplum, cemaat-cemiyet, yerel-küresel, kendi-öteki, yönetilen
(yurttaş)-yöneten (devlet/iktidar), manevi (psikolojik/idealist) ihtiyaçlar-maddi
(ekonomik/materyalist) ihtiyaçlar gibi sosyal diyalektikler ile, bir yandan da bu
sosyal diyalektiklere karşılık gelen özel-kamusal, kaos-düzen, ev-kent, dinlenmehareket, evde olma-özleme, ön-arka, yüksek-alçak, kullanım değeri-değişim değeri
gibi mekansal diyalektiklerin etkileşimi içerisinde sürekli bir hareket, bütünlük,
çatışma ve değişim içinde (Şekil 4.2) oluşmaktadır (Altman & Gauvain, 1981 ;
Dovey, 1985, 2005 ; Lawrence, 1989 ; Uraz&Turgut, 1997). Kent değişimlerinde
belirleyici öneme sahip süreçlerin yapısını oluşturan, kent değişiminin ekolojik ve
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psikolojik, toplumsal, ekonomik ve politik dinamiklerinin bu diyalektikler
çerçevesinde gelişmesidir.

ġekil 4.2 : Kent değişiminin temel dinamiklerinin içinde hareket ettiği sosyal ve
mekânsal diyalektikler.
Kent değişiminin temel dinamiklerinin içerisinde hareket ettiği sosyal diyalektikler
çerçevesinde;
•

birey özgürleşmeye çalışırken, toplum uzlaşmaya ve birleşmeye çalışmakta,

•

cemaat doğal iradesiyle samimiyet üzerinden bağlarını yüzyüze bir ilişki

içerisinde toprağa bağlı olarak geliştirirken, cemiyet rasyonel iradesiyle suni
bağlarını

hukuki

sözleşmeler

uyarınca

mesafelendirme

çerçevesinde

gerçekleştirmekte,
•

küresel değerler tüm dünyada yayılmaya ve kültürleri benzeştirmeye

çalışırken, yerel değerler keskin sınırlar çizmekte, kültürleri ayrıştırmaya ve
farklılaştırmaya çalışmakta
•

kendi kavramı, başkalarının etkisi olmadan kişinin öz varlığını, aidiyeti ve

başkalarıyla benzerliklerini vurgularken, öteki kavramı ise farklılardan yola çıkarak
bir dış grubun yaratılmasını ve kendinden olmayanların ötekileştirilmesini
vurgulamakta,
•

yönetilenler (yurttaşlar) politik kurumları ve otoriteyi dönüşümlü bir temsil

temelinde belirler ve anayasal haklarını sağlarken, yönetenler (devlet/iktidar) ise
temsil ettikleri otoritenin güç ve hegemonya aracılığıyla ile devamlılığını ve
denetimini sağlamakta,
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•

manevi (psikolojik/idealist) ihtiyaçlar, düşünme, hareket etme ve duygulanma

süreçleriyle

varoluşu

anlamsal

temellinde

kurgularken,

maddi

(ekonomik/materyalist) ihtiyaçlar varoluşu maddi değerler ve düşünceler temelinde
kurgulamaktadır.
Kent

değişiminin temel dinamiklerinin içerisinde hareket

ettiği mekansal

diyalektikler çerçevesinde;
•

kamusal mekânlar tüm yurttaşlar için üretilmiş, sahipleri tarafından (devlet,

belediye veya özel kuruluşlar) kullanımı herkese eşit olarak paylaştırılan alanlarken,
özel mekânlar kullanıcıları tarafında sınırları içindeki yaşamın kontrolün ancak
kendileri tarafından sağlanabileceğini vurgulamakta,
•

kaos belirli bir biçime girmemiş ve mekânsal öğelerin ayrışmamış bir

karışımını, organik olarak biçimlenmeyi ve tehlikeyi ifade ederken, düzen belirli bir
biçim, yöntem ve yasalara göre kurulmuş, tasarlanış ve güvenli bir mekânı ifade
etmekte,
•

kent kamusal alanı kapsayan eylemlerle birlikte kişinin yaşam alanı dışında

kalan mekânı oluştururken, ev ise özel eylemleri ve işleri kapsayan niteliğiyle
içerideki yaşama mekânını oluşturmakta,
•

hareketle, ev ile kentteki kamusal alan arasındaki yolculukları tanımlarken,

dinlenmeyle ise evin ile yakın çevresindeki özel nitelikli alanlardaki temel yaşam
aktiviteleri tanımlanmakta,
•

evde olma kişinin ihtiyaç duyduğu aidiyet, mahremiyet, kişisel alan ve

bölgesel davranışın, dinlenme eylemini içerisinde gerçekleştirdiği durumken, özleme
ise bu ihtiyaçlara duyulan gereksinmeyi ifade etmekte,
•

ön, sembolik yapısıyla karşılama, eve ulaşma ve bu temelde yaşama mekânını

göstermekteyken, arka ise gizli yapısıyla günlük ve korunaklı yaşamın mekânını
ifade etmekte,
•

yüksek, mekânı sınırlayan tanımlayıcı objelerin referans alınan mekâna göre

yukarıdaki ve üstteki varlığını ifade ederken, alçak mekânın sınırlarını ifade eden
objelerin aşağıda ve alttaki varlığını ifade etmekte,
•

kullanım değeri mekânın öznel ve gereksinimden doğan değerini ifade

ederken, değişim değeri mekânın nesnel ve maddi olarak tüketim nesnesi olmasından
doğan değeri ifade etmektedir.
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Gündelik hayatın pratiklerinin, mekân içerisinde ve mekânla gerçekleştirilen, tüm
eylemleri ve mekânın zamansal varlığını da içeren mekânsal pratiklerle etkileşimi
içerisinde, tüm bu sosyal ve mekânsal diyalektikler, değişimin koşullarını
hazırlamakta, kültürün eylem sistemlerini üreten değişim ve etkileşim zinciriyle ve
mekân üretiminin etken süreçleriyle yeni gündelik ve mekânsal pratiklerin
oluşumuna imkân vermektedirler. Kent değişiminin temel dinamikleri olan ekolojik
ve psikolojik, toplumsal, ekonomik ve politik dinamikler, bu sosyal ve mekansal
diyalektikler içerisinde hareket etmekte, kent değişimi düzeylerinin (kent, konut ve
konut

çevresi),

temel

pratiklerin değişimi

ile

ilişkisi de

bu

çerçevede

tanımlanmaktadır.
Kentin değişiminin bir bütün olarak kavranması amaçlandığından ve bu nedenle de
konu alanının farklı ölçeklerde konuttan kente uzanan durumundan ötürü, tezin
amacına yönelik teorik çalışmalar, birden fazla teorik tabana ve modele
dayandırılmaktadır. Bağımlı değişken olarak ele alınan, kentin mekânsal değişimi ve
gündelik hayatın evrimi, onları etkileyen ve belirleyen süreçler ve olgular
incelenerek, farklı bilimlerin ara kesit alanlarını kapsayan bir çalışma tasarlanmıştır.
Çevre ve davranış arasındaki ilişkiyi tümel bir yaklaşımla ele alan ve kültürdavranış-mekan etkileşimine antropolojik ve psikolojik yaklaşımlarla eğilen ekolojik
modellerden (Turgut, 1990:16) Rapoport’un kültürel yaklaşımı, kişi/psikolojik
süreçler/fiziksel-sosyal çevre bileşenlerini bir bütün olarak analiz eden dönüşümsel
temelli teorilerden Altman’ın konutu fizyolojik, psikolojik ve kültürel bir ünite
olarak analiz eden kavramsal çerçevesinin kent değişimi olgusuna uyarlanışı ve de
Dovey’in evi uzamsal ve sosyal diyalektik içinde yorumlayan evin diyalektiği
kuramı olarak belirlenen teorik yönelmeler oluşturulan kavramsal çerçeve içinde
değerlendirilmektedir. Değişimin ekonomik, politik ve toplumsal dinamiklerinin
mekân ve mekânsal pratikler üzerindeki etken süreçlerini açıklamada ise
Lefebvre’nin mekân üretimine ilişkin ilkeleri ile Marx’ın üretim ilişkileri ve
metalaşma kavramları temel alınmıştır. Gündelik hayatın evriminin mekânla ve
mekânsal pratiklerle etkileşimini gerçekleştiren, maddi akış ve aktarmalarla,
psikolojik ve kültürel araçlar, değişimin makro, mezzo ve mikro ölçekleri olan kent,
konut çevresi ve konut kapsamında değerlendirilmektedir.
Tezin, değişimin bağlamları ve farklı görünümlerin yok sayılamayacağı nedeniyle
belirlenen temel yaklaşımı olan, psikolojik ve çevresel olayların değişken
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ilişkilerinin bir bütün içinde incelenmesine imkan veren dönüşümsel (transactional)
yaklaşım çerçevesinde, bu metodun dört temel görünümü olan “insanlar, psikolojik
süreçler, fiziksel çevre ve zamansal değerlerden” (Altman, I., Werner, C. M., Oxley,
D., 1985) dört temel görünüm olarak; fiziksel çevre olarak makro, mezzo ve mikro
ölçeklerden konuttan kente ve kentten konuta uzanan inşa edilmiş bütüncül bir çevre
olarak kent; zamansal değer ve ölçek olarak tarihsel kırılma noktaları olarak
sanayileşme, modernleşme ve 1980 sonrası ivme kazanan ve halen devam eden
küreselleşme süreci ve sosyal bağlam olarak da gündelik hayatın öznesi olan, kentte
yaşayan farklı ekonomik ve kültürel yerleşimci grupları ve bireyler şeklinde
belirlenmiştir. Dönüşümsel yöntemin psikolojik süreçler görünümü ise; gündelik ve
mekânsal pratikleri dönüştüren psikolojik ve kültürel süreçler olarak belirlenmiştir.
Konuttan kente ve kentten konuta uzanan bütüncül yapıyı açıklamak içinse,
Dovey’in evin içerisi ve dışarısı arasında gidip gelen yolculuklarla anlam kazandığını
ve ev kavramının anlaşılmasının da, zaman içinde gerçekleşen diyalektik süreçlerin
ve dönüşümlerin anlaşılmasıyla mümkün olduğunu belirten kuramına (Dovey, 1985)
dayanarak, konuttan ve kente uzanan diyalektik bir bütün kurulmakta ve değişen
mekân ve mekânsal pratiklerin kentlerin değişim süreçleri yapılandırması bu bütün
üzerinden açıklanmaktadır.

ġekil 4.3 : Gündelik hayatın mekân ve mekânla evriminin ve kent değişimiyle
ilişkisi.
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Sonuçta kent değişimi olgusu, gündelik hayatın evriminin psikolojik ve kültürel
süreçler ile maddi akış ve aktarmalar yoluyla, mekan ve mekansal pratiklerle
etkileşimi ve değişimin, temel toplumsal, ekonomik, politik, ekolojik ve psikolojik
dinamiklerin

sosyal

ve

mekansal

diyalektikleri

içerisindeki

hareketiyle

şekillenmektedir (Şekil 4.3).
4.2.

Gündelik Hayatın Mekânla ve Mekânda Evriminin Konut ve Konut

Çevresiyle ĠliĢkisi
Büyük ölçekli kentsel alanlar ile kent mekânlarını içeren kent değişiminin makro
düzeyi, kentin hem ekonomik, politik ve toplumsal örgütlenme ve işlevinde hem de
morfolojik ve mekânsal oluşumundaki değişimleri kapsamaktadır. Konut alanları ve
konut alanlarının yakın çevresini oluşturan kamusal ve özel mekânları içeren kent
değişiminin mikro ve mezzo düzeyi ise, konutların kendi fiziksel, kültürel ve
psikolojik yapılanmaları ile konutların bir araya geliş biçimlerindeki faktörleri
kapsamaktadır.
Gündelik hayatın evrimi, beraberinde gündelik hayatın mekânsal biçimlenişini de
değiştirerek, konutun iç düzeni ve kullanım biçimleriyle birlikte, diğer konutlarla bir
araya geliş biçimlerini, birlikte tanımladığı dış mekânları, bu doku içindeki dolaşım
ve erişim düzenlerini, yapılaşma boyutunu da değiştirmektedir.
İnsan ve çevre arasındaki ilişkiler bütünü ve konutun anlamla donatılmış hali olan ev,
hem fiziksel bir mekan hem de bilişsel bir kavram olarak, hem değişim hem de
süreklilik içinde bulunmakta, kişi ve dünya arasında, insan, yer, geçmiş ve gelecek
ile ilgili seri bağlılık içermekte, insanı geçmişe, geleceğe, fiziksel çevreye ve sosyal
dünyaya bağlayan bir form olarak (Dovey, 1985:44) gündelik hayatın evriminin ve
mekansal değişimlerin en somut sahnesidir. Konut, fiziksel çevrenin bir elemanı
olarak, mekânla ve mekânsal pratiklerle düzenli ilişkileri mümkün kılan, hem bir
mimari ve kültür ürünü, hem de karmaşık psiko-sosyal bir alan niteliğini birlikte
taşımaktadır. Konut düzeyinde mekanın oluşumunu iki farklı sürece dayandıran
Turgut (1990:51), kültürel faktörlerle mekân arasındaki doğrudan etkileşimi ele alan
“normatif etkileşim süreci” ile kültür mekan etkileşiminin dolaylı yapısını inceleyen
“bilişsel ve davranışsal etkileşim sürecinin” birbirlerinden bağımsız olarak belirlenip
analiz edilemeyeceğini belirtmektedir. Çünkü normatif kavramlar olan kültürel
değerler, kurallar, normlar mekân formunu ve davranışsal süreçleri doğrudan
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etkilerken, psikolojik ve zihinsel süreçlerle de dolaylı olarak etkilemektedir.
Gündelik hayatın evriminin değiştirdiği mekân ve mekânsal pratikler, konut ve konut
çevresinin değişimini,

hem bir psiko-sosyal alan olan sosyo-kültürel ve sosyo-

psikolojik varlık alanı temelinde hem de mimarlık ürünü olan maddi örgütlenme
alanı temelinde etkin süreçler ve etkin sistemlerle belirlenmektedir (Şekil 4.4).
Konutun diğer konutlarla bir araya geliş biçimlerini, birlikte tanımladığı dış
mekânları, dolaşım ve erişim düzeylerini tanımlayan konut çevresi ise, semt, mahalle
ve sokak düzeyinde, konut ile kent arasında bir geçiş düzeyi olarak, hem sosyal hem
mekânsal yapısıyla, bir yandan değişim bir yandan da süreklilik içerisindedir. Konut
ve konut çevrelerinin içerdiği fiziksel ve sosyal bağlamlarındaki çelişki, çatışma ve
zıtlıklar, diyalektiğin, hareket, bütünlük, çatışma ve değişim ilkeleri çerçevesinde
etkileşime girmektedirler. Değişimin kaynağını oluşturan bu diyalektik etkileşimler,
insan ve çevresi arasında mekânsal, psikolojik ve kültürel bir bağ oluşturan konut ve
kent mekânında değişimin kaynağını oluşturmaktadırlar.

ġekil 4.4 : Konut ve konut çevresinde değişiminin etkenleri.
Özellikle konutun anlamını ve değişimi, “birey ve toplum, kendi ve öteki, kadın ve
erkek, misafir ve ev sahibi, açıklık ve kapalılık, görülebilirlilik ve saklanmışlık” gibi
sosyal diyalektikler ile, bu sosyal diyalektiklere karşılık gelen “iç ve dış, düzen ve
kaos, genel ve özel” gibi temel diyalektikler temelinde “ön ve arka, aşağı ve yukarı,
temiz ve kirli, güvenli ve tehlikeli, gece ve gündüz, evde olma ve özleme, dinlenme ve
hareket” gibi mekansal diyalektiklerle açıklanabilmektedir (Altman & Gauvain,
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1981 ; Dovey, 1985, 2005 ; Korosec-Serfaty,1985 ; Lawrence, 1989 ; Uraz
&Turgut,1997) (Şekil 4.5).

ġekil 4.5 : Konutun ve konut çevresine ait diyalektikler.
Tez kapsamında, gündelik hayatın evrimi ve mekânsal değişimin etkileşiminin,
mahalle ve sokak düzeyini oluşturan konut çevresi ile konut düzeyini düzenleyen
diyalektiklerden, mekânsal diyalektikler;


konut veya yakın çevrede tanımlanmış bir psiko-sosyal alan içerisinde ya da
dışarısında olma karşıtlığını içeren “iç ve dış”,



korunaklı ya da korunaksız olma karşıtlığını içeren “güvenli ve tehlikeli”,

“düzen ve kaos”,


evdeki ve evin dışındaki gündelik aktivitelerin tanımladığı “evde olma ve
özleme”, “dinlenme ve hareket”,



sembolizmi ve gizlemeyi tanımlayan “ön ve arka”,



konumsal yüksekliği belirleyen “aşağı ve yukarı (yüksek ve alçak)”,



evin dışarısı ve içerisi ayrımında belirginleşen “temiz ve kirli”,



kullanımdaki zaman dilimlerini belirleyen “gece ve gündüz”,

karşıtlıklarını ve ilişkilerini olarak ortaya çıkarken, sosyal diyalektikler ise,


aynı zamanda bir sosyal sistem ve alan olan konut ve konut çevresinde,

bireyin kontrolüyle bu kontrol dışında kalanları tanımlayan "birey ve toplum”,


tanımlanmış grup niteliği ile grubun dışında kalanları işaret eden “kendi ve

öteki”,


mekânın temel kullanıcısı ile dışında kalanları tanımlayan “misafir ve ev

sahibi”,


dışarı ile içerisi arasında fiziksel ve psikolojik sınırlamayı sağlayan

“görülebilirlilik ve gizlilik”, “açıklık ve kapalılık”,
95

karşıtlıklarını ve ilişkilerini olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Mekânın yere dönüşmesi ve anlamlandırılmasını sağlayan mahremiyet, kişisel alan,
egemenlik alanı ve kendileme süreçleri içerisinde yer alan gerilim, çelişki ve
zıtlıklar, sosyal ve mekânsal diyalektikler aracılığıyla konut ve konut çevresindeki
mekânın hem fiziksel hem de sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik yapılanmasını
düzenlemekte, böylece gündelik hayatın pratikleri ile mekânsal pratiklerin etkileşimli
bir çerçevede değişimini olanaklı kılmaktadırlar. Konut ve konut çevresine ilişkin
diyalektikler, kent değişim dinamiklerinin içerisinde hareket ettikleri diyalektiklerle
birlikte, gündelik hayatın evrimi ile mekân ve mekânsal pratiklerin değişimi
etkileşiminin kent değişimi olgusuyla ilişkilendirmede temel rol oynamaktadır (Şekil
4.6).

ġekil 4.6 : Konut ve konut çevresinin kent değişimiyle ilişkisi.
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4.3.

Gündelik Hayatın Mekânla ve Mekânda Evriminin, Kentlerin DeğiĢim

Süreçlerini Yapılandırması: Kavramsal Çerçeve
Gündelik hayatın evrimi ile mekân ve mekânsal pratiklerin değişimi arasındaki ilişki,
bir yandan kent değişiminin kent, konut çevresi ve konut düzeylerindeki değişime
kaynaklık yapan diyalektiklerle ve etkileşimin araçları olan maddi akış ve
aktarmalar, psikolojik ve kültürel süreçlerle şekillenirken, bir yandan da diyalektik
ilişkilerin çelişki ve karşıtlıklarından beslenen, gündelik hayatın mekânsal
biçimlenişini yapılandıran aktör, araç ve sahnelerle temellenmektedir.
Gündelik hayatın pratiklerinin ve evriminin, mekânsal pratiklerle ve değişimiyle
etkileşimi içerisinde, kültürü eylem sistemlerine dünya görüşleri, değerler, imgeler,
yaşam tarzları, beklentiler temelinde bağlayan süreçlerle, mekânların ve mekânsal
pratiklerin değişimindeki anlamlandırma, kimlik sembolizmi, karşılaşma, komşuluk,
mülkiyet ilişkileri, değer ve üretim biçimleri, ekonomik üstyapı ve fiziksel altyapı
sistemleri temelindeki etken süreçler yoluyla, bir yandan yeni gündelik ve mekânsal
pratikler oluşurken, bir yandan da gündelik hayatın mekânsal biçimlenişi
değişmektedir. Sanayileşme, Modernleşme ve Küreselleşme gibi gündelik hayatın
evrimi sürecindeki kırılmaları, düşünsel ve bilimsel ortamlardaki değişimlerin de
etkisiyle hazırlayan süreçler içerisinde, mekânsal pratiklerin temellerini oluşturan
bilişsel (sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik varlık alanı olarak) mekânda ve fiziksel
(maddi örgütlenme alanı olarak) mekânda yapısal dönüşümler söz konusu
olmaktadır. Etkileşim içinde bulunan mekânsal ve gündelik pratikler, bu etkileşimi
bir yandan ekonomik ve politik çerçevede gerçekleşen maddi akış ve aktarmalarla,
bir yandan da antropolojik ve psikolojik çerçevede gerçekleşen psikolojik ve kültürel
süreçlerle

gerçekleştirmektedirler.

Ekonomik

ve

politik

çerçeve

içerisinde

gerçekleşen maddi akış ve aktarmaları oluşturan etkenler olarak; ekonomik sistemler,
zaman-mekân örgütlenme düzenleri, üretim ve tüketim sistemleri, antropolojik ve
psikolojik çerçevede gerçekleşen psikolojik ve kültürel araçları oluşturan etkenler
olarak ise, birey ve toplum yapısındaki işlevsel ve sınıfsal değişimler, kimlik ve
kültür mücadeleleri öne çıkmaktadır. Gündelik hayatın birlikte evrildiği tüm mekân
ve mekânsal pratiklerin değişimi, hem insanların en temel barınaklarını olan konutu,
hem yaşam ve etkileşim çevrelerini oluşturan konut çevrelerini hem de kentin tüm
örgütlenmesini etkileyerek, makro, mikro ve mezzo değişim düzeylerini kapsayan
“kent değişimi” sürecini “yapılandırmaktadır”. Her kentin tarihselliği, özgün sosyal
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ve kültürel dokusu içinde, farklı zaman dilimlerinde, farklı biçimlerde yaşanan ve
sonuçlanan bir süreç olarak düşünülerek, kent değişiminin makro, mezzo ve mikro
inceleme düzeyleri olan, kent,

konut ve konut çevresi düzeylerinin mekansal

temellerinden, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik varlık alanı olarak mekan ile maddi
örgütlenme alanı olan mekan olgularının, kentin geçtiği tarihsel evreleri, eski yapıları
ve ilkel işlevleri açıklayan farklı kuramlar üzerinden çözümlenmesi sonucunda, kent
değişiminin temel dinamikleri, ekolojik ve psikolojik, toplumsal, ekonomik ve
politik dinamikler olarak belirginleşmektedirler.
Gündelik ve mekânsal pratikler, kent değişiminin kaynağını oluşturan sosyal ve
mekânsal diyalektikler içerisinde tekrar ve tekrar üretilip etkileşime girerken, kent
değişiminin temel dinamikleri de bu sosyal ve mekânsal diyalektikler içerisinde
hareket etmektedir. Kent değişimi temel dinamiklerinin ana kategorileri olan
ekolojik, toplumsal, ekonomik, politik ve psikolojik dinamikler, bir yandan bireytoplum, cemaat-cemiyet, yerel-küresel, kendi-öteki, yönetilen (yurttaş)-yöneten
(devlet/iktidar), manevi (psikolojik/idealist) ihtiyaçlar-maddi (ekonomik/materyalist)
ihtiyaçlar gibi sosyal diyalektiklerin, bir yandan da bu sosyal diyalektiklere karşılık
gelen özel-kamusal, kaos-düzen, ev-kent, dinlenme-hareket, evde olma-özleme, önarka, yüksek-alçak, kullanım değeri-değişim değeri gibi mekansal diyalektiklerin
etkileşimi içerisinde sürekli bir hareket, bütünlük, çatışma ve değişim içinde
oluşmaktadır. Mahalle ve sokak düzeyini oluşturan konut çevresine ve konuta ilişkin
diyalektikler ise, iç ve dış, güvenli ve tehlikeli, düzen ve kaos, evde olma ve özleme,
dinlenme ve hareket, temiz ve kirli, gece ve gündüz gibi mekansal diyalektikler ile ve
birey ve toplum, kendi ve öteki, kadın ve erkek, misafir ve ev sahibi, açıklık ve
kapalılık gibi sosyal diyalektikler olarak, kent değişim dinamiklerinin içerisinde
hareket ettikleri diyalektiklerle birlikte, gündelik hayatın evrimi ile mekan ve
mekansal pratiklerin değişimi arasındaki etkileşimin, kent değişimi süreçlerinde
belirleyici olmasını sağlamakta ve kent değişimi düzeylerinin (kent, konut ve konut
çevresi) temel pratiklerin değişimi ile ilişkisi de bu çerçevede tanımlanmaktadır.
Kent değişimi olgusu, hem bütünleştiği hem de etkisinde olduğu daha geniş yapılar
çerçevesinde var oluğu için, ona yapı özelliği kazandıran, tanımlayan, kurallarını ve
kaynaklarını belirleyen etkenler ve dizgeler tarafından kurgulanmaktadır. Kent
değişiminin bir yapı sergilemesi durumu, bu değişimi etkileyen etmenler ve
değişimin dinamikleriyle, değişimin gerçekleştiği düzeylerin ilişki ve etkileşiminin
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birlikte oluşturdukları sistemi, yani dizgeyi tanımlamaktadır. Bu dizge ve
etkileşimler ağı, tezin kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır (Şekil 4.7).
Kent değişim sürecinin kurallar ve kaynaklar dizgesini kurgulayan, kent değişimini
ve değişim sürecini yapılandıran etkenler olarak yapısal aktör, araç ve sahneler,
gündelik hayatın mekânsal biçimlenişinin temel dinamiklerini ve gündelik pratiklerin
mekânsal pratiklerle etkileşiminin araçlarını etkilemektedirler. Kentliler, sivil toplum
örgütleri, yerel nitelikli sermaye grupları, yerel ve merkezi kent ve devlet
yönetimleri, uluslararası örgütler, küresel ve çok uluslu sermaye grupları ve
uluslararası

organizasyonların

oluşturduğu

yapısal

aktörler,

ideoloji,

güç,

hegemonya, praksis ve söylemden oluşan yapısal araçlarla, yapısal sahneleri
oluşturan gündelik hayat, kent, mülkiyet, ideoloji, söylem, kültür ve kimlik alanları,
hem içerisinde hareket ettiği sosyal ve mekânsal diyalektiklerle, hem de aynı
zamanda değişimin yapısal ilkelerini temellendiren, gündelik hayatın mekânsal
biçimlenişinin temel dinamikleri olan zaman-mekan kavrayışı, üretim-tüketim
ilişkileri, kültür ve kimlik süreçleri, birey ve toplum arası diyalektiklerle, gündelik
hayatın evrimi ile mekansal değişimin eklemlenme ve etkileşim biçimlerini
belirleyerek, kent değişiminin gerçekleştiği etken sistemler olan politika, felsefe,
sosyoloji, ekonomi ve psikoloji aracılığıyla, “değişimin zamansal sürekliliğini”
oluşturmaktadırlar.
Gündelik hayatın evrimi ile mekânsal pratiklerin değişiminin etkileşimini oluşturan
öğeler arası ilişkilerin, kent değişiminin gündelik hayatın mekânla ve mekânda
evrimi ile yapılanması tezinin kavramsal çerçevesinin açıklanmasında, kent değişimi
süreçlerinin yapılandırılmasında kullanılan yapı, yapılanma ve yapılandırma
kavramlarının tanımlanması, yapısal bağlamlarının belirlenmesi ve kent değişim
süreçlerini yapılandıran etkenlerin değişimin yapısal temelleri, etken sistemleri ve
yapısal ilkeleri üzerinden ortaya konması gerekmektedir.
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ġekil 4.7 : Kavramsal çerçeve
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4.3.1. Kent değiĢim süreçlerinin yapılanması
Kent değişiminin, mekânsal ve gündelik pratiklerle dönüşümsel ilişkisi, sosyal ve
mekânsal diyalektik süreçler içerisinde gelişen temel dinamikleri, bütünleştiği temel
etken sistemler ve daha geniş yapılarla etkileşimsel bağı, belli bir düzen ve zaman
içinde, hem tekrarlanan hem de ilerleyen ve gelişen bir hareketler dizisi oluşturmakta
ve beraberinde bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç içerisinde kentin ve kent
değişiminin farklı ölçekleri olan kent, konut ve konut çevresi, hem bir bütün olarak
bir yapı altında hem de kendi içlerinde farklı yapılarla birlikte hareket ederek değişir
ve başka yapıları da değiştirmektedir. Değişim sürecinin yapılanmasını açıklamada
öncelikle yapı, yapılanma ve yapılandırma kavramlarına açıklık getirmek, sonrasında
da kent değişim süreçlerini yapılandıran etkenleri açıklamak gerekmektedir.
Yapı, öğelerin birbirine ve kendisine bağlı olan, ama öğelerin toplamından daha fazla
bir şey oluşturan bir bütündür. Yapıdan yola çıkarak sonuca ulaşma yöntemi olan ve
çıkış noktasını dilbilimden alan yapısalcılık, gerçekliğin yapısını kavramada dili
örnek almakta, dil örneğini insan davranışlarının tüm alanına, özellikle de toplumsal
olaylara belli bir yönteme uyarak uygulanmaktadır. Yapısalcı yöntem ele aldığı
konuyu, önce bütünleştiği yapı içine koyarak, sonra da daha geniş kapsamlı yapılar
içine koyarak aydınlatmaya çalışır.
Yapısal anlayışa göre (Giddens, 2005 ; Piaget, 2007) öğelerin ve özelliklerin bir
toplamı değil bir “kurallar ve kaynaklar” dizgesi olan yapı, kaynaklarıyla ilişkisinde
edilgen, kurallarıyla ilişkisinde etken bir olgu olup, yapılanma ve yapılandırma
eylemlerine açık bir dizgedir. Yapı, hem bütünleştiği hem de etkisinde olduğu daha
geniş yapılar çerçevesinde var oluğu için, ona yapı özelliği kazandıran, tanımlayan,
kurallarını ve kaynaklarını belirleyen etkenler ve dizgeler tarafından kurgulanmakta,
gelişimi ve değişimi olanaklı kılınmakta ve sonuçta yapılandırılmaktadır. Temelde
yapılandırma oluşturan ve düzenleyen etkenler kurallar, kaynaklar ve yapısal
ilkelerdir. Sosyal bilimlerin tanımıyla (Giddens, 2005:95) “yapısal ilkeler”, bir
zamanda en derin düzeyde (alanda) ve en yaygın düzeyde kök salmış pratikler içinde
yer alan organizasyon ilkeleridir.
Yapısalcı yaklaşım, köken, gelişim, etkileşim gibi artsüremsel sorunlara ancak
nesnenin elden geldiğince eksiksiz bir çözümlemesi yapıldıktan sonra ve bunların da
eşsüremsel olgular gibi dizgesel olarak ele alınmalarını sağlayacak yöntemler
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geliştirilmesine dayanmaktadır. Ampirik olarak gözlenen dünyanın arkasında
keşfedilmesi gereken yapıların ve bunlara içkin güçlerin varlığı bilinciyle, yapısal
çevrede gerçekleşen değişimini etkileyen yapısal aktör, araç ve sahnelerin
açıklanması, kent değişiminin farklı zaman ve mekân bağlamlarında gerçekleşen
farklı değişim süreçlerinin açıklanmasını sağlamakta ve değişimin yapısal bir
analizini yapma olanağı sunmaktadır.
Bu çerçevede kent değişiminin bir yapı sergilemesi durumu, bu değişimi etkileyen
etmenler ve değişimin dinamikleriyle, değişimin gerçekleştiği düzeylerin ilişki ve
etkileşiminin birlikte oluşturdukları sistemi, yani dizgeyi tanımlamaktadır. “Gündelik
hayat”, “kent”, “konut”, ve “konut çevresi” mekânı ise, kendi içlerinde bir yapı
olmakla beraber, “kent değişiminin ve kent değişim sürecinin” yapısına kaynaklık
etmekte ve bu yapıyla bütünleşmektedirler. Süreç olarak bu yapıyı (kent değişim
sürecinin kurallar ve kaynaklar dizgesini) kurgulayan, yapılandıran bütünleşik ve üst
sitemler ise, kent değişimini ve değişim sürecini yapılandıran etkenler olarak
tanımlanmakta ve yapısal aktör, araç ve sahneler olarak ayrışmaktadır.
4.3.2. Kent değiĢim süreçlerini yapılandıran etkenler, sistemler ve ilkeler
Kent değişimin sürecini yapılandıran etkenler; değişimin yapısal temelleri olan aktör,
araç ve sahneler ile kent değişiminin kurallarını ve kaynaklarını belirleyen etken
sistemler olan politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi ve psikoloji olarak iki temel
kategori oluşturmaktadır.
Yapısal temellerden ilki olan araç kavramı; bir yandan değişim sürecini yapılandıran
etkiler tarafından, bir yandan da değişim sürecinin içkin faktörleri ve olanakları
tarafından, gücünden ve etkisinden yararlanılan olguları karşılamaktadır. Kent
değişimini yapılandırmada ilk araç olarak, “ideoloji”; siyasal ya da toplumsal bir
öğreti oluşturan, hükümetlerin, partilerin ya da toplumsal sınıfların davranışlarına
yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlaki, estetik düşünceler bütünü
olarak tanımlanmaktadır. Çevreyi kontrol edebilme yetisi ve dönüştürme kapasitesi
olarak “güç” ise üstünlükten çok etkinliğin ifadesi olup, yapılandırmadaki etkinin
hem derecelendirilmesinde hem de sınıflanmasında kullanılmaktadır. Değişimin
yapılanması, özellikle ideolojik bir bütün oluşturan güçlerin baskın hale geçerek,
“hegemonya” olarak tanımlanan, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel üstünlük ve
baskı kurmaları üzerine şekillenmektedir. Eyleme dökülmüş düşünce ve davranış
olarak “praksis” ise, felsefe ve eylemin varlık düzlemlerinin paralel ve yapılarının da
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birbirlerine bağımlı olması anlamına gelmekte ve hegemonyaya karşı bir söylem
içermektedir. Dil aracılığıyla üretilen, ifade biçimlerini kullanan fikirler bütünü
olarak “söylem”, fikirlerin davranışa dönüşümü ve anlamın inşa sürecinde etkin rol
almaktadır.
Aktör ise, yapılanmayı sağlayan eylemi, pratiğe döken kişi, kurum veya kuruluş
olarak, düşüncelerini eyleme dökmekte ve değişim sürecine eylemleri ve edimleriyle
katılmaktadır. Giddens'a (2005:194) göre aktör, günlük hayatın sürüp gitmekte olan
bir parçası olarak dünyada farklılık yapabilme yeteneğine sahip olan, farklı eylemler
seçebilen ve belli ölçüde yapıdaki sosyal ilişkileri dönüştürebilme kapasitesine sahip
olan varlık anlamında bir kavramdır. Değişimin ister bölgesel ister küresel düzeyde
rol oynamış olsun, aktör kavramı ve güç merkezleri bireyden topluma, toplumdan
devlete ve devletten küresel birimlere kadar bir evrim süreci içersinde, farklı
dönemlerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerde ve değişimlerde farklı
düzeylerde belirleyici olmuştur. Kent değişimini yapılandıran eylemlere ilişkin
aktörlerden ilki olan “kentliler” (kent yerleşimcileri), hem diğer aktörlerle olan
ilişkileri hem de kullandıkları araçlar ve sahneler ile değişimde belirleyici rol
oynamaktadırlar. Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu
bilgilendirme, aydınlatma ve öneri sunma görevi yapan sendikalardan köy
derneklerine, meslek odalarına kadar çeşitli niteliklerdeki birlikler olan “sivil toplum
örgütleri” kent değişimini yapılandıran bir diğer aktördür. Kent değişimdeki
aktörlerden “yerel nitelikli sermaye grupları”, ulusal düzeyde kent mekânında
örgütlenen veya kent mekânını kullanan, iç burjuvazi olarak da nitelendirilen sadece
büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli sermayedarlardır. Belediye meclisleri,
belediyeler, bakanlıklar, hükümetler ve tüm yerel ve merkezi “kent ve devlet
yönetimleri” ile devletlerin farklı işlevsel başlıklar altında bir araya geldikleri
Birleşmiş Milletler (UN), UNICEF, OECD gibi “uluslararası örgütler” de kent
değişiminin önemli makro aktörleridir. Tüm dünya üzerinde bir ağ sistemiyle
yayılmış olan ve farklı ulusları bünyesinde barındıran sermaye grupları ise,
gayrimenkul, bankacılık, enerji gibi çeşitli alanlarda ellerinde bulundurdukları
birikimi çıkarları doğrultularında kullanarak değişim sürecinin önemli bir aktörü
haline gelmiştir. City Group, HSBC ve JP Morgan, Beni Stabili gibi “küresel ve çok
uluslu sermaye grupları” ile ülkelere teknik ve finansal destek sağlayan Uluslararası
Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) gibi asıl işlevleri ülkelerin ekonomilerini
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yapısal uyum programlarıyla değiştirmek ve neoliberal rejimleri uygulamak olan
“uluslararası

organizasyonlar”,

küresel

düzeyde

örgütlendikleri

mekânları

değiştirmekle kalmamakta, Dubai ve Shenzen, gibi yeni kentler de inşa
etmektedirler.
Sahne, tanık olunan, gözlenen veya incelenen olayın, konunun veya kavramın
kendisiyle birlikte çevrelediği uzam olarak tanımlanmaktadır. Kent değişim sürecinin
yapılandırıldığı temel uzamlar, yani sahneler, değişimi gerçekleştiren aktör ve
kullandıkları araçların hareket alanını temsil etmektedir. Kent değişim süreçlerinin
temel sahneleri olan “gündelik hayat” ve insanların yaşadıkları ve evlerinin
bulunduğu sokaktan kentin ana caddelerine ve meydanlarına kadar yayılan “kent”,
değişimin aktörlerinin ve araçlarının sürekli etkileşim içinde bulundukları bir
alanlardır. Bu alana dair, yasaların ve hukuk düzeninin kişilere tanıdığı kullanma,
yararlanma ve devretme hakkı olarak “mülkiyet” ve mülkiyet üzerinden devletin
çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel sektör lehine bir
çıkar avantajı, yani rant yaratması kent mekanı üzerinden bir kazanç elde etme
sistemini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada kent değişimi yapılanmasında araç görevi
de gören, eylemlere yön veren ve anlamı inşa eden düşünceler bütünü olarak
“ideoloji” ve “söylem”, aynı zamanda devlet, kentli ve sermayedarların bir
mücadele alanlarına ve değişimin sahnelerine dönüşmektedirler. Diğer bir mücadele
alanı olan “kültür ve kimlik” alanı ise değerler ve tanımlamalar üzerinden, değişimin
küresel ve yerel aktörleri tarafından yürütülen bir çekişmeye sahne olmaktadır.
Aktörlerin kent üzerindeki etkinliklerinin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme
ve gerçekleştirme esaslarıyla davranış biçimini ve düşünce yapısını düzenleyen
“politika” ise bir diğer etkin sahne olarak değişimde belirleyicidir.
Kent değişiminde temel rol oynayan ve gündelik hayatın mekânsal biçimlenişinin
temel dinamiklerinden olan üretim ve tüketim ilişkileri, değişimin yapısal
aktörlerinden yerel/merkezi kent ve devlet yönetimlerinin sahip oldukları güç,
hegemonya ve söylem alanı içerisinde kontrol edilmekte, değiştirilmekte ve yeniden
üretilmektedir. Kentsel mekânda ve gündelik hayatta en temel üretim ve tüketim
alanı olarak mülkiyet, yönetsel mekanizmanın imar hakkı üzerinden, toprak
üzerindeki bireysel iyeliğin, sahibine imar ve inşaat eylemleri sonucunda sağladığı
haklarıyla güvence altına aldığı alan olarak, değişimin temel sahnelerinden biri
olmaktadır. Kentliler gündelik hayatta kullandıkları ideoloji ve söylem araçlarını,
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kültür ve kimliklerini kullanarak bir sahneye dönüştürmekte, toprağın özel iyelikte
bulunmasının dolaysız sonucu olarak ortaya çıkan mutlak ranttan faydalanmak için
yerel ve merkezi yönetimlerle bir yandan kentsel alandaki çatışma süreci devam
ederken, bir yandan da uzlaşma sağlamaktadırlar. Yerel nitelikli, ama çoğu zaman
küresel ve çok uluslu sermaye grupları, kentsel alanda sermayelerinin devamlılığını
sağlamada, yerel ve merkezi yönetimlerle söylemsel ve hegemonik düzeydeki
ilişkileri aracılığıyla, kent içinde haksız ve eşitiz bir mekânsallaşmanın öznesi
durumundadırlar. Kendilerine değişim değeri oluşturduğu sürece başkalarının
kullanım değerleriyle ilgilenmemekte olan yapı üretiminden sorumlu kurum ve
kuruluşlar, bu mekânsallaşmanın praksislerinin sahipleri olarak araçsallaşmakta, aynı
zamanda da bu hegemonik yöntemle, kentin kamusal alanını ve mekanlarını kontrol
eden devlet, kapitalizm ve onun sürdürülebilirliliğini sağlamasıyla kendi sürekliliğini
de sağlamaktadır. UN, UNICEF, OECD gibi uluslararası örgütler “koruma, eşitlik,
adalet” gibi kavramlar üzerindeki söylem alanını, kentlerde ve kentlerin kültür ve
kimlik sahnelerinde, bu örgütlerin kurgusunu oluşturan sistemler tarafından, kimi
zaman tarihsel ve etik bir bilinç, kimi zaman ise tarihsel kentlerin pazarlanabilirliliği
ve

yoksul

kentlerde

irrasyonel

kaynak

ve

gelir

kullanımı

eşitsizliğinin

sürdürülebilirliliğin sağlanması politikasıyla kullanmaktadırlar. WB, IMF gibi
uluslararası organizasyonlar ve bu organizasyonları denetleyen ve çalışma alanı ve
pratiğini sağlayan G8 ve G20 gibi hiyerarşik bir ekonomik belirleyicilik
örgütlenmesine dayanan organizasyonlar, ideolojik ve söylemsel kontrol aygıtlarıyla,
bir yandan kentlerin makro ekonomik ve makro politik düzenlerinde, bir yandan da
kentler ve kentlerin gündelik hayatlarında geniş bir etkinlik alanına hükmetmektedir.
STK’lar ise kamuoyunu oluşturma, bilgilendirme, aydınlatma ve öneri sunma
göreviyle, gündelik hayat içerisinde gücü elinden alınmışların taktiklerinin,
güçlülerin stratejileriyle savaşımını organize eden, eylemlerinin etki gücünün medya
ile sınırlandırılmış praksis alanı olarak ortaya çıkmaktadır.
Araç,

aktör

ve

sahne

kavramları,

yapılanmanın

koşullarına

göre

yer

değiştirebilmekte, aktör ve sahneler araçsallaştırılabilmekte, araç ve aktörler
değişimin sahnesi haline gelebilmekte, sahne ve araçlar da bir aktör niteliğiyle
hareket edebilmektedirler. Kent değişiminin bu yapısal aktör, araç ve sahneleri; hem
dünya çapında yaygınlığı, etkinliği ve bağlam bağımlılığı alçak düzeyde olan, hem
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de ulusal ve yerel düzeyde ortaya çıkan ve bağlam bağımlılığı yüksek olan
yapılanmalar içerisinde etkinlik göstermektedir.
Kent değişimi yapılanmasının kural ve kaynaklarını belirleyen “etken sistemler” olan
politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi ve psikoloji, hem gündelik hayatın evrimi ve
etkileşim içinde bulunduğu mekân ve mekânsal pratiklerin, hem de değişimin
dinamiklerinin içinde hareket ettiği sosyal ve mekânsal diyalektiklerin üzerindeki
temel sistemler olarak, kent değişiminin yapısal aktör, araç ve sahnelerin ilişkilerini
ve etkileşimlerini düzenleyen genel çerçeveyi oluşturmaktadırlar. Aktörlerin, araçları
ve sahneleri düzenleme, gerçekleştirme, kullanma ve yaratma biçimlerini kapsayan
sistem olarak “politika”, değişimin hem yapısal sahnelerinden hem de etken
sitemlerden biri olmasıyla, kent değişimi yapılanmasında en geniş etki alanını
kaplamaktadır. Toprak, emek, sermaye ve bilgi gibi üretim kaynaklarıyla, ihtiyaçlar,
kitle iletişim ihtiyaçları ve moda, gelir düzeyleri ve üretim biçimlerinin belirlediği
tüketim faaliyetlerinin düzenlenmesini açıklayan “ekonomi”, değişimin aktör, araç
ve sahnelerinin maddi örgütlenmesini açıklamaktadır. Aktör, araç ve sahnelerin
varoluşsal ve davranışsal örgütlenmesi ise, özellikle çevre-davranış ilişki düzeyini
incelemesi

bağlamında

“psikoloji”

çerçevesinde

açıklanmaktadır.

aktörlerin kendi aralarında oluşturdukları toplumun içeriğindeki

Özellikle
ilişki

ve

etkileşimlerin yapısı, işleyişi ve değişimini, aktörlerin sosyal davranışını, kurumlar
ve ilişkiler çerçevesinde açıklayan “sosyoloji”, değişimin aktörlerinin kendi
aralarındaki ilişkinin yanında araçlarla ve sahneleri de kullanarak oluşturdukları
toplumsal bağlamı da açıklamaktadır. Değişimin bütün yapısal aktör, araç ve
sahnelerin birlikte oluşturdukları evreninin yapısını anlama, yorumlama, açıklama ve
gerçekliğini arama çabasını ifade eden “felsefe”, hem gündelik hayatın hem de
mekân ve mekânsal pratiklerin bilgi sistemlerinin, diğer etken sistemlerle birlikte
temellendirilmesinde en etkin yöntemdir. Sonuçta, kent değişimi, sergilediği yapı
özelliğiyle, yapısal aktörlerin davranışları, sahnelerin oluşumu ve araçların kullanımı
tarafından belirlenmekte ve değişimin kurallar ve kaynaklarını belirleyen sistemlerin
de etkisiyle dönüşümsel bir şema içerisinde hareket etmektedir (Şekil 4.8).
Değişimin yapısal temelleri olan aktör, araç ve sahneler ile etken sistemleri olan
politika, ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve felsefe, kent değişimin sürecini
yapılandıran etkenler olarak, gündelik ve mekânsal pratiklerin oluşum, farklılaşma,
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birbirleriyle etkileşim ve eklemlenme biçimlerini de ortaya koyarak, değişimin
yapısal ilkelerini oluşturmaktadırlar.

ġekil 4.8 : Değişimin yapısal temelleri ve içerisinde hareket ettiği etken sistemler.
Gündelik hayatın mekânsal biçimlenişini belirleyen temel dinamikleri olarak,
“zaman-mekân kavrayışı, üretim-tüketim ilişkileri, kültür ve kimlik süreçleri, birey
ve toplum arası diyalektikler”, gündelik hayatın pratikleri ile mekânsal pratiklerin
(mekân içerisinde ve mekânla gerçekleştirilen pratiklerin) etkileşimindeki araçlar
olan maddi akış ve aktarmalarla, psikolojik ve kültürel süreçleri belirlemekte,
böylece değişimin yapısal ilkelerini temellendirerek dört temel kategoride
özetlenmesini sağlamaktadırlar:


“Üretim-tüketim ilişkilerini” düzenleyen aktörler olan, devlet yönetimleri ve

büyük sermaye grupları, kapitalizmin erken dönmelerinde, üretim mekânları ile
üretimde çalışan toplumsal sınıfları kentin aynı bölgelerinde konumlandırırken,
sonraları kullandıkları temel araçlardan güç,

hegemonya ve hâkim ideoloji ve

söylem olan çağdaş kapitalizmle, tüketim kavramı ihtiyaçtan koparılmış, toplumsal
statü ve farklılık ihtiyacı olarak yeniden işlevlendirilerek, kentteki mekân
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örgütlenmesini bu yeni düzenlenen değişim değeri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Kent
mekanının, mülkiyet ilişkileri ve ideolojik söylem temelinde sahnelenen bu değişimi,
dev alışveriş merkezlerinin, yüksek katlı lüks rezidansların ve kent mekanında rant
arttırıcı ve sermaye odaklarının ilgisini çekecek alt ve üst yapı çalışmalarının, kentin
gelir düzeyi ve fiziksel çevre kalitesi düşük bölgelerine kadar yayılmasına neden
olmuştur.


“Zaman ve mekân kavrayışının” doğrudan aktörleri olan kentliler ile dolaylı

aktörleri olan, kitle iletişimi, toplu taşıma, bilgi teknolojileri ve yüksek teknolojik
gelişmeleri yönlendiren ve kontrol eden, özellikle tüketim ideolojisini gündelik
hayatın zamansal ve mekânsal düzenine yayan sermaye grupları, gündelik hayatın
zorunlu zaman, serbest zaman ve zoraki zaman kategorilerini belirleyen söylem ve
praksisi üreten, politik düzenin belirleyicisi olan devlet yönetimleri, birey, grup ve
toplumların mekânı ve zamanı kavrama ve kullanma biçimlerini etkilemektedirler.
Tüketimin ideolojisinin hâkim olduğu serbest zaman (boş zaman), beraberinde yeni
bir mekânsal örgütleme de getirmektedir. Kapitalizm öncesi dönemlerdeki kentin
siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamının bir bütünü olan ve kendiliğinden gelişen
kamusal aktivite, yerini tüketim yoluyla eğlence aktivitesine bırakmış, bu dönüşüm
de kamusal aktivitenin anlamını değiştirirken, kamusal yaşamın geçtiği mekânlar
konusundaki anlayışları dönüştürmüştür. Sokak artık taşıtların kullanımıyla
özdeşleşmiş, kamusal karşılaşmaların yeri sokaklar, meydanlar ve pazar yerinden,
alışveriş ve eğlence merkezlerine geçmiştir. Üretim ve hizmetin yeniden
örgütlenmesi sırasında, saatlerce sürebilecek kent içi ulaşım zoraki zamanları
oluşturmuş, kent içinde bulunan konum mekansal mesafelerden çok zamansal
mesafelerle ölçülmeye başlanmış, ulaşımın merkezi olma durumu yeni bir rant alanı
olarak mekanın değişim değerine yansımıştır.


“Kültür ve kimlik süreçleri” içerisinde, kent mekânında bulunan bireyler,

azınlıklar, uç kesimler, çeşitli türden topluluklar ve cemaatler, farklı kişisel, sosyal,
mesleki, cinsel, kolektif, etnik, dinsel, kültürel ve ulusal kimliklerini, tüm yerel ve
küresel kültürel değerleri yaşamakta ve inşa etmektedirler. Bir yandan kültürleme,
kültürlenme ve kültürleşme gibi süreçlerle, bir yandan da, göçmen ve turistlerin,
mekanik ve bilgi teknolojilerin, para piyasaları ve borsa sistemlerinin, imaj üretme ve
yayma aracı olarak medya sistemlerinin ve devlet ideolojilerinin imajlarının
oluşturduğu kültürel akış süreçleriyle, kültür hem yerel hem küresel düzeyde
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etkileşim alanını genişletmiştir. Tüm bu süreçler içerisinde kültür, aktarılmış,
yayılmış, etkilenmiş, değişmiş ve yeniden üretilmiştir. İletişim araçlarındaki
gelişmelerle birlikte medyanın ulusal sınırları aşarak küreselleşmesi ile tüketim ve
kitle kültürünün yayılışı kolaylaşırken, küresel sermayenin ve üretimin, yeniden
örgütlendiği bu süreç içerisinde dolaşımı sonucunda da kent mekânında yer alan
kültürel ve sınıflar arasındaki farklar, kenti farklı yerelliklere bölmüş, yeni toplumsal
ve mekânsal sınırlar ortaya çıkarmıştır. Yaşama biçimlerinin bir yansıması olan kent
mekânlarındaki

bu

değişim,

mahalle

ölçeğinde

geleneksel

ilişkilerin

zayıflamasından, konutun işlev, biçim ve anlam değişimlerine kadar geniş bir ölçek
düzeyinde gerçekleşmektedir. Değişimin aktörleri ise kentlilerin kendilerinden, kent
yönetimlerine ve hatta küresel sermaye gruplarına kadar uzanmaktadır. Özellikle
kültürel süreçler de kullanılan söylem, ideoloji ve praksis, değişimin temel
sahnelerinden olan kent ve gündelik hayat içerisinde bu geniş aktörler alanı
tarafından kullanılmaktadır. Bireyin kent içindeki karşılaştığı ötekilerle etkileşimi
doğrultusunda süren temel kimlik inşası sürecinde de, karşılaşmaların yaşandığı yer
olan kentteki “mekân” üzerinden, siyasi iktidarlardan, devlet mekanizmalarından
sermaye odaklarına, güçlü cemaatler ve gruplardan normal bireylere kadar birçok
aktörün bu inşa sürecine katılımı söz konusudur. Kimlik süreçleri içerisinde, baskın,
egemen kurumların kimlikler üzerinde kasıtlı etkileri, güç ve hegemonik eylemler ile
kent mekânını bu temelde değiştirmeleri ve inşa etmektedirler. Ancak toplumsal
aktörlerin bu yeni mekân, etki ve kimlikleri içselleştirmesi ve kendi anlamlarını bu
içselleştirme etrafında örgütlemesiyle kimlik haline gelmesi, kimliği bir çatışma alanı
haline getirmektedir. Bu toplumsal çatışma alanı beraberinde, çeşitli kimlik ve
sosyokültürel aidiyetlerin farklılıklarını koruma adına, aidiyet, yerde olmak,
bağlanmak, tanınmak, sahiplenilmek, gibi varoluşsal tutamaklarla kent mekânını ve
mekânsal pratikleri yeniden örgütleme sürecini başlatmaktadır.


“Birey ve toplum arası süreçler”, bireyin özgürleşmeye, toplumun uzlaşmaya

ve birleşmeye çalışmasına sahne olan diyalektik bir süreç içerisinde, içerdiği ilişkiler
sitemindeki çekişmeler mekânsal pratikler ile eyleme ve praksise dönüşmektedir.
Özellikle sosyo-politik çıkarlar ile güçler arasındaki çelişki ve çekişmeler, mekânsal
çelişkilerle kendilerini göstermektedirler. Kent mekânının, belirli fikir ve eylemlerin
aracı olan toplumsal bir ürün olarak belirli bir düşünce altyapısıyla ve ideolojisiyle
üretilmesinde, özellikle kitleler üzerindeki belirleyici etkilerde bulunan söylem ve
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praksis rol alırken, kültür ve kimlik söylemlerinde sahnelenen değişim ile bir söylem,
varoluş, davranış ve eylem alanı olan kent mekânı ve mekânın kullanım değeri
yeniden düzenlenmektedir. Değişimi yapılandıran ve söylemin temelini oluşturan
aktör ve güçlerin, hegemonik yapısıyla şekillenen güç ilişkileri, bireyi özne
konumunun sayısız şeyin kullanımı ve tüketimi aracılığıyla edinmesine zemin
hazırlarken, toplumsal düzeyde de popüler kültür ve kitle iletişimiyle dayatılan yeni
ihtiyaçlar, arzular, talepler ve hayallerle, kent içinde üretilen toplumsal mekanın
kullanım değeri yeniden belirlenmekte, sermayenin veya devletin kontrolünde
bulunan, alınıp satılan ve rant elde edilen stratejik bir meta olarak yeniden
üretilmektedir.
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5.

ALAN ÇALIġMASI : LEVENT - ÇELĠKTEPE ÖRNEĞĠ

Kent değişiminin süreçsel yapılanmasını, gündelik hayatın evrimi ve etkileşim içinde
olduğu mekân ve mekânsal pratikler üzerinden açıklayan kavramsal çerçevenin, hem
yapılanmanın temellerini oluşturan aktör, araç ve sahnelerin, hem de değişimin
yapısal ilkelerini, değişimin kurallar ve kaynaklarını belirleyen etken sistemler
çerçevesinde açıklamak için, gündelik hayatın evrimi ile kentin mekânsal ve sosyal
örgütlenmesinin farklı yönleriyle öne çıktığı bir kent kesitini (kent parçasını)
incelemek hedeflenmiştir. Gündelik hayat evrimi ve kent değişimi ilişkisini, kent
bütününün bir parçası olan ve başka bir bütün teşkil eden bir kent kesiti alanında
gözlemi, tespiti ve analizi; kentin bütünündeki değişimi göstermeyi amaçlayan salt
tümevarımcı ve indirgemeci bir yaklaşımdan çok, kenti oluşturan farklı kesitlerin
bütünün değişimine katılımı, etkisi ve yapılandırmasını açıklayan dönüşümsel ve
yapısalcı bir yaklaşımın ürünüdür. Gündelik hayatın mekân ve mekânla evriminin
kent değişim süreçlerinin yapılandırması tezinin bir kent kesiti üzerinden
açıklanacağı alan çalışması kapsamında, öncelikle çalışmanın tasarımı, yöntemi ve
tanımı yapılmaktadır. Ardından çalışma alanın tanımlanması ve bölgenin konum
özelliklerinin açıklanması ile tasarlanan çalışma ve analiz yöntemi kapsamında
alanın analizi, bu analiz çerçevesinde de varılan bulguların açıklanması ile bulguların
değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
5.1.

ÇalıĢmanın Tasarımı, Yöntemi ve Tanımlanması

Kent değişim süreçlerinde, gündelik hayatın mekânla ve mekânda evriminden
bahsedilebilir mi sorusundan yola çıkan ve kentin günümüzde halen devam eden
yeniden yapılanma süreci içerisinde, hızla değişmekte ve dönüşmekte olan gündelik
hayatın, yeni kentsel mekân ve mekânsal pratikler oluşturma olgusunu problem
edinen tez çalışmasının uygulamaya dayanan bölümünde,

dünya kentleri

kompozisyonunda önemli bir yeri olan İstanbul’un, son 30 sene içerisinde çok çeşitli
dönüşümlerin bir arada yaşandığı, dolayısıyla farklı içeriklerde kent okumalarının bir
arada yapılabilmesine olanak veren, Levent ve çevre bölgesi (Kâğıthane ilçe
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sınırlarındaki Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri, Beşiktaş ilçe
sınırlarındaki Levent ve Konaklar Mahallesi ve Şişli ilçe sınırlarındaki Büyükdere
Caddesi aksının Kâğıthane ilçesiyle kesişimi ve Esentepe Mahallesi) çalışma alanı
olarak tespit edilmiştir.
Kurgulanan kavramsal çerçevenin testine ilişkin yapılacak olan eleştirel çalışma bir
durum çalışması niteliğindedir. Durum (örnek olay) çalışmasında kullanılacak
kaynakların yapısal çevreden, alana dair resmi belgeler ve arşiv kayıtlarından ve
katılımcı gözlemlerden (Yin, 2003:101) sağlanması temel alınmıştır. Kurgulanan
durum çalışması, bir yöntemden çok bir araştırma stratejisini ifade eden özelliğiyle,
tek bir olayın çeşitli olgularla ilişkilendirilmesi ile araştırılan verilere bütüncül bir
nitelik kazandırmak hedeflenmiştir. Çalışma, bağlamsal faktörlere, nedensellik
ilişkilerine, araştırmanın dayandığı yaklaşımlara, farklı iz ve işaret kaynakları
kullanmaya dayanmaktadır (Yin, 2003:12-13; Groat, 2002:346).
Uygulama (durum) çalışmasına konu olan, kentin bir örneklem alanı olarak kent
kesiti, bir metin niteliği gösteren kentin, içinde var olan başka bir alt metin
niteliğindedir. Kenti ve kent kesitini, bir “metin” (yazın) olarak okumak ve analiz
etmek, metini oluşturan kodlar ve dilbilgisi ile bu kod ve dilbilgisini oluşturan
gösterge ve söylemlerin ortaya çıkartılması anlamına gelmektedir. Kent ve kent
kesitlerini içeren fiziksel çevrenin bir çeşit metin olduğunu gösterebilmek için ise, bu
metnin ne tür bir dil yapısı içinde olduğunun ve altyapısal özelliklerini oluşturan
dilbilgisinin belirlenmesi gereklidir. Bir yandan mimari kompozisyon temellerini
belirleyen ilkeler ve kentsel çevrenin morfolojik oluşumu, bir yandan da fiziksel
çevrenin sosyal, politik ve psikolojik inşasının ilkeleri kent metninin dilbilgisini
oluşturmaktadır. Kent ve konut mekânının ilişkisel bir bütün olarak değerlendirildiği
kent kesitinde, mekân ve mekânsal pratiklerin içerisinde üretildiği sosyal ve
mekânsal diyalektiklerin tespiti ve analizi, kente ait dilbilgisinin analizinde ve
değişiminin çözümlenmesinde temel rol almaktadır.
Kentin ve kent kesitinin bir metin olarak okunması için, kent kesitini ve içeriğindeki
mimari çevreyi, hem toplumun davranışlarıyla biçimlenen kültürel bir kodlamaaktarım aracı, sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel bir varlık alanı hem de ekonomi
politik çerçevede temellenen maddi bir örgütlenme alanı olarak ele alarak, kodlama
sürecinin ve bu kodlara yüklenen anlamların okunmasıyla birlikte anlamların inşa
ettiği söylemleri ve eylemleri de analiz etmek gereklidir. Kent okuması kent
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metininin içinde gömülü, gizli olan anlamı ortaya çıkarmak üzere okuyanın özel
deneyimine dayanan bir yöntemi de işaret etmektedir.
Kentin bir metin olarak bir dile ve bu dile ait bir dilbilgisine sahip olması bir metafor
anlamından öte, simge, sembol ve işaretlerin yorumlanmasını, üretilmesini veya
işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde
incelenmesine dayanan bir bilim dalı olan “semiyoloji” ile gerçekleşmektedir.
Barthes’e (1997:161) göre kent semiolojisinin yöntemi, kent metininden birimlerin
ve parçaların sökülmesi, parçalara ayrılmış metinin belirli kategoriler oluşturacak
şekilde düzenlenmesi ve bu kategorilerin bir araya gelme ve dönüşümlerine ait temel
kurallarının ortaya çıkartılmasıdır.
Barthes’in (1997:162) kent semiolojisiyle ilişkili temel üç vurgusundan ilki, bir
iletişim mekanizması ve bilgi taşıma niteliğindeki göstergenin, iki yüzü olan gösteren
ve gösterilen arasındaki basit bir haberleşme olarak değil, gösterenle gösterileni
birleştiren edim olan anlamlama ile (signification/işaretlerle anlatma) alakalı genel
bir söylem olarak sembolizmdir. Bu sembolizmin en büyük özelliği gösterilenin
geçici, gösterenin değişmeden kaldığı, göstergelerin de içeriklerinden çok karşılıklı
konumlanışları aracılığıyla anlamlama sağlanmasıdır. İkinci vurgu, bu sembolizmin
gösterenlerin, karşılıklı ilişkilerin, özellikle de anlamlamanın dünyası olarak
tanımlanması gerekliliği, üçüncü vurgu ise, semiyolojinin asla kesin bir gösterilenin
var olduğunu farz etmediği ve gösterilenlerin de her zaman başka gösterilenlerin
gösterenleri olduğu üzerinedir.
Özetle mikro yapının çözümlenip sonrasında tekrar makro yapıları ortaya çıkaran
geniş analizler yapılması gerektiğini ortaya koyan Barthes, gösterge dizgelerini, salt
dizgeleri inceleyerek değil, bu dizgelerden söz eden söylemleri inceleyerek
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Barthes’in (1997:160) ifadesiyle “kent
bir söylemdir ve bu söylem gerçek anlamda bir dildir”. Kentin esas kurucu
elementlerinin ortaya konması ancak kentin sosyal ve politik doğasının ortaya
çıkarılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu süreçte tam bir kentsel göstergebilimsel
çözümleme yapabilmek için de, eşsüremli (senkronik) ve artsüremli (diakronik)
çözümlemeler bir arada yapılmalıdır. Artsüremli okuma kapsamında tarih içinde
birbirini izleyen ve tarihten günümüze, değişen sosyal ve kültürel kodların
çözümlenmesi ile alanı oluşturan kent ve konut düzeylerinin köken, oluşum ve
gelişimleri, eşsüremli okuma kapsamında ise alanın belirli zaman kesitleri içindeki
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durumunun ve bu zaman dilimleri içerisinde üretilmiş dönemsel sosyal ve kültürel
kodları ile alanın içerdiği kent ve konut düzeylerinin mekânsal temelleri analiz
edilmektedir. Böylece, kent kesitinin sadece anlık durumunu değil, tüm dönemlerini
ve tüm katmanlarını analiz etmek, değişimin yapılandırılmasına ait ilkelerin analizini
mümkün kılmaktadır.
Tarih içerisinde oluşan bir metni anlamak, onu tarih içerisinde kavrama ve
yorumlama teorisi olarak Hermeneutik’in görevi, sadece konuşmaya ve yazıya değil,
tüm insani yaratımlara anlamın sokulmuş olduğundan hareketle bu anlamı yeniden
okumak (Gademer, 2005:29) ve yorumcunun amacı da kendini metin ile metinin
içerdiği şeyler arasında bir aracı haline getirmektir. Bu anlamıyla yorumsal yaklaşım
yöntemi olarak nitelendirilen “yorumsama” (Hermeneutik), kent okuma sürecinin bir
diğer yöntemi olarak, metinleri ve metini oluşturan eylemleri hangi koşullar altında
ve hangi sonuçlarla anlamanın mümkün olduğu sorusuna yönelen bir yöntemdir.
Amacı sadece bir şeyleri doğrulamak değil eylemi anlamak ve eylemin arkasındaki
anlamı ortaya çıkarmak olan, incelemeye konu olan nesnenin nesneliğini sorgulayan,
onu bir anlamlar toplamı olarak gören ve yorumlamanın önemini vurgulayan felsefi
disiplin olarak yorumsamacı yaklaşım, insanların sosyal dünyalarını nasıl yarattıkları
ve yaşattıklarını anlamak ve yorumlamak üzerine yapılan ve insanların doğal
yerleşimlerinin doğrudan detaylı bir gözlemiyle gerçekleştirilen, sosyal olarak anlam
içeren hareketlerin de sistematik bir analizidir (Neuman, 2003:76). Özetle, bir başka
dünyaya ait bir anlam bağlamını, o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma ve çevirme
etkinliği olan yorumsama ile (Gademer, 2005:13), gerçekleşen değişimin ve
etkileşimlerin bugüne ve geleceğe ilişkin görünümlerini tek bir başlık altında
incelemenin en verimli araçları olan çelişkiler ve çekişmelerin, olgusal kaynakları ve
sosyal/mekansal ortamları olan diyalektikler (Ollman, 2006-38,39) aracılığıyla, bir
yandan farklı bakış açılarının varlığını ve gerçekliğin değişebileceğini yok saymayan
post-modern bir bakış açısıyla, bir yandan da pozitivist bir gerçeklik arayışı
içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gündelik hayatın evrimi ve mekânsal değişimin etkileşiminin yanında, konutun,
konut yakın çevresinin ve konutun içinde bulunduğu kent makroformunun da
etkileşiminin somutlaştığı mekânsal ve sosyal diyalektikler, hem kent değişiminin
mekânsal ve sosyal boyutlarının birbirleri üzerindeki görünümlerini, hem de
değişimin kapsamında geliştiği çelişki, çekişme, akış ve hareketleri ortaya koymaya
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yardımcı olmaktadır. Yapılan diyalektik analizin amacı, gündelik hayatın evrimi ile
mekânsal değişimin etkileşiminin, konutun, konut yakın çevresinin ve konutun içinde
bulunduğu kent makroformunun da somutlaştığı mekânsal ve sosyal diyalektikler
yardımıyla, karşılaştırmalı olarak inceleyerek gelecekteki konut ve konut çevresi
tasarımlarıyla kentsel planlama tasarımlarına veri oluşturmaya yönelik bir yöntem
oluşturmaktır.
Mekânın eşsüremli ve artsüremli çözümlemelerin yanında, “söylem”, hem kentin
göstergeler dizgelerini oluşturması hem de okumanın özneye bağlı olan niteliklerinin
kaynağı olarak, analizi yapılması gereken olgulardan bir diğeridir. Söylemler de
metinler gibi işaretlerden oluşmaktadır; fakat söylemlerin yaptıkları şey, daha çok
şeyleri göstermek için bu işaretleri kullanmaktır (Foucault, 1999:69). Söylem analizi,
her söylem içeren olgu veya nesnenin, yapısı, ilişkileri, mevcut durumu ve içeriği,
kullanımı, çeşitlilikleri ve söylemsel düzen için gerekli özellikleri olan anlamsal
işlevlerini gözden geçirmektir (Teymur, 1982:23). Foucault’ya göre (1999:94)
söylemin nesnelerini incelemek için, sistematik bir süreç içerisinde onları sınırlamak,
yeniden gruplamak, birbirinden ayırmak, sıralamak ve birbirlerinden türetmek
gerekliyken, söylemsel oluşumları oluşturan ifade biçimlerinin ise onları seçen, yerli
yerine koyan, seriler teşkil eden ve büyük retorik birlikleri haline getiren
düzenlemelerin betimlenmesiyle ayırt edilmektedir.
Bu çerçevede, hem kentin göstergeler dizilerinin analizinin hem de eşsüremli ve
artsüremli okumalar sonucu elde edilen bulguların analizinin oluşturulmasında
eleştirel bir söylemsel bir analiz yapılmaktadır. Eleştirel söylemsel analizin
kuramcılarından Fairclough and Wodak özellikle edebiyat ve medya metinlerini
dilbilimsel açıdan söylemsel bir okumanın ancak sosyal ve politik bağlamların
birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olabildiğini ortaya koymaktadırlar. Fairclough,
eleştirel söylemsel analizi açıklamada kullanılan kavramları özetlerken, “söylemi”;
soyut bir kavram olarak sosyal pratikler temelinde algılanan bir dil kuramı, somut bir
kavram olarak ise belirli bir bakış açısından gerçekleştirilen anlamlandırma deneyimi
olarak, “söylemsel olayı”; dil kullanımı, metin olarak analiz etme, söylemsel ve
sosyal pratikler bütünü olarak, “metini”; söylemsel bir durum içerisinde üretilen,
görsel imajlar ve işitsel formlar biçiminde yazılan ya da konuşulan dil olarak,
“söylemin türünü”; belirli bir eylemin etkisiyle geliştirilen dil kullanımı olarak,
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“söylemin düzenini”; söylemsel pratiklerin bütünlüğü ve aralarındaki ilişki olarak
tanımlamaktadır (Andersen, 2003:148).
Wodak ise, eleştirel söylemsel analizi; sosyal problemlere ilişkin disiplinler arası,
söylem içindeki ve söylem ardındaki güç kavramını açıklayan, yalnız kendi
bağlamsal ilişkileri çerçevesinde anlaşılabilen söylemin tarihsel yapısını öne çıkaran,
metin ile sosyal koşullar, ideolojiler ve güç ilişkileri arasında yorumlayıcı ve
açıklayıcı sistematik bir yaklaşım olarak özetlemektedir (Andersen, 2003:146).
Fairclough and Wodak’ın temellerini kurguladığı eleştirel söylemsel analiz (critical
discourse analysis) söylemi, dil ve dilin kullanımıyla ilgili sosyal bağlamlar ile
ideoloji ve güç gibi kavramları içeren politik bağlamlarda ele almaktadır. Çalışma
kapsamında kent üzerine oluşturulacak söylemsel analiz ise, hem kentin göstergeler
dizgesi olarak ürettiği söylemin, hem de kent metininin oluşturulmasında aktörlerin,
sahne ve araçlarla birlikte ürettikleri ve kullandıkları söylemin analizini içermektedir.
Özetle, kenti, yapılara ve düzene dayalı bir metin olarak gören kent semiyolojisi
kapsamında, tespit edilen kent kesitinin, artsüremli ve eşsüremli okunması ile fiziksel
çevrenin sayısallaştırılması ve örüntü analizi; yapılara ve düzene dayalı kent
metinini, anlamayla birlikte yorumlamayı olanaklı kılan yorumsamacı yaklaşım ile,
değişimin yapısal temellerinin ve yapısal ilkelerinin, artsüremli ve eşsüremli
okumalarla birlikte yapılan sistematik analizi ve son olarak da kent değişim düzeyleri
olan kent, konut çevresi ve konut düzeylerinin diyalektik ve eleştirel söylemsel
analiz kapsamında kent kesiti okumalarından elde edilen simge, sembol ve
işaretlerle, tespit edilen sosyal ve mekansal diyalektiklerin analizi sonucunda,
çalışmanın olgusal ve yargısal bulgularının özetlenip, değerlendirilmesi ile tespit
edilen kent kesitinde gündelik hayatın mekan ve mekanda evriminin yapılandırdığı
kent değişim sürecini, değişimin yapısal ilkelerinin söylemsel analizi ile açıklamak,
durum çalışmasının yöntemlerini ve yol haritasını oluşturmaktadır (Çizelge 5.1).
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Çizelge 5.1 : Uygulama (durum) çalışması: Yaklaşım ve yöntemler.

5.2.

Alanın Tanımlanması ve Bölgelerin Konum Özellikleri

Durum çalışmasının örneklem alanı olarak seçilen kent kesitinin, hem sosyal
katmanlaşma olarak kentteki farklı grupların ihtiyaçlarının okunmasına, hem de
artsüremli ve eşsüremli okumada çok katmanlı bir analize olanak verecek bir alan
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olarak tespit edilmesi, gündelik hayatın evriminin farklı yönleriyle birlikte, kent
değişiminin aynı alan içinde barındırdığı farklı süreçler ve farklı dinamiklerin
okunmasına olanak sağlamaktadır.
Örneklem alanı olarak tespit edilen kent kesiti; İstanbul ilinde, Avrupa yakasında yer
alan Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin kesiştikleri sınır bölgelerindeki mahalle
gruplarıdır (Şekil 5.1). Bu üç bölgeden 1. bölge Kağıthane ilçe sınırlarındaki
“Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri”, 2. bölge, Beşiktaş ilçe
sınırlarındaki “Levent ve Konaklar Mahallesi” ve 3. bölge de olarak da Şişli ilçe
sınırlarındaki “Büyükdere Caddesi Aksı ve Esentepe Mahallesi”dir (Şekil 5.2).

ġekil 5.1 : Örneklem alanının kent içi konumu.
Büyükdere Caddesi’nin özellikle bu üç ilçenin kesişiminde bulunan merkez
bölgesinde, gökdelenlerin son 10 senede sayılarının hızla artması sonucu oluşan yeni
yüksek yapılaşma, yüksek insan yoğunluğu, yüksek arsa bedelleri ve yükselmiş siluet
söz konusudur. Büyükdere Caddesi’nin Batı yakasında ise (Ortabayır, Çeliktepe ve
Emniyet

Evleri

Mahallelerinde)

yasadışı

yapılaşma

dönüşüm

süreçlerinde

karşılaştığımız gecekonduların 3 ayrı evresi olan dönüşmemiş varoş yapıların,
dönüşmekte olan yapıların ve dönüşmüş yapıların izleri mevcuttur. Doğu yakasında
(Levent ve Konaklar Mahallesi) ise Emlak Kredi Bankası tarafından sosyal konut
olarak planlanan fakat günümüzde yoğunlukla konut olma özelliğinden çıkmış olan
Levent evleri yer almaktadır.

118

ġekil 5.2 : Örneklem alanı.
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Çalışma alanı, İstanbul kentindeki bölgesel ulaşımın sağlandığı ana yolların dağılımı
içerisinde, hem Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin
Avrupa ve Asya yakasını birleştiren kara ulaşımının Avrupa yakasındaki düğüm
noktası olarak (Ek İ) hem de Avrupa yakasında güney-kuzey doğrultusundaki ulaşım
aksının merkez noktası olarak (Şekil 5.3), kritik bir konuma sahiptir (Şekil 5.4/7).

ġekil 5.3 : Alana hâkim yaklaşım yolları.
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ġekil 5.4 : Örneklem alanı hava fotoğrafı - 1.
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ġekil 5.5 : Örneklem alanı fotoğrafı - 2.
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Çalışma alanının kent içindeki kritik konumu ve kent makro formu üzerindeki etkisinin değerlendirilme amacıyla, alanın eğim özellikleri, yapı
yükseklik ve konumları, yakın gelecekte yapılaşması muhtemel (turuncu renkle gösterilen) projeler ile ana ulaşım yolları değerlendirilerek bir
bilgisayar modeli oluşturulmuştur. Alanı oluşturan bölgelerin değerlendirilmesinde de bu model aracığıyla üretilen kesitlerin kullanılmıştır.

ġekil 5.6 : Örneklem alanı modeli - 1.
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ġekil 5.7 : Örneklem alanı modeli - 2.
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Bölgelerin artsüremli analizi için gerekli olan verilerin hazırlanması, bölgelerin
öncelikle ayrı ayrı artsüremli gelişim sürecinin incelenmesi, ardından bütüncül bir
değerlendirmeyle özetlenmesiyle gerçekleştirilmektedir.
1. Bölge: Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri: Kâğıthane ilçesi
sınırları içinde bulunan Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleleri, ŞişliMecidiyeköy-Levent aksı ve Eminönü-Taksim-Beşiktaş-Levent aksını Sarıyer’e
bağlayan Büyükdere Caddesi’nin sol tarafında, Beşiktaş’a bağlı Levent semtinin tam
karşı yakasında bulunmaktadır. Levent 1950-1953 yıllarında ilk toplu konut
uygulamalarından biriyle yapılaşmaya başlandığında, Ortabayır, Çeliktepe ve
Emniyet Evleri’nin bulunduğu, Kâğıthane köyüne ait fundalık, taşlık, eğimli bir arazi
olan alan, genelde tarım ve hayvancılık amaçlı sözleşmeli olarak kiralanmaktaydı.
Menderes dönemine denk gelen bu dönemde, 1957 yılında İstanbul’da bulvar
nitelikli yol yapım çalışmaları için istimlâkler başlamış, bu istimlâklerle da
İstanbul’un çeşitli yerlerindeki gecekondu sahiplerinin evleri yıkılmıştır. Kâğıthane
Köyü, İstanbul Belediyesi ile anlaşma imzalayan ve evleri yıkılan gecekondu
sahipleri için Gültepe-Çeliktepe bölgesinde belediye tarafından planlanmış alanlar
tahsis edilmiştir. Alanda 1960’da ilk 1/5000’lik nazım planları yapılmış ve geniş
kapsamlı uygulama planı da 1975’de yürürlüğe girmiştir. 1966’da 775 sayılı
gecekondu yasası ile alan tam olarak meşrulaşmıştır. 1975- 1985 döneminde de
2805, 2981, 3290 af yasaları çıkmış ve bu yasalar bölgenin mekânsal kurgusunu
değiştirmeye başlamıştır. 1985’de yapılan ıslah imar planıyla, af yasalarının etkisi
somutlaşmış, dönüşüm tam olarak, nitelik değiştirme süreci ile başlamıştır. 1985’den
bugüne 20 yılı aşan süre içerisinde bölge tam olarak kentlileşmiştir. Bugün
Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evler’de yoğun olarak Anadolu’nun birçok farklı
ilinden (Giresun, Gümüşhane, Sivas, Bayburt, Bartın, Tokat, Ordu, Bitlis, Isparta ve
Siirt) göç etmiş 3 farklı nesil yaşamaktadır. Sivas’ın Zara köyünden İstanbul’a
(Çeliktepe’ye) ilk 1954 yılında göç başlamış, 6 yılın içinde köyün tamamına yakını
Çeliktepe’ye gelmiştir (Güneş, 1993). Bugün sadece Çeliktepe’de 10’dan fazla köy
derneği bulunmaktadır. Dernek mekânları ve lokalleri, kente geldiklerinde hem
mekânsal kullanımlarında, hem de yaşamlarında kökten değişiklikler olan insanların
geldikleri yere ait olan birçok şeyi yaşattıkları yerler olarak, ciddi bir örgütlülük
düzeyine sahip olup, göç edene, kente ilk geldiğinde gecekondusunu yapmaktan, iş
bulmaya kadar birçok alanda kolaylık sağlamaktadır. Alandaki konut stokunun
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büyük

bir

bölümü

yasadışı

yapılaşma

dönüşüm

süreçlerinde

karşılaşılan

gecekonduların 3 ayrı evresinden, dönüşmemiş varoş yapılar, dönüşmekte olan
yapılar, dönüşmüş yapılardan oluşmaktadır. Düşük ve orta gelir grupların sosyoekonomik dokuyu oluşturduğu alanda, son 20 yılda nüfus artışı ve alanın kent
merkeziyle uzaklığın azalmasıyla, esnaf ve serbest meslek oranında hızlı artış
yaşanmıştır.
2. Bölge: Levent ve Konaklar Mahallesi: Levent semtini günümüzdeki haline
getiren gelişmeler 1947 yılında Emlak Kredi Bankası'nın toplu konut projesi için
Levent semtinin seçmesiyle başlamıştır. 1936-1945 yılları arasında Amerika’nın
çeşitli yerlerinde yapılan bahçeli ev örnekleri incelenmiş, bahçeli evlerden oluşan,
yaya - taşıt ayrımının sağlandığı, yeşil dengesine önem veren, birinci kısımda 411
konut, ikinci kısımda 319, üçüncü kısımda 277, dördüncü kısımda 367 konut içeren
bir yerleşke planlanmıştır. Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru ve
Mimar Rebii Gorbon tarafından tasarlanan plan ile 1947 ve 1958 yılları arasında
birinci etap olan 1.Levent (Şekil 5.8) (Ek B.1) tamamlanmıştır. Doğal yapı, ulaşım,
yerleşim düzeni unsurları esas alınarak tasarlanan konutlarda, monotonluğu önlemek
adına alçalıp yükselen, birbirinden farklı tiplerde, tek, ikiz, zincir şeklinde evler
tasarlanmış, tasarlanan bu farklı tiplerde yapılan evlerde kepenk, saçak ve balkon
parmaklıklarında ahşap kullanılmıştır. 1952 ve 1953 yılları arasında 2. ve 3. Levent,

ġekil 5.8 : 1. Levent Evleri (Aru, K. A., 1952).
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1958 yılında ise 4. Levent tamamlanmıştır. Diğer kısımlardan farklı olarak 4.
Levent’de, İstanbul’daki aile tiplerinin yüzde oranları göz önüne alınarak, 36-270
metrekare arası değişen çeşitli büyüklüklerde evler planlanarak (Şekil 5.9), farklı
sosyal sınıflara yer verilmesi hedeflenmiştir. Merkezi konumunda tasarlanan 2 adet
yüksek blok içerisinde de, yönetim birimleri ile gece kulübü, çocuk bahçesi, garaj,
sinema, spor sahası, anaokulu gibi gerekli donatımlar düşünülmüştür. Ayrıca, Sadri
Berker, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ercüment Kalmuk gibi dönemin çeşitli sanatçılar
davet

edilip,

bu

bloklarda

gerçekleştirilen

duvar

resimleri

ve

seramik

uygulamalarının tasarımı sağlanmıştır.

ġekil 5.9 : 4. Levent Evleri (Aru, K. A., 1972).
Levent, ilk olarak, 1954 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Nazım İmar
planına dahil edilerek, Beyoğlu bölgesinin kuzeye doğru genişlemesi düşünülen alan
olarak, konut alanı olarak önerilmiştir. 1975’te tek katlı binalara, ikinci kat ilave
izniyle, konut fonksiyonlarında bir değişim sürecine giriliştir. 1980 de onaylanan
1/50000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı’nda Levent, uluslararası
seviyede İstanbul’un önemini artırmak ve ülkenin gelişimiyle beraber ortaya çıkan
fonksiyon ve servis ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, konut geliştirme alanı olarak
planlanmıştır. 1989’da hazırlanmaya başlanan ve 1994 de tamamlanan İstanbul
Master Planı’nda ise, İstanbul’daki ulaşım sistemlerinin gelişimi doğrultusunda,
otoyolların sayısı ve etkinliği artırılmış, 1980 planında Zincirlikuyu’ya kadar gelişen
ticaret aksı, Maslak’a kadar uzatılmıştır. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan ikinci
köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bağlantı noktasının Levent alanının
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içinden geçmesi, alanın ulaşım açısından etkinliğini artmasına, fonksiyon
değişimlerine, konut olarak tasarlanan evlerin değerini yükselmesine neden olurken,
el değişimlerine kadar ilerleyen bir sürecin de tetikleyicisi olmuştur. Sosyal konut
özelliğini kaybederek lüks konut halini alan Levent evleri, konut dışı fonksiyonlarla
kullanılmaya başlanırken, fiziksel yapısı da bu anlamda dönüşmeye başlamıştır.
Özellikle 1991’de 1/5000 Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Planıyla, kat
yüksekliklerinin korunması şartıyla, yapıların, istenirse turizm amaçlı ticaret alanı
olarak kullanılabileceği şeklinde bir karar çıkmış, böylece Levent konutlarının,
banka, ofis, restoran, gece kulübü vb. işlevlere dönüşümünün yolu açılmıştır.

ġekil 5.10 : Büyükdere Caddesi - Levent Bölgesi (2006).
3. Bölge: Büyükdere Caddesi Aksı ve Esentepe Mahallesi: Büyükdere Caddesi ve
güneydeki kolu olan Barbaros Caddesi’nin ilk gelişimi, Henri Prost’un hazırladığı
1937 planı çerçevesince açılan yolların (Ek B.2), Menderes döneminde kuzeye giden
bir ana alter yaratma düşüncesi ile genişletilmesi süreciyle başlamaktadır. 1955’de
yapılan ek planla, Levent’te yeni bir sanayi alanı oluşturulmasıyla, denetimsiz ve
düşük değerli araziler spekülatörlerce kullanılmaya başlanmış, Büyükdere Caddesi
ve Kâğıthane arasındaki alan da plan dışı bir gelişmeyle yoğunluk kazanırken,
Kâğıthane Vadisine inen yamaçlar üzerinde, 1955-1960 arasında Gültepe, Kuştepe,
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Çağlayan ve Hürriyet gibi mahalleler kurulmuştur. 1960 yılında bitirilen Levent
Evleri (1.,2.,3. ve 4. Levent) projesinden sonra Levent semtinde birçok konut
projeleri ve siteler inşa edilmiş ve bölge hızla gelişmeye başlamıştır (Güvenç, 1999).
Özellikle 50’li yılların sonunda, Levent bölgesi ile Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet
Evler arasındaki Esentepe’nin kuzey bölgesinde, 2, 3 ve 4 katlı sanayi yapıları
yapılmaya başlanmıştır. Eczacıbaşı, Squibb, Roche ve Deva İlaç Fabrikaları, Tekfen
Ampül Fabrikası, Philips Tv Fabrikası, Neyir Triko, Apa Ofset fabrikaları ile bölge
küçük bir sanayi alanına dönüşmüştür.
Çoğunlukla Kâğıthane ve çevre ilçelerden iş gücü kullanan bu fabrikaların yanı
başlarında özellikle 80’li yıllarla birlikte ofis yapıları inşa edilmeye başlanmıştır.
1980’li yıllarda imar planlarında kitle düzeninden katsayı düzeyine geçilmesi ve
ardından yapı yüksekliklerinin serbest bırakılmasıyla da bu bölgede birçok yüksek
katlı iş merkezleri inşa edilmiştir. 1986’da inşa edilen Yapı Kredi Plazaları ve 1993
yılında hizmete açılan 34 katlı Sabancı Towers bölgede yer alan ilk yüksek katlı
yapılardır. 1998’de İş Bankası Kuleleri ise dönemin en yüksek yapısı olma
özelliğiyle açılmıştır. Yapımına 1992 yılında başlanan, Taksim ve 4. Levent semtleri
arasında çalışması tasarlanan İstanbul Metrosu, 16 Eylül 2000 yılında hizmete
açıldığında Levent istasyonunda büyük bir AVM, rezidans ve ofis bloklarından
oluşan Metrocity de hizmete girmiştir. Bölgede bulunana arazilerin değerlerindeki
büyük artışla birlikte, önce arazilerin el değiştirilmesi, sonrasında da bölgede
bulunan fabrikaların yıkılması söz konusu olmuştur. Bölgede sırasıyla Metrocity,
Tekfen Tower, Kanyon ve Loft projelerinin hayata geçirilmiştir. Alanda bulunan
fabrikaların yıkılması ve arazilerin el değişimi sonucu bugün, Tekfen’in Ampül
Fabrikası yerini Tefken Towers’a, Philips TV Fabrikası yerini Metrocity’e,
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası yerini Kanyon ve Ülker'in kaba inşasını bitirip
tamamlamaktan vazgeçtiği çikolata fabrikası yerini Levent Loft ve Loft Bahçe’ye
bırakmıştır. Deva İlaç Fabrikası ve Roche İlaç Fabrikası’nın üzerlerinde bulunduğu
araziler, Zorlu Holding ve Özdilek Grubu tarafından satın alınarak, yerlerine yeni
yapılar inşa edilmek üzere yıkılmışlardır. İstanbul’un en pahalı ve lüks mağazalarını
bünyesinde barındıran alışveriş merkezlerine sahip Esentepe’nin kuzey bölgesinde,
2010 yılı itibariyle yapılmaya başlanan ve devam eden birçok yüksek katlı rezidans,
ofis ve alışveriş merkezi projesi mevcuttur. Killer Grup tarafından yapılan Sapphire,
Landmarkk şirketi tarafından eski Renault-Mais arazisinde yapılan Landmarkk
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Tower, Özdilek şirketinin eski Roche arazisi üzerinde yapılan AVM ve Rezidanslar,
halen inşaatı devam etmekte olan projelerdendir.

ġekil 5.11 : Büyükdere Caddesi - Esentepe Bölgesi (2010).
5.3.

Bölgelerin Artsüremli Kent ve Konut Çevresi Okuması

Artsüremli okuma kapsamında tarih içinde birbirini izleyen ve tarihten günümüze,
alanı oluşturan kent ve konut düzeylerinin köken, oluşum ve gelişimleri ile değişen
sosyal ve kültürel kodların çözümlenmesi ortaya konmaktadır. Bölgelerin öncelikle
kendi içlerinde ayrı ayrı, ardından birlikte bir bütün olarak değerlendirildiği tarihsel
süreçte, değişimlerin sosyal ve mekânsal nitelikleri belirlenerek, diyalektik ve
söylemsel analize veri oluşturulmaktadır.
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Bölgelerin kent içindeki konumu ve birbirleriyle ilişki biçimleri gözetilerek
değerlendirildiğinde, değişim ve dönüşümlerin artsüremli okuma kapsamında 6 temel
süreçte gerçekleştiği görülmektedir;
Çizelge 5.2 : Çalışma alanındaki değişim ve dönüşümlerin temel süreçleri.
1. (1950 - 1953)

Levent konutlarını inşası ve kentin çeperinde yeni planlama
denemeleri

2. (1953 - 1957)

Kâğıthane Köyü’ne ait arazilerin tarım ve hayvancılık
nedeniyle kiralanması

3. (1957 - 1960)

Bulvar ve istimlâk çalışmaları ile gecekondulaşma süreci

4. (1960 - 1985)

Planlama dönemi ve gecekonduların meşrulaşmasına yönelik
yasal çalışmalar

5. (1985 - 2000)

Gecekonduların apartmanlara ve fabrikaların ofislere dönüşüm
süreci

6. (2000 sonrası)

Dönüşümün hız kazanması ve mekânsal ayrışma dönemi

Planlı konut birimleri, gecekondular, apartmana dönüştürülmüş gece kondular,
fabrika ve sanayi yapıları, ofis blokları, alışveriş merkezleri, iş yerine dönüştürülmüş
konutlar, yüksek katlı rezidanslar, çok amaçlı (ofis-konut-AVM) yapılar gibi birçok
farklı mekânsal yapılaşmalar ve bu mekânlara ait farklı pratiklerin izlerini taşıyan bu
temel süreçler temelinde, 1., 2., ve 3. bölge adıyla araştırmaya konu olan kent
kesitinin makro formundaki artsüremli değişimi Şekil 5.12’de karşılaştırmalı olarak
ortaya konulmaktadır.
Bölgeleri oluşturan alanların artsüremsel değişiminin dönemsel hava fotoğrafları
üzerinden değerlendirilmesiyle (Şekil 5.13-16), tarihsel olarak bu temel süreçlerin
sosyal ve mekânsal izlerinin, gündelik hayatın evriminin farklı kırılma süreçleri olan
sanayileşme, modernleşme ve küreselleşme gibi süreçler temelinde okunması
hedeflenmiştir. Değişimin artsüremli okunmasıyla birlikte, bu dönemler özelinde,
diyalektik ve söylemsel analize veri oluşturması hedeflenerek, alanın günümüzdeki
makro formunun modeli oluşturulmuş (Şekil 5.17-18), yükseklik analizi ile birlikte
(Ek C.1), inşasına başlanan ve yakın gelecekte başlanacak olan yapılarla birlikte
oluşacak kent makroformu (Şekil 5.19, Ek C.2) ayrıca değerlendirilmiştir.
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ġekil 5.12 : Bölgelerin karşılaştırmalı hava fotoğrafları.
132

ġekil 5.13 : Alanın 1946 hava fotoğrafı (Kaynak: İBB Şehir Rehberi).
1.bölgede yer alan Kâğıthane’de yer yer çiftlik ve tarlalar ile çoğunlukla kırsal alanı
oluşturan çorak topraklardan oluşmaktadır. 2. bölgede yer alan Levent’de, yer yer
çiftlikler ve bölünmüş tarlalar yer almaktadır. 3. Bölgede ise bugünkü Büyükdere
Caddesi aksını öncülleyen yol güzergâhı ve yer yer çiftlik yapıları ile yeşil alan
dokusu mevcuttur. Bölgelerin bütünde bir köy yerleşkesi mevcut değilken,
yoğunluğu çok düşük bir kırsal çiftlik yerleşkesi mevcuttur.
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ġekil 5.14 : Alanın 1966 hava fotoğrafı (Kaynak: İBB Şehir Rehberi).
1.Bölgede veriye ulaşılamayan bölgede, çoğunluğunu tek katlı yapıların oluşturduğu,
düzensiz bir şekilde alana yayılmış gecekondu evleri, bu evler arasındaki toprak
yollar, okul, cami gibi az sayıda kamu binaları yer almaktadır. 2. Bölgede 1., 2., 3.,
ve 4. Levent evleri ile yaygın yeşil doku ile bölgede yer alan Squibb Fabrikası gibi az
sayıda konut dışı yapılar mevcuttur. 3. Bölgenin veri sağlanan kısmında Büyükdere
Bulvarı ile bulvarın batı kısmında yer alan, güneyden kuzeye doğru sıralanmış
Philips Tv Fabrikası, Roche İlaç Fabrikası, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası ve Deva İlaç
Fabrikası yer almaktadır. Zincirli kuyu mezarlığı ise bugünkünün yarısı
büyüklüğünde bir alan kaplamaktadır.
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ġekil 5.15 : Alanın 1982 hava fotoğrafı (Kaynak: İBB Şehir Rehberi).
1. Bölgede dönüşüm sürecine giren gecekonduların ve apartmanlaşmaya başlayan
gecekonduların oluşturduğu karmaşık kentsel doku, kamu yapıları ve çoğunlukla
toplu taşımanın sağlandığı ana yollar ve yer yer yeşil doku mevcuttur. 2. Bölgede
yeşil dokunun ve konut dışı işlevli yapıların artışı ve bazı bağlantı yollarının açıldığı
gözükmektedir. 3. Bölgede fabrikaların yaygın yayılımının tüm alanı kapladığı
görülmektedir. Tekfen’in Ampül Fabrikası, Neyir Triko, Apa Ofset, Novartis İlaç
Fabrikası bölgeye eklenen fabrikalardan bazıları olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca
bulvara açılan yeni yolların arttığı ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nın bugünkü sınırlarına
yakın bir alana yayıldığı gözükmektedir.
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ġekil 5.16 : Alanın 2008 hava fotoğrafı (Kaynak: İBB Şehir Rehberi).
1. bölgede yeşil doku tamamıyla yok olmuş, tüm alan dönüşmüş gecekondularla,
apartmanlaşmış blokların oluşturduğu karmaşık düzenli bir kentsel dokuya
bürünmüştür. Toprak yolların tamamı dönüşmüş, asfalt yollar bölgeye yayılmıştır. 2.
bölgede yüksek katlı Yapı Kredi Plazaları, İş Bankası Kuleleri yükselirken, iş yeri
kullanımı artan konut yoğun kullanımlı Levent evlerinde biçim değişiklikleri
görülmektedir. 3. Bölgede yaygın bulunan fabrikaların yıkıldığı, yerlerine Metrocity,
Tekfen, Kanyon, Loft gibi büyük ve orta ölçekli birçok AVM, Rezidans ve Ofis
Blokları inşa edildiği ve 2. köprüyle bağlantısının sağlandığı gözükmektedir.
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ġekil 5.17 : Çalışma alanının makro formunun modellenmesi.
Üretim Metodu: Belediyeden edinilen harita ve kat yükseklikleri bilgileri ile AVM,
Rezidans ve Ofis Bloklarına ait verilerin bilgisayar ortamında, Autocad ve 3DMax
programıyla sayılaştırılması ve modellenmesi
Nesnel Analiz: Yapı morfolojisinin ve kentsel planlamanın bölgelerin makro
formunda hâkim bir dil ortaya çıkardığı görülmektedir. 1. bölgede karmaşık yapılı bir
düzen içerisindeki bir yapılaşma, yapı alanı dışında kalan alanların yolları ve dolaşım
ağını belirlemesi söz konusuyken, 2. bölgede, döneminin çağdaş planlama ve tasarım
ilkeleri uyarınca uygulanan, sıralı ve ardışık bir düzenle konumlanan konut örüntüsü,
tüm bu konut örüntü sistemini tali yollarla ana yollara bağlayan bir yol ağı söz
konusudur. 3. bölgede ise, eski fabrikaların arazilerinin el değiştirmesi sonucu
korunan arazi sınırlarına en üst düzeyde yayılarak yapılaşan, farklı mimari dil ve
biçimlerin hâkim olduğu, ulaşım akslarının ise bölgedeki konumlarının temelde
bölgeyi bir geçiş güzergâhı mantığıyla kullandığı gözlemlenmektedir.
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ġekil 5.18 : Çalışma alanının makro formunun doluluk boşluk analizi.
Üretim Metodu: Belediyeden edinilen harita ve kat yükseklikleri bilgileri ile AVM,
Rezidans ve Ofis Bloklarına ait verilerin bilgisayar ortamında, Autocad ve 3DMax
programıyla sayılaştırılması ve modellenmesi
Nesnel Analiz: Kent makroformundaki doluluk boşluk düzeni analiz edildiğinde,
1.bölgede, sokakların karmaşık ve dolaşım düzeyi yüksek niteliğiyle organik bir yapı
sergilediği, ulaşım ve erişim düzeylerinin yapıların yüksek yoğunluklu kentsel arazi
kullanımını belirlediği, yapı adalarının merkezlerinde yarı özel alanlar oluştuğu, 2.
bölgede, sokakların sistemli bir ızgara düzenine sahip olduğu, dolaşımın belirli bir
mekanik düzende gerçekleştirildiği, kentsel arazinin uygun değer (optimum)
düzeyinde kullanım yoğunluğu sergilendiği, yapıların arka alanlarında özel alanlar
oluştuğu, 3. bölgede ise paralel düzen içerisinde dolaşıma izin vermeyen tekrarlı bir
yapı, bu yapının belirlediği yüksek yoğunluklu kentsel alan kullanımı görülmektedir.
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ġekil 5.19 : Çalışma alanında gelecekte gerçekleşmesi olası yapılaşmalar.
Üretim Metodu: Belediyeden edinilen harita ve kat yükseklikleri bilgileri, AVM,
Rezidans ve Ofis Bloklarına ait verilerin ve arazi sahibi grup ve şirketlerin, yapılması
söz konusu olan yapıların tasarım gruplarının yayın ve internet siteleri (Url 9 ve 11 )
ile mimari portalların haber ve kaynakları (Url 8 ve 10), bilgisayar ortamında,
Autocad ve 3DMax programıyla sayılaştırılması ve modellenmesi
Nesnel Analiz: Yapımına başlanan, kuzeyden güneye sırasıyla, Zorlu Grubu’nun
eski Deva Holding arsasındaki ofis - konut bloğu, Özdilek Grubu’na ait eski Roche
arazisinde AVM, ofis - konut bloğu, Landmarkk’ait eski Renault arazisinde ofiskonut bloğu, hem yüksek emsal değerleri ile hem de bölgeye eklenecek yeni taşıt
yüküyle bölgenin bir yandan kent siluetindeki etkisini artıracağı, bir yandan da yakın
çevresindeki çevresel sağlığı tehdit edeceği ve getireceği yeni mekânsal ve sosyal
sınırlarla (1. ve 3. bölge sınırını kuzey-güney doğrultusunda geçmesi düşünülen
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ikişer şeritli taşıt yolu) mekânsal ayrışmayı artıracağı görülmektedir. 3. bölgenin batı
ve kuzey bölgelerinde yer alan Merkez Bankası’na ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne ait olan arazilerin ise yakın dönemde bölgedeki diğer örneklerde
olduğu gibi yüksek emsal değerleri ile ofis-AVM, konut işlevleriyle yapılaşması söz
konusu olacaktır.
ÇalıĢma alanını oluĢturan kent kesitinin artsüremli okunması sonucunda;


kentsel araziler üzerinde merkezi ve yerel yönetimlerin dönüştürücü etkisi,



kent makroformunda sosyal yapının belirleyiciliği,



sosyal farklılaşmanın mekansal ayrışmadaki belirleyiciliği,



sosyal ve mekansal değişimlerin etkileşimli yapısı,



konutların bir araya geliş biçimlerinde ve kent makroformunun oluşumu

üzerindeki sosyo-ekonomik yapı ve topografya etkisi,


kent makroformunun konut yakın çevresiyle ilişkili yarı özel ve yarı kamusal

mekanlar üzerindeki belirleyiciliği,


ulaşım ağlarının gelişiminin kamusal mekanın sürekliliğine etkisi,



kent çeperlerindeki sanayi alanlarının kentin genişlemesiyle dönüşümü,



üretim ve tüketim olgularının kent mekanı üzerindeki belirleyiciliği,



farklı konut alanlarında, kent mekanıyla bütünleşme sonrası gerçekleşen

mekansal ayrışma,


sanayileşme, modernleşme ve küreselleşme gibi süreçlerin kent mekanındaki

eş zamanlı varlığı,


sermaye hareketleri ve dönüşümünün, kent mekanının mülkiyet yapısı

üzerindeki etkisi,


merkez ve çeper bölgelerindeki konuma bağlı olarak, kentte üretilen konut

biçimlerinin farklılaşması,


konut mekanındaki işlevsel dönüşümün konut çevresi ve kentin makro formu

üzerindeki etkisi,
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yapı yüksekliklerinin kent makro formunun düşey doğrultusu ve kentin silueti

üzerindeki belirleyiciliği gibi olgu ve ilkeler öne çıkmaktadır. Belirlenen kent
kesitinin artsüremli okunması sonucu elde edilen bu olgu ve ilkeler, bir yandan da
çalışmada gerçekleştirilen söylemsel analize, diyalektik ve yorumsal temelde veri
oluşturmaktadırlar.
5.4.

Bölgelerin EĢsüremli Kent ve Konut Çevresi Okuması

Bölgelerin eşsüremli kent ve konut çevresi okuması kapsamında çalışma alanının
belirli zaman kesitleri içindeki durumunun ve bu zaman dilimleri içerisinde üretilmiş
dönemsel sosyal ve kültürel kodları ile alanın içerdiği kent ve konut düzeylerinin
mekânsal temelleri analiz edilmektedir.
1. Bölge: Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri: Gündelik hayatın,
kentteki ve bölgedeki temel pratikleri ve pratiklerin mekânsal biçimlenişinde, öne
çıkan olgu ve mekânlar,


1950-1980 arası dönemde; işçi ve mavi yakalı sınıf, göç, sendikalar,

hemşerilik, köy dernekleri, kent çeperinde yer alma, kentsel arazilerin paylaşımı,
gecekondu inşaları ve dönüştürme yasaları, geniş ailelerin yaşadığı konutlar iken,


1980-2000 arası dönemde işçi sektöründen hizmet sektörüne kayış,

apartmanlaşan gecekondular, çekirdekleşen aile nüfusu, değişen altyapı ihtiyaçları,
kentsel ve bölgesel nüfus artışı, küçük ölçekli dükkân ve atölyeler,


2000 sonrası dönemde ise yakın çevrede gelişen ticaret ve finans alanı

etkisiyle oluşan yeni kentsel arazi ve yapı rantı, yık-yapçı yeni konut üretimleri,
kozmopolit nüfus oluşumu ve mekânsal ayrışma olguları öne çıkmaktadır.
Çoğu göç ile kente yerleşen bölge halkının (Ek D.1, Ek D.2), kentsel arazide
kendilerine düşen alanda yerleşebilme ve yaşamını kentte sürdürebilme adına,
temelleri Anadolu’nun farklı bölgelerinin kültürel ve kimliksel yapısına dayanan
geleneksel mekân organizasyonu, üretim ve kullanım alışkanlıklarını farklı
düzeylerde değiştirmek ve dönüştürmek zorunda kaldığı bölgede, bugün mekânsal
pratikler

anlamında

geleneksel

davranış

kalıplarından çok,

kentleşme

ve

küreselleşme ile geleneksel ve modern değer ve davranışların birlikte uygulanmaya
çalışılmasının yarattığı melez bir mekân kullanım ve üretim pratiği söz konusudur
(Şekil 5.20-21). Özellikle geçiş mekânları niteliğindeki yarı kamusal ve yarı özel
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alanlarla, yapı formu ve yapı formunu oluşturan cephe, pencere, kaplama, çatı gibi
yapısal detay düzeylerinde bu melez etkiye rastlanmaktadır.

ġekil 5.20 : Geleneksel ve modern değerlerin birlikte uygulanmaya çalışılmasının
yarattığı melez mekân kullanım ve üretim pratiği - Çeliktepe.

ġekil 5.21 : Geleneksel ve modern değerlerin birlikte uygulanmaya çalışılmasının
yarattığı melez mekân kullanım ve üretim pratiği - Ortabayır
2. Bölge: Levent ve Konaklar Mahallesi: Modernleşme hareketlerinin, kent ve
konut planlamadaki yansımasıyla tasarlanan 2. bölge, orta ve üst sınıf toplulukların
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yaşama alanı olarak tasarlanmış olsa da, ilk konutların satışından itibaren yüksek
gelir düzeyindeki toplulukların ilgisini daha çok çekmiştir. Bölgenin tasarlandığı
dönemdeki mekânsal pratiklerinin kamusal alanlarla bütünleşik bir yapıda olduğu,
ancak konutun yakın çevresine ait yarı kamusal geçiş alanları ile yarı özel balkon ve
teras kullanımlarının günümüzde etkinliğinin yitirildiği görülmektedir. Bölgenin
gündelik hayatında iz bırakan olgular ve mekânlar;


1950-1980 arası dönemde, orta ve üst sınıf, memur, bürokrat ve tüccarlar,

çekirdek aileler, modern kentsel planlama, modern konut tasarımı,


1980-2000 arası dönemde, küreselleşme, kitle iletişim araçlarının yoğun

kullanımı, otomobilin kent içi harekette temel araç haline gelmesi, konutların el
değişimleriyle değişen sosyal yapı ve konutlarda malzeme, biçim ve donatı
değişimleri,


2000 sonrası dönemde ise uzmanlaşmış hizmet sektöründen küçük ve orta

büyüklükteki işletmelerin, konutları ofis ve işyerine dönüştürmeleri, özgün mekân
organizasyonları ve kullanımlarının dönüşümü ve güvenlik olguları öne çıkmaktadır.
Konutların malzeme ve donatılarının değişiminde dönemlerin farklı beğenilerinin ve
akımlarının izlerini taşıyan Levent evleri, 1980 sonrası konut içi donatılarının
değişimini yaşarken, 2000 sonrası dönemde ise dış cephe kaplamaları ve iç mimari
özelliklerinde, küresel ve yerel mimari dillerin melez kullanımlarının hâkim olduğu
bir dönüşüme sahne olmuştur (Şekil 5.22).

ġekil 5.22 : Geleneksel ve modern değerlerin birlikte uygulanmaya çalışılmasının
yarattığı melez mekân kullanım ve üretim pratiği - Levent.
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3. Bölge: Büyükdere Caddesi Aksı ve Esentepe Mahallesi: Bölgenin ilk mekânsal
yapıları, kent çeperinde yer alması ve kente ulaşım akslarına sahip olması nedeniyle
orta

ölçekli

sanayi

atölyeleri

ve

fabrikalardır.

Özellikle

80’ler

sonrası

uzmanlaşmamış sanayi kollarının ofis bloklarının da çoğaldığı görülmektedir. Bölge,
1980 öncesi sanayi üretimine dayanan yoğun yapılaşma içinde olduğu dönemde ve
1980 sonrasından bugüne kadar ki hizmet yoğun üretimin gerçekleştiği dönemde, her
zaman üretimin mekânı olma niteliğini korumuştur. Bölgenin gündelik hayatında;


1980 öncesi dönemde, fabrikalar, atölye ve imalathaneler, emek yoğun

işgücü, kent çeperindeki sanayi bölgesi niteliği, alt yapı yetersizliği,


1980 ve 2000 arası dönemde, küçük imalathanelerin kapanması, ofis binaları,

fabrikaların dönüşümleri, otoyol ağının gelişimi ve köprü bağlantı yolları, kent
merkezine mesafenin azalması,


2000 sonrasında arazilerin el değişimi, küresel sermayenin mekansallaşması,

karma işlevli (AVM – konut - ofis) mekan üretimi, metro ulaşım hizmeti, değişim
değeri yüksek lüks konut üretimi, AVM odaklı tüketimin kültürü, küresel kent
imajının finans merkez adayı, bölgesel sınır mekanlarında ayrıştırıcı duvarlar ve
bölücüler öne çıkan dönemsel mekan ve olgulardır (Şekil 33).

ġekil 5.23 : AVM odaklı tüketimin kültürü, küresel kent imajının finans merkez
adayı, bölgesel sınır mekânlarında ayrıştırıcı duvarlar ve bölücüler Metrocity.
Araştırmaya konu olan bölgede, gündelik hayattaki temel kırılmalar olan
sanayileşme, modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin dönem dönem üst üste
çakıştığı, farklı sosyal ve mekânsal pratiklerin birlikte etkileşim içerisinde kentsel
144

mekânı oluşturduğu gözlemlenmektedir. Farklı süreçlerde işçi, memur ve yönetici
gibi kentliler, belediyeler ve bakanlıklar gibi kurumlar, küçük ölçekli yerli
sermayedarlar ve çokuluslu şirketler gibi öne çıkan farklı aktörler, zaman zaman güç
ve hegoemonik araçlarla, zaman zaman da ideoloji ve söylem içerisinde, kentin
mekânsal ve sosyal yapısındaki dönüşümlerinde yapısal rol almıştır. Bugün
bölgelerin kentsel araziden aldıkları değişim değerinin yüksek düzeyde farklılıklar
içermesi (Çizelge 5.3), mekansal yoğunluğun ise 3. bölgede rasyonel olmayan bir
şekilde yoğunlaşması, ayrışmanın mekansal boyutu olarak göze çarpmaktadır
(Çizelge 5.4).
Çizelge 5.3 : Bölgelerin kentsel araziden aldıkları değişim değerinin
karşılaştırılması (verilerin sağlandığı kaynaklar ve örneklemler
Ek D.3’de belirtilmiştir).

2. ve 3. bölge arasında konutların kira ve satış değerlerinde az farkla 3. bölge yüksek
seyretmesine rağmen, 1 bölgeyle mekânsal yakınlığına rağmen, 3. bölge kira ve satış
değerlerinde sayısal olarak 1. bölgenin oldukça üzerinde yer almaktadır. Bölgelerin
kendi içlerindeki değer farklılıkları dikkate alınmamıştır.
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Çizelge 5.4 : Çalışma alanındaki genel brüt insan yoğunluğu ile yüksek katlı yapılardaki brüt yoğunluğun karşılaştırılması (Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri,
mahalle muhtarlıkları kayıtları ile ilgili AVM, Rezidans ve ofis blokları resmi internet sitelerinden edinilen verilere dayandırılarak hazırlanmıştır. Ek D.4).

Alansal insan yoğunluğu incelendiğinde 1. bölge 2. bölgeye kıyasla oldukça yoğun bir yapı sergilemektedir. 1. bölgede yer alan çok katlı
apartman yapılarının ve yüksek nüfuslu ailelerin yoğunluğu, 2. bölgede ise iş yerine dönüşmüş konutların ve çekirdek aile modellerinin
yoğunluğu bu farkın nedenlerindendir. 3. bölgede ise yüksek katlı yapıların ve yoğun işgücü kullanan ofislerin (alışveriş merkezi kullanıcıları
değerlendirmeye katılarak hesaplanan) içerdiği yüksek insan yoğunluğu sayısal olarak büyük bir fark yaratmaktadır.
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ÇalıĢma alanını oluĢturan kent kesitinin eĢsüremli okunması sonucunda;


işçi ve mavi yakalı sınıflar, orta ve üst sınıf, memur, bürokrat ve tüccarlar,

hizmet yoğun üretim işçileri (beyaz yakalılar), cemaat ve cemiyet gibi sosyal grup ve
sınıflar,


göç, hemşerilik, köy dernekleri, modernleşme, çekirdekleşen aile nüfusu,

küreselleşme, tüketim ve güvenlik,


farklı etnik kimlik ve farklı kültürel gelenekler, eşitsiz kentleşme, gibi sosyal

pratikler ve olgular,


gecekondular, apartmanlar, müstakil konutlar, dönüşen gecekondular, yüksek

katlı apartmanlar, gökdelenler, kuleler ve lüks rezidanslar,


üretim mekanları (fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, orta ölçekli reklam,

halkla ilişkiler şirketleri),


AVM’ler ve tüketim mekânları (küçük ölçekli restoranlar, moda ve teknoloji

mağazaları, hazır yemek ve sinema salonları, hipermarketler),


kent içi bölgesel ulaşım yolları, ana yollar, metro ağları ve durakları,



kentsel arazilerin paylaşımı, imar afları, gecekondu dönüşüm süreçleri, yapı

rantı, yık-yapçı konut üretimi,


mekânsal bütünleşme ve ayrışma, modern kentsel planlama, mekân

organizasyonları ve kullanımlarının dönüşümü (konutları ofis ve işyerine dönüşümü),


kentsel arazilerin oluşturduğu rantların bölüşümü, kamusal alanın yeniden

inşası,


küresel

sermayenin

mekansallaşması

(bankalar,

sigorta

şirketleri,

gayrimenkul şirketleri, uluslar arası ticaret şirketleri) ve kentsel mekanın sermaye
tarafından yeniden üretilmesi gibi mekansal pratikler ve olgular, öne çıkmaktadır.
Eşsüremli okuma sonucu elde edilen bu olgu ve ilkeler bir yandan da çalışmada
gerçekleştirilen

söylemsel

analize

diyalektik

oluşturmaktadırlar.
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ve

yorumsal

temelde

veri

5.5. Kent Kesitinin Kent, Konut ve Konut Çevresi Düzeylerindeki Söylemsel
Analizleri
Söylemsel analiz kapsamında, artsüremli ve eşsüremli analizlerin sonuçlarının ve
alandan okunan simge sembol, işaretler ile sosyal ve mekânsal diyalektiklerin
diyalektik ve yorumsal yaklaşımlarla kent, konut ve konut çevresine ilişkin analizler
gerçekleştirilmektedir.
5.5.1. Kent kesitinin kent, konut ve konut çevresi düzeylerinde diyalektik
yaklaĢıma dayalı analizi
Kent kesitinin kent, konut ve konut çevresi düzeylerinde diyalektik analizi
kapsamında, öncelikle 1., 2. ve 3. bölgelerin kendi içlerinde kapsadıkları sosyal ve
mekansal diyalektikler analiz edilecek, ardından bu üç bölgenin oluşturduğu kent
kesitinin diyalektik analizi gerçekleştirilmektedir.
1. Bölge: Ortabayır, Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri: 1. bölge, konutların,
bahçe ve benzeri ara geçiş bölgelerinin eksikliği nedeniyle, kamusal mekân ve özel
mekân ayrımının net olarak gözlemlendiği bir yapıya sahiptir (Şekil 5.24). Ancak bu
keskin kamusal ve özel mekân ayrımı, özellikle gecekonduların dönüşme yaşadığı
alanlar ile cemaate dayalı grupların ve hemşerilikten kaynaklana gelen komşuluk
ilişkilerinin öne çıktığı alanlarda, fiziksel inşa anlamında görülemeyen, ancak
kullanım ile ortaya çıkan bir yarı kamusal mekân ile keskinliğini kaybetmektedir
(Şekil 5.25). Sokak ve konutlar arasındaki yapısal olarak görülmeyen, ancak
konutların kullanıcılarının kendi aralarında ve misafirler ile kurduğu iletişimde yatan,

ġekil 5.24-25-26 : Kamusal - özel mekânın net ayrım ve darlığı, çevresel sağlık
koşulları - Çeliktepe.
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özellikle konutların sokakla birleştiği kaldırımlı ve kaldırımsız geçiş alanlarıyla,
konutların aralarında kalan çıkmaz sokaklarda ortaya çıkan ve üretilen bu yarı
kamusal mekan, kullanıcıların kültürel ve kimliksel değerlerinin, içinde bulundukları
sosyolojik grubun niteliğinin, mekanın var olan potansiyellerinin ve fiziksel çevrenin
inşa sürecinin etkileriyle oluşmaktadır. 3. Bölgede yer alan ve inşası sonrasında, hem
gereksinimin getirdiği kanalizasyon altyapısıyla hem de yüksek yapılaşmayla azalan
gün ışığından faydalanma ile 1. bölgedeki mevcut çevresel sağlık koşullarını
kötüleştirmiş, böylece yarı kamusal mekân üretimleri de azalmıştır (Şekil 5.26).

ġekil 5.27-28-29 : Küresel Yerel Etkileşiminin Mekânsal Yansıması, Konutlarda
Değişen Kapalılık Açıklık Sınır Bölgelerindeki Duvarlar.
10’dan fazla yöresel grubun yaşadığı bölgede, yerel etkiler, çoğunlukla mekânsal
davranış ve kullanım düzeylerinde ortaya çıkarken, hem konutların üretim teknikleri
ve malzeme kullanımı, hem de konut içi donatıların seçimlerinde küresel etkilerin
baskınlığı ve yer yer de küresel yerel etkileşimi sonucu ortaya çıkan melez nitelikler
izlenebilmektedir (Şekil 5.27). Yapıların açıklık ve görülebilirlilik düzeylerine de
etki eden faktörlerin (cemaat yapısı ve kimlik, yerel eylem, biçim ve kültürler)
küresel etkilerden ve cemiyete ait sözleşmelere katılımlardan etkilendiğini, yapıların
kapalılık ve gizlilik düzeylerinin yaşanan mekânsal dönüşümlerin öncesine göre
artığı gözlenebilmektedir (Şekil 5.28). Yapıların ön bölgeleri çoğunlukla doğrudan
sokağa açılırken, arka bölgeleri ise bitişik nizam üretilen yapıların oluşturduğu yapı
adalarının merkezinde kalan, sadece yapıların zemin katlarının arka balkonlarında
ulaşılabilen, atıl alanlardır. Yapıların bitişik nizamdan farklı şekillerde tasarlandığı
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bölgelerde ise, yapıların ön bölgeleri sokakla ilişki kurarken arka bölgeleri, dar yaya
yollarıyla, zemin katların dükkân, atölye ve depo olarak kullanıldığı yapılarda
yükleme ve depolama alanlarıyla, 3. Bölgeye sınır alanlarda ise yüksek ve birkaç
kademeden oluşan istinat duvarları ile ilişki içindedir (Şekil 5.29-30). Konut ve yakın
çevresinde bulunulduğunu tanımlayan dinlenme unsuru, konutun bulunduğu yapının
sınırları dışında hemen sonlanmakta ya da iki yapının arasında çıkmaz sokak ya da
özel boşlukların bulunduğu özel durumlarda yanındaki yapının başladığı sınırda
bitmektedir. Kent ile ilişkide bulunulan hareketi tanımlayan ana yollar ve ana yollara
ulaştıran ara yollar, düzensiz bir formda organize olmakta, yolların darlığı ve
kaldırımların yokluğu nedeniyle yaya olarak kent ile ilişki, ancak bölgeden kente
uzanan ticaretin ve hizmet alanlarının yoğunlaştığı ana yollara ulaşıldığında
sağlanmaktadır. Bölgede yaşayan sosyo-ekonomik grubun orta ve düşük gelir
düzeyine sahip sınıflarla ve mekânsal kurgunun ve inşanın niteliğinden ötürü,
bölgede konut yapılarının mekânın öznel ve gereksinimden doğan kullanım değerini,
mekânın nesnel ve maddi olarak bir tüketim nesnesi olmasından doğan değişim
değerinden daha ön plana çıkarmaktadır.

ġekil 5.30 : Sınır bölgelerindeki duvarlar - Ortabayır.
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2. Bölge: Levent ve Konaklar Mahallesi: 2. bölge, konut ve iş yerine dönüşmüş
konutların, tamamının en azından bir bahçeye sahip olduğu bir alan olarak, kamusal
alan ile özel alan arasındaki geçişin bu bahçeler aracılığıyla sağlanılması gözetilerek
tasarlanmıştır. Ancak çoğunlukla orta ölçekli reklam, medya, halkla ilişkiler, finans
ve ticaret ofisleri gibi konut dışı kullanımlar, yapıların özellikle ön bölgelerinde yer
alan bahçelerdeki kamusal niteliğini zamanla azaltılmış, hatta bahçe duvarlarının
değiştirilmesi ve tamamıyla göz hizasının üzerine çıkacak şekilde yükseltilmesi,
girişlerine kamera ve ayna sistemlerinin yerleştirilerek korunaklı ve kapalı bir
mekâna dönüştürülmesi ile kamusal mekân niteliğini tam anlamıyla kaybedilmiştir
(Şekil 5.31-32). Buna benzer bir kapalılık ve gizlilik isteği ve korunaklı olma
ihtiyacı, konut kullanımını sürdüren yapılarda da görünmektedir. Ancak sayıları çok
az olsa da hem bazı konut yapılarının hem de bazı konut dışı yapılarının halen yarı
kamusal alan niteliğini gösteren mekân kurgusu ve kullanımına sahip olduğu
görülebilmektedir (Şekil 5.33-34).

ġekil 5.31: Bahçelerin bölücülerle kamusal niteliğinin azalması - 3. Levent.

151

ġekil 5.32 : Bahçelerin bölücülerle kamusal niteliğinin azalması - 3. Levent.

ġekil 5.33 : Yarı kamusal niteliğin korunduğu mekânlar - 1. Levent.
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ġekil 5.34 : Yarı kamusal niteliğin korunduğu mekânlar - 2. Levent.
Konut kullanıcıların sosyo-ekonomik düzeyde üst gelir grubuna girdiği bölgede, hem
cemiyet yapısının getirdiği uzmanlaşmış kurumların konut kullanımın yerine
geçmesinde (Şekil 5.35), hem de konut ve dönüşmüş konutların farklılaşma
ihtiyacıyla başvurduğu, farklı, çoğunlukla bir giydirme ve kaplama mantığıyla
değiştirilen cephelerde (Şekil 5.36) küresel etkilerin hâkim olduğu gözükmektedir.
Yüksek gelir düzeyine sahip sınıf ile bu sınıfın üretim araçları olan özelleşmiş hizmet
sektörünün farklı kurumlarının yer aldığı bölgede, mekânın nesnel ve maddi olarak
bir tüketim nesnesi olmasından doğan değişim değeri ön plana çıkmakta, öznel ve
gereksinimden doğan kullanım değerini arka planda kalmaktadır. Konut ve yakın
çevresinde olmayı belirleyen dinlenme durumu ile kent ile ilişki kurmaya başlanılan
hareket durumu, açıklık ve görülebilirliğin sağlandığı yapılarda bahçe bölgesinde
çakışmaktadır. Ancak kapalılık ve gizliliğin sağlanmış olduğu yapılarda bahçe
kapısından çıkıldığında harekete sağlanılması ve bahçeye giriş ile bir geçiş alanı olan
dinlenme alanından çok evin kendisine girilmiş olmaktadır. Bölgedeki temel yaşam
alanı olan evlerden kente ulaşmada izlenen yollar, düzenli bir ızgara sistemi
içerisinde, yaya kaldırımlarına özen gösterilerek ve yeşil alanlar ile bir yandan
çevresel sağlık unsurları bir yandan da konut ve konut çevresi bütünlüğü
sağlanılması için tasarlanmıştır. Konut dışı kullanımın yaygınlaşması ile özellikle
artan taşıt yükü, kaldırımların araçların park yeri olarak kullanımına ve yaya
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ulaşımının artık günlük hayat içerisinde yok denecek kadar az kullanılmasına neden
olarak, yapıların kent ile sınırının bahçe kapına kadar gelmesinde de etkisi olmuştur
(Şekil 5.37-38).

ġekil 5.35 : Konut dışı kullanım - 1. Levent.

ġekil 5.36 : Değiştirilmiş cepheler - 2. Levent.
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ġekil 5.37-38 : Kaldırımları kaplayan taşıtlar - 2.ve 3. Levent.

ġekil 5.39 : Kamusal mekânda kontrol - 1. Levent.
Yapıların önlerinde geçiş alanı olarak tasarlanan bahçelerin yükseltilmiş bölücülerle
ayrılmadığı yapılarda ise, yarı kamusal mekân niteliği, artık yarı özel mekâna
dönüşmüş, bir davet ve geçiş alanı olan bahçe, dışarıdan görülebilen ancak ulaşımın
fiziksel olarak sağlanmasının önerilmediği ve istenmediği, ancak dışında kalan
kamusal mekânı kontrol edebilen bir niteliğe bürünmüştür (Şekil 5.39). Yapıların
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arka bölgelerinde çoğunlukla, özel mekânlar olan ve özgün tasarımında yer almayan
yüksek duvarlarla çevrilmiş veya sınırlandırılmış, bugün çoğunlukla otopark olarak
kullanılan arka bahçeler yer almaktadır.
3. Bölge: Büyükdere Caddesi Aksı ve Esentepe Mahallesi: 3. bölge, kent bütünü
içindeki alışveriş merkezi ve finansal merkez niteliği ile kamusal mekânı yapı
içerisine davet eden işlevlerin yaygın olarak kullanıldığı bir alan olarak, alışveriş
merkezi, ofis ve konut işlevlerini birlikte içeren çok kullanımlı yapılarla, tek işlevi
konut alanı olan ve sadece ofis olarak kullanılan yapıları da içermektedir. Bölgede
geçmişte yer alan fabrika ve ofis yapılarının, yalnızca yapı adaları ve arazi
sınırlarının kullanıldığı bölgede, yaya yollarının Büyükdere Caddesi’ne paralel
geliştiğine, bazı bölgelerde 1. Bölgeye yaya ulaşımının ise taşıt bağlantı yollarının
kenarlarında 1 kişinin yürüyebileceği darlıkta olduğu, 2. Bölgeye ulaşımın ise, 2009
da gerçekleşen son değişiklikle ancak metro duraklarındaki tünellerle gerçekleşme
olduğu görülmektedir (Şekil 5.40-41).
Çok kullanımlı yapıların içinde, rezidans olarak da nitelendirilen konutların
bulunduğu alanlar, kamusal mekanlarla hem düzlemsel hem de ulaşımsal olarak
ilişkisi net bir biçimde kesilerek tasarlanmıştır. Alışveriş merkezlerinde var olan
kamusal mekânların varlığı ve rezidansların kamusal mekânlarla ilişkisi, sadece aynı
yapıda var olmasından öteye geçmemekte, hem bu kamusal alanların içerik açısından
tüketime odaklı ve kar odaklı hem de biçim açısından görsel iletişimin insan ölçeğini
aşacak şekilde tasarlanması, konut ve AVM mekânlarının zaman zaman aynı yapıda
var olduğunu unutturacak düzeydedir. Bu anlamda dinlenme ve evde olma ile
hareket ve evi özleme mekânları ayrıştırılmış ve ilişkisi koparılmıştır. Kamusal
mekandan ayrışıp, yükselen bu yeni rezidans modeli, kendi içerisinde yarı özel ve
ortak kullanımlı teraslar, balkonlar, spor salonları ve yüzme havuzları ve hatta
Sapphire örneğinde olduğu gibi golf sahaları içermektedir. Kentsel mekâna dâhil
edilen bir kamusal kolektif tüketim alanından yükselen bu rezidanslar, açıklık ve
görülebilirlilik unsurlarını, şehrin siluetine etki edecek ölçüde sergilerken, küresel
etkilerin inşa ettiği bir mimari dil ve içerik ile şekillenmektedirler (Şekil 5.42).
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ġekil 5.40-41 : Bölgeler arası ulaşım - Metrocity ve Sapphire.

ġekil 5.42 : Küresel mimari dil ve içerik.
Konut içi mekân organizasyonunda ve konut içi donatılarında tam anlamıyla küresel
tasarımların ve malzemelerin kullanıldığı bu yapıların (Şekil 5.43-45), yerel ile
ilişkisi, kentsel siluet ölçeğinden hemen üzerindeki yükseldiği mahallelere kadar
geniş bir sosyal ve mekânsal düzlem içerisinde gerçekleşmektedir (Şekil 5.46).
Bünyesinde yüksek sermayeye sahip olan cemiyet nitelikli sosyal bir grubun bir
araya geldiği bu rezidansların kullanıcıları, bu yapıların içe kapanık ve çevresini
ayrıştırıcı özelliği nedeniyle zaman içerisinde yerel bir cemaat niteliği kazanmaya
başlamaktadır.
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ġekil 5.43 : Konut içi mekân organizasyonunda ve donatılarında
kullanılan küresel tasarım - Sapphire örneği.

ġekil 5.44-45 : Konut içi donatıları - Loft örneği 1 ve 2.

ġekil 5.46 : Bölgenin kent siluetindeki görünümü.
Yapıların ön bölgeleri, Büyükdere Caddesi’ne bakacak şekilde, çoğunlukla kolektif
tüketime yönelik işlevlerin gerçekleştiği kamusal mekânlar olan AVM’lere
açılmakta, konut bloklarına girişler, otopark düzleminden asansörler aracılığıyla
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ġekil 5.47-48-49 : Bölgelerin sınırlarını oluşturan duvarlar - Ortabayır.
yapılmaktadır. Konutla karşılamanın bu şekilde ayrışmış ve saklanmış olması
sembolik olarak konutun daha özel bir mekâna dönüşmesine, bir yandan kent
bütününden yükselerek uzaklaşmasına bir yandan da görülebilirliğin en üst düzeye
çıkmasına neden olmaktadır. Yapıların arka bölgeleri, çoğunlukla servis giriş
çıkışları ile yapı alanını sınırlandıran ve 1. bölgeyle fiziksel sınırları belirleyen en az
8 metre yüksekliğindeki istinat duvarlarından oluşmaktadır (Şekil 5.29-30 ve 5.4748-49). 3. bölgede yer alan konut mekânlarında, yüksek düzeyli bir ekonomik grubun
değerlerinin ve kimliklerinin ifade gereksinimden doğan kullanım değerinin, aynı
gruba ait tüketimin nesnesi olma özelliğiyle belirlenen değişim değeri üzerindeki
belirleyici etkisi sonucu, çevre konut bölgelerinden hem mekânsal hem de sosyal
açıdan ayrışmaktadır.
Bölgelerin bütünündeki gündelik ve mekânsal pratiklerin, sosyal ve mekânsal
etkileşimlerin, konut ve konut çevresindeki değişimlerin, kentin bütünündeki yeri de
göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, kamusal-özel çelişkilerinin, doğrudan
toplum-birey ve cemaat-cemiyet diyalektikleriyle, dolaylı olarak da küresel - yerel
çekişmeleri ile öteki - kendi diyalektiğiyle, kültür ve kimlik bağlamında etkileşim
içinde olduğu görülmektedir. Konutların ve mekanların kullanım değeri ile değişim
değeri arasındaki ilişki, bir yandan maddi (özdeksel) ve manevi (tinsel) ihtiyaçlar ile
etkileşimli bir şekilde değişirken, bir yandan da konut ve konut çevresine ait
dinlenme-hareket etme, evde olma-evi özleme, düzen-kaos çelişkiler de, gizlilikgörülebilirlilik, açıklık-kapalılık ve kendi-öteki gibi sosyal diyalektiklerle etkileşim
içerisinde, sosyal ve mekansal dönüşümlere kaynaklık yapmaktadırlar.
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ġekil 5.50 : Sapphire kesitini oluşturan bölgelerdeki konut örneklemlerinin tespit edilen sosyal ve mekânsal diyalektikleri - plan düzlemi.
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Çizelge 5.5 : Çeliktepe – Sapphire – 4. Levent doğrultusunu oluşturan kent kesitinin
sosyal ve mekânsal diyalektiklerinin analizi 1.
Mekansal Diyalektikler
1.

Bölge

Sosyal Diyalektikler

Özel ve kamusal alanlar arası
Çeliktepe Mahallesi geçiş bölgelerinin eksikliği,

Toplum davranışının birey
davranışından ön plana çıkışı

Yarı kamusal mekânların yarı
özel mekânlardan öne çıkışı

Cemaat davranışının cemiyet
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
maddi ihtiyaçların manevi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Kullanım değerinin değişim
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Yerel niteliklerin küresel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
4. Levent Mahallesi geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi

2.

3.

Bölge

Bölge

Sapphire Rezidans

.

Plan düzleminde ifade edilen diyalektik analizler çerçevesinde, “özel ve kamusal”,
“maddi ve manevi ihtiyaçlar” ile “cemaat ve cemiyet”, “yerel ve küresel”, “kullanım
ve değişim değeri” diyalektiklerinin ayrıştığı gözükmektedir.
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ġekil 5.51 : Sapphire kesitini oluşturan bölgelerdeki konut örneklemlerinin tespit edilen sosyal ve mekânsal diyalektikleri - kesit düzlemi.
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Çizelge 5.6 : Çeliktepe – Sapphire – 4. Levent doğrultusunu oluşturan kent kesitinin
sosyal ve mekansal diyalektiklerinin analizi 2.
Mekansal Diyalektikler
1. Bölge

Dinlenmeye ait mekânlarının
Çeliktepe Mahallesi belirleyiciliğinin harekete ait
mekânlardan öne çıkışı

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi
Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Harekete ait mekânlarının
belirleyiciliğinin dinlenmeye
ait mekânlardan öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Bölge

Sapphire Rezidans

Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
mekânlardan öne çıkışı

.

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi
Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Evi
özlemeye
yönelten
mekânların, evde olmayı
belirleyen mekânların önüne
geçmesi

3.

Sosyal Diyalektikler

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı
Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Öteki kavramı ihtiyacının
kendi kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Kesit düzleminde ifade edilen diyalektik analizler çerçevesinde, “kapalılık ve
açıklık”, “gizlilik ve görülebilirlilik”, “kendi ve öteki” ile “dinlenme ve hareket”,
“evde olma ve özleme”,” düzen ve kaos” diyalektiklerinin ayrıştığı gözükmektedir.
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1. ve 2. bölgelerin, 3. bölgede yer alan Metrocity, Kanyon, Loft ve Sapphire konut
birimleri doğrultusundan geçen düzlemler olarak farklı 4 kent kesitini oluşturan bir
örneklem incelemesi içerisinde, bölgelerin birbiriyle sosyal ve mekânsal etkileşimi
ile konut ve yakın çevrelerinin diyalektik analizi, öncelikle kesitlerin geçtikleri
düzlemlerin ve örneklem kümesinin kent içi konumları (Ek E.1-E.4) ve örneklem
kesitini oluşturan bölgelerin kesişim alanlarının belirlenerek (Ek F.1-F.2), ardından
da bölgelerdeki konut ve konut çevresi örneklemlerinin tespit edilen sosyal ve
mekânsal diyalektiklerin plan ve kesit düzleminde (Şekil 5.50-51 ve Çizelge 5.5-5.6;
Ek H.1-H.12) çelişki ve çekişmenin denge durumunun analizi gerçekleştirilmektedir.
ÇalıĢma alanının 4 farklı örneklem alanında gerçekleĢtirilen diyalektik analizler
sonucunda;


konut alanlarını oluşturan yapılaşmalarda ve konut çevresi düzeyinde,

toplum-birey, cemaat-cemiyet, kendi-öteki ve küresel-yerel sosyal diyalektiklerinin,
özel-kamusal, dinlenme-hareket, evde olma-özleme, düzen-kaos gibi mekansal
diyalektiklerle etkileşimli bir şekilde değişimin bağlamını oluşturduğu,


konut alanlarındaki kullanım ve değişim değeri arasındaki denge arayışı

sürecinde, konuta ilişkin maddi ihtiyaçlar ve manevi ihtiyaçlar arasındaki denge
arayışı, konutun konumlanışı ve biçimlenişini etkilemekte olduğunu,


konutların yarı özel mekanlarında ve kamusal mekanlarında yer alan geçiş

(yarı kamusal) bölgelerinde zayıflama yaşandığı,


cemaat ve cemiyet yapılarının konutların bir araya gelişlerindeki etkisinin

azalarak devam ettiği,


öteki arayışının kendini dışarıya gizlilik ve kapalılık olgularının üst düzeyde

gerçekleştiği mekanlarda arttığı,


yerel nitelikli mekan ve sosyal pratik üretim ve kullanımının, tüketimin

mekansallaştığı alanlarda azaldığı, yerini küresel etkilere ve melez kullanımlara
bıraktığı, konut özel alanlarında ise yer yer yerel niteliklerin sürdürüldüğü,


yapı kullanım ve değişim değerlerinde, kullanıcıların toplumsal yapı

içerisindeki konumları ve ihtiyaçlarındaki denge durumlarının belirleyicilik
kazandığı,
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konutun evde olma, dinlenme ve düzeniyle ilişkili açıklık görülebilirlilik ve

aidiyetin konutun işlev değiştirilmesi etkisiyle azaldığı,


çalışma alanındaki kamusal alanın taşıt trafiği ve sınıfsal bakımdan ayrıştırıcı

kısıtlamalarıyla sürekliliğini bozulduğu ve kesintiye uğratıldığı,


konut çevresine ait kullanım düzeylerinin evde olmaya ve dinlenmeye

yakınlaştıran niteliğinin taşıt trafiği ve ticaret alanları ile azaldığı,


konut

alanlarında

inşa

edilen büyük ölçekli tüketim mekanlarının

(AVM’lerin) bölgeye getirdiği trafik yükü ve kentten kendine çektiği insan oranında,
konut alanlarının kentle ilişkisi koptuğu, kapalılık ve gizlilik ihtiyacının arttığı,


kent siluetinin oluşumundaki dengenin (yapı emsal değerlerindeki farklı

uygulamalarla) bozulması ile, bir yandan yüksek katlı yapıların mekansal olarak
bütünleşmesi yaşanırken, bir yandan da yakın çevrede mekansal ayrışma süreçlerinin
yaşandığı, ortaya çıkmaktadır.
5.5.2. Kent kesitinin kent, konut ve konut çevresi düzeylerinde yorumsal
yaklaĢıma dayalı analizi
Çalışmanın örneklem bölgelerini oluşturan Kâğıthane ilçe sınırlarındaki Ortabayır,
Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri (1. Bölge), Beşiktaş ilçe sınırlarındaki Levent
ve Konaklar Mahallesi (2. Bölge) ve de Şişli ilçe sınırlarındaki Büyükdere Caddesi
aksının Kâğıthane ilçesiyle kesişimi ve Esentepe Mahallesi (3. Bölge), hem içerdiği
yüksek ve lüks yapıları hem de dönüşmüş gecekonduların oluşturduğu yapılaşmayla,
kentteki farklı grupların ihtiyaçlarıyla ve eylemleriyle şekillendirilmiştir. Bu ihtiyaç
ve gereksinimlerin melez yapısını bu üç bölge hem ayrı ayrı kendi içlerinde hem de
sınır bölgelerinde barındırmaktadırlar.
Bölgedeki kamusal mekânlarda, konut ve konut çevrelerinde yer alan, simge, sembol
ve işaretler, (Şekil 5.58-59-60-61), konut ve yakın çevresine ait sınır, engel ve
davetler, (Ek G.1.a, G.1.b, G.1.c) mekânların kullanıcılarının sosyal ve psikolojik
yapısını ortaya koyarken, mekânın ve değişen mekânsal pratiklerin hem bu sosyal
doku üzerindeki inşası hem de değişen gündelik pratiklerin mekânı dönüştürücü
etkisini ortaya çıkarmaktadır (Ek G.2.a, G.2.b). Özellikle 2. bölgedeki yapılarda
kendilerini yollardan fiziksel olarak ayırma, geçilmez bir sınır oluşturma, güvenliği
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ġekil 5.58 : Belediye uyarısı (“Köpeğinizin dışkısını poşete alınız uyarısı”).

ġekil 5.59 : Konut sahibinin uyarısı (“Dikkat köpek var !”).
sağlama düşünceleri gözükürken, 1. bölgede ise yola dayanma, araziden maksimum
faydalanma,

kaldırımsızlık

ve

kaldırımı

gözükmektedir.
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konuta

dahil

etme

düşünceleri

ġekil 5.60 : Köy dayanışma dernekleri.

ġekil 5.61 : Kamusal mekânda yerel işaretler.
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ġekil 5.62 : Bölgenin doğu silueti.

ġekil 5.63 : Bölgenin batı silueti.
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Kentin bütününe ait sosyal ve mekansal dokunun bir kesiti olan bölge, kentin değişen
ekonomik, politik, toplumsal, ekolojik ve psikolojik dinamikleriyle, çelişkilerin ve
zıtlıkların, dönüşümlerin ve yeniden üretimlerin öbekleştiği bir alan olarak öne
çıkmaktadır. Mekânsal ve sosyal diyalektiklerin hareketi içerisinde, değişimin aktör,
araç ve sahneleri de dinamik bir yapı sergilemektedir. Kent siluetinde bölgenin
mekânsal kurgusu farklı bağlamlarda farklı imajlar üretirken (Şekil 5.62-63), yüksek
katlı ve karma işlevli rezidansların sunum ve pazarlamalarında görülen bağlam
yoksun imaj üretimi (Şekil 5.64-65-66-67) gücün ve iktidarın, küreselleşmenin
diliyle mekânsallaştığı bu bölgede değişimin söylemini ve dilini oluşturmaktadır.
Çalışma alanında Beşiktaş Belediyesi’ne dâhil yüksek yapılaşmanın kanalizasyon ve
çeşitli altyapı hizmetlerini Kâğıthane İlçesi’nden karşılaması bu noktada yerel
belediyeler üstü bir karar mekanizmasının fiziksel çevrede etkin olduğunu
göstermektedir. Bunların yanında fiziksel çevrenin yapılandırılmasında Levent
bölgesinde çeşitli sermaye grupları (büyük inşaat firmaları, bankalar ve yatırım
ortaklıkları) etkin rol oynarken, 1. bölge ise çeşitli cemaatler ve etnik gruplara dâhil
yükleniciler ve arsa sahipleri ön plandadırlar.
Kentin bugün her noktasında farklı biçimlerde mekân bir dönüşüm içerisindedir.
Kimi yerlerde bu dönüşüm Levent bölgesindeki konut-işyeri dönüşümü gibi mevcut
veya olası rant durumundan faydalanma üzerine iken kimi yerlerinde ise Levent
bölgesinde gerçekleşecek ya da gerçekleşmesi olası farklı projeler nedeniyle 1.
bölgedeki kira artışları veya oluşan saptırılmış konut fiyatları gibi mülk değeri
üzerindeki bir dönüşümdür. Bugün Çeliktepe’de kira fiyatları üzerindeki saptırmalar
ve konut satışlarının durma noktasına gelmesi bölgede 1980’ler ve öncesinde
yerleşen ve çoğu siyasal iktidarlar tarafından yasallaştırılan konutlar üzerinden bölge
insanın bireysel düzeyde rant beklentisini ortaya koymaktadır.
Güç, iktidar, söylem ve eylem araçlarının yoğun kullanıldığı, yerel belediyeler,
merkezi yönetim, sermaye grupları ve kentliler arasındaki, mülkiyet, kimlik, kültür,
kent ve gündelik hayatta gerçekleşen mücadele ve çatışma, dün ile bugün, bugün ve
gelecek arasındaki değişimin ve dönüşümün sürekliliğini oluşturmakta, rasyonel
olmayan ve sürdürülemeyecek düzeydeki derin çelişki ve gerilimler ise bu bağlamda
yeni sosyal ve mekânsal pratikleri doğurmaktadır.
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ġekil 5.64 : Konut sunum ve pazarlamada bağlam yoksun imaj üretimi - Loft örneği.
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ġekil 5.65: Konut sunum ve pazarlamada bağlam yoksun imaj üretimi - Sapphire örneği.
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Bugün Kanyon’un ofis bloklarında Morgan Stanley, Merril Lynch, Euro Hypo, IFC,
Glencore, Regus, Lehman Brothers Menkul Değerler, Bgc Partners Menkul Değerler,

ġekil 5.66: Konut sunum ve pazarlamada bağlam yoksun imaj üretimi - Kanyon
örneği.

ġekil 5.67: Kanyon - 2010.
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Tekfen Towers’ta Deutshe Bank, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Deutsche Securıtıes
Menkul Değerler, Metrocity’de Metro Turizm, Macaristan Başkonsolosluğu, Orıon
Investment Menkul Değerler, Metro Yatırım Menkul Değerler, Meksa Yatırım
Menkul Değerler, İş Kulelerinde İş Yatırım Menkul Değerler, Meksa Yatırım
Menkul Değerler, Camiş Menkul Değerler, Yapı Kredi Plaza Credıt Agrıcole
Cheuvreux ve Citi Menkul Değerler gibi küresel ekonomiyle bütünleşik üst düzey
kurum, kuruluş ve şirketler, yakın döneme kadar içerisinde kent yerleşimcilerinin
konut ve işyerlerinin bulunduğu alanda, yükselen yeni ve prestijli kulelerde, hemen
gölgelerindeki konut alanlarının üzerinde yükselmektedirler.
1., 2. ve 3. bölgenin oluşturduğu kent kesitindeki, gündelik hayatın merkezindeki
konutun bulunduğu bağlamın değerlendirilmesinde, bilişsel şemalar içerisinde
konumlandırılmasında,

kültürel

süreçler

içerisinde

sürdürülebilmesinde,

küreselleşmeyle birlikte bugün inşası devam etmekte olan mekansal yeniden
yapılanma süreci ve bu kent değişimi sürecinde etkin aktör, araç ve sahnelerin
yapısal rolü öne çıkmaktadır.
ÇalıĢma alanının yoruma dayalı söylemsel analizi sonucunda;


çalışma alanının 1. bölgesinde yer alan dönüşmüş gecekondu alanları ile

yeniden yapılaşmakta olan apartman alanlarının, içerisinde yaşayan sosyal yapının
göç ile kente gelen 3 farklı kuşaktan oluşan yapısı ile, kültürel ve kimliksel
göstergeler açısından kökenleri ile, konut içi donatı ve mekan kullanımı bakımından
yüksek, konut çevresi bilişsel inşası ve konut içi mekan organizasyonu bakımından
orta, konut alanlarının oluşturduğu makro form bakımından ise düşük düzeyde ilişki
kurduğu,


çalışma alanının 2. bölgesinde konut dışı işlevlerin artışı, çevre bölgelerde

artan kentsel nüfus yoğunluğu ve yüksek gelir düzeyi gruplarına sunulan imajlar
doğrultusunda ön plana çıkan güvenlik olgusunun, konut çevresi düzeyinde kamusal
alanının

niteliğini

kaybolmasına,

geçiş

bölgelerinde

güvenlik

olgusunun

mekansallaştığı yüksek duvarların, tel örgülerin, güvenlik kameralarının yeni bir
mekansal ayrışma dili tanımladığı,


çalışma alanında 3. bölgesinde yer alan ve son 20 yıl içerisinde yükselen

yapıların hem dünya kentleri kompozisyonda sahip olduğu, hem de kentin silueti
üzerinde uyguladığı söylem ve dil açısından, küresel ve yüksek düzeyli yerel
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sermaye tarafında güç imgesi üzerine inşa edildiği, bağlam yoksun değerlendirme ve
sunumlarla da kentsel mekanla ilişkisinin koparıldığı,


çalışma alanının bütününe mekansal açıdan hükmeden merkezi ve yerel

yönetimlerin, mekansal ayrışmayı artıracak imar ve emsal değişikliklerine imza
atarken, kamu ve kent yararından çok küresel kent imajını ve bu imajı destekleyen
sermaye gruplarının çıkarlarını gözettiği,


örneklem alanının bütününe ilişkin kent kesitinin, değişen mekansal ve sosyal

pratikler kapsamında, kentin bütünü ile eşzamanlı bir söylemsel değişim yaşadığı
ortaya çıkmaktadır.
Çalışma kapsamında belirlenen kent kesitinin kent, konut ve konut çevresi
düzeylerindeki, diyalektik ve yorumsal yaklaşıma dayalı söylemsel analizi
sonucunda ortaya çıkan bu sonuçlar, çalışma kapsamında yapılan artsüremli ve
eşsüremli kent ve konut çevresi okumalarıyla birlikte değerlendirildiğinde,
çalışmanın olgusal ve yargısal bulgularına kaynaklık yapmaktadırlar.
5.6. Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi
Kentin günümüzde halen devam eden yeniden yapılanma süreci içerisinde, hızla
değişmekte ve dönüşmekte olan gündelik hayatın yeni kentsel mekân ve mekânsal
pratikler oluşturmasını çıkış noktası alan tez probleminin çözümüne katkıda
bulunacak nitelikteki bilgiler, olgusal ve yargısal bulgular olmak üzere iki grupta
değerlendirilmektedir.
Çalışmanın olgusal bulguları olarak;


gündelik

modernleşme

hayatın
ve

evrildiği

küreselleşmeye

zamansal
ilişkin

yapı

mekânsal

içerisinde,
oluşum

sanayileşme,
ve

toplumsal

dönüşümlerin, zaman zaman iç içe geçişen bir süreklilikle, zaman zaman ise göç,
kentsel alanlara politik müdahaleler ve bağlamsal faktörlerin neden olduğu kopuşlar
içerisinde gerçekleştiği


kent değişiminin ve kent bütünün bir parçasından çok, toplumsal ve

mekansal değişimlerle kesişim alanının bir alt kümesi niteliğindeki çalışma alanının,
kent değişimini yapılandıran devinimli aktör, araç ve sahnelerin, çatışma, çelişki ve
mücadelelerini, sosyal ve mekansal kurgusuyla yansıtmakta olduğu,
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mekânda gerçekleşen sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel süreçlerin, özellikle

konut dışı (tüketim ve sermaye odaklı) işlevlerin etkisi altında dönüşmekte olduğu,


hem fiziksel ve ekonomik düzeyde, hem de kimliksel ve kültürel düzeyde

küresel karşılaşma, akış ve etkileşimlerin, mekansal ve sosyal değişimlerde temel
etken haline geldiği, ancak buna tepki olarak yeni yerel oluşum ve direnişlerin
üretildiği,


gündelik hayatın döngüsünü oluşturan zamansal düzenin, emek ve üretim

yoğun döngüden, tüketim ve hizmet yoğun döngüye dönüştüğü, buna bağlı olarak da
mekan üretim, kullanım ve bilişim süreçlerinin de dönüştüğü,


mekanın algılama, bilme, değerlendirme ve anlamlandırma düzeylerine

etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik temellerinin değişimiyle birlikte, kent ve
mekan imgesinin de değiştiği,


mekanın maddi örgütlenme düzeyini oluşturan tarihsel sürekliliklerin kopuş

ve kırılmalar temelinde dönüşüm geçirdiği,


kentin sınıfsal yapısının, mekansal bütünleşme sırasında kaybolan yapısının

mekansal ayrışma süreciyle yeniden kurulduğu,


kentin çeper ve merkez bölgelerinin, kentsel alanının genişlemesi sürecinde,

yeni konut biçimleri üretimine kaynaklık yaptığı,


mekânsal bütünleşme ve mekânsal ayrışma süreçlerinde etkin rol oynayan

sosyal ve mekânsal diyalektiklerin, özel-kamusal ve birey-toplum arası denge
süreçleri sonucu oluştuğu,


yapıların değişim değerlerindeki net farklılık, yapıların kentsel siluet

içerisinde yer edindiği yükseklik ve doku, konutlarda işlev dönüşümleri (işyeri ve
atölyelere), yerleşimcilerin, kamusal yaşam içerisine farklılaşan katılım dereceleri,
kent mekanının sınıfsal yapısının farklılaşması, yerleşimcilerin ihtiyaçlarındaki
çevresel sağlık ve güvenlik, kullanım değeri ve prestij odaklı kutuplaşmalar, kamusal
alanda süreksizlikler ve bozulmalar, konut kalitesinde ve tasarımında kutuplaşan
eğilimler, konut çevresinde cemaat ve cemiyet diyalektiğinin devamlılığı, konut
çevresinin kent bütününden tüketim ve trafik olgusu tarafından koparılması,
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etkileşimli bir değişim süreci içerisinde, sosyal ve mekansal diyalektikler içerisinde
kent kesitindeki değişime kaynaklık yaptığı görülmektedir.
Çalışmanın yargısal bulguları olarak ise;


çalışma alanı içerisindeki değişen kent, konut ve konut çevresi üzerinde,

merkezi ve yerel yönetimlerin dönüştürücü ve yapılandırıcı rolü, yerel ve küresel
sermaye gruplarına devredilmiş olup, kentsel ve kamusal mekândaki söz söyleme ve
eylemde bulunma haklarının kısıtlandığı,


konut çevresini oluşturan ara geçiş bölgeleri, taşıt trafiği, çevresel sağlık

koşulları, konut dışı işlevlerin mekânsal sınırlamaları ve yeni konut biçimlerinin
ötekileştirici yapısından etkilenirken, dönüşen mekânsal kullanımın da sosyal
ayrışmayı körüklediği,


kentin dilini oluşturan söylemin, tarihsel süreklilik içerisindeki değişiminde,

modern planlama ile geleneksel üretim arasındaki dengenin belirleyiciliği,


konut üretimi ve ediniminde, özelleşmiş mimari tasarım pratiğinin

(hizmetinin) çoğunlukla yüksek sermaye sahipleri tarafından kullanıldığına,


gündelik hayatın temel mekanları olan konut mekanı ve kamusal mekanın,

mekansal müdahalelerin ve sosyal değişimlerin birlikte gerçekleştiği bir süreç
içerisinde, birbirinden ayrıştığı görülmektedir.
Kent değişiminin hem zamansal süreklilikler ve kopuşlar bağlamında birçok farklı
dönemsel sürecin izlerini taşıyan, hem de kentsel yeniden yapılanmanın ve
küreselleşme sürecinin mekânsal ve sosyal açıdan en etkili kaynaklarını içeren
çalışma alanının (kent kesitinin), bir metin olarak oluşturduğu dilbilgisine ait simge,
sembol ve işaretlerin okunması (yorumsal ve diyalektik yaklaşıma dayalı söylemsel
analizi) sonucu ortaya çıkan bu yargısal ve olgusal bulgular, gündelik hayatın
mekânsal pratiklerle etkileşimli bir şekilde geçirdiği evrimin, kentin yeniden
yapılanma süreçlerinde temel etkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
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6.

SONUÇLAR

Tez çalışması kapsamında, gündelik ve mekânsal pratiklerin kent değişimi
üzerindeki ilke ve kurallarını belirleyici dizgesel etkisi, hem zamansal hem de
mekânsal olarak, değişim sürecine ilişkin bir ilişkiler ve etkileşimler ağı oluşturması
ve bu dizgesel ilişki ve etkileşimler ağının süreçsel olarak bir “yapı” niteliğinde
olması nedeniyle, “gündelik hayatın evriminin mekânla ve mekânda evrimi”, bu
yapıyı oluşturan, dolayısıyla da bu süreci yapılandıran temel olgu olarak
değerlendirilmiştir.
Kent değişiminin süreçsel yapılanmasını, gündelik hayatın evrimi ve etkileşim içinde
olduğu mekân ve mekânsal pratikler üzerinden açıklayan kavramsal çerçevenin, hem
yapılanmanın temellerini oluşturan aktör, araç ve sahnelerinin, hem de değişimin
yapısal ilkelerinin, değişimin kurallar ve kaynaklarını belirleyen etken sistemler
çerçevesinde açıklanması, gündelik hayatın evrimi ile kentin mekânsal ve sosyal
örgütlenmesinin farklı yönleriyle öne çıktığı bir kent kesiti (kent parçasını) olan,
Levent ve Çeliktepe ile çevre bölgesinde (Kâğıthane ilçe sınırlarındaki Ortabayır,
Çeliktepe ve Emniyet Evleri Mahalleri, Beşiktaş ilçe sınırlarındaki Levent ve
Konaklar Mahallesi ve Şişli ilçe sınırlarındaki Büyükdere Caddesi aksının Kâğıthane
ilçesiyle kesişimi ve Esentepe Mahallesi) uygulama çalışmasına konu olmuştur.
Kenti, yapılara ve düzene dayalı bir metin olarak gören kent semiyolojisi
kapsamında, tespit edilen kent kesitinin,
 artsüremli ve eşsüremli okunması ile fiziksel çevrenin sayısallaştırılması ve
örüntü analizi,
 yapılara ve düzene dayalı kent metinini, anlamayla birlikte yorumlamayı
olanaklı kılan yorumsamacı yaklaşım ile, değişimin yapısal temellerinin ve
yapısal ilkelerinin, artsüremli ve eşsüremli okumalarla birlikte yapılan
sistematik analizi,
 ve son olarak da kent değişim düzeyleri olan kent, konut çevresi ve konut
düzeylerinin, diyalektik ve eleştirel söylemsel analiz kapsamında, kent kesiti
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okumalarından elde edilen simge, sembol ve işaretlerle, tespit edilen sosyal
ve mekânsal diyalektiklerin analizi,
sonucunda, çalışmanın bulgularının özetlenip değerlendirilmesi ve tespit edilen kent
kesitinde, gündelik hayatın mekân ve mekânda evriminin yapılandırdığı kent değişim
sürecine ilişkin yapısal analiz ve durum çalışması niteliğindeki uygulama
çalışmasıyla, kavramsal çerçeve arasında bir ilişki modeli yaratılmıştır.
Kent değişiminin, yapısal bir yaklaşımla incelenmesi, değişimin iki temel ve
bütünleşik boyutu olan mekânsal ve sosyal değişim boyutu çerçevesinde, değişimin
etken sistemlerinin etkileşiminin ve değişimin gerçekleştiği diğer yapılarla ilişkisinin
değerlendirilmesine imkân vermektedir. Çalışma kapsamında, kent kesiti okuması
yöntemiyle analiz edilen kent ve konut çevresi değişimi ve mekânsal yeniden
yapılanma

süreci,

kentin

bir

kesitinin

örneklem

alanı

olarak

tespitiyle

gerçekleştirilmiş, bir yandan çalışmanın bu monografik niteliğiyle değişimin
bağlamsal özellikleri ortaya konulurken, bir yandan da kentin parçalarının
toplamından fazlası olduğu vurgulayan “bütüncül” anlayış içerisinde, kent
değişiminin farklı boyutları değerlendirilmiştir. Değişimin yapısal analizi olarak
gerçekleştirilen bu değerlendirme sürecinde, yapı olarak ele alınan kent, gündelik
hayat ve mekân olguları, etkileşimde bulunduğu diğer yapılarla ilişkisi ve
oluşturduğu zamansal süreklilikler bağlamında ele alınmıştır.
Ele alınan kavramlar açısından merkezine değişim olgusunu koyan çalışma, gündelik
hayatın ve mekânsal pratiklerin etkileşimi çerçevesinde, mekânda ve sosyal yapıda
değişimin görünen yüzüyle birlikte, arkasındaki yapılara da ışık tutmaya çalışmıştır.
Kent değişiminin, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi ve politika gibi farklı etken
sistemler içerisinde olgusallaşması nedeniyle, farklı teorik modellere dayanan bir
yöntem benimsenmiştir. Bütünün yalnız parçaların analiziyle anlaşılamayacağından
harekeyle, olgular arası ilişki ve etkileşimleri özellikle ele alan çalışma kapsamında,
temel konu alanı olan mekânsal ve sosyal ilişki ve etkileşimler, birbirinden farklı ve
çoğu zaman ikircikli yaklaşımların bütünlüğü içerisinde anlaşılmaya çalışılmıştır.
Çalışma sürecinde izlenen bütüncül yöntem gereği ve değişimin çok boyutlu yapısı
nedeniyle, değişim olgusunun düzeyleri de kent, konut çevresi ve konut mekânında
ele alınmış, ayrıca değişimin sadece anlık değil tüm dönemlerinin ve tüm
katmanlarının analiz edilmesi hedeflenmiştir.
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Birbirinden farklı yaklaşımların süzgecinden geçirilen sosyal ve mekânsal pratikler,
bir yandan nesnel bir değerlendirme imkânı yaratırken, bir yandan da perspektifler
arası bir tartışma alanı oluşturmuşlardır. Kültürel ve maddi pratiklerin, politik ve
psikolojik yaklaşımların, materyalist ve idealist dünya görüşlerinin, varoluşsal ve
ekonomik tutumların, modernlik ve postmodernlik perspektiflerinin bir sentezini
oluşturmaktan öte, bu ikiliklerin ürettiği kırılma, kopuş, yeniden üretim, değişim ve
sürekliliklere odaklanan bir yöntemsel çerçeveye sahiptir.
Tez çalışması kapsamında yapılan çalışmalardan öne çıkan sonuçlardan ilki, makro
düzeyde kenti organizasyon ve görünüş biçimde etkileyen gündelik hayata ilişkin
değişimler ile mezzo ölçekte konut ve konut çevresi ölçeğinde gerçekleşen mekânsal
ve sosyal değişimlerin etkileşimli ilişkisidir. Özellikle kentin makroformunda
belirleyici olan sosyal ve mekânsal etkenlerin, kentin konut ve mahalle ölçeğini
belirleyen sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik etkenlerle arasındaki
dolaysız ilişki, sosyal ve mekânsal gerilimin, Levent-Çeliktepe kesitinde tespit
edildiği gibi üst düzeyde yaşandığı bölgelerde, tüm mekânsal ve sosyal göstergelerde
okunabilmektedir. Bir yandan ekonomik ve politik çelişkiler, bir yandan da kültürel
ve kimliksel çatışmalar, bu tür kentsel gerilim alanlarında, sosyal ve mekânsal
gerilimlerin sürdürülebilmesinin mümkün olmadığı göstermektedir. Gerilim kimin
tarafından ve kimin lehine çözüleceği ise, değişimin yapısal aktörlerinin, değişim
araç ve sahnelerini kullanma etkinlik, biçim ve yöntemlerine göre çeşitlenmektedir.
Bugün Levent-Çeliktepe kesitinde devam eden gerilimin aktörlerinden, yerel ve
merkezi yönetimler; sermeye gruplarının alanda yapılaşmasını kolaylaştırma rolünü,
Levent kullanıcı profili; alanın sermaye karşısındaki cazibesinden kira rantı ya da
prestijli bir imaj elde etme rolünü, Çeliktepe kullanıcısı profili ise; sağlıklı bir
fiziksel çevre elde edebilme mücadelesinde kimlik ve kültür temelinde direnişçi
rolünü, üstlenmektedir. Kentin hem makroformunu hem de mezzo ve mikroformunu
belirleyen sosyal ve mekânsal inşalar, gündelik hayat içine yerleşmiş bu gerilim ve
mücadelenin bağlamında gerçekleşmektedir. Çeliktepe‟yi Levent bölgesinden, sosyal
ve mekânsal olarak ayıran, gerilimin ve ayrışmanın da en yüksek düzeye çıktığı alan
olarak; bölge boyunca uzanan yüksek yapılaşmaların istinat (dayanma) duvarları,
fiziksel gelişimi ve yükselişiyle, kente ait makro yapı ve mikro yapı etkileşiminin en
açık örneğini oluşturmaktadır. Kentin siluetine dahi etki edecek düzeydeki yeni
yapılaşmaların gölgesinde kalan kent yaşamı, oluşan sağlıksız yaşam koşulları ve
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altyapı sorunlarıyla, kentin “sorunlu” bölgeleri olarak ilan edilmektedir. Kentin
yaşam alanlarını parçalara bölen ve ayrıştıran, bu tür kamusal mekân süreksizlikleri
ve kopuşları, beraberinde kamusal mekânların belirli ekonomik, kimliksel ve kültürel
grupların kullanımına göre ayrışmasını getirmektedir. Gündelik hayatın içerisinde bir
birinden farklı kimlik ve kültürlerin karşılaşma ve etkileşim alanı olan kentin
kamusal mekânları böylelikle, yabancılaşmanın, ötekileştirmenin ve ayrışmanın
temel mekânları haline dönüşmektedir.
Çalışma kapsamında öne çıkan bir diğer sonuç ise, kent değişiminde yapısal aktör
olan kentliler ve devlet mekanizması arasında oluşan “kamu yararı” olgusunun,
sermaye tarafından değişime uğratıldığıdır. Levent - Çeliktepe gibi kentsel gerilim ve
çatışmanın

sürdürülebilir

olmadığı alanların,

aynı zamanda

en çok rant

oluşturulabilen alanlar olması, bu tür bölgelerde siyasal iktidarlar tarafından, çoğu
zaman kamu yararı olgusunun arka plana atılmasına neden olurken, rantın bir
bölümünün dağıtıldığı ya da dağıtılmasını beklentisinin yaratıldığı kişiler olan yapı,
arsa sahipleri ve kullanıcıları, yani kentliler, mekansal rant üzerindeki beklentileri
doğrultusunda bu gerilim ve çatışmada taraf ve taktik belirlemekte, mekansal ve
kültürel ilişkilerini bu taktik ve eylem sistemleri çerçevesinde kurgulamaktadırlar.
Kentlerin gündelik yaşamı içerisinde kurulan bu mekânsal ve kültürel ilişkilerde,
devletin iktidar alanını, küreselleşme süreci gibi etkenlerle sınırlasa bile, en güçlü
aktör olmaya devam etmektedir. Kent yönetiminde kamu yararı yerine, küresel ya da
yerel sermayenin temel alındığı kentlerde, kenti ve ihtiyaçları şekillendirmede en
öndeki aktör olmaya devam eden siyasal iktidar, kendi kontrol mekanizması dışında
bir yapıya da özde izin vermemektedir. Siyasal iktidar tarafından devlet
mekanizması, geçmişte kaçak yapılara tapu dağıtır ve kentsel hizmet taşır, arsa
spekülasyonlarına izin verir ve kent merkezine yakın alanlarda sanayi tesislerinin
kurulumuna imkân sağlar, kamuya ait arazileri özelleştirme süreçleri ile sermaye
gruplarının kontrolü ve iyeliğine devrederken, bugün ise kentsel dönüşüm projeleri,
kamusal alan ve tema park düzenlemeleri, kentin tüm yapısını değiştiren büyük
ulaşım projeleri ile kent üzerindeki eylem gücünü “sermeye” lehinde kullanmaktadır.
Bu nedenledir ki, siyasal iktidarın devlet mekanizmasını bu şekilde kullandığı
kentlerde, ne sivil toplum örgütleri, ne meslek odaları, ne de üniversiteler, kent
üzerinde doğrudan bir eylem gücü gösterememektedirler. Bu noktada yapılan kontrol
ve teslimiyet ifadesi, “sermayeyi” olumsuzlamaktan çok, kentli, kent yönetimi ve
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sermaye ilişkisine açıklık getirmektir. Diğer birçok kontrol alanında olduğu gibi
kentsel planlama ve yönetim alanında, devlet mekanizmasının sermayeye teslimiyeti,
hem yapısal hem de tarihsel olarak incelenmesi gereken durumdur. Kentsel
mekândaki, kamu yararı ve kamu kavramındaki ekonomik temelli bu dönüşümün
paralelinde, konut mekânlarında, hem konutun hem de üzerinde bulunduğu kentsel
arazinin değişim değeri / kullanım değeri dengesinin bozulması, gündelik hayatın
ekonomik ve maddi boyutundaki değişimin farklı ölçek düzeylerinde farklı
boyutlarda gerçekleştiğini göstermektedir.
Kent mekânının gündelik hayat temelindeki dönüşümünün incelenmesiyle öne çıkan
bir diğer sonuç ise, kentlinin kendisiyle birlikte mekânı algılama, bilme, anlama,
yorumlama ve değerlendirme, yani çevresel bilişim sürecinin değişimi ve kent
değişimine kaynaklık yapan eylemlerin/sahnelerin çoğalması ve farklılaşmasıdır.
Kentin, farklı özneler tarafından okunması sonucunda, farklı deneyimlerle, farkı
dünya görüşleri tarafından, farklı metinlerle oluşturduğu “kent imajı”, bir yandan
değişen mahremiyet, egemenlik alanı, kendileme olgularıyla, bir yandan da farklı
kimlik, ırk, cinsiyet, sosyo-ekonomik grup bağlamlarında çeşitlenen kentsel
gerçeklikle, çoğalmakta ve farklılaşmaktadır. Kent metnini alış, algılayış, biliş ve
yorumlamadaki farklılaşmalar, tek olan metini çoğaltmakta ve aynı metine işaret
eden, okuyan ve okutan sayısı kadar metin yaratmakta ve kentsel gerçekliği tartışma
konusu haline getirmektedir. Bu nitelik ve nicelik değişimi, kent imajının üzerindeki
etkenleri artırırken, bu imajın üretilmesinde görev alan ve kullanılan aktör ve
sahnelerin çeşitlenip değişimine de neden olmaktadır. Levent-Çeliktepe kesitinde,
aynı sosyal ve mekânsal gerçekliği, “varoş”, “Sivaslı/Giresunlu/Ordulu/Bitlisli
mahallesi”, “gecekondu mahallesi”, ya da “zengin mahallesi”, “lüks site”, “sosyetik
mahalle” gibi farklı göstergelerle tanımlayan farklı imaj ifadeleri, kentlilerin sosyal
ve mekânsal etkileşimi ile iktidar, sermaye ve medyanın bu etkileşime etkileri
bağlamında yaratıldığı ve çeşitlendiği görülmektedir. Levent - Çeliktepe‟de olduğu
gibi, aralarında yürüme mesafesi bulunan konut yerleşim ve arazilerinde, farklı
yaşam tarzları, dünya görüşleri ve idealleri olan yerleşimci grupların yaşama alanları,
kent mekânı içinde yayılarak birbirlerine yakınlaştıkça, hem sosyo-mekânsal olarak
yeni sınırlar inşa etmekte, hem de bilişsel ve sosyo-psikoloojik olarak yeni sosyal ve
mekânsal pratikler oluşturmaktadırlar. Özellikle konut ve konut çevresinin bilişsel
yapılanmasındaki zamansal, kültürel ve psikolojik etkenler değiştikçe, yeni konut
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modellerini destekleyen yeni bir mekân değerlendirme ve zihinsel haritalama biçimi
gelişmektedir. Konutun, yaşamın merkezinde durduğu nokta hem uzamsal olarak
hem de kültürel ve kimliksel olarak, bu yeni bilişsel konumlanma değişiminden
farklı sosyal ve ekonomik gruplar çerçevesinde etkilendiği görülmektedir.
Özellikle belirtilmesi gereken bir diğer nokta, alan çalışması kapsamında incelenen
kent kesitini oluşturan, sosyal ve mekânsal bölgeler, ne kentin bütününü ne de dünya
kentleri kompozisyonunda bir genellemeyi işaret etmektedir. Lefebvre‟nin hatırlattığı
gibi, toplumun kategorilerine göre çözümlenmesi, işlevleri, yapıları, biçimleri
çözümleyerek mümkün olabilir gibi gözükse de, toplumu bir makine gibi parça parça
sökmek beraberinde büyük bir tehlikeyi getirmektedir; toplum, hiç bir şey
kaybetmeksizin birbirinden kopuk parçalar halinde indirgenemez. Böyle bir süreçte,
toplumu koruyan veya bu topluma parçalara bölmeksizin bir bütün olarak işleme
olanağını sağlayan şey, yani bütün kaybedilmektedir. Oluşturulan kavramsal çerçeve
kapsamında yapılan çalışmanın amacı kentin bir noktasına büyüteci tutarak kentin
bütününe ait bir sonuç ortaya çıkarmak değil, farklı yapılardaki oluşumları tanımak
ve kent mekânının bütününe bu yapıların varlığının bilinciyle yaklaşmaktır. Kent ve
gündelik hayatı okumada ve anlamada, maddi ve kültürel yaklaşımların, antropolojik
ve varoluşsal yaklaşımların, sosyolojik ve psikolojik yaklaşımların kenti bir çatışma
ve çelişki içinde ifade ettikleri düşünüldüğünde, çalışma kapsamında yapılması
amaçlanan, insan, mekân, kent ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve etkileşimleri
anlamak ve çelişkilerin çözümüne ilişkin yapısal bir öneri arayışına girmektir.
Kent değişimine ilişkin kavramsal çerçeve ile kurgulanan ve Levent - Çeliktepe de
gerçekleştirilen durum çalışması niteliğindeki alan çalışması ile somutlanan tez
çalışması, kent değişimiyle birlikte, mekânsal pratiklere ve gündelik hayata ilişkin
yapısal bir yaklaşım getirmektedir. Yapının eylemi gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu
“süreçlerin” ve bir praksis olarak var olmasını sağlayan “sistemlerin”, özellikle kent
mekânındaki soruşturması, hem değişime ve gündelik hayata ilişkin aktörlerin eylem
alanını, hem de değişiminde yer alan araçların kullanım biçimlerini ortaya koyması
bakımından, çalışmada uygulanan yöntemin uygulanabilirliğini sağlamıştır. Kent
mekânında yapılan gündelik hayata ve değişime ilişkin çalışmalarda, kentsel
gerçeklik ve etik sorumluluk olgularının göz önünde bulundurulması gerekliliği,
beraberinde etik sorular sorma, kuramsal ve pratik çözümler üretme ve tartışılması
gereken yeni sorunsalları tespit etme sorumluluğunu, kent sosyolojisi, kentsel
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tasarım, kentsel planlama gibi birçok farklı disiplinlerle birlikte mimari tasarım
disiplinine de yüklemektedir.
Mimari tasarım pratiğinin, özündeki ilişkileri tanımlayıcı, şekillendirici ve biçim
verici

niteliği,

kent

değişimi

sürecinde

bir

yandan

fiziksel

çevrenin

şekillendirilmesinde görev alanını tanımlarken, değişime asıl yapısal katkısı,
sosyoloji, politika, psikoloji ve ekonomi bilimlerinin arakesitlerinde oluşturduğu
hareket alanında yer almaktadır. Kamu yararının ve kullanıcı ihtiyaçlarının doğaları
gereği çatışmalı ve çelişkili yapısı, kent mekânında gerçekleştirilen mimari tasarım
pratiğine ilişkin, sorumluluk alanı geniş bir zemin de yaratmaktadır. Bir yandan yerel
ve merkezi yönetimin çerçevesini oluşturduğu yasal hareket alanı, bir yandan meslek
odaları ve STK‟ların tanımladığı görev ve sorumluluklar, bir yandan büyük sermaye
gruplarından kaçak kat inşa etmek isteyen müteahhitlere kadar geniş bir kullanıcı
profilinin talep ve istekleri, mimari tasarım pratiğinin doğasında yer alan etik ve
estetik problemler ile yeterlilik ve kapsam sorunlarını öne çıkarmaktadır. Salt fiziksel
bir inşa beklentisiyle değerlendirilen mimari tasarım pratiği ise, ne kullanıcı
ihtiyaçlarına, ne kamu yararına, ne de yasal hareket alanına yönelik bütüncül bir
cevap üretememektedir.
Sonuç olarak, tez kapsamında ortaya konan gündelik ve mekânsal pratikler etkileşimi
içersinde değişen ve dönüşen kentin, etkileşimin araçları ve değişimin yapısal aktör,
araç ve sahneleri bakımından, mimari tasarım pratiğiyle kurduğu ilişki, etik ve estetik
öngörüler gerektirmektedir. Bu bakımdan kent değişiminin mimari tasarım pratiğiyle
etkileşimi iki boyutuyla önem kazanmaktadır;
 Tasarımı uygulayan ve tasarımın uygulanmasına karar veren mekanizmaların,
kent mekânı üzerindeki belirleyici söylemsel ve ideolojik eylemlerinin
hegemonik etkinliği,
 Bu mekanizmaların yasallığını ve sürekliliğini sağlayan, bir yandan rutin ile
alışkanlıkları, kültürel ve psikolojik süzgeçleri, bir yandan da sıra dışı eylem,
davranışlar ve söylemleriyle gündelik hayatın temel aktörlerinden kentlilerin
etkinliği.
İmar hakkı ve inşaat emsali gibi, kamusal alanı da ilgilendiren, kentin mekânsal
değişiminde ele alınması gereken önemli faktörler, merkezi ve yerel yönetimlerin
kullandığı “planlama” aracı ve küresel ekonominin sermayesini yayılma politikaları
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doğrultusunda, toprak rantını artıran ve belirli sermaye gruplarının elinde
toplanmasını sağlayacak şekilde, özel mülkiyetin ve sermayenin araçları haline
gelmektedir. Kentsel arenada süren çelişkili ve gerilimli süreçlerin uzlaşma aracı
olarak, devlet müdahalesinin planlama, dönüştürme ve imar değişiklikleri eylemleri,
rant oluşum ve paylaşımın yasal süreçleri olarak, bir yandan mekansal
kutuplaştırmaları artırmaktadır.
Gündelik hayat içerisindeki aktörlerin başında gelen kentliler, kentsel alanda
uygulanan stratejilere, bir yandan Certeau‟nun “taktikler” kavramıyla cevap
verebildiği ölçüde, bir yandan da kültürel ve psikolojik süreçler içerisindeki
konumunu özgünlükle ve değişimin sürekliliğinde sağladığı ölçüde cevap
verebilmektedir. Mekâna ilişkin kültürel, psikolojik ve bilişsel haritaların üzerinde,
medya, iktidar, toplum gibi yapısal dış etkilerin var olduğu, modernleşmenin
radikalleştiği, küreselleşmenin hız ve tepki kazandığı, tüketimin bir çağa isim
verecek düzeyde arttığı, geç-sanayileşmenin üretimine hala devam ettiği zamansal ve
mekânsal mekanikleşme döneminde, gündelik hayatın aktörlerinin kentsel yeniden
yapılanma süreçlerine katılımı bu süreçlere verebildikleri tepkilerle sınırlı
kalmaktadır. Kentsel yaşamda, kentli aktörlerin, konut ve kent arasındaki, gündelik
hayat ile kamusal alan arasındaki yolculuklarının, temel durakları olan konut mekânı
ve kamusal mekân, tasarım etkinliğinden kentsel gerçeklik içinde farklı düzeylerde
faydalanmaktadırlar.

Tasarım

pratiğinden

kent

yerleşimcilerinin

tümünün

faydalanmasını sağlamada, gerçekleştirilecek etik ve estetik yöntemlerin alanı olarak
mimari ve kentsel tasarım, tüm kentin ortak kullanım ve sorumluluk alanı olan
kamusal mekânın dönüşümünde, tasarımı gerçekliğe ulaşmada görevli mekanizmalar
üzerinde

etkinliği

ve

uygulanan

tasarımın

işlerliğini

denetleyebildiği

ve

gerçekleyebildiği ölçüde önem kazanmaktadır. Konutun mekânsal biçimlenişi ve
kullanım biçimlerinin, doğal süreçlerde devam eden kültürel ve psikolojik
süreklilikler yanında, sermaye ve devletin değişen ideolojik aygıtları tarafından,
özellikle medya aracılığıyla dönüştürülmeye çalışılmasıyla, konut tasarımındaki özel
mülkiyet ve kamu yararı diyalektiği, yeniden tartışılması gereken bir konu haline
gelmektedir. Kentin farklılıklar bütününe dayanan yapısını sağlama ve sürdürmede;
 insanı ve toplumu bazı davranışlara şartladığı için aynı zamanda etik bir unsur
olan “biçim” unsurunun, mimari tasarımın en üst ölçeği olan kentsel
konumlamadan, en küçük ölçeği olan konut mekanının temellerine kadar
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uzanan bir yapı içerisinde, toplumsal ve tarihsel yapıya etkisi gözetilerek,
sorumlulukla uygulanması,


tasarım pratiğinin konu aldığı geniş eylemler alanı içerisinde, mekan
tasarımında ayrıştırıcı ve indirgemeci tavırlardan, bağlam yoksun ifade ve
söylem biçimlerinden ve eklektik kolaycılıktan uzak, bütünsel ve eleştirel bir
tavırla, yerin ve insanın koşullarının farkındalığı içerisinde hareket edilmesi,

 farklılıkların sınıflar, kültürler, kimlikler temelinde kent mekanında yeniden
kurulma sürecinde, mekansal konumlandırma, organizasyon, dolaşım ve
erişim düzeylerinin, tasarım ve inşa sürecindeki bütünleştirme ve ayrıştırma
dengesinin bu etik ve estetik sorumluluk çerçevesinde uygulanması,
 mekânın hem sembol, hem meta ve hem de hafıza özellikleri gösterebilen
yapısının

farkında

olarak

mekansal,

sosyal,

tarihsel

analiz

ve

değerlendirmelerin yapılması,
 kamusal mekanın konut ve mekan tasarımından, kamu yararının ise
topluluksal ve bireysel ihtiyaçlardan ayrı kavramlar olduklarına ilişkin
sermaye baskın düşünce yapısından uzak, katılım ve iletişime dayanan
etkileşimli bir tasarım sürecinin kurgulanması,
 mekân tasarıma kaynaklık eden, anlamlandırma, kimlik sembolizmi,
karşılaşma, komşuluk, üretim biçimleri, alt ve üst yapı sistemleri, mülkiyet
ilişkileri gibi mekânın farklı disiplinlerle doğrudan ilişkili maddesel ve
varoluşsal boyutlarının, strüktür, biçim, düzen, oran, ölçek gibi mimari
kompozisyon kavramlarıyla birlikte değerlendirilmesi,
tez çalışması sonucunda ön planda tutulması gereken mimari tasarım ilkeleri olarak
öne çıkmaktadır. Mimari tasarımın yaratıcı kökenlerine kaynaklık yapan alanlardan
biri olan gündelik hayatın çelişkili ve çatışmalı yapısının, mekânsal pratiklerle
kurduğu ilişki ve etkileşimleri aydınlatmaya çalışan, kent değişiminin konut ve konut
çevresindeki boyutunu ise gündelik hayatın evrimi çerçevesinde çözümleyen bu
çalışmayla, mekâna ilişkin kavram ve olguların, hem tözsel/maddi hem de
özsel/manevi boyutunun geçirdiği dönüşümün aydınlatılması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Mimarlık ile kent değişiminin incelendiği sosyoloji, politika, psikoloji
ve ekonomi arakesitlerinin, “mekân” olgusu üzerinden ürettiği, çeşitlendirdiği ve
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geliştirdiği felsefe alanı ise, mekânın sitemler üstü bir yapı niteliğine sahip olup
olmadığı sorunsalını üretmektedir.
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EK A.1
Çizelge A.1: Birleşmiş Milletler dünya nüfusu tespit ve öngörüleri.
Kır Nüfusu

Yıl

Kent Nüfusu

1950

1 798 297

1950

736 796

1955

1 915 798

1955

854 955

1960

2 035 634

1960

996 298

1965

2 181 789

1965

1 160 982

1970

2 366 892

1970

1 331 783

1975

2 557 560

1975

1 518 520

1980

2 710 919

1980

1 740 551

1985

2 867 068

1985

1 988 195

1990

3 020 325

1990

2 274 554

1995

3 161 659

1995

2 557 386

2000

3 270 214

2000

2 853 909

2005

3 350 116

2005

3 164 635

2010

3 411 951

2010

3 494 607

2015

3 450 471

2015

3 844 664

2020

3 457 421

2020

4 209 669

Yıl

Kent Nüfusu
Yüzdesi

Yıl

1950

29.1

1950

Kır Nüfusu
Yüzdesi
70.9

1955

30.9

1955

69.1

1960

32.9

1960

67.1

1965

34.7

1965

65.3

1970

36.0

1970

64.0

1975

37.3

1975

62.7

1980

39.1

1980

60.9

1985

40.9

1985

59.1

1990

43.0

1990

57.0

1995

44.7

1995

55.3

46.6

2000

53.4

48.6

2005

51.4

50.6

2010

49.4

52.7

2015

47.3

54.9

2020

45.1

Yıl

2000
2005
2010
2015
2020

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

Kır Nüfusu

1,798,297

1,915,798

2,035,634

2,181,789

2,366,892

2,557,560

2,710,919

Kent Nüfusu

736,796

854,955

996,298

1,160,982

1,331,783

1,518,520

1,740,551

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Kır Nüfusu

2,867,068

3,020,325

3,161,659

3,270,214

3,350,116

3,411,951

3,450,471

Kent Nüfusu

1,988,195

2,274,554

2,557,386

2,853,909

3,164,635

3,494,607

3,844,664

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Kır Nüfusu

3,457,421

3,426,276

3,352,627

3,245,709

3,114,677

2,962,796

2,792,995

Kent Nüfusu

4,209,669

4,584,233

4,965,081

5,341,341

5,708,869

6,063,186

6,398,291

Kaynak: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of
the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and
World Urbanization Prospects: The 2007 Revision
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Çizelge A.1 (devam): Birleşmiş Milletler dünya nüfusu tespit ve öngörüleri.
Kent Büyüklük Sınıfı

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

10 Milyon ve Üzeri
Kent Sayısı

2

2

2

2

2

3

4

7

10

13

16

18

20

24

24

27

Nüfus (Bin)

23613

26932

30842

35461

39489

53185

69249

104507

144876

183816

228726

268263

307776

370270

393619

446822

Kentsel Nüfus Oranı

3

3

3

3

3

4

4

5

6

7

8

8

9

10

9

10

16

15

20

5 ve 10 Milyon Arası
Kent Sayısı

5

9

10

13

Nüfus (Bin)

31402

53816

64520

87348

Kentsel Nüfus Oranı

4

6

6

8

9

8

9

77

98

121

142

163

196

115322 117160 149327

21

20

21

28

31

33

35

43

48

153030

147151

154348

195724

217440

235469

244456

303898

336651

8

6

6

7

7

7

6

7

7

495

524

1 ve 5 Milyon Arası
Kent Sayısı

71

Nüfus (Bin)

131091

Kentsel Nüfus Oranı

18

140475 181160 220580 262015 317410 366178
16

18

19

20

21

21

156

171

201

237

258

223

267

296

334

361

414

460

418225

503978

572282

636646

711205

820652

915942

21

22

22

22

22

23

24

992137 1057574
24

23

500000 ve 1 Milyon Arası
Kent Sayısı

120

142

Nüfus (Bin)

81667

99117

Kentsel Nüfus Oranı

11

12

109886 120071 140469 167039 179172
11

10

11

11

10

297

328

365

399

446

477

488

521

551

204671

226084

254545

276268

312845

331978

342411

365330

389614

10

10

10

10

10

9

9

9

8

500000 den Az
Nüfus (Bin)

469023

Kentsel Nüfus Oranı

64

534615 609890 697521 774489 863727 976625 1107762 1252464 1392395 1516545 1654882 1798732 1971585 2154686 2353571
63

61

60

58

57

56

197

56

55

54

53

52

51

51

51

51

EK A.2
Çizelge A.2: Dünya kentlerinin 2008, 1968, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 800, M.Ö. 100 yıllarındaki nüfus bilgilerinin derlenmesi (Url-1,2).

Kent

Ülke

1

Tokyo

Japonya

2

New York

3

Mexico City

4

Mumbai (Bombay)

5

Sao Paulo

6

Delhi

7

Shanghai

8

Kolkata (Calcutta)

9

Dhaka

10

Buenos Aires

11

Los Angeles

12

Karachi

13

Al-Qahirah (Cairo)

14

Rio de Janeiro

Brezilya

15

Osaka - Kobe

Japonya

16

Beijing (Pekin)

Çin

17

Manila

18

Moskova (Moscow)

Rusya

19

İstanbul

20

Paris

Nüfus
2007

Alan
(km²)

2007 - 1968 Km²
Km²
Başına Başına
Düşen Düşen
Kişi
Kişi

Nüfus
1968

Nüfus
1900

Nüfus
1800

Nüfus
1700

Nüfus
1600
350,000

35,676,000 2,187

16312

9373

20,500,000 1,497,000

492,000

500,000

19,040,000 786

24223

21501

16,900,000 4,242,000

63,000

4,000

Meksika

19,028,000 1,485

12813

4848

7,200,000

344,000

128,000

100,000

75,000

Hindistan

18,978,000 603

31472

9369

5,650,000

780,000

175,000

16,000

10,000

18,845,000 1,493

12622

3750

5,600,000

205,000

15,926,000 920

17310

4076

3,750,000

207,000

125,000

500,000

400,000

14,987,000 1,928

7773

4045

7,800,000

873,000

100,000

45,000

25,000

A.B.D.

Brezilya
Hindistan
Çin

Nüfus
1500

Nüfus
800

80,000

100,000

Hindistan

14,787,000 185

79929

42702

7,900,000

1,085,000

200,000

12,000

Bangladeş

13,485,000 154

87564

8922

1,374,000

90,000

110,000

200,000

Arjantin

12,795,000 203

63029

42364

8,600,000

806,000

40,000

13,000

A.B.D.

12,500,000 1,214

10296

6964

8,455,000

107,000

Pakistan

12,130,000 3,527

3439

680

2,400,000

114,000

11,893,000 214

55574

27570

5,900,000

595,000

263,000

350,000

11,748,000 1,256

9353

4856

6,100,000

750,000

44,000

20,000

11,294,000 774

14591

14082

10,900,000 1,181,000

380,000

11,106,000 1,368

8118

3472

4,750,000

1,100,000

1,250,000

11,100,000 614

18078

5211

3,200,000

190,000

77,000

30,000

10,452,000 1,081

9668

8464

9,150,000

1,120,000

238,000

130,000

80,000

36,000

Türkiye

10,061,000 1,830

5497

1270

2,325,000

900,000

570,000

700,000

700,000

200,000

300,000

Fransa

9,904,000

3637

3250

8,850,000

3,330,000

547,000

530,000

250,000

225,000

25,000

Mısır

Filipinler

2,723

198

200,000

400,000

450,000

100,000

370,000

400,000

60,000

49,000

700,000

706,000

672,000

30,000

Nüfus
M.Ö.
100

Çizelge A.2 (devam): Dünya kentlerinin 2008, 1968, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 800, M.Ö. 100 yıllarındaki nüfus bilgilerinin derlenmesi.
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Seoul

Güney Kore

9,796,000

605

16191 6900

4,175,000

195,000

190,000

170,000

79,000

150,000

22

Lagos

Nijerya

9,466,000

999

9475

1415

1,414,000

42,000

23

Jakarta

Endonezya

9,125,000

740

12331 5067

3,750,000

121,000

92,000

52,000

24

Chicago

A.B.D.

8,990,000

589

15263 12623

7,435,000

1,717,000

25

Guangzhou(Canton)

Çin

8,829,000

3,843

2297

585

2,250,000

670,000

800,000

300,000

350,000

250,000

80,000

75,000

26

London

İngiltere

8,567,000

1,580

5422

6977

11,025,000 6,480,000

861,000

550,000

187,000

50,000

20,000

40,000

27

Lima

Peru

8,012,000

2,670

3000

955

2,550,000

122,000

54,000

37,000

14,000

28

Tahran

İran

7,873,000

760

10359 4276

3,250,000

280,000

30,000

25,000

21,000

15,000

165,000

150,000

Kongo Cumh.

7,843,000

9,960

787

107

1,070,000

202,000

Colombia

7,772,000

1,605

4842

1484

2,383,000

630,000

Shenzhen

Çin

7,581,000

1,950

3887

138

270,000

174,000

32

Wuhan

Çin

7,243,000

400

18107 7250

2,900,000

450,000

33

Hong Kong

Hong Kong

7,206,000

1,104

6527

3170

3,500,000

192,000

34

Tianjin

Çin

7,180,000

2,057

3490

1701

3,500,000

700,000

200,000

92,000

86,000

35

Chennai (Madras)

Hindistan

7,163,000

174

41166 13505

2,350,000

505,000

125,000

55,000

15,000

36

Bangalore

Hindistan

6,787,000

540

12568 2990

1,615,000

134,000

37

Bangkok

Tayland

6,704,000

1,569

4272

1720

2,700,000

540,000

40,000

38

Lahore

Pakistan

6,577,000

1,772

3711

1108

1,964,000

836,000

94,000

100,000

350,000

39

Chongqing

Çin

6,461,000

5,467

1181

475

2,600,000

250,000

138,000

40

Hyderabad

Hindistan

6,376,000

822

7756

2126

1,748,000

445,000

200,000

200,000

80,000

41

Santiago

Şili

5,720,000

2,030

2817

1354

2,750,000

290,000

21,000

4,000

Bağdat
Saint Petersburg
(Leningrad )
İskenderiye
(Alexandria)

Irak

5,054,000

1,134

4456

1675

1,900,000

80,000

14,000

Rusya

4,553,000

1,439

3164

3022

4,350,000

1,439,000

220,000

138,000

Mıdır

4,165,000

2,679

1554

774

2,075,000

164,000

12,000

15,000

29

Kinshasa

30

Bogotá

31

199

12,000

72,000

30,000

90,000

700,000

35,000

200,000

400,000
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Sian (Xi'anChangan)
Roma
Hangzhou
Napoli (Naples)

Çin

4,009,000

1,166

3438

479

559,000

200,000

224,000

167,000

150,000

150,000

800,000

300,000

İtalya

3,339,000

1,308

2552

2148

2,810,000

487,000

153,000

149,000

109,000

38,000

50,000

650,000

Çin

3,007,000

5,700

527

90

517,000

350,000

500,000

292,000

350,000

375,000

200,000

75,000

2,000,000 416,000

430,000

207,000

275,000

125,000

35,000

377,000

350,000

350,000

40,000

200,000

60,000

300,000

150,000

100,000

250,000

119,000

104,000

İtalya

2,250,000

117

19230 17094

Japonya

1,805,000

828

2179

1329

1,101,000

316,000

Luoyang

Çin

1,715,000

4,304

398

160

690,000

30,000

Tabriz

İran

1,413,000

140

10092 1957

274,000

165,000

30,000

Berlin

Almanya

3,406,000

891

3822

2,500,000

2,424,000

172,000

A.B.D.

5,492,000

349

15736 14398

5,025,000

1,418,000

68,000

5,150,000

766,000

Kyoto

Philadelphia
Ruhr

2805

Almanya

Detroit

A.B.D.

4,101,000

3,354

1222

1378

4,625,000

297,000

San Fransisco

A.B.D.

3,450,000

9,128

377

454

4,150,000

439,000

Boston

A.B.D.

4,467,000

4,595

972

778

3,575,000

1,075,000

35,000

Milan

İtalya

2,945,000

183

16092 18387

3,365,000

491,000

134,000

124,000

2,315,000

414

5591

2,020,000

1,662,000

231,000

105,000

2,230,000

115

19391 25130

2,890,000

1,248,000

81,000

2,285,000

267

8558

9981

2,665,000 1,248,000

72,000

1,160,000

175

6628

10628

1,860,000

1,072,000

85,000

Liverpool

Avusturya
Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık
Birleşik
Krallık

811,000

111

7306

11495

1,276,000

940,000

76,000

Hamburg

Almanya

1,757,000

755

2327

3092

2,335,000

895,000

130,000

Budapest

Macaristan

1,679,000

525

3198

4476

2,350,000

792,000

54,000

Polonya
Birleşik
Krallık

1,707,000

516

3308

2519

1,300,000

724,000

75,000

882,000

113

7805

7840

886,000

615,000

36,000

Çin

3,610,000

741

4871

955

708,000

Vienna
Manchester
Birmingham
Glaskow

Warsaw
NewCastle
Suzhou

4879

200

392,000

70,000

245,000

200,000

650,000

Çizelge A.2 (devam): Dünya kentlerinin 2008, 1968, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 800, M.Ö. 100 yıllarındaki nüfus bilgilerinin derlenmesi.
Lucknow

Hindistan

2,685,000

2,538

1057

315

801,000

300,000

Lisbon

Portekiz

2,812,000

2,957

950

298

882,000

237,000

188,000

110,000

Patna

Hindistan

2,158,000

1,535

1405

265

408,000

235,000

170,000

75,000

Çin

3,679,000

6,598

557

274

1,809,000

220,000

300,000

Agra

Hindistan

1,592,000

188

8468

3319

624,000

85,000

500,000

Ahmadabad

Hindistan

5,375,000

205

26219 8268

1,695,000

380,000

225,000

Bijapur

Hindistan

1,806,000

10,541

171

0

80,000

200,000

Edirne

Türkiye

262,000

6,276

41

0

93,000

160,000

125,000

Venice

İtalya

270,000

414

652

0

143,000

151,000

115,000

Basra

Irak

870,000

158

5506

2082

329,000

60,000

50,000

10,000

2,466,000

573

4303

1595

914,000

90,000

70,000

60,000

Nanjing

Şam (Damascus)

Suriye

1970 yılı verileri esas alınmıştır.

1870 yılı verileri esas alınmıştır.

1950 yılı verileri esas alınmıştır

1950 yılı verileri esas alınmıştır.

201

70,000
75,000
285,000

80,000

160,000
70,000

160,000

EK B.1

ġekil B.1.a : 1. Levent evleri 1953 – 1 (Güvenç,1999).

ġekil B.1.b : 1. Levent evleri 1953 – 2 (Güvenç,1999).
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ġekil B.1.c : 1. Levent evleri 1953 – 3 (Güvenç,1999).

ġekil B.1.d : 1. Levent evleri 1953 – 4 (Güvenç,1999).
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EK B.2

ġekil B.2.a : Henri Prost’un İstanbul planındaki açılan yollar ile açılması planlanan yollar -1937 (Leveau, 1960).
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ġekil B.2.b : Henri Prost’un 1943 İstanbul planı (Leveau, 1960).
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EK C.1

ġekil C.1.a : Çalışma alanındaki yapıların gölge eğrilerine dayalı yükseklik
analizi-1.
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ġekil C.1.b : Çalışma alanındaki yapıların gölge eğrilerine dayalı yükseklik
analizi-2.
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EK C.2

ġekil C.2.a : Çalışma alanında inşası planlanan olası yapılaşmalar -1 (URL 8,9,10,11).

ġekil C.2.b : Çalışma alanında inşası planlanan olası yapılaşmalar -2 (URL 8,9,10,11).
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ġekil C.2.c : Çalışma alanında inşası planlanan olası yapılaşmalar-3 (URL 8,9,10,11).

ġekil C.2.d : Çalışma alanında inşası planlanan olası yapılaşmalar-4 (URL 8,9,10,11).
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EK D.1
Çizelge D.1 : Çalışma alanını oluşturan bölgelerin içinde bulunduğu ilçelerin nüfus profilleri (karşılaştırmalı).
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EK D.2
Çizelge D.2 : Çalışma alanını oluşturan bölgelerin içinde bulunduğu ilçelerin
nüfus profilleri (detay verileri).
Ġkamet Edilen Ġlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl – 2008
Kâğıthane Ġlçesinde
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl

KiĢi
Sayısı

BeĢiktaĢ Ġlçesinde
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl

KiĢi
Sayısı

Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
EskiĢehir
Gaziantep
Giresun
GümüĢhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
Ġstanbul
Ġzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
KırĢehir
Kocaeli
Konya
Kütahya

2250
1145
951
2795
4946
1433
814
1775
552
2380
423
1204
9833
3354
142
2227
1781
3108
3654
416
3183
1407
2455
14017
7037
644
1970
20211
10340
1843
2911
1649
1223
44046
828
3920
28453
2197
1444
1110
909
3561
582

Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
EskiĢehir
Gaziantep
Giresun
GümüĢhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
Ġstanbul
Ġzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
KırĢehir
Kocaeli
Konya
Kütahya

2235
424
919
682
1691
3876
1282
1171
952
2668
436
303
206
1063
316
3223
1512
847
2168
951
769
1163
1214
3873
1410
1575
1234
5799
791
32
1615
980
1775
67183
3977
1021
4451
3156
1135
536
1403
2244
532
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Çizelge D.2 (devam) : Çalışma alanını oluşturan bölgelerin içinde bulunduğu
ilçelerin nüfus profilleri (detay verileri).
Ġkamet Edilen Ġlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl – 2008
Kâğıthane Ġlçesinde
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl

KiĢi
Sayısı

BeĢiktaĢ Ġlçesinde
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ġl

KiĢi
Sayısı

Malatya
Manisa
KahramanmaraĢ
Mardin
Muğla
MuĢ
NevĢehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
ġanlıurfa
UĢak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
ġırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

3705
734
2998
2271
243
1777
3845
1685
24133
7615
2498
18938
7644
19781
51273
1694
10093
7868
1976
2901
1199
1209
3009
3690
978
6915
713
701
3999
445
3688
3425
1067
514
3777
1286
1673
1337

Malatya
Manisa
KahramanmaraĢ
Mardin
Muğla
MuĢ
NevĢehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
ġanlıurfa
UĢak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
ġırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

2226
1437
922
493
709
170
1054
952
2893
4199
1465
2702
1253
1622
7040
1563
2314
4143
419
1123
429
315
826
1004
290
431
330
350
145
31
873
583
203
512
797
342
413
562

414420

Toplam

181928

Toplam
Kaynak:
TÜRKĠYE
ĠSTATĠSTĠK
KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS
KAYIT SĠSTEMĠ VERĠ TABANI
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EK D.3
Çizelge D.3 : Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri (Kaynak: Url 12,13,14,15).
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

Loft
Loft
Loft
Loft
Loft
Loft

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

LOFT
Loft
Loft
Loft
Loft
Loft
Loft

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
LOFT
Satılık
Loft Bahçe
Satılık
Loft Bahçe
Satılık
Loft Bahçe
Satılık
Loft Bahçe

Oda Sayısı
1+1
2+1
3+1
1+1
1+1
1+1

Alan
105 m²
190 m²
160 m²
105 m²
120 m²
105 m²

Dolar
550.000 USD
1.250.000 USD
1.300.000 USD
600.000 USD
595.000 USD
500.000 USD

TL
820,188
1,864,063
1,938,625
894,750
887,294
745,625

Kaynak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Remax - Türkiye

m² Bedeli

1+1
1+1
2+1
2+1
1+1
1+1

105 m²
89 m²
220 m²
125 m²
105 m²
140 m²

2.500 USD
2.500 USD
5.000 USD
3.000 USD
2.600 USD
4.250 USD

3,728
3,728
7,456
4,474
3,877
6,338

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Remax - Türkiye

35
41
33
35
36
45

2+1
1+1
1+1
1+1

190 m²
100 m²
140 m²
130 m²

1.250.000 USD
750.000 USD
900.000 USD
575.000 USD

1,864,063
1,118,438
1,342,125
857,469

Silver House Realestate

9,294 TL
1+1
1+1
1+1
2+1

100 m²
110 m²
110 m²
210 m²

5.000 USD
2.500 USD
3.000 USD
5.000 USD

7,456
3,728
4,474
7,456

Silver House Realestate

7811
9810
12116
8521
7394
7101

8,792TL

Silver House Realestate

Hürriyet Emlak

38 TL

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
LOFT BAHÇE
Kiralık
Loft Bahçe
Kiralık
Loft Bahçe
Kiralık
Loft Bahçe
Kiralık
Loft Bahçe
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Silver House Realestate

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

9810
11184
9586
6595

74
33
40
35

Çizelge D.3 (devam): Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri.
ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

LOFT BAHÇE
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

KANYON 11,335 TL
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

KANYON
Metrocity
Metrocity
Metrocity
Metrocity
Metrocity
Metrocity
Metrocity

46 TL
4+1
1+1
4+1
4+1
4+1
3+1
4+1
4+1
1+1

175 m²
120 m²
216 m²
235 m²
187 m²
239 m²
235 m²
203 m²
113 m²

1.400.000 USD
850.000 USD
1.600.000 USD
1.750.000 USD
1.500.000 USD
1.750.000 USD
1.700.000 USD
1.700.000 USD
850.000 USD

2,087,750
1,267,563
2,386,000
2,609,688
2,236,875
2,609,688
2,535,125
2,535,125
1,267,563

2+1
3+1
4+1
4+1
2+1
3+1
1+1
1+1

170 m²
187 m²
175 m²
235 m²
170 m²
187 m²
90 m²
115 m²

5.500 USD
3.250 USD
4.500 USD
6.000 USD
5.500 USD
4.000 USD
3.750 USD
3.500 USD

8,202
4,847
6,711
8,948
8,202
5,965
5,592
5,219

1+1
1+1
3+1
2+1
1+1
1+1
2+1

121 m²
120 m²
280 m²
150 m²
106 m²
121 m²
140 m²

780.000 USD
720.000 USD
1.500.000 USD
830.000 USD
750.000 USD
640.000 USD
630.000 USD

1,163,175
1,073,700
2,236,875
1,237,738
1,118,438
954,400
939,488

Remax - Türkiye
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

11930
10563
11046
11105
11961
10919
10787
12488
11217

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Remax - Türkiye
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

48
25
38
38
48
31
62
45

Silver House Realestate

9613
8947
7988
8251
10551
7887
6710

Silver House Realestate

42 TL
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Silver House Realestate
Silver House Realestate

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

Çizelge D.3 (devam): Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri.
Satılık
Satılık

Metrocity
Metrocity

3+1
4+1

282 m²
302 m²

1.500.000 USD
1.275.000 EUR

2,236,875
2,564,274

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ METROCITY 8,485 TL
Kiralık
Metrocity
4+1
Kiralık
Metrocity
3+1
Kiralık
Metrocity
3+1
Kiralık
Metrocity
3+1
Kiralık
Metrocity
3+1
Kiralık
Metrocity
2+1

302 m²
280 m²
287 m²
282 m²
282 m²
155 m²

6.000 USD
7.000 USD
5.500 USD
4.400 USD
7.000 USD
4.000 USD

8,948
10,439
8,202
6,562
10,439
5,965

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

METROCITY
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent

400 m²
400 m²
350 m²
350 m²
350 m²
330 m²
400 m²
120 m²
365 m²
530 m²
400 m²
430 m²
300 m²
200 m²
290 m²
220 m²

1.850.000 USD
1.875.000 USD
1.950.000 USD
1.950.000 USD
1.975.000 USD
2.000.000 USD
2.100.000 USD
1.600.000 EUR
2.200.000 USD
2.200.000 USD
2.300.000 USD
3.000.000 USD
1.675.000 USD
1.300.000 USD
1.200.000 USD
1.390.000 USD

2,758,813
2,796,094
2,907,938
2,907,938
2,945,219
2,982,500
3,131,625
3,217,711
3,280,750
3,280,750
3,429,875
4,473,750
2,497,844
1,938,625
1,789,500
2,072,838

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ

1. LEVENT
EVLERĠ

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

7932
8490

Silver House Realestate

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Sahibinden.com
Sahibinden.com

29
37
28
23
37
38

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

6897
6990
8308
8308
8414
9037
7829
26814
8988
6190
8574
10404
8326
9693
6170
9421

Silver House Realestate

32 TL
6+1
7+2
6+1
6+1
5+2
3+1
3+2
2+1
4+1
5+2
4+1
8+1
7+1
5+1
9+1
4+2
9,398 TL
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Çizelge D.3 (devam): Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri.
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent
1. Levent

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

1. LEVENT
EVLERĠ
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

3. LEVENT
EVLERĠ
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent
3. Levent

ORTALAMA 3. LEVENT
KĠRA DEĞERĠ
EVLERĠ
Satılık
4.Levent
Satılık
4.Levent
Satılık
4.Levent

3+1
5+1
1+1
4+1
6+1
4+4
8+1

320 m²
500 m²
110 m²
300 m²
300 m²
560 m²
300 m²

12.000 USD
6.000 TL
2.500 USD
4.000 USD
5.000 USD
20.000 USD
10.000 TL

17,895
6,000
3,728
5,965
7,456
29,825
14,913

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

55
12
33
19
24
53
49

5+1
5+1
4+1
5+1
5+1
4+1
9+1

300 m²
200 m²
350 m²
300 m²
200 m²
350 m²
390 m²

1.500.000 USD
1.500.000 USD
1.500.000 USD
1.300.000 USD
1.500.000 USD
1.500.000 USD
2.500.000 TL

2,236,875
2,236,875
2,236,875
1,938,625
2,236,875
2,236,875
2,500,000

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

7456
11184
6391
6462
11184
6391
6410

8+1
4+1
5+1
3+1
6+2

450 m²
240 m²
220 m²
275 m²
400 m²

7.000 TL
3.500 TL
5.750 TL
6.750 TL
10.000 TL

7,000
3,500
5,750
6,750
10,000

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

15
14
26
24
25

8+1
4+2
4+1

750 m²
400 m²
190 m²

6.000.000 USD
4.500.000 EUR
580.000 USD

8,947,500
9,050,214
864,925

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

11930
22625
4552

36 TL

7,736 TL

21 TL
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Çizelge D.3 (devam): Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri.
Satılık
Satılık

4.Levent
4.Levent

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

4. LEVENT
EVLERĠ
4.Levent
4.Levent
4.Levent
4.Levent

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

4. LEVENT
EVLERĠ
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

ORTABAYIR
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır
Ortabayır

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Satılık
Satılık
Satılık
Satılık

ORTABAYIR
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe

4+1
3+1

170 m²
155 m²

500.000 USD
650.000 TL

745,625
650,000

Sahibinden.com
Sahibinden.com

4386
4193

3+1
3+1
4+1
3+1

145 m²
150 m²
220 m²
155 m²

2.000 TL
2.100 TL
3.500 TL
2.700 TL

2,000
2,100
3,500
2,700

Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Sahibinden.com
Sahibinden.com

13
14
15
17

3+1
2+1
3+1
3+1
3+1
3+1

90 m²
90 m²
120 m²
130 m²
90 m²
140 m²

950 TL
600 TL
750 TL
900 TL
750 TL
900 TL

950
600
750
900
750
900

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com

10
6
6
6
8
6

3+1
3+1
2+1
3+1
3+1
2+1

120 m²
125 m²
90 m²
100 m²
130 m²
80 m²

140.000 TL
180.000 TL
85.000 TL
150.000 TL
115.000 TL
148.000 TL

140,000
180,000
85,000
150,000
115,000
148,000

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com

1166
1440
944
1500
884
1850

3+1
3+1
2+1
2+1

140 m²
140 m²
70 m²
70 m²

195.000 TL
185.000 TL
110.000 TL
125.000 TL

195,000
185,000
110,000
125,000

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com

1392
1321
1571
1785

9,537 TL

15 TL

7 TL

1297
TL

217

Çizelge D.3 (devam): Çalışma alanını oluşturan bölgelerdeki konutların ortalama kira ve satış bedelleri.
Satılık
Satılık

Çeliktepe
Çeliktepe

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık

ÇELĠKTEPE
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe
Çeliktepe

ORTALAMA
KĠRA DEĞERĠ ÇELĠKTEPE
Kiralık
Emniyet Evleri
Kiralık
Emniyet Evleri
Kiralık
Emniyet Evleri
Kiralık
Emniyet Evleri
Kiralık
Emniyet Evleri
Kiralık
Emniyet Evleri
ORTALAMA
EMNĠYET
KĠRA DEĞERĠ
EVLERĠ
Satılık
Emniyet Evleri
Satılık
Emniyet Evleri
Satılık
Emniyet Evleri
Satılık
Satılık
Satılık

80.000 TL
127.000 TL

80,000
127,000

Sahibinden.com
Sahibinden.com

800
1336

2+1
3+1
2+1
1+1
3+1
2+1

90 m²
90 m²
90 m²
70 m²
100 m²
80 m²

650 TL
700 TL
850 TL
650 TL
1.000 TL
1.200 TL

650
700
850
650
1,000
1,200

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com

7
7
9
9
10
15

2+1
3+1
3+1
2+1
2+1
2+1

80 m²
100 m²
110 m²
85 m²
85 m²
100 m²

750 TL
1.300 TL
1.000 TL
700 TL
900 TL
1.200 TL

750
1,300
1,000
700
900
1,200

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak

9
13
9
8
10
12

3+1
2+1
4+1

105 m²
85 m²
220 m²

155.500 TL
99.000 TL
240.000 TL

155,500
99,000
240,000

Sahibinden.com
Sahibinden.com
Sahibinden.com

1480
1164
1090

3+1

100 m²

65.000 TL

65,000

Hürriyet Emlak

650

3+1

2

250.000 TL

250,000

Hürriyet Emlak

1923

2

300.000 TL

300,000

Hürriyet Emlak

1973

10 TL

10 TL

Emniyet Evleri
Emniyet Evleri
EMNĠYET
EVLERĠ

100 m²
95 m²

1,368 TL

Emniyet Evleri

ORTALAMA
SATIġ DEĞERĠ

2+1
2+1

3+1

130 m
152 m

1,380 TL
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EK D.4
Çizelge D.4 : Çalışma alanını oluşturan bölgeler ve yüksek katlı yapıların bölge ve yapı yoğunlukları (Kaynak: Url - 4, 6, 7, 8, 16, 17).
Emniyet Mahallesi
Çeliktepe Mahallesi
Ortabayır Mahallesi
Sanayi Mahallesi

Nüfus
9,148
34,115
25,386
28,419

Yüzölçüm m²
148,793
421,564
369,870
742,526

Yüzölçüm Km²
0.148793
0.421564
0.36987
0.742526

Km²'ye DüĢen KiĢi Sayısı
61,481
80,924
68,634
38,273

Levent Mahallesi
Konaklar Mahallesi
Nisbetiye Mahallesi

1,895
15,500
11,161

841,733
2,647,420
522,179

0.841733
2.64742
0.522179

2,251
5,854
21,373

Sabancı Plaza Center
ĠĢ Bankası Kuleleri
Mövenpick Otel
Sapphire
Tekfen Holding Kuleleri
Kanyon AlıĢveriĢ Merkezi
Metrocity AlıĢveriĢ Merkezi
Loft
Loft Bahçe
Garanti Bankası
Yapı Kredi Genel Müdürlüğü
Hsbc Binası
Levent Plaza

2,200
2,828
640
2,500
1,800
2,700
3,600
300
180
1400
1,000
700
1,100

1,400

0.001400

18,443

0.018443

800
11,339
6,052
18,700
14,300
2,810
1,760
1,530
5,190
2,198
5,180

0.000800
0.011339
0.006052
0.018700
0.014300
0.002810
0.001760
0.001530
0.005190
0.002198
0.005180

1,571,428
153,337
800,000
220,477
297,422
144,385
251,748
106,761
102,272
915,032
192,678
318,471
212,355
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EK E.1

ġekil E.1 : Sapphire kesitinden geçen örneklem kümesinin kent içi konumu.

220

EK E.2

ġekil E.2 : Loft kesitinden geçen örneklem kümesinin kent içi konumu.

221

EK E.3

ġekil E.3 : Kanyon kesitinden geçen örneklem kümesinin kent içi konumu.

222

EK E.4

ġekil E.4 : Metrocity kesitinden geçen örneklem kümesinin kent içi konumu.
223

EK F.1

ġekil F.1 : Sapphire kesitini oluşturan bölgelerin kesit modeli ve görünüşü.

224

EK F.2

ġekil F.2 : Loft kesitini oluşturan bölgelerin kesit modeli ve görünüşü.
225

EK F.3

ġekil F.3 : Kanyon kesitini oluşturan bölgelerin kesit modeli ve görünüşü.

226

EK F.4

ġekil F.4 : Metrocity kesitini oluşturan bölgelerin kesit modeli ve görünüşü.
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EK G.1

Konutlarda güvenlik donatıları - Levent-1.

Konutlarda güvenlik donatıları - Levent-2.
ġekil G.1.a : Konutlarda güvenlik donatıları - Levent.
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Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - Ortabayır.

Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - Çeliktepe.
ġekil G.1.b : Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - 1.

229

Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - Ortabayır.

Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - Çeliktepe.
ġekil G.1.c : Konutlarda yarı özel alanlar ve sınırlar - 2.

230

EK G.2

Levent konutları - 1960’lar.

Levent konutları - 2008.
ġekil G.2.a : Levent konutları gelişimi - 1.

231

Levent konutları - 1952.

Levent konutları - 2010.
ġekil G.2.b : Levent konutları gelişimi - 2.
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EK H.1

ġekil H.1 : Loft Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Plan Düzlemi.
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EK H.2
Çizelge H.2: Çeliktepe-Loft-2.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin Sosyal
ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 1.
Mekansal Diyalektikler
1.

Bölge

Çeliktepe Mahallesi

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

3.

Bölge

Sapphire Rezidans

Sosyal Diyalektikler

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Toplum davranışının birey
davranışından ön plana çıkışı

Yarı kamusal mekânların yarı
özel mekânlardan öne çıkışı

Cemaat davranışının cemiyet
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
maddi ihtiyaçların manevi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Kullanım değerinin değişim
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Yerel niteliklerin küresel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi
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EK H.3

ġekil H.3 : Loft Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Kesit Düzlemi.
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EK H.4
Çizelge H.4: Çeliktepe-Loft-2.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin Sosyal
ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 2.
Mekansal Diyalektikler
Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
Çeliktepe Mahallesi
mekânlardan öne çıkışı

1. Bölge

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Harekete ait mekânlarının
belirleyiciliğinin dinlenmeye
ait mekânlardan öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Bölge

Sapphire Rezidans

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Evi
özlemeye
yönelten
mekânların, evde olmayı
belirleyen mekânların önüne
geçmesi

3.

Sosyal Diyalektikler

Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
mekânlardan öne çıkışı

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı
Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Öteki kavramı ihtiyacının
kendi kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı
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EK H.5

ġekil H.5 : Kanyon Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Plan Düzlemi.
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EK H.6
Çizelge H.6 : Ortabayır-Kanyon-1.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin
Sosyal ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 1.
Mekansal Diyalektikler
1. Bölge
Çeliktepe Mahallesi

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

3.

Bölge

Sapphire Rezidans

Sosyal Diyalektikler

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Toplum davranışının birey
davranışından ön plana çıkışı

Yarı kamusal mekânların yarı
özel mekânlardan öne çıkışı

Cemaat davranışının cemiyet
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
maddi ihtiyaçların manevi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Kullanım değerinin değişim
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Yerel niteliklerin küresel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi
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EK H.7

ġekil H.7 : Kanyon Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Kesit Düzlemi.
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EK H.8
Çizelge H.8 : Ortabayır-Kanyon-1.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin
Sosyal ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 2.
Mekansal Diyalektikler
Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
Çeliktepe Mahallesi
mekânlardan öne çıkışı

1. Bölge

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Harekete ait mekânlarının
belirleyiciliğinin dinlenmeye
ait mekânlardan öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Bölge

Sapphire Rezidans

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Evi
özlemeye
yönelten
mekânların, evde olmayı
belirleyen mekânların önüne
geçmesi

3.

Sosyal Diyalektikler

Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
mekânlardan öne çıkışı

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı
Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Öteki kavramı ihtiyacının
kendi kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı
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EK H.9

ġekil H.9 : Metrocity Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Plan Düzlemi.
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EK H.10
Çizlege H.10 : Ortabayır-Metrocity-2.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin
Sosyal ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 1.
Mekansal Diyalektikler
1. Bölge
Çeliktepe Mahallesi

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

3.

Bölge

Sapphire Rezidans

Sosyal Diyalektikler

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Toplum davranışının birey
davranışından ön plana çıkışı

Yarı kamusal mekânların yarı
özel mekânlardan öne çıkışı

Cemaat davranışının cemiyet
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
maddi ihtiyaçların manevi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Kullanım değerinin değişim
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Yerel niteliklerin küresel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi

Özel ve kamusal alanlar arası
geçiş bölgelerinin eksikliği,

Birey davranışının toplum
davranışından ön plana çıkışı

Yarı özel mekânın yarı
kamusal mekândan öne çıkışı

Cemiyet davranışının cemaat
davranışından ön plana çıkışı

Fiziksel çevrenin inşasında
manevi ihtiyaçların maddi
ihtiyaçların önüne geçmesi

Değişim değerinin kullanım
değerinden daha belirleyici
olarak kullanılması

Özel mekânlarda kültür ve
kimlik öğelerinin öne çıkışı

Küresel niteliklerin yerel
niteliklerin önüne geçmesi
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ġekil H.11 : Metrocity Kesitini Oluşturan Bölgelerdeki Konut Örneklemlerinin Tespit Edilen Sosyal ve Mekânsal Diyalektikleri - Kesit Düzlemi.
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EK H.12
Çizelge H.12 : Ortabayır-Metrocity-2.Levent Doğrultusunu Oluşturan Kent Kesitinin
Sosyal ve Mekânsal Diyalektiklerinin Analizi - 2.
Mekansal Diyalektikler
Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
Çeliktepe Mahallesi
mekânlardan öne çıkışı

1. Bölge

2.

Bölge

4.Levent Mahallesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Harekete ait mekânlarının
belirleyiciliğinin dinlenmeye
ait mekânlardan öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Bölge

Sapphire Rezidans

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Evi
özlemeye
yönelten
mekânların, evde olmayı
belirleyen mekânların önüne
geçmesi

3.

Sosyal Diyalektikler

Dinlenmeye ait mekânlarının
belirleyiciliğinin harekete ait
mekânlardan öne çıkışı

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı
Kendi kavramı ihtiyacının
öteki kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı

Kapalılık niteliğinin açıklık
niteliğinin önüne geçmesi

Evde
olmayı
belirleyen
mekânların, özlemeye iten
mekânların önüne geçmesi

Gizliliğin sağlanması istenen
olguların görülmesi ve dışa
vurulması istenen olgulardan
ön plana çıkışı

Fiziksel çevrende aranan ve
yaratılan güvenlik olgusunun
kaos durumunun önüne geçişi

Öteki kavramı ihtiyacının
kendi kavramı ihtiyacından
daha öne çıkışı
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