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1. KENTSEL DÖNÜŞÜM: KAVRAMSAL HARİTALANDIRMA 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde kentsel dönüşüm ile kentsel değişme arasındaki ilişkiye bakılacak ve kentsel 
dönüşümün ülkeler arasında farklılaşmasına dair nedensellikler ortaya konacaktır. Ayrıca 
kentsel dönüşüm kavramının Batı’da tarihsel olarak içeriğinin nasıl belirlendiği analiz 
edilecek ve kentsel dönüşümün boyutları ve ilkelerine değinilecektir. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Bu bölümde kentsel dönüşüm nasıl tanımlanabilir, tek bir tanımdan söz etmek mümkün 
müdür? sorusu ile başlayıp bugüne değin özellikle Avrupa ve Amerika’da sergilenen kentsel 
dönüşüm uygulamaları ve müdahale çeşitleri birbirlerinden nasıl ayrıştırılabilir? Sorusuna cevap 
aranacak ve kentsel dönüşüme dair bir kavramsal haritalama yapılacaktır. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kentsel dönüşüme ilişkin 
kavramsal haritalandırma 
yapılması. 

 

 Kentsel değişimle ilişkisinin 
kurulması. 

 

 Kentsel dönüşüm 
kavramının batıdaki 
evriminin anlaşılması. 

 

 Kentsel dönüşümün 
boyutları ve ilkelerinin 
anlaşılması 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Kentsel dönüşüm, kentsel değişim, kentsel yenileme (urban renewal) /kentsel arazi 
geliştirme (Urban redevelopment) /kentsel yeniden yapılandırma (urban regeneration) 

 

  



 

 
 

Giriş 

Kentsel dönüşüm kavramının tanımlanmasında öncelikle Türkçede “urban 
transformation” olarak adlandırılan kavramın uluslar arası literatürde neye karşılık geldiğinin 
ayırt edilmesi gerekmektedir. İfade edelim ki batı dillerinde bu kavramın farklı adlandırmaları 
bulunmakta olup, “urban transformation” kavramı Türkiye deneyimine özgü bir adlandırma 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de kentsel dönüşüm 1999 Depremi sonrasında mevcut 
yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığı gerçeğinden dolayı sıcak bir gündem oluşturdu. 
Kavramın kullanıldığı ilk yasa 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”dur. Yasa ile dönüşüm bütçesi ilk defa 
gündeme getirilmiş ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu yasada karşılığını bulan “riskli 
alan” kavramı kentsel dönüşümün nasıl algılandığı konusunda da çarpıcı bilgiler vermektedir. 
Yasa kapsamında kentsel dönüşümden iki uygulamanın anlaşıldığı görülmektedir. Bunlar: en 
temelde yıkma ve yanı sıra güçlendirme seçenekleridir.  

Mevzuatımıza giren kentsel dönüşüm kavramının uluslar arası literatürde farklı 
adlandırmaları olduğunu ifade etmiştik: redevelopment (kentsel yeniden arazi geliştirme), 
reconstruction (yeniden inşa), regeneration (yeniden yapılandırma)renewal (yenileme), 
refurbishment (parlatma/bezeme), renovation (sağlıklaştırma), rehabilitation (rehabilitasyon), 
restoration (restorasyon), revitalization (canlandırma) vb. Kentsel dönüşümün İngilizce’de yer 
alan karşılıkları çoklukla “re” ön eki ile başlamaktadır. Genel olarak bu ön ek halihazırda 
olana yeni bir düşünce, farklı bir yorumla yaklaşmak ve yeni bir tasarı süreci geliştirmek 
anlamına gelmektedir. Farklılıklar sorunun kaynağından, geliştirilen çözümden, hedef ve 
vizyondan ve bazen de müdahale biçiminden ve uygulama alanından kaynaklanmaktadır 
(Longa 2011 :7-8) 

  



 

 
 

1.1. Kentsel Değişim/Kentsel Gelişme ve Dönüşüm Dinamikleri  

Farklı adlandırmalar farklı uygulama ve deneyimlere de işaret etse de dönüşüm, 
kentsel değişim ve kentsel gelişme/büyüme kavramları ile yakından ilgilidir. Kentler 
karmaşık ve dinamik sistemler olup, kentsel değişim kaçınılmazdır. Bu çerçevede kentsel 
dönüşüm birçok iç ve dış etki kaynağının etkileşimiyle ortaya çıkan hem bir sonuç ve hem bir 
modeldir. Her kentte ve coğrafyada cereyan eden değişim ve değişimin nasıl yönetileceğine 
ilişkin vizyon ve yaklaşımlar birbirinden farklı olduğu için kentsel dönüşümde 
farklılaşacaktır.  

Kentsel değişimin boyutlarından birini hiç şüphesiz demografik değişim 
oluşturmaktadır. Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. 1950’de 
dünya nüfusunun %30’u kentlerde iken, 2010’da bu oran %50’yi aşmıştır (3,3 milyar insan). 
2030 yılında kentsel nüfusun %60’a, 2050’de ise %70’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Böylece 2030’da dünyada 5 milyardan fazla kişi kentlerde yaşayacaktır. Önümüzdeki on yılda 
kentleşme trendi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyük kentlerini etkileyecek 
gözükmektedir (Colin 2010: 489). Demografik değişim kuzey ülkelerde ve başkentlerinde 
nüfus artış hızının düşmesi ve kentleşmenin doygun hale gelmesiyle daha yönetilebilir bir 
noktada iken, güneyde hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme neticesinde ciddi bir sorun alanı 
haline gelmektedir. Birleşmiş Milletler ’in değerlendirmelerine göre 1950’li yıllarda dünyanın 
ilk üç büyük başkenti New York, Londra ve Tokyo iken 2000 yılında sıralama Mexico City, 
Sao Paola ve Şangay olarak değişmiştir. Kentin nüfus olarak büyümesi, hem farklı arazi 
kullanımlarına ve alanlara yayılması dolayısıyla hem de kentin farklı noktalarındaki göreli 
erişebilirlikleri de değiştirmesi ve bu kapsamda değişen arsa değerleri, gerçekleştirilemeyen 
rant potansiyelleri oluşturmak suretiyle, kentin farklı noktalarında dönüşme baskısı 
yaratabilmektedir. Kentin nüfus olarak büyümesi yanısıra küçülmesi de dönüşüm dinamikleri 
oluşturabilmektedir.  

Değişimin ikinci boyutu kentlerin işlevlerine ve özellikle ekonomik-üretim işlevlerine 
ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün artık tarım kenti veya sanayi kentinden söz 
etmiyoruz. Bugün bazı yazarlara göre “küresel kentten” bazılarına göre “dünya kentinden” 
başka bazılarına göre “post fordist” ve “sanayi sonrası kent”ten bahsediyoruz. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra tüm dünyada yaşanan siyasal, toplumsal ve teknolojik değişimler 
ekonomiye de yansımış, 1930-1972 yılları arasındaki dönemde, kitlesel ölçekte standartlaşmış 
mal üretimi, tüketimi ve ölçek ekonomisine dayalı fordist üretim ve düzenleme yapısı 
yoğunlaştığı bölgelerde sınırlanmış bir mekânsal yapı ortaya çıkarmıştır. 1970’lerden sonra 
küreselleşme ve bilgi toplumunun sağladığı olanaklarla dünya ölçeğinde ekonominin yeniden 
yapılandırılması, sanayide yeni örgütlenme biçimleri ortaya çıkarmış, kapsam ekonomisine 
dayalı üretim-yönetim fonksiyonlarının birbirinden ayrıştırıldığı, esnek ve anında üretim 
yaygınlaşmıştır. 1980 sonrasında, üretimin dünya üzerinde yayılarak ve parçalanarak 
ilerlemesini takiben, dağıtım, finans, bankacılık gibi hizmetlerin kent ekonomileri içindeki 
ağırlıkları artmaya başlamıştır.  



 

 
 

Bu çerçevede kentlerin bazen tümüyle bazen bazı kasaba ve köyleri ile geleneksel 
işlevine ya da sektörel uzmanlaşmasına artık ihtiyaç olmadığına ve buna ilişkin mekanların 
atıl hale gelmesi nedeniyle dönüştürüldüklerine tanık oluyoruz. Bu işlevsizleşme kimi zaman 
sanayinin yer değiştirmesi ile kimi zaman madenlerin kapatılması kimi zaman ise bir askeri 
bölgenin taşınması ya da tren yolunun yahut da limanın işlevsiz kalması sonucunda 
gelişebilmektedir. Örneğin 19. Yüzyılda İrlanda ve İngiltere’yi birbirine bağlayan ve imalat 
sanayinin egemen olduğu Liverpool bir liman ve sanayi kenti olmaktan çıkmıştır. Keza yine 
Kuzey Fransa’da yer alan Lille bir tekstil ve madencilik kasabası iken bugün Köln, Londra ve 
Paris üçgeninin tam da kalbine yerleşmiş yeni Avrupa’nın ikonu haline gelmiştir (Couch 
vd.2008). Kentlerin yitirilen işlevleri sadece üretimle ilgili değildir. Kentler sosyal-kültürel 
işlevlerini de yitirebilmekte; sosyal dışlanma ve çözülme üretebilmektedir. Bu çerçevede 
Kuzeyin kentleri ile güneyin kentleri işlevsizleşme sürecini de farklı şekilde yaşamaktadır. 
Kuzey için en temel sorun alanlarından birini sanayisizleşme /rekabet gücü ve sosyal 
dışlanma oluştururken, güney için enformelleşme-çarpık kentleşme ve küresel sisteme 
entegrasyon öncelik taşımaktadır. Örneğin Sanayi devriminin neşet ettiği ve çelik, kömür ve 
pamuk sanayilerinin biçimlendirdiği İngiliz şehirleri bu işlevlerini yitirdiğinde şehirlere 
rekabet güçlerini geri kazandıracak yeni işlevler yüklenmiştir. Kentin işlevlerinin geri 
kazanılmasının hangi vizyon ve hedef doğrultusunda şekilleneceği kentsel dönüşüm modelini 
belirlemektedir. Bu minvalde bazı şehirler sanatsal ve kültürel işlevlerle donanırken, bazıları 
turizm şehrine, başka bazıları teknoloji ve finansal hizmetler şehrine dönüştürülmektedir.  

Değişimin diğer bir boyutunu ulaştırma ve iletişim teknolojisindeki ilerleme 
oluşturmaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve sağladıkları esneklik, 
mal-sermaye-insan akımlarının hızını artırmış, Castells'in (1996) "akışların mekânı" olarak 
adlandırdığı, coğrafi mesafelerin etkisinin azalıp farklılıkların ortadan kalktığı bir "ağlar" 
bütününün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ulaşımda ve iletişimde akış mekanı olmayı başaran 
yerler rekabet üstünlüğü elde etmekte, yatırımcıları – girişimcileri- yaratıcı sınıfı ve insanları 
çekmekte avantaj sağlamaktadır. “Akışlar mekanı”nın dünyadaki yerler arasında eşit ve aynı 
yoğunlukta gerçekleşmediği ve yeni bir hiyerarşi ve iktidar geometrisi oluşturduğu 
bilinmektedir. Ulaşım ve iletişim ağını etkin kurmak şehirlerin rekabette öne çıkmak için 
önemsedikleri strateji olmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişme Atkinson’a (2001) göre 
Amerika’da Metropoliten alan içindeki gelişme desantralizasyona neden olurken, diğer 
taraftan bazı aktiviteler büyük metropoliten alanlardan daha küçük olanlara taşınmaktadır. 
Yine bu süreçte kent ve kır arasındaki sınırların gittikçe kaybolması yaşanan diğer bir 
gelişmedir. Öte yandan iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, birçok 
faaliyetin/işlevin mekana bağlılığını azaltmakta, sanayi kentinin konut ve işyeri ayrımına 
meydan okumakta, konut bölgelerini karma kullanımlara dönüştürmeye, çağrı merkezi ya da 
kent çeperinde yer alabilen ofis kullanımlarını teşvik etmektedir (Meşhur 2012). 

Değişimin dördüncü boyutunu fiziksel değişimler oluşturmaktadır. Öncelikle kentsel 
dokuda veya yapılarda fiziksel olduğu kadar, işlevsel, ekonomik ve görsel açılardan da 
gerçekleşebilen eskimeyle başlayan bozulmalar dönüşüm gereği doğurabilmektedir. Eskime 
yanında daha sonraki süreçte gelişen süzülme (filtering) yani belirli bir kentsel alanda yer alan 
işlevin çeşitli nedenlerle bulunduğu yeri terk ettikten sonra, arkasında atıl kentsel mekân 



 

 
 

bırakması ki çoğunlukla işlevsel ve ekonomik eskime sonucu tarihi kent merkezlerinde 
sıklıkla karşılaşılmaktadır ve köhneleşme kentsel dönüşümün sebebi olabilmektedir. Diğer 
yandan Türkiye’de kentsel dönüşümü batıdan ayıran bir unsur olarak mevcut yapı stokunun 
afetler karşısında dayanıksızlığı da bu kapsamda değerlendirilebilecektir. 

Değişimin beşinci boyutu kentin kullanıcılarının sosyolojik yapılarının 
farklılaşmasıdır. Sanayi öncesi kentte, toplumsal yapı katı bir tabakalaşmayla ayrılmıştır. 
Kenti yöneten üst gelir grupları daha kent merkezinde, alt gelir grupları ise kentin dışındaki 
konut alanlarında yer almıştır. Geleneksel kent yapısından sanayi kenti yapısına doğru 
dönüşümün yaşandığı geçiş kentlerinde ise kent merkezi, ticari ve ekonomik faaliyetlerin idari 
ve kontrol işlevlerinin toplandığı ve üst gelir gruplarının yaşadığı bölge haline gelmiş, 
merkezden kentin çevresine ayrılan yollar boyunca işyerleri yoğunlaşmış, böylece kentte 
ikincil merkezler ortaya çıkmıştır. Kent merkezinin hemen çevresinde işyerleri ile konutların 
bir arada bulunduğu ve orta gelir gruplarının yaşadığı bir geçiş bölgesi, kentin çevresinde ise, 
ağır sanayi alanları ve alt gelir gruplarının yaşadığı konut alanları yer almıştır. 19. Yüzyılda, 
Endüstri Devrimi geçiş dönemi kentini sanayi kentine dönüştürmüştür. Sanayileşmenin 
başlaması kentlerde artı ürünün birikmesi, feodal toprak sahiplerinin yerini kapitalist sınıfa 
bırakması ve bankacılık sisteminin gelişimi ile birlikte kapitalist yatırım ve tarım işçisinin 
oluşması sözkonusudur (Tallon 2010). Bu dönemde toplumsal yapı, köylülerden fazla olan 
sanayi veya hizmet sektörlerinde çalışan kitlelerle, bunlar üzerinde kontrol gücü olan üst 
tabakadan oluşmuştur. Fordist üretim ve düzenleme döneminde, emek-sermaye arasında 
sınıfsal bir ayrışma varolsa da sınıflar kendi içinde türdeş entitelerdir. Devletin talebi 
artırmakta etkin rol alması ve konut, eğitim, sağlık gibi sosyal işlevleri yüklenmesi, sosyal 
yapının nispeten dengeli olmasına yol açmıştır. Sanayi sonrası ya da hizmet ekonomisine 
kayış 1970lerde ciddi ölçekte başlamıştır. 1980 sonrasında bir yandan devletin sosyal 
işlevlerinden geri çekilerek neoliberal politikaların egemen olması diğer yandan ise imalat 
sektörünün gözden düşmesi ve üretimin esnekleşmesi ve ekonomide bilginin ve teknolojinin 
taşıdığı önem, bu süreçte yer alan işgücünün yapısal komposizyonunu değiştirdi ve emeğin 
kendi içinde derin ayrışmalar oluşturdu. Mavi yakalı işler azalırken, hizmetler sektörünün 
genişlemesi ile birlikte özellikle mali-iş yönetimi ve profesyonel hizmetler çoğaldı ve modern 
batı toplumlarının mesleki yapıları köklü değişime uğradı. Keza finans sermayesinin daha 
başat rol oynadığı bu dönemde hem sınıfsal kimliğin gücü zayıfladı hem de sınıfların türdeş 
yapısı bozuldu. Bununla birlikte kadının çalışma hayatına daha etkin katılması ve değişen 
yaşam tarzları ile aile yapısında meydana gelen değişimler sosyal yapıda ciddi bir çeşitlilik, 
eşitsizlik ve bölünmeyi eşzamanlı üretti. Üstelik çok katmanlı bir eşitsizlik ve ayrışmanın 
olduğu bir sosyal yapı bu. Bugün için, artık kentin yeni kullanıcıları kırdan göç etmiş ve 
kentlileşememiş kitlelerden daha çok kentler arasında göç edenlerden, geleneksel işçiler ve 
yerleşik orta sınıf yanısıra, yaratıcı –yeni orta sınıftan, yeni kentli işadamları ve elitten, 
çalışmaya hayatına daha büyük oranda kadınların katılmasıyla birlikte çift kariyerli, çocuksuz 
ve tek ebeveynli ailelerden, farklı kimlik ve hayat tarzlarına sahip heterojen topluluklardan 
oluşmaktadır. Bu sosyal yapı içinde azımsanmayacak oranda prekarya vardır. Bu kesimlerin 
mekan kullanma alışkanlıkları, konut- kültür tüketimleri ve sosyal yaşam tercihleri de 
kentlerde dönüşüm üretmektedir.  



 

 
 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının ülkeler arasında farklılaşmaktadır ve bunda birkaç 
değişkenin altını çizmekte fayda vardır: Öncelikle ekonomik koşullar fark yaratmaktadır. 
Ülkelerin ulusal ekonomi pratikleri (ne derece sanayilerini yapılandırıp fordist bir ekonomi 
oldukları, ekonominin sektörel dağılımı vb.), sahip oldukları düzenleme tarzları (Refah 
devletinin kurumsallaşma düzeyi), refah mekanizmasını kuran kurumsal yapının güç dağılımı 
(örgütlü emeğin gücü vb.) ile ilişkili olarak ülkelerin kentsel dönüşüm stratejileri 
değişebilmektedir. Bu çerçevede örneğin refah devleti düzenlemelerinin güçlü şekilde 
kurumsallaştığı Batı Avrupa ülkeleri ve onlar içinde İskandinav ülkeleri ile tümüyle liberal ve 
piyasa ekonomisine dayalı bir iktisadi sistem ve düzenleme tarzı benimseyen Amerika 
arasında kentsel dönüşüme yaklaşım ve geliştirilen uygulama araçları konusunda farklılıklar 
olacağı açıktır.  

Ülkelerin kentsel sistemleri ve nüfus yoğunlukları dönüşüme yaklaşımı etkileyen başka 
bir faktördür. Örneğin Fransa ve Birleşik Krallık tek merkezli, Almanya ise çok merkezli bir 
kentsel sisteme sahiptir. Londra ve Paris nüfusun yüzde 16’sını, Berlin ise nüfusun yüzde 
4’ünü barındırmaktadır. İngiltere ve Fransa için ekonomik politik gücün ve nüfusun 
toplandığı azman kent dönüşümü (Londra ve Paris azman kentlerdir) sözkonusu iken, 
Almanya aksine hakim bir şehrin olmadığı; politik-ekonomik-kültürel gücün ademi 
merkeziyetçi bir yapıda dağıtıldığı bir sisteme sahiptir. Londra ülkedeki şirketlerin %77sinin 
yönetim merkezlerinin bulunduğu yerdir, Paris Fransız şirketlerinin %84’üne ev sahipliği 
yapmaktadır. Almanya’da ise Münih (%17), Hamburg (%13), Düsseldorf (%12), Frankfurt 
(%12) ile nispeten dengeli bir dağılım vardır (Couch vd. 2011: 11). Bu durum işgücünün ve 
profesyonel ve yönetici elitin ve elbette refahın da dengeli bölgesel dağılımına yol 
açmaktadır. Dolayısıyla dönüşümde bölgesel/mekânsal eşitsizliği gidermek ve yeni büyüme 
kutupları oluşturmak İngiltere ve Paris için önemli bir gündemdir. Kent yapısı ve formu 
dönüşümü etkileyen bir başka faktördür. Kentlerin ne derece saçaklandıkları ne derece 
kompakt geliştikleri bu kapsamda ayrıştırıcıdır. Keza yine her ülke kentsel dönüşüm sürecine 
sahip olduğu konut stokuyla girmiştir ve bu konut stokunun mülkiyet dağılımı ve tipi 
dönüşümde belirleyicidir. Örneğin İngiltere’de mülk konut nispeten daha fazladır (stokun 
yüzde 80’i) ve nüfusun daha sınırlı bir kısmı (beşte biri) apartman dairesinde yaşamaktadır, 
şehir merkezi çevresinde düşük katlı, ortak duvar paylaşan, ortak cephesi olan sıra evler 
yaygındır; Fransa’da stokun yüzde 55’i mülk konuttur ve nüfusun %45’i apartmanlarda 
yaşamaktadır. Almanya’da ise çoğunluğu kiralık (%55) olan stokta, nüfusun %67,2’si blok 
tipi apartmanlarda yaşamaktadır (Couch vd. 2011: 13). İngiltere’de konut stoku nispeten 
yaşlıdır ve konut arzı sınırlıdır. Paris’in çevresinde hızlı kentleşme sonucu oluşan yaygın 
varoşlar vardır. Bu gibi faktörler nasıl bir dönüşüm modeli uygulanacağını 
farklılaştırmaktadır. Keza yine konut bölgelerinin türdeşlik derecesi de bu kapsamda önem 
taşımaktadır.  

Yönetişim sistemleri kentsel dönüşümü belirleyen başka bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Fransa planlama ve dönüşümle ilgili yetkileri seçilmiş bölge yönetimine ve 
komünlere paylaştırmış üniter bir devlettir. İngiltere’de Almanya ve Fransa’nın aksine Londra 
dışında seçilmiş bir bölgesel yönetim yoktur. Almanya oldukça güçlü ve seçilmiş bölge 
yönetimlerinin bulunduğu federal bir devlettir (Couch vd, 2011). Bu çerçevede ülkelerin 



 

 
 

kentsel dönüşüme yaklaşımı değişebilmekte; kimi ülkelerde tabandan kimi ülkelerde ise daha 
merkeziyetçi yönetimler eliyle süreç işletilmektedir. Keza yine kimi zaman kamusal aktörler 
ön planda iken, kimi zaman özel sektörün öncülüğünde kimi zamanda sivil toplumun ve 
topluluk katılımının etkinleştirildiği yaklaşımlar ağırlık kazanabilmektedir. Ayrıca kimi 
ülkelerde planlama hiyerarşisi içinde yer alan ve entegre bir yaklaşımla ele alınan kentsel 
dönüşüm özellikle güneyde planlama hiyerarşisi dışında, parçacıl ve proje bazlı 
gelişebilmektedir.  

1.2. Kentsel Dönüşüm Kavramının Batıdaki Gelişimi ve Farklı 
Biçimleri 

Ondokuzuncu ve Erken Yirminci Yüzyıldaki Gelişmeler  

Tarihsel olarak bakıldığında kentsel dönüşüm uygulamalarının farklılaştığını 
gözlemliyoruz. Kentsel müdahale modelleri de değişmektedir. Kentsel müdahale biçimleri 
başta da belirttiğimiz gibi kentsel yenileme, yeniden inşa, canlandırma, yeniden yapılandırma, 
yeniden üretim, sağlıklaştırma, soylulaştırma gibi biçimler alabilmektedir (Tallon 2010).  

Kentsel alanlara müdahale, sanayileşme ve süregiden sanayi kapitalizminde kontrolsüz 
büyümenin tahripkâr sonuçlarına karşı ondokuzuncu yüzyılda başlamıştır. Sanayi 
devriminden önce yapılı çevreye fiziksel müdahaleler yapılmakta idi. Buharlı makinenin 
1765’te icadı ve elektriğin keşfi ile sanayide üretim artmış, demiryollarının gelişimiyle 
birlikte şehir ve kır arasındaki mesafeler azalmış ve 1830-1900 yılları arasında Avrupa’nın 
sanayi şehirlerinin nüfusu kırdan gelen göçlerle katlanmıştır. 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl 
başlarındaki imalata dayalı ekonomiler/şehirler becerili, yarı becerili ve becirisiz kol gücüne 
dayalı bir meslek yapısına sahiptir ve bu işçiler görece yoksul olup şehir içlerinde işyerlerine 
yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyorlardı. Bu dönemde işçi sınıfı ve orta sınıf kent merkezi 
ve civarında yaşarken, yüksek gelirli gruplar şehrin dışına çıkmaya başlamıştır. Belediye 
yatırımları ve sanayileşme şehirlerin yoğunluğunu iyice artırmış ve artan nüfusla birlikte orta 
ve üst gelir grupları tarafından terkedilen konutlar kentin yeni göçmenlerine kiralanmış ve 
zamanla köhneleşerek; sağlık ve hijyen problemleri oluşturmuştur (Tallon 2010). 

Kentlerdeki fiziksel ve toplumsal bozulmaya karşı en önemli müdahale biçimi İkinci 
Dünya Savaşına kadar kentsel yenilemedir (urban renewal). Bu dönemde temiz, sağlıklı ve 
yaşanabilir kentlerin geliştirilmesi amacıyla kamusal alanları artırmayı amaçlayan ilk kentsel 
yenileme projeleri uygulamaya geçirilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ‘Park 
Hareketi’ kente doğayı getirmeyi amaçlamıştır (LeGates ve Stout, 1998, Akt, Akkar, 2006). 
Park Hareketi’ni, kent merkezlerinde geniş bulvar ve caddelerin açılmasını kapsayan kentsel 
yenileme projeleri izlemiştir. Paris’te 1850-1860 yılları arasında Haussmann tarafından 
yapılan projeyle, Paris’in merkezinde büyük çaplı yıkımla birlikte geniş bulvarlar ve caddeler 
açılmış ve kent merkezi dışında yer alan parklarla bağlantılar kurulmuştur (LeGates ve Stout, 
1998, Akt. Akkar, 2006). Bu dönemdeki yenileme projeleri, hem çevrenin hem de trafiğin 
iyileştirilmesini sağlamakla kalmamış; aynı zamanda, kent merkezi ve çevresindeki aşırı 
kalabalığı azaltmıştır. Aynı dönemde, Kuzey Amerika’da ise ‘Güzel Kent Hareketi’ gelişmiş; 



 

 
 

kentlerde geniş bulvar ve caddeler açılmış; önemli kamusal kullanımlar bu bulvar ve 
caddelere cephe verecek biçimde yerleştirilerek kent merkezlerinin yenilenmesi sağlanmıştır. 
Bunu yirminci yüzyılın ilk yarısında gelişen ‘Modernist Hareket’ takip etmiş ve Paris başta 
olmak üzere Avrupa’da birçok kentte yıkımlar yapılmış; yıkılan alanlar, modernist planlama 
ve tasarım ilkelerine bağlı olarak tekrar geliştirilmiştir. Modernist Hareket, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra, kentlerin yeniden yapılanması sürecinde de etkili olmuştur (Akkar, 2006).  

1920’li yıllarda daha esnek ulaşım sistemleri ve özel araç sahipliliğinin artışı, insan ve 
sermayenin kentsel alanlardaki yoğunluğunun azalması ve desantralize olmasına fırsat 
vermiştir. Mobil ve zengin kesimler için tren ve sonrasında otobüs ve araba ulaşımının teşviki 
ile kentin yatayda gelişmesi ve banliyöleşme olgusu yaşanıp, sermaye dışarıya çıkmış ve 
kentin iç bölgelerindeki sorunlar varlığını korumuştur. Kentlerin merkezlerinin boşalmasını 
getiren bu karşı kentleşme sürecini takviye eden diğer gelişme hem nüfusta hem de ekonomik 
etkinlikte bölgesel düzeyde kaymalar yaşanmasıdır. 1930’lu yıllarda kentsel dönüşümün diğer 
bir teması şehirlerin yönetimi ve ıslahından kimin sorumlu olduğunun tayin edilmesi sorunu 
ortaya çıktı. Ki bir sonraki dönem merkezi yönetimlerin kentlerin dönüşümünde başat aktör 
haline gelmelerinin böylece önü açıldı.  

Savaş ve Savaş Sonrası Yeniden İnşa Dönemi (Urban Reconstruction) 

Kentsel dönüşümde belirleyici diğer bir dönem savaş sonrası başlayıp 1970’li yıllara 
kadar uzanan dönemdir. Savaş sonrası dönemde bütün ülkelerde ortaya çıkan ekonomik 
sorunlara tepki ortaktır. Şehirleri yeniden inşa etmek. Nitekim Hall (2006) 1950’li yıllara 
kadar olan kentsel politikayı yeniden inşa (urban reconstruction) olarak tanımlamaktadır 
(Tablo 1). Yeniden inşa ulusal bir öncelik olarak görülmüş ve merkezi yönetimin 
öncülüğünde uygulamaya geçirilmiştir. Bu dönemde örneğin İngiltere’de faaliyetin odağında 
savaş dönemi yıkımlarını tamir etmek, 4 milyondan fazla zarar görmüş konut nedeniyle 
oluşan konut arzı sorununu çözmek ve geçmişin fiziksel problemlerini ortadan kaldırmak 
vardır. 3 önemli politika aracı yeşil kuşaklar oluşturmak, belediyeler eliyle sosyal konut inşa 
etmek ve yeni yerleşimler kurmaktır. Bu kapsamda Howard’ın Bahçekent hareketi ve kent 
karşıtlığı geleneğinden etkilenmiş, nüfusu 20.000-60.000 arasında yeni yerleşimler yoğun 
yapılaşmanın olduğu kent merkezlerinin çeperindeki alanlarda nüfusu dengelemek amacıyla 
planlandılar (Tallon 2010). Savaş sonrası dönemde ilk aşamada 14 yeni yerleşim, Londra’nın 
etrafında, uydu yerleşimler olarak kuruldu ve 1970’e kadar yeni yerleşim sayısı 28’e çıkarıldı. 
Yeşil kuşak ise kentsel büyümeyi sınırlandıran ve tarım toprağını muhafaza eden bir sınırdı. 
1950-1965 yılları arasında banliyölere işçi sınıflarını yerleştirmek için yeniden yapılandırmak 
ve kamu eliyle sosyal konut inşa etmek ana eylemdi. Nitekim İngiltere’de 1955-74 arasında 
1.2 milyon konut yıkıldı ve 3.1 milyon kişi varoş ıslahı programları neticesinde yeniden konut 
sahibi yapıldı (Tallon 2010).  

Savaş sonrası yeniden inşa ve talep odaklı Keynezyen düzenleme ve refah devleti 
ekonomik ilerlemeyi teşvik etmiş ve ekonomiyi yeni bir güven ve optimizm getirmiştir. 
Ancak konut ve ekonomi piyasaları, daha önceki imparatorluktan gelen fakir göçmenleri 
şehrin iç bölgelerinde yerleşmeye zorladı. Örneğin Birleşik Krallığa gelen göçmen işçilerin 



 

 
 

büyük çoğunluğu düşük ücret, niteliksiz emek sahibi olmaları nedeniyle ancak şehrin iç 
bölgelerindeki ucuz konutlara yerleşebiliyorlardı. İşte yoksunluğun alan temelli bir sorun 
olmaya başlaması bu dönemdedir. Bu dönemde daha önceki dönemlerin yabancı işgal 
tehlikesine karşın ekonomik büyümeye rağmen “içerden tehdit” artmıştır ki 1958’de 
gerçekleşen Notting Hill ayaklanması göçmenlik meselesi ile alakalı gerilimin ne derece 
yükseldiğini gösterir. Bu dönemlerde yapılan birçok araştırma refah hizmetlerinin eski 
şehirlerde yoksulluk/yoksunluk içinde yaşayanlara eriştirilmesinde başarısız olduğunu 
göstermektedir ve yine bu araştırmalarda alan temelli pozitif ayrımcılık yapılması hususunda 
mutabakat vardır. Irkçı ayaklanmaların artması ve yoksullara yardım edilmesi konusunda 
oluşan hassasiyet, refah hizmetlerinin belli gruplara ve belli alanlara yönlendirilmesi şeklinde 
bir seçicilikle dikkate alınmaya başlandı. 

1960- 1970’li Yıllar: Kentsel Yenileme (Urban Renewal) 

1960’ların ortalarında kentsel sorunların görünümü değişti. Sosyal-ekonomik ve 
mekansal ayrışma (segregasyon) sorunu karşısında varoş temizleme/gecekondu tasfiye 
programları yeterli olmadı ve refah devletinin gelişimine paralel olarak fiziksel ve toplumsal 
bozulma arasında nedensellik gözeten, yoksulluğu kişilerin davranışları yerine yapısal 
sorunlarla ilişkilendiren, alan odaklı ıslah ve canlandırma programları gündeme geldi. 
Avrupa’da kamusal fonlar ve ulusal programlar şeklinde uygulanan canlandırma uygulamaları 
Amerika’da şehirlerin mali özerkliği ve refah hizmetlerinin gelişmemişliği nedeniyle tekil 
uygulamalara döndü. Amerikan şehirlerinde canlandırma ancak yenileme programları ile 
sağlanabildi (Couch ve Fraser, 2003). Kentsel yenileme sürecine katılmak, bölge düzeyinin 
etkinleştirilmesi ve yerel yönetimlere özellikle şehrin içi ilgili ekonomik gelişmeyi 
sağlayabilmeleri amacıyla yetki devri bu dönemdeki yeni politika ayarlamaları idi. Kentin iç 
bölgelerinin keşfi, İngiltere’de bu kapsamda çoklu yoksunluk yaşadığı bilinen Liverpool-
Birmingham ve London Lambeth içerisinde İç Bölgeler Çalışması (Inner City Studies) 
başlatılması ve 1970’lerde kentli inisiyatiflerin ortaya çıkışı kentsel politikanın 
şekillenmesinde etkili oldu.  

1980’ler- Kentsel yeniden arazi geliştirme (Urban Redevelopment) 

1980li yıllar emlak geliştirmeye dayalı ve mega projeler üzerinden gelişen bir kentsel 
yeniden arazi geliştirme (redevelopment) dönemidir. 1980li yıllarda özel sektör merkezli 
yeniden geliştirme politikaları tavan yaptı. 1980li yıllarda kentsel yeniden arazi geliştirme 
ekonomik büyümeye odaklanmış ve kamusal fonları çoklukla piyasanın ilgilenmediği altyapı 
gibi yatırımlara yönlendirmiştir. Örneğin liman fonksiyonlarının işlevsiz kalmasıyla atıl hale 
gelen alanlarda gerçekleştirilen Londra’da Canary Wharf, Liverpool’da Albert Docks bu 
çerçevede yapılmıştır (Lees 2003). Bu tür projeler, geniş alanları kapsayan, kentsel işlev 
çeşitliliği içeren, kamu yararından çok yatırımcısının karını ön plana çıkaran projelerdir. Bu 
projelerin diğer önemli özelliği, çöküntü alanlarına tamamen yepyeni imajlar geliştirerek, bu 
alanlara ve kente hem potansiyel ulusal ve uluslararası yatırımcı ve müşteri hem de turist 
çekmektir (Akkar, 2006). Bu dönem aynı zamanda çeşitli soylulaştırma uygulamalarının 
yayılmaya başladığı yıllardır.  



 

 
 

1990’lar ve 2000’li Yıllar- Kentsel Yenileşme ve Yeniden Yapılandırma (Urban 
Regeneration) 

1990’lı yıllar ise 1980’lerin olumsuz sonuçlarından dersler çıkarmış ve daha bütüncül 
ve entegre müdahalenin yapıldığı kentsel yeniden yapılandırma (regeneration) dönemi olarak 
adlandırılmaktadır.  

Couch ve Fraser (2003:29)- Rejenerasyon kavramının biyolojik anlamını dikkate 
alarak şöyle bir tanım önermektedirler. Kentsel yeniden yapılandırma “kaybolduğu yerde 
ekonomik etkinliğin yeniden kazandırılması, işlevsizleştiği yerde sosyal işlevin restorasyonu, 
dışlamanın olduğu yerde sosyal içermenin ve kaybedildiği yerde çevre kalitesi ve ekolojik 
dengenin restorasyonu ile ilgilidir. Boş bırakılan, terkedilmiş arazi ve binaları yeni kullanıma 
açma çabası da yeniden üretim içinde olup, mevcut kentsel alan dışında yeni alanlar bunun 
dışındadır. 

Kentsel yeniden yapılandırma 1980’li yılların ticari-emlak geliştirmeye dayalı yeniden 
arazi geliştirme politikasından farklıdır. Yeniden arazi geliştirme kentin iç bölgelerini, 
dengesizlik ve çöküş yaşayan kent ve kırsal alanları dönüştürmeyi hedeflemektedir. Mevcut 
fiziki stokun değer taşımaması nedeniyle öylece korunmasının bir değer taşımadığı ya da iyi 
bir yaşam çevresi oluşturmayacağı öngürüldüğü durumlarda böyle alanlarda yeni projelerle 
yapılan inşai faaliyet olup, kentsel yeniden geliştirme mevcut fiziki stokun yıkılması ve arazi 
kullanımının değiştirilmesidir.  

Kentsel yeniden yapılandırma sosyal ve ekonomik geri kalmışlığın neden olduğu 
kentsel çürümeyi ve geri kalmışlığı ortadan kaldırmayı hedefleyen, kentin hem sorunlarını 
hem de potansiyellerini gözeten, kentin değişen koşullara göre işlevsel intibakını sağlayan 
entegre ve disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Entegrasyon kentsel 
yeniden yapılandırmanın temel niteliğidir ve bu nitelik onu daha önceki kısmi değişim 
çabalarından ayrıştırır.  

Esasen 1990’lardan itibaren Avrupa genelindeki yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı 
yeniden yapılandırmadır. Kentsel yeniden yapılandırma terimi Amerika’da “Topluluk 
Geliştirme”, “Mahalle Canlandırılması”, “Sürdürülebilir Topluluklar”, “Akıllı Büyüme”, 
“Yeni Kentlilik” gibi terimlerle karşılandı (Jones, MacCarthy 2009: 303).1994’te Avrupa 
komisyonu, mekansal planlamanın fiziksel planlamadan/arazi kullanım kararlarından ibaret 
olmadığını keşfetti. Müdahaleler sağlık, çocuk bakımı, eğitim, sürdürülebilirlik, sanat ve 
kültür gibi strateji çerçevesinin bir parçası olmalıydı, yani sosyal-ekonomik-çevresel boyutlar 
bütüncül bir yaklaşımla entegre edilmeliydi, ki ancak böyle kamu yararı korunabilirdi, bu da 
kentsel yeniden yapılandırma yaklaşımını ve daha yoğun bir kurumsal değişim ve çok 
sektörlü-aktörlü ortaklıkları getirdi.  

Bu yaklaşıma paralel olarak, ‘sürdürülebilir kent ve bölgeler’in geliştirilmesini 
hedefleyen programlar uygulamaya geçirilmeye başlandı. Tarihi ve kültürel miras ile 
ekonomik gelişme arasındaki güçlü bağın öneminin anlaşılması, 1990’lardan itibaren ‘kentsel 
koruma’nın (urban conservation) da kentsel dönüşümde ön plana çıkmasına neden olmuş ve 



 

 
 

bu kapsamda özellikle Avrupa kentlerinde kentsel koruma amaçlı canlandırma projeleri 
çöküntü bölgesi haline gelmiş tarihi merkezlerin canlandırılması, tarihi değeri olan sanayi ve 
ticaret alanlarının canlandırılması ve küçük ve orta büyüklükteki tarihi kentlerin korunması 
yönünde projeler geliştirilmiştir (Drewe 2000, Akt. Akkar, 2006).  

Yine mekansal/sosyal dışlanma ve ayrımcılığı önlemeyi hedefleyen programlar ve 
uygulamaları ile karşılaşılmaktadır. Örneğin İngiltere’de sosyal dışlanma biriminin kurulması 
ve çeşitli göstergeler üzerinden bakıldığında sosyal dışlanmanın belli mekanlarda oluştuğu 
tespitine dayalı olarak alan temelli ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı hedefleyen sosyal 
kent programlarının, topluluk geliştirme programlarının uygulanma fırsatı bulduğu 
görülmektedir.  

1990’lı yıllarda ayrıca kültürel ve sportif “dev etkinlikler” vasıtasıyla uygulanan bazı 
kentsel canlandırma projeleri vardır. Glasgow, Barselona, Rotterdam gibi Avrupa’nın kültür 
başkentleri olma yarışını kazanan kentler, kent merkez ve çeperlerindeki, eski liman ve sanayi 
alanlarındaki çöküntü alanlarının canlandırmasını bu tür projelerle sağlamışlardır. 

İngiltere’de 2000’li yıllarda üç temel yaklaşım olduğunu ifade edebiliriz: Kentsel 
Rönesans, sosyal içerme ve ekonomik rekabet. Kentsel Rönesans sonraki süreçte 
sürdürülebilir topluluklar adı altında toplanmıştır. Sosyal içerme daha çok yoksul 
mahallelerdeki koşullara odaklanır ve sosyal sermayenin artırılması ve topluluk katılımını 
önemser. Ekonomik rekabet edebilirlik ise ekonomik performansı ve istihdamı, verimlilik-
yenilik ve çıktıları artırarak iyileştirmeye odaklanır (Tallon, 2010).  

Tablo 1’de Hall (2006) tarafından kentsel dönüşüm tarihine ilişkin geliştirilen 
dönemlendirme matriksi yer almaktadır.   

 



 

 
 

Kentsel dönüşüme ilişkin bu farklı modelleri ve adlandırmaları müdahalenin gücüne 
ve mevcut durumun sürdürülmesi ve tümüyle yeniden inşa akslarına göre tasniflemek 
olanaklıdır. Buna göre kentsel koruma içerisinde yer alan çeşitli faaliyetler örneğin 
restorasyon, bezeme/parlatma (refurbishment) en az müdahalenin olduğu ve var olan biçim, 
işlev ve dokunun korunduğu eylemler iken, sağlıklaştırma ve işlev değişikliği içeren 
rehabilitasyon orta sıralarda yer almakta, yenileme, yeniden arazi geliştirme, soylulaştırma ise 
en uçta yıkımın yer aldığı müdahalenin fazla olduğu seçeneklerdir (Longa 2011: 15).  

Zafer Şahin (2015) kentsel dönüşüme yönelik eleştirel tutumları da kavramsal alana 
dahil etmekte ve bu kapsamda Soylulaştırma (Gentrification), Kent Hakkı (Right to City) ve 
Kentsel Soykırım ya da Kent kırım (urbicide) tanımlarını da eklemektedir. Soylulaştırma, orta 
ve üst gelir gruplarının kent merkezine ya da değer artışı gerçekleşen yerlere yerleşmeleri ve o 
yerde yaşayan yoksulları yerlerinden etmeleri olup, her tür kentsel dönüşüm uygulaması 
soylulaştırma sonucu üretebildiği gibi, sosyal karışım sağlamak amacıyla soylulaştırma bir 
politika seçeneği olarak gündeme getirilmektedir. Kent Hakkı ise kentlilerin hayal ettikleri 
kente katılma haklarını anlatmakta olup, kentsel dönüşüm projeleri bazen kent hakkını ihlal 
edebilmektedir. Kentsel soykırım ya da kent kırım dar gelir grupları veya etnik kesimlerin 
kentteki yaşam alanlarının daraltılması için yapılan kasti-tepkisel müdahalelerdir (Şahin, 
2015) 

1.3. Kentsel Dönüşümün Boyut ve İlkeleri 

Batı’da yaygın olarak kabul gören kentsel dönüşüm tanımı; “kentsel sorunların 
çözümlenmesini sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve 
çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir vizyon ve 
eylem” şeklindedir (Thomas, 2003).  

Turok (2005:57) günümüzdeki kentsel dönüşümün üç ayırt edici niteliğini şöyle ifade 
eder: 

A- Bir yerin doğasını değiştirme hedeflidir ve sürece o yerin geleceğinde yer 
alacak topluluk ve diğer aktörleri katmayı istemektedir. 

B- Alanın sorunları ve potansiyellerine bağlı olarak merkezi hükümetin temel 
sorumluluklarıyla kesişen çoklu hedefleri ve etkinlikleri içermektedir.  

C- Farklı paydaşlar arasında işleyen bazı ortaklık biçimlerini kapsamaktadır. 

Turok, kentsel dönüşümü üç saç ayağına yerleştirir: İnsan, iş dünyası ve yer. Kentsel 
yeniden yapılanmanın insanların fırsatlardan daha fazla yararlanabilmeleri için yetenek, 
kapasite, becerilerini geliştirmeyi hedeflemesi beklenmektedir. İşdünyasının daha fazla yerel 
istihdam ve refah üretmesi için ekonomik rekabet şartlarını iyileştirmesi de kentsel 
dönüşümden beklenmektedir. Daha fazla insan ve yatırım çekebilmek amacıyla kentsel 
dönüşümle mekanın da cazibesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu üç unsurun 
sürüdürülebilir ve dengeli şekilde birleştirilmesi istenmektedir.  



 

 
 

Kentsel dönüşüm mutlak surette müdahaleci bir eylemdir. Bu yönüyle kentlerin kendi 
tarihsel evriminin doğal bir parçası olarak değişmesi fikrinden uzaktır ve az ya da çok 
müdahaleci bir etkinliktir. Geleneksel olarak müdahale devlet cephesinden gelir ve başarısız 
piyasayı düzeltmeyi hedefler. Bugün ise müdahale kolektif bir gayretle yapılmaktadır. Yeni 
kontrol ve müdahale biçimleri kentteki aktörlerin yeni bir mutabakatını yansıtmaktadır 
(Roberts, 2000:22).  

Müdahale alanı kentin tarihi dokuları, terk edilmiş sanayi ve depolama alanları, 
kullanılmayan tersane, liman alanları ve konut alanlarını içerebilmektedir. Ancak kentsel 
dönüşüm basit bir arazi kullanım değişikliği sorunu değildir. Kentsel dönüşümde son 
dönemde öne çıkan husus “kentsel gerilemenin/sorunun nedenlerini, ardında yatan 
dinamikleri iyi anlamak ve bundan nasıl çıkılacağı konusunda mutabakat sağlamaktır”. Bu 
yönüyle de her şehirdeki model kendi tarihi, mekansal dinamikleri ile geliştirilmeli ve yerel 
bilgi, tarihe duyarlılık, yerel aktivizm anahtar olmalıdır. 

Kentsel dönüşüm yere özgüdür ancak rehber oluşturmak da mümkündür. Elbette tüm 
kentsel sorunlar bir şehre yere özgü değildir ya da çözümler de. Kentsel dönüşüm bir yere 
özgü olarak ortaya çıksa da genel ilkeler ve iyi uygulama örnekleri tanımlanabilecektir. Her 
kentsel alanın koşulları, aktörleri, yapabilirlikleri, güç dengeleri, fiziki mekanın kullanım ve 
sınırları farklıdır. Ancak Roberts (2000:20) kentsel dönüşüm eylemlerinin çıktılarını 5 
kategoride toplar: mahalle stratejileri, ekonomik gelişme, eğitim ve hizmet içi eğitim, fiziksel 
gelişme ve çevresel eylem. Bunlar (1-2) kentin fiziksel ve toplumsal problemlerini çözmek, 
(3) kentin hızla büyümesi ve değişmesi sonucu oluşan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, 
çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına yanıt vermek, (4) Ekonomik canlılıklarını yitirmiş kentin 
kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı ekonomik kalkınma planları ortaya koymak ve (5) 
kamu, özel sektör katılımı sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin katılımının 
sağlandığı bir kentsel politika oluşturmaktır. Kentsel alanların koşullarını iyileştirecek politika 
ve eylemleri belirleme ve buna uygun kurumsal yapıları geliştirmek amacındadır. 

Kentsel dönüşümün çok boyutlu bir etkinlik olduğu görülmektedir. Bu boyutları sosyo-
ekonomik boyut, idari ve hukuki boyut, planlama ve tasarım boyutu olarak üçe ayrıştırmak 
olanaklıdır. Sosyo-ekonomik boyut: bir kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı alanda 
yaşayan halkın sosyo ekonomik durumu uygulama yöntemi ve politikalarını belirleyen çok 
önemli bir faktördür. Bu çerçevede dönüşüm alanında yaşayanların; mülkiyet durumu, konut 
tipi, geliri, eğitimi, aile büyüklüğü, konut ihtiyacı, sosyalleşme biçimleri ve komşuluk 
ilişkileri, mekan kullanım alışkanlıkları, yaşadığı alana ilişkin bağlılığı, beklentileri ve 
memnuniyeti gibi birçok değişkeni dikkate alarak bir dönüşüm modeli üretmek önemlidir. Bu 
nedenle de kentsel dönüşümde projeden etkilenen kesimlerin sürece katılımının sağlanması 
önemli bir ilke olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan uygulanacak kentsel dönüşümün 
yaratacağı rantı, vergi geliri farklılığını ve maliyetini tespit etmek, maliyet-fayda analizini 
yapmak; kaynakların kamu-özel sektör arasında dağılımını tayin etmek kentsel dönüşümün 
önemli bir bileşendir. Bilindiği gibi her kentsel dönüşüm projesi kentte yeni bir rant dağılımı 
oluşturmaktadır. Uygulandığı alanda mekânsal kaliteyi, yer prestijini, yaşama konforunu 
değiştiren kentsel dönüşüm projeleri bu alana erişebilirliğine bağlı olarak diğer alanlara da 



 

 
 

değer katıp, rant yüzeyini değiştirmektedir. Bu çerçevede de maliyet etkin ve rantı adil 
bölüştüren bir kentsel dönüşüm modeli hedeflemek önemlidir. İkincisi idari ve hukuki 
boyuttur. Kentsel dönüşümün başarısı idari ve hukuki yapıdan ayrı düşünülemez. Dönüşümün 
ulusal yasalarda düzenlenmesi, dönüşüm araçlarının hukukunun oluşturulması, dönüşümü 
uygulayacak kurumların teknik ve idari kapasiteleri gibi konular oldukça önemli faktörlerdir. 
Üçüncüsü ise planlama ve tasarım boyutudur ki kentsel dönüşümün mevcut planlama 
kademeleri ve mevzuatı içinde üretilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede; “tüm şehir düzeyinde 
stratejik bir gelişme çerçevesi hazırlamadan kısa dönemli-parçalı-ad hoc (geçici), proje 
temelli bir yaklaşım geliştirilmemesi beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle kentsel dönüşüm 
projeleri planlamanın yerine geçmemelidir. Ayrıca arazi kullanım kararları, ulaşım sistemleri, 
altyapı kararları entegre edilmesi ve tüm kent bütününde oynayacağı rol ve etkileriyle birlikte 
değerlendirilmesi gereklidir. Yine bir kentsel dönüşümün odağında değer yaratıcı bir tasarım 
vardır.  

Kentsel dönüşümün ilkeleri: 

Kentsel alanın koşullarının ve dinamiklerinin detaylı analizine dayanmalıdır. 

Fiziksel doku, sosyal yapılar, ekonomik temel ve çevresel koşulların eş zamanlı 
uyumunu hedeflemelidir.  

Bütüncül ve entegre bir strateji gütmelidir. Sosyal-ekonomik-planlama-tasarım ve 
yasal-yönetsel boyutları birlikte kuşatmalıdır.  

Strateji ve uygulanan program sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olmalıdır. 

Açık-yalın operasyonel hedefler konmalıdır. 

Doğal, ekonomik, insani ve diğer (arazi ve yapılı çevre dahil) kaynakların en iyi 
kullanımını önermelidir.  

Süreçten etkilenen ve süreci yöneten tüm kesimlerin/paydaşların tam bir katılım ve 
işbirliği içinde mutabakatı aranmalıdır.  

Kentsel alana etki eden iç ve dış faktörlerin etkisi ve değişen doğası izlenmeli ve 
hedefleri gerçekleştirmeye dönük ilerleme stratejileri ölçülmelidir (Roberts 2000:22). 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde kentsel dönüşüme ilişkin kavramsal bir haritalandırma yapıldı ve bu 
çerçevede kavramın kentsel değişimle ilişkisi kuruldu ve batıdaki evrimi analiz edildi. Ayrıca 
kentsel dönüşümün boyutları ve ilkeleri ortaya konuldu. 

  



 

 
 

 
Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi kentsel dönüşüme entegre bir yaklaşım sunmaktadır? 

a) Kentsel yenileme (urban renewal). 

b) Kentsel yeniden yapılandırma (urban regeneration). 

c) Kentsel yeniden inşa (urban reconstruction) 

d) Kentsel yeniden arazi geliştirme (urban redevelopment). 

e) Kentsel canlandırma (urban revitalization) 

2) Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yıllarda İngiltere’de hakim olan kentsel 
Rönesans yaklaşımının bileşeni değildir? 

a) Sürdürülebilir Topluluk 

b) Büyük ölçekli projeler 

c) Sosyal sermaye 

d) Sosyal içerme 

e) Rekabet 

3) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Kentlerin ekonomik işlevlerinin değişimi önemli bir kentsel dönüşüm 
dinamiğidir. 

b) 1980 sonrasında büyük ölçekli projeler ve emlak odaklı kentsel 
dönüşüm başat olmuştur. 

c) Kentsel dönüşümde ülkeler arasında farklılıkları etkileyen faktörlerden 
biri yönetişim sistemleridir 

d) Kentsel dönüşüm mutlaka merkezi kurumlar eliyle yürütülen 
müdahaleci bir etkinliktir 

e) Kentsel dönüşüm modeli bir yerin konut stokunun durumu, mülkiyet 
tipi ve büyüklüğünden etkilenir. 

4) Hangisi daha fazla müdahaleci etkinliktir? 

a) Restorasyon 



 

 
 

b) Sağlıklaştırma 

c) Bezeme/parlatma 

d) Yeniden inşa 

e) Soylulaştırma 

5) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? 

a) Kentsel dönüşüm müdahaleci bir etkinliktir 

b) Kentsel dönüşüm kentlerin kendiliğinden değişim süreçlerini içerir 

c) Kentsel dönüşüm yere özgüdür 

d) Kentsel dönüşüm farklı dönemlerde farklı adlandırmalara sahip 
olmuştur 

e) Kentsel dönüşüm farklı kentsel ittifaklarla işlerlik kazanmıştır. 

6) Kentsel yeniden arazi geliştirme (urban redevelopment) ile kentsel yeniden 
yapılandırma arasındaki üç farklılık belirtiniz. 

7) Ülkelerin kentsel dönüşüm modellerini ayrıştıran 3 unsuru sayınız. 

8) Kentsel dönüşüme eleştirel yaklaşımlar nelerdir?  

9) Ondokuzuncu yüzyılda hakim olan kentsel uygulamalar nelerdir? 

10) Savaş sonrası ilk dönemin temel kentsel sorunları nelerdir ve başat kentsel 
dönüşüm uygulaması nasıl adlandırılabilir? 

Cevaplar 

1)b, 2)b, 3)d, 4)e, 5)b, 6) proje odaklılık / kent bütünü perspektifi; fiziksel yenileme/ 
entegre yaklaşım (sosyal-ekonomik-fiziksel-çevresel yenileme); merkeziyetçi/mrivaki 
uygulama/katılımcı uygulama 7) ekonomik ve sektörel yapı, refah devletinin 
kurumsallaşma düzeyi, kentsel sistem ve kent formu, nüfus, yönetişim sistemleri vb. 
8) Kent hakkı, soylulaşma, kent kırım, 9) Kentsel yenileme: park hareketi, güzel kent 
hareketi, modernist hareket, 10) Yıkılan yapıların yerine yenisini yapmak, adlandırma 
yeniden inşa (urban reconstruction) 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. 1980 SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM DİNAMİKLERİ: 
NÜFUS/KENTLEŞME VE SANAYİSİZLEŞME 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde 1980 sonrası kentsel dönüşümün nedenlerine ve temel dinamiklerine 
odaklanılacak ve nüfus ve kentleşme ile sanayisizleşmenin nasıl bir kentsel sorun ve dönüşüm 
dinamiği olduğu tartışılacaktır. Nüfus ve kentleşme baskısı şehirlerin, megapollerin oluşumu, 
kuzey/güney ekseninde ve sürdürülebilirlik ve kaynaşma temelinde ürettiği sorunlarla birlikte 
ele alınmaktadır. Ayrıca, sanayisizleşme ve bu bağlamda fabrika kapatmalar, iş göçü, 
hizmetler sektöründe yapılanma temel dinamikleri ele alınmaktadır. Bugün birçok kentte 
yaşanan gerilemeyi anlamak kentleri oluşturan sanayileşme sürecinde olan biteni anlamakla 
olanaklıdır.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

• Bugün nüfusun büyük oranda kentlerde ve mega kentlerde toplanması nasıl bir 
kentsel dönüşüm dinamiği oluşturmaktadır?  

• Sanayisizleşme nasıl bir kentsel kriz oluşturmuştur ve kaynakları nelerdir?  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kentsel sorunları ve kentsel 
dönüşüme etki eden 
dinamikleri tanımlamak. 

 

 Kuzey ve güney ülkeler 
arasında sanayisizleşme ve 
nüfus dinamiklerinin ürettiği 
dönüşüm farklılıklarını takip 
etmek. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Sanayisizleşme, sürdürülebilirlik, kuzey/güney çelişkisi, megapoller, demografik değişim 

 

  



 

 
 

Giriş 

Bu bölümde 1980 sonrası kentsel dönüşüme etki eden dinamiklerden iki tanesi anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Bunlar nüfus/kentleşme ve sanayisizleşme olgusudur.  

Bilindiği gibi kentsel dönüşüm elbette bugün başlamış bir olgu değil. Başat eğilim 19. 
Yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimini kentleri kuran ve kentleşmeyi de başlatan süreç 
olarak okumaktır. Tam da bu noktada 1980’ler sanayileşmenin geri çekildiği, yapı değiştirdiği 
bir dönemdir. 1980’lerde aynı zamanda Keynezyen devletin krizine ve liberalleşmenin 
küreselleşmesine ve bilgi toplumunun imkânları ile yaygınlaşmasına tanık oluyoruz. Kökleri 
1970’li yıllara uzanan bu yeni dönemde kentsel dönüşümü okumak bu açıdan önemli. Bu 
süreçte, fiziksel yıpranma yanısıra nüfusunu, firmalarını, işlevlerini kaybetmeye başlayan 
kentlerin ulusal ekonomideki yerleri ve milli gelirden aldığı paylar gerilemeye başladı. Diğer 
taraftan şehri kullanan ve şehirden talepleri olan kesimler gittikçe çoğalmaya, şehirlerde ve 
megapollerde toplanmaya başladı ve sosyolojik yapı değişti. Bu bölüm bu süreci anlama 
gayretindedir.  

  



 

 
 

2.1. Kentleşme ve Nüfus 

Dünya hızla kentleşiyor ve kentler ve kentleşme sorunlarına ilgi gittikçe artıyor. 
Kentsel nüfusun hızlı artışı kentlerin dönüşümü üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. 1950’de 
dünya nüfusunun üçte birinden azı kentlerde yaşarken, bugün için bu oran yüzde 53,6’dır. 
Birleşmiş Milletler’in projeksiyonuna göre küresel nüfusun 2030 yılında 8,4 milyara, 2050'de 
ise 9,5 milyara ulaşması beklenmektedir. Buna göre 2030 yılında kentsel nüfusun yüzde 
altmışa 2050’de ise yüzde yetmişe ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Bugün için kuzey1 ülkelerin kent nüfusları toplam nüfuslarının yüzde 78’i iken, güney 
ülkelerde bu oran yüzde 48’dir. 2030’da bu oranlar sırasıyla %81,5 ve %56,2, 2050 yılında ise 
%85,4 ve %63,4 olarak gerçekleşecektir. Bu kapsamda esas kentleşme baskısının güney 
ülkeler açısından ciddi düzeyde olduğu ifade edilebilecektir. Aynı veriler dünya kent nüfusu 
içindeki payları bakımından incelendiğinde ortaya daha çarpıcı bir sonuç çıkmaktadır: Dünya 
kent nüfusunun bugün için yaklaşık yüzde yirmi yedisini kuzey ülkeler oluştururken, 2050’de 
bu oran yüzde on yediye gerileyecektir. Diğer bir ifadeyle 2050 yılı tahminlerine göre 
dünyanın kent nüfusunun yaklaşık yüzde sekseni güneydeki ülkelerde yer alacaktır (Tablo 1). 

 

                                                
1  Esasen Kuzey-Güney ayrımı ilk defa Willy Brandt’ın 1980/83 tarihli raporunda (Independent Commission 

on International Development Issues) kullanılmış, 1989 Berlin Duvarının yıkılmasını takiben 
yaygınlaşmıştır. Coğrafik bir adlandırma olmayıp, (Avustralya coğrafik olarak güneydedir ancak Kuzey 
ülkeler arasında tasnif olunur), dünya ekonomilerini gelişmiş ve gelişmekte olan ayrımına oturtmaktadır. 
Birleşmiş Milletlere göre kuzey; Kuzey Amerika, Avrupa (Rusya Fedarasyonu, Ukrayna, Belarus vb. dâhil), 
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya’yı kapsamaktadır. Çin, Bahreyn, Kore kuzey tasnifinde değildir (IOM, 
2013) 

  Dünya kent 
nüfusu 

Kuzey ülkeler 
(kent) Oran Güney ülkeler 

(kent) Oran 

1960 1019495 557943 54,73% 461552 45,27% 

1970 1350281 672796 49,83% 677485 50,17% 

1980 1749539 760339 43,46% 989201 56,54% 

1990 2285031 830952 36,37% 1454079 63,63% 

2000 2856131 885298 31,00% 1970833 69,00% 

2010 3571272 956857 26,79% 2614415 73,21% 

2020 4338015 1011618 23,32% 3326397 76,68% 

2030 5058158 1054054 20,84% 4004104 79,16% 

2050 6338611 1113500 17,57% 5225111 82,43% 

Tablo1: Kaynak: http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Default.aspx  



 

 
 

Yine Birleşmiş Milletlerin 2014 yılı revizyon tahminlerine göre özellikle büyük 
kentlerin ciddi bir nüfus baskısı altında olduğu görülmektedir. Tahminlere göre 2030 yılında 
nüfusu otuz milyonu aşan Tokyo dışında, altı büyükşehir 20-30 milyon arasında, on sekiz 
büyükşehir ise on-yirmi milyon arasında bir nüfusa erişmektedir. Elbette bu nüfus 
tahminleri ortalama doğum hızına göre hesaplanmaktadır. Büyükşehirlerin ayrıca ciddi 
oranda göç aldığı da dikkate alındığında nüfus değişiminin çok ciddi bir dinamik olacağı 
açıktır. Üstelik büyük kentlerin gelişimine bakıldığında kuzey ve güney ülkeler arasında 
farklılaşma olduğu dikkati çekmektedir. Yirminci yüzyılda nüfusu bir milyonu aşan 
şehirlerin büyük çoğunluğu kuzeyde yer alıyordu ve sayısı on altı idi. Bugün bu büyülükteki 
kent sayısı dört yüzdür ve dörtte üçü güneydedir. Dünyanın en büyük otuz kenti içinde 1950 
yılında yedi kent güney ülkelerde yer alırken, 2030 yılında yirmi iki kent yer alacak ve 
önümüzdeki on beş yılda kentleşme trendi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyük 
kentlerini etkileyecektir. Bu verilere göre Londra küçülen bir şehir olurken, Tokyo, Şangay, 
Sao Paola, Mexico City, Bombay, Delhi dünyanın mega şehirleri olacaktır (Tablo 2).  

Nüfusa ilişkin verilerden anlaşılmaktadır ki hem kentleşmenin fazlasıyla 
yaygınlaşması hem de nüfusun büyük megapollerde (nüfusu on milyonu aşan şehirler) ve 
bölgelerde toplanması eğilimi birarada yaşanmaktadır. Ölçeğin değişimi şehirlerdeki 
ekonomik, politik, sosyal hayatı da değiştirmektedir. Bilindiği gibi, nüfusun kentlere akınını 
belirleyen en önemli unsur sanayileşme ve kırdan kente istihdam, eğitim, sağlık gibi kentsel 
hizmet kapasitesinin çekmesiyle göç edilmesi olmuştur. Güney ülkelerde ise kentleşme ve 
sanayileşme hızları örtüşmemiş, gelen göçün formel konut piyasasında barınma ihtiyacı 
karşılanamamış ve bu tür nedenlerden dolayı enformel yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. 
Bu demografik değişim ve kentleşme oranları güneyin geç-modernleşme- sanayileşme ve 
cari düzensiz konut alanlarının yüksek payı ile birlikte düşünüldüğünde yeni iş ve istihdam 
alanları, yeni konut ve altyapı ihtiyaçları kentlerde ciddi sorunlar ve dönüşümler üretecektir. 
Örneğin bugün gelişmekte olan ülkelerde nüfusun dörtte biri (1,2 milyar) günde 1 Dolardan 
az yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Şikago’da yoksul bir bölgede yaşayan bir kişinin 
yaşam şartları gelişmekte olan ülkelerin mega şehirlerindeki yaşam şartlarından yüzde 80 
daha iyi koşuldadır. Kalküta, Bombay, Delhi’de nüfusun yarısından fazlası enformel 
yerleşimlerde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler’in tahminine göre 2020’de 1,4 milyar insan 
varoşlarda yaşayacaktır. Nüfusun hızla büyümesi ve nüfusu on milyonu aşan mega şehirlerin, 
megapollerin hızla artması beraberinde bu nüfusun yönetilmesi sorununu da getirmektedir. 
Kontrolsüz büyüme ve plansız yerleşim, kentsel saçaklanma, trafik ve yoğunluk problemleri, 
arazilerin tükenmesi ve altyapı-istihdam vb. riskleri ile kentler için sürdürülebilirlik meselesi 
acil bir gündem olmaya başlamıştır. 

Hızlı kentleşme olgusunun küresel iklim değişikliği üzerinde yarattığı etki de ayrıca 
önemli bir tartışma başlığını oluşturmaktadır. İklim değişiminden sorumlu gaz emisyonlarının 
hızla artmasının en ciddi kaynakları enerji sektöründeki büyüme, ulaşım, sanayi, ormanların 
azalması ve arazi kullanım değişiklikleri oluşturmaktadır.  



 

 
 

 

Nüfus dinamiğiyle ilgili diğer öne çıkan mesele uluslararası göçmenliktir. 1960’da 
dünya nüfusunun yüzde 2,5’i olan göçmenler 2000 yılına gelindiğinde yüzde 2,9’u 
olmuşlardır (IOM, 2005: 379). Küresel olarak bakıldığında, büyük çoğunluğu güney kökenli 
olan uluslararası göçmenler özellikle 1990-2010 arasında hızla artmış (%38) ve 210 milyona 
ulaşmıştır. Belki daha önemli değişim uluslararası göçmenlerin yüksek oranda kuzeyde ve 
oldukça sınırlı sayıda ülkede toplanmasıdır. Gallup verilerine göre uluslararası göçmenlerin 
yüzde kırkı güneyden kuzeye, beşte biri kuzeyden kuzeye göç etmektedir. Göçmenlerin 
çoğunlukla yöneldiği ülkelerin en başta ABD olmak üzere, Avustralya, Kanada ve Yeni 
Zelanda; Avrupa’da ise Almanya olduğu görülmektedir2. Ancak uluslararası göç sadece 
kuzey/güney meselesi değildir. Göç hareketlerinin üçte biri güney ülkeleri arasında 
gerçekleşmektedir3. Hangi yönlü göç hareketi olursa olsun ortaya çıkan tablo kuzeydeki 
göçmenlerin özellikle çalışma yaşında oldukları (25-49 yaş) ve geldikleri ülkede yerli nüfusla 
karşılaştırıldığında insani gelişme bakımından daha geride olduklarıdır. Daha somut söylemek 
gerekirse göçmenler hem büyük oranda nitelikli olmayan, düşük becerili emektir hem de iş 
bulmakta, iş bulsalar bile tam zamanlı iş bulmakta ciddi şekilde zorlanmaktadırlar. Nitekim 
kuzeydeki göçmenlerde işsizlik oranı yüzde on üç, tam zamanlı çalışamayanların oranı ise 
yüzde yirmi altıdır (IOM, 2013). Göçmenlerin geldikleri ülkede sosyo-ekonomik statülerine 
göre yerleşim seçenekleri de onları belli alanlarda yoğunlaşmaya itmekte, kendi içinde türdeş, 
köprü kurucu sermayenin çok da yeşermediği adacıklar oluşturmakta, Appadurai’nin (1990) 
ifadesiyle etnik nişler gelişmektedir. Göçmenler, şehirleri gittikçe artan bir çeşitliliğin mekânı 
kılarken, turnusol işlevi görmekte ve şehrin kozmopolitlik derecesine bağlı olarak hâkim 

                                                
2  Güneyden Kuzeye gerçekleşen ilk beş göç koridoru şöyledir: Meksika’dan ABD’ye, Türkiye’den 

Almanya’ya, sonra sırasıyla Çin’den, Filipinler’den ve Hindistan’dan ABD’ye. Kuzeyden Kuzeye 
gerçekleşen ilk üç göç koridoru ise Almanya’dan ABD’ye, İngiltere’den Avustralya’ya ve Kanada’dan 
ABD’ye şeklindedir (IOM, 2013: 61-63).  

3  Bangladeş-Hindistan, Rusya-Ukrayna-Kazakistan, Afganistan-Pakistan-İran, Endonezya-Malezya, Türkiye-
Suriye gibi göç koridorlarından bahsedebiliriz. 



 

 
 

kültür ile çeşitliliği üreten kültürler arasındaki ilişkinin niteliği belirlenmektedir. Göçmenlerle 
hem kuzeyde hem de güneyde enformelleşme, dışlanma gibi birçok mesele gündeme 
taşınmaktadır. Bununla birlikte, göçmenlerin özellikle kuzey ülkelerde sıcak gündem 
oluşturmalarının bir nedeni de ileride tartışacağımız gibi sosyal kaynaşma bağlamında 
evsahibi ülkede yaşanılan sorunlardır. Diğer yandan etnikliğin en kuvvetli şekilde yaşandığı 
yer de etnik kamplar olmaktadır. 1920-30'lu yıllarda Şikago' da göçmen nüfusun artışıyla 
çeşitlenen etnik kimlikler ve suç konuları üzerine çalışmaya başlayan "Şikago Okulu 
sosyologları" kentleşme ve mekansal ayrışma üzerine önemli katkılarda bulunmuştur. Şikago 
aldığı yoğun göçle birlikte çok hızlı bir kentleşme yaşamış, bu da beraberinde yerinden 
edilmelerin, sosyal ve kültürel çeşitliliğin, ekonomik faaliyetler ve sosyal statülerin istikrarsız 
olduğu bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuş ve suç oranları yükselmiştir (Akyos ve 
Daniş, 2011)  

Dikkat çekici bir başka olgu kuzey ülkelerin şehirleri gibi güneyde -Afrika hariç 
tutulduğunda- yaşanan demografik dönüşümle birçok büyük şehrin/metropolün hem yoğun 
göç alması hem de kırsal göçmenlerin merkezi olmaktan çıkmasıdır. Önceden kırsal alan ya 
da çeper olan yerler hızla kent merkezleri haline gelmektedir. Bu çerçevede de kent, kent dışı- 
banliyö- kır vb. tüm yerler arasındaki sınırlar gittikçe erimektedir. Kahire, Tahran gibi büyük 
yerler benzer demografik değişimden geçmiş olup, kırdan kent merkezine yönelen göç 
hareketi yerini başka şehirlerden gelen göçmenlere bırakmıştır. Sosyolojik olarak köylü artık 
şehirlerde yoktur. Bu nedenle kentsel dönüşümü kır/kent dikatomisi içinde anlamak artık 
anlamlı olmaktan çıkmıştır. Bu çerçevede dönüşümü anlamak bakımından şehirlerarasında ve 
şehirlerin kendi içindeki nüfus hareketlerine bakmak çok daha yararlı olacaktır.  

Nüfus dinamiği bakımından kentleri etkileyen diğer bir gelişme nüfusun değişen 
kompozisyonudur. Kent nüfusunun yaş, cinsiyet, eğitim, beceri, meslek gibi 
kompozisyonlarında değişme yaşanmaktadır. Doğurganlık hızının düşmesi ve nüfusun 
yaşlanması, hanelerin gittikçe küçülmesi, boşanmaların ve tek ebeveynli hanelerin artması, 
geç evlilikler, iki kariyerli- yüksek gelirli hanelerin payının yükselmesi (kadınların işgücüne 
katılım oranı OECD’de yüzde 64, AB’de yüzde 59) gibi dinamikler bu çerçevede dikkate 
değer değişimleri oluşturmaktadır. Kent nüfusunun kompozisyonundaki değişmelerin merkez-
çevre arasında yaratacağı nüfus hareketi ve mekânsal hareketlilik,4 çalışma biçimi değişimleri, 
kentsel tüketim ve hizmet ihtiyaçları kentsel dönüşümde belirleyici sosyolojik değişimler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü nüfus dinmiğinin kentleri etkileyen bir başka boyutu da 
bu nüfusun mekânsal dağılımıdır ki bunun ülkeler arası olduğu gibi, ülke içinde çeşitli 
bölgeler, megapol ve şehirler arasında ve bunların içinde yeni yer değiştirme ve mekânsal 
hareketlilik üretecektir. 

                                                
4  Merkez-çevre demografik büyümesine göre klasik model 4 aşamalıdır: Birincisi nüfusun merkezde aşırı 

yoğunlaştığı merkezileşme aşaması, ikincisi görece desantralizasyon aşamasıdır ki burada merkez çevreye 
nispetle daha yavaş büyür; üçüncü aşama mutlak desantralizasyon olup, merkez nüfus kaybeder. Dördüncü 
aşama tekrar kentleşmedir ve bu aşamada nüfus yeniden merkeze dönmektedir. Banliyöleşme sadece 
nüfusunun yerleşim alanını değiştirmesiyle değil sanayilerin, alışveriş yerlerinin, ileri teknoloji merkezlerinin 
yer seçimlerini değiştirmesi nedeniyle diğerlerinden farklıdır.  



 

 
 

Kentsel dönüşüm kentlere kitlesel nüfus hareketlerinin yönelmesi ile başlamıştır. 
Ekonomiyi tarımdan sanayiye dönüştüren dinamikler aynı zamanda nüfusun yeniden 
dağılımına ve kentlerin oluşmasına neden olmuştur. 19. Yüzyılda sanayileşmenin başlaması 
ve ulaşım teknolojisindeki ilerleme ile kentsel alanlarda nüfusun yoğunlaşması ve 
merkezileşme süreçleri yaşanırken bugün kenti kuran bu dinamikler değişmektedir.  

2.2. Sanayisizleşme ve Kent 

1970’li yıllardan beri sanayisizleşme dinamikleri kentler üzerinde etkili olmuştur. 
Bilindiği gibi birçok Kuzey Amerika ve Avrupa şehri on dokuzuncu yüzyılda sanayi 
sermayesinin yayılması ve sanayilerin kurulması ile oluştu. Bu süreçte örneğin İngiltere’de 
Glasgow, Birmingham, Sheffield, Manchester gibi yeni sanayi şehirleri ve Liverpool gibi 
liman şehirleri oluştu. Fransa’da Lille bir tekstil ve maden bölgesi olarak, Rotterdam bir liman 
şehri olarak, Almanya’nın kuzey batısında yer alan Ruhr demir, çelik ve kömür sanayisinin 
merkezi olarak fonksiyon görmeye başladı. Savaş sonrası dönemde yapısal ekonomik 
değişiklikler oldu ve merkezi sanayi ülkeleri ABD ve Rusya ve diğer devletlere genişledi. 
Fordist sanayinin coğrafi kalbi Kuzey Amerika yanında, Batı Avrupa bağlamında Kuzey 
İtalya’dan Almanya’nın Ruhr bölgesine, Kuzey Fransa’ya, İngiltere’nin Orta topraklarına 
uzanıyordu. Toplumun teknoloji tabanının kömürden petrole ve elektrik enerjisine kayması, 
kimyasal sanayilerin eski mekanik tabanlı süreçlerin yerine geçmesi gibi gelişmeler sanayinin 
de yer seçim kriterlerini değiştirdi. Batı Avrupa’da ya hammadde tükendi ya da sömürgelerde 
üretim yapılması tercih edildi. Dolayısıyla 19. yüzyıl sanayileşmesinin şehri kuran tüm 
kökleri değişti. Bu çerçevede imalat şehirlerinden işletme şehirlerine bir geçiş olduğu 
değerlendirilmektedir. 

İkinci Dünya savaşı sonrasında şehirler sadece yıkılmış- hasar görmüş yapıların 
yeniden inşasına dayalı fiziki bir sorun yaşamıyordu, en az onun kadar önemli olan şehirlerin 
ekonomik temellerinin de yeniden yapılanmasıydı. Lille, Rotterdam, Liverpool gibi birçok 
şehir fordist ekonomi odağında böylece yeniden yapılanmaya başladı. İki savaş arası dönemde 
yaşanan ve fordizmin semboli haline gelen banliyöleşme, sadece konut piyasasının değişimi 
olarak kalmadı; sanayileri ve ticari fonksiyonları da dönüştürdü. Kent merkezi ve çevresi için 
gerileme ve köhneleşme süreci böylece başladı. Bu süreçle paralel olarak tüm Batı Avrupa’da 
temel hizmet endüstrilerindeki teknolojik değişme ile yeniden yapılanma yaşandı. 
Demiryolları, gaz ve elektrik hizmeti sunanlar, liman otoriteleri daha küçük alanlarda ve daha 
sınırlı personelle işletimlerini yürütebilir hale geldiler. Böylece büyük kullanım gerektiren bu 
tür kurumlar şehir dışına çıkıp, yerlerini başkaca kullanımlara bıraktılar. Özellikle ulaşım 
sektörü bu süreçten etkilendi: limanlar konteyner taşımacılığı gibi yeni teknolojilere yenik 
düştü ya da adapte oldu; demiryolları karayolları karşısında gücünü yitirdi (Fraser, 2003: 19-
21). 

Bütün bu gelişmeler, şehirlerin morfolojik yapılarını değiştirdi. Kent merkezi ve 
çevresinde metrük yapıların oluşması en görünür sorundu. Şehri terkeden sanayilerle birlikte 
yine sektörel işsizlikler oluştu. Tekstil gibi geleneksel sanayilere göçmenler işgücü olarak 
istihdam edilmeye başladı ki göçmenler sonraki süreçte bu sanayilerin kapanmasıyla 



 

 
 

yoksunluk kapanına kısılacaklardır. Bu değişim sürecinin kötü etkilerinden en çok etkilenen 
şehir içi alanlar aynı zamanda ikinci dünya savaşı sonrası dönemde yapılan sosyal konutların 
ya da bakımsız yaşlıların kullandığı eski evlerdi. 1970’lere gelindiğinde geleneksel sanayinin 
kuzeyin şehirlerini terketmesi, boş kalan alanlar/metrüklük, sosyal dışlanma ve çevresel 
bozulma sorunları sanayisizleşen şehirlerin sıcak gündemi olmaya başladı (Fraser, 2003: 22). 

Sanayisizleşme (de-industrialization) ağır sanayi ya da imalat sanayinin gerilemesi ve 
buna dayalı istihdamın şehirlerde azalmasını anlatmak için kullanılmaktadır5. Kentleşme 
olgusunu doğuran ve kentsel makroformu biçimlendiren sanayi yapısı artık çoklukla ağır 
sanayi ya da imalat sanayi değildir. Fordizm sonrası ya da esnek üretim olarak isimlendirilen 
yeni üretim biçiminin gelişimi kuzey ülkelerde sanayisizleşme gibi akut bir gündemi 
oluştururken, güneyde kuzeyin transfer ettiği bu türden sanayilerle yeni bir sanayileşme 
evresine yol açmıştır. 

Sanayisizleşme sürecinin ardındaki nedenlerden birisi fabrika kapatmalarıdır. 
Ekonomisinin bel kemiğini geleneksel emek yoğun sanayilerin oluşturduğu birçok eski sanayi 
şehrinde bu türden fabrikaların kapanması geniş bir işsiz kesimin oluşmasına neden olmuştur. 
Örneğin gemi yapımı ve otomotiv sanayisinin öncülerinden Baltimore'da bu dönüşüm sürecinde 
ikiyüzbin kişi, Manchester'da 250.000 kişi işsiz kalmıştır (Harvey, 2000: 8, Kaygalak vd. 2007: 
25-26). Başka Avrupa şehirleri de benzer deneyimi yaşamış; Güney Bristol’de örneğin sigara 
fabrikasının 1987’de kapanmasıyla 6.000 kişi işsiz kalmış, Napoli/Bagnoli’de onbin kişiyi 
istihdam eden çelik fabrikası kapanmıştır. Keza yine liman şehirleri bu süreçten olumsuz 
etkilenmiştir. 

İkinci bir neden; banliyölere, kırsal alana ve denizaşırı yerlere iş göçü ve istihdam 
imkânlarının transfer edilmesidir. 1945-70 döneminde hakim olan kitlesel üretime ve kitlesel 
tüketime dayalı sanayi yapısı iletişim, ulaşım teknolojisindeki iyileşmeler ve imalattaki 
değişimler, niteliksiz ya da nitelikli işleri Küresel Güney’e aktarırken, Kuzey’in sanayi yapısı 
daha nitelikli ve esnek olmaya başlamıştır. Bu nedenle de genç ve nitelikli işgücünün daha 
müreffeh bölgelere göçü ile paralel bir süreçtir bu. Esasen iç şehrin sanayi üretiminin tasfiyesi ile 
birlikte soylulaştırmayla karşı karşıya kalması sanayisizleşen şehrin sosyo-ekonomik 
dönüşümünü yansıtmaktadır. Soylulaşma bir yandan antrepo, depo ve atıl sanayi yapılarının 
sanatçılar tarafından dönüştürülmesi diğer yandan da imalat işlerinde çalışan işçilerin konutlarının 
orta sınıfça yerleştirilmesidir. Savaş sonrası dönemde üretim ve tüketim mekânlarının birbirinden 
ayrışması ve üretim aşamalarının yan yana olmaktan çıkması neticesinde üretimin dışa 
kaydırılması (offshoring / outsourcing) olanağı ortaya çıkmış ve bu, paradoksal şekilde, kuzey 
ülkelerde sanayisizleşme olgusunu doğurmuştur (DTÖ, 2013). Sanayisizleşme süreci ile kuzey-
güney arasında ekonomik bağların oluşması ve güneyin küresel sisteme entegrasyonu arasında bir 
korelasyon olduğuna ilişkin önemli kanıtlar vardır. Ayrıca geleneksel sanayi üretiminin güneye 
göçünde kuzey ülkelerin işgücü maliyetlerinin yüksekliği, güney ülkelerde ise birim emek 
maliyetinin/hammadde üretim maliyetinin düşüklüğü önemli rol oynamaktadır. Kuzeyin 
sanayisizleşme süreci ile güneye kaçan geleneksel imalat sanayisi en fazla karı elde edebileceği 
                                                
5  Ekonomik gelişme ve sanayileşme derecesini anlatmak için imalat sanayi istihdamı kullanıldığı için 

sanayisizleşme için de çoklukla bu gösterge kullanılmaktadır. İmalat sanayi katma değeri düşmemektedir. 



 

 
 

Hindistan, Fas, Bangladeş, Çin gibi ucuz işgücü rekabeti ile küresel sistemde var olmaya çalışan 
ülkelere yönelmektedir. Bu yer değişimi eş zamanlı olarak güney ülkelerdeki kentleşme formunu 
da belirlemektedir. 1980 öncesi fordist üretimin başat olduğu dönemde sanayi alanlarının, 
hammadde-ürün ve piyasa bağlantısında ihtiyaç duyulan geniş ölçekli depolama alanları, 
geleneksel merkez ve liman- demiryolu ve tren bağlantıları bağlamında yaygın ve saçaklı 
kentsel gelişme üretmiştir. 1980 sonrasında ise işlevsiz kalan sanayi alanları ve liman 
bölgeleri, kente geri kazandırılmak amacıyla büyük ölçekli prestij projelerinin mekanları 
haline gelirken, kentlerin daha çok sıçrayarak, kavşak ve aktarma noktalarında ya da lineer 
şekilde ana akslar üzerinde gelişimini de getirmiştir. 

Üçüncü bir neden sanayi yatırımlarının durması ve bir sonraki bölümde 
detaylandıracağımız hizmetler sektörüne geçişin yaşanmasıdır. Sanayisizleşme sonucunda 
merkezdeki kent ekonomileri bilişim-yazılım, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim, turizm, 
medya, sanat, ulaşım gibi hizmetler sektörü ağırlıklı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bu 
dönüşüm sonucunda beyaz yakalılar artmakta, mavi yakalı işler azalmaktadır. Geleneksel işçi 
sınıfı yanı sıra teknik bilgisi- yönetici vasıfları ile öne çıkan yeni bir orta sınıf gelişmekte ve 
emeğin kendi içinde bölünmesi derinleşmekte ve sınıfsal kimlik gücünü yitirmektedir. Dünya 
umudunu girişimci ruhuna, yeni teknolojilere ve enformasyon toplumuna bağlamış 
gözükmektedir. Üstelik de sanayileşme uzun erimde yaşanmasına rağmen, sanayisizleşme ve 
hizmetler sektörüne geçiş oldukça hızlı şekilde yaşanmaktadır. İngiltere üzerindeki 
çalışmasına dayanarak Hall’un (Akt. Talloon, 2010: 12) ifade ettiği gibi teknoloji ve yabancı 
rekabeti ile tarımdaki nüfusun azalması 1851’den 1951’e tam yüz yıl almışken, imalat 
işlerinin üçte biri 1971’den 1983’e tam 13 yılda kaybedilmiştir.  

Sanayisizleşme kentlerdeki dönüşümü belirleyen önemli bir dinamik olmakla birlikte 
daha çok kuzeyin gündemidir ve istatistiki verilerle daha yakından değerlendirildiğinde kuzey 
ülkeleri içerisinde de aynı yakıcılıkta yaşanmamaktadır. Tablo 3, kuzey ülkelerin imalat 
sanayideki istihdamlarının 1970 ve 1990’lı yıllarda oransal değişimini göstermektedir. Buna 
göre ABD’de imalat sanayinin toplam istihdam içindeki payı 1970’de %24,4 iken, 1990’da 
%16,2’ye gerilemiştir. İngiltere’de ise düşüş daha sert olmuş ve aynı dönemde %34,7’den 
%20,7’ye gerilemiştir. Genel olarak sektörlerin yapılanmasına bakıldığında da benzer bir 
tablo görünmektedir. Fransa’nın sanayideki istihdamının oranı 1980’de yüzde otuz altı, 
1990’da yüzde otuz, 2010’da yüzde yirmi ikiye düşmüştür. Almanya’da 1990’da yüzde 
kırktan 2010’da yüzde yirmi sekize, İngiltere’de 1980’de %37’den, 1990’da önce yüzde otuz 
bire, 2010’da ise yüzde on dokuza gerilemiştir. Amerika’da bu oranlar sırasıyla %31, %26, 
%17’dir. Bu düşüş sürmektedir. Amerika’da 18 milyon kişi 2000 yılında sanayide istihdam 
edilirken, bugün yaklaşık 14 milyona düşmüştür (Dünya Bankası, 2014) İstihdamda hizmetler 
sektörünün paylarına bakıldığında şu verilerle karşılaşmaktayız: 1990 yılında Almanya’da 
%55, Fransa’da ve İngiltere’de %65, ABD’de %71’dir. 2010’da Fransa’da %75, Almanya’da 
%70, İngiltere’de %79, ABD’de %81’dir (Dünya Bankası, 2014). 

Bu veriler çerçevesinde imalat sanayinin oldukça yüksek bir payının olduğu Amerika 
ve İngiltere nispeten daha hızlı bir sanayisizleşme yaşarken, Almanya ve Fransa, örneğin, bu 
süreci daha yavaş yaşamaktadırlar. Benzer şekilde tarımdaki gerileme İtalya gibi bazı Avrupa 



 

 
 

ülkelerinde daha yavaş gerçekleşmektedir. Bunun nedenlerinden birinin verimlilik artışı 
farklılıklarından ve görece fiyat farklarından oluştuğu değerlendirilmektedir. Nedenler 
arasında sayılabilecek diğer önemli faktör ulusal sermayenin ulusötesileşmesi ve 
uluslararasılaşma düzeyidir. Sanayi devriminin yaşandığı ülke İngiltere ve fordizmin merkezi 
Amerika’nın daha yavaş bir boşaltma yapması beklenebilecekken böyle olmamasında küresel 
pazara eklemlenme kabiliyetlerinin yüksekliği ciddi rol oynamaktadır. Örneğin İngiltere’nin 
dış ülkelerdeki doğrudan sermaye yatırımı Fransa ve Almanya’ya nispetle yüksektir ve bu 
yatırım ülkeden çekilirken ciddi düzeyde bir iş kaybı oluşturmakta, dış ülkelerde ise istihdam 
yaratmaktadır.  

 1970 1990 

Kanada 20,7 14,8 

ABD 24,4 16,2 

Avustralya 24,5 14,9 

Hollandalar 26,3 16,8 

Almanya 38,7 32,0 

İtalya 28,1 23,1 

İngiltere 34,7 20,7 

Türkiye 10,0 14,0 

Tablo 3: İmalat sanayi istihdamının payı (%) (Saeger, 1997: 581) 

Diğer yandan, özellikle sanayisizleşme sürecinde güneye iş göçü olduğundan söz 
etmiştik. Bu kapsamda ucuz işgücü rekabetinde avantaj sahibi Çin ve Hindistan gibi ülkelere 
bakıldığında sanayinin payının nispeten arttığı görülmektedir. Çin’in 1980’de sanayi 
sektöründe istihdam oranı %18 iken, 2010’da bu oran %29’a yükselmiştir. Çin’in ve 
Hindistan’ın hizmetler sektöründe istihdamının payı 2010 yılı itibarıyla sırasıyla %35 ve 
%27’dir. Kuzeyin sanayisizleşme sürecinin güneyin bir kısmı için yeni sanayileşme anlamına 
geldiği ifade edilebilecektir. Bu çerçevede New York’un sanayisizleşmesi karşısında Kalküta 
sanayileşen bir şehirdir.  

Sanayisizleşme sürecinin Kuzey ülkelerde mekânsal etkileri kuvvetli olmuştur. Bu 
konudaki ilk araştırmalar sanayisizleşme sürecinin bölgesel etkilerine odaklanmıştır. ABD’de 
kuzeyde yer alan fordist dönemin öncü kentlerini içeren ‘kar kuşağı’ ve ülkenin güney 
batısında yer alan ve fordist üretim sonrası dönemde öne çıkan ‘güneş kuşağı’ kentlerinde 
yeni sanayileşme süreçlerine odaklanıldı (Ersoy 2001). Keza İngiltere’de Thatcher döneminde 
madenlerin kapatılması ile oluşan bölgesel sorunlara ilişkin araştırmalar yapıldı. 
Sanayisizleşmenin bu araştırmalarda ortaya koyduğu sorunlarından biri bölgesel eşitsizlikti. 



 

 
 

Yine yığılma ekonomilerinin önemini yitirdiğine dair tespitler, üretimin yatay 
parçalanmasının bazı mekanları öne çıkarıp bazılarını gözden düşürdüğünü tespit etmişti. 
Bunun sonucunda ise kentlerin ülke ve küresel düzlemde oynadıkları roller, yüklendikleri 
işlevler farklılaşmakta ve bu da mekânsal ve kentsel sistemde önemli bir değişim 
yaratmaktaydı. Bir yanda sanayisini yitiren ve bunun sonuçları ile yüzleşen kentler vardı. Bu 
çerçevede Küresel Kuzey’de Detroit, Şikago, ya da Kuzey Ren Wesphalia’daki Ruhr 
Bölgesin fabrika kapatmaları ve yüksek işsizlikle ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı 
(Brenner ve Keil, 2013). Fordizmin neşet ettiği ve sanayi ve iş kayıpları yaşayan yerler 
dışında aynı zamanda, bir sonraki bölümde daha detaylı inceleyeceğimiz örneğin Silikon 
Vadisi’nde (Kaliforniya), Emilia Romagna’da (İtalya) benzeri görülmemiş bir endüstriyel 
dinamizm ve büyüme yaşandı.6 Kapitalizmin ana küresel noktalarının dışında; Meksika, 
Brezilya, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan gibi geç gelişen devletlerdeki kilit üretim 
bölgelerinde yeni sanayileşme formları ortaya çıktı (Brenner ve Keil, 2013). 

Kuzeyin sanayisizleşme sürecinden şehirleri de farklı şekilde etkilenmektedir. Yerel 
ekonominin yapısı ve niteliği bunda etkili olmaktadır. Fraser (2003: 23) sanayi şehrini 
kömürün bitmesi nedeniyle ekonomik varlık sebebini kaybetmiş onsekiz ve ondokuzuncu 
yüzyılın maden kasabalarına benzetilemeyeceğini ifade eder. Çünkü bu şehirler sanayi sonrası 
toplum yapılanmasının sorunlarını yaşamalarına rağmen, önceki gönençli dönemlerine 
dönmelerini sağlayacak fiziki yapı stoğu, sosyal sermaye, hizmetler sektörü gibi çeşitli 
potansiyellere sahiptirler ve yeniden yapılanmaya çalışmaktadırlar.  

Bu çerçevede sanayisizleşme sonuçlarının tüm şehirlerde aynı etkileri üretmediğini 
söylemek gerekmektedir. Emek yoğun ve ağır sanayilerin ekonomide ağırlığı olduğu şehirler 
daha fazla risk taşıyabilmektedirler: emek yoğun ve üretim bandına dayalı imalat sanayisi ya 
da tekstil, çelik, maden, gemi yapımı gibi sanayi devriminin eski sanayilerinden müteşekkil 
ekonomik profile sahip yerleri. Şehrin ekonomisi tek bir sanayiye ya da tek bir firmaya 
dayanıyorsa yine çöküş hızlı yaşanmakta ve yeni ekonomik düzene uyum maliyeti yüksek 
olmaktadır. Buna karşılık ekonomik çeşitliliği olan, yüksek beceri ve nitelik gerektiren işlere 
sahip şehirlerin riskleri daha az olmaktadır. Sanayisizleşmenin etkileri Fransa örneğinden 
görülebileceği gibi küçük yerlerde daha dramatik sonuçlar oluşturabilmektedir. Neticede 
küçük yerlerde yığılma ekonomisinin avantajları ya da metropolitan bölgelerdeki altyapı ve 
kurumsal kapasite bulunmamaktadır. İngiltere’nin özellikle kuzeyinde yer alan ve çelik, 
maden ve tekstil sanayilerinin olduğu Edinburg, Nottingham gibi metropoller ve sanayi 
kentleri büzülmeden en çok etkilenen yerlerdir. İskoçya’da özellikle Glasgow bu süreçten 
olumsuz etkilenmiştir. Fransa’da ise 1990-1999 tarihleri arasında kentsel alanların (360 
kentsel alanın 112si) üçte biri nüfus kaybetmiştir. 3 tür alan nüfus kaybetmiştir. Birincisi 
sanayisizleşme sonucu nüfus kaybeden yerlerdir ki bu çerçevede 52 büyük kentsel alandan 
sekizi nüfus kaybetmiştir (Bunlar: Saint-Etienne (Rhône-Alpes), Douai (Nord-Pas-de-Calais), 
Montbéliard (Franche-Comté), Lens (Nord-Pas-de-Calais), Béthune (Nord-Pas-de-Calais), Le 
                                                
6 Emilia-Romagna: İtalya’nın kuzey doğusunda yer alan, özer bir bölge ve başkenti Bolonya. Avrupa’nın 

gelişmiş ve zengin bölgelerinden biridir. Parma, Modena, Farrera gibi Rönesans şehirlerini Rimini gibi liman 
ve sahil şehrini içerir. Yemek ve otomotiv sanayisinde Ferrari, Lamborghini, Ducati gibi kuruluşların yer 
aldığı bir bölgedir. 



 

 
 

Havre (Haute-Normandie), Valenciennes, Thionville (Lorraine)). Bunlar küçük maden ya da 
liman kenti veya ekonomisi tek sanayiye dayalı kentlerdir. Nüfus kaybeden kentlerin büyük 
çoğunluğu ülkenin orta kuşağında bulunan küçük kentlerdir. Diğer nüfus kaybı ise şehirlerin 
kendi içinde gerçekleşmekte olup, kent merkezleri nüfus kaybederken banliyöler 
kalabalıklaşmaktadır (kentsel saçaklanma) (Sabot ve Fol, 2009: 18-19). 

Bu bağlamda sanayileşmenin yarattığı sonuçlara çeşitli örnekler üzerinden bakalım: 
Örneğin demir, çelik ve kömür sanayisinde uzmanlaşmış Ruhr bölgesi 5,4 milyon nüfuslu, 
onbir şehri kapsayan bir ağır sanayi bölgesidir. 1950’li yıllarda kömüre olan ulusal ve 
uluslararası talebin azalmasıyla başlayan iktisadi sorunlar geleneksel sanayilerin dönüşümü 
ile birlikte derinleşmişti ve 1958-1976 yılları arasında kömür endüstrisinde çalışan sayısı 
400binden 150bine düşmüştür (Percy, 2003: 153). Geleneksel sanayilerin çöküşü karşısında 
yükselen finans hizmetleri ve elektronik gibi üçüncü sektörün sağlayacağı ekonomik 
büyümeyi ıskalamış, bunlar Münih, Frankfurt, Düsseldorf gibi yerleri seçmiştir. Sadece 
işsizlik değil, yeni gelişen bu tür sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere denk bir yerel işgücü 
profilinin de olmaması ve geleneksel sosyal bağların ve ağların zayıflamasının da aynı sürece 
eşlik etmesi, bölgede ciddi düzeyde bir sosyal dışlanma ve nüfusun boşalması sorunu 
yaşanmasına neden olmuştur. Amerika’da örneğin Ohio Youngstown, Amerika’nın en büyük 
çelik üreticisi iken, 1977-86 yılları arasında 29.000 işi kaybetmiş ve 2000’li yıllarda 
Amerika’nın en yoksul yerleşim yeri sıralamasında ilk sıraya yükselmiştir. Lancashire/ 
Burnley, en büyük pamuk üreticisi iken kasabanın çalışma yaşındaki nüfusunun neredeyse 
%60’ını istihdam ederken, 2000’li yıllarda bu oran %18’lere gerilemiş ve 21. Yüzyılın en 
yoksul yerleşim yerine dönüşmüştür (Beauregard, 2009: 66). 1970’lerde Baltimore’da 
istihdamın (499bin) beşte biri imalat işçisi iken, 2005 yılına gelindiğinde istihdam 365bine 
düşerken imalat işçisinin payı %4,8’e gerilemiştir. Üstelik dörtte biri tek ebeveynli ailelerden 
oluşan nüfusunun bugün yüzde doksanı düşük ücretlerle hizmetler sektöründe istihdam 
edilmektedir. Baltimore bazı yazarlarca “sanayisizleşmenin ölüm bölgeleri” olarak 
anılmaktadır. Sanayisizleşmenin kentlerde nüfus kaybı yarattığı bilinmekle birlikte bunun 
kentlerin demografik yapısını değiştirmesi de önemli bir sonuçtur. Örneğin Baltimore 
sanayisizleştikçe nüfusunu ciddi oranda (1950’de 950binden 2000’de 651bine) kaybetmiş ve 
özellikle beyazların yakındaki yerlere göçü ile Baltimore’da demografik yapı Afrikalı 
Amerikalılar lehine değişmiş ve bu kesimin nüfus içindeki oranı %25’ten %64’e yükselmiştir 
(EIR, 2006). Benzer şekilde Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Philadelphia, Cincinnati 
bu süreçte hızla nüfus kaybederek büzülen şehirler olmuştur.  

Esasen bir yerde kapanan bir fabrikanın maliyeti sadece işsizlikle ölçülemez. Bu 
türden süreçler dalga etkisiyle büyük tahribatlara yol açabilmektedir. İşçilerin iktisadi 
imkânlarını, sosyal güvenlik ve sağlık imkânları kaybetmesi tüketim alışkanlıklarını 
değiştirmesine, ipotek kredisinin ödeyemeyerek evini kaybetmesine, yoksullaşmasına, 
psikolojik sorunlara kadar birey ve ailesi üzerinde ciddi etkiler yarattığı gibi, yönetimlerde 
gerek fabrika ve firmalardan elde ettikleri gerekse nüfustan elde ettikleri vergi benzeri 
gelirlerini kaybederler. O kentin/yerleşmenin başta perakende ticareti, o fabrika ile çalışan 
diğer işletmeler zarar görür (Ersoy 2001). Bir fabrikanın kapanması ile tüm yerleşme ve 
yaşayanları üzerinde büyük bir tahribat oluşmaktadır. Sanayisizleşme ekonomide, istihdam 



 

 
 

yapısı ve üretim alanında ciddi değişiklikler yaratmakla birlikte işsizlik, yoksulluk, nüfusun 
kompozisyonunu değiştirmesi vb. sonuçlarıyla sosyal ve mekânsal kutuplaşmayı da 
üretmektedir.  

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uygulamalar 

Film önerisi: Roger and Me (1989). 
Michael Moore, Michigan Flintte bulunan General Motors otomobil fabrikasının kapatılması 
ile bir işçi sınıfı kasabasının dönüşümünü anlatmaktadır.  

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Uygulama Soruları 

Filmde sanayisizleşmenin sonuçları hangi boyutlarla anlatılmaktadır?  
Filmde işsizlik- yatırımsızlık- yaşam standartlarındaki düşüş, aile hayatının çözülmesi ve en 
nihayetinde sanayisizleşmenin Amerikan orta sınıf rüyasının ortadan kalkmasına ve 
hipergetto oluşumuna etkisini görmek bakımından izlenmesi önerilmektedir. 
 
 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde nüfus ve kentleşme baskısının ortaya koyduğu özellikle sürdürülebilirlik 
ve sosyal kaynaşma sorunları ile sanayisizleşme sürecinin ürettiği kentsel sorunlar 
rafineleştirilmiştir. Her iki dinamik de kuzey/güney ülkeleri ekseninde ayrıştırılmış ve kentsel 
dönüşümü kuran ve dolayısıyla modelleyen farklılaşmalara dair ipuçları edinilmiştir.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Sanayisizleşme tanımı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a) Sanayinin başka ülkelere kayması  
b) İmalat sanayisindeki istihdamın azalması 
c) Esnek üretimin gelişmesi 
d) Sanayinin kent dışına desantralizasyonu 

 
2) Aşağıdakilerden hangisi sanayisizleşmenin bir sonucu değildir? 

a) Nüfusun büzülmesi 
b) Demografik değişim 
c) İşsizlik 
d) Esnek üretim 
 

3) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Kuzey ülkeleri içinde sanayisizleşme olgusundan en çok etkilenen İngiltere ve 
Amerika’dır. 
b) Sanayisizleşme güney ülkelerinde daha derin yaşanmaktadır.  
c) Sanayisizleşmenin önemli bir sebebi hizmetler sektöründe yeni yapılanmanın 
gerçekleşmesidir. 
d) Sanayisizleşmeden ekonomisi tek bir sektöre veya tek bir firmaya dayanan 
şehirler daha çok etkilenmiştir. 
 

4) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Kent devrimi yaşanmakta ve dünya nüfusunun önemli bir kısmı megapollerde 
toplanmaktadır. 

b) Kentsel dönüşümü etkileyen önemli bir dinamik nüfusun yaşlanması, tek 
ebeveynli ailelerin artması ve çift kariyerli hanelerin çoğalmasıdır. 

c) Göç ve göçle gelen sosyal kaynaşma sorunları esas olarak güney ülkelerindeki 
kentsel dönüşümünün ana gündemidir. 

d) Hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sürdürülebilirlik sorunu üretmektedir. 

e) Sanayisizleşme ile birlikte bölgesel eşitsizliklerin oluştuğu tespit edilmiştir. 

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Belirleyici değişim yönü yığılma ekonomisine doğrudur 

b) Belirleyici değişim mavi yakalı işlerin çoğalmasıdır 



 

 
 

c) Belirleyici değişim nüfus artış hızının düşmesidir 

d) Belirleyici değişim fordist üretim biçimine doğrudur 

e) Belirleyici değişim hizmetler sektörünün genişlemesidir. 

6) Sanayisizleşme gettolaşmaya yol açar mı? Açıklayınız. 
 

7) Nüfusun demografik yapısı ne yönde değişmektedir? 
 
8) Kuzey/güney ayrışmasında sanayisizleşmenin etkisi nedir? 
 
9) Sanayisizleşmenin şehirlere etkisi farklılaşmaktadır önermesini tartışınız. 
 
10) Nüfus hareketleri nasıl bir dönüşüm dinamiği oluşturmaktadır? 
 

 
 
Cevaplar 

1)d, 2)d, 3)b, 4)c, 5)e 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. 1980 SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM DİNAMİKLERİ: 
KÜRESELLEŞME/REKABET, SOSYAL DIŞLANMA/KAYNAŞMA VE 

MEKANSAL KUTUPLAŞMA 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde kentsel dönüşümü etkileyen iki ayrı dinamik ele alınacaktır. Birincisi 
küreselleşme ve rekabet tartışmaları üzerine bina edilirken, ikinci dinamik hem bir sonuç hem 
de bir neden olarak ortaya çıkan sosyal-mekânsal kutuplaşma/dışlanma/sosyal kaynaşma 
meselesine odaklanmaktadır. Bu bölümde küresel düzeyde rekabeti zorlayan dinamiklerin 
neler olduğuna cevap aranacak ve kentsel dönüşümde öne çıkan temalar ayırt edilmeye 
çalışılacaktır. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Bu bölümde yaşanan hızlı ve yoğun küreselleşmenin şehirleri kıyasıya rekabete sürükleyen 
dinamikleri nelerdir? Kentler ne için yarışmaktadırlar? Nasıl yarışmaktadırlar? Nasıl bir kentsel 
sistem kurulmaktadır?  

Yeni dönemde kentlerin karşı karşıya olduğu sosyal ve mekansal sorunlar nelerdir? Bu 
bağlamda kentsel dönüşüme yaklaşım nasıl değişmektedir? Ne tür temalar öne çıkmaktadır? 
Bu türden sorulara cevap aranmaktadır. 
 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Küresel rekabeti kuran 
unsurlar tanıtılacaktır.  

 

 Küresel kent ve dünya kenti 
yaklaşımları öğrenilecektir 

 

 Enformelleşme olgusuna 
değinilecektir 

 

 Yaratıcı sınıf, sosyal 
dışlanma, sosyal kaynaşma 
gibi kavramlar giriş 
mahiyetinde tanıtılacaktır 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Dünya Kenti/ Küresel Kent, Devletin Yeniden Ölçeklenmesi, Esnek Üretim, Rekabet, 
Sosyal Dışlanma ve Kaynaşma, Mekansal Kutuplaşma 

 

  



 

 
 

Giriş 

Bu bölümde kentsel dönüşümü etkileyen iki ayrı dinamik ele alınacaktır. Birincisi  
küreselleşme ve rekabet tartışmaları üzerine bina edilirken, ikinci dinamik hem bir sonuç hem 
de bir neden olarak düşündüğümüz sosyal-mekânsal kutuplaşma/dışlanma/sosyal kaynaşma 
meselesine odaklanmaktadır.  

  



 

 
 

3.1. Küreselleşme-Esnek Üretim ve Kent 

Güneyin birçok ülkesi yeniden sanayileşirken, kuzey ülkeleri geleneksel imalat 
sanayisinden boşalttıkları ekonomilerini yeniden yapılandırmaktadır. Rekabet ekonomik 
yapılanmanın asli faktörü olurken, bu durum ülkeleri mukayeseli rekabet üstünlüklerini 
yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Küreselleşen ve kıyasıya rekabet halindeki dünyada 
sermaye birikim stratejisi aynı zamanda ulus devletin de ulus-altı ve üstü olarak yeniden 
ölçeklenmesini (rescaling) gündeme getirmekte (Brenner 1998), devlet dönüşmüş coğrafik 
örgütlenmesi ile küreselleşme sürecinin hem sahası hem de yeni aktörü olarak işlev 
görmektedir.  

Bugün ulus devletin rekabet gücünü kurmakta devletlerin daha müdahâleci olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Manuel Castells, ekonomide yeni bir devlet müdahalesi biçiminin açığa 
çıktığını ve bu müdahalenin de rekabet, verimlilik ve teknoloji hedeflerini gerçekleştirmeye 
dönük olduğunu iddia etmiştir (Castells 1996: 89). Buna göre, devletler dünyadaki rekabet 
güçlerini artırmak amacıyla firmalarına yardım etmekte, verimlilik sağlayacak altyapı 
yatırımlarını ve teknolojik gelişmeyi desteklemektedir. Ülkeler bu süreçte farklı büyüme ve 
rekabet stratejileri geliştirmektedir. Örneğin Amerika yazılım, sinema, bilişim alanında 
rekabet avantajı sağlarken, Almanya makine ve otomotiv endüstrisinde, İtalya moda ve 
tasarım alanında rekabet üstünlüğü ile küresel sisteme entegredir. Çin dünyanın fabrikası 
olmakla ucuz işgücü rekabetinde kendisini konumlandırırken, Ruanda, izlediği “ulusal kahve 
stratejisi” sayesinde uluslararası kahve piyasalarında etkin bir konuma yükselmiştir.  

Bugün ülkelerin aynı zamanda büyük şehirleri ve metropolleri küresel sisteme 
eklemlenmek için rekabet etmekte, küresel ekonomi büyük oranda metropol ve kent bölge 
merkezli yapılanmaktadır. Kentlerin küresel sistemde değişen rolü onları sabit mekansal 
yapılar olmaktan çıkarmış ve küresel akım merkezlerinin düğüm noktaları haline getirmiştir. 
Önceleri ulusal piyasalara hizmet veren kentler, günümüzde dünya ekonomisine yön 
verebilmekte, küresel değişimlerden anında etkilenebilmektedir. Küresel dönüşüm süreci 
kentler arasındaki rekabetçilik anlayışını da derinden etkilemektedir. 1970’li yıllara kadar 
kentler arasındaki rekabet, temelini karşılaştırmalı üstünlükler (comparative advantages) 
teorisinden almaktaydı. Buna göre her bir kent diğer kentlere göre daha avantajlı olduğu 
alanlarda uzmanlaşmaktaydı. 1980’li yıllarda pek çok ülkenin açık ekonomi politikaları 
uygulaması, karşılaştırmalı üstünlükler anlayışının rekabetçi üstünlükler anlayışı (competitive 
advantages) ile yer değiştirmesine neden oldu. Ancak yeni ekonomide rekabet gücünün 
kentler arasında işbirliği kültürünün gelişmesiyle mümkün olabileceğinin anlaşılması, 
dayanışmacı üstünlüklerin (collaborative advantages) önemini de artırdı (Özsan ve Özaslan 
2015). 

Rekabette etkili olan faktörlerden birisi çok uluslu şirketlerin egemenliğindeki 
sermayenin ülke sınırlarını aşan/küresel hareketliliğidir. Her ne kadar küresel ekonomiyi 
temsil eden çok uluslu şirketlerin tümüyle belirleyici olduğunu söylemek ve firmaların 
teknoloji/enformasyon temelli olmaları nedeniyle rahatlıkla her yere taşınabileceklerini ve 
yere bağımlı olmadıklarını iddia etmek yanıltıcı olsa da, ağır sanayi ya da imalat sanayi 



 

 
 

yatırımında yer değiştirme ile mukayese edildiğinde, bugün enformasyon teknolojilerinin 
yardımı ile yatırımların nispeten daha kolay yer değiştirebildiklerinden, yakındaki tüketiciden 
çok ürününü alabilecek tüketiciye yönelimden söz etmek olanaklıdır. Bu olgu ekonomik 
büyüme ve kentlerin dönüşümü için istikrarsız bir temel sunmaktadır. Sermayenin ve 
yatırımların küreselleşmesi, bundan daha fazla pay alabilmek için ülkeler ve şehirlerarasında 
rekabeti artıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin küresel ekonomide finans, 
gayrimenkul ve sigortacılık, reklam vb. ileri hizmetlerin mekânı (New York istihdamının 
%11,4’ü) olmaya başlaması bu süreçte gelişmektedir. Bu, Sassen’in (2005) küresel şehirlerde 
çok uluslu şirketlerin merkezi kumanda fonksiyonlarının ihtiyaç duyduğu ileri üretici 
hizmetleri de yine aynı yerde konumlanan uzman firmalardan satın aldıkları (muhasebe, mali 
müşavirlik, sigortacılık, reklam -pazarlama vb. hizmetleri) tespitini destekleyen bir 
gelişmedir. 

Ayrıca, küresel turizm ve kültür hareketlerinin hacmi ve bundan pay alma isteği diğer 
bir faktördür. Ki 2016 yılı rakamlarına göre 1 milyar 235 milyon kişiyi bulan bir dünya turizm 
hareketinden bahsedilir hale gelmiştir. Dünya Turizm Örgütünün büyüme tahminlerine göre 
(2017 yılı, %5-6) turizm hareketlerinden Asya-Pasifik ve Afrika ülkelerinin daha fazla pay 
alacağı öngörülmektedir. Şehirlerin daha fazla turist çekebilmek için yarışmaları sözkonusu 
olmakla birlikte, yeni ekonominin yapısı ve yaratıcı emeği çekebilmek de rekabetin diğer bir 
bileşeni olmaktadır.  

3.1.1. Esnek üretim sistemlerinin yükselişi  
Geleneksel imalat sektörleri azalırken, verimlilik, üretim ve istihdam başka sanayi 

sektörlerinde artmaya başladı. Bu yeni sanayi sektörleri esnek ya da yalın üretim sistemlerine 
sahiptir ve şu nitelikleri taşımaktadır: 

a) Firma düzeyinde: insan kullanımı gerektirmeyen makinaların ve çoklu yeteneğe sahip 
emeğin kullanımı 

b) Firmalar arası düzeyde: emeğin sosyal işbölümünün genişlemesi- yoğun taşeron 
ilişkiler ve kısa dönemli sözleşmeler 

c) Çevrim alanında üretim sürecinin gittikçe farklılaşması 

Esnek üretim metotlarının ileri sanayi ekonomilerinde üç sektörel kümede ciddi rol 
oynadıklarından bahsedebiliriz: yüksek teknolojili sanayiler- ileri üretim hizmetleri ve 
finansal hizmetler- ve nihayet yeniden canlandırılmış el sanatları üretimi. Esnek üretim 
metotları, aynı zamanda, otomotiv gibi geleneksel kitle üretim sektörlerinde verimliliği 
sağlamak, pazar payını artırmak ve oldukça dalgalı jeo-ekonomik çevrede riskleri 
dışsallaştırabilmek amacıyla uygulamaya geçirilmiştir. Bu stratejiler emeğin yeni bir 
mekânsal bölünmesini de getirdi. Şöyle ki; 

a) Ana merkezlerinin bulunduğu yerlerde kumanda ve denetim fonksiyonları 
merkezileşti 

b) Düşük maliyetli üretim küresel kaynak oluşturucu düzenlemelerle dışarı doğru yayıldı 
c) Diğer önemli üretim fonksiyonları çeşitli tedarikçi ağlarına devredildi ya da 

taşeronlaştırıldı (Brenner, 2009: 443-446).  



 

 
 

Bu temel kurumsal değişimler üretim sürecinde esnekliği artırıp, yeni fırsatlar sunan 
yeni enformasyon teknolojilerinin kullanımını, ürünleri ve üretimi daha butik/müşteri odaklı 
kılıcı seçeneklerle birlikte olanaklı hale getirdi.  

Fordist üretim sistemi ile onu takip edenler arasındaki sanayi bölünmesinin doğası 
akademik ve politik birçok tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Ancak önemli olan nokta 
bu esnek örgütlenmiş yüksek teknolojili sektörler ile ilişkili firmalar ve bölgelerin yükselen 
sanayi üretim hacmi ve istihdamının açıklayıcısı olmaya başlamasıdır. Dünya ekonomisinin 
diğer bölgelerinde olduğu gibi Batı Avrupa bağlamında esnek üretim sistemlerinin 
somutlaşması bugün neo-Marshallcı sanayi bölgeleri olarak adlandırılan – M4 koridoru, 
Emilia-Romano, Toskani-Baden, Wüttemberg gibi geleneksel olarak küçük ve orta ölçekli 
firmaların yerel ekonomik yapıda başat olduğu ve kitle üretim teknolojilerini büyük oranda 
kullanan yerlerde oldu.7 Bu yeni sanayi mekanlarına ilave olarak esnek üretim sistemleri ve 
yüksek teknolojili sanayi kümelenmeleri Londra, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Frankfurt, 
Milano gibi Avrupa’nın küresel şehirlerinde önemli roller oynamaya başladı. Büyük ulusötesi 
şirketler daha çok yerel üretici ağları ve finanslar hizmetlere dayanmaya başladı ki bunlar 
genellikle esnek ve desantralize biçimde örgütlenmektedirler (Brenner, 2006). 

3.1.2. Yeni sosyo-mekansal mozaik ve kentsel sistem hiyerarşisi 
Yerel ve küresel arasında gelişen bu yeni ilişki ekonomik peyzajda da ayrı konumlar 

oluşturmaktadır; çekirdek kent merkezleri, bölgesel sanayi odakları- teknopoller Amerika ve 
Avrupa şehirlerinde yer alırken eski imalat merkezleri daha az gelişmiş ülkelere, kırsal 
alanlara ve kenarlara itilmektedir. Birçok eski Avrupa kent bölgesi ekonomik gerileme ve 
ekonomik canlanma ile aynı anda karşı karşıyadır, çünkü yeni rekabetçi ortama yerel 
ekonomilerin farklı sektörleri uyum sağlama mücadelesindedir. Böylece eşitsiz bir mekânsal 
gelişme hareketi oluşmaktadır. Önceki dinamik şehirler ve bölgeler beklenmedik kalkınma 
engelleri ile karşılaşırken sanayi genişlemesi için sosyal ve kurumsal temeller oluşturmak ya 
da öncekini yeniden yapılandırmak sorunuyla karşı karşıyadırlar.  

Yeni post-fordist ekonomik peyzajın iki kuşatıcı eğilimle tanımlanabileceği 
söylenebilir: bir yandan merkez kaç eğilimler ve sosyo-mekansal kutuplaşma; diğer yandan 
kentsel ve bölgesel sistemin yeni bir hiyerarşisinin oluşması.  

Son 30 yıldaki sektörel dönüşümler ileri-gelişmiş şehirler ve bölgeler ile daha az cazip 
çevreselleşmiş bölgeler arasındaki bölünmeyi güçlendirdi. Benzer şekilde Tek Avrupa Pazarı 
da ekonomik kapasiteler, sanayi büyümesi, iç yatırımlar ve emek akışını “kazanan bölgeler” 
içinde yoğunlaştırırken, az gelişmiş konumdakiler bunlardan pay alamadı. Öncü metropolitan 
alanlar cari yeniden yapılanma sürecinde iki önemli kurumsal avantaj yakalamışlardır. 
Birincisi, oldukça geniş nitelikli işgücüne sahiptirler, ikincisi iletişim ve ulaşım ağlarında 
düğüm noktası olmak gibi önemli pozisyonlara sahiptirler. Bu eğilimler “iyi kaynakları ve 
birbiriyle bağlantılı düğüm noktalarındaki yüksek uzmanlık gerektiren faaliyetlerin” 
                                                
7 M4 koridoru: Londra’dan Galler’e uzanan Newbury, Bath, Bristol, Newport, Cardiff, Swansea gibi yerleri 

içeren, yüksek teknoloji koridoru- M4 otobanına komşu, Heathrow havaalanı, batı ana tren yolu kesişiminde 
Amazon, Dell, Alcatel-Lucent, Huawei, Microsoft, Panasonic, Symantec gibi teknoloji şirketlerinin, sanayi 
ve bilim parklarının, enerji firmalarının yer aldığı koridor 



 

 
 

kutuplaştırıcı etkilerini kuvvetlendirmektedir. Londra, Paris, Rotterdam, Amsterdam gibi 
kuzeybatı Avrupa başkentleri, güney Almanya (Frankfurt) ve Kuzey İtalya şehirleri (Milano-
Turin-Bolonya) kentleşmiş ekonomik bir koridor olarak yer almaktadır. Bunları destekleyen 
Barselona- Hamburg-Berlin-Viyana ve kuzey Avrupa şehirleri ile çevrelenir ((Brenner 2009: 
448-449). 

Yeni hiyerarşinin oluşumunda ise şöyle bir gelişme yaşanmaktadır: Birincisi, Avrupa 
düzeyindeki sosyo-mekansal kutuplaşma, batı Avrupa ekonomilerinde ileri ekonomik 
faaliyetlerin ve ulaşım ve iletişim altyapısı ile yüksek bağlantılılık sunan belli başlı metropol 
şehirlerin stratejik önemini artırmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar arttığından ve bunlar 
ileri üretici ve finansal hizmetleri gerektirdiğinden yerel ekonomiler üzerinde metropolitan 
kutuplaşmaya yönelik eğilimleri güçlendirmektedir. Küresel şehirler ileri yönetim-finansal 
hizmet ve kumanda fonksiyonlarının merkezileştiği yerler olarak somutlaşmaktadır. Bu 
çerçevede 1980- 1990’lı yıllarda, yeniden yapılanan bazı büyük kentlerin küresel finans 
merkezi olarak, çok-uluslu şirketlerin yönetim merkezlerinin bulunduğu yerler ve ileri üretici 
ve finansal hizmet endüstrilerinin yığıldığı alanlar olarak rollerinin incelendiği çalışmalar 
yoğun olarak yer bulmaktadır (Brenner, 2006). Buna göre küresel ekonomide birkaç küresel 
şehir 8  ve metropolitan bölge küresel ekonomik sistemin denetim merkezi, çokuluslu 
şirketlerin ve finansın birincil yer seçtiği bölgedir. Özel yatırımlar ve ticari faaliyet yaygın ve 
gelişmiş altyapısı, yüksek yoğunluklu insani sermayesi olan ve firmalar ve butik ürünler 
üreten yerel kökenli imalatçılara erişebileceği yerlere yığılmaktadır (Brenner, 1998). Bu 
nedenle küresel şehrin geleneksel imalat-hizmet sektörü ayrımının ötesinde, uzmanlaşmış 
ürün ve hizmetlerin üretildiği yerler olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin; dünyanın en büyük 
100 bankasının 47’si New York, Londra ve Tokyo’da yer almaktadır. Bu bankaların toplam 
sermaye miktarının %60,1’i üç kente (Tokyo %45,6, New York %8,8, Londra %5,7) 
dağılmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin ana kumanda merkezlerinin 
59’u New York’ta, 37’si Londra’da ve 34’ü ise Tokyo’da bulunurken, Paris, Şikago, Essen, 
Osaka, Los Angeles, Houston ve Pittsburgh ilk on sırayı paylaşmaktadır (Sarıoğlu, 2005). 

İkincisi, küreselleşme süreci ve Avrupa entegrasyonu ulusal kentsel hiyerarşiyi 
değiştirmektedir. Küresel şehirler ulusal başkentler ya da belli başlı bölgesel merkezlerde 
daha önce bulunan ekonomik fonksiyonları yakalama derdindedirler. Kıyı bölgelerinde 
konumlanan şehirler ya da belli başlı ulaşım hubları (Glasgow gibi Lille gibi) yeni stratejik bir 
önem kazanmaktadırlar. Geleneksel sanayi şehirleri ve birçok eski liman şehirleri (Sheffield, 
Marsilya, Napoli vb.) çevreye itilmektedir. Örneğin Amerika’da kuzeydoğu imalat kuşağının 
“kış kuşağı” şehirleri ve güneyin ve batının hızla yükselen “güneş kuşağı” şehirleri arasındaki 
kutuplaşma gibi.  Batı Avrupa’da kentsel sistem Almanya’da, İngiltere’de ve İtalya’da 
kuzey/güney bölünmesinden yeni büyüme kutuplarına kaymaktadır. Standart, düşük katma 
değerli ekonomik işlevler, güney doğu Avrupa’nın yarı çevre-çevre şehirlerine/bölgelerine 
desantralize olmaktadır. Buralar nitelikli emekten de ileri teknoloji ve altyapı olanaklarından 
da yoksundurlar (Brenner2005).  
                                                
8  Sassen’e göre küresel şehir özel bir üretim sahasıdır. Bunlar şöyle sahalardır: a) karmaşık örgütlenmelerin, 

ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış hizmetlerin üretim sahaları b) uluslararasılaşma ve mali sanayinin 
genişlemesinin odağında yer alan mali yeniliklerin/finansal ürünlerin üretimi ve piyasaların oluşturulması. 



 

 
 

Uzmanlıkları sınırlı kentlerin de bölgesel, ülkesel, Avrupa ve küresel düzlemde 
rakipleri karşısında iş dünyasını, yeni yatırımcıları, yeni yerleşimcileri ve turistleri 
cezbedebilmek için avantaj elde etmeye çalıştıkları yeni bir evredeyiz. Şehirlerin cazibeleri 
daha iyi bir yerellik sunmalarına bağlı olmaya başlamakta, kent pazarlaması ve marka kent 
oluşturma ve bu çerçevede “dev/mega etkinlikler”, “amiral gemisi/prestij projeler”, “tanınmış 
mimarların projelerini uygulamaya koymak” (literatürde Guggenheim Etkisi olarak 
adlandırılan) şeklindeki stratejiler öne çıkmaktadır. Girişimci ve rekabetçi şehirler özel 
sektörün de ciddi şekilde rol aldığı birbirine benzer “kıyı geliştirmeleri, kongre merkezleri, 
stadyumlar ve prestij/yıldız/amiral gemisi kentsel yenileme projelerini” uygulamaya 
koymakta, kültür başkentliğine, olimpiyat oyunlarına ev sahipliğine aday olmakta yarışmakta 
ve benzer turist deneyimleri sunmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda, Çin'den Meksika'ya, 
Mumbai'den Johannesburg'a, Londra'dan Barselona'ya kadar küresel aynılaştırıcı bir 
kentleşme tüm hızıyla yaşanmaktadır. Bu çerçevede kamu ve özel sektör ortaklığına dayalı 
yeni yönetişim modelleri de devreye sokulmaktadır. 

Böylece 1970 sonrasında egemen ekonomik coğrafya şöyle nitelenir: 

a) Sosyo-ekonomik kapasitenin yüksek nitelikli emeğin ve altyapının belli başlı metropol 
şehirlerde yaygınlaşması/metropolitanlaşma 

b) Küresel ve Avrupa mekânsal işbölümündeki belli uzmanlıklara göre yerel ve bölge 
ekonomileri arasında büyüyen farklılaşma 

c) En dinamik ve küresele eklemlenmiş metropolitan çekirdekler arasında artan 
bağlantılılık ve karşılıklı bağımlılık 

d) Belli başlı kentsel bölgelerin çevrelerinden ve diğer marjinalleşen alanlardan 
fonksiyonel olarak gittikçe daha çok kopması (Brenner 2005) 

3.2. Dünya Şehri – Küresel Kent ve Kent Bölge  

Küreselleşme süreciyle birlikte dar manada şehir kavramı yeterli gelmemekte ve farklı 
kuramcılar tarafından küresel kentler; dünya şehirleri ya da kent bölgelerin geliştiği 
değerlendirmesi yapılmaktadır (Bkz. Scott 2001; Sassen, 2005, Friedmann, 1986).  

3.2.1. Dünya Şehirleri 
Yerlerin dünya ekonomisine entegrasyon kabiliyetlerine göre hiyerarşik olarak 

sıralanması yönündeki çalışmalardan birisi Friedmann’ın “World City Hypothesis” (1986) 
adlı çalışmasıdır.  

Friedmann dünya kentleri için aşağıdaki hipotezleri geliştirmiştir:  

1- Kentlerin dünya kenti olarak hiyerarşide yer alabilmek için sermayeyi çekebilecek 
altyapıya sahip olması gerekmektedir.  

2- Kentin dünya ekonomisine eklenme biçimi ve bu süreçteki mekansal işlevler 
kentte oluşan yapısal değişiklikleri etkilemektedir.  



 

 
 

3- Uluslararası sermayenin ilgi odağı olan dünya kentleri, bu çerçevede gelişimini 
sürdüren, bunun yanında da bünyesinde ucuz emek ve imalat sektörünü barındıran kentlerdir. 
Kent ekonomisinde sanayisizleştirmeye koşut olarak hizmet sektörü ön plana çıkmaktadır.  

4- Dünya kentleri, iç göç, uluslararası göç konusunda odak kentlerdir. Uluslararası 
göçün önemli nedenlerinden biri, servis sektörünün merkezileşmesinin beraberinde bu 
sektörleri ayakta tutabilecek ucuz işgücüne ihtiyaç yaratmasıdır. Dünya kentleri, nitelikli iş 
gücü göçünü de çeken kentler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

5- Yaşanan göç; konut, eğitim, sağlık, ulaşım gibi toplumsal gereksinimlerin artışına 
neden olmaktadır. Bu nedenle, dünya kenti devletin mali kapasitesinin üzerinde sosyal 
maliyetler yaratmaktadır.  

6- Dünya kenti mekânsal kutuplaşma, sosyal sınıf kutuplaşması gibi sanayi 
kapitalizminin çelişkilerine sahne olmaktadır. 

Bu hipotezler çerçevesinde Friedmann’ın “Dünya Kenti” yaklaşımı yedi ölçüt tayin 
etmekte ve küresel ekonomik gücüyle doğrudan bağlantılı olarak bir sıralama yapmaktadır. 
Bunlar; a) Önemli finans merkezi olma, b) Çok uluslu şirketlere yönetim merkezi olma c) 
Uluslararası kurumların varlığı, d) Hızla büyüyen hizmet sektörü, e) Önemli imalat merkezi 
olma, f) Dünya taşımacılığında temel eklem noktası olma, g) Nüfus büyüklüğü (Friedmann, 
1986: 72). Friedmann, bu yedi ölçüt çerçevesinde otuz kenti sıralamıştır. Bunlardan 
sermayenin kontrol merkezleri olan kentler: Londra, New York, Tokyo, Paris, Zürih, birincil 
dünya kentleri, Brüksel, Milan, Sidney, Miami, Manila ise ikincil dünya kentleri olarak 
tasniflemiştir.  

3.2.2. Küresel Kent 
Sassen tarafından geliştirilen küresel kent ise dünya şehri kavramından ayrıştırılmakta ve 

dünya şehirlerinin daha önceki yüzyıllarda Asya ve Avrupa sömürge merkezlerinde 
görüldüğü; bugünkü küresel şehirleri çoğunluğu dünya şehri olmakla birlikte; dünya şehri 
olmayan ama küresel şehir niteliği taşıyan kentlerin var olduğu değerlendirmesi yapılır 
(Sassen 2005). Örneğin Miami 1980’lerde küresel şehir olmaya başlamış ancak eski anlamı 
bakımından dünya şehri sayılamayacak bir şehirdir. Sassen’in küresel kent kavramı 
küreselleşmenin ekonomik boyutu ve hizmetler sektörünün yapısı ve finans bileşenlerinin 
kentler üzerindeki etkisini analiz etmekte ve Londra, Tokyo ve New York’un küresel sistemin 
kontrol ve yönetiminin toplandığı finansal merkezler olduğunu tespit etmekteydi. Sassen 
küresel kentleri besleyen en önemli unsur olarak çok uluslu şirketlerin kumanda 
merkezlerinin yer seçimini görmekte ve farklı ülkelere yayılan bu şirketlerin merkezi 
fonksiyonlarının da gittikçe büyümesi sonucu bazı hizmetlerin dışarıya aktarılarak, 
uzmanlaşmış firmalardan hizmet satın alma yoluna gittikleri; bu uzmanlaşmış hizmetlerin 
yığılma ekonomilerine tabi oldukları hipotezlerine dayanmaktadır. Bu çerçevede küresel kenti 
belirleyen en önemli husus ana kumanda merkezlerinin sayısıdır. Diğer yandan Sassen’e göre 
bu uzmanlaşmış hizmetlerin stratejik rolü yüksek düzeyli profesyonellerin değerini ve sayısını 
artırmalarıdır. Bu hizmetlerin niteliğinde beceri-yetenek gittikçe önemli hale gelmekte, çünkü 
hız ve yetenek katma değer yaratmakta, ödüllerin yapısı hızla artma eğilimi göstermektedir. 



 

 
 

Bu niteliklere sahip olmayan işler ve işçiler ister imalat ister sanayi sektöründe olsun, ters 
çevrime yakalanmaktadır. Bu da ileride tartışacağımız şekilde küresel kentin sosyal ve 
mekânsal kutuplaşmasını üretmektedir. 

Belirtildiği gibi Sassen’e göre New York, Tokyo ve Londra üç önemli küresel kenti 
oluşturmaktadır. Küresel kentler Sassen’in belirleyici faktörler olarak saydığı bankacılık-
finans-reklamcılık-muhasebe-hukuk vb. küresel hizmetlerin sunumuna göre prime, majör ve 
minör puanlaması yapılarak sıralanmaktadır. Buna göre alfa (10-12 puan) –beta (9-7 puan) ve 
gama (7 puan) kentler olmak üzere üç farklı tür küresel kent tasnifinden söz edilmektedir: 
Paris yanısıra Şikago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milan, Singapur alfa kentler 
içinde yerini almaktadır. Beta Kentler: San Fransisko, Sidney, Toronto, Zürih /Brüksel, 
Madrid, Mexico City, Sao Paulo. /Moskova, Seul olarak tasniflenmektedir. Gama Kentler ise 
şöyledir: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Dusseldorf, Cenevre, Houston, Cakarta, 
Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prag, Santiago, Taipei, Vaşington / Bangkok, Pekin, Roma, 
Stockholm, Varşova, / Atlanta, Barselona, Berlin, Buenos Aires, Budapeşte, Kopenhag, 
Hamburg, İstanbul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, Montreal, Münih, Şangay. 

Bu çerçevede dünya ekonomisine yön veren kentlere bakıldığında, kutuplaşma hem 
kuzey ve güney ülkeler arasında hem de metropollerle küçük ölçekli kentler arasında 
görülmektedir. Öncelikle ifade edelim ki küresel kentler çok büyük oranda kuzeye ait 
şehirlerdir. Milli gelirleri bakımından yapılan sıralamada ilk on küresel kentte güneyden 
sadece bir şehir bulunmaktadır. GSYİH bakımından Tokyo, New York, Los Angeles, Şikago, 
Paris ve Londra şeklinde küresel kentler sıralaması vardır. Küresel kentler sıralaması 
hizmetler sektörünün ürettiği değer bakımından tasniflendiğinde gittikçe genişlemekte, 
küreselleşmiş kentlere küreselleşmekte olan kentler de ilave olmaktadır9.  

Ayda Eraydın dünya ile eklemlenen yeni mekânların küresel kentlerle sınırlı 
olmadığını, dünya ekonomik sistemine yeni sanayi odakları olarak mekânlar, ileri teknoloji 
merkezleri ve öğrenen bölgeler olarak adlandırılan bilginin üretildiği yöreleri de dikkate 
almak gerektiğini ifade eder. Bunlar yanısıra geleneksel sanayinin yoğunlaştığı, yeni düzene 
uyum sağlayan yöreler ve son olarak ucuz emek sunarak dünyaya eklemlenen göreli olarak az 
gelişmiş yöreler de bulunmaktadır. Ancak, küresel ekonominin dışında kalan ve ekonomik 
akışkanlıktan yarar sağlayamayan bölgeler ve kentlerin sayısı çok fazladır (Eraydın 2015). 

Tek bir küresel kent hiyerarşisi mi oluşmaktadır? Elbette başkaca ağlar da bu süreçte 
işlev kazanmaktadır. Jeo-politik bu kapsamda yeni kent ağlarının etkinleşmesinde bir faktör 
olmaktadır. Küresel sistemin önemli politika bağlantı noktaları bakımından örneğin, 
Vaşington DC, Cenevre, Brüksel gibi merkezlerden söz etmek olanaklıdır. Sassen’e (2008) 
göre 2050’de hangi şehirlerin önemli olacağı ekonomik ve aynı zamanda jeo-politik bir 

                                                
9  Sassen’in küresel şehir endeksine göre ilk 10 şehir sıralaması şöyledir: 1. Londra, 2. New York, 3. Tokyo, 4. 

Singapur, 5. Şikago, 6. Hong Kong, 7. Paris, 5, 8. Frankfurt 9. Seul, 10. Amsterdam 
(http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Cities-in-Today's-Global-Age.pdf).  



 

 
 

konudur. Gelecekte, 20 civarında kent ağı (urban networks) dünyada çok önemli rol 
oynayacaktır10.  

3.2.3. Kent Bölge 
Scott’a göre (2001) küreselleşme sürecinde metropolitan alanın çeperinde yer alan 

farklı uzmanlaşmış yerleşmeleri içine alan ve verili yönetsel sınırlarla tanımlanmayan kent 
bölgeler oluşmaktadır. Kent bölgeler küresel ekonominin mekânsal düğüm noktası olarak ve 
bir politik aktör olarak işlev görmektedir. Bugün 300’den fazla nüfusu bir milyonu aşan kent-
bölge vardır. Yine en azından yirmiyi aşkın nüfusu 10 milyonu aşan kent- bölgeden 
bahsedilmektedir. Bunlar Londra ya da Mexico City gibi metropol bölgelerin hakimiyetindeki 
metropol yığılmalardan Randstad ya da Emilo-Romagna gibi çok merkezli kentsel ağlara 
kadar çeşitlilik göstermektedir. Scott (2001)’un çalışmasında kent bölge kapitalist coğrafi 
gelişmenin yeni bir aşaması olarak görülmekte olup, kent bölge birikimin, rekabetin, 
yönetişimin anahtar mekanıdır. Bu türden bir çerçeve de esasen başat küresel/dünya kentleri 
anlatısı ile bağlantılıdır. 

3.2.4. Eleştiriler 
Kent bölge ve küresel kent yaklaşımı da eleştirilere uğramaktadır. Küresel kent 

literatürüne yöneltilen eleştirilerden birincisi, Jonas ve Ward (2007: 170) tarafından ifade 
edilmiştir. Buna göre, kent bölge literatürü yeni coğrafi formların politik olarak nasıl 
kurulduğuna ve tüketim ve sosyal yeniden üretim etrafında gündelik eylem ve mücadelelerin 
nasıl yeniden üretildiğine sessizdir. İkincisi, Purcell’in (2007) iddia ettiği gibi kent bölgeler 
üzerine araştırmalar demokrasi meseleleriyle angajman bakımından zayıftır. İktisadi rekabete 
odaklanma mekanın politik mücadele alanı ve özne kurucu bir alan olarak kavranmasını 
güçleştirir. Bu nedenle de ekonomik küreselleşmenin işleyişi ile uyumlu olmayan tüm geri 
kalan şehirleri harita dışına itmektedir (Roy, 2009b: 819-830).  

Küresel şehir/dünya şehri literatürü belli şehirlerin sosyal- politik ve mekânsal 
gelişmesinin küresel ekonomi içerisinde “kumanda ve denetim” merkezleri olarak gördükleri 
işlevce biçimlendirildiği varsayımı ile hareket etmektedir. Güney ülkelerin büyük şehirleri de 
bu çerçeveden analiz edilmekte ve küresel şehirlerin Batıdan neşet eden bir kentleşme 
modeline yaklaştığı ifade edilmektedir. Ancak küresel şehir/dünya şehri kavramsallaştırması 
küresel düzeydeki aktörleri ve kurumları fazlaca belirleyici olarak değerlendirmekte ve yerel 
aktör ve kurumların önemini azaltmaktadır. Bu da büyük oranda Tokyo, New York, Londra 
gibi şehirlerdeki sonuçların benzerlerini güneyin çeşitli şehirlerinde arayan bir yaklaşım 
benimsenmesi ile alakalı gözükmektedir.  

Küresel şehirde üç tür eşitsizlikten bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi; sosyal 
eşitsizlik zengin profesyonel sınıflar ile düşük ücretli sektör çalışanları arasındaki sosyal 
kutuplaşma; ikincisi eşitsiz gelişme; sosyo-ekonomik ayrışma ve eşitsiz erişimin yol açtığı 
güvenlikli siteler ve yoksul gettoları; üçüncüsü politik eşitsizlik olup kentsel siyasetin büyük 
                                                
10  İstanbul’un Ankara ile bağlantı içinde, dünyanın önemli global politika bağlantı noktası (major global policy 

nexus) olacağı ifade edilirken, diğer önemli “kent ağları” ABD’de New York, Vaşington, Şikago; Çin’de, 
Pekin, Şangay, Hong Kong; Brezilya’da Rio de Janeiro, Sao Paolo, Brasilia; Doğu Akdeniz’de Kahire, 
Beyrut; Almanya’da Berlin, Frankfurt olarak sayılmaktadır.  



 

 
 

oranda büyüme odaklı politikaları önemseyen çıkar grupları lehine ve onlarca belirleniyor 
olmasıdır. Bu sonuçların Şangay, Mexico City, Kalküta için de geçerli olduğu ifade 
edilmektedir. Roberts, örneğin küresel piyasalar için üretim yapan üretici hizmetlerin küresel 
şehir literatürünün aksine Latin Amerika kent ekonomisi içinde önemli bir payı olmadığını 
değerlendirmektedir. Ayrıca küreselleşme birçok gelişmekte olan ülke için sanayisizleşme 
yerine sanayileşme üretmektedir ve dolayısıyla post-fordist şehirlerin mekânsal ve sosyal 
niteliklerini taşımamaktadır, örneğin sanayi bölgelerinde eski şehir merkezinin gerilemesi ve 
çöküşü olgusu gözlenmemektedir. Üçüncüsü küresel şehir küresel piyasalar için üretim 
imalatının koordinasyonunda şehirlerin rolüne odaklanmakta iken, şehirler çok farklı ürün ve 
hizmetleri ihraç edebilmektedir. Emek küresel şehirlerce üretilen önemli bir ihraç metası iken 
denizaşırı yerlerden gelişmekte olan ülkelere akan havaleler yabancı sermayenin doğrudan 
yatırımlarını aşabilmektedir. Turizm yine özellikle Asya şehirleri için önemli bir kentsel 
gelişme aracı olmaktadır. Kentsel turizm yer pazarlamasının önemli gündemini 
oluşturmaktadır. Turizm birçok farklı sektöre dolaylı katkı sağlamakta ve apart otel, 
pansiyonculuk, el sanatları işletmeleri ve restoranlar gibi küçük işletmeleri desteklemektedir. 
Dördüncüsü iş süreçlerinin dışarıya aktarılması kentsel gelişme ve emlak piyasasında önemli 
dönüşümler yaratmaktadır. Bununla birlikte şehirler STK’lar, dış yardımlar, uluslararası 
kurumlar vasıtasıyla ya da küresel suç ekonomisi vasıtasıyla başkaca küresel güçlerce de 
biçimlendirilmektedir. Bunlar kentsel dönüşümü tepeden değil de daha müzakere edilen bir 
süreç olarak görmeye yardımcı olacak faktörlerdir.  

3.3. Enformellik 

Küresel şehir yeniden ölçeklenen devlet ve çok uluslu şirketlerce (sermaye) 
biçimlendirildiği kadar insanlar ve kurumsal olmayan kültür tarafından da 
yapılandırılmaktadır (Sassen, 1997). Sassen’in enformelliği güneye ait bir olgu olmaktan 
çıkarıp New York gibi küresel kuzeyin büyük metropolünde izlerini süren çalışması ufuk 
açıcıdır. Gelir getirici faaliyet sürecine devletin düzenleyici, kurumsallaşmış müdahâlesinin 
olmadığı enformel ekonomi kuzeyin metropollerinde önemli bir yer tutmaktadır. Daha çok 
göçmen toplulukların yürüttüğü enformel ekonominin var olma sebebi; sadece göçmenlerin 
anavatanlarındaki ayakta kalma stratejilerini göç ettikleri ülke metropollerine taşımalarından 
kaynaklanmamakta, bu metropollerde formel ekonominin yapısal dönüşümü de enformelliği 
üretmektedir. Formel ekonominin dışında ve ona paralel gelişen enformel ekonomi, enformel 
ekonomide iş gören firmaların yapısı, tüketici- pazar-mekân ihtiyaçları önümüze üretimin 
yere bağımlılığına dair farklı bir tablo koymaktadır. Formel üretim arzının yetersizliği11 ya da 
güney ülkelerden fiyat rekabeti baskısı ile karşılaşması, kentsel yenileme-soylulaştırma gibi 
uygulamalarda emek yoğun, düşük beceri gerektiren inşaat işlerinin hacmi gibi hususlar 
enformel ekonomiyi yaşatmaktadır. Keza yine enformel ekonomide faaliyet gösteren 
firmaların bir kısmı rekabet edebilmek için ucuz emeğe ihtiyaç duyarken, birçok firma butik 
üretim yapar ve bunlar talebin yerel olması ve oldukça özel bir müşteri ve tüketiciye hitap 
etmesi nedeniyle şehre bağımlıdır (Sassen 1997, 2000). Enformel ekonomi göçmen 

                                                
11  Resmi taksilerin gitmediği yerlere giden korsan/Çingene taksiler, enformel çocuk kreşleri, düşük maliyetli 

mobilya üretim dükkanları, enformel oto tamircileri gibi örnekler bu çerçevede verilebilir. 



 

 
 

topluluklar arasında geliştiği gibi, soylulaştırılmış alanlarda da gelişebilmekte, şehrin geneline 
hizmet sunan enformel imalat alanları da oluşabilmektedir. New York 14. Cadde, İtalya’da 
Porta Portese, Singapur’da Serangoon Caddesi/ Mustafa Center gibi yerler elektronik, giysi, 
ucuz mobilya almak ve hafta sonları ailelerle birlikte gezmek için açık pazar görünümündedir 
ve yaşayan, işportacılarla dolu mekânlardır. Bu bölgelere gelenlerin çoğu alan dışındandır ve 
yüksek ciro yapılabilmektedir. Örneğin 14. Caddedeki et pazarı tüm restoran ve otellere 
hizmet etmektedir (Sassen, 1997).  

Bu bağlamda şehirlerin kumanda noktaları olarak, küresel pazar yeri olarak, bilgi 
ekonomileri için üretim sahaları olarak işlev kazandıkları doğru olmakla birlikte küresel 
şehirlerde aynı zamanda kadın emeğine, göçmenlere dayalı birçok enformel sektörde yer 
almaktadır. Güney için ise enformel ekonomi ile sınırlandırılamayan bir enformel yaşamın bu 
süreçte geliştiğini söyleyebiliriz (Bayat, 2000). 

Enformellik özellikle gelişmekte olan/güney ülkelerin en önemli niteliğidir ve kentsel 
büyümenin ve dönüşümün büyük oranda etkilediği yerler Rio de Jenario, Mumbai, Hong 
Kong gibi kentlerdir. Bu çerçevede de kent çalışmalarında küresel şehirler ve megaşehirler 
ayrımı yapılmaktadır. Mega şehirler güney ülkelerde yer alan, krizleri ile birlikte anılan -
büyük ama güçlü olmayan- şehirler olarak değerlendirilmektedir (Robinson, 2002: 547-548). 
Robinson Birinci Dünya Kentlerinin- küresel şehirler- model olarak görülüp, teori ve 
politikaların üretildiği yerler olduğunu, Üçüncü Dünya şehirlerinin ise (mega şehirler olarak 
okunabilir) sorun olarak görüldüklerini ve reforma ihtiyaç duyan yerler olarak irdelendiklerini 
belirterek, kent teorisinde asimetrik ihmali aşmak gerektiğine işaret etmiştir (Robinson, 2003: 
275).  

Güney’in şehirlerindeki enformellik konusunda Hernando De Soto (1989) The Other 
Path adlı kitabında “enformel ekonomi yoksul kitlelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta 
devletin kapasitesiz kalması karşısında bireylerin kendiliğinden ve yaratıcı cevapları” olarak 
tariflemiş ve The Mystery of Capital adlı kitabında (2000) “kahramanca girişimcilik” olarak 
adlandırmıştır. Bu yaklaşımın enformellikle formelliği birbirinden ayrıştırarak tanımladığı 
belirtilmekte ve en nihayetinde modern ve formel ekonomiye entegre olacağı 
değerlendirilmektedir (Roy, 2005: 148). Bu yaklaşım ayrıca devletin rolünü gereksizleştirip, 
yoksulu kendine yardım modeline yaslanan bir çözüme yönlendirmektedir. Roy (2005) 
enformel sektör nosyonunu reddeder ve enformelliğin bir kentleşme tarzı olarak okunmasını 
önerir. Nezar alSayyad ile birlikte yazdıkları eserlerinde kentsel enformelliği kentsel dönüşüm 
sürecini yöneten normlar sistemi ve örgütleyici ilke olarak tanımlarlar (Roy ve AlSayyad, 
2004).  

Üçüncü  Dünya literatürü enformellik meselesine 3 katkı sağlamaktadır: 

Enformellik devletin kapsamı dışında değil içinde yer almaktadır. Formel ve formel 
olmayanı belirleyen devlet gücüdür. Birçok şekilde devletin kendisi enformelleşmiş yollarla 
işlemektedir, dolayısıyla coğrafik bir esneklik kazanmaktadır, bu birikim ve meşruluğun 
formel mekanizmalarına sahip değildir. Brenner’den ödünç kavramlarla bunlar “devlet 
mekanlarıdır”. Master planların ve devlet normlarının ihlali ve devletin enformel yaptırımları 



 

 
 

ile şekillenmektedir: düzenlenmemiş bir alan değildir yani ekstra yasal-sosyal- söylemsel 
düzenlemeye tabidir. 

Enformellik ekonomik sektörden daha fazla birşeydir. Mekanın üretilme tarzıdır (Roy 
and Alsayyad, 2003). Enformellik eşitsiz bir mekânsal değer coğrafyası üretir ve yaratıcı 
yıkıcı bir kentsel mantığı kolaylaştırır. Yani enformellik karın ve değerin üretilmesinde 
oldukça etkili bir mekânsal sabittir. 

Enformellik önceden kamusal alanda ve kamu arazilerinde yaşanırken bugün tümüyle 
özelleşmiş ve piyasalaşmış bir kentsel formasyonun önemli mekanizmasıdır. Sınıfsal gücün 
ifadesidir. Enformellik 21. Yüzyıl küresel güney şehirlerin metropolitan mekanının temel 
üretim tarzıdır. Roy bu çerçevede madun enformelliği ve elit enformelliği ayrımını yapar. 
Tabandan enformellik yoksullukla ilgili iken, tepeden enformellik devletle ilişkilidir. Yerel 
yönetimler oyunun kurallarını koyarlar ama aynı zamanda deregülasyonu, yasal belirsizliği ve 
kendi kurallarına istisnalar tanımayı da birarada yaparlar. Devletin planlama ve hukuk 
aygıtının neyin formel neyin enformel olduğunu belirleme gücü vardır. Devlet gücü 
meşruluk/gayrı meşruluk kategorilerini yeniden üretir. Kent yönetimleri neyin formel ve yasal 
neyin enformel ve illegal olduğu ve illegal/enformel olanı suçlulaştırma faaliyetine katılır. 
Kamusal mekana erişim ve kullanım, kamu hizmetleri ve kamu ihaleleri tepeden ve tabandan 
enformelliklerin çekiştiği bir alanı temsil eder. Sokak satıcıları bu çekişmenin bir örneğidir.  

Enformellik çerçevesinin eşit önemde bir diğer katkısı mobilizasyon, aktör, direnç 
formları konusundadır. Kent teorisi uzun zaman yoksulların ve marjinallerin iktidar 
karşısındaki eylemleri ile ilgilenmiştir. İktidar eylemlerini açıklamak direnç eylemlerinden 
çok daha iyidir; büyüme makinaları, kentsel dönüşüm politik rejimleri- düzenleme tarzı ve 
kent girişimciliği kavramlarında olduğu gibi. Enformellik üzerinde 3. Dünya literatürü ise 
mobilizasyon ve direnç konusunda farklı bir çerçeve sunar. Örneğin Bayat’a göre “Ortadoğu 
şehirleri bağlamında” kentli enformellerin mekan talebi ve tasarrufu- “sıradanın sessiz 
tecavüzü” adını verdiği olguyu ve sokak siyasetini oluşturmaktadır, ya da Appadurai’nin 
“tabandan yönetimsellik” dediği olguyu. Kentsel hareketler bölümünde bu konu daha detaylı 
incelenecektir. 

3.4. Sosyal ve Mekansal Kutuplaşma, Dışlanma ve Kaynaşma 

Küreselleşme ve ekonomik yeniden yapılanmanın sosyal yapı üzerindeki etkileri üç 
ana eksende tartışılabilir. Birincisi küresel şehirler/küresel kent bölgeler aynı zamanda yoğun 
olarak göç almakta, bu da kültürel ve demografik açıdan heterojen bir sosyal yapının 
oluşumunu getirmektedir. İkincisi küresel şehirler/kent bölgelerin ayrıca mekânsal 
morfolojileri de değişmektedir. Birçok metropolitan bölge geçmişte bir ya da iki tane 
tanımlanmış şehirden oluşuyorken, bugün daha çok merkezlidir veya çok kümelenmeli 
yığılmalardan oluşmaktadır. Örneğin Şangay 30 milyon kişinin yaşadığı bir kent bölgedir. 
Küresel kent bölgelerde çeper şehirlerin ve kenar şehirlerin hızlı bir büyümeyle karşı karşıya 
olduğu bilinmekte olup, önceden kırsal alan ya da çeper olan yerler hızla kent merkezleri 
haline gelmektedir. Bu çerçevede de kent, kent dışı- banliyö- kır vb. tüm yerler arasındaki 
sınırlar gittikçe erimektedir. Küreselleşme ve ekonomik yeniden yapılanmanın diğer bir 



 

 
 

sonucu, üçüncüsü, zengin ve yoksul arasındaki makası ekonomik-sosyal ve mekânsal olarak 
artırmasıdır (Scott 2001).   

Küresel ekonomik yapılanmanın sosyo mekânsal okumalarında, zenginlik ve refah 
ürettiği kadar; sanayisizleşme, esnek üretimin yaygınlaşması, Keynezyen devletin geri 
çekilmesi ile yoksulluğu da yaygınlaştırıp, derinleştirdiği, kentlerde kutuplaşmayı artırdığı, 
ayrışma ve dışlanma ürettiği sıklıkla dile getirilmektedir (Marcuse ve van Kempen, 2000b: 
250). Ralf Dahrendorf (1995: 39) örneğin “küresel rekabetle mütemmim sosyal çözülme 
koşulları açığa çıkmaktadır” tespitinde bulunmaktadır. Küresel kentlerin ayrıca ırkçılık ve 
etnik temelli ayrımların daha keskinleştiği, korku ve güvensizlik atmosferinin yoğunlaştığı 
kentler olduğu ifade edilmektedir (Tallon, 2010:79). Sanayi sonrası şehirlerin sosyo-mekansal 
bileşimi sıklıkla ikili (Mollenkopf ve Castells 1991;) bölünmüş (Fainstein vd. 1992), 
parçalanmış (Burgess 2002); kutuplaşmış (Sassen 1991, Friedman 1986) ve ayrışmış (Massey 
ve Denton 1993) olarak ele alınır.   

Esasen rekabet ve ekonomi odaklı bir dönüşüm ve sosyal yapıyı bu bağlamda ele 
almanın ciddi bir eksiklik olduğu bir gerçek. Sosyal yapının kendini sürdürebilmesi rekabet 
merkezli bir iktisadi dönüşümle olabilecek bir hedef değildir. Toplumun kendini yeniden 
üretilebilmesi için yaşam kalitesinin belirli bir aşamaya getirilmesi gereklidir. Diğer bir 
ifadeyle, açık alanları korumak, ulaşım için harcanan süreyi kısaltmak, kamu ulaşım sistemini 
geliştirmek, ödenebilir fiyatta konut sunumunu gerçekleştirmek, hizmetlere ulaşılabilirliği 
kolaylaştırmak ve sadece küreselleşme sürecinde öne çıkan iş olanaklarını değil, aynı 
zamanda iyi ücretleri olan mevcut işleri korumak toplumun kendini yeniden üretebilmesi için 
gereklidir (Eraydın 2015). Bu nedenle de küreselleşme sürecinden daha fazla pay almak 
ötesinde ekonomik gelişme sürecinin getirilerinin farklı sosyal grupların yaşamlarını 
değiştirecek olanaklara ulaşmak için gösterdikleri çabalar ve izledikleri yol önem 
kazanmaktadır. Bunun gerçekleştirilememesi kutuplaşmış, bölünmüş, ayrışmış bir kentin ve 
kentsel yaşamın üretilmesine yol açacaktır. Bu çerçevede yönetimlerin 1990’ların ikinci 
yarısından itibaren sosyal boyutu ve sivil toplumu odağına alan, “topluluk kaynaşması 
programlarına”, “sosyal içerme”, “sosyal çeşitlilik”, “sosyal kent” uygulamalarına ağırlık 
verdiklerini belirtelim. Küreselleşmenin yerel bağlamlarda ne derece benzer ve aynı şiddette 
bir derin kutuplaşma ürettiği ve ne derece tüm şehirleri kuşatan bir mesele olduğunun 
tartışılmaya muhtaç bir konu olduğunu söyleyelim. Bu süreçte kentsel dönüşüme etkide 
bulunabilecek yerel dinamiklerin izlerini sürmek oldukça anlamlı sonuçlar ortaya 
koyabilecektir.  

Öncelikle ifade edelim ki kutuplaşmış/bölünmüş/ ayrışmış kent tartışmasını kuran 
süreçler bir önceki bölümde ortaya koyduğumuz sanayisizleşme ve imalat sanayisinin 
kuzeyden güneye taşınması ile bağlantılı olup, şehirlerin ekonomik temelinin mesleki ve gelir 
yapısının bir yandan yüksek ücretli, nitelikli işlerin diğer yanda düşük becerili ucuz işlerin 
artması ile değişmesi sonucu artan ikileşme ve kutuplaşmanın standart bir sonucu olarak 
açıklanır. Açık pazarlar ve enformasyon teknolojileri sayesinde yönetim merkezleri-üretim 
sahaları- hizmet alanlarının birbirinden ayrıştırılabilmesi ve üretimin nispeten mekândan 
bağımsızlaşması sermayenin ulusötesileşen hareketliliğini olanaklı hale getirdi. Bu dinamik 
ülkeleri ve şehirlerini küresel sermayeden pay almak için kıyasıya bir rekabet içine girmeleri 



 

 
 

sonucunu doğurdu. Neticede rekabet, hizmetler sektörünün artışı ve sermayenin hareketliliği 
doğrudan ya da dolaylı olarak küresel şehirlerin sosyal yapısını kutuplaştıran sonuçlar üretti: 
Bir yandan küresel şehir olgusu ile ileri üretici hizmetler için nitelikli işgücü ihtiyacına 
yönelik artan talep, işçiler arasında yüksek gelir elde eden, yönetici bir elit tabakayı oluşturdu. 
Örneğin New York sakinlerinin önemli çoğunluğu (%38) profesyonel ve yönetici 
mesleklerindendir. Kent merkezinde yaşayıp yüksek ücretlerle çalışan bu yönetici ve 
profesyonel elitin yaşam tarzı kent ekonomilerinin canlandırılmasına ve kent merkezindeki 
mahallelerde soylulaştırmaya hizmet etmektedir. Ancak diğer yandan gerek ulusötesi elitin 
yaşam tarzı gerekse ulusötesi firmaların rekabeti enformelliği ve düşük nitelikli işleri 
beslemektedir. Bu türden firmalar karlılıklarını artırmak için hizmet maliyetlerini 
düşürebilmek adına kayıtdışı göçmenleri kullanmakta ve taşeronlaşmaya gitmektedir. Yine, 
kentteki ulaşım, temizlik, inşaat, turizm, eğlence, gibi hizmet alanlarında düşük becerili 
işgücüne ihtiyaç vardır. Sonuç düşük gelirli geniş bir işçi tabakasının oluşmasıdır. 
Yoksulluğun yeni veçheleriyle ve yeni dinamikleriyle tekrardan gündeme geldiği bu 
yenidünya Keynez’in dünyası değildir. Artık Schumpeter’in dönemi başlamıştır. Esneklik, 
sosyal güvencesizlik ve sosyal devletin gerilemesi bu döneme damgasını vurmuştur 
(Critchley, 1995). Bu çerçevede şehirlerde, yüksek gelirli finans, sigortacılık, reklamcılık ve 
danışmanlık kadar, düşük nitelik-düşük ücret içeren inşaat, otel ve büro hizmetleri, temizlik 
gibi alanlar eş zamanlı büyümekte; düşük nitelikli-düşük ücretli bu işler bir aileyi 
geçindiremezken, yoksulluk ve dışlanma yaşanmaktadır. Şehirlerin ekonomik temellerini 
değiştiren küresel dinamikler toplumdaki gelir ve meslek dağılım yapısını köklü şekilde 
değiştirmiş, fark sadece gelir grupları arasında oluşmakla kalmamış, göçmenler ve 
ırk/etniklikler arasındaki makas da açılmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda geniş bir çalışan sınıf vardır ancak birleştirici bir ideolojiden yoksundur; 
işsiz, yarı nitelikli ya da niteliksiz, yarı zamanlı, düşük ücretli çalışanlar, etnik girişimciler ve 
sınıfaltı kesim kendisini geleneksel emek olarak görmemektedir. Aynı süreçte gelişen esnek 
sözleşmelerin yaygınlaştırılarak risklerin şahsileştirilmesi, istihdamın enformelleşmesi, 
taşeronlaştırma süreci ücretlerin düşmesine neden olmakta, kolektif eylemleri güçleştirmekte, 
sınıf ilişkilerini zayıflatmaktadır (Kurz ve Nikolei, 2001). Zaten Avrupa’da kaybedenlere 
özgü bir adlandırma olan sosyal dışlanma kavramı,12 küresel ekonomi-politik yapılanmaya 
uygun şekilde mülkiyet ve üretim eksenli sınıfsal ayrımlardan kaynaklı eşitsizlik 

                                                
12  Latin Amerika’da marjinalleşme, Anglo Sakson dünyada ise sınıf altı ile karşılanmaktadır. Dışlanma 

kavramı, 1970’li yıllarda Fransa’da sosyal yardımlara referansla ve bu yardımlardan yararlanamayan 
kesimleri içerecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllarda ise refah devletinin yetersiz kalıp, 
teknolojik değişme ve ekonominin yeniden yapılanması ile şekillenen “yeni yoksulluk ve eşitsizlik” ile 
ilişkilendirilmiş bir kavram olmaya başlamıştır. Sonraki süreçte uzun dönemli işsizlikten, emek piyasalarının 
enformelleşmesine, refah devletinin gerilemesinden aile bağlarının/dayanışmanın, milli kimlik ve aidiyetin 
zayıflamasına kadar sosyal yapıda meydana gelen çözülmeler dikkate alınarak içeriği genişlemiştir. Sosyal 
dışlanma kavramı içeriğindeki bu gelişmeye paralel olarak, önceleri ana topluma uyum sağlayamayan 
kesimleri, sosyal yardımdan yararlanamayan/sosyal güvencesi olmayanları analiz ederken, kavram gittikçe 
daha geniş grupları içine almıştır. Bugün dışlanma üzerine yapılan ampirik çalışmalarda işsizler, niteliksiz 
işlerde çalışanlar, topraksızlar, göçmenler, etnik-dini-kültürel azınlıklar, kadınlar, engelliler, diplomasız 
gençler, sosyal yardım alanlar gibi belirli dezavantajlı kesimlerin ele alındıkları gözlenmektedir (Silver, 
1994). 



 

 
 

kavramsallaştırmasını yatay bir eksene, Durkheimci bir çizgiye kaydırmaktadır (Kurz ve 
Nikolei, 2001).  

Ayrıca bu tür şehirlerde göçmenler hem ucuz işgücü olarak hem de özellikle küçük 
firmalar ve konfeksiyon, elektronik gibi çeşitli esnek düzenlemelerin sözkonusu olduğu 
sektörlerde girişimciler olarak önemli roller oynayabilmektedir. Ancak konut, eğitim ve 
uygun entegrasyon araçlarının olmadığı durumlarda kentlerde gelişen enformellik ve etnik 
ekonomiler, ayrımcılıkla birlikte işleyen ikili işgücü piyasası etnik kimlikleri öne 
çıkarmaktadır. İşe girmenin, yeni bir iş kurma ya da yeni bir pazara açılmanın etnik kimlik 
temelinde fırsat yarattığı ve dayanışma ürettiği durumlar etnik kimliklere güç 
kazandırabilmektedir.  

Ayrıca işsizler de diğer bir dezavantajlı kesimi oluşturmaktadır. Bugün yaşanan büyük 
dönüşümün sonuçlarından birisi imalat sanayinde yaşanan iş kayıplarının hizmetler 
sektöründe yaratılan yeni iş imkânlarından fazla gerçekleşmesi, bu nedenle işsizlik sorununun 
gelişmesidir. Örneğin 1971-2001 döneminde Birleşik Krallığın 20 büyükşehri 2,8 milyon iş 
yitirmiş, 1,9 milyon hizmetler sektöründe yeni iş yaratılmıştır. İşsizlik uzun dönemli olmaya 
başlamış ve iş bulmaktan umudunu kesenlerin sayısı artmıştır. Bu durumdan en çok muzdarip 
olanlar gençler, orta yaşlılar, göçmenler ve etnik azınlıklar olmuştur (Talloon, 2010: 12). 
İstihdam sosyal kaynaşmanın çok önemli bir unsuru olup, sosyal bağlar ve dayanışma 
üretmekte, tüketimi belirlemekte, bireylere özerklik, tanınma imkânı ve nihayetinde rekabet 
gücü sağlamaktadır. Tersinden işsizlik ve buna dayalı yoksulluğun aile içi şiddet, boşanma, 
alkolizm gibi travmalar, psikolojik hastalıklar, intiharlar ve suç gibi sosyal patolojilere neden 
olduğu bilinmektedir. İşsizliğin sonuçları kadar sanayisizleşme ile birlikte ekonomik 
büyümesini başkaca işlevler edinerek geri kazanan bazı kentlerin aşırı göç alması ya da 
nitelikli göç alması ile birlikte özellikle ekonomik alanda rekabetin yarattığı yerli tepkisinin 
oluşması da vurgulanması gereken sorun alanları olmaktadır. 

Ekonomik yeni yapılanmaya eşlik eden politik reformlar da küresel şehirlerin sosyo-
mekânsal kutuplaşmasını derinleştiren sonuçları dolaylı şekilde üretmektedir. Thatcher’ın, 
Kohl’ün ve Reagan’ın iktidara geldiği “yeni sağ” siyasetin ülkelerin rekabette geride 
kalmışlık duygusuyla örülü halkın sağduyusuna seslenerek neoliberal politikaları başlattıkları 
dönem aynı zamanda sosyal devlet politikalarının azaltıldığı/tasfiye edildiği ve yoksulluğa 
ilişkin yaklaşımın da değiştiği dönemdir. Sözkonusu dönemde Thatcher Viktoryen değerlere 
dönmek gerektiğini ifade ederken, yoksulluğu “hak eden” ve “hak etmeyen” ayrımını 
derinleştiren bir söylemle, sosyal devlet uygulamalarını da “bağımlılık ve tembellik ürettiği” 
tezi üzerinden eleştiriyordu. Bu çerçevede yoksullar varsılların kendilerine “şüphe ve kaygıyla 
baktıkları”, “haksız kazanç” sağladıklarını düşündükleri kesimleri oluşturmakta idi. Düşük 
gelirli aileler, sosyal devletin geri çekilmesi; sosyal yardımların azalması, temel hizmetlerin 
özelleştirmeleri neticesinde yoksulluk ve dışlanma sorunları yaşarken, konut, eğitim, sağlık 
gibi hizmetlere erişimdeki eşitsizlikler can yakıcı hale gelmiştir. Güney için emek piyasaları 
yanı sıra kredilere, teşviklere ve arazilere erişim gibi piyasa yaratan diğer süreç ve 
mekânizmalara erişim, illiberal devlet, toplumsal cinsiyet, sivil ve siyasal hakların 
kurumsallaşmaması ve bu çerçevede genel olarak ‘eksik vatandaşlık’ meselesi olarak daha 
derinden yaşanabilmektedir. Bireyselleşme ve aile ve akrabalık ilişkilerinin çözülmesi, 



 

 
 

boşanmaların artması ve tek ebeveynli ailelerin çoğalması yoksulluk ve dışlanma riskini 
artıran sosyal yapıdaki değişimlerdir. Diğer yandan geçinme stratejileri çerçevesinde özellikle 
göçmen ailelerde kadınların ve çocukların çalışması ile kadın ve çocuk yoksulluğunun 
görünür hale gelmesi yine bu süreçte gelişmektedir. Göçmen kadınların enformel alanda 
çalışma yaşamına girmesi, erkek egemen kültüre dayanan aile içi ilişkileri değiştirme 
potansiyeli taşımaktadır. 

Bazı yazarlara göre 1980 sonrası küresel şehirleşmenin güneydeki bir sonucu dışlanan 
ve enformelleşen madun kesimin genişlemesi ve eski orta sınıfı da içerir hale gelmesidir. 
Örneğin Asef Bayat’a göre Mısır’da Ashwaiyyat olarak adlandırılan enformel topluluklar 
Mısır’ın kentli nüfusunun yüzde kırk beşini oluşturmaktadır (Bayat, 2007). Bayat “sıradanın 
sessiz tecavüzü (quite encroachment of ordinary)” kavramı ile güneydeki enformel 
toplulukları anlamaya çalışır. Buna göre yoksulların habitusu haline gelen enformel yaşam 
esneklik, pragmatizm, pazarlık, ayakta kalmak için sürekli mücadele ile belirlenir ve güneyin 
kentli madunları kaçak yapılaşma, kaçak hizmet kullanımları, kayıtdışı çalışma, korsan üretim 
ile devletin, güçlünün ve zenginin hayat alanlarını “sessizce istila ederek” kendi yaşam 
alanlarını genişletirler (Bayat, 2000). Bu alanlara ilişkin yönetimlerin siyasaları da 
enformelliğe göz yummaktan kentsel dönüşüm projeleri ve diğer araçlarla formelleştirmeye 
yönelmektedir. Ortadoğu’da enformellikler formalize edilerek yönetilmektedir. 
Formelleştirme kent mekanını hem bürokratlar- kent yöneticileri hem de komşularla pazarlık 
ederek üretmeyi getirmektedir. Appandurai (1996) bu süreçte yoksulların temsil ve mekan 
talebinde bulunduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade eder. Mumbai gibi büyük 
kentler daha çok yeni hizmet sektörü ile alakalı zenginliğin hem de yoksulluğun aşırı biriktiği 
yerlerdir. Yoksullar arasındaki hareketler bu çatışmayı mobilize eder ve şehri ve kaynaklarını 
mücadele nesnesi haline getirir.  

Kutuplaşma tezi sosyal kutuplaşmayla atbaşı giden bir mekansal kutuplaşma iddiasını 
da ifade eder. Mekansal olarak ayrışmış şehir içindeki gettolar, banliyölerdeki gecekondu 
alanları ve etnik işçi sınıfı nişleri ve güvenlikli siteleri ile mekânsal olarak da kutuplaşmış 
durumdadır. Kentsel mekânın metalaşmasının yaşandığı bu süreçte kentlerin hem merkezi iş 
alanları hem de konut bölgeleri dönüşüm baskısı altındadır. Özellikle 1980’li yıllarda emlak 
piyasasının uluslararası nitelik kazanması ile kentsel mekânda ve rant makasının yüksek 
olduğu yerlerde gayrimenkul geliştirme süreci yaşanmakta, kuzeyin ve güneyin küresel 
şehirlerinin merkezlerinde yüksek teknolojili, yüksek katlı ofis ve rezidanslarıyla gökdelenler 
geliştirilmektedir. Ayrıca merkezde ve yakın çevresinde nitelikli işgücünün ve yönetici elitin 
sosyo-ekonomik statülerine uygun tercihleri soylulaştırma süreçlerini getirmektedir. Esasen 
genel olarak varsılların dışlayıcı güvenlikli siteler şeklinde kümelenme davranışı içinde 
oldukları görülmektedir (Marcuse, 2005). Kuzeyde merkezdeki bu yerler çoğunlukla işçi 
sınıfınca yerleşilen alanlar olduğu için soylulaştırma ve yerinden etme eş zamanlı 
gelişmektedir. Nitekim Asef Bayat (2012) neoliberal olarak adlandırdığı şehirlerin merkezden 
çepere taşınma ve müreffeh kesimler için içe kapanma şeklinde diyalektik iki gelişmeye sahne 
olduklarını ifade etmektedir.  



 

 
 

“Güneyin süper zenginleri, yeni teknik sınıf ve hayat tarzı satan emlak 
geliştiricileri ile komşu olmaya başlar. Alt sınıflar kendi ağır varlıklarını sokağa 
ve dış kamusal alanlara genişletip sessizce istila ettikçe, sanki her yerdelermiş gibi 
görünürleştiklerinde, zengin mülksüzün sosyal tehlikelerinden kendi kapalı ve 
dışlayıcı- lüks bölgelerine doğru çalışmak, sosyalleşmek ve hatta ibadet etmek 
için çekilme eğilimi gösterirler: özel plajlar, özel siteler, muhitler, korumalı barlar 
gibi. Kahire gibi şehirlerde küresel zengin sıradan insanın ibadet yerlerine çok 
nadiren gider. Onlar dışlayıcı ve mahsusen habitat oluşturmaya yöneliyorlar” 
(Bayat 2002: 115).  

Ananya Roy ve Nezar alSayyad bu yeni mekansal kutuplaşmayı «ortaçağ» analitik 
aracı ile anlaşılabileceğini ifade ederler.  Onlar’a göre ortaçağ modernliğinin yaşandığı 
bugünkü şehirler ortaçağ tipi kapalı yerleşimlerdir, ancak buralar sadece yoksulların mekanı 
olarak görülmezler, kentli elit de surlarla çevrili güvenlikli bölgelerinde yaşamaktadır. 
Alsayyad ve Roy’a (2006) göre örneğin Sao Paola gibi yerlerde kentli elit sokakları 
kullanmaz, helikopteri esas alan bambaşka bir dolaşım ağı kullanırlar. Kapalı yerleşimler 
devleti ikame etmektedir: özel mülkiyet sahipleri kendi normlarını vazeden özel yönetişim 
sistemleri kurmaktadır. Diğer yandan enformel alanların yönetimi de gittikçe daha fazla dini 
radikal gruplara kalmıştır. Vatandaşlık daha çok dine rabıtalanmıştır. Latin Amerika’da 
örneğin Rio favelalarında İlaç şirketleri, Ortadoğu ve Güney Asya’da örneğin Kahire, Beyrut, 
Mumbai’de fundamentalist dini gruplar devletin sosyal yardım alanında yerine geçmiş ve 
kentsel mekanı İslami anlayışları doğrultusunda belirlemiş durumdadır. Ortaçağda meslekler 
ne kadar önemliyse bugünde mülkiyet o derece önemlidir ve kamusal mekânlar gittikçe 
özelleşmekte, özel düzenlemelere tabi mekanlar çoğalmaktadır. Keza yine ayrışma konut 
bölgeleri ile sınırlı gelişmemekte, diğer mega proje alanları ve eğlence bölgeleri de 
ayrışmaktadır. Bu nedenle çok parçalı bir kentsel ayrışmadan söz etmek gereği vardır 
(alSayyad ve Roy, 2006).  

Bu dönemde gelişen en yeni olgulardan biri karma yaşam alanları ve gündelik işleyişi 
ile kentten bağımsızlaşmış kenar/uç şehirlerin oluşmasıdır. Literatürde yer bulan “edge city” 
aynı zamanda varsılların güvenlikli sitelere/duvarlar arkasına aldıkları yaşam alanlarında 
sosyalleşme mekânları, spor-rekreasyon, çalışma, konut alanlarının bir bütün olarak 
bulunması ve kentten gittikçe bağımsızlaşmalarıdır.  

Diğer yandan kentsel mekânın metalaşması düşük gelirlilerin ödeme gücüne göre 
mekânlara erişimleri konusunda ciddi eşitsizlikler üretmeye başlamıştır. Kamusal alanlara, 
hizmetlere, konuta erişemeyen gruplar açısından sosyal dışlanma sorunu yaşanmaktadır. Bu 
dışlanma ayrımcı uygulamalarla pekişmektedir. Kuzeyde yüksek yoksunluk ve dışlanma 
alanlarının sanayisizleşme sürecinden etkilenmiş, eski sanayi şehirlerinde ve büyük 
metropollerde ve şehir içinde düşük eğitim, işsizlik, düşük gelir ve kötü konut koşulları gibi 
göstergeler bakımından ölçüldüğünde belli mekânlarda yoğunlaştığı gözlenmektedir. Sosyo-
ekonomik ve mekânsal hareketliliği engellenmiş yoksul kesimlerin ödeyebilecekleri konut 
imkânları gittikçe daralmakta ve düşük kiralı, düşük nitelikli konut bölgelerinde yoğunlaşma 



 

 
 

artmaktadır. Merkezde uygulanan soylulaştırma uygulamaları da yoksulları yerinden ederek 
bu sonuca hizmet etmektedir. 

Kentsel mekânda meydana gelen bu dönüşümlerle şehrin temas ve karşılaşma üretme 
imkânı kısıtlanmaktadır. Oysa Sennet’in ifade ettiği gibi şehirler yabancı ile karşılaşılan 
yerlerdir. Sennett “Kamusal İnsanın Çöküşü” adlı eserinde şu tezi ileri sürer: kamusal alanda 
insan öteki ile iletişim kurabilmeli ve kamusal alan kişiye kendini anlama ve varoluşunu 
tamamlama imkânı vermelidir. Yahut Lefebvre’e göre kentsel deneyimi belirleyen şey farktır. 
Karşılıklı tanıyarak, birbirlerini test ederek, birbirilerini bildikleri yerdir. Bu yönüyle de farklı 
sosyal muhitler, alt kültürler ve yaşam tarzlarının bireyselleşmesi kentleşmenin bir parçasıdır. 
Elbette konut bölgeleri bakımından ayrışan şehrin çalışma alanlarında ya da toplu taşımda 
veya park, çocuk oyun alanları gibi kamusal alanlarda karşılaşma ve etkileşim üretme 
potansiyeli vardır. Ancak konut bölgesi ile sınırlı kalmayan eğlence, dinlenme, kültür 
alanlarına da yayılan ayrışma nedeniyle kesimler arasında etkileşim sunamayan kentlerde 
birlikte yaşama değerleri çözülebilmektedir. Bu uyarımızın değerini kuzeyin göçmenlerle 
imtihanında müşahede edebiliriz. Göçmenler kuzeyde çoklukla daha önce gelen göçmenlerle 
aynı yere yerleşmek suretiyle konut bölgeleri ve mahalleleri ile etnik kümelenmeler 
oluşturmaktadırlar. Birçok gelişmiş ülke, istihdam ihtiyacını önemli oranda göçmenler 
üzerinden karşılarken göçmenlerden kalıcı statüye kavuşanlarının ev sahibi toplumla yeterince 
kaynaşmadıkları; kurumlara güvensizlik ve düşük oy verme davranışları ile siyasal ayrışma 
içinde oldukları, bulundukları ülke değerlerini benimsemek yerine kendi kültür köklerini 
korudukları, ayrı yerlerde yaşamakla kalmayıp, ayrı yerlerden alışveriş ettikleri, ayrı yerlerde 
okullaştıkları, ayrı emlakçıları kullandıkları ve nihayet paralel yaşam içinde oldukları 
yönündeki tartışmalar da ortaya çıkmaktadır. Avrupa eliti de Afrikalı-Asyalı ve özellikle 
Müslüman göçmenler yani “yabancı istilası” karşısında güçlü bir endişe ifade etmektedir. Bu 
çerçevede, paralel yaşam tehlikesi, Avrupa varoşlarında Amerika gibi gettolar oluşmakta 
mıdır yönündeki sorular Amerika ve Avrupa’nın sıcak gündemini oluşturmaktadır (Duman, 
2011).  

Konut bölgelerinin ayrışması, şehrin karşılaşmaların ve temasların mekânı olmaktan 
çıkışı ve duvarlarla örülmeye başlayan kentin dışlayıcı bir karakter taşımaya başlaması, 
kesimlerin gündelik hayatta birbirine değmeden yaşamasına, birbirlerine karşı önyargı 
beslemelerine ve önemli sosyal kaynaşma sorunlarına yol açmaktadır. Alver, sosyal ve 
mekânsal ayrışmanın tezahürü olan duvarların bir anlamda kopuşun da somut hali olarak 
görülebileceğini belirtir. Duvar ayrılığın yanında seçkinliği, ulaşılmazlığı, izole olmayı, steril 
olmayı da beraberinde getirmektedir. İki ayrı dünya arasındaki keskin ve iptal edilemez bir 
sınıra dönüşmektedir (Alver, 2007: 97).  

Etnik olarak ayrışmış konut bölgeleri örneğin İngiltere’de 2001 yılında kuzey 
vilayetlerinde yaşayan Müslümanların ayaklanmasının müsebbibi olarak değerlendirilmişti 
(Duman, 2011). Keza yine İslamofobinin yükselişinde kesimler arasında temas ve etkileşimin 
olmamasının ve bilinmeyene önyargı geliştirilmesinin payı olduğu değerlendirilmektedir. 
Cantle’ın (2005: 70) Topluluk Kaynaşması Raporunun tespiti genelde ev sahibi topluluğun 
daha iyi konumları tutup, daha soylu ve rantı yüksek mahallerde ve daha müreffeh şekilde 



 

 
 

yaşarken, azınlıkların daha düşük sosyo-ekonomik statüye sahip olduklarıydı (Duman, 2011). 
Benzer şekilde Amerika’daki araştırmalar Amerikanın bölünmüş bir toplum olduğunu, 
Zenciler ve Hispaniklerin gettolaştıklarını, Afrikalı Amerikalılar ve beyaz Amerikalıların 
farklı yaşam sürdüklerini, beyaz ve zenci Amerikalıların tek ortak televizyon programının 
pazartesi akşamları yayımlanan futbol olduğunu, Afrikalı Amerikalıların da eğitim ve 
ekonomik refahları yükseldikçe yine ayrı konut bölgelerinde yaşamaya devam ettiklerini, her 
kentte “zenci milyonerler için güvenlikli gettolar” oluşmasına tanık olunduğunu, ortaya 
koymaktadır (Phillips, 2004). 

Mekânsal olarak ayrışma yaftalamaya da muhatap olabilmekte ve bu yerler güvenlik 
endişeleri, suç ve şiddetle birlikte anılır hale gelebilmektedir. Bu sadece dışarıdakilerce 
üretilmemekte, o yerde oturanlar da kendilerini ayırt edebilmek için bu ayrışma ve 
yaftalamanın yeniden üretimine katkı sağlayabilmektedir. Kamu otoritelerinin bu mahallelere 
bakışı da bu yaftalamadan nasibini çoklukla almaktadır. Bunun neticesinde ise o mahallede 
oturanlara yönelen kamu hizmetleri ve sunulan imkân ve fırsatlar da daralmaktadır. Bu 
çerçevede bu türden alanların topluluk geliştirme, sosyal kent programları ve mahalle 
yenileme projeleri için öncelikli hedefler olduğu da ifade edilmelidir.  

Son bir notla bu bölümü bitirelim. Tüm şehirler benzer şekilde artan kutuplaşma 
sunmayacaktır. Farklı şehirlerdeki sosyo-mekansal dönüşümler her bir şehirdeki küresel 
süreçler ve yerel koşulların etkileşimi sonucudur. Örneğin Refah sistemlerinin etkinliği 
ülkeden ülkeye değişmektedir, dolayısıyla refah sistemlerinin güçlü olduğu Hollanda ve İsveç 
gibi ülkelerde sosyal değişimleri tartışmak devletin yeniden dağıtıcı rolünün azalmasıyla 
anlamlı olacaktır. Peki aynı durum refah sistemlerinin olmadığı ya da çok zayıf olduğu Kore, 
Rusya gibi örneklerde de anlamlı mıdır? Ayrıca kutuplaşma tezi sadece yerel farklılıkları 
ihmal etmesinden kaynaklı olarak eleştirilmemektedir, aynı zamanda hizmetler sektörünün 
yükselişi gibi makro ekonomik gelişmelerin etkilerini aşırılaştırması yönünden de eleştirilere 
muhatap olmaktadır. Küresel şehirlerin karmaşık ekonomik yapılanması nedeniyle hizmetler 
sektörü kentsel istihdamın küçük bir parçasını oluşturmaktadır. O halde şehirlerin sosyal 
yapıları nasıl mesleki yapılarında meydana gelen sınırlı değişime cevap olarak önemli ölçüde 
dönüşmektedir? Küresel şehirde yaşanan bu mekânsal kutuplaşmanın ne derece yeni bir olgu 
olduğu ve yaşanan soylulaştırmanın her daim mekânsal ayrışmayı derinleştirip 
derinleştirmediği tartışılmayı hak eden bir konudur. Bazı yazarlarca bunun yeni bir olgu 
olmadığı, yeni profesyonel ve yönetici elitin daha varsıl kesimlerle daha yakın olmak istekleri 
dikkat çekici olmakla birlikte, eskiden olduğu gibi mekânsal ayrımların fiyat/ödeme gücüne 
göre belirlendiği değerlendirilmektedir (Marcuse ve van Kampen, 2000: 252). Bazı şehirlerde 
kamu konutları tümüyle özelleştirilirken, bazı şehirlerde konut arz ve tahsis programları 
küresel entegrasyonlarına rağmen sunulabilmektedir. Bu durumda kamu konutlarının coğrafi 
dağılımı ve programa erişim mekansal ayrışmanın öngörülemez şekilde yeni bir haritasını 
oluşturur. Benzer şekilde kentsel yeniden yapılanma projeleri zorunlu olarak soylulaşma 
üretmeyebilir. Bazı araştırmalar, Sidney, Amsterdam, New York gibi şehirlerde büyük ölçekli 
soylulaştırma projeleri ile yoksulların yerlerinden edildikleri ve mekânsal ayrışmanın 
derinleştiğini tespit etmişlerdir. Ancak, aynı durumun soylulaştırmayı küçük ölçekte 
gerçekleştiren ve orta sınıflar ile yoksul kesimlerin konut bölgelerinde birlikte yaşamasını 



 

 
 

sağlayan sosyal çeşitlilik (social mix) programı uygulamaya koyan örneklerde 
gerçekleşmediği görülmüştür. Bu çerçevede en azından yerel /tarihsel okumaların farklı 
sonuçlar ortaya koyabileceğini belirtelim.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Uygulamalar 

Üç ayrı film grubundan birinin izlenmesi 
I. Grup: Network, Sidney Lumet, 1976 (Şebeke), Annie Hall, W. Allen, 1977, The 

World, Zhangke Jia, 2004 
II. Grup: The Boxer, Jim Sheridan, Belfast, 1997; Blade Runner, Ridley Scott, 1982 
III. Grup: Zehirli sokaklar (New Jack City), Mario Van Peebles, 1991, Artık çocuk 

değiller (Boys in the hoods), John Singleton, 1991 
 

 
 
 
 
 

Uygulama Soruları 

Üç grup filmi anlattıkları konular bakımından nasıl tasnif edersiniz?  
 
I. Grup filmler genelde küreselleşmenin gelişimini; II. Grup filmler bölünmüş şehri, III. Grup 
filmler ise siyah gettolar, şiddet, suç ve yoksulluk olgusunu ele almaktadır. 
  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, kuzeyi ve güneyi birlikte etkileyen kentsel dönüşüm dinamiklerinden 
küresel rekabet ve bunun sonucunda oluşan küresel kentsel sistem ele alınmıştır. Ayrıca bu 
küresel sürecin hem bir sonucu hem de kentsel dönüşüm projelerinin bir nedeni olarak öne 
çıkan sosyal ve mekansal kutuplaşma ve sosyal dışlanma/kaynaşma olguları irdelenmiştir.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi küresel kentin bir görünümü değildir? 

a. Kent merkezinde finans ve ofis merkezleri 

b. Kentten bağımsızlaşan kenar şehir gelişmeleri 

c. Kent merkezi ve çevresinde büyük depolama alanları ve dar gelirli konutları 

d. Teknoloji yoğun sanayi alanları  

e. Enformel iş bölgeleri 

 
2) Aşağıdakilerden hangisi “küresel kent” yaklaşımının sahibidir? 

a. John Friedmann 

b. Saskia Sassen 

c. Neil Brenner 

d. Ralph Dahrendorf 

e. Richard Florida 

3) Küresel rekabette etkisini yitiren ve gücünü artıran üretim faktörleri nelerdir?  
 

4) Küresel şehir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru sayılamaz? 

a. Küresel şehrin biçimlenmesinde etkili faktörlerden biri finans sermayesidir 

b. Küresel şehri enformel üretim ve enformel yaşam biçimlendirmektedir 

c. Küresel şehir yaratıcı sınıfın beğenileri ve tercihlerine göre 
şekillenmektedir.  

d. Küresel şehir çok katmanlı mekânsal ayrışmanın yaşandığı bir şehirdir 

e. Küresel şehir ağırlıkla ulus devletin biçimlendirdiği şehirdir.  

5) Enformellikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Enformel ekonominin gelişiminde göçmenlerin anavatanlarında yürüttükleri 
faaliyetleri geldikleri ülkede ayakta kalma stratejilerinin bir parçası olarak 
devam ettirmeleri etkilidir 

b) Formel ekonominin yapısal dönüşümü enformelliği beslemektedir 



 

 
 

c) Formel üretim rekabet baskısı ile karşılaştığında ya da yetersiz arz 
koşullarında enformel sektör gelişimi sözkonusudur 

d) Kentsel yenileme ve soylulaştırma gibi uygulamalar enformelliği 
beslemektedir. 

e) Enformel ekonomi enformel yerleşimleri ve yaşam biçimlerini de kuzey 
ülkelerin temel sorunu haline getirmiştir. 

6) Hangisi Friedmann’ın dünya kenti hipotezlerinden biri değildir? 

a) Kent ekonomisinde sanayisizleşmeye paralel olarak hizmetler sektörü ön 
plana çıkmaktadır 

b) Dünya kentleri iç ve uluslararası göçün odak noktasıdır 

c) Dünya kentleri sermayeyi çekebilecek altyapıya sahip şehirlerdir. 

d) Dünya kentleri ucuz, niteliksiz işgücüne ihtiyaç duymayan kentlerdir. 

e) Dünya kenti mekansal kutuplaşma-sosyal kutuplaşma gibi sanayi 
kapitalizminin çelişkilerini barındırmaktadır. 

 
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru sayılmaz? 

a) Küresel şehirler öncelikle kültür ve ideolojisi ile dünyaya yön veren 
şehirlerdir 

b) Küresel şehirler çok uluslu şirketlerin yönetim merkezlerinin bulunduğu 
şehirlerdir 

c) Küresel şehirler dünya taşımacılığının temel düğüm/eklemlenme 
noktalarıdır 

d) Küresel şehirler sıralamasında güney ülkelerin şehirleri nadiren yer 
almaktadır 

e) Dünyaya eklemlenen yerler küresel şehirlerle sınırlı değildir. 

 
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru sayılmaz? 

 

a) Sanayi şehrinden farklı olarak bugün sadece sınfsal bölünme yoktur ve alt 
sınıflarda türdeşlik sözkonusu değildir 



 

 
 

b) Sanayi şehrinden farklı olarak bugün meslekler yapısı da değişmiş; daha çok 
finans, maliye, sigortacılık, medya gibi profesyonel hizmetler genişlemiştir. 

c) Sanayi şehrinden farklı olarak bugünkü kentlerde açık bir bölgeleme, 
fonksiyon ayrışması bulunmamaktadır 

d) Sanayi şehrinden farklı olarak bugünkü şehirler konut bölgeleri eğlence ve 
ticaret bölgeleri ile çok parçalı bir ayrışmaya sahne olmaktadır. 

e)  Sanayi şehrinden farklı olarak bugünkü şehirler üretimin ön plana çıktığı 
şehirlerdir. 

9) Bugünkü şehirleşmeyi “ortaçağ kentleri” metaforu ile anlamaya çalışan 
kuramcılar hangisidir? 
 

a) Asef Bayat 

b) Nazer al Sayyad ve Ananya Roy 

c) Arjun Appadurai 

d) Ralph Dahrendorf 

e) Saskia Sassen 

 
10) Sosyal dışlanma kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Sosyal dışlanma kavramı toplumsal bölünmeyi sınıfsal zeminden 
koparmakta ve Durkheimci bir çizgiye kaydırmaktadır 

b) Sosyal dışlanma kavramının Latin Amerika’daki karşılığı marjinalleşmedir 

c) Amerika’da sınıf altı kavramı ile sosyal dışlanma kavramı karşılanmaktadır 

d) Sosyal dışlanma yoksullukla eş değer bir kavramdır. 

e) Araştırmalar sosyal dışlanmanın belli mekanlarda toplandığını 
göstermektedir 

Cevaplar 

1) c2)b, 3)kol emeği, bilgi/kafa emeği ve finans sermayesi 4)e, 5)e, 6)d,7)a, 8)e, 9)b, 
10)d 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. 1980 SONRASI KENTSEL POLİTİKA: REKABET - KENT 
GİRİŞİMCİLİĞİ VE KENT PAZARLAMASI  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde 1980 sonrası kentsel politikanın ‘rekabet’ dinamiği çevresinde değişen 
çehresi ortaya konacaktır. Bu bağlamda öncelikle kent girişimciliği olgusu ele alınacak, 
devamında ise iletişim ve ulaşım stratejisi, yaratıcı sınıfın rekabette taşıdığı önem ve rol, kent 
girişimciliğinde kent pazarlama ve tanıtım stratejisi tartışılacaktır. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Rekabet nasıl bir kent yönetimi oluşturmaktadır? Fordist-Keynezyen dönemin kent 
işletmeciliğinden farklılıkları nelerdir? Rekabet avantajından yaratıcı sınıfın rolü nedir? Kent 
pazarlaması nedir ve kentlerin tanıtım stratejileri nasıldır?türü sorulara cevap aranacaktır. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Rekabet kavramı ve 
şehirlerin rekabet 
kapasiteleri öğrenilecektir 

 

 Kent girişimciliği bir önceki 
dönem kent işletmeciliği ile 
mukayeseli olarak 
öğrenilecektir 

 

 Rekabetin sağlanmasında 
yaratıcı sınfıın rolü tespit 
edilecektir 

 

 Kent pazarlaması ve 
sonuçları eleştirel 
perspektiften 
değerlendirilecektir 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Rekabet, kent girişimciliği, yaratıcı sınıf, yer pazarlaması ve tanıtım, ulaşım ve iletişim 
stratejisi  

 

  



 

 
 

Giriş 

Rekabet yaygın olarak mikro düzeydeki firmaları ilgilendiren bir konu olarak görülse 
de bugün, bölgeler ve kentler de rekabet güçlerini artırmak için birbirleriyle yarışmaktadırlar. 
Her ne kadar rekabetin kabul edilmiş ortak bir tanımı olmasa da, kentsel dönüşüm 
çerçevesinde rekabet edilebilirliğin tanımı “bir şehrin serbest ve adil piyasa koşulları altında, 
yerel halkın gerçek gelirlerinin korunması ve geliştirilmesi ile eş zamanlı olmak koşuluyla, 
uluslararası piyasaların ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmet üretme derecesidir” (Tallon 
2010: 112). Rekabetin kentlerden çok firmalar arasında gerçekleştiği ve bu nedenle firmaların 
pazar paylarını artırmalarının, verimlilik ve kümelenmesinin öneminin altını çizen görüşler 
olmakla birlikte (Krugman 1996), kentlerin/bölgelerin işgücü ve yatırım gibi uluslarası alanda 
serbest dolaşan üretim faktörlerini çekme ve bölgede tutma becerisi olduğu yönünde 
yaklaşımlar da bulunmaktadır (Eroğlu ve Yalçın, 2014). Bu konuda en çok başvurulan 
Porter’ın (1998) tezine göre yüksek yoğunluktaki yerel rekabet uluslararası başarıya neden 
olmaktadır. Bu çerçevede firmaları ve işletmeleri şehrinde yatırım yapmaya ikna edici yerel 
rekabet koşulları yaratan yeniden yapılandırmalar rekabette anahtar unsurdur (Porter, 1998, 
Akt. Tallon, 2010: 118). Kentlerin rekabet kapasitesi üzerine yapılan araştırmalarda ise 
uluslararası ekonomik ilişkiler ve iş bağlantıların düğüm noktası olmak, dar uzmanlaşma 
yerine ekonomik temeli genişletmek ve çeşitlendirmek, nüfusun beceri düzeyini artırmak ve 
sosyal yapıyı kucaklayan iş fırsatları yaratmak yanında, yönetişim faktörleri, örgütlenme 
kapasitesi ya da kurumsal kapasite de şehrin rekabetini artırıcı bir temel koşul olarak tespit 
edilmektedir (Tallon 2010: 118). Harvey (1989, Akt. Tallon, 2012) şehrin rekabet edeceği 
piyasaya bağlı koşulların öneminden bahseder. Bu farklı piyasalar; “üretim yatırımları” 
(sosyal ve fiziki altyapı örneğin), “tüketim harcamaları” (kültür ve eğlence köşeleri vb), 
“kumanda ve denetim fonksiyonları” (iletişim altyapısı vb) ve “devlet harcamasından” oluşur.  

  



 

 
 

4.1. Küreselleşme ve Rekabetçi Kentler 

Küreselleşme şehirlerin rekabetinin arkasında yatan en önemli dinamik olup, 
küreselleşmenin rekabet üzerinde yarattığı sonuçlar da kentsel değişimi ve dönüşüm 
stratejilerini anlamak bakımından önemlidir. Kentsel dönüşümde yeni yerler arayan küresel iş 
göçünden, turizm hareketlerinden, doğrudan yatırımlardan pay almak için bunları çekebilecek 
ve rekabet avantajını koruyabilecek arayışlar peşindedirler. Bazı şehirler örneğin yatırım 
yapmak için, iş geliştirmek için rekabet üstünlüğüne sahiptirler. Ekonomik küreselleşme 
bağlamında şehirlerin rekabeti meselesi İngiltere’de ciddiyetle ele alınmış ve bir araştırma 
projesi yaptırılmış ve ayrıca bilgi ekonomisi, konut, girişimcilik, sosyal sermaye gibi 
başlıklarda tematik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kentlerin ekonomik temellerinin 
genişletilmesi, sanayi çeşitliliğinin sağlanması, değişen sosyal yapıya ve işgücü yapısına 
uygun iş ve beceri geliştirme fırsatları yaratılması ve çevre kalitesi, kamu ve özel ulaşım 
ağları ile ekonomik gelişmeyi sağlayacak fiziksel bir varlık yaratılması hususlarının altı 
çizilmiştir. Yine Bristol’ün sanayisizleşme sürecinden diğer şehirler kadar etkilenmemesinde 
kültür-medya endüstrileri, finansal hizmetler gibi uzmanlaşmış kümelenmeler olsa da şehrin 
ekonomisinin yeni duruma adapte olma kapasitesi ve ekonomik çeşitliliğinin etkili olduğu 
değerlendirilmiştir (Tallon, 2010:112-116).  

Küreselleşme ve rekabette yerlerin birbiriyle yarışmasında dört itici faktör devreye 
girmektedir (Tallon, 2010: 117-118): a) Yatırım akımlarının küreselleşmesi şehirleri 
birbirleriyle daha bağlantılı ve birbirine daha bağımlı hale getirmektedir. Yatırımların ağır 
sanayiye nispetle daha kolay yer değiştirebilmesi kentlerin ekonomik büyümeleri için 
istikrarsız bir temel oluşturmaktadır. Bugün kentler arası rekabet ağları uluslararasılaşmaya 
başlamıştır. Piyasaların küresel yapısı nedeniyle yer seçimi kararları daha çok 
uluslararasılaşmıştır.  

 b) Ekonomik gelişmenin sağlanmasında ulus devletin rolü nispeten azalırken, 
şehirlerin ve şehir yönetimlerinin rolü önem kazanmaktadır. Şehirlerin kentsel yeniden 
yapılandırma yoluyla büyüme koalisyonları oluşturarak ekonomik alanda etkinleşmesi 
sözkonusudur. Brenner ve Theodore, yerellikler arası rekabetin bir devlet politikası olarak 
ortaya çıktığından söz eder. Keza Harding yeni süreçte şehirlerin dinamik büyüme makinası 
olarak görülmesine ve ekonomik varlık değeri kazanmasına işaret eder (Harding 1994: 371). 
Bunda merkezi bütçeden yerel yönetimlere aktarılan payların azaltılması ve yerel 
yönetimlerin yerel olarak toplanan vergi ve vergi dışı gelirlere daha çok ihtiyaç duymaya 
başlaması etkili faktörlerden biridir. Bir diğeri ise eş zamanlı olarak yerel yönetimlere yetki 
devirleridir. Yerel yönetimler, ekonomik gelişme, sosyal hizmetler, mekânsal planlama 
yetkilerine kavuştular (Mayer, 1992). Desantralizasyon politikaları kentsel alanların refah 
taleplerini ciddi oranda sınırlandırmak ve büyüme politikalarında sorumluluk almasının 
araçları olarak görüldü. Ayrıca rekabetçi kaynak kullandırma politikası şehirlerarası rekabeti 
artırmaktadır. Örneğin İngiltere’de 1991 yılında uygulamaya konan ve kaynakların proje bazlı 
olarak ve rekabet metodu ile dağıtılmasını düzenleyen Şehir İçin Müzakere (City Challenge)13 
                                                

13 Merkezi Yönetim bu fonlar için ilki 1991 yılında ikincisi ise 1992 yılında olmak üzere iki tur 
müzayede açtı. Bu müzayedelere katılım davet usulü ile yapıldı; bazı yerel yönetimler davet edilmedi; bir 



 

 
 

şehirlerarası rekabeti kuvvetlendiren etkiler doğurmuştur.1991’de başlayan ve üç yıl gibi kısa 
süre uygulamada kalan “Şehir İçin Mücadele” merkezi yönetim fonlarının 5 yıllık süre ile 
proje temelli tahsis edilmesini ve yerel yönetimlerin bu fonlar için rekabet etmelerini 
gündeme getirmiştir. Rekabetçi kaynak tahsisinde fonlanacak projeler a) ilave özel sektör 
yatırımı getirme, b) kamu-özel yatırımlarına katma değer ekleme, c) refahı ve girişimci 
kültürü teşvik etme d) sosyal hizmetleri genişletme ve yerel topluluğa daha yüksek fayda 
üretme, e) çok düzeyli ortaklıklar geliştirme, gibi ölçütlerle seçiliyordu (Tallon, 2010).  

c) Kültür ve turizm alanında büyük bir piyasanın oluşumu şehirler arasındaki rekabeti 
artıran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 
“Dünya Turizm Barometresi” raporuna göre turizm hareketleri 2017 yılında 1 milyar 235 
milyon kişiye erişmiştir. 

d) Kent girişimciliğinin yükselişi ve nihayet post fordist dönemin başlamasıyla ilişkili 
olarak ortaya çıkan esnek üretim biçimleri belirleyicidir. Fordist üretimin kitle üretimi ve 
tüketimine dayalı band üretimi, teknoloji temelli makinaların devreye girmesiyle üretimin 
daha esnek örgütlenebilmesine olanak sağlamıştır; artık hammadde nihai ürünün çok küçük 
bir parçasıdır ve bilgi ve yaratıcılık büyük payı almaktadır. Ekonominin bu hali firmaların yer 
seçim kararlarında bir konum olarak öne çıkmak motivasyonu şehirlerarasında rekabet 
üretmektedir. Şehirlerin rekabetinde yaratıcı sınıfı çekmek ve korumanın da bir payı olduğu, 
kent merkezlerinin dönüşümünde yeni pazarlar oluşturan ve dördüncü sektör olarak 
adlandırılan kültür endüstrileri ve medya, sinema, moda, tasarım, yaratıcı teknolojiler gibi 
sektörler ve kültürel mekân üretiminin önemli dinamikler olduğu bilinmektedir (Florida, 
2002). Amerika ve İngiltere gibi ülkeler için kültür ürünleri ihracatından yaratılan gelir diğer 
endüstri faaliyetlerinden yaratılandan daha fazladır. Kentleri yaratıcı sınıf için çekici hale 
getirebilmenin en önemli aracı kültür olmakta ve kentler kültürle dönüştürülmektedir. Ayrıca 
kültür tüketiminin ve kültür endüstrilerinin büyümesi hem kentin dünyadaki imajını kurarken, 
hem de o kentin sakinlerine kolektif bir kimlik ve aidiyet sunmaktadır.  

4.2. Rekabet ve Kent Girişimciliği 

Bilindiği gibi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile başlayan ve İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında kurumsallaşarak, 1970’li yıllara kadar hâkim olan Keynezyen Refah Devleti, 
klasik liberal devletin karşısında, ekonomik planlama (karma ekonomi ve merkezi planlama) 
ile sosyal devlet anlayışına ve sosyal demokrat mutabakata dayalı düzenlemenin adıdır. Refah 
Devleti’nin ekonomik örgütlenmesi, seri-kitlesel üretime dayalı sanayi düzenlemesidir. 
                                                                                                                                                   
kısmının projesi reddedildi, bir kısım yerel yönetim ise teklif proje sunmadılar. 1991’de onbeş yerel yönetim 
davete edildi, onbiri kaynak alma hakkını kazandı ve 1992’de projeleri başladı. İkinci turda yirmi yerel yönetim 
bu fondan faydalandı ve 5 yıllık bir süre için her biri 7.5 milyon pound aldı (Tallon 2010). Şehir İçin Mücadele 
üç temel noktadan eleştirilmektedir: a) Bu merkezi fondan yararlanan projelerin büyük çoğunluğu fiziksel 
yenilemeyi özellikle de kent merkezlerinde fiziksel yenilemeyi hedefliyordu. b) Rekabetçi kaynak tahsis süreci 
proje uygulama, formüle etme ve müzakere süreci politik güce çeşitli yollarla erişip etkide bulunma mecburiyeti 
doğurmuş ve bu durum zayıf sosyal grupları ve alanları bu fonların dışını itmiştir. Yine yerel topluluk katılımı 
fazlaca gerçekleştirilememiştir; yerel yönetimlerin yerel halka danışması ve projeye dahil edebilmesi için 6 
haftalık müzayede öncesi süre çok sınırlı idi. c) Bu fonların müzayedeyi kazanmış tüm yerel yönetimlere, 
projeler kapsamında ihtiyaç duydukları miktar yerine her birine eşit miktarda tahsis edilmesi de bu fon tahsisine 
ilişkin getirilen bir eleştiriydi. 



 

 
 

Toplumsal örgütlenmesi ise, kitlesel tüketim politikaları, kamu sektörü sendikacılığı, kamusal 
hizmetler alanının sağlıktan eğitime kadar genişlemesidir. Bu dönemde, devlet eliyle 
uygulanan sosyal politikalar, hem kitlesel üretimin tüketilebilmesi ve bu amaçla toplumun 
tüketim olanaklarının artırılmasına dönüktür, hem de savaş sonrasında ortaya çıkan güçlü işçi 
hareketlerini bu sayede uzlaşmacı bir sendikal örgütlenmeye yöneltmek amacıyladır. 1945-70 
arası dönem, batıda kentlerin yeniden inşa edildiği; çok sayıda sosyal konutun üretildiği bir 
zaman dilimidir. Bu süreçte kentler üretimin ve eğitimden, sağlığa, konuttan, altyapıya kadar 
devletçe karşılanan kolektif tüketimin mekânıdır. Kentler merkezi modernist planlama 
anlayışı doğrultusunda düzenlenmiş; sanayi kuruluşları ve büyük alan ihtiyacı olan kentsel 
kullanımlar kent dışına çıkarılarak büyük metropoliten alanların oluşumu desteklenmiş ve 
konut ve işyeri ayrıştırılarak, kentler işlevsel bölgelere ayrılmıştır. Bu dönemde alım gücü 
artmış orta sınıflar kent merkezlerini terk edip banliyölere yerleşirken, kent merkezi alımgücü 
gücü kesimlere kalmış ve böylece kentte yeni ayrışma biçimleri ortaya çıkarmıştır.  

1970’li yıllarda Keynezci politikalar ve fordist üretim krize girmiş ve ucuz emek 
avantajı ile maliyetlerin aşağı çekilebileceği güney ülkelere kaymaya başlamıştır. 1980’lerde 
Amerika’da ve Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde savaş sonrası sosyal demokrat 
mutabakatın dayandığı 3 sütunu dağıtan yeni sağ hükümetler iktidara gelmiş olup, Bu 
sütunlar: fordizm, refah devleti ve Keynezyenizmdir. Yeni sağın uygulamaya koyduğu kentsel 
politika ise yeni bir mutabakatı yansıtır; bu yeni mutabakatın dayandığı sütunlar ise piyasa 
ekonomisi, bireycilik ve Refah Devletinin açık reddidir. Yeni politikaların şekillenmesinde 
ekonomik büyümeye odaklanma, gerek üretimde gerekse mal ve hizmet sunumunda pazarın 
en etkin araç olduğuna derin bir inanç, devletin ise piyasanın fonksiyonlarını üstlenerek 
yönetilemez bir noktaya geldiği ve sosyal devlet uygulamaları ile toplumda tembellik 
kültürünü ürettiği tezi vardır.  

1980 sonrası kentsel politikayı belirleyen en önemli kavram rekabettir. 1980’lerde 
küreselleşme ve bilgi toplumunun etkinleşmesi sanayide, üretimde, meslek yapılarında köklü 
değişimler getirmiştir. Bu süreç ülkeleri ve şehirleri sermayeden, yatırımlardan, turistten pay 
alarak küreselleşen dünyada ekonomik olarak geri kalmamak ve ekonomik büyümeyi 
sağlamak amacıyla kıyasıya bir rekabete itmiştir. Bu çerçevede küresel rekabette geri 
düşmemek adına ulus devletler, bir yandan kamu harcamalarını ve vergileri azaltmak zorunda 
kalmış, ücretler ve sosyal maliyetleri aşağı çekmiş, diğer yandan da sanayi sektöründen 
hizmetler sektörüne doğru bir yapılanmaya geçerek, birbirine benzer rekabet stratejileri 
oluşturmuşlardır. Yine 1980 sonlarından itibaren, tüm devletler, ekonomik büyümeye 
odaklanmış ve ekonomik büyümenin ön şartı olan deregülasyona, özellikle stratejik ve karlı 
sektörlerde (enerji, telekomünikasyon, finans, medya vb.) ve sosyal konut alanlarında 
özelleştirmeye ve sosyal devletin küçültülmesine yönelmiştir. Sanayisizleşme ve yeniden 
sanayileşme geleneksel yerel ekonomik uzmanlıkları dumura uğratırken, belli başlı yerel 
ekonomik aktörler ve kurumlar ekonomik gerilemenin olumsuz sonuçlarını yönetebilmek için, 
yerel ekonomik varlıkları ekonomik yenilemenin temeli yapabilmek için ve gelecekteki 
gelişmenin yeni iktisadi uzmanlıklarını geliştirebilmek için koordineli politika stratejileri 
uyguladılar.1970’lerden beri ulus devletlerin ekonomiyi düzenleme kapasitesinin azalması, 
şehir yönetimlerini iş çevreleri ile daha çok ortaklık geliştirmeye ve ekonomik (bölgesel) 



 

 
 

büyümeyi sağlamakta daha çok rol üstlenmeye yöneltmektedirler. Şehirler bölgesel, ülkesel, 
Avrupa ve küresel düzlemde rakipleri karşısında avantaj elde etmeye çalışmaktadırlar. İşte bu 
dönemde yeni bir yönetişim biçimi olan kent girişimciliği ön plana çıkmış ve girişimcilik 
işletmeci anlayışın krizinden türemiştir. Yani kamu eliyle refah hizmetlerinin etkin sunumuna 
odaklanan bir yönetimden, özel sektöre stratejik ekonomik büyüme ortağı, risk alıcı, yenilikçi 
bir aktör olarak gören bir yeni yönetişim anlayışına geçilmiştir (Harvey, 1989).  

Girişimci stratejiler kentsel sistemde yayıldıkça, bu stratejileri benimsemeyen 
lokasyonlar ciddi dezavantajlar yaşamaya başladılar. Bu nedenle belli başlı yerel ekonomik 
aktörler ve kurumlar girişimci gelişme stratejilerini gündemlerine almak zorunda kaldılar. Bu 
çerçevede 1980’li yıllarda yerel büyüme koalisyonlarının bu girişimci stratejilere öncülük 
ettiği söylenebilecektir.  Bunu takip eden 10 yılda ise şehirlerde yerel ekonomik gelişme 
politikalarının gittikçe yoğunlaştığı gözlendi. Yerel yönetimlerin yeni dönemdeki girişimci 
yönelimi ise 3 temel biçimde oldu: birincisi, bütçe kısıtlamaları ile karşılaştıkça yerel 
yönetimler çeşitli kamu hizmetlerini özelleştirdi, taşeronlara devretti ve kamu yönetimlerini 
modernleştirici sistemleri uyarlayarak daralttı. Bu dönemde yeni kamu yönetimi söylemi 
etkinlik, esneklik, tüketiciye karşı sorumluluk, yakın yönetim vurgusu ile tedavüle sokuldu. 
İkincisi, çeşitli ulusal ve Avrupa düzeyinde belli sanayilere ve sektörel programlara teşvikler 
sağlayarak ekonomik canlanma sağlanmaya çalışıldı. Yeni bir sosyal yardım programı 
devreye girdi. Üçüncüsü, ve belki de en önemlisi, yerel ekonomik büyümeyi sağlama amacına 
dönük olarak emek piyasası düzenlemeleri, yer pazarlaması stratejileri, altyapı yatırımları ve 
gayrımenkul geliştirme projelerinin gündeme getirilmesidir. 

Kent girişimciliği belli bazı niteliklere sahiptir. Birincisi mutlak surette yerel 
ekonomik gelişmeyi sağlamayı hedeflemesidir. Diğer bir ifadeyle “önce büyüme” yaklaşımını 
benimsemesidir. Bu nedenle de büyümenin yönetimi ve denetiminden daha çok büyümenin 
sağlanması ve planlamanın da özel sektörü teşvik etmek için kaldıraç olarak kullanılmasıyla 
ilgilenir. İkincisi bir önceki dönemde piyasa başarısızlığı tezini doğuran kamu müdahaleciliği 
tam tersine işler ve devlet müdahalesini en aza indirmeyi ve tümüyle piyasa araçlarını 
kullanma amacındadır. Bu çerçevede, 1980 sonrası dönemde gerçekleşen kentsel dönüşümün 
en belirleyici niteliği devletin geri çekilmesini müteakip piyasa merkezli olarak hayata 
geçirilmesidir. Ancak kent girişimciliğinde risklerin ağırlıklı olarak kamu sektörünce 
üstlenildiği ve oluşan faydadan büyük oranda özel sektörün yararlandığı ifade edilebilecektir. 
Kent girişimciliğinin üçüncü temel niteliği özel sektöre yaklaşımında belirginleşir ki 
büyümenin özel sektör öncülüğünde ya da özel sektörler işbirliği içinde gerçekleştirilmesi 
hedefine yönelik yerel yönetimlerin, kentli elitler ve özel sektör ile büyüme koalisyonları 
oluşturduğu görülmektedir (OECD, 2007). Bu çerçevede de kamu-özel sektör arasındaki 
sınırların bulanıklaştığı bir süreç yaşanmaktadır. Girişimcilik kenti pazarlanmaya muhtaç bir 
ürün olarak gören bir yaklaşımı ve dış finansal kaynakları, doğrudan yatırımı ya da istihdam 
kaynaklarını şehre çekebilmek için şehrin bilhassa ekonomik yeniden yapılanmasına vurgu 
yapmaktadır. Belki de daha doğru ifade imaj oluşturma, kent pazarlaması ve markalaşmanın 
ekonomik dönüşümün odağına yerleşmeye başlamasıdır. Bu bağlamda, imajı kötü eski sanayi 
şehirlerinin yaşamak, çalışmak ve yatırım yapmak için en uygun yer olarak bir imaj 
mühendisliği ve yeniden markalaştırılması politikası gündeme gelmektedir. Diğer yandan ise 



 

 
 

emlak ve inşaat sektörleri kent ekonomisinin belkemiği haline geldiği bu dönemde, büyük 
ölçekli projeler, imza binalar, kültür ve tarih pazarlaması, gayrimenkul geliştirme projeleri 
devreye sokulmaktadır. Her ne kadar bu projelerin dalga dalga yayılan bir refah üreteceği 
(trickle down effect), farklı sektörlerde yeni yatırım alanları yaratarak ekonomik getirileri 
artıracağı ve işgücü yaratacağı, düşünülse de geniş kesimlerin sosyal refahtan dışlandığı 
gözlenmektedir. Dünyadaki örnekler incelendiğinde, büyük kentsel projelerin devlet 
tarafından finanse edildiği, ulaşım ve kentsel altyapı gibi büyük bütçeli yatırımların kamu 
tarafından yapılarak özel sektörün risklerinin devlet tarafından üstlenilerek 
toplumsallaştırıldığı gözlenmektedir (Swyngedouw vd., 2002). Ayrıca kent girişimciliğinin 
dördüncü niteliği katı hiyerarşik ve bürokratik yönetim anlayışının yerini esnek, kamu 
kurumları, özel sektör ve sivil toplumla müzakereci ağları geçirmesidir.  

Girişimciliğe dönük eleştiriler de yapılmaktadır. Eleştirilerden biri birçok 
uygulamanın sessiz çoğunluğun mutabakatı ile gerçekleşirken, kısmen geleneksel planlama 
araçlarının dondurulup, mer’i mevzuatın ve kurumların baypas edildiği, özel sektörle yakın ve 
özel ilişkilerin geliştirildiği, özel yetkilerle projeye dayalı ajansların kurulduğu istisnai tedbir 
ve düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Bu çerçevede 1980 sonrası dönemde sosyal 
ihtiyaçların iş dünyasının ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı ve kentsel dönüşüm politikasının 
emlak odaklı inisiyatiflere ve girişimci kültürün yaratılmasına odaklandığı ifade 
edilebilecektir. Bir diğer eleştiri girişimci kentsel politikaların ulusal politika çerçevesinde 
ulus altı rekabet stratejileri içine yedirilmemiş şekilde coğrafi farklılaşma üretmesi, örgütsel 
bütünlüğü bozması ve kurumların fonksiyonel entegrasyonunu zaafa uğratmasıdır. Ulus ötesi 
ve ulusal düzenleyicilerin eşgüdümünün olmamasının ekonomik kriz eğilimlerini 
besleyebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, birbirinin aynı rekabet stratejileri Avrupa kent 
sistemi boyunca tekrarlanır, kopyalanır ve yerellikler arası rekabetin sıfır toplamlı yayılmasını 
hızlandırır. Bbir diğer eleştiri ise demokratik hesap verebilirlik ve meşruiyet sorunları 
ekseninde yapılmaktadır: girişimci kentsel politikaların yaygınlaşması politik hesap 
verebilirlik ve meşruiyet için yeni çelişkiler üretir. Girişimci kentsel politik uygulama için 
kurulan birçok yeni parçalanmış kurumsal form, seçilmemiş, atanmış bürokratlar, teknik 
uzmanlar, emlak geliştiriciler ve şirket elitlerince domine edilir. Bu kurumsal parçalanma 
devlet kurumlarının kapasitesini sınırlandırır. Nihayetinde girişimci kentsel politikalar çeşitli 
sınıf güçleri ve politik ittifaklarla yürütülmektedir.  

4.3. Ulaşım ve İletişim Stratejileri 

Ulaşım ve iletişim ekonomi ve toplumun bel kemiğini oluşturmakta, kentleri 
biçimlendirmektedir. Birçok çalışmada rekabet avantajının büyük oranda yer/konum ve 
ulaşılabilirlik kriterlerince belirlendiği görülmektedir. Savaş sonrası dönemde üretim alanları 
ile depolama ve piyasa arasında etkin mal dolaşımını sağlamakta, artan nüfusu düzenli ve 
kontrol altında kent mekânına yerleştirmekte, kamu ve özel ulaşım arterleri ve bağlantıları 
önemli bir yatırım olarak görülmekte idi. Ulaşım ve iletişim altyapısı buharlı trenin keşfinden, 
demiryollarının gelişimine, 1960’larda konteyner gemilerin ortaya çıkmasından, kargo ve 
yolcu uçaklarının ve jetlerin gelişimine değin kentlerin oluşmasında ve kentsel yerleşmelerin 
ve kır ile bağlantılarının biçimlenmesinde belirleyici bir önem sahipti. Özellikle son 



 

 
 

dönemlerde ise iletişim ve ulaşım teknolojisi belirleyiciliğini daha artırmıştır. Bu nedenle 
yönetimler tarafından uluslararası-ulusal-bölgesel ve yerel düzeyde iletişim ve ulaşım 
bağlantılarıyla şehirlere “akışlar mekânı” olarak konum avantajı yaratacak yatırımlar 
yapılması sözkonusudur.  

Ulaşım ve iletişim teknolojisinin sağladığı mobilite hem uluslararası mal, insan ve 
sermaye akışı hem de bir yerde yaşayanların yaşam kaliteleri bakımından çok önemli olup, 
ulaşım ve iletişim ağlarının gücü uluslararası ticaret ve turizm hareketleriyle dünya 
ekonomisiyle bütünleştirmekte, firmaların kümelenmelerine imkan tanımakta ve firmalar 
arasında yenilik-ar-ge- enformasyon akışlarını oluşturmakta, bölgesel/coğrafik/kent ve kır 
arasında entegrasyon sağlamakta ve nihayet toplamda ekonomik büyüme ve rekabet avantajı 
sunmaktadır. Bu çerçevede; otoyol bağlantıları, deniz yolları, köprüler, demiryolu 
bağlantıları, havaalanı genişletmeleri belirleyici hale gelmeye başlamaktadır.  

Avrupa Ulaşım Politikası Avrupa’nın ekonomik canlanmasını, rekabet gücü artırmayı 
ve yüksek kalitede hareketlilik üretebilmeyi hedeflemekte ve kaynakların etkin kullanımına 
yönelmektedir. Ulaşım ve iletişim altyapısı bugün gittikçe uluslararası alanda işbirliklerini 
gerekli kıldığı gibi, ulaşım araçları ve ulusal sistemler arasındaki engellerin kaldırılması, 
altyapı ve ulaşımın birlikte planlanması, daha temiz enerji kaynaklarına yönelinmesi, ulaşım 
araçlarının kombine kullanılması, ulaşım araçları ile iletişim araçlarının birbirini destekler 
şekilde tasarlanması, şehir ulaşımında kamu taşımacılığının etkin kullanılması bu çerçevede 
öne çıkan politikalardır (World Bank, 2008).  

Ulaşım ve iletişimdeki avantajları o şehirleri rekabette öne geçirirken, bir şehrin 
ulaşım ve iletişim altyapısı sorunları rekabet üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. 
İngiltere’nin altıncı büyük şehri olan Bristol 400.000 nüfusa sahip olan ancak 1 milyon insana 
hizmet eden bir kent bölgedir. Eskiden liman bölgesi tersaneleri ve antrepolarının ve imalat 
sanayisinin kent ekonomisini ayakta tuttuğu Bristol tersanelerin eskimesi ve konteyner 
gemilerle rekabet edememesi nedeniyle 1971-1991 tarihleri arasında sanayisizleşme 
sorunuyla karşı karşıya geldi ve imalat sanayinin tütün, kağıt, paketleme ve havacılık 
sektörlerinde ciddi iş kayıpları yaşandı. Bristol kent bölgesinde istihdamda imalatın payı 
1971-1991 tarihleri arasında %33,2den %18,3e düştü. Ancak aynı dönemde toplam istihdam 
401.000den 462.000e yükselirken, istihdamda bankacılık ve finansal hizmetlerin payı 
%5,6’dan %15,8e, istihdamı ise %30’dan %40’a yükseldi. Bristol de diğer rakipleri gibi 
kentsel dönüşüm projelerini rekabet gücünü artırmak ve kentin ekonomik büyümesini 
sağlamakta araç olarak kullansa ve bu çerçevede örneğin tersaneler bölgesi loft apartmanlar, 
bar-kafeler, oteller, sergi sarayları ve müzeler, eğlence merkezi haline getirilse de, yapılan 
araştırmalar Bristol’ün rekabet gücünü koruyabilmesinde etkili olan faktörlerden birincisinin 
şehrin ülkenin görece müreffeh bir bölgesinde, güney İngiltere’de konumlanması olduğunu 
göstermektedir. Londra’ya 2 saat gibi bir sürede karayolu ve trenle ulaşılabilmektedir. Ulusal 
ve uluslararası ağlara trenle ulaşım, Londra’ya ve havaalanına otoyol bağlantısı konum 
avantajını güçlendirmektedir. Bu da Bristol’ü iş-yatırım yapmaya elverişli kılmaktadır. 
Elbette geleneksel yerel faktörler hala önemini korumaktadır; uygun arazi ve emlak, 
erişebilirlik, geniş işgücü pazarı ki M4 koridoru boyunca genişleyen teknik ve profesyonel 



 

 
 

eleman ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Ayrıca şehir ve çevresi yaşamak için oldukça iyi 
bir üne ve imaja sahiptir (Boddy, 2003, 4-20, Tallon, 2012:113).  

Ulaşım stratejisinin etkili olduğu ve kentsel girişimciliğin en iyi örneklerinden biri 
Londra Limanı dönüşüm projesidir. Eskiden bataklık bir alan olan Londra limanı 16. 
Yüzyıldan beri kentin ekonomisinin motorudur. 19. yüzyılda konteyner gemilerin gelişmesi 
ile rekabet gücünü yitirmiş, 1960’da yapılan Tilbury limanı ile iyice işlevsizleşerek 
kapanmıştır. Londra Limanı Kentsel Yenileme Projesi liman alanının uluslararası ulaşım 
bağlantıları yeniden kurularak (yeni bir ticari havaalanı ve kent merkezi ile mevcut ulaşım 
bağlarının yenilenerek ve yeni güçlü bağlantılar kurularak (hafif raylı sistem) yeni bir çekim 
merkezi haline getirilmiştir. Londra Limanı Geliştirme Şirketi ilk 10 yılda 1 milyar sterlinlik 
bir kamu fonunu alanın ulaşım ve iletişim altyapısını düzenlemek üzere kullanmış ve bu 
altyapı uluslararası sermayenin burada yer seçmesinde ciddi bir etki oluşturarak, 10 milyar 
sterlin özel sektör yatırımı çekmiştir (Edwards, 1992). 

4.4. Rekabet Avantajı ve Yaratıcı Sınıf 

Rekabet avantajı şehirlerde yeni yaratıcı sınıfın ortaya çıkışı ile bağlantılıdır. 
Amerikalı ekonomist Richard Florida’ya (2002) göre ekonomik başarı yaratıcı sınıfı çekmek 
ve korumakla ilgilidir. Bir zamanlar kömür ve demire ulaşmak ne ise bugünde yaratıcı sınıfa, 
yetenekli sınıfa sahip olmak aynı şeydir. Yaratıcı sınıf dördüncü sektördür ve bilgi üreten 
profesyonelleri de içerecek şekilde ve bilgisayar yazılımı, matematik, mühendislik, 
akademisyenlik, sanat-medya ve tasarım alanlarında istihdam edilenler Florida’ya göre “süper 
yaratıcı kesimdir” ve yaratıcı insanlar büyüme ve rekabeti sağlar. Bu sınıf ülkelerden, 
ırklardan ve bölgelerden bağımsız ve sınıfsal kimlikleri ile öne çıkmaktadırlar. Bu sınıfın 
önemli hususiyetlerinden birisi de istedikleri gibi ülke değiştirebilmeleri yani mekansal 
hareketlilikleridir.  

En yaratıcı şehirler en yüksek düzeyde yaratıcı sınıfı çekmeyi başarabilen, beceri-
teknoloji ve hoşgörü düzeyine sahip şehirlerdir. Florida bunları farklı faktörlerle ölçer: 
talent(yetenek) endeksi üniversite ve üstü diplomaya sahip kişilerin nüfus içindeki oranıdır. 
Teknoloji endeksi şehrin yenilik ve teknoloji oranı ile alakalıdır. Tolerans endeksi aynı evde 
yaşayan hemcinslerin oranıdır. Bohemian endeksi yazar, artist, ressam vb. Şehirde yaşayan 
sanatçı kesiminin sayısıdır. Bu 4 endeksin bileşimi şehrin yaratıcılık göstergesidir (Florida 
2002). 

ABD’de 40 milyon civarında bir nüfusa karşılık gelen yaratıcı sınıf işgücünün yüzde 
30’unu oluşturmaktadır. Yaratıcı sınıfı diğer insanlardan ayrıştıran konu sadece işleri değildir. 
Bu sınıf yaşam biçimi, aileye ve evliliğe bakışı, değerleri ve kariyer tercihleri ve tüketim 
alışkanlıkları ile ciddi şekilde ayrışmaktadır. Bu yönleriyle de yani yaşam tarzlarına uygun 
ülke ve yerlere hızla hareket edebilme özellikleri kentlerin sosyo-ekonomik ve mekansal 
kullanımlarında yönetimlere yeni dönüşüm baskısı üretebilmektedirler (Florida, 2002).  

Harvey’e göre (1989) yaratıcı sınıfı çekmek stratejisi yerel politikaların ‘girişimcilik’ 
yönündeki dönüşümünü simgeler ve yaratıcı kent stratejisi soylulaşmayı teşvik eden elitist 



 

 
 

politikaların uygulanmasını gerektirir. Hem yaratıcı şehir imajı oluşturmak hem de bu sınıfın 
tercihlerine ve yaşam tarzlarına uygun şekilde yaratıcı ekonomik sektörlerler geliştirmek ve 
mekansal düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Bu çerçevede bir yandan yaratıcı ekonomik 
sektörleri ve kolları desteklemek, bilim ve teknoloji koridorları oluşturmak, kültür 
endüstrilerini geliştirmek gibi politikalar, diğer yandan büyük ve ses getirici mimari projeler, 
kültür kümelenmeleri ve 24 saat yaşayan canlı şehir anlayışı çerçevesinde kentsel mekanın 
dönüştürülmesi yaratıcı sınıfı çekme stratejisinin bileşenleri olmaktadır (Degen ve Garcia, 
2012). Florida (2012) bugün kentlerde, kültür odaklı kentsel alanların, teknoloji yoğun 
alanlardan daha fazla yaratıcı sınıfları çekme gücüne sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Bu bağlamda bugün New York, Londra, Tokyo, Paris, Chicago, Los Angeles, 
Frankfurt, Hong Kong, Milano ve Singapur gibi şehirler canlı kent hayatları, sanat-kültür ve 
eğlence imkânları yanı sıra konforlu kentsel mekânları, kentsel hizmetleri ile yaratıcı sınıfları 
çekebilmektedir. Florida (2002) yerel yönetimlerin yaratıcı sınıfı çekmek için çoğunlukla 
yanlış çabalar içinde oldukları değerlendirmesindedir. Örneğin ticari merkezler, avmler, spor 
stadyumları, turistik cazibeler peşindedirler. Hâlbuki yaratıcı sınıf için otantikliğin teşviki, 
karışık bölgeler ve tesisler- kütüphaneler, gece kulüpleri, şarap barları, sanat galerileri, 
müzeler vb- standart yaşam tarzından uzak şeyler yapmak gerekmektedir (Florida 2012). 
Yaratıcı şehir kültürel çeşitliliğini ve farklılığını koruyan ve bunu ortaya çıkarmak ve 
tanıtmak için girişimde bulunan şehirdir. Bu çerçevede de tarihi bölgelerin ve kıyı alanlarının 
korunarak canlandırılması önemsenmektedir. 

Yaratıcı sınıfın cezbedilmesi çerçevesinde gelişen konulardan bir diğeri de yaratıcı 
turizmdir. İnsanların bir yörenin sanatsal, kültürel mirası ya da özgün karakterini öğrenmek, 
yöre insanı ile yakın ilişkiler kurmak ve yaşayan kültürü etkileşim içinde öğrenmek ve otantik 
deneyimler edinmek amacıyla yaptıkları seyahatler olan Yaratıcı turizm bağlamında yaratıcı 
ürünlerin kullanılması (örneğin; bir ünlü yazarla ya da ressamla bağdaştırılan seyahat), 
turistler için yörenin kültürü ile tanışma sağlayıcı faaliyetlerin tasarlanması aşamasında 
yaratıcı süreçlerin kullanılması (örneğin; sanat, halı dokuma, toprak kap boyama gibi el 
sanatları, aşçılık atölye çalışmaları veya arkeoloji yolculukları ve seminerler) ve “yaratıcı 
sınıf”ın faaliyetlerine yaratıcı insanların katılımının sağlanması Florida'nın verdiği 
örneklerdendir (Aşık, 2014).  

Bu çerçevede atılan adımlardan biri 2004 yılında oluşturulan “UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağıdır”. Bu ağ kapsamında edebiyat, film, müzik, el sanatları ve halk sanatları, 
tasarım, medya sanatları ve gastronomi alanlarında seçilen toplam 29 şehir yer almakta ve bu 
şehirler arasında kültürel etkileşim sağlanmaktadır (Unesco 2013). Dünya çapında yedi 
yaratıcı tema kapsamında 41 kent mevcut bulunmaktadır. Bu alanlar edebiyat, sinema, müzik, 
zanaat ve halk sanatları, tasarım, medya sanatları ve gastronomidir. Yeni Zelanda, Avustralya, 
İspanya, Çin ve Kore gibi ülkeler uzun yıllardır yaratıcı turizm projelerinde yer almaktadırlar 
(Ajanoviç ve Çizel 2015). Örneğin Melbourne (Avustralya) edebiyat kenti, Cobe (Japonya), 
Pekin (Çin) tasarım kenti, Glasgow (İskoçya) müzik kenti, Östersund (İsveç) ve Jeounju 
(Kore) gastronomi kentleri, Kanazawa (Japonya) el ve halk sanatları kenti gibi temalar altında 
bu ağda yer almaktadır (Ajanoviç ve Çizel, 2015).  



 

 
 

Florida’nın bu yaratıcı sınıf tezi kentsel rekabet için yetersiz bulunmuştur. Yaratıcı 
şehir- yaratıcı ekonomi- kültür endüstrisi etkileşimleri kaçınılmaz olarak soylulaştırmayı 
teşvik etmektedir ki Florida’nın bu konuya değinmemesi getirilen en temel eleştirilerden 
biridir. Yaratıcı sınıfı, beklenti ve ihtiyaçlarını dönüşümünün merkezine alan kentlerde kent 
merkezi ve çevresinde yaşayanlar yerlerinden edildiği gibi istihdam alanında da yaratıcı 
şehirlerde ciddi gelir farklılıkları oluşmaktadır. Ayrıca eleştirilere göre yaratıcı sınıfa 
odaklanmak hizmetler sektörü çalışanlarını ihmale neden olmaktadır; nihayetinde yaratıcı 
sınıf oldukça dar bir gruptur ve bu nedenle de kentin rekabetine ve büyümesine katkısı da 
büyük olmayacaktır. 

4.5. Yer Pazarlaması ve Kent Girişimciliği 

Küreselleşmenin yoğunlaşması ve yeni rekabetin ortaya çıkışı ile birlikte yerel 
yönetimler için “girişimciliğin” bir unsuru olarak yerlerin pazarlanması ya da kentlerin 
markalaşması ve yeni imajlarıyla tanıtılması stratejisi önemli hale geldi.  

Kentsel mekanın pazarlanması yerel halka ve dışardakilere imajlar imal etmektir.  
Kent mekanının pazarlanması bazen şehri satmak diye de anılmaktadır ve şehirleri iş yapmak, 
yaşamak ve gezmek için güzel yerler olarak tanıtmak bu pazarlamanın merkezinde yer 
almaktadır. Genellikle sanayisizleşme, artan küresel hareketlilik ve yerler arası rekabet 
olguları bağlamında kent pazarlamasına duyulan ihtiyaçla temellendirilmektedir. Örneğin Los 
Angeles, Liverpool, Birmingham, Baltimore, Bilboa gibi birçok kötü imajla damgalanmış 
sanayi şehri, bu negatif imajlarını ortadan kaldırmak, sanayi kaybının sonuçları ile baş 
edebilmek ve şehrin küreselleşen dünyada yeni roller üstlenebilmesi amacıyla imaj 
mühendisliğine ve kent pazarlamaya daha çok kaynak ayırmakta ve kentsel dönüşüm 
stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak yaklaşmaktadırlar (Berglund ve Olsson, 2010). 

Geleneksel kentsel politikalar içerisinde yer almayan kültürel politika ve etkinlik 
evsahipliği de yeni dönem kent girişimciliğinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Refah 
devleti döneminde toplumun geniş kesimlerinin sanatsal ve kültürel mirasına erişebilirliğini 
sağlamakla mükellefiyet sözkonusu iken, kültürün ekonomiyi çeşitlendirme ve canlandırma 
etkisi ön plana çıkmış ve hem kent imajını yenilemek hem kent turizm potansiyelini ortaya 
çıkarmak için stratejik bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır (OECD, 2007). 

Çeşitli kent pazarlaması örneklerine bakıldığında yerlerin pazarlamasında planlama ve 
tasarımın en önemli araçlar olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda a) sıklıkla mimari 
değeri yüksek, imzalı yapılarla birlikte müzeler, konser salonları, mütena konut bölgeleri, 
spor stadyumları içeren yüksek profilli prestij/mega projeler ve b) eski işlevlerini kaybeden ve 
çöküntü alanı haline gelen liman, sanayi ve depolama alanlarının kente tekrar kazandırılıp, 
orta ve üst gelirli yabancı ve yerli kullanıcılar için yeniden paketlendiği kentsel dönüşüm 
projeleri kullanılmaktadır (Berglund ve Olsson 2010). Ayrıca kentlerin diğer kentlerle 
yarışmalarında tarihlerinin ve geçmişlerinin pazarlanması; bu bağlamda kentin tarihi 
dokusunu barındıran alanların restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi söz konusudur.  



 

 
 

Kent pazarlamasında kullanılan diğer bir araç ise dev etkinliklerdir (mega- evet). 
Kavramı ilk defa kullanan Maurice Roche (2000), dev etkinlikleri, çarpıcı bir karaktere sahip, 
geniş kitlelerin ilgisini çeken, popüler ve uluslararası önem taşıyan kültürel, ticari ve/veya 
spor amaçlı etkinlikler olarak tanımlamıştır. Dev etkinlikler her ne kadar kısa süreli olsalar da 
bu etkinlikleri üstlenen şehirlere etkileri uzun sürelidir. Dev etkinliklerin, turizmin 
canlanması, kente yabancı yatırımın çekilmesi gibi olumlu sonuçları olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede merkezi ve yerel yönetimler daha büyük 
organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere yarışmakta (Olimpiyat oyunları, Expo, dünya 
kupası, Avrupa Kültür Başkenliği vb.); dış izleyiciden yoksulluğu gizlemek için gecekondu 
dönüşüm uygulamaları yapmakta, olimpiyat oyunları ve uluslararası spor karşılaşmaları için 
stadyumlar, fuar alanları yapmakta, küresel temalı parklar ve eğlence mekânları 
üretmektedirler. Dev etkinlikler kapsamında yönetimlerin, ayrıca, fiziki altyapının 
dönüştürülmesi ve özellikle ulaşım ve iletişim altyapısına yatırım yapmaları sözkonusudur. 
Örneğin 1992 Olimpiyat Oyunları’nın gerçekleştirildiği Barselona’da kıyı geliştirme projeleri, 
atık su altyapısı, telekomünikasyon sistemleri ve yeni bir havaalanı da dâhil ciddi bir altyapı 
yatırımı sekiz yılda yapılmıştır. Benzer şekilde 2004 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibi 
Atina’da kente yeni bir uluslararası havaalanı kurulmuş, metro sistemi genişletilmiş, yeni 
havaalanını kent merkezine ve önemli Olimpik tesislere bağlayan otoyol yapılmış, güneydeki 
banliyölere erişim için yeni bir tramvay hattı ve birçok bağlantı yolu inşa edilmiştir 
(Küçüktaş, 2015). 

Yer pazarlaması elbette aynı zamanda reklam ve tanıtım faaliyetlerini kapsayan, bu 
çerçevede belli bir hedef gruba belli bir coğrafik yerin seçici imajlarını alenileştirmek ve 
pazarlamak olup, o yere yatırımcı ve ziyaretçi çekmeyi böylece yerin rekabet gücünü 
artırmayı amaçlayan bilinçli bir eylemdir. Hedef dört boyutludur; politik (yer ve aidiyet 
duygusu geliştirmek), kültürel (yerel gurur, kimlik sağlamak ve topluluğu güçlendirmek), 
sosyal (yaşam kalitesi, imaj yaratımı), ekonomik (refah ve istihdam yaratma). Short ve Kim 
(1999: 99-106) batı şehirlerindeki yer pazarlaması kampanyalarında kullanılan 4 kategori 
imajı şöyle ifade eder:   

1- Gardrop dünya şehirleri- 3 küresel şehrin gerisinde kalan ve büyük spor 
olaylarında rekabet eden, ikonik ve imzalı binalar geliştiren şehirler 

2- “daha fazla fabrika yok! bak” şeklinde imaj dağıtımı yapan, yeni ve post-modern 
yerleri tanıtan ve tüketimi vurgulayan şehirler grubu 

3- “iş/yatırım şehri” kategorisi: işgücü pazarı, yaşam kalitesi, ulaşım ağları, yatırım 
iklimi ile elverişli şehir 

4- Son küme “kültürü sermayeleştiren” kültürel sermayesini pazarlayan, tarihsel 
duygu ve festival paketi sunan şehirler grubu. 

İş ve yatırım şehri olarak en belirgin yer pazarlaması stratejisi Londra’nın “bir dünya 
şehri olarak satıldığı” Londra limanı kentsel dönüşüm projesidir ve proje liman alanının 
olumsuz imajını düzeltmekte kullanılmıştır (Clark, 2015). Liman neredeyse 20 yıl atıl kalmış 
ve 1981 yılına gelindiğinde alanı kente yeniden kazandırmak için imzalı binalar, kıyı bandı 
düzenlemesi, antrepoların sanat atölyelerine çevrilmesi, finans ve ofis merkezi oluşturulması 



 

 
 

gibi entegre prestij projesi üzerinden kentsel yenileme yapılmıştır. Alanın dönüştürülmesi ile 
Londra küresel bir şehir ve iş ve finans merkezi olarak yatırım yapılabilir, üst gelir 
grubu/zenginler için yaşanabilir bir yer olarak tanıtıldı ve kentin yeni imajı medya ve reklam 
kampanyası ile desteklendi. 

Kültürü sermayeleştiren ve kent pazarlamasını en erken ve başarılı şekilde uygulayan 
ülkelere ilişkin en bilinen örneklerden biri İngiliz şehri Glasgow’dur. Glasgow sanayinin 
çöküşü, işsizliği, varoşları, depresifliği, militan sendikacı ve işçi kenti hali ve şiddet/terörle 
anılması ile oldukça olumsuz bir imaja sahipti (ve bu olumsuz imajı tersine çevirebilmek ve 
uluslararası alanda Glasgow’un yer edinmesi için bir çizgi karakter olan Mr. Happy (gülen 
surat logosu) oluşturuldu ve “Glasgow’s Miles Better” sloganı ile 1983-1989 yılları arasında 
bir pazarlama stratejisi yürütüldü (Helms, 2008). Strateji sanat ve kültüre odaklı idi ve 
sanatsal/kültürel projelerle şehre yeni bir imaj giydirildi. Fiziki inşa, mahalle kimliğinin 
vurgulanması, 24 saat şehir ve gece/eğlence hayatı, turist destinasyonu olarak şehir tanıtımın 
bir parçası idi. Kampanya tüm Birleşik Krallık medyasını kapsayacak şekilde ve yaygın PR 
faaliyetleriyle beraber yönetildi. 1990 yılında kazandığı Avrupa Kültür Şehri Programı ve 
1999 tarihinde Tasarımcı Mimarlar Şehri dev etkinliği ile dönüşümlere devam etmiş ve 
Glasgow başlıca kültür ve turizm destinasyonu haline gelmiştir. Glasgow 2014 yılında ise 
“Scotland with Style” markası ile kendisini “yaşanabilir, çalışılabilir, okunabilir, yatırım 
yapılabilir ve ziyaret edilebilir” bir “dünya kenti” olarak takdim etti. Bu kampanya Glasgow’u 
Avrupa liginde üst sıralara tırmandırdığı gibi ilhamını İskoçlu sanatçı Charles Rennie 
Macintosh’tan alması sebebiyle de Glasgowluların gönlünü kazandı (Brown vd. 2013).  

Dünyaca ünlü mimarlarca imzalı yapılarla kentlerin uluslararası alanda tanıtılıp yer 
edinmesine dair en bilinen örnek ise İspanya’nın kuzeyinde Bask bölgesinde yer alan 
Bilbao'daki Guggenheim Müzesi projesidir. Hem demir -çelik ve diğer ağır sanayi ve 
kimyasal fabrikaları ve tersaneleri kapanan ve 1975-85 tarihleri arasında 100bin iş kaybı, %25 
işsizlik oranı ile yoksullaşma yaşayan hem de yer aldığı Bask bölgesinin terörle anılan 
imajına karşılık Bilboa’da dünyaca ünlü mimar Frank O. Gehry tarafından şehrin merkezinde 
32.500 metrekarelik bir alanda yapılan ve 1997’de açılan Guggenheim Müzesi Bilbao’nun 
yeni imaj pazarlamasının en önemli unsuru oldu. Projenin uygulanması ile literatürde, 
“sanatsal/kültürel prestij projeleriyle şehrin yüksek profilli yerlerinde gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm projeleri için ‘Guggenheim Etkisi’" (Guggenheim Effect) tanımı” kullanılmaya 
başlandı (Akyos ve Daniş 2011). Burj Khalifa tarafından Dubai’de 828 metre olarak yapılan 
en uzun bina, David Marks ve Julia Barfield tarafından İngiltere’de yapılan London Eye, Rem 
Koolhaas tarafından yapılan Seattle Kütüphane binası, Los Angeles’ta Gehry Partners’ın 
projelendirdiği Walt Disney Konser Salonu, Jørn Utzon’un Avustralya’da gerçekleştirdiği 
Sidney Opera Binası, Dublin’de Kevin Roche tarafından camdan ve granitten yapılmış  
kongre merkezi ve Shay Cleary Architects tarafından 1878’de yapılmış çelik bir antreponun 
çok amaçlı konser, sergi ve kongre merkezine dönüştürüldüğü The Point Depot (O2) bu 
kapsamda anılabilecek örneklerdir. Star mimarların yaptığı binalar, kentin uluslararası alanda 
görünürlüğünü sağlayacak bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.  



 

 
 

Son zamanlarda yer pazarlama stratejisi çeşitli eleştirilere muhatap oldu: Bu 
eleştirilerden bir kısmı sosyal adalet kavramı üzerinden meseleye bakmakta ve yer 
pazarlamasının o yerin imajını yenileyip, prestijini artırarak uzun vadede o yerde yaşayan 
herkesin refahını artıracağı beklentisinin pratikte gerçekleşmediğine vurgu yapmaktadırlar. 
Aksine yıldız binalar geliştirmek, dev etkinliklere ev sahipliği yapmak suretiyle yer 
pazarlaması için ayrılan kaynaklar esasen sosyal refahı sağlamak için varolan kaynaklardan 
kısıntı yapılarak oluşturulmakta ve üstelik bu harcamaya değip değmeyeceği önceden 
kestirilememektedir14. Dolayısıyla, bu tür kamu harcamaları, kentin dönüşümünden pay 
alamayan ve yararlanamayan kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için yapılacak 
yatırımlar pahasına ortaya çıkmaktadır. Gerçekte olan dar bir elit grubun tercih ve çıkarlarının 
geniş yoksul kesimlerden, kentin dışındakilerin de o kentte yaşayanlardan daha öncelikli hale 
gelmesidir (Beglund ve Olsson, 2010). Birçok yerde girişimci yönetimler ile dar bir elit grup 
ittifak halinde elit kültürün müzelerini, sanat galerilerini, dünya mutfaklarını, eğlence 
mekanlarını üretmekte ve şehri küresel pazarın vitrinine dönüştürmektedir. Böylece oldukça 
sınırlı bir elit gruba hitap edecek mekanlar birbiri ardına açılırken, şehre giydirilen pozitif 
imaj kentin derin sorunlarını örtmektedir. Geniş yoksul kesimlerin, etnik grupların, 
azınlıkların, göçmenlerin kültürleri ise iyice çevreye itilmektedir (Akyos ve Daniş 2011). 
Ayrıca dev etkinlikler ya da büyük ölçekli projelerin yapılacağı alan ve çevresinde arsa ve 
kira fiyatları, hizmet maliyetleri artmakta, yoksullar yer değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. 
Kent pazarlaması için yapılan planlama ve tasarımlar sosyal kutuplaşmayı artıran, 
eşitsizlikleri derinleştiren sonuçlar doğurmaktadır.  

Kent pazarlaması stratejisi ile birlikte aynı zamanda kültürel adaletsizlik sorunu da 
oluşmaktadır. Kent pazarlaması o yerin metalaşmasına ve ticarileşmesine yol açmaktadır. 
Yerler pazarda satılacak bir ürün gibi değerlendirilmektedir. Bir taraftan bir yerin 
pazarlanmasında o yerin eşsizliği ve otantikliği için bir piyasa oluşturulmaya çalışılmakta, 
diğer taraftan pazarlanabilir hale gelip, piyasası oluştukça müstesnalık/otantiklik 
yitirilmektedir. David Harvey bu durumu Disneyleşme olarak adlandırmaktadır (Harvey 
2001a: 397).  

Paris, Atina, New York, İstanbul, Roma gibi yer isimlerine eşlik eden o yere ait 
ayrıcalık ibarelerinin toplamı olan sembolik sermaye bu şehirlere diğer yerler karşısında 
ekonomik üstünlük sağlar. Diğer şehirler rekabet edebilmek için kendi sembolik 
sermayelerini çoğaltmak ve marka haline dönüştürmek durumundadırlar. Örneğin 
Barselona’nın Avrupa şehir sistemi içerisinde edindiği yerde, sembolik sermayesi yani 

                                                
14 2002 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Japonya sadece Saitama Stadyumunun yapımı için 667 milyon 

Dolar harcama yapmıştır. Söz konusu stadyumun sadece grup maçları sırasında iki kez kullanılması 
nedeniyle her maç için 333,5 milyon Dolar yatırım yapılmıştır. Ayrıca stadyumun yıllık 6 milyon Dolar yıllık 
işletme ve bakım gideri bulunmaktadır. Saitama Stadyumu Dünya Kupası sonrasında maç başına yaklaşık 
20.000 seyirciye sahip olan yerel bir futbol takımı tarafından kullanılmaya başlamıştır. Böylece 2002 Dünya 
Kupası öncesinde 31 milyar Dolarlık ekonomik etki oluşacağına dair olan beklentiler, etkinlik sonrası 53 
Florek ve Breitbarth,2007:80-83 54 Baade ve Matheson, 2000:415 55 Na Chen, 2008:17 34 34 yıllarda yavaş 
yavaş azalarak, büyük ölçekli etkinliklerin sanıldığının aksine uzun vadede büyük ekonomik etkiler ortaya 
çıkarmadığını göstermektedir. 2002 Dünya Kupası Japonya ve Güney Kore’de net olarak toplam 280 milyon 
Dolarlık etki oluşturması nedeniyle hayal kırıklığına neden olmuştur (.  



 

 
 

Katalanlara özgü tarih ve kültür içinde kazı yapılması, mimari mirası, Gaudi başta olmak 
üzere sanatsal başarıları, yaşam tarzı ve edebi geleneklerinin pazarlanması büyük rol oynadı. 
Ancak Barselona daha çok yatırımcı ve turist çektikçe çok uluslu şirketler eliyle 
metalaşmanın neden olduğu yeknesaklığı da yaşamakta ve ayrıcalıklarını yitirmeye 
başlamaktadır. Barselona’nın kıyı bandı düzenlemeleri batıdaki benzerlerinden farklı değildir, 
kentte trafik yoğunluğu arttıkça eski şehir dokusunun içinden bulvarlar açılması zorunlu hale 
gelmekte, çok uluslu mağazalar yerel dükkanların yerini almakta, soylulaşma eski seçkinleri 
yerinden etmektedir (Harvey 2001a, 394-411).  

Diğer yandan kentlerin nasıl bir imajla pazarlanacağına kim karar verecektir? İmajı 
kuran kültür unsurları o yerde varolan temsiller arasından bir seçimi yansıtmaktadır. Şöyle ki 
Zukin’in işaret ettiği gibi “bir kentin imajını yaratanlar, aynı zamanda hangi binaların 
‘kültürel miras’ kabul edilip hangilerinin görsel kirlilik olarak yaftalanacağı” kararını 
vermektedirler (Akt. Akyos ve Daniş 2011). Kentin kimliğinin oluşmasında onurlandırılacak 
olan kimin kolektif hafızasıdır? Kimin estetiği söz sahibi olacaktır? Başka bir ifadeyle gerek 
bugün gerek geçmişte oluşumuna herkesin kendi üslubunca katkı sağladığı kolektif sembolik 
sermayeden nüfusun hangi kesiminin en fazla yararlanacağını belirlemek söz konusudur. Bu 
çerçevede de temel soru Harvey’in (2001a) ifadesiyle şehirlerin sahip olduğu sembolik 
sermayeden doğan tekel rantına neden çok uluslu sermayenin ve dar yerel elitin el koymasına 
izin verileceğidir?  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, rekabet kavramı odağında kent yönetimlerindeki dönüşümü anlatan kent 
girişimciliği ile rekabet avantajını kuran faktörlerden yaratıcı sınıf ve nihayet bir kent 
girişimciliği uygulaması olarak yer pazarlaması ve tanıtım stratejisi bağlamında kentsel 
dönüşüm tartışılmıştır.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Rekabetin firmalar arasında olduğu tezine karşılık rekabetin kentler arasında 
olduğunu dile getiren görüşler vardır. Bunlardan en yoğun başvurulan ve “Yüksek 
yoğunluktaki yerel rekabet uluslararası başarıya neden olmaktadır. Bu nedenle rekabetin ana 
unsuru firmaları şehrinde yatırım yapmaya ikna edici rekabet koşulları yaratmak yönünde 
yeniden yapılandırmaktır”şeklinde izah edilebilecek görüş kime aittir? 

a) P. Krugman 

b) D. Harvey 

c) R. Florida 

d) M. Castells 

e) M. E. Porter 

2) Hangisi küresel rekabeti iten faktörler arasında sayılabilir?  

a) Yatırımların nispeten kolay yer değiştirmesi 

b) Rekabetçi kaynak kullandırma politikaları 

c) Kültür ve turizm piyasasının genişlemesi 

d) Esnek üretim biçimleri 

e) Hepsi 

3) Kent girişimciliği kendisinden önceki dönem işletmeci anlayıştan nasıl ayrışır? 

a) Kamu eliyle refah üretimini hedefler. 

b) Refah hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve dağıtım siyaseti ön 
plandadır 

c) Merkezi planlama anlayışına dayanır 

d) Özel sektör öncülüğünde piyasa odaklı büyüme yaklaşımı odağında yer 
alır. 

4) Aşağıdakilerden hangisi kent girişimciliğinin niteliklerinden biri değildir? 

a) Yerel ekonomik gelişmeyi hedefler 

b) Planlamayı özel sektörü teşvik için kaldıraç olarak kullanır 



 

 
 

c) Büyümenin motoru olarak özel sektör ve özel sektörle işbirliği halinde 
büyüme koalisyonları oluşturur 

d) Kentin üretim mekanı olarak taşıdığı öneme dikkat çeker 

e) Kenti pazarlanacak bir ürün olarak görür 

5) Rekabet avantajı sağlamakta hangi faktör belirleyiciliğini yitirmiştir? 

a) Yaratıcı sınıf 

b) Ulaşım ve iletişim kapasitesi 

c) Hammaddeye yakınlık 

d) Yönetişim kapasitesi  

e) Yerel ekonominin çeşitliliği 

6) Yaratıcı sınıf kavramı kime aittir? 

a) D. Harvey 

b) R. Florida 

c) R.J. Short 

d) Y. H. Kim 

e) M. Roche 

7) Yaratıcı şehirleri ölçmekte kullanılan 3 önemli faktörü yazınız? 

8) Kent pazarlamasında kullanılan ve Short ve Kim tarafından tasniflenen kent 
imajları nelerdir? iki tanesini sayınız. 

9) Bilbao’daki kent pazarlamasında kullanılan en bilinen araç nedir ve literatürde 
nasıl anılmaktadır?  

10) Disneyleşme kavramı kime aittir ve neyi anlatmaktadır? 

 

Cevaplar 

1)e, 2)e, 3)d, 4)d, 5)c, 6)b, 7) Teknoloji, Talent (yetenek), Tolerans (hoşgörü), 8) 
Gardrop dünya şehirleri, iş/yatırım şehri, Kültürü sermayeleştiren şehirler, “daha fazla 
fabrika yok” diyerek tüketimi vurgulayan şehirler; 9) İmza binalar ve Guggenheim 



 

 
 

Etkisi, 10) David Harvey (2001a) aittir ve anlamı: bir yerin otantiklik ve 
müstesnalığını yitirmesidir. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

5. 1980 SONRASI BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER VE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM: BALTIMORE VE LONDRA ÖRNEKLERİ 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

1980li yıllara damgasını vuran kentsel dönüşüm modeli kentsel yeniden arazi geliştirmedir. 
Bu modelin en etkili aracı büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleridir. Bu bölümde emlak 
odaklı olmakla eleştirilen bu dönüşüm modelinde öne çıkan iki örnek analiz edilecektir. 
1980’li yılların büyük ölçekli projeler eliyle geliştirilen kentsel dönüşüm modeli oldukça 
olumsuz bir miras bırakmış ve yeni bir kentsel dönüşüm yaklaşımının da muharrik gücü 
olmuştur. Bu çerçevede bu bölümde büyük ölçekli projeler ve bunların uygulama araçları 
örnekler üzerinden öğrenilebilecektir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1980’li yılların kentsel yeniden arazi geliştirme olarak adlandırdığımız dönüşüm modelinde 
hangi uygulama araçları etkindir? 
Büyük ölçekli proje ne demektir ve sıkıntıları nelerdir? 
Emlak odaklılık nedir?  
Bu projelerin uygulamaya geçirilmesinde belirgin uygulama araçlar nelerdir? türü sorulara 
cevap aranacaktır. 

  



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 1980’li yılların hakim 
kentsel dönüşüm modelinde 
öne çıkan araçların 
incelenmesi  

 

 Büyük ölçekli projelerde 
kent geliştirme şirketlerinin 
ve girişim bölgelerinin işlevi 

 

 Büyük ölçekli projelerin 
yarattığı sonuçların iki örnek 
alan uygulaması üzerinden 
değerlendirilmesi 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Büyük ölçekli projeler, kent geliştirme şirketi, girişim bölgesi, emlak odaklılık, Baltimore 
ve Londra Liman Alanları  

 

  



 

 
 

Giriş 

Bu bölümde 1980li yıllara damgasını vuran büyük ölçekli projelerden; Amerika’da 
uygulanan Baltimore Limanı Yeniden Canlandırma Projesi, İngiltere’de hayata geçirilen 
Londra Limanı Kentsel Dönüşüm Projesi aktarılacaktır. Kentte yaşanan fonksiyon yer 
değiştirmelerinin kentte çöküntü alanları yaratmasına önemli bir örnek tersane, dok alanları ve 
limanların değişen teknolojiye ve rekabet şartlarına ayak uyduramamasından kaynaklı 
fonksiyonel eskimedir. Liman alanı dönüşüm projelerinin örnek uygulama olarak seçilmesi 
hem 1980li yılların en yaygın dönüşüm projelerinin liman alanı odaklı gelişmesi hem de bu 
türden projelerin konut- kıyı bandı- finans ve ticaret merkezi gibi birçok fonksiyonun 
dönüşümünü içermesi nedeniyledir. Ayrıca bu tür projelerin bugün literatürde tartışılagelen 
soylulaştırma, mekansal kutuplaşma gibi oldukça açık toplumsal sonuçları vardır. Bu liman 
alanı dönüşüm projeleri kapsamında dönemin kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için 
geliştirilen kent geliştirme şirketleri, girişim bölgeleri gibi uygulama araçları tanıtılacaktır. 
Nihayet bölüm büyük ölçekli projeler ekonomik-sosyal-siyasal ve mekansal sonuçlarıyla 
birlikte değerlendirilecektir. 

Esasen bölümde örneklerin birinin Amerika’dan diğerinin İngiltere’den olması da 
özellikle istenen bir durumdur. Şöyle ki, ABD’de kentsel girişimcilikle ilişkili kurumlar ve 
pratikler diğer ülkelerce kopyalanmış, başta Baltimore olmak üzere, Boston, Pittsburgh gibi 
şehirlerin merkezlerinin ticari dönüşüm modeli Londra Liman Alanı dönüşümünde 
tekrarlanmış ve dönüşümden sorumlu kentsel yenileme ortaklıkları ve kent geliştirme 
şirketleri, girişim bölgeleri uygulama araçları da transfer edilmiştir. Ancak elbette her iki 
ülkenin koşulları ve kurumlarının farklı olduğu ve doğrudan bir politika transferine müsaade 
etmeyeceği unutulmamalıdır  (Jonas ve Mccarthy 2009:303). 

Son otuz yıldır yerel yönetimler ya tek başlarına ya da özel sektör ile ortaklaşa şekilde 
kıyı bandı düzenlemeleri, sergi salonları, müzeler, uluslararası organizasyonlar, iş merkezleri 
gibi projelere, yerel-ulusal ve küresel rekabet koşullarının hızla değişen koşullarında metropol 
ekonomilerin yeni bir rekabet pozisyonu kazanması hedefinin bir parçası olarak büyük ölçekli 
kentsel gelişim projelerinin planlama ve uygulamalarına fazlaca bel bağlamışlardır. 1970li 
yılların sanayisizleşme sürecinden ve 1980’lerin küreselleşme ve kıyasıya yarış ortamında 
şehrin yeniden pozisyonlanmasının sağlanması için kentsel mekanın yeniden tahayyülü ve 
yaratılmasının en önemli araçlarından biri hiç şüphesiz büyük ölçekli projelerdir. Büyük 
ölçekli projeler rekabet ve ekonomik büyüme için kentli elitlerin benimsediği en görünür 
kentsel dönüşüm stratejisi olarak kabul görülmüştür.  

  



 

 
 

5.1. Baltimore Limanı Yeniden Canlandırma Projesi (Baltimore 
Inner Harbour Revitalization Project) 

ABD’de Baltimore limanının işlevsel olarak gerilemesi 1904’teki yangına dayanır. 
Liman büyük bir ticaret ve gemi taşımacılığının merkezi iken, sözkonusu yangından büyük 
ölçüde etkilenmiştir. Yanan binaların yeniden inşaat maliyetine katlanamayan birçok tüccar 
alanı terketmeye başlamış ve yatırımların da çekilmesiyle Baltimore limanı “ucuz ve tekin 
olmayan bir liman” olarak anılmaya başlamıştır (Dannes, tarihsiz). En yeni ofis binasının 
1929 yılında yapıldığı merkezi iş alanı ise, aynı dönemde yeni yatırım çekemediği gibi 6 
büyük işvereni ve sayısız küçük işletmesini kaybetmeye başlamış ve antrepolar kullanım dışı 
kalmıştır. Kent merkezindeki metruklük ve eskime beraberinde şehirde emlak değerleri yüzde 
20 artarken, merkezde ciddi bir kayıp oluşturmuş, emlaklar değerlerin çok altında fiyatlara 
satılmaya başlamış ve bu köhneleşme sürecine paralel olarak banliyöleşmeye tanık 
olunmuştur. 1950’li yıllara gelindiğinde hem endüstrinin hem de nüfusun banliyöleşmesi, 
yoksul Afrikan Amerikalıların buraya göçü ve liman işlevlerinin körfezin altındaki derin su 
limanına kayması burdaki beyazları sıkıntıya sokarken, limanla kalmayan köhneleşme 
çevredeki yerleşimlere ve mahallelere de sirayet etmiş ve Baltimore merkezi ticaret merkezi 
olarak cazibesini yitirmiştir. Ofis kullanımlarının ve büyük depolama alanlarının liman 
bölgesinden taşınması ve dışarı çıkması sonrasında yöre halkının harcamaları da kalan küçük 
işyerlerini ayakta tutamaz olmuştur (Walters ve Miserendinoi 2008, Harvey, 2012).  

Bu çerçevede işlevini yitiren 96 hektarlık liman ve kıyı alanı, turizm odaklı faaliyetler, 
ticaret ve hizmetler alanında faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ve şirketler için yeniden 
geliştirilmiştir. 

Projenin topluma etkisini aktarabilmek bakımından aynı dönemde en ağır sonuçları 
yaşayan Sandtown- Wincester’daki gelişmelere bakalım: Batı Baltimore, Maryland’de 
ağırlıkla Afrikalı Amerikalı mavi yakalıların yaşadığı bir mahalle olan Sandtown-Winchester 
hem oldukça canlı ve kalabalık, kendine yeterli, ticari fonksiyonların yığıldığı Howard 
Caddesi hem de Baltimore’un sebze-meyve pazarı olan Lexington ile ciddi bir ticaret ortamı 
sunmakta ve şehrin ahalisinin sürekli kullandığı bir yerleşme hüviyetindeydi. Liman 
alanındaki köhneleşme buraya da sirayet etmiş ve Howard caddesinde bulunan birkaç ticari 
cep dışında ciddi bir boşalma olmuştur. Yerel iş kayıpları ve ekonomik yoksullaşmayla 
birlikte New York, Philadelphia ve Şikago’ya göçler yaşandı.  

Baltimore’un simgelerinden O’Neil mağazasının kapanmasının ardından ilk 
inisiyatifin siyasetçiler yerine sivil halktan geldiği bir kent merkezini yenileme arayışı başladı. 
Perakendeciler Birliği, bankalar, diğer mülk sahipleri biraraya gelerek bir komite ve fon 
oluşturdu (Comittee for Downtown). 1956’da Komite bir şehir plancısı ve mimarı şehir 
merkezinin canlandırılması için görevlendirdi (Dannes, tarihsiz).  

Tablo 1’de Baltimore Liman Alanı Dönüşüm Projesinin yeri Sandtown- Winchester 
işaretlenerek gösterilmekte olup, Tablo 2’de Lexington Pazarı ile Baltimore Liman bölgesi 



 

 
 

birlikte görülmektedir. Tablo 3’de Projenin alt bileşenleri ve İç Liman ve etrafı detaylı olarak 
gösterilmektedir.  

 
 

 

 

Tablo 1: Sandtown- Winchester ve Proje Alanını gösterir harita 

 

Tablo 2- Lexington Pazarı ve İç Liman Bölgesi 

 



 

 
 

 

Charles Center 

1950’li yıllarda ilk müdahale 300 dönümlük bir alanı kapsayan merkezi iş alanında 
(Charles Center) gündeme getirilmiştir. Şehir merkezinin gerilemesinin şehrideki ticaretin 
geleceğini tehdit ettiği, büyükşehir bölgesinin sembolik ve siyasi merkezini alt sınıf siyah ve 
beyazlara terk etmenin tehlikesi (Harvey, 2012: 166) dikkate alınarak ve alanın ancak 22 
dönümünde kamu-özel ortaklığında ilk girişim başlatılarak Charles Center planı (1958) 
yapılmıştır. Plan kamu-özel ortaklığında işyerleri, yatırımları ve insanları merkeze geri 
çekmeyi hedefliyordu. Proje kapsamında özel sektör eliyle 800 odalı bir otel, 8 gökdelenin 
olduğu yeni ofis mekanı, ticaret ve perakende mekanından oluşturuldu. Alan yakınında bir 
otobüs terminali ve 4bin araçlık bir otopark da düşünülmüştü. Hükümet kamulaştırma, yıkım 
ve inşaat işleri için 41,2 milyon dolar ayırdı. Proje, ayrıca liman alanından merkezi iş alanının 
kalbini çevreleyen bir ekspres yol oluşturulmak suretiyle desteklendi. 1958 yılında duyurulan 
Plan 1959’da belediye meclisince onaylandı ve alanda yetkili yarı kamusal bir otorite 
oluşturuldu (Charles Center Management Office). Bu otorite kamulaştırma ve planlama 
yetkilerine de sahipti ve bu yetkilerini kullanarak onbiri alan dışına olmak üzere 280 işyerini 
yeniden yerleştirdi ve 216 mülkü kamulaştırdı (Walters ve Miseriendino, 2008). 1960’lı 
yılların sonunda proje tamamlandı ve modern tasarıma sahip bir merkez inşa edildi.  

David Harvey (2012: 167), bu projenin iki fayda getirmesinin hedeflendiğini 
belirtmektedir: Bunlar istihdamdaki artışın şehrin ekonomisine katkı yapması beklentisi ve 
vergi tabanının genişlemesiyle matrahta meydana gelen artışın yoksulların ihtiyaçlarına 
yönlendirilebilmesidir. Ancak şehrin bütünü projeden çok az bir yarar sağladı: getirilen 
işlerde çoğunlukla banliyölerde yaşayan orta sınıflar istihdam edildi, şehir sakinleri için 



 

 
 

yaratılan işler ise ya düşük ücretli ya da geçici inşaat işleriydi. Vergi matrahına katkısı 
olmadığı gibi de proje sübvanse edildi (Harvey, 2012: 168). Merkezden kaçan sermayenin ve 
nüfusun geri getirilmesi için geliştirilen bu projeyi otoriter ve hükümet merkezli bir yönetim 
anlayışı ile yapılmasını eleştiren Walters ve Miserendino (2008), yenileme projesinin kenti 
yatırımsızlığa götüren yapısal süreçlerin analizine dayalı çözümler geliştirmediğini ifade 
etmektedir. 

Kıyı Bandı Düzenlemesi 

1960’lı yılların ikinci yarısında Baltimore’da diğer şehirler gibi çeşitli ayaklanmalara 
tanık olmuş ve ciddi düzeyde fiziksel tahribat yaşamıştır. Özellikle iş ve konut piyasasındaki 
ırk temelli ayrımcılık yoksullaşma üretip, bu türden hareketleri beslemiştir. 1968’de Martin 
Luther King suikastı arkasından da Baltimore’da ciddi boyutlara ulaşan ayaklanmalar 
yaşandı. Bu çerçevede özellikle İç limanın yeniden canlandırılması, şehre aidiyet kurulması, 
şehir sakinlerinin bir araya getirilmesi gibi hususlar çerçevesinde yeni bir Komite oluşturuldu 
(Harvey, 2012: 168, 169). Liman içini canlandırmak ve merkezi iş alanına giriş kapısı 
olmasını sağlamak amacıyla yeni bir plan gündeme geldi (Wylson, 1986). Plan, otuz yıl 
içinde 260 milyon dolarlık bir yatırımı öngörüyordu ve bütçenin büyük kısmı (%69,2 federal 
yönetim, %22,3 şehir yönetimi, %8,5i özel kaynaklardan) kamudan sağlanıyordu. Üstelik özel 
sektöre vergi avantajları ve çeşitli sübvansiyonlar sağlanmıştı. Baltimore limanının oldukça 
maliyetli de olsa yeni bir görünüme kavuşmasını öneriyordu. Plan dolgu, altyapı iyileştirmesi 
ve yıkım uygulamaları yanısıra kıyı bandı rekreasyon düzenlemeleri, kıyıya bakan 3700 adet 
yeni konut, Dünya Ticaret Merkezi, marina, bilim merkezi, kolej kampüsü ve tiyatro 
öngörüyor ve Charles Center’ın genişlemesini öneriyordu. Merkezi fon 1968’de serbest 
bırakıldı ve yaklaşık 1000 emlak kamulaştırıldı, içlerinde Baltimore Toptancı Halinin, 
Maryland Tütün Antreposunun ve balık yağı rafinerisinin de yer aldığı 700den fazla işyeri 
yeniden yerleştirildi (Dannis, tarihsiz, Walter ve Miserendino, 2008). 

1972 yılında Amerikan ordusunun en eski gemisini barındırmak amacıyla birinci 
iskele yeniden inşa edildi. 3. İskelede Baltimore Ulusal Akvaryumu yapılırken, 4. İskelede 
eski enerji santrali aile eğlence merkezine, antrepo ise restorana dönüştürüldü, 5. ve 6. 
İskeleler park alanı olarak ayrıldı ve 6. iskele ayrıca konser alanı olarak düzenlendi. 1973’te 
kıyı bandında 32 katlı 131 metre yükseklikte tek kule bina olan Dünya Ticaret Merkezi ve 
Baltimore Şehir Fuar alanı gerçekleştirildi (Wylson, 1986). Bu dönemde limanın çevresinde 
metrük ve vergi dışı kalmış konutlar için “dollar home” programı uygulamaya koyuldu ve bu 
konutları yeniden yapılmaları ya da restorasyonu şartıyla bir dolara isteyenlere satıldı. 1975’te 
IBM ofis kompleksi, 1976’da limanın ilk konutları (yaşlılar için Christian Lutheran 
Apartments), Maryland Bilim Merkezi, Baltimore Koleji Liman Kampüsü ile birlikte inşa 
edildi. Alanın turist çekmesi ile birlikte 1977’de federal fonlar yardımı ile canlandırma 
projeleri hız kazandı ve kıyı bandında Baltimore Hyatt otelinin yapılması kamuca sübvanse 
edildi. 1979’da ise Baltimore Kongre Merkezi inşaatı tamamlandı (Dannis, tarihsiz, Walter ve 
Miserendino, 2008).  

1980 ve 1990’lı Yıllardaki dönüşümler 



 

 
 

1980’li yıllarda bir zamanlar Baltimore’u sanayi merkezi kılan birçok yer kapatılarak 
dönüştürülmüştür; Örneğin Bethlehem Çelik Şirketi tersanesi kapatıldı ve 1985’te sanayi 
kullanımından alanın ticari ve konut kullanımına dönüştürülmesine dönük imar değişikliği 
onaylandı. Yine İç limanda önemli bir hacim tutan Allied Kimya fabrikasının kapatılmasını, 
1984’te 3500 işi tasfiye eden Fells Pointteki Amerikan Konserve Şirketi, Western Elektrik 
fabrikası vb. takip etmiştir. Bunlar Baltimore bir zamanların güçlü liman ve endüstri şehri 
işlevini yitirdiğini göstermektedir (Harvey, 2012: 180-181). İç Limanda uygulanan yeniden 
canlandırma ise Baltimore’un yeni turizm, liman ve finans merkezi olma girişimini sembolize 
etmektedir.  

Bu dönemde kente gelen Rouse planlama şirketi limana 1904 öncesi işlevini geri 
kazandırılması fikri etrafında “liman kenti” ve “festival piyasası” oluşturmak amacıyla iki 
büyük ticari pavyon kurma teklifi ile gelmiştir. Elbette bu plandan özellikle mahalle esaslı 
yerleşimler olan ve çoklukla küçük, aile işletmesine sahip Little Italy ve Güney 
Baltimore’daki küçük tüccar ve esnaf endişe duyarken, yine çoğunlukla Afrikalı Amerikalı 
olan yerli halk hayatın pahalılaşacağı endişesiyle önce plana itiraz ettiler. Ancak 1978 yılında 
yapılan referandumda şehir halkı bu planı yüzde 54 oy vererek kabul etmiş ve 1980-81 
tarihlerinde bu iki pavyon kullanıma açılmıştır. Rouse’un alışveriş merkezi ve 6. İskeledeki 
eğlence merkezi Harvey’in ifadeleri ile mücevheri haline geldi ve Disney World’ten dah fazla 
ziyaretçi sayısına ulaştı. 1992 yılında Kongre Merkezinin batısında kamusal altyapının diğer 
büyük parçası olan Camden Yards’ta Oriale Park yapılmıştır (Koebel, 1996 ). Bu dönemde 
kamu kaynaklarının kişisel kazançlara tahsisi bakımından sembolik değeri oldukça yüksek bir 
olayı Harbour Court adı ile bir gökdelen bloğunun inşasıdır. Burası ağırlıklı olarak siyahların 
yaşadığı Lexington Pazarı yakınındaki bir arazinin yeniden geliştirilmesine karşılık 
Murdoch’a belediye başkanınca zararla satılmıştır (Harvey, 2012: 188). Murdoch tarafından 
yapılan bu gökdelendeki her bir daire 1 milyon dolara satılmış ve Lexington AVM planından 
da vazgeçmiştir. 

İç limandaki bu proje ciddi bir turist cazibesi yarattı, Hyatt zincirdeki en karlı otel 
oldu, bu hemen yanı başındaki Fells Point, Canton ve Federal Hill’deki kıyı bandı 
düzenlemelerini tetikledi. Buralarda bahçeli konutlardan ve lüks dairelerden oluşan mutena 
konut bölgeleri gelişti (Koebel, 1996, Dannis, tarihsiz).  

Liman alanı bugün dönüşüm projeleriyle artık yüksek katlı otel ve ofis binaları ile 
kaplıdır. Kıyı boyunca camdan yapılmış bir pavyon ticari faaliyetleri barındırır. Yeni bir 
stadyum, akvaryum ve park herkesi Baltimore’un merkezine çağırır. Kullanılmayan iskeleler 
eğlence mekanlarına dönüşmüştür. İyi aydınlatılmış yürüyüş yolları ve polis merkezi limanı 
gündüz ve gece güvenli bir yer kılar (Walters ve Miserendino, 2008). Baltimore liman alanı 
uygulamaları ile bugün Baltimore yılda 13milyondan fazla turistin geldiği bir yerdir. Ancak 
bu uygulamaların bir de kaybedenleri vardır. Bunu görebileceğimiz en iyi örnek son 
Sandtown-Wincester’in aynı süreçte dönüşümüdür. Baltimore bugün iki farklı şehirden oluşan 
bölünmüş bir şehirdir. Şehir merkezi ve şehrin geri kalanı. Kıyı bandının şaşası köhnemiş 
altyapısı, yoksulluğu, güvensiz caddeleri ve kentin durgun ekonomisini gizler (Dannis, 



 

 
 

tarihsiz). Dönüşen kıyı bandından birkaç blok ötedeki Sandtown’a ulaşıldığında ise “öteki 
Baltimore” ile karşılaşılır.  

Baltimore hala Kuzey Virginia, New York, Philadelphia’ya göç vermeye devam 
etmektedir. 1980’lerde %6,5 oranında azalan nüfus, 1990’larda %11,5 oranında azalmıştır. 
Soylulaştırma ile birlikte kaçış olgusu da yaşanmaktadır. Baltimore’un durumu bir Raporda 
şöyle aktarılmaktadır (Akt. Harvey, 2012:174-175): “Son yirmibeş yıl boyunca, Baltimore 
nüfusunun beşte birini, beyaz nüfusun yarıdan fazlasını ve sayımını yapmak zor ama orta 
sınıfının büyük kısmını kaybetti. 1970’den beri işlerin yüzde onundan fazlasını kaybetti ve 
geriye kalan işlerde giderek artan birşekilde banliyöde çalışan kişiler çalıştı. 1985’te şehrin 
ortalama hane geliri, çevre eyaletlerdeki gelirin yarısı kadardı ve yoksulların sosyal 
hizmetlere olan ihtiyacı, şehrin azalan vergi matrahının karşılayabileceğinden çok fazlaydı.” 
Yönetici elit daha çok kent dışında ikamet etmeye yönelmekte, iç şehir boşalmaktadır. Harlem 
Park, Patterson Park and Sandtown yoksullaşmaktadır. Baltimore’un toplam özel sektör 
istihdamı 1990’larda 46.800 iş kaybedilerek %12,7 oranında, 2000-07 döneminde ise ilave 
33.600 iş kaybı ile %10,4 oranında azalmaya devam etmiştir. Şehrin sokak çeteleri ve düşük 
kaliteli okulları gerilemenin hala sürüyor olmasında en çok işaret edilen iki sorun alanıdır. 
Cinayet oranları son otuz yılda ikiye katlanmıştır. Kentte 40bin civarında atıl ev 
bulunmaktadır. Gelir bakımından 100 şehirden 87. sırada yer almakta, çocuklu ailelerin beşte 
ikisi resmi yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır (Walters ve Miserendino, 20008). Bu 
gerçekler iç limanın bolluk ve eğlence görüntüsünün altındaki çöküntüyü anlatmaktadır. 

Bölgedeki birçok şehir 1981-1995 tarihleri arasında yani liman alanının kurulması 
sürecinde kısmen işyerlerini kaybetmiş olsa da, Sandtown’un ticari merkezi olan Howard 
Caddesi büyük bir kayıp yaşamıştır (120 işyeri). Caddede sıralanmış büyük mağazalar 
(department store) banliyölere ya da liman alanına taşınmıştır. Büyük perakendeciler 
taşındıkça küçük dükkanlar ve restoranlar da etkilenmiştir. Tek fiyat üzerinden satış yapan 
mağazalar (five and dime shops), yazılımcılar, büyük marketler kapanmış, benzinci, peruk ve 
tırnak bakımı dükkanları ile yer değiştirmiştir. Lexington pazarı artık düşük gelirli Sandtown 
sakinlerinin sebze-meyve ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiştir. Sandtown’da yetişkinlerin yarısı 
işsizdir, 11.000dolar altı gelir elde etmektedirler. Medikal ve üniversite merkezi olan batı 
yakası da bu süreçten benzer şekilde olumsuz etkilenmiştir. Birçok yoksul mahallede suç 
oranları artmıştır. Çevredeki konutlar soylulaştırma baskısı altına girmiştir. Ki Fells Point, 
Canton and Federal Hill’de soylulaştırma yaşanmaktadır. Daha önce mavi yakalı orta sınıf 
için elverişli konut alanları inşa edilmiş bu bölgeler şimdi Baltimore’un yönetici elitinin 
mekanı olmaktadır. Birçok aile evi lüks apartmanlara ve yüksek kiralı villalara dönüştü. 
Buradakiler batı Baltimore’a taşınarak yerlerinden edildiği gibi, bu süreçten sadece konut 
bölgesi etkilenmedi: Birçok aile işletmesi Barnes and Nobles, Starbucks gibi küresel zincir 
işletmeler karşısında yerlerinden oldu (Koebel, 1996).  

Sosyal konut alanlarının yıkılması da bu yenilemenin bir sonucu idi. Yeni yapılan lüks 
konutlar Baltimore’un yoksul nüfusunu yoksul mahallelere taşınmaya zorladı. Little Italy, 
tanıdıklara konut satma gibi enformel bir yerleşme niteliği taşıması, işletmelere burada 
oturanlarca sahip olunması, suç oranlarının çok düşük seviyede olması ve elbette mahalle 



 

 
 

halkının soylulaştırmaya karşı örgütlü bir tavır alması nedenleriyle bu gelişmelerden en az 
oranda etkilenen yer oldu (Dannis, tarihsiz).  

Harvey (2012: 176), bu büyük ölçekli yeniden arazi geliştirmenin bir boyutuna daha 
dikkat çeker; O’na göre kongre ve insan turizmi ile Baltimore’a para akışı olmakla birlikte bu 
akış ya kar olarak ya da başka yerden gelen mallara ödeme olarak uluslararası şirketlere geri 
gitmektedir. Bu itibarla da paranın Benetton ya da Loren Asley markasına harcanmasının 
Baltimore ekonomisini canlandırmadığına dikkat çekmektedir.  

5.2. Londra Liman Alanı Dönüşüm Projesi (London Dockland 
Redevelopment Project) 

1980’li yılardaki Avrupa şehirleşmesinin odağında yer alan işlevsizleşmiş ve metruk 
hale gelmiş ticari-sanayi yapılarının şehre geri kazandırılması yer almaktadır. Bu konudaki ilk 
öncü projede İngiltere’nin başkenti Londra’da başlamış ve 1980’li yılların başında Londra 
çarpıcı bir liman alanı dönüşüm projesine sahne olmuştur. Baltimore örneğinin ticari-turizm 
ve finans fonksiyonları bakımından sağladığı başarıdan etkilenen Londra yönetimi benzer bir 
dönüşüm projesini hayata geçirmiştir.  

Eskiden bataklık olan Londra liman alanı 19. yüzyılda uluslar arası ticaret ve 
depolama alanı olarak işlev görüyordu. Alanda çeşitli kömür ve petrol işleme tesisleri ve 
depoları, un ve gıda işleme fabrikaları yer alıyordu. Proje alanı kente 3 mil uzaklıkta, 2200 
hektarlık bir alandır. Alan farklı kurumların yetki alanlarını kapsamaktadır: İdari olarak 
Londra’nın Southwark, Tower Hamlets, Lewisham, Newham ve Greenwich olmak üzere 5 
farklı idari birimini ve Londra Büyükşehir Yönetimini içermektedir. Bu nedenle alanda 
dönüşümü sağlamak için devreye sokulan ilk uygulama aracı Londra Limanı Geliştirme 
Şirketi’nin kurulmasıdır.  

Alan a) Thames nehrinin daralması ve botların geçemez hale gelmesi, b) Konteyner 
gemilerin gelişmesi ve konteyner sisteminin gerektirdiği daha geniş kanallara sahip olmaması 
c) Savaş sonrası dönemde getirilen yeni çalışma düzeni nedeniyle patlak veren bir dizi grev ve 
yükleme, boşaltma işlemlerinde oluşan gecikmeler d) Demiryolu yapımı, Tilbury’de yeni 
liman kurulması ve gemi endüstrisinin buraya taşınması, palet, fork-lift gibi yeni 
teknolojilerin gelişmesi ve limandaki güvenlik sorunu d) Sanayi gelişiminin Londra dışına 
kaydıran Hükümet politikası ve e) İmalattaki genel gerileme ile limanda yer alan fabrikaların 
kapanması, türü gelişmelerle işlevini yitirmiş ve 1960lı yılların ortalarında kapanmıştır 
(Laurea, 2014).  

Londra Liman Alanı Dönüşüm Projesi ile;  

• Alanın özel yatırımları çekmesi suretiyle ekonomik olarak 
canlandırılması 

• Bu amaçla alanın küresel sermayenin finans merkezi kılınması 
• Alanda fiziksel olarak gerilemeyi önleyici ve yatırımları cezbedici 

fiziksel kullanımlar geliştirilmesi 



 

 
 

• Kentte bulunan işlevsiz alanların, tarihi nitelikleri ile yeniden kente 
kazandırılmak için projelendirildi. 

• Liman alanının işlevsiz kalması ve sanayiden kalma olumsuz imajını 
tersine çevirecek yatırım yapılabilecek, çalışılabilecek, yaşanabilecek 
ve gezilebilecek bir yer olarak uluslararası alanda yer edinmesine 
dönük kent pazarlama stratejisi uygulandı. 

Projenin safhaları şöyle özetlenebilir: ilk üç yılda (1981-1984) temel altyapı ve çevre 
düzenlemesi ile planlama çalışmaları yapılmış ve alanın Avrupa’nın en iyi konumda yeri 
olacağına dair uluslararası finans ve bankacılık kurumlarının ikna edilmesi ile geçirilmesi, 
sonraki iki yılda (1985-1987) projenin pazarlanmasına ayrılmış ve bu çerçevede uluslararası 
alanda tanıtımı, ünlü danışman veya emlak geliştiricilerin atanması, altyapı hizmetlerinin 
sunumu ve prestij/mega proje gelişmeleri ve 1988-1992 dönemi ise inşaat uygulaması ile 
geçirilmiş, mimari ve sanatsal tasarım projelerine odaklanılmıştır (Edwards, 1992).  

Projenin hayata geçirilebilmesinde uluslararası yatırımı çekmek, mobil finans 
sermayesine merkez olmak amacına dönük Londra Limanı Geliştirme Şirketi (London 
Development Corporation) kuruldu. Çevre Bakanınca atanan bir kısmı sanayi bir kısmı ise 
inşaat ve emlak geliştirme sektörlerinden gelen 13 üyeden oluşan bir yönetimi olan ve gerek 
yerel yönetimleri sürece katmamak gerekse yerel halkın tepkisinden uzak kalmak amacıyla 
toplantıları halka kapalı yapılan Londra Limanı Geliştirme Şirketi özel sektörü sürece katarak 
arazinin dönüştürülmesini hedefledi (Edwards, 1992). İngiltere’de 1980li yıllarda çoğunlukla 
sanayinin taşındığı ve ekonomik yeni yapılanmanın olduğu, çevresel bozulmanın yaşandığı 
ancak ekonomik potansiyeli olan yerlerde 5-15 yıllık sürelerle kurulan bu türden şirketler a) 
Kamulaştırma, b) satma ve arazi satın alma, c) tasfiye, dolgu, boşaltma; d) inşaat, su-elektrik-
gaz-kanalizasyon-atıksu tedariki, e) ulaşım altyapısının sağlanması, e) özel sektöre mali teşvik 
vermek, gibi yetkilerle donatılmıştır. British Gas, PLA, British Rail ve yerel yönetimlere ait 
arazileri satın almak suretiyle alandaki mülkiyetin yüzde 80’ini üstüne geçirdi. Şirket 1998 
yılında yetkileri yerel yönetimlere bırakılarak kapatılmıştır.  

Londra Liman Alanı Geliştirme Şirketi yapı ve binalarla ilgili olarak öncelikle eski 
antrepoların ve tersanelerin yıkılarak alanın temizlenmesini gerçekleştirdi ve devamında ve 
projenin ilerleyen safhalarında tarihi ve endüstriyel mirasa dair yapıları (orijinal değirmenler, 
antrepolar, sanayi kompleksleri vb.) restore etmek ve yeniden işlevlendirmek isteyenler için 
kredi yardımı (Grant Aid) oluşturmuş, bunda mirasın turizm ve ekonomiye katkısının 
keşfedilmesi etkili olmuştur (Edwards, 1992).  

 

 

 

 



 

 
 

 

Ulaşım 

Liman Alanı Bölgesi için ilk 10 yılda Geliştirme Şirketi tarafından 1 milyar Sterlin 
tutarında bir fon ulaşım ve iletişim altyapısını iyileştirmek amacıyla ayrıldı, çünkü alanda 
geliştirilen kullanımlar ve ilave iş imkanları ile alanda hem yaşayan hem de alanı kullanan 
nüfusta ciddi bir artış bekleniyordu.  Proje öncesinde 40bin kişi yaşarken, proje sonrasındaki 
tahminler liman bölgesinin 100.000 nüfusun yaşadığı, 200bin kişinin çalıştığı bir yer olması 
idi. Halihazırda ise bölge ulaşım bağlantıları açısından yoksuldu. Geliştirme Şirketi ile 
merkezi yönetim arasındaki ilk çatlak da ulaşım meselesinden ortaya çıktı. Bölgenin 
fonksiyon ve nüfus gelişimi ile kamu taşımacılığının kapasitesi arasında makas vardı. Hafif 
Raylı sistemin örneğin finans ve ticaret merkezi olarak tasarlanan Canary Wharf’a saatte 
15.000kişi taşıma kapasitesi yoktu ve Ulaştırma Bakanlığı ihtiyaç duyulan ölçek için yatırım 
yapmayı kabul etmedi. Yine karayolu ulaşımı da sorunluydu ve Isle of Dog’a erişim 90 
dakika alıyordu (Edwards, 1992). Bu çerçevede gerekli fon bulundu ve alanın doğu 
Londra’nın erişimi en güç yeri olmasını engelleyecek ulaştırma alternatifleri tasarlandı.  
Docklands Hafif Raylı Sistemi kuruldu (1985-1987) böylece alan ile Şehir ve diğer 
yerleşmeler hafif raylı sistemle birbiriyle bağlandı, 1998-2002’de Isle of Dogs ile 
doğusundaki Becton arasına ilave hat yapıldı. Otoyol kapasitesi de artırıldı ve şehirden Isle of 
Dogs bölgesine erişimi 10 dakikaya indirildi. Yine Londra limanı ve Londra merkezi arasında 
Canary Wharfı kuzeyinde Stratford’a, batısında London Bridge, Westminster, Greenwich’e 
bağlayan Jubilee metro hattı genişletilerek Canary Wharf metro istasyonu açıldı. Wapping 
alanını şehre bağlayan 1,8 km uzunluğundaki Limehouse Link Tüneli ile de trafik yeraltına 
alındı Ayrıca Albert Dock’da uluslararası iş hareketleri ve akışlar için havaalanı açılması 
(London City Airport, 1987) önemli bir ulaştırma stratejisiydi (Laurea, 2014).  

 

 



 

 
 

 

Isle of Dogs 

Isle of Dogs’ta Londra Limanı Geliştirme Şirketi alanın, yatırımcı ve girişimcileri 
çekecek bir iş bölgesi olması kararını verdi ve West India Docks ve Milwalk Docs arasındaki 
195 hektarlık alanı kapsayan bir Girişim Bölgesi oluşturuldu. Girişim bölgesi yaklaşımı 
geleneksel şehir planlamasının ve çevre düzenlemelerinin dışına çıkmayı sağlayıcı bir politika 
aracı olarak kullanılmaktadır. Tarihi arkaplanı Essex, Solent gibi yarı kırsal yerlerde planlama 
denetimlerinin serbestleştirilmesi ve piyasa güçlerine bırakılmasına kadar uzanır. 1970lerde 
adı serbest liman yaklaşımı olan «Girişim Bölgesi» 1981 yılında Yerel Yönetim, Planlama ve 
Arazi Yasası ile uygulamaya kondu. Girişim bölgesinde vergi bağışıklıkları, düşük kiralar ile 
teşvik getirildiği gibi, planlama, istihdam, refah, sağlık, çevre, güvenlik ve nihayet vergi 
yasaları basitleştirilip, serbestleştirme ile özel sektörün alana girmesi sağlandı. Genel olarak 
girişim bölgeleri a- fiziksel çürüme ve ekonomik çöküş yaşayan yerler, b- yeniden geliştirme 
potansiyeli olan yerler, c- yerel yönetimin bu türden inisiyatif kullanma niyeti olan yerler b- 
Sanayinin boşalttığı mekanlar ve imalat sanayisinin zayıfladığı şehirlerin kentsel alanlarında 
yoğunlaşmaktadır (Tallon 2010). 

Canary Wharf 

Isle of Dogs’un içindeki en önemli alan 28 hektarlık Canary Wharf Girişim Bölgesidir. 
Proje Kanadalı Olympia ve York şirketlerinin konsorsiyumu ile yapılan Canary Wharf çok 
uluslu şirketlerin hukuk firmalarının ve medya şirketlerinin kumanda ve yönetim 
hizmetlerinin yürütüldüğü büyük ölçekli ofis binalarından ve HSBC, Barclays and Citibank 
gibi banka ve finans kurumlarının yer aldığı bir finans merkezinden oluşuyordu. Canary 
Wharf Londra’nın ofis ihtiyacının %15’ini karşılamaktadır. Bugün Birleşik Krallığın en 



 

 
 

yüksek 3 binası ki bunlardan en yüksek olan One Canada Square ünlü Arjantin kökenli 
Amerikalı mimar Cesar Pelli tarafından çizilmiş, limanın sembol yapısıdır (Laurea, 2014),   

1997 yılı itibariyle, Isle of Dogs’ta 4000 yeni konut üretilmiştir ve bunun yüzde 81’i 
özel mülkiyettir. İçinde yer aldığı Isle of Dogs sosyal konutun en yoğun olduğu yerdir, yeni 
konut ilaveleri ile burada %96 düzeyindeki sosyal konut oranı neredeyse yarıya indirilmiş ve 
özel mülk oranı %50’ye çıkarılmıştır. Soylulaştırma özellikle geliştirilen bir yenileme 
politikası idi, fiyat artışı kaçınılmaz şekilde bu sonucu üretecekti (Edwards, 1992) 

Royal Docks  

1981 yılında en geç kapanan Royal Docks aynı zamanda nehir kıyısının son kısmıdır. 
Bu alanın dönüşümünü güçleştiren hususlardan biri çok geniş olmasıdır. Bir diğeri ise alanın 
hayli yalıtılmışlığı ve kamu ve özel ulaşımlardan yoksunluğudur. Ayrıca dönüşümün 
sürdürülebilir kılacak altyapısı yoktu. Hem Royal hem de çevresindeki yerleşmeler 
tersanelerin kapanmasının ardından çok yoksullaşmıştır. Başta havaalanı olmak üzere alanın 
ulaşım bağlantıları güçlendirildi. Bir İş Parkı (Royal Business Park), Doğu Londra 
Üniversitesi (1999) Dockland Kampüsü, birçok uluslararası dev etkinliğin ve ödül 
törenlerinin düzenlendiği Excel Sergi Alanı (2000), Thames Gateway Teknoloji Merkezi 
kurulmuştur. Yine alanda açık yesil alanların ve güzel su manzalarına dayanılarak konut 
gelişimi sağlanmıştır (Laurea, 2014). 

Surrey Docks  

Londra Limanı Geliştirme Şirketi bu alanda inisiyatif almadan önce Soutwark idaresi 
ve Çevre Bakanlığı tarafından tarihi bazı yapıların yenilenip konuta, atölyelere ve tiyatroya 
dönüştürülmesi sözkonusudur. Şirket ise iki ana hatta dönüşümü projelendirdi: birincisi yeni 
konutların ve eksik hizmetlerin geliştirilmesi, ikincisi de açık alan ve ekolojik parklar 
oluşturulmasıdır. İlk hatta alandaki sosyal konutların ıslahı için kaynak aktardı ve ayrıca 230 
tane kiralık ve 291 ortak mülkiyette yeni konut üretimi yapılmıştır. Ayrıca, yatırımcıları 
cezbederek sinema, sosyal kulüp, restoran ve barın yer aldığı Surrey Quay alışveriş 
merkezinin yapılmasına önayak olmuştur. Greenland Dock’ta su sporları merkezi, 4 yıldızlı 
bir otel ve marina yapılmıştır. İkinci hatta ise yeşil yollar, bisiklet yolları, Pearson Park gibi 
ekolojik parklara yatırım yapmıştır.  

Tobacco Dock: Wapping ve Limehouse Stüdyolar 

Londra tarihi merkezine en yakın konumda bulunan ve Finans ve Ofis merkezi olarak 
tasarlanan Canary Wharf’ın doğu ucunda yer alan Limehouse Stüdyoları 1983’te tamamlanıp, 
1989 yılında yıkılmıştır. Limehouse stüdyoları alandaki eski sanayi mekanlarının sanatçılar ve 
kültür endüstrileri için stüdyo mekanlara dönüştürülmesi ile oluşturuldu. Wapping bölgesi 
yüksek kalitede yaşama alanı olarak tasarlanmış olup, bu alanın tek islevli bir bina içinde, 
karma kullanımların bir çatı altında toplandığı çeşitlendirilmiş seçenekleri ile öne 
çıkmaktadır. Tobacco Dock, ofisleri, dükkanları, galerileri ve stüdyoları ile çevresi için çekici 
bir bos zaman ve aktivite odağıdır. 



 

 
 

West India Docks 

Buradaki şeker depoları Geliştirme Şirketinin mülkiyetinde idi ve şirket bunların 
dairelere, restoranlara ve eğlence mekanlarına dönüştürülmesini sağladı.  

Londra Limanında ayrıca Millenium Dome (O2), Dönem Dolap gibi özel projeler de 
geliştirilmiştir.  

Londra Liman Alanı Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik eleştirel çok değerlendirme 
vardır. En genel de bu proje özelinden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin oldukça temel bazı 
soruları gündeme getirmek olanaklı gözükmektedir. Öncelikle alanın sorunu ile önerilen 
çözüm arasında mütekabiliyet olup olmadığı her kentsel dönüşüm projesini değerlendirmekte 
kullanılabilecek bir ölçüttür. Acaba sorun alan bazlı mı yoksa yer bazlı mıdır? Yine 
semptomlara odaklanmak ile nedenlere odaklanma iki ayrı çözüm setini gündeme 
getirebilecektir. Bu kapsamda ülkenin yeni küresel hiyerarşi oluşurken, iktisadi olarak geride 
kalmaması için “küresel şehir olmak” hedefine dönük olarak “ekonomik yeniden 
yapılandırma” etrafından kurulan politika işsizlik, yoksulluk gibi ciddi boyutta yaşanan 
sorunları ikinci plana itmektedir. Alanın sorunu sanayisizleşme, işsizlik, yoksulluk, dışlanma 
olarak görülmediğinden bu yönde de çözümleri içermemektedir (Atkinson, 2000). Diğer bir 
ifadeyle Londra Limanı Kentsel Dönüşüm Projesi gayrimenkul geliştirme odaklıdır ve sosyal 
boyutu; yerel ihtiyaçları gözardı etmiştir. Projenin kapsadığı 5 idari birimden biri olan Tower 
Hamlets hala İngiltere’nin en yoksun bölgesidir. 

Projenin ortaya koyduğu başka bir konu kamusal kaynakların özel mülk gelişimini 
sübvanse etmek için kullanılmasıdır.  

Projede ortaya çıkan bir başka sorun yönetişim, işletme ve bürokrasi başlığı altında 
toplanabilecek sorunlardır. Projede yerel yönetimlerin devre dışına çıkarılması ve merkezi 
yönetimin fazlaca ağırlığının olması ciddi sorunlar üretmiştir. Neticede merkezi yönetim 
küresel şehir olmak ve Thatcher Hükümetinin yeni sağ gündemi ile örtüşen alan dışı firmaları 
çekme saikli olarak bir yaklaşım geliştirmiştir. Müreffeh orta sınıflara, yüksek ücretli 
profesyonellere su kenarı ve lüks konut gelişimi ile hitap edilmiş, alandaki konut mülkiyet 
deseni soylulaştırma uygulaması ile değiştirilmiş ve sosyal konutlardan özel mülk konut 
ağırlıklı bir stok oluşturulmuştur. 

Yerel Yönetimler ise yerelin ihtiyaçlarına duyarlı; nüfus ve iş kaybını azaltıp, yerel 
halkın becerileri ile örtüşen ilave işler üretilmesini ve boş/atıl arazilerin dar gelirlilerin akut 
konut sorununu çözmek için kullanılmasını öncelemiştir. Merkezi ve yerel yönetimin 
öncelikleri arasındaki uyumsuzluk bu kapsamda dikkate değerdir. Bu çerçevede üretilen 
konutlar yerel hanelerin hem gelir hem de aile yapısına uygun değildi: örneğin 2 yatak odalı 
bir dairenin satışı 200bin sterlindi, %80i mülk konuttu ve yaşayanların yıllık geliri 10bin 
sterlinden düşüktü. Konutlar genç, çift maaşlı, çocuksuz aileleri hedefleyen küçük dairelerdi. 
Aynı sorun üretilen işler bakımından da çok açıktı. Finans merkezinde yöre halkı istihdam 
edilemedi. Çoğu teknoloji kullanımı gerektiren ve yönetici pozisyonda,  yeni orta sınıfa hitap 
edecek 120.000 yeni iş yaratıldı. Böylece Liman alanı ve Thames nehri çevresinde 



 

 
 

dönüştürülen konut alanlarında küresel finans sermayesinin ve bu sermayenin yarattığı 
istihdam imkânlarından faydalanan yeni orta sınıf ve kent elitlerin yereldekileri yerinden 
ettiği bir süreç yaşanmıştır. Böylece kentteki ekonomik ve toplumsal yapıda derin 
kutuplaşmalar şekillenmiştir.  

Projenin ortaya koyduğu tasarım da su, antrepo, tarihi kiliseler dışında Londra 
Limanının tarihi kimliğine ilişkin, yöre halkında yer duygusu uyandıracak hiçbir yapı ve 
mimari yoktur. Kamusal alan ve açık alan kullanımı oldukça sınırlıdır. İnşa edilen binalar 
“yerlilik/yöreye aitlik” karakteri taşımamakta, tarihi yapılar, eski mahalleler, endüstri mirası 
gibi geçmişe ait bir değer bulunmamaktadır. Ancak 1990lı yıllarda kültür turizmi fırsatı 
görülerek miras korumaya yönelinmiştir, ancak bu sefer birçok restorasyon ve miras 
işlevlendirme uygulaması başarılı yapılamamış ve Disneyvari bir görüntü oluşmuştur 
(Edwards, 1992). 

5.3. Büyük ölçekli projelerin değerlendirilmesi 

Gerek Baltimore Limanı gerekse Londra Limanı Kentsel Dönüşüm projeleri 
uygulamalarındaki yaklaşımlar ve uygulama araçları arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir. 
Her iki projede yeni sağın tahayyül ettiği kent ve kentsel dönüşüm modeline dair ipuçları 
vermektedir. 

Bilindiği gibi 1980 sonrası dönem Amerika’da ve İngiltere’de yeni sağın iktidara 
geldiği ve sosyal demokrat mutabakatın piyasanın başarısızlığı tezine karşı devlet 
müdahalesinin yokluğunu yücelterek, piyasa merkezli politikaları ve deregülasyonu 
başlattıkları bir dönemdir. 1980lerde örneğin piyasalaştırma ve deregülasyon çerçevesinde 
geliştirilen önemli kentsel politika araçları girişim bölgeleri ya da kentsel gelişme şirketleri ve 
gayrimenkul geliştirme eksenli kentsel dönüşüm projeleridir. Bu kentsel politika araçlarında 
devlet müdahalesinin varlığını koruduğu, her ne kadar projeler piyasa güdümlü risk almaya 
dayalı bir piyasa ve girişimci faaliyeti olarak ifade edilse de kamunun bu sürecin kaçınılmaz 
öncü aktörü olduğu görülmektedir. Projeler sıklıkla devlet tarafından finanse edilmekte, 
merkezi yönetim fonları devreye sokulmaktadır. Riskler devlet tarafından alınmaktadır, sınırlı 
durumda özel sektörle paylaşılmaktadır, ancak projelerin spekülatif ve gayrimenkul 
geliştirmeye dayalı yapısı nedeniyle mutlaka bir risk oluşmaktadır. Bu nedenle de maliyet ve 
risklerin sosyalleşmesi, faydanın özelleşmesi bu türden projelerin ana niteliği olmaktadır 
(Swyngedouw vd. 2002: 552). 

Her iki projede kentsel alanda yüksek oranda rant yaratmayı veya vergi tabanını en 
çoğa çıkarmayı hedeflemiş gözükmektedir. Esasen 1980 sonrasındaki tüm kentsel dönüşüm 
modellerinde “arazinin en iyi ve en yüksek oranda kullanımını” öneren tasarımlarla rant 
makasının en çoğa çıkarılması sözkonusudur. Böylece 1980 öncesinde kolektif tüketimin 
mekanı olan kentin 1980 sonrasında değişim değeri öne çıkmakta ve kamusal mekanların 
özelleşmesi süreci başlamaktadır. Yine vergi tabanını genişletme hedefi de kentsel alanın yeni 
orta sınıfın, küresel ve yerel kentli elitin tercihleri doğrultusunda kentsel mekanın 
düzenlenmesini getirmektedir. 



 

 
 

Her iki projede küresel rekabette yeni konumlanma sağlamayı, insan ve sermayeyi 
ülkeye çekmeyi ve böylece ekonomik büyümeyi hedeflenmekte ve projelerin dalga dalga daha 
az varlıklıların yararlanacağı (trickle down) sonuçları doğurarak dengeli bir sosyal yapı 
kuracağı öngörülmekteydi. Yani kentsel gelişme projelerinin sosyal dışlanmayı önlemenin bir 
enstrümanı olarak sunulması sözkonusudur. Ancak daha az varlıklıların bu projelerden 
yararlanamadığını, Baltimore’da beyaz olmayan bir mahalle olan Sandtown- Winchester’da 
ya da Londra’da Tower Hamlet’te yaşanan derin yoksulluk bunu teyit etmektedir. Üretilen 
işler yöre halkının kültürel sermayelerine, mekanlar da kültürel ve sosyal sermayelerine 
uygun değildir. Her iki proje de ‘yer’ odaklıdır, o yerde yaşayanları hedeflememektedir. 
Swyngedouw (2002) daha az varlıklıların yararlanacağına dair varsayımın gelirin yeniden 
dağıtımının ya da düzenleyici standartların olmadığı durumda işlemeyeceğini ifade 
etmektedir. Bu türden projeler devlet eliyle soylulaşma üretmekte ve mekansal-sosyal ayrışma 
ve kutuplaşmayı artırmaktadır.  

Bu türden projeler güçlü iktidar mücadelelerini ve ekonomik-politik-kültürel aktörlerin 
pozisyon alışlarını yansıtmaktadır. Kentli elitlerle yönetimler arasında kurulan yakın ve 
enformel ilişkilerle en güçlünün beklentilerine uygun bir kentsel gelecek biçimlenmektedir. 
Örneğin ABD- Baltimore’da Ülkede Rouse şirketi öncü emlak geliştirici olduğundan yapılan 
kentsel dönüşüm Rouse-ification olarak adlandırılmaktadır (Tallon, 2010). Elit koalisyonu 
zamandan zamana ve yere göre değişirken, elit dairelerinde yer almak ya da dışlanmak 
mücadelesi belirleyici olmaktadır. (Swyngedouw vd. 2002: 563) 

Projelerle yeni bir yönetişim modeli de gündeme gelirken, kurumsal parçalanma ve 
kurumlar arası ihtilaf sıkça yaşanmaktadır. Projeler büyük ölçekli olduklarından birçok 
merkezi ve yerel kurumu içermektedir. Her iki projede de merkezi yönetim yerel idareler 
bypass edilmiş ve merkezi yönetimce atanmış Geliştirme Şirketleri kurulmuştur. Yarı özel ve 
bir hayli özerk bu yapılar yerel ve merkezi formel kurumların o alandaki birçok yetkisini 
askıya alarak üstlenmiş, Londra Limanı Geliştirme Şirketi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında 
yaşanan itilaf, merkezi yönetimle- yerel yönetim arasında da yaşanmıştır.  

Her iki projede de tepeden inme, merkeziyetçi ve yerel halkın sürece katılımı, 
bilgilenmesi, süreçten etkilenenlerin formel katılımını sağlayıcı mekanizma ve düzenlemeler 
yapılmamıştır. Yerel halkın tepkisini önlemek amacıyla örneğin Londra Limanı Geliştirme 
Şirketi toplantıları halka kapalı yapılmıştır. Projeleri yapmak üzere seçilen mimar-plancı gibi 
teknik profesyonellerle sınırlı bir katılımdan bahsedilebileceği görülmekle birlikte, bazı 
hallerde tasarımlara profesyonellerin mekana ilişkin tahayyülleri kısmen 
eklemlenebilmektedir. Bu yönleriyle karar süreçlerine eşitsiz katılım ve eşitsiz etki ile 
demokratik hesap verebilirliği zayıf bir süreç işlemektedir. Buna rağmen bu türden projelere 
karşı bir kentli direncin fazlaca gelişmediği de ifade edilmelidir.  

Planlamadan projeye bir geçiş yaşandığı görülmektedir. Şehirlerin arazi ve mekan 
kullanımlarını şekillendiren ve denetleyen geleneksel planlama yaklaşımı ve düzenlemeleri 
askıya alınarak piyasa güdümlü inisiyatiflere bırakılmakta, proje temelli eklektik, parçacıl,  
bir müdahale geliştirilmektedir. Planlama mevzuatı ve kent bütünü planları ile entegre 



 

 
 

edilmeyen proje bazlı yaklaşım bu projelerin kent bütününe etkilerini de gözardı eden 
sonuçlar doğurmaktadır.  

1980’li yılların liman odaklı emlak geliştirme projeleri birbiri ile benzer kentsel 
mekanlar ve kullanımlar üretmekte, şehir küresel şehrin vitrinine dönüşmektedir. Ünlü 
mimarlara yaptırılan imzalı binalar her yerdelik duygusu yaratmakta, yer kimliği ve duygusu 
oluşamamaktadır.   

Özet 

 Kentsel müdahalenin daha çok elit önceliklerce belirlenmesi ve daha az demokratik 

olması ile nitelenmektedir.  

 Planlama sürecine ve geniş kentsel sürece fazlaca entegre edilmemiştir. Dolayısıyla 

şehre bir bütün olarak etkisi ve projenin uygulandığı alanlarda etkileri hala açıklığa 

kavuşturulmamıştır.  

 Birçok büyük ölçekli kentsel gelişim projesi gayrimenkul piyasalarının işleyişi ile 

sosyo ekonomik kutuplaşmayı artırmaktadır (fiyatlar artıp ve sosyal ya da düşük 

gelirli konutların tasfiyesi vb.), kamu bütçesindeki öncelikler sosyal hedeflerden yapılı 

çevredeki yatırımlara ve işgücü piyasasının yeniden yapılanmasına kaymıştır.  

 Büyük ölçekli kentsel gelişim projeleri yönetişim mekânsal ölçeğinin değişmesi ile 

ilişkilidir ve bu değişimler kentleşme yönetimindeki iktidar geometrisinin değişimine 

işaret eder (Swyngedouw vd., 2002: 542-543).  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde iki tane büyük ölçekli proje tanıtılmaktadır. 1980’li yıllarda hakim olan 
kentin işlevsiz kalan liman bölgesindeki arazinin küresel rekabet bağlamında yeniden 
işlevlendirilerek geliştirilmesi uygulaması biri ABD diğer İngiltere olmak üzere kesif şekilde 
sanayisizleşmenin sonuçlarını yaşayan ve küresel şehir olma yolunda hızlı adımlar atmak 
isteyen iki örnek ülke üzerinden analiz edilmiştir. Bu bölümde, her iki projenin de tasarım ve 
planlama boyutu, kurumsal-idari boyutu ortaya konmuş ve bu kapsamda projelerin küresel 
dinamiklere koşut çoklu fonksiyon bölgesi oluşturma ve yeni orta sınıfı cezbedici mekanlar 
üretmekle oluşturduğu sonuçlar analiz edilmiştir. bu kapsamda da yerinden edilme, mekansal 
kutuplaşma, soylulaşma gibi birçok sorun alanına işaret edilmiştir. 

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi, Baltimore ve Londra projelerinin ortak özellikleri 
arasında sayılamaz? 

a) Her iki projede yeni sağın iktidara geldiği bir dönemin ürünüdür ve yeni 
sağın kent ve kentsel dönüşüm tahayyülünü yansıtır. 

b) Her iki projede kentin işlevsiz kalan eski liman alanını, küresel rekabet 
bağlamında yeni orta sınıfı ve küresel sermayeyi çekmek üzere oluşturulmuştur 

c) Her iki projede de imza bina ve etkin bir kent pazarlaması tekniği 
kullanmıştır. 

d) Her iki projede de kamulaştırma, planlama, satış vb. yetkilerle donatılmış 
yarı kamusal bir kurum oluşturulmuştur. 

e) Her iki projede de girişim bölgesi ilan edilmiş ve özel sektör öncü rol 
oynadığı elit büyüme koalisyonlarına örnektir.  

2) Büyük ölçekli projelere ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? 

a) Projeler ekonomik büyümeyi hedefler ve projelerin dalga dalga daha az 
varlıkların yararlanacağı sonuçlar doğurarak dengeli bir sosyal yapı oluşturacağı varsayılır 

b) Projeler “arazinin en iyi ve en yüksek kullanımını” hedeflemekte, rant 
yaratmayı ve vergi tabanını genişletmeyi öncelemektedir. 

c) Projeler yer odaklıdır ve o yerde oturan insanlara odaklanmamaktadır. 

d) Kent yönetimleri ve gayrimenkul sektöründeki güçlü aktörlerin ittifak 
yaptığı elit koalisyonlar eliyle yürütülmektedir. 

e) Bu tür projelerde riski özel sektör almakta ve kamu müdahalesi 
minimumda oluşmaktadır. 

3) Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllardaki kentsel dönüşümün genel 
özelliklerinden sayılamaz? 

a) Planlamadan projeye geçişi yansıtır 

b) Kentsel müdahale elit önceliklerce belirlenir ve demokratik değildir 

c) Kente bütüncül ve entegre bir yaklaşım getirir. 

d) Gayrimenkul geliştirme odaklıdır. 

e) Kentsel mekanlarda benzeşme ve her yerdelik üretir. 



 

 
 

4) Baltimore Projesi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğmamıştır? 

a) Baltimore’a gelen turist sayısında artış 

b) Baltimore’un kaybedilen nüfusunun geri kazanılması ve nüfus artışı 

c) Nüfusun kompozisyonunun değişmesi ve zenci ağırlığının oluşması 

d) Yeni iş üretiminin kaybedilen işleri karşılamaması 

e) Büyük mali-finans kurumlarının Baltimore’da yer seçmesi  

5) Londra Liman Alanı Dönüşüm projesinde aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir? 

a) Proje alanında 5 ayrı yerel yönetim ve Londra büyükşehir yönetimi yer 
aldığından; yetkileri tek bir kurumda toplamak için kentsel geliştrime 
şirketi kurulmuşur 

b) Proje ile kentin “yatırım yapılabilecek, çalışılabilecek, yaşanabilecek ve 
gezilebilecek” bir yer olarak pazarlanması hedeflenmiştir 

c) Küresel sermaye için banka ve finans kurumlarının yer aldığı; finans 
merkezi kurulmuştur, bunlardan biri Cesar Pelli’ye ait imza binadır. 

d) Alandaki (Canary Wharf) sosyal konutları özel mülk konuta çevirmek için 
soylulaştırma özellikle uygulanan bir politika olmuştur. 

e) Proje alanı içindeki tarihi yapılar korunarak ve büyük ölçekli restorasyon 
projeleri uygulanarak yöresel bir kimlik kazandırılmıştır. 

Cevaplar 

1)c, 2)e, 3)c, 4)b, 5)e 

  



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. TOPLULUK ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM: İNGİLTERE ÖRNEĞİ 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde 1990 sonrası özellikle 1997 yılında Tony Blair Hükümeti’nin İngiltere’de 
başa geçmesiyle birlikte, üçüncü yol ya da yeni emek siyaseti olarak adlandırılan siyasetin 
gündeme getirdiği topluluk odaklı kentsel dönüşüm modeli ve kentsel politika araçlarına 
odaklanılmaktadır. Bu çerçevede sosyal dışlanma, sosyal kaynaşma ve sosyal sermaye 
kavramları da tanıtılacaktır. Bu amaçla da ağırlıkla İngiltere olmak üzere ve Almanya 
örneklerinden yararlanılacaktır. İngiltere örneği bir önceki bölümle birlikte ele alındığında 
Muhafazakâr Thatcher Hükümeti’nin ve Sosyal Demokrat Tony Blair Hükümeti’nin yani iki 
farklı yönetimin kentsel dönüşüme yaklaşım ve uygulama araçlarındaki farklılıklarını ortaya 
koyma imkanı verecektir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Topluluk Odaklı Kentsel Dönüşüm Projeleri önceki dönem kentsel yeniden arazi geliştirmeye 
dayalı büyük ölçekli projelerden nasıl ayrışmaktadır ve hangi kavramsal bağlamlarla ilişkilidir? 
Sosyal dışlanma, sosyal sermaye ve sosyal kaynaşma ne demektir?  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 1980’li ve 1990’lı yıllardaki 
kentsel dönüşüm 
uygulamaları arasında 
mukayese yapılması. 

 

 Sosyal dışlanma, sosyal 
sermaye ve sosyal kaynaşma 
kavramsal çerçevelerinin 
öğrenilmesi. 

 

 1990’lı yıllarda gelişen 
uygulama araçlarının 
öğrenilmesi. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Topluluk Odaklı Kentsel Dönüşüm (Community led regeneration), sosyal dışlanma (social 
exclusion), sosyal sermaye (social capital), sosyal kaynaşma (social cohesion) 

 

  



 

 
 

Giriş 

1990 sonrası kentsel politikada 1980’lerin girişimcilik mirası ile yüzleşme 
belirleyicidir. Bilindiği gibi 1980’li yıllarda girişim bölgeleri (enterprise zone), kent 
geliştirme şirketleri (urban development corporations) ve gayrimenkul/emlak odaklı kentsel 
dönüşüm modelleri (property-led) önce Amerika’da sonra Amerika’dan ithal İngiltere’de 
egemen oldu. Emlak odaklı kentsel dönüşüm projelerinin en temel nitelikleri ise alan ve yer 
odaklı olmaları ve fiziksel dönüşümü öncelemeleriydi. Bu fiziksel dönüşümün hedefi de şehri 
küresel arenada daha görünür yapmak ve yeni bir konumlanma edindirmek için sermayeyi ve 
yeni teknik-yönetici eliti çekebilecek, onların yaşam tarzlarına ve tercihlerine uygun konut 
bölgeleri, eğlence alanları, kültür mekanları, finans ve iş merkezleri üretmektir. Bu çerçevede 
de insanı değil mekanı geliştirmeyi hedefleyen, sosyal boyutu gözetmeyen bir kentsel 
dönüşüm modeli idi. 1980’lerde temel kentsel sorun ve öncelikli politika “ekonomik 
gerileme/rekabette geri kalma ve dolayısıyla ekonomik yapılanma” olarak tanımlanırken, 
işsizlik- yoksulluk gibi sorunlar, bu projelerin dalga dalga diğer sektörlerde ve en az 
varlıklılara fayda üreteceği varsayımıyla talileştirilmişti. Ancak beklenen olmadı ve 1980’li 
yılların sosyal kutuplaşma, mekânsal ayrışma, yerinden etme, mülksüzleşme- yoksullaşmayı 
çözmeyen hatta derinleştiren sonuçlarından ders alınarak, kentsel politikada değişime gidildi. 
Yine 1980’lerin kentsel dönüşümü “merkeziyetçi ve tepeden inme” bir kentsel dönüşüm idi. 
Projelerin merkezi yönetim ve küresel ve yerel elit arasından kurulan büyüme koalisyonları 
ile oluşturulduğu, yerel yönetimlerin ve projeden etkilenenlerin dışlandığı, elitlerin belirleyici 
olduğu, elitler arasında kentsel mekânın biçimlenmesinde etkili olabilmek için kıyasıya 
rekabetin olduğu bir model işlemiştir.  

Bu miras 1990’ların ikinci yarısından itibaren değişmeye başladı. Avrupa Birliğinin 
1994 yılında dönüşümde daha entegre, çok boyutlu kentsel yeniden yapılandırmaya (urban 
regeneration) ihtiyaç olduğu yönündeki değerlendirmesi ile eş zamanlı olarak kentsel 
politikada köklü bir değişim meydana gelmiştir. Sosyal dışlanma ve topluluk odaklı dönüşüm 
bunu temsil etmektedir. İngiltere örneğinde 1979 yılında iktidara gelen ve 1997 yılına kadar 
18 yıl iktidarda kalan Thatcher dönemi yerini İşçi Partisi’nin emek siyasetine bırakmıştır. 
Yeni emek siyaseti devlet ve piyasanın yeni bir sentezini oluşturma girişimi idi ve belki de 
savaş sonrası sosyal demokratik devletin geniş ölçekli yoksullukla mücadele politikası ile 
Thatcher dönemi neoliberal kentsel politikanın kolay olmayan ve sorunlu bir senteziydi. 
Muhafazakâr dönemin Şehir için Rekabet gibi araçlarını devam ettirse de yeni emek 
siyasetince ilk döneminde geliştirilen kentsel politikada “sosyal dışlanma” ve sosyal 
dışlanmayı önleyici programlar; tepeden, merkeziyetçi yaklaşımın yerine topluluğu merkeze 
alan “katılım” ve bu bağlamda da “mahalle ölçeği” ön plana çıktı. Benzer şekilde Almanya’da 
1998 yılında iktidara gelen Gerhard Schröder döneminde “sosyal kent” programı uygulamaya 
geçirildi. 

 

  



 

 
 

6.1. Sosyal Dışlanma Çerçevesi 

Topluluk odaklı kentsel dönüşüm çerçevesini ilk dönem sosyal dışlanma kavramı 
kurmuştur. Bu çerçevede İngiltere’de kentsel politika ve dönüşüm hedeflerinin 
şekillenmesinde etkili çalışmalardan biri 1997 tarihli “Eliminating World Poverty: A 
Challenge fort he 21st Century” başlıklı Uluslararası Gelişme için Beyaz Rapordur. Bu 
raporda sürdürülebilir gelişmenin önündeki en büyük engel yoksulluk olarak gösterilmekte; 
sosyal adaletsizlik meselesine güçlü şekilde değinilmekte ve sosyal sınıf, yoksulluk, ırk 
ayrımcılığı ya da fırsat yokluğu biçiminde sosyal adaletsizliğin görünürlük kazandığı ifade 
edilmektedir. Raporda yine adaletin coğrafi boyutuna da önem verilerek eşitsiz gelişme sorun 
olarak ortaya konmuş, bu da şehirlerin ve mekanların etraflarındaki yerlerle, daha geniş 
coğrafya ile entegre edilmeleri meselesini gündeme getirmiştir. Sosyal adaletsizliği önlemek 
bakımından müreffeh toplumun ötekilerine odaklanmayı öneren bu raporla birlikte programı 
uygulamak üzere 1997 yılında Sosyal Dışlanma Birimi adında bir merkezi kurum 
kurulmuştur. Almanya’da da “sosyal kent” programı gerek göçmenlik ve çeşitlilik gerekse 
yoksullukla ilişkilendirilmiş bir program olarak gündeme getirilmiştir. Alman İmar Yasasında 
“Sosyal Kent Programı’nın uygulamaları, öncelikli kalkınmaya ihtiyacı olan, sosyal açıdan 
mağdur durumdaki belde ve yerel yönetim alanlarında, bu bölgelerin istikrarını sağlamak 
amacını taşıyan önlemlerdir. Sosyal mağduriyet, özellikle bir bölgede yaşayan ve çalışan 
kimselerin bileşiminden ve ekonomik yapıdan kaynaklanan bir mağduriyettir. Gelişme 
ihtiyacı öncelikle mağdur durumdaki merkezi ya da merkez yakınındaki alanlarla yoğun 
yapılaşma olan konut ve çok işlevli alanlardaki fiziki ve başka türlü [sosyal, ekonomik] 
yatırım ihtiyaçlarından doğar” (Duyar-Kienast, 2015) 

Görüldüğü gibi bu dönemde etkin olan programların çerçevesi yoksulluktan daha ileri 
bir mağduriyet olgusuna, sosyal dışlanmaya işaret etmektedir. Latin Amerika’da 
marjinalleşme, ABD’de sınıf-altı kavramlarının tercih edildiği sosyal dışlanma kavramı 
1970’li yıllarda Fransa’da sosyal yardımlara referansla ve bu yardımlardan yararlanamayan 
kesimleri içerecek şekilde kullanılmaya başlamış; 1980’li yıllarda refah devletinin yetersiz 
kalıp, teknolojik değişme ve ekonominin yeniden yapılanması ile şekillenen “yeni yoksulluk 
ve eşitsizlik” ile ilişkilendirilmiştir. Sonraki süreçte uzun dönemli işsizlikten, emek 
piyasalarının enformelleşmesine, refah devletinin gerilemesinden aile 
bağlarının/dayanışmanın, milli kimlik ve aidiyetin zayıflamasına kadar sosyal yapıda 
meydana gelen çözülmeyi dikkate alarak içeriği genişlemiştir (Saraceno, 2001). Diğer deyişle, 
sosyal dışlanma, ekonomik yoksulluk ile sınırlandırılmayan (Rodges vd. 1995: 4), ancak 
geleneksel yoksulluk analizlerini de ikame etmeyen bir çerçeve sunmuştur.  

Yoksulluk analizinin yeterli ve istikrarlı bir gelir, refah mekanizmalarından 
yararlanma, sosyal hizmet kalitesi gibi göstergelerini korumaktadır. Ancak yoksulluk 
genellikle ekonomik olarak etkin olmayan işsiz, evsiz ya da engelli kesimleri ilgilendiren bir 
mesele olarak görülürken, yeni yoksulluk istihdamda olan ancak düşük ya da niteliksiz veya 
yüksek nitelikli işlerde çalışan kesimlerin yoksulluk riski ile de ilgilenmektedir. Üstelik 
yoksulluk kişinin ya da hanehalkının gelir/kaynak yokluğu ile bir bölüşüm sorunu olarak 
meseleyi ele alırken, dışlanma sosyal ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. Dışlanma yoksulluk gibi 



 

 
 

bazen de ayrımcılık ya da ötekileştirme süreçlerinin (ırkçılık vb) etkisi ile oluşmaktadır. Bu 
boyutu ise gelirden daha çok sosyal ilişkilerin dışlanmayı ürettiğine işaret etmektedir. 
İçeriğindeki bu gelişmeye paralel olarak önceleri ana topluma uyum sağlayamayan kesimler, 
sosyal yardımdan yararlanamayan/sosyal güvencesi olmayanlar sosyal dışlanmanın özneleri 
olarak görülürken, kavram gittikçe daha geniş grupları içine almış; işsizler, niteliksiz işlerde 
çalışanlar, topraksızlar, göçmenler, etnik-dini-kültürel azınlıklar, kadınlar, engelliler, 
diplomasız gençler, sosyal yardım alanlar gibi belirli dezavantajlı kesimleri kapsamıştır 
(Silver 1995: 72).  

Silver (1995: 61) sosyal dışlanma kavramının 3 farklı entelektüel gelenek içerisinde 
ele alındığını ifade etmektedir. Bunlardan birisi dayanışma paradigmasıdır ki Fransız 
Cumhuriyetçi gelenekte izleri sürülebilir ve “sosyal ve kolektif bağlar” ve ortak değerlere 
dayalı sosyal kaynaşma merkezi önem taşır. Burada sosyal dışlanma post-modern toplumun 
bir niteliği olarak görülmekte ve temel sorunun hiyerarşi ve eşitsizlikten daha çok yatay 
ayrışma ve içermenin reddi olduğu dile getirilmektedir. Bu nedenle de politikalar eşitsizlikleri 
azaltmaya değil topluma entegre etmeye yönelmektedir (Silver 1995: 63-65). İkincisi, 
uzmanlaşma paradigmasıdır ki Anglo-Sakson liberal bireyci geleneğe kökleri uzanır. Bu tür 
sosyal dışlanma yaklaşımında kurumsal engellere ve ayrımcılığa vurgu yapılmaktadır. Bir 
yandan sosyal/toplumsal olana mercek çevrilerek köksüzleşme ve aidiyet dışılığı sağlayan 
bireysel olmayan mekanizmalara bakılmaktadır. Diğer yandan ise yoksulluğun çok boyutuna 
işaret edilmektedir. Bu ikili bakış “çalışan yoksullar” ve “refah devletinin istenmeyen sonucu 
olarak bağımlılık” olgularını yaratan mekanizmalarla aynı oranda ilgilenmektedirler. 
Üçüncüsü, tekel paradigması ki hiyerarşik güç ilişkileri temelli çelişki nosyonuna dayanan 
Avrupa sosyal demokrat gelenekte gözlenebilmektedir. Bu yaklaşıma göre bazı güçlü sınıf ve 
statü grupları ki belli bir etnik-kültürel kimlik ve kurumlara sahiptirler, değerli olan kaynak ve 
fırsatlardan (iyi iş, iyi semt, iyi eğitim vb.) diğerlerinin yararlanmasını sınırlandırmaktadırlar. 
Bu gelenekte içeridekilerin maddi ve kültürel imtiyazlarının dışlanmayı yarattığı 
değerlendirilmektedir. Topluma vatandaşlık hakları dolayımıyla eşit üyeliğin sağlanması da 
dışlanmanın önlenmesinde bir politika olarak ortaya çıkmaktadır (Silver 1995: 65-70).    

Örneğin Almanya’da Yoksulluğun geleneksel tanımı şu şekilde genişletilmiştir: 
“ekonomik” yoksulluk yani bireylerin ve hanelerin iş pazarına girememesi; “kurumsal” 
yoksulluk, bireyler ile politika ve sosyal devletin kurumları arasında engellerin olması; 
“kültürel” yoksulluk, bireylerin ayrımcılığa maruz kalıp kendilerine verdikleri değeri 
kaybetmeleri; “sosyal” anlamda yoksulluk ise toplumsal izolasyon sonucu bireylerin 
toplumun “normal” kesimleri ile bağlarının kopup kendi dar sosyal çevreleri içinde 
kalmalarıdır (Häussermann, 2002, Akt. Duyar-Kienast, 2015). Benzer şekilde İngiltere’de bu 
çok boyutlu yaklaşım 1990 ve 2000li yılarda kentsel politikada eşzamanlı yaklaşımların 
egemen olmasını getirmiştir. Bu çerçevede Kent Görev Gücü tüm şehirlerin fiziksel, estetik, 
ekonomik dönüşümlerini öneren tasarım odaklı Kentsel Rönesans Programını yürütürken, 
Sosyal Dışlama Birimi yoksunluk/sosyal dışlanma alanlarında Topluluklara Yeni Yaklaşım ve 
Mahalle Yenileme Stratejilerini geliştirmiştir. Ayrıca yerel yönetimler yerel yönetişim 
alanında Beyaz Raporu uygulamaya sokuyordu (Colomb, 2007). 



 

 
 

Avrupa ve Amerika’da özellikle “yeni yoksulluk” ile ilişkilendirilmiş sosyal dışlanma 
kavramına yapılan vurgu karşısında, Asya-Afrika-Ortadoğu coğrafyalarında yapılan 
çalışmalarda, kavrama yönelik eleştirel değerlendirmeler yer almaktadır. Bu kapsamda, 
yoksulluğun daha yaygın ve yoksullukla baş etme stratejilerin de bu toplumların 
ailede/kabilede biriken sosyal sermaye gibi sahip olduğu olanaklar ya da ekonomik büyüme 
ve dağıtım meselesinden kaynaklanmayan dışlanma türleri (okuryazarlık, toplumsal cinsiyet 
vb) nedeniyle “kuzeyden güneye” kavram ihracının yaratabileceği sorunlara işaret 
edilmektedir (Rodges vd. 1995:5). Benzer şekilde Batı Avrupa sadece emek piyasalarına 
erişim ile birlikte değerlendirilen dışlanma kavramının gelişmekte olan ülkelerde emek 
piyasaları yanı sıra kredilere, teşviklere ve arazilere erişim gibi piyasa yaratan diğer süreç ve 
mekanizmaları da içermesi gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca Avrupa’da sadece sosyal 
haklara odaklanan dışlanma kavramsallaştırmasının bu türden ülkelerde sivil ve siyasal 
hakları da kapsayacak ölçüde genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir (Rodges vd, 1995: 10). 
Bu bağlamda dışlanma bir “eksik vatandaşlık” durumu olarak görülmektedir. Vurgulanan 
diğer bir noktada dışlanmayı/ayrımcılığı kuran ya da içermeyi sağlayacak kurumlar ve 
kurumsal pratiklerdir. Kurumsal pratikler her ne kadar dışlanmayı önlemek istese de, 
aktörlerin niyetlerinden ve amaçladıklarından bağımsız olarak belli dışlama tutum ve sosyal 
pratiklerinin olabileceğidir. Kurumsal önyargı bunlardan birisidir. Bazı başat değer, inanış ve 
işleyişler sistematik bir dezavantajın yeniden üretilmesini sağlayabilir. Toplumsal cinsiyet 
sorunu, örneğin kadınların işe alımlarda eşitsiz fırsatlarla karşılaşması, azınlık gruplarının dil 
engeli ile karşılaşması, engellilerin hizmetlerden ve katılım olanaklarından dışlanması bu 
kapsamda ele alınmaktadır (ESCWA, 2007: 5). Keza yine özellikle batı dışı toplumlarda 
toplumsal cinsiyet sorunu birçok başka dezavantajla kolaylıkla birleşebilmektedir. Toplumsal 
kesim ve grupların dışlanma kaynakları birbirinden farklı olabileceği gibi, ekonomik olarak 
dışlanmayan bir kesim siyasal olarak dışlanmış ya da aynı kesim birden çok boyutta 
dışlanmaya maruz kalmış olabilmektedir. 

6.2. Sosyal Sermaye ve Topluluk Katılımı Çerçevesi 

Sosyal sermaye ve topluluk vurgusu; a) bölünmüş post modern toplum ve ortaya çıkan 
“sınıf altı”, b) demokrasiye inancın zayıflaması ve yerel düzeyde yeni bir meşruiyet zemininin 
teşkil edilmesi, c) sosyal hizmetlere artan talep karşısında topluluğun devleti ve sınırlı 
kaynaklarını tamamlaması ve yurttaşları haklar kadar sorumluluklara da çağırılması gibi 
nedenlerle ilaç işlevi görmüştür (Tallon, 2010).  

Topluluk fikri Amitai Etzioni’nin haklar kadar sorumluluklara da işaret eden 
cemaatçiliğinin ve Robert Putnam tarafından geliştirilen sosyal sermaye kavramlarının 
merkezinde yer almaktadır. Etzioni devletin topluluktan uzak olduğu ve topluluğa çözüm 
aracı olarak yaklaştığı kanaatindedir. Bu hem ahlaki hem de idealist sıkıntılar 
oluşturmaktadır. Sosyal sermaye kavramını popülerleştiren Amerikalı siyaset bilimci Robert 
Putnam’a göre sosyal sermaye “sosyal hayatın belli bir ortak hedef doğrultusunda birlikte 
davranabilmesini sağlayan–ağlar, normlar ve güven- gibi nitelikleri”dir (Putnam 1995: 664-
665). Putnam bu tanımını Amerikan toplumunun neden gittikçe toplumsal hayattan çekildiği 
sorusu etrafında şekillendirmiş ve “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 



 

 
 

Community” adlı çalışmasında şehirlerin ve geleneksel banliyölerin artık “kenar şehirlere” ve 
“dış şehirlere” yönelmesinden – insanların uyudukları ve çalıştıkları, bunun dışında çok az 
şey yaptıkları çoklukla anonim yerler- bahsederek, insanların büyük oranda ofiste, işe gidiş 
gelişte ve tek başına TV izlemekle vakit geçirdiğini, bu nedenle de artık toplulukla ve gönüllü 
yapılar içinde, komşularıyla hatta aileleriyle sosyalleşemediklerini belirtir.  Putnam bu sosyal 
sermayenin ciddi oranda azaldığı tespitinde bulunarak; formel üyeliklerin, sivil örgütlere 
katılımın, güvenin ve sosyal yardım ve bağışların azalmasını sosyal kaynaşmayı tehdit eden 
gelişmeler olarak değerlendirmiştir. 

Putnam bir başka çalışmasında sivil toplumun varlığını İtalya’nın kuzeyi ve güneyi 
arasındaki ekonomik gönenç farkını açıklayan bir unsur olarak ortaya koymaktadır. Putnam, 
İtalya’nın bazı bölgelerinde daha az yolsuzluk ve daha yüksek refah tespit etmiş ve bunu bu 
bölgelerde spor kulüpleri, sosyal dernekler gibi enformel küçük grupların varlığına ve 
geleneksel olarak bu türden kurumlara katılımın yüksekliğine bağlamıştır. Bu çerçevede, 
yatay şekilde örgütlenmiş gönüllü örgütlenmelerin güven ve dayanışma tesis edip, kolektif 
eylemi kolaylaştırarak etkin bir demokrasi ve son noktada ekonomik büyümeye katkı 
sağladıkları sonucuna ulaşmıştır (Putnam, 1993: 6-7). Diğer yandan Mafya, Roman Katolik 
Kilisesi gibi dikey örgütlerin ise olumsuz etkiler oluşturduğunu değerlendirmiştir. Bu 
çerçevede de bağlayıcı (bonding), köprü kurucu (bridging) ve dikey (linking) sermaye 
ayrımını geliştirmiştir. Buna göre bağlayıcı sosyal sermaye türdeş gruplar içindeki ilişkilerle 
alakalı olup, bunlar aile üyeleri, komşular, yakın arkadaş ve meslektaşlar arasında mevcut 
güçlü bağları içerirler. Bunlar sosyal normların aile üyelerine aktarımında birincil araçlardır 
ve uygun sosyal davranışın edinilmesi, karşılıklı yardımın örgütlenmesi ve zayıf olanın 
korunması gibi normların inşasında önemli işlevleri vardır. Köprü kurucu sosyal sermaye ise 
heterojen grup ilişkilerinde gözlenmektedir, zayıf bağlar olup, farklı etnik, mesleki, sosyo-
ekonomik arkaplana sahip gruplar arasındaki formel ve enformel ilişkileri içerirler. Ayrıca 
topluluklarla iktidar sahipleri arasında gelişen bağlantılar “dikey” (linking) sermaye olarak 
adlandırılmaktadır. Ross Gittell ve Avis Vidal (1998); Putnam’ın yerleşik ve köprü kurucu 
sosyal sermaye ayrımını devam ettirirler ve yerleşik sosyal sermayenin türdeş toplumlarda 
ortak geçmiş temelinde üretildiğini ve bu nedenle bir politika gerektirmediğini belirtirler. 
Köprü kurucu sosyal sermaye ise üretilmesi daha zor olan bir sosyal sermaye türüdür (Gittell 
ve Vidal 1998:52). 

Bağlayıcı (Bonding) sosyal 
sermaye 
Güçlü bağlar 

Dışlayıcı ağlar  
Kapalı ağlar içinde sınırlı bir 
kimlik gelişimi 
Bireylerin kendilerini spesifik ve 
sınırlı bir grubun eşit üyeleri 
olarak kendilerini düşünmelerini 
teşvik 

Köprü kurucu (Bridging) sosyal 
sermaye  
Zayıf Bağlar  

Açık ağlar  
Etniklik, sınıf ve cinsiyetleri kesen 
temaslar 
Bireylerin kendilerini daha geniş 
ulusal topluluğun üyesi olarak 
düşünmelerini teşvik,   
Sosyal sermayenin geliştirilmesinde 



 

 
 

 Toplumsal hareketlerin etkisine 
açıklık 

kamunun müdahalesine açıklık 

Tablo 1: Sosyal Sermaye Türleri ve Özellikleri (Gittel ve Vidal, 1998) 

Sosyal sermayenin sosyal kaynaşmaya ve daha etkin bir demokrasiye hizmet edeceği; 
sosyal sermayenin ürettiği en genel kamusal iyinin sosyal kaynaşma olduğu 
değerlendirilmiştir (Berger-Schmitt 2000:7). Örneğin Ade Kearns ve Ray Forrest 
(2001:2127), sosyal kaynaşmanın beş farklı boyutundan bahsederlerken, bu boyutlardan biri 
olarak kaynaşmış toplumların yaygın sosyal ilişkiler, ağlar ve sivil topluma nüfuz eden sosyal 
sermaye ile tanımlandıklarını ifade etmektedirler.  

Avrupa Komisyonu ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi dışlanmanın önlenmesinde 
sosyal kaynaşmayı öne çıkarmış ve sosyal kaynaşmanın bir unsuru olarak sosyal sermayeyi 
ele almış ve toplumsal düzeyde refah ile ilişkilendirmiştir (Tablo 2).  

 Refah ölçümü Sosyal değişmenin 
izlenmesi 

Bireysel 
düzey 

Yaşam kalitesi 
- yaşam koşulları 
- öznel iyilik/refah/esenlik 

Değerler ve tutumlar 
- posmateryaliizm 
- cinsiyet rolleri 
- parti tercihleri 

 
Toplum 
düzeyi 

Toplumun niteliği 
Sürdürülebilirlik 
§ doğal sermaye ve insan 

sermayesinin korunması 
 
Sosyal kaynaşma 

-Farklılıkların, eşitsizliklerin ve 
dışlanmanın azaltılması  

§ Bölgesel farklar 
§ Eşit fırsatlar yaratılması ve 

eşitsizliklerin giderilmesi 
(cinsiyet, kuşaklar, sosyal tabaka, 
engelliler, etnik gruplar, vatandaş 
grupları temelinde) 

§ Sosyal dışlanma 
- Sosyal ilişkilerin ve bağların 
güçlendirilmesi (sosyal sermaye) 

§ Sosyal bağlar ve ilişkilerde yer 
alma 

§ Ortak değerler, dayanışma ve 

Sosyal Yapı 
 

§ Demografik yapı 
§ Sosyal sınıflar 
§ İstihdam vb. 
 



 

 
 

çelişkiler 
§ Kurumlara güven 
§ Avrupa’ya özel konular 

(Avrupalılık kimliği vb.) 
Tablo 2: Avrupa Komisyonu Sosyal Kaynaşma Çerçevesi (European Commision 

,2004) 

Topluluk ve sosyal sermaye, sosyal dışlanma sorununa bir çözüm olarak 
geliştirilmekle birlikte “karanlık” yönleri de vardır ve kentsel dönüşümde her derde deva bir 
çözüm olarak görülemez. Kaynaşmış bir toplumun yüksek sosyal sermaye stoku ile donanmış 
bir toplum olduğu kabul görmesine rağmen, yüksek sosyal sermayeli toplumun kaynaşmış bir 
toplum olmayabileceği, bazen sosyal ağlar ve etkileşimlerin kaynaşma aleyhine çalışabileceği 
görülmektedir. Nitekim sosyal sermayesi yüksek çıkan çeşitli ülkeler, gettolaşma, paralel 
yaşamlar gibi sosyal olarak kaynaşmamışlığı gösteren sorunlarla boğuşabilmektedirler.  

Kearns (2003: 45-46), sosyal sermayenin mahalle ve topluluk dönüşümünde bir 
yöntem olarak kullanılması karşısında a) ekonomik performansın kısmi çıkarlar nedeniyle 
zarar görebileceği b) Avantajlı grupların daha yaygın ve etkin ağları ile diğerlerini 
engelleyebileceği konusunda uyarmaktadır. 

Kearns, topluluğun her halükarda “biz” ve “onlar” ayrımında işlediğini ve içerdiği 
oranda dışlayıcı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca dini cemaatler gibi topluluklar dışlayıcı 
olduğu gibi baskıcı da olabilecektir (Kearns, 2003). Yüksek bağlayıcı sermayesi olan 
topluluklar bir yandan da mekânsal olarak da belli yerlerde odaklanarak kendilerini dışlayıcı 
olabilirler. 

Kearns’in bir başka uyarısı dezavantajlı mahallelerde gözlenen sıkı bağların bunların 
dışındaki yerlerde görülmemesidir. Yoksul bölgelerdeki bu bağların yoksulluktan kurtulmayı 
sağlayıcı; dikey sosyal hareketlilik ve mekânsal hareketlilik yaratıcı yolları tıkayabileceği, 
baskılayıcı ve konformist davranabileceği değerlendirmeleri arasındadır. Bu çerçevede belki 
de en önemli uyarısı sosyal dışlanmaya yol açan yapısal sebeplerin ihmal edilmesidir (Kearns, 
2003: 39).  

6.3. Topluluk Katılımı ve Etkililiği 

İngiltere’de İşçi Partisi Hükümeti sosyal dışlanmanın önlenmesinin en önemli yöntemi 
olarak “topluluk” fikrini önemsemiş ve yerel katılım için “mahalle” ölçeğini geliştirmiştir. 
Birçok devlet odaklı (tepeden) kentsel dönüşüm çabasında ise aksine katılımın sağlanmaması 
ve yerel halkın dışlanması sözkonusudur.  

Bailey (2010) topluluk-eksenli kentsel dönüşüm çerçevesinde beş hedefin önemli 
olduğunu ifade etmektedir:  

• Bilgi sunmak ve insanların kendilerini etkileyecek projeler hakkında fikirlerini ifade 
etmelerini sağlamak;  



 

 
 

• Somut bilgiye dayanarak yerel karar verme kalitesini geliştirmek; 

• Kullanıcıları yönetim süreçlerine katmak suretiyle yerel hizmetlerin ihtiyaçlara cevap 
verebilirliğini ve kalitesini artırmak; 

• Yerel halkı yeniden yerel demokratik süreçlere entegre etmek ve sivil toplumu 
geliştirmek; 

• Kendi varlıklarını ve hizmetlerini kendilerince yönetebilmeleri için sakinlere ya da 
alıcılara dolaylı ya da doğrudan yetki devretmek (Bailey, 2010: 318). 

Topluluk katılımına dair modeller konusunda ise Sherry Arnstein’in aşağıda yer alan 
katılım basamakları örneklendiricidir. Bu basamaklar en alttan en üste doğru katılımın 
güçlenmesini anlatır ve en tepede vatandaş denetimi yer alır. Yukarı doğru çıkıldıkça gücün 
vatandaşla bölüşülmesi, aşağı doğru inildikçe ise katılımdan uzaklaşma sözkonusudur.  

 

Tablo 1: Arnstein’ın katılım basamakları 

İngiltere’de yapılan bir araştırmada “insanların yerel alanın karar verme süreçlerinde 
kendisinin etkili olabileceğini düşünmediğini ve hatta İngiltere’yi etkileyen kararlar üzerinde 
de etkisi olmadığını düşündüğünü” ortaya koymuştur (Homeoffice, 2005). Benzer bir sonucun 
14. Bölümde İstanbul’da Kentsel Dönüşümün Siyasal ve Toplumsal Sonuçları araştırmasında 
da tespit edildiğini ifade edelim. Kişilerin yerel yönetim düzeyinde, kendi yaşadıkları çevreye 
ilişkin alınan kararlar üzerinde bir etkisi olmayacağını düşünmesi hem katılımın hem de 
topluluk kapasitesinin oluşturulmasının önünde önemli bir engeldir. Yerel insanlar geleneksel 
konum sahibi aktörleri erişilmez ve yetersiz bulmaktadır. Devlet, stratejik yönetişimini 
genişleterek, bir meşruiyet krizi ya da açığı içerisine girmiştir. Seçimlere katılmama oranları 
ve kurumlara güven düzeyindeki düşüşler bu durumu en iyi özetleyen göstergelerdir. Bu 
çerçevede bazı kentsel dönüşümler topluluk odaklı olarak geliştirilmiş ve karar süreçlerine 

 

 

 

 

 

 

 

Vatandaş denetimi 

Güç delegasyonu 

Ortaklık 

Yatıştırma  

Danışma 

Bilgilendirme 

Terapi 

Yönlendirme 

Yurttaş İktidarı 

Sembolik 

Katılım yokluğu 



 

 
 

katılımın sağlanması ile mahallelerin ya da dışlanmanın yoğunlaştığı toplulukların 
dezavantajlarının kaldırılabileceği düşünülmüştür.  

Toplulukların yönetime katılması bazı niteliklerin sağlanması ile ancak olanaklıdır. Bu 
çerçevede politik ve temel haklar, ekonomik fonlar gibi kaynaklar, ağlar oluşturmak için 
gerekli sosyal kapasite ve bu manada desantralizasyon gibi yetkinin mahalli düzeyde 
kullanılmasını sağlayıcı görev bölüşümü, ve nihayet motivasyon önemlidir.  

Yerel toplulukların kentsel dönüşüm projelerine katılımında beklenen sonuçların yeteri 
kadar alınmadığı ve toplulukların dışlanmış, marjinalleşmiş hissetmeye devam ettikleri 
araştırmalarda ortaya konmaktadır. Bu çerçevede dört engelin üzerinde durulmaktadır. 
Bunlardan birincisi yerel güç sahiplerinin koyduğu engellerdir. Çoğunlukla kamu kurumları 
ve yöneticilerinin belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşen katılımda toplulukların bu 
kültüre uyum sağlamaları beklenmektedir. Topluluklar çoklukla başka yerlerde alınan 
kararlarla ve cari güç ilişkilerinin ve ağlarının belirlediği içeriğini belirlediği biçimde sürece 
katılmakta, bu da katılımı dönüşüm projelerini sadece meşrulaştırmak için sembolikleşmiş bir 
noktaya taşımaktadır.  

Diğer bir sorunlu nokta topluluk katılımına kamu görevlilerinin, profesyonellerin ve 
yerel meclislerin direnç göstermesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Gücün mahalleye 
aktarılmasından daha çok fiili durum yetkinin yerel yönetimlerce kullanmasıdır. Politika 
oluşturmada kararlara katılımda Sherry R. Arnstein’in (1969) topluluk katılım düzeyleri 
şemasına göre büyük oranda katılımın olmadığı durumu gösteren manüplasyon ve terapinin 
yapıldığı, ayrıca sınırlı da olsa danışma, bilgilendirme gibi sembolik katılımın sergilendiği 
ancak, ortaklık, güç delegasyonu, topluluk denetimine bırakma gibi yurttaşı güçlendiren 
formların işlemediği ifade edilmektedir.  

Diğer bir konu toplulukların kapasitesine ilişkin olarak tartışılmaktadır. Bu kapsamda 
kentsel yeniden yapılandırma programlarında topluluğun zaman ayırması veya sahip olduğu 
kaynakları çeşitli sorunlar üretirken, toplulukların farklı çıkar ve ilgilerden oluşması da başka 
bir sorun kaynağı olmaktadır. Bir mahallede bir bütün olarak hareket edebilen bir tek topluluk 
bulmak güçtür. Farklı toplulukların da kimi zaman örgütleri ile liderlik ve yönetim sorunları 
oluşabilmektedir. Ayrıca kamu görevlilerinin topluluklara güvenmediğini gösteren çalışmalar 
vardır.  

Bazı yazarlarca katılımın önündeki engelleri pratik, kişisel, sosyo-ekonomik, 
motivasyonel ve meşruiyetle ilgili olmak üzere beşe ayrıştırılması da sözkonusudur. Pratik 
nedenler büyük ölçüde enformasyon eksikliğine ve ulaşım ya da çocuk bakma zorunluluğu 
gibi nedenlere bağlıdır. Şahsi engeller ise büyük oranda güvensizlik, formel toplantılardan 
hoşlanmama, dil ve ifade becerisi gibi nedenlerle gelişmektedir. Sosyo-ekonomik engeller 
yaş, mülk sahipliği, gelir, işsizlik, eğitim ve beceriler ile etniklik-göçmenlik, cinsiyet ve 
engellilik gibi durumlarla ya da ideolojik-politik ve inanç ayrışması ile ilgilidir. Örneğin 
kültürel damgalama özellikle kadınların kentsel dönüşüm süreçlerine katılımının önünde 
önemli bir engel oluşturur. Motivasyonel engeller genel bir şüphecilik, bir fark 



 

 
 

yaratamayacağı ve kararlar üzerinde etkide bulunmayacağı fikri ile ilgilidir. Meşruiyetle iligili 
engeller ise genel olarak tanıma ve kabul etme ile ortaya çıkmaktadır (Campbell 2011).  

6.4.Topluluk Eksenli Dönüşüm Modelleri 

Bütüncül Dönüşüm 

Yoksunlukla malül, sosyal dışlanmanın görüldüğü alanlarda yaşanan sorunlar çok 
boyutlu ve derin kök salmıştır. Sosyal dışlanmanın yoğunlaştığı alanda ekonomik fırsatlar 
daralmış ve gerileme yaşanmıştır. Fiziksel çevre oldukça köhnedir. Geliri düşük ve büyük 
oranda sosyal desteklerle yaşamını sürdüren bir kesim yaşamaktadır. Anti sosyal davranışlar 
yahut suç daha fazla gözlenir. Kamu hizmetlerinin kalitesi düşüktür vb. Bu çok boyutlu ve 
köklü soruna karşı geliştirilecek politika bütüncül olmak zorundadır. Bu çerçevede 
istihdamdan çevreye, eğitimden suça ve fiziksel çevre iyileştirilmesine kadar birçok meseleye 
çözüm geliştirilmesi beklenmektedir (Campbell 2011).  

Topluluk Mülk Sahipliği 

Bazı programlarda topluluğun kendi gelirine sahip olmasının katılımın sağlanması ve 
topluluk örgütlerinin sürdürülebilirliği açısından önemine işaret edilmektedir. Örneğin 
İskoçya’da bu kapsamda 2003 yılı Toprak Reformu Yasa’sında bir düzenleme yapılmış ve 
toplulukların desteklenmesi için kendi mülklerini edinebilmelerinin önü açılmıştır. Topluluk 
Mülk Sahipliği İskoçya’da yeni bir olgu değildir.  Daha önce yerel yönetim ve topluluk 
arasında mülk transferi sağlayan 2 yıllık bir pilot uygulama yapılmıştır. Topluluk eksenli 
birlikler ve kooperatifler tarafından mülklerin yönetilmesi tecrübesi vardır (Campbell 2011).  

Katılımcı Bütçe 

Topluluk odaklı kentsel dönüşümlerdeki yaratıcı uygulamalardan biri de katılımcı 
bütçedir. Bütçe yapım süreçlerinin şeffaf olduğu ve topluluğun doğrudan bütçeyle ilgili karar 
süreçlerine dahil olduğu bir modeldir. Katılımcı bütçenin dört temel ilkesi vardır. Birincisi 
harcama gündeminin ve kalemlerinin oluşturulmasına vatandaşların doğrudan katılmasıdır. 
İkincisi enformasyonu sağlanmış karar verme sürecinde müzakere yapılması ilkesidir. 
Üçüncüsü projenin uygulanmasından eş sorumlu olmalarından dolayı vatandaşlarla yapılan 
sosyal sözleşmedir. Dördüncü ilke ise hesap verebilirliktir. En iyi uygulama örneğini 
Brezilya’nın Poro Alegre şehri gerçekleştirmiştir. İngiltere’de de demokrasi, hizmet tasarımı 
ve vatandaşların güçlendirilmesi amaçları bakımından olumlu sonuçları ile kabul görmeye 
başlamıştır. Sembolik olmayan, doğrudan ve müzakereci demokrasiye katkısı yönü dikkat 
çekmiş ve bu nedenle yaygın uygulanma imkanı bulmuştur. Yerel ihtiyaçlara uygun harcama, 
sosyal sermayenin artırılması, topluluklarla yakın ilişkiler geliştirilmesi amaçları bakımından 
katılımcı bütçenin başarılı olduğu değerlendirilmektedir. Böylece tepeden yönetim yerini 
tabandan yönetime bırakmaktadır (Campbell 2011). 

Sosyal Girişimler 



 

 
 

Kasaba ve köylerde bazı önemli hizmetleri sağlama, arazi değerlerini artırma ve yeni 
yatırımları çekme potansiyeline sahip, gelirinin bir kısmını ticaretten sağlayan, özel ve 
kamusal hizmet sunumu arasındaki boşluğu dolduran bir ara form olarak öne çıkmaktadır. 
Büyük oranda kâr amacı gütmeyen örgütlerdir (Campbell 2011).  

Tabandan Yaklaşımlar 

Topluluk odaklı kentsel dönüşüm çok farklı ölçeklerde gerçekleştirilebilir; büyük 
ölçekli bir sosyal işletmenin/girişimin ya da kalkınma vakfının faaliyetlerinden daha yerel ve 
tabandan faaliyetlerine kadar modellenebilir. Glasgow’daki gerilla bahçesi hareketi tabandan 
örgütlenmelere bir örnektir. Kendilerine ait olmayan ve yerel Meclisin satın alamayacağı bir 
terkedilmiş ve metrük arazi yerel gruplar tarafından sahiplenilerek dönüştürülmüştür 
(Campbell 2011).  

6.5. İngiltere Örneği 

İngiltere’de Sosyal Dışlanma Birimi, 2 yıl süren bir topluluklara danışma süreci içinde 
1998 yılında “Bringing Britain Together: A National Strategy For Neighbourhood Renewal” 
raporunu oluşturdu. Bu raporda a) sosyal dışlamanın önlenmesi b) vatandaşlığın 
güçlendirilmesi ve topluluk katılımı kentsel politikada öne çıkıyordu. Şehirler çöküntü 
mekanları olarak değil umut mekanları olarak kavranıyordu. Raporda çok kötü durumdaki 
mahalleler ile çok iyi durumdaki mahalleler arasındaki farkı 20 yıllık bir vadede 
giderilmesinin bir amaç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, tüm mahallelerde uzun 
dönemli işsizliğin azaltılması, daha iyi sağlık, daha iyi eğitim ve suçun azaltılması 
hedefleniyordu (SEU, 2001). Bu çerçevede 18 ayrı Politika Aksiyon ekibi oluşturuldu ve iş, 
beceri, iş dünyası, mahalle yönetimi, konut yönetimi, istenmeye konutlar, anti-sosyal 
davranışlar, kendine yardım, sanat ve spor, finans hizmetleri, gençler vb. başlıklarda durum 
tespitleri yapıldı ve öneriler geliştirildi. Dezavantajlı mahallelerin temsilcileri Milli Topluluk 
Forumu üzerinden bu sürece katıldı ve süreci yönlendirdi. Bu ekiplerin önerileri temelinde iki 
tane alan temelli inisiyatif geliştirildi: 1998’de Topluluklara Yeni Yaklaşım (New Deal for 
Communities) ve 2001 yılında Mahalle Yenilemesi Ulusal Stratejisi oluşturuldu.  

6.5.1. Topluluklara Yeni Yaklaşım ve Yerel Alan Anlaşmaları 

Topluluklara Yeni Yaklaşım (New Deals for Communities, 1998) programının hedefi 
mahalle yenilemesi için topluluk temelli ortaklıklara 10 yıllık süreli kredi vermek suretiyle 
sosyal içerme sağlamaktı. Topluluklara Yeni Yaklaşım modeli çerçevesinde, Çevre, Ulaştırma 
ve Bölgeler Departmanı 1998 yılında 17 yerel yönetimi fondan yararlanmak üzere 
müzayedeye davet etti. Yerel yönetimler sosyal dışlanma göstergesine göre davet edilirken, 
hangi mahallelerin seçileceğine yerel yönetimler karar veriyordu (Fordham, 2010).  

Program yoksulluk ve dışlanma olgusunun sadece yerel yönetim alanlarında 
yaşanmadığını daha kesif şekilde küçük mahallelerde deneyimlendiğini tespit ederek, yerel 
yönetim ölçeğinin problemi gizleyen bir sonuç doğurduğu ve oldukça müreffeh bir 
mahallenin yanı başında derin yoksulluk ve yoksunluk yaşayan mahallelerin olduğu 



 

 
 

gerçeğinden hareket etti. Problemler çalışamama- yoksulluk sorunundan kaynaklansa da 
yaşamın diğer alanlarında da sonuçlar doğuruyordu. İngiltere’de mahalleler Çoklu Yoksunluk 
Göstergesi geliştirilerek tespit edildi. Sağlık, istihdam, gelir, beceri, konut ve hizmetlerdeki 
engeller, suç oranı, yaşama çevresi gibi birçok değişken sahadan toplandı ve bu 
değişkenlerden tek bir gösterge elde edilerek, alanlar bu skora göre yani yoksunluk 
düzeylerine göre sıralandı. Topluluklara Yeni Yaklaşım başlangıçta 39 en yoksul mahalleyi 
kapsadı.  

Yoksul mahallelere ilişkin tespit şöyleydi: a) neredeyse üçte ikisinden fazlası işsizdi b) 
yalnız aileler 1.5 kat daha yüksek orandaydı c) çocukların üçte biri gelir destekli ailelerdendi 
d) eğitim düzeyi düşüktü e) ölüm oranları ulusal ortalamanın yüzde 30 üzerindeydi f) fiziki 
yapı köhneleşmişti g) genç nüfus çok yüksekti h) etnik azınlıklar daha yoğundu (SEU, 1998). 

Sosyal Dışlanma Birimi önceki çabaların istenilen sonucu vermemesinde şu engelleri 
tespit etmişti: yerel ekonomik gelişmenin gözardı edilmiş olması, b) güvenli ve sürdürülebilir 
topluluk oluşturmayı hedeflememesi, c) toplulukları katmakta başarılı olamaması, d) kamu 
hizmetlerinin yetersizliğini dikkate almaması ve e) yerel liderlik ve entegre eylem stratejisini 
hayata geçirememesi (SEU, 2001, Fordham , 2010) 

Bu çerçevede daha entegre bir yaklaşımla toplulukların ilgili Bölge Kalkınma 
Ajansıyla ve alandaki ilgili tüm kurumlarla ortaklık yapması, ortak akıl ve eylem, topluluk 
katılımı ile stratejik bir dönüşüm yaratma, programın merkezinde yer alıyordu: çünkü kötü 
durumdaki mahallelerde insanların dışlanmışlıklar, bağlılıklarının ve sosyal kaynaşmanın 
gördüğü zarar ancak katılımcı, uzun vadeli, stratejik bir yaklaşım sayesinde telafi 
edilebilecekti ve onların gerçek yerel ihtiyaçları tespit edilebilecekti. Her ne kadar program 
çok ortaklı bir model olsa da Topluluklara Yeni Yaklaşımın asıl sorumlu kurumu yerel 
yönetimlerdi ve başlangıçta yerel halk ile yerel yönetimler arasında gerilimler sıklıkla yaşandı 
ve güven inşası yavaş oldu (Fordham, 2010). 

Bu yeni inisiyatifler birçok yönden önceki alan temelli stratejilerden ayrılıyordu: 
birincisi, Sosyal Dışlanma Birimi ve 18 ayrı Eylem Ekibi bir “bakan” tarafından 
yönlendiriliyordu. Bu şemaları birçoğu bir çeşit politika laboratuarı olarak işlev gören 
yerlerde pilot olarak uygulandılar. İkincisi, bu çerçeve, özellikle topluluk katılımı ve farklı 
değişkenlerin birlikte kullanımı ile daha entegre bir yaklaşım geliştirmişti. Ayrıca bu yaklaşım 
farklı merkezi yönetim birimlerinin çalışmalarını biraraya getiren bir yeni düşüncenin 
ürünüydü (Lee, 1999, 483). Üçüncüsü Bringing Britain Together (SEU, 1998) içinde biraraya 
getirilen bu yeni politika çerçevesi dönüşüme sınırları tayin edilmiş oldukça yerel bir 
yaklaşım getiriyordu (Chatterton ve Bradley, 2000) ve mahalle bazlı küçük fonlar ve topluluk 
katılım programları (Community Chests, Community Learning Trust vb.) bu yaklaşımın içine 
yerleştirilmişti (Tallon, 2010: 142). Dönüşümün ancak tabandan gelirse başarılı olacağı inancı 
ile oluşturulan hem alan temelli inisiyatiflere hem de Yerel Stratejik Ortaklıklara yerel halkın 
katılması bekleniyordu (Colomb, 2007 ). 

Chatterton ve Bradley (2000) alan bazlı inisiyatiflerde sınır çizmenin sıkıntılarını şöyle 
ifade etmektedir: Birincisi, yoksul mahalleler önceki Yerel Koşullar Göstergesinin yerine 



 

 
 

geçirilen Yerel Yoksulluk Göstergesi ile belirleniyordu ve bu iki gösterge farklı sınırlar 
gösteriyordu. Bu nedenle de en yoksul mahalleleri tespit etmek zorlaşıyordu. Yoksul 
mahallelerden çok mahalledeki yoksulluktan sözetmek daha doğru idi. İkincisi alanların 
nitelikleri gözden kaçırılıyordu. Alanlardaki arazi kullanımları örneğin gözden kaçırılıyordu 
ki alanlar yerel ve bölgesel ekonomi için farklı işlevler yükleniyor olabilirdi. Daha önemli bir 
mesele; alanlar kültür ve ekonominin kendine yeterli ve özerk birimleri olarak görülemezdi, 
neticede o alandaki fonksiyonların ve refahın dağılımına başka yerlerde karar verilmekteydi 
(Townsend, 1971). Diğer bir sorun yer değiştirme meselesiyle ilgili olarak gündeme 
geliyordu: neticede dönüşüm alanları nispeten yüksek oranda sosyal ve ekonomik yoksunluk 
çekenlerin yaşadıkları alanlardı ve dönüşümün merkezine mekanı değil de insanı yerleştirmek 
hayli güç bir işti. Ayrıca, sınırları tayin edip, alanı ‘sorunlu’ olarak çerçevelemek toplumun 
geri kalanının gözünde bu mekânları damgalamaya yol açıyor ve alanda yaşayanlara dair 
yaşadıkları şartlardan kendilerinin sorumlu oldukları şeklindeki “yoksulluk kültürü” ya da 
“sınıfaltı” fikrini canlandırıyordu (Chatterton ve Bradley, 2000). 

İngiltere’de topluluk odaklı dönüşümün ikinci döneminde sosyal dışlanmadan sosyal 
sermaye ve sosyal kaynaşma çerçevesine geçiş yaşanmıştır. Kearns (2003) İngiltere’de Yeni 
Emek Hükümetinin mahalle ve topluluk dayanışması yaklaşımının sosyal dışlanmadan ve 
ekonomik gelişmeden sosyal sermayeye ve daha yumuşak gündemlere kaydığını ifade 
etmektedir (Tallon, 2010: 146). Diğer bir ifadeyle Topluluk odaklı dönüşümün “güçlü yerel 
yönetimler”, “aktif vatandaşlık” stratejisi çerçevesinde tabandan yaklaşımlar ve yerel 
ortaklıklar biçiminde vücut bulan sosyal sermaye kavramı kentsel dönüşüm gündeminin 
merkezine yerleşmiştir (Forest ve Kearns, 2001). Yerel topluluğun güçlendirilmesi ve sosyal 
bağların üretilmesi, sosyal denetimin sağlanması ve topluluğun mobilizasyonu için mahalle 
ideal ölçek olarak değerlendirilmiştir.  

2001 yılında daha önceki programların sonuçları çerçevesinde kısa vadeli 
programların sonuç alıcı olmadığını, köklü ve derin sorunların ancak uzun vadede 
çözülebileceği fikrine dayalı bir yaklaşımla Mahalle Yenilemesi Ulusal Stratejisi benimsendi. 
2010 yılına gelindiğinde ortalama 9900 nüfuslu 39 alanda uygulanan Ulusal Mahalle 
Yenileme Stratejisi topluluk katılımına ilişkin dört ayrı hedef güdüyordu (Fordham, 2010; 
Tallon, 2010: 144):  

a) Sosyal sermaye: kapasite, beceri ve güven geliştirmek 
b) Sosyal içerme ve kaynaşma: ağlar, kaynaşma ve eşgüdüm 
c) Yönetişim: toplulukların seslerinin etkin şekilde duyulması 
d) Hizmet sunumu: hizmetlerin sunumunda topluluklara söz hakkı verilmesi 

Bu dört hedef çerçevesinde geliştirilen araçlardan biri Yerel Alan Anlaşmaları (Local 
Area Agreements) idi ve yerel yönetim reformunun ana parçası olarak görülüyordu. Buna 
göre; Merkezi yönetim, yerel yönetim ve Yerel Stratejik Ortaklık (YSO) arasında yerel 
sorunlara ulusal önceliklere uygun ve merkezi yönetim standartları çerçevesinde yerel 
öncelikleri tayin etmek ve yerel çözümler oluşturmak amacıyla yapılacak eylemlere ilişkin 3 
yıllık anlaşmalar imzalanmaktaydı. Bu Anlaşma 4 öncü temaya sahipti:   



 

 
 

• Yerel Hizmet Anlaşmalarını güçlendirmek • Güvenli ve Güçlü Topluluklar için 
finansmanı kolaylaştırmak • Mahalle Yenilemesi Ulusal Stratejisini güçlendirmek • Merkezi 
yönetime daha güçlü rol vermek. 

Yerel Alan anlaşmaları, dört ana bloktaki eylem planlarından kendi ihtiyaçlarına 
uygun olanlar çerçevesinde seçim yapıp ortaklıklar oluşturmalarına olanak tanıyan esnek bir 
programdı. Bu ana blok eylem alanları; a) çocuklar ve gençler b) güvenli ve güçlü topluluklar 
c) sağlıklı topluluklar ve yaşlılar d) yerel ekonomik gelişme olarak belirlenmişti.  

Bu yeni düzenlemelerin de merkezi yönetim-yerel yönetim- Bölge Kalkınma Ajansı- 
topluluk inisiyatifi-özel sektör paydaşları arası önceliklerin farklılaşması, güvensizlik, açık 
katılım mekanizmaları konmadığından topluluk katılımında erteleme, mahalle için diğer 
programlar altında yapılan harcamaları bilememe gibi nedenlerle uygulamada güçlükler 
yaşandığı belirtilmelidir. Yerel şemalar yerelin ihtiyaçları ile bölgesel kalkınma stratejileri 
arasında bir denge oluşturmak zorundaydı. Buna karşılık, atanmışlardan oluşan Bölge 
Kalkınma Ajansları ise serbest dolaşan özel yatırımları çekmeyi önceleyen bir iş stratejisini 
benimsiyorlardı. Bu türden yeniden yapılandırma inisiyatifleri özellikle gerekliydi: çünkü 
çöküntü alanlarında yoksulluk sarmalı, yer aidiyet ve gurur duygusunun yitirilmesi ve alanın 
damgalanması söz konusuydu ve bunlar potansiyel yatırımları engellemekteydi. Bu nedenle 
yapılı çevreyi canlandırmak ve özel sektörü çekmek için kamu harcamalarına ihtiyaç 
duyuluyordu. Ayrıca gerek alandaki dönüşüm stratejisi gerekse de fonlar merkezi yönetim 
organlarından geliyor ve yerel topluluklardan daha çok belirleyici kılıyordu. Bu da topluluk 
katılımını daha sembolikleştirmekte hatta dönüşümü meşrulaştırıcı bir işlev yüklemekteydi 
(Cullingworth vd., 2015). Ayrıca, Topluluklara Yeni Yaklaşım ve Tek Dönüşüm Bütçesinin 
yerel yönetim ve diğer kurumların teknik kabiliyeti, bilgi ve becerisi, bütçe imkanları ile 
kurumsal kapasitesi ve deneyimi dikkate alındığında gücü, kaynakları ve bilgisi zayıf topluluk 
inisiyatiflerinin müzayede sürecinde ve yönetimde ne derece yer açabileceği ciddi bir soru 
işaretidir (Chatterton ve Bradley, 2000). 

İkinci bir araç; demokratik bir yenileme sağlamak ve seçimlere katılmama oranının 
çok düşmesi karşısında yerel bir meşruiyet alanı oluşturmak amacına hizmet etmek üzere 
tasarlandı. Bu nedenle anti-sosyal davranışlar gibi çeşitli sosyal sorunları tartışmak üzere 
yurttaşların davet edildiği yurttaş jürileri şeklinde uygulamalar yapıldı.  

Üçüncü araç ise sivil yenilemeyi sağlayacak Topluluk Kaynaşması Programı idi. 
Topluluk Kaynaşması büyük oranda ırkçı gerilimlerin, aşırı sağın yükselişinin de 
şeffaflaştırdığı “ırkçılık, aşırılık, nefret önleme ve dinler arası faaliyetleri artırma ve ortak bir 
aidiyet geliştirme” ile ilişkilendirilmiş bir gündeme sahipti (Tallon, 2010: 144). Bilindiği gibi 
11 Eylül sonrası dönemde Avrupa tartışmasında öncelikle göçmenlerle ve özellikle Avrupalı 
Müslümanlarla ilişkili olarak çokkültürlülük sorgulanmaya başladı: a- ortak milli kimlik 
pahasına farklılıklara vurgu yaptığı, etnik-dini-kültürel eksende bölünmeleri artırdığı ve 
katılaştırdığı (Miraz vd, 200) b- sınırlı sosyal kaynaşması olan etnik bölgeler ve gettolar 
oluşturduğu c- ayrımcılık ve önyargıları güçlendirdiği d- siyasal radikalizmi beslediği e- 
göçmen topluluklarda liberal olmayan pratiklerin sürdüğü nedenleriyle eleştirildi. İngiltere 



 

 
 

özelinde ise 11 Eylül olayları, 2001 yılında İngiltere’nin Kuzeyindeki Oldham, Burnley ve 
Bradford şehirlerinde çıkan ayaklanma ve bu ayaklanmaların İngiltere doğumlu Müslümanlar 
eliyle yapılması kamu politikasında değişimi başlattı ve “topluluk kaynaşması” fikri gelişti. 
Topluluk Kaynaşması fikri; mekansal ve sosyal olarak ayrışmış, paralel toplumlar şeklinde 
yaşayan sosyal yapıda; çokkültürcü politikalarla farklılıkları ve ayrışmaları vurgulamak 
yerine vatandaşlık, karşılıklı güven ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, ortak deneyimler 
ve değerler yaratarak köprü kurucu sermayenin geliştirilmesi anlayışına dayanıyordu.  

6.5.2. Diğer Uygulama Araçları 

Bilindiği gibi kentsel dönüşüm fonlarının büyük çoğunluğu merkezi yönetimden 
geliyordu ve ihtiyaç esasında tahsisat yapılıyordu. Bu ihtiyaç ölçek, yoğunluk ve yerelin 
sosyal ve ekonomik geri kalmışlığı gibi faktörlerce belirleniyordu. 1990’larda ise fonların 
rekabet/ müzayede ile tahsisi gündeme geldi. Bu programların 1980’lerdekinden temel farkı 
sürdürülebilirliği, kentsel çöküşü ve köhneleşmeyi bizzat yaşayan yerel halkı ve özellikle de 
dezavantajlı mahalleleri karar süreçlerine katmayı hedeflemesidir. Her ne kadar merkezin 
etkisi önemli olsa da yerel yönetim işleyişini hem piyasanın hem de yerel topluluğun 
ihtiyaçlarına daha sorumlu ve daha az bürokratik şekilde değiştirmek hedeflendi.  Bu kayma 
kaynak tahsisinde de yeni bir yaklaşımı gündeme getirdi.  

Tek Dönüşüm Bütçesi (Single Regeneration Budget) 

Ayrı kurumlarca ve programlar altındaki fonların verimli olmadığı ve daha etkin bir 
eşgüdüm ihtiyacı olduğu yönündeki eleştiriler dikkate alınarak 1994 yılında Tek Dönüşüm 
Bütçesi (TDB) uygulamaya kondu. Daha önce beş ayrı merkezi yönetim kurumunca yönetilen 
20 ayrı program Çevre Bakanlığı bünyesinde bir araya getirildi. TDB’ye ilişkin yetkiler 2002 
yılında Bölge Kalkınma Ajansına aktarılana kadar merkezi yönetim tahsisler konusunda 
belirleyici oldu (Cullingworth vd., 2015). “Şehir İçin Mücadelenin (City Challenge, CC)” 
rekabet ve ortaklık anlayışını benimserken, en temel farklılığı CC’nin Alan Temelli 
İnisiyatiflerine dayalı (Area Based Initiative) işleyişine karşılık, TDB’nin coğrafi esneklik 
getirmesi ve idari sınır sorununu ortadan kaldırmasıdır. Ülkenin herhangi bir yeri fondan 
yararlanabilir hale geldi ve süresi 7 yıl olarak belirlendi. 

Tek Dönüşüm Bütçesi ilkesel düzeyde yerel ihtiyaçlara ve önceliklere odaklandı. 
Temel bir prensip olarak TDB ile yerel halkın, kamu ve özel sektörün dönüşüm sürecine 
katılması ve faydalandırılması bekleniyordu. Bu türden ortaklıkların yaratılması fonun 
alınabilmesinin ön koşulu idi.  

Tek Dönüşüm Bütçesi-stratejik yaklaşım istiyordu, bu stratejik yaklaşım kentsel 
dönüşümü paydaşlar ve yerel toplulukla birlikte gerçekleştirme niyetinin ortaya konmasıdır. 
Bu çerçevede TDB’den yararlanabilmek için ortaklık modeli oluşturmak ön şarttı ve ödeme 
elde edilen çıktılara göre yapılıyordu. Bugünkü politika ise ortaklık oluşturmakla 
yetinmemekte ve topluluk güçlendirmeyi de bir ölçüt olarak benimsemektedir. Tek Dönüşüm 
Bütçesi, CC’nin rekabetçi müzayede yaklaşımını koruyordu ve ayrıca sonuçlara göre ödeme 
prensibi getiriyordu (Cullingworth vd,  2015, DCLG, 2007) 



 

 
 

TDB’nin hedefleri şöyleydi: a)Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah üretimini 
yerel ekonominin rekabet gücünü artırarak ve iş dünyasını destekleyerek sağlamak b)istihdam 
imkanları oluşturmak ve yerel halkın becerilerini artırmak ve fırsat eşitliğini tesis etmek c) 
konut iyileştirmeleri yapmak d) suçu azaltıp, güvenliği artırmak e) yerel halkın sağlık, kültür, 
spor gibi fırsatlarını artırarak yaşam kalitesini iyileştirmek, etnik azınlıkları faydalandırmak 
için inisiyatif geliştirmek f) çevreyi ve altyapıyı iyileştirmek 

TDB 9 Bölge Kalkınma Ajansı üzerinden dört turda Çevre Bakanlığınca tahsis edildi. 
Tek Dönüşüm Bütçesi Araştırma Raporu (DCLG, 2007) TDB’nin kullanıldığı kentsel 
dönüşüm projelerinin yaklaşık dörtte birinin TDB bütçesinden geldiğini, kalan kısmın ise 
yerel yönetim, özel sektör, Avrupa fonlarından geldiğini tespit etmiştir. Bu çerçevede 5,7 
milyar sterlinlik Tek Dönüşüm Bütçesi 26 milyar sterlinlik harcama üretmiştir. Geri kalan 
TDB harcamalarının üçte biri en yoksul ilk 20 yerel yönetim alanına yani nüfusun yüzde 
15’ine yönelmiştir. Raporun TDB’nin sonuçlarının değerlendirildiği bölümde ise TDB 
uygulaması ile ortaklık kültürü ve eşgüdüm oluşturulduğu (hizmetlerde dublikasyonun 
önlendiği, büyük ölçekli hizmetlerin uzman paydaşlarla yapılması vb.) ifade edilmektedir. 
Özel sektörün katılımını artırmıştır ki toplam 1028 TDB Şemasının 51’i (yüzde 5’i) özel 
sektör öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.  

Yeni Kuşak Kentsel Gelişme Şirketleri 

Parlamentonun onayı ile kurulan Yeni Kuşak Kentsel Gelişme Şirketlerinin en belirgin 
görevleri kuruldukları alanda sosyal dışlanmayı ve yoksulluğu önlemektir. Bu çerçevede 
planlama, kamulaştırma, altyapı projelerinin fonlanması, temel hizmetlerin tedariki gibi 
yetkileri vardır. Bunlar daha çok arazinin elde edilmesi ve alanın yatırıma hazır hale 
getirilmesinin güç olduğu (yoğunluk ve ölçek olarak) yani ilave özel sektör yatırımı 
gerektirdiği durumlar için gerekli görülmektedir (Tallon, 2010). 

Mahalle Yenileme Fonu 

Daha düşük bütçeli bir diğer fon 2000 yılında üç yıllık süre için oluşturuldu ve 
devamında üç yıl daha süresi uzatılarak uygulamada kaldı. Bu fonun oluşturulması mahalle 
yenilemesine verilen önemi gösteriyordu. Bu fon en yoksun 88 yerel yönetim alanına 
yönlendirildi. Ve o yerelin kamu hizmetlerini iyileştirmeyi hedefledi. Kısa dönemli olmakla 
eleştirildi.  

Dar Gelirli Konutlarının Üretiminde Konut Fonu (The New Home Bonus): Yerel 
yönetimlerin ürettiği her yeni sosyal konut için ve kullanılabilir hale getirilen her eski konut 
için merkezi hükümet yerel yönetimlere belli bir miktar kaynak tahsis etmektedir. Amerika’da 
ayrıca belli oranda sosyal konut yapılması karşılığında gayrimenkul  geliştiricilerine ilave 
imar hakkı verilmektedir.  

Vergi Artış Fonu (Tax increment financing): Bu uygulamanın ilk ortaya çıktığı yer 
ABD’dir. Federal yönetimin mali desteği azaldığı ve vergileri artırmak uygun bir alternatif 
olmadığı için yerel olarak finanse edilen geliştirmelerde vergi artış finansmanı tercih edilen 



 

 
 

bir araçtı. Washington istisna olmak üzere birçok eyaletin yerel yönetimleri kamu harcaması 
yapılmadan dönüşümü gerçekleştirilemeyecek belli çöküntü alanları için vergi artış 
finansmanı kullanmaya yetkilendirme hakkı vardı (Jonas ve McCarthy 2009: 306). Bu, 
dönüşüm uygulanan bölgede yerel yönetimler-özel sektörle birlikte gayrimenkul geliştirme 
şirketi kurabilmekte ve alan geliştirilmesi sonrası elde edilecek emlak vergi artışları ön 
finansman olarak tahvile dönüştürülüp kullanılabilmektedir (Jonas ve McCarthy 2009: 307). 

 6.6. Türkiye’de Topluluk Katılımı Deneyimi olarak Kent Konseyleri 

 Kent konseyleri, Birleşmiş Milletler’in 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde gündeme gelen 
ve Yerel Gündem 21 ismiyle uygulamaya geçirilen yapılanmanın Türkiye’deki modelidir. 
2005 yılında 5393 belediye kanunun 76. Maddesinde ifadesini bulan Kent Konseyi “kent 
yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasal partilerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin 
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda 
yardım ve destek sağlar” denilmektedir. Bu çerçevede Kent Konseylerinin kent sakinlerinin 
karar süreçlerine katılmasını ve kentteki düzenlemelerde söz sahibi olmasını sağlayıcı bir 
mekanizma olarak düzenlendiği görülmekle birlikte, yapılan düzenlemede Kent 
Konseylerince oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında görüşülebileceği 
belirtilmiştir. Bu kapsamda Kent Konseylerini oluşturmak zorunlu olsa da aktif bir paydaş 
kılmak idarenin takdirine bırakılmış gözükmektedir. Çünkü Konseyin görüşlerinin görüşülüp 
görüşülmediğinin denetimi ya da meclisin görevleri arasında Konseyin görüşlerini karara 
bağlanması yer almamaktadır (Görmez ve Altınışık, 2011: 40-46). Mali yönden de belediye 
bütçesini kullanmak zorunda olan Kent Konseylerinin idareden bağımsız olmasının çok da 
olanaklı olmadığını dile getiren görüşler bulunmaktadır.  

Kent Konseylerinin yapısı ve örgütlenmesi 26313 sayılı Kent Konseyleri Yönetmeliği 
ile düzenlemiştir. Kent Konseyleri mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 
belediye başkanı veya temsilcisi, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri, 
üniversite temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri ve kent konseyince kurulan 
meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinden oluşmaktadır. Genel Kurul, Yürütme 
Kurulu ve Meclisler ve Kent Konseyi başkanı organlarıyla yürütülmektedir.  

Kent konseylerinin görevleri ilgili yönetmelikte şu şekilde sıralanmaktadır: 1. Yerel 
düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam 
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini 
sağlamak. 2. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların 
çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. 3. Kente ilişkin temel 
stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti 



 

 
 

kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak. 4. Yerellik ilkesi çerçevesinde 
katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek. 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, 
kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek. 6. Kent yöntiminde 
saydamlık, hesap verebilirlik, katılım ilkelerinin uygulanmasını sağlamak 7. Kent 
konseylerinin çevreye ve topluma karşı duyarlılığı artırmak 8. Kadınlar, çocuklar, engelliler 
gibi farklı toplumsal grupların sosyal hayattaki etkinliğini artırmak 

Kent Konseylerinin işlevselliği üzerinde yapılan tartışmalar ve görüşler iki ana 
eksende belirginleşmektedir. Eksenlerden birini bu mekanizmanın belediyenin bir alt birimi 
gibi görev yaptığı görüşü, diğerini bunların muhalefet yuvaları olarak değerlendirilmesi 
görüşü oluşturmaktadır.  Örneğin Şahin (2015) uygulamada bazı Kent Konseylerinin ciddi 
katılımcı deneyimler biçimlendirdiğini, çoğunluğunun ise cari yerel iktidarı pekiştiren 
yapılara dönüştüğünün görüldüğünden söz etmektedir. Kent Konseylerinin bazıları siyasal 
olarak eleştirel tutum alabilirken, bazıları ise pasif hatta yerel iktidarı destekler bir noktada 
durabilmektedir. Keza yine bazı Kent Konseyleri bürokratik olarak atananlarca yönetilirken, 
bazıları aktif yurttaş katılımına dayabilmektedir. Büyük çoğunluğu Kanun’un zorunlu kılması 
sonucu yerel yönetimlerce oluşturulmuş ancak aktif olarak işlevselleştirilmemiş, göstermelik 
bir katılım mekanizması iken, bazı belediyelerce aktif şekilde işletilen Kent Konseyleri de 
bulunmaktadır. Kadıköy Kent Konseyi deneyimi bu ikinci gruba örneklik teşkil etmektedir. 
Kadıköy Kent Konseyi’nin tavsiye kararlarının Meclisce karara bağlanması oranı yüksek bir 
işlerliğe kavuştuğu söylenebilecektir. Kent Konseyleri üzerinden kendi yaşam çevresindeki 
imar -yapılaşma ve uygulama projeleri hakkında söz hakkına sahip olan kentliler ile belediye 
uzmanları arasında oluşan diyaloglar karşılıklı öğrenmenin geliştiği de ifade edilebilecektir.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, 1990’lı yıllarda bir önceki dönem kentsel dönüşüm uygulamalarının 
kritiğinden doğan topluluk odaklı kentsel dönüşüm teması işlenmiş ve bu temayı kuran 
kavramsal araçlar verilmiştir. Temanın daha iyi anlaşılabilmesi bakımından da İngiltere 
uygulaması analiz edilmiştir. 

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi Topluluk Odaklı kentsel dönüşümün ana 
kavramlarından biri değildir? 

a) Sosyal kaynaşma  

b) Sosyal dışlanma 

c) Rekabet 

d) Sosyal sermaye 

e) Topluluk 

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Sosyal dışlanma tümüyle yoksullukla ilişkilidir. 

b) Sosyal dışlanmanın kavramsal karşılığı Latin Amerika’da 
marjinalleşmedir. 

c) Sosyal dışlanma sanayisizleşmenin ve bilgi toplumunun yarattığı sonuçlara 
işaret eder. 

d) Sosyal dışlanma Anglo-Sakson geleneğinde ayrımcılık süreçlerinin 
analizini de içine alır.  

e) Sosyal dışlanma politikaları Cumhuriyetçi gelenekte sosyal entegrasyonu 
hedefler. 

3) Aşağıdakilerden hangisi Doğu/Güney toplumlarında sosyal dışlanma 
kavramına yöneltilen itirazlardandır? 

a) Sosyal dışlanma emek piyasalarına erişim eşitsizliklerini kapsamalıdır. 

b) Sosyal dışlanma esas olarak sosyal haklara ve refah hizmetlerine 
odaklanmalıdır 

c) Sosyal dışlanma kavramı güney/doğu toplumlarını da tümüyle açıklar 
niteliktedir. 

d) Sosyal dışlanma sivil ve siyasal hakları da kapsayacak bir eksik 
vatandaşlık sorunu olarak görülmelidir. 

e) Sosyal dışlanma ayrımcılık ve ötekileştirme süreçlerini de içine almalıdır. 

 



 

 
 

4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sermaye kavramını popüler kılan “Bowling 
Alone: The Collapse and Revival of American Community” kitabının yazarıdır? 

a) A. Kearns ve R. Forest 

b) A. Etzioni 

c) R. Putnam 

d) S. R. Arnstein 

e) H. Silver 

5) Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı sosyal sermayenin özelliklerinden biri 
değildir? 

a) Güçlü bağlardır. 

b) Dışlayıcı ağlar kurar. 

c) Kapalı ağlar içinde sınırlı bir kimlik gelişimine dayanır 

d) Toplumsal hareketlerin etkisine açıktır 

e) Etniklik, sınıf, cinsiyet gibi kimliklerarası temasa açıktır. 

6) Aşağıda yer alan sosyal sermayeye yönelik yaklaşımların tezlerinden hangisi 
doğru değildir? 

a) Sosyal sermayenin geliştirilmesi ekonomik gelişmenin merkezinde yer alır 

b) Sosyal sermaye sosyal dışlanmanın önlenmesinin bir çözümüdür 

c) Sosyal sermayesi yüksek toplumlar sosyal kaynaşması da yüksek olan 
toplumlardır 

d) Sosyal sermayenin önemli bileşenleri kişilerarası ve kurumsal güven, sivil 
bağlar ve sivil örgütlenmelerdir 

e) Bağlayıcı sosyal sermaye yoksulluk bölgelerinde dikey hareketliliği 
engelleyici rol oynayabilir. 

 
7) Arnstein’nın katılım merdivenlerinden bakıldığında topluluk odaklı 

dönüşümlerde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 



 

 
 

a) Topluluk odaklı dönüşüm projelerinde çoklukla yurttaşların 
güçlendirilmesine yönelik katılım mekanizamalarının uygulanmadığı 
görülmektedir 

b) Topluluk odaklı projelerde yetki daha çok yerel yönetimlerce 
kullanılmaktadır 

c) Topluluk odaklı projelerde büyük ölçüde terapi ve manüplasyon 
yapılmaktadır 

d) Topluluk odaklı projelerde bilgilendirme ve danışma gibi sembolik katılım 
yapılmaktadır. 

e) Topluluk odaklı projelerde topluluklara gücün delege edilmesi ve sürecin 
topluluk denetimine açılması sözkonusudur.  

8) Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’deki topluluk odaklı kentsel dönüşüm ve 
uygulama araçları arasında değildir? 

a. Mahalle Yenileme Fonu 

b. Yeni kuşak kentsel geliştirme şirketleri 

c. Yerel Alan Anlaşmaları 

d. Topluluklara Yeni Yaklaşım 

e. Girişim Bölgesi 

9) İngiltere örneği için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
 

a. Tek Dönüşüm Bütçesi ve Şehir İçin Müzakere kısa süreli fonlamalar 
yapmaktadır 

b. Topluluklara Yeni Yaklaşım öneki uygulamaların kısa vadeli olmasını 
eleştirerek ve mahalleyi odağa alarak, uzun vadeli bir perspektif getirmiştir 

c. Yerel Alan Anlaşmaları Bölge yönetiminin ve Yerel yönetimlerin etkin 
olduğu modellerdir 

d. Topluluk Odaklı dönüşümün en yeni uygulaması Şehir için Müzakere’dir. 

e. Topluluk kaynaşma programları özellikle çokkültürlülük politikalarının 
eleştirisine dayanan “ortak aidiyet” geliştirme programlarıdır. 

 
10)  Robert Putnam tarafından geliştirilen sosyal sermayenin türleri nelerdir? 



 

 
 

 

Cevaplar 

1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e, 6)c, 7)e, 8)e, 9)d, 10) Bağlayıcı sosyal sermaye (bonding), 
köprü kurucu (bridging) sosyal sermaye ve dikey sosyal sermaye (linking) 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7. KÜLTÜR EKSENLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM: BARSELONA ÖRNEĞİ 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde bir diğer tematik yaklaşım olarak kültür eksenli kentsel dönüşüm projeleri 
irdelenecek ve bu kapsamda da Barselona örneği aktarılacaktır. Barselona’nın seçilmesinin 
nedeni uluslararası arenada başarı örneği olarak takdim edilmesi ve ‘Barselona modeli’nden 
bahsedilmesidir. Bu cepheden Barselona modeli küresel olarak transfer edilen bir kentsel 
modeldir. Bu bölüm Barselona örneğinden yola çıkarak kültür eksenli kentsel dönüşüm 
projelerine ilişkin eleştirel bir değerlendirme sunacaktır. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Kentlerin dönüşümünde kültürün rolü nedir? Barselona kültür eksenli dönüşümünün bileşenleri 
nelerdir? Kültür odaklı dönüşümlerde ne tür olumsuzluklar yaşanmaktadır? Barselona deneyimi iyi 
bir model sunmakta mıdır?  

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kültürün kentsel dönüşümde 
taşıdığı rolün anlaşılması. 

 

 Barselona projesinin alt 
proje bileşenlerinin 
öğrenilmesi 

 

 Barselona projesinin model 
değerinin analiz edilmesi. 

 

 Barselona deneyiminden 
yola çıkarak kültür odaklı 
kentsel dönüşümlerin 
eleştirel değerlendirmesinin 
yapılması  

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Kültür odaklı dönüşüm (culture led), yönetişim (governance), dev etkinlikler (big events), 
imza bina (starchitect’s building), Barselona 

  



 

 
 

Giriş 

Son otuz yıldır endüstri şehirlerini hizmet kentlerine dönüştürme gayreti içinde kültür 
odaklı kentsel dönüşüme önemli bir işlev yüklenmeye başlanmıştır. Sanat-odaklı kentsel 
dönüşüm ilkesi 1970’li yıllarda Amerika’da geliştirilmiş ve Avrupa’ya transfer olarak 
Avrupa’nın Glasgow, Barselona, Bilbao gibi şehirlerinde uygulanmıştır.  

Kentler her zaman kültürel bir işlev görmelerine rağmen küresel- hizmet sektörüne 
dayalı ekonomi gelişimi kültürü kentsel gelişmenin kalbine yerleştirmiş ve bu süreçte kültürü 
ekonomik bir değer olarak kıymetlendirmiştir (Garcia, 2004). Bu bağlamda 1970lerde sosyal 
ve politik alanda taşıdığı işlevsellikle yerini 1980 sonrasında daha çok ekonomi içindeki ve 
kentsel dönüşümdeki yeri ve işlevselliğine bırakmıştır. 

Kong (2000) kültürel ekonomik politika adını verdiği bu dönemin dört karakteristik 
özelliğini şöyle ifade etmektedir: 1) kültürel üretim için gerekli altyapı yatırımlarının devam 
etmesi (kültürel kümelenmeler/bölgeler oluşturmak, pazarlama vb.), b) şehirde yerel kültürel 
miras ile bağlantılı dev etkinlikler ve sanatsal yıldız gelişmeler ve kültür turizmi teşviki c) 
kent mekanlarının canlandırılması, d) kamu-özel sektör ortaklıklarında ciddi artış (Kong, 
2000: 387, Akt. Garcia, 2004: 316). Kültür ve ekonomi arasındaki yakınlaşma kent 
pazarlamasından bütüncül markalaşma stratejisine geçişle daha da artmıştır.  

Barselona’da benzer bir süreci yaşamış, Katalonya Özerk Yönetiminin başkenti olan, 
1,6 milyon nüfuslu Barselona pek çok Batı Avrupa sanayi şehri gibi, imalat sanayisindeki 
gerileme ve küresel rekabet ekonomisini yeniden yapılandırma sürecinde yani son 30 yıllık 
dönemde büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Barselona’nın bu dönüşümünde diğer şehirler gibi 
küresel dinamiklerin payı yüksektir. Seat- Olivetti gibi büyük sanayi gelişimi ile ana büyüme 
kutuplarından biri olan ve 19. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar Katalanya’nın 
Mancherster’ı olarak anılan Barselona bu sanayilerin yer değiştirmesi ile 1960 -85 tarihleri 
arasında imalat işlerinin yüzde 42’sini, inşaat işlerinin ise yüzde 69’unu kaybetmiştir 
(McNeill 1999: 91). Orta sınıfın kent merkezinden uydu kentlere taşınması, kent dışında 
büyük alışveriş alanlarının oluşması, araba sahipliliğinin artması gibi kimi gelişmeler 
neticesinde kent merkezi de yoksullaşmış ve çöküntü alanı haline gelmiştir. Bu çerçevede 
ekonomisini hizmetler sektöründe yeniden yapılandıran Barselona, artan küresel rekabet 
karşısında kültürü dönüşümünün merkezine yerleştirmiştir. Bu çerçevede de kültürü 
dönüşümünde ustaca kullanan Barselona küresel sermayeden ve turizm hareketlerinden payını 
almıştır.  

  



 

 
 

7.1. Barselona Kültür Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi 

Barselona’nın kültür odaklı dönüşümünü şekillendiren ve ayrıştıran bir dinamik 
yönetim yapısından kaynaklanmaktadır. Degen ve Garcia (2012) Barselona’nın ilk kentsel 
dönüşüm dönemini Demokratik Planlama ve Sivil Tasarım (1979-1985) dönemi olarak 
adlandırmaktadırlar. Yeni yönetişim modelinde etkili olan dinamiklerden birincisi 
desantralizasyondur. Bilindiği gibi İspanya’da Avrupa’dan farklı bir kent yönetimi yapısı 
egemendi, bunda belirleyici olan Franco rejiminin varlığı idi. Uzun süre faşist bir rejim 
altında yönetilen İspanya’da oldukça merkeziyetçi, yerel yönetim ve inisiyatif kapasitesinin 
sınırlı olduğu bir yönetim yapısı vardı. İspanya’da Franco’nun ölümünü takiben 1977 yılında 
Katalanya ile birlikte 17 otonom bölge kurulmuş ve metropolitan alan, belediyeler ve bölgeler 
güçlendirilmiş, ayrıca belediye sınırları içinde semt ve mahalle birimlerinin oluşmasında 
belediyelere yetki verilmiştir. Aynı idari yapılanmanın bir parçası olarak bölgelere ve 
belediyelere imar planlama yetkisi verilmiştir: Katalanya imar yasasına göre Kent/İmar 
Komisyonu Metropolitan Alan Planlarından sorumlu olacak ve belediyeler bu planla uyumlu 
şekilde master planlarını hazırlayıp, bölge yönetiminin onayıyla uygulamaya geçireceklerdi. 
Bu süreçte Barselona’nın çevresindeki 27 belediyeyi kapsayan 1976 tarihli Metropolitan Alan 
Planı yapılmıştır (Marshall, 2000). Ancak standartlar koymak dışında büyük altyapı 
harcamalarında ve özellikle ulaşımda merkezi yönetimin yetkisi korunmaktadır. 

Yönetimde ve planlamada yetkilerindeki yerelleşmeye eklenen diğer bir dinamik 
mahallenin yerel yönetim düzeyinde etkinleştirilmesidir. Bu çerçevede 1979’da yeni seçilen 
sosyalist şehir meclisi, mahalle hareketinin sosyal ve politik baskılarına da direnemeyerek, 
kenti sivil fikirler/idealler etrafında ve mahalle komiteleri merkezli olmak üzere inşa etti. 
Barselona’yı bugün bir ‘başarı modeli’ olarak takdim edenlerin en çok temas ettikleri konu 
dönüşümün mahalle düzeyindeki katılımla sivil şekilde gerçekleştirilmesidir. Barselona’nın 
kentsel dönüşüm programı ile İspanya’nın demokratik yurttaşlık programının eş zamanlı 
gelişmesi katılımcı ve sivil ortaklığa dayalı bir yönetişim modelinin oluşmasına zemin 
sağladı. Demokratik vatandaşlık programı eğitim, sağlık ve beceri geliştirmeyi önceleyen 
ulusal refah politikalarının uygulanmasını öneriyor ve kültüre ayrılan kamu payını yükseltip, 
ayrı yer veriyordu (Degen ve Garcia, 2012). Oldukça aktif durumdaki mahalle örgütü liderleri 
şehrin yönetimine dahil edildi ve onların talebi ile ilçe düzeyinde yerel temsilci olarak seçilme 
imkanı tanındı. Bu süreçte ayrıca sosyal ve kültürel konularda referandum olanağı getirildi. 
Böylece aktif yurttaş katılımı ile daha demokratik bir meclis yapısı oluşturuldu ve yurttaşlar 
kentsel politikaları etkileme imkanına kavuştu. Eşgüdüm kurumları bu modelde kuruldu ve 
diğer yerel yönetimler (bölgesel ve il düzeyindeki) ve sosyal taraflar (iş ve sendikalar) ve 
gönüllü sektör arasında eşgüdümü sağlayacak özel kurumlar oluşturuldu. Çok düzeyli 
yönetişim eğitim, sağlık, vb. sivil hizmet programları uygulamaya kondu (Degen ve Garcia, 
2012).  

Barselona’nın dönüşümü 1976 tarihli Metropoliten Alan Planına dayalı olarak 
sağlandı. Bu plana göre oluşturulan master planlar ise mahalle düzeyinde mahalle birliklerinin 
katılımı ile uygulandı. Mahalle düzeyinde kamusal hizmetlerin yaygınlaştırılması, kamusal 
mekanlar oluşturulması ve kolektif hizmet dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi 



 

 
 

hedeflendi. Şehir meclisi tarihi merkezdeki ve işçi mahallesindeki eski sanayi arazilerini 
düşük fiyatlara alıp bu alanlarda sosyal konutlar ve kamu mekânları oluşturdu. “Mahallelerin 
Barselonası, Barcelano Mahalleleri” fikri etrafında mahalle aidiyeti ve kimliği 
güçlendirilmeye çalışıldı. Kültürün bu ilk aşamada dokümanlarda açıkça yer almasa da, 
kolektif bir Katalan kimliği ve demokratik yurttaşlık inşa etme hedefi doğrultusunda seferber 
edildiği açıktı (Degen ve Garcia, 2012). 

Oriol Bohigas’ın yeni imar müdürü olarak gelmesi ile (1980-84) eylem programı 
mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayarlandı. Bu dönüşümün en önemli yönü küçük 
ölçekli müdahaleler olmasıdır. Mahallelerde küçük ölçekli müdahaleler merkezi yönetimin 
desantralizasyonu ve yurttaş hareketinin aktif rol üstlenmesiyle desteklendi. Barselona’nın bu 
dönemki dönüşümünde yoğun mahallelerde bakımı kolay, nefes alınabilecek meydanlar 
oluşturuldu, 200’ü aşkın park yapıldı. Yine aynı dönemde kültürel olarak Franco rejimi 
altında bastırılan Katalan kimliğini yaşatma ve güçlendirme amaçlı geleneksel festivaller ve 
kutlamalar yapılamaya başlandı ve bunlar yeni yapılan meydan ve diğer kamu alanlarında 
gerçekleştirildi. Yeni kurulan topluluk merkezi Katalan dilini öğretmekte kullanıldı. 
1980’lerin ilk yarısında şehrin ihtiyaçları ile yerel yönetimin ajandası arasında tam bir 
örtüşme yaşandığı ifade edilebilir (Ullemonadis, 2014). Böylece “Barselona’nın yeniden 
inşasının dayandığı iki temel nokta öne çıktı: Politik katılım ve yerel kültür ve kimliğin 
yeniden icadı ki bu kamusal alanların tasarlanmasında belirleyici oldu (Degen ve Garcia, 
2012). 

7.1.1. Olimpik Oyunlar Mega Projesi (1986-1994) 

Planlama ve Yönetişim 

Barselona’nın gerçekten bir kent planlama ve yönetişim modeli oluşturup 
oluşturmadığını tartıştığı makalesinde Tim Marshall (2004), Belediyenin ‘Urbanisme’ bölümü 
planlama seksiyon başkan yardımcısının şu ifadesine yer vermektedir: Eğer bir Barselona 
modeli varsa bunun nedenlerinden birincisi uzun planlama geleneği içinde, ölçekler arasında 
ve planlama-mimari ve altyapı planlarının, proje ve uygulama araçlarının entegre edilmesidir. 
Ferrer (1998, Akt. Marshall 2000: 305) başarıyı ayrıca kentsel tasarıma öncelik verilmesinde 
görmektedir. İkinci karakteristiği Barselona’da planlamanın oldukça yüksek yoğunluklu 
kompakt bir yapı oluşturmasıdır. Üçüncüsü de planların üretildiği yönetişim yapısından 
kaynaklanır (Marshall, 2000: 306). Siyasetçiler-profesyoneller-yurttaşlar arasında kurulan 
yönetişim ki bu Belediye Başkanı Pasqual Maragall liderliğinde yürütülmüştür. 1982 -1997 
yılları arasında başkanın sürekli görev yaptığını da not düşelim.  

Barselona’da, ayrıca, Olimpik Oyunlar bağlamında stratejik planlamanın da 
etkinleştirildiği görülmektedir. 1986 yılında 1992 Olimpiyat oyunları için adaylık süreci 
sırasında çok düzeyli eşgüdüm ve kamu-özel sektör işbirliğine dayalı yeni yönetişim modeli 
ile “Barselona 2000 Ekonomik ve Stratejik Planı” oluşturulmuş ve 1988’de Belediye Meclisi 
tarafından onaylanarak hayata geçirilmiştir. Plan, iki yıllık sürede üretilmiş ve Barselona 
kentini ve kent bölgesini Avrupalı ve küresel rakipleri karşısında üst sıralara yerleştirmeyi 
hedeflemişti. Bu kapsamda Planın amaçları Barselona’yı Avrupa kentler ağına bağlamak ve 



 

 
 

erişilebilirliğini artırmak, kentteki yaşam kalitesini iyileştirmek, yeni sektörlerin ve hizmetler 
sektörünün rekabet gücünü yükseltmektir (Blanco, 2009: 361-362, Yavuz, 2015). Bu 
çerçevede tüm anahtar sektörlerle ilgili birimler ve sektör temsilcileri biraraya getirilmiştir. 

Genel olarak planlama ve özellikle de stratejik planlama yaklaşımında görülen açıklık, 
işbirliği arayışları ve katılımcılık Borja & Castells (1997) tarafından da Barselona modelinin 
temeline yerleştirilmektedir. 1989-1990 tarihinde halk toplantısı yapılmış, 2bin ya da 3bin kişi 
1988 yılı stratejik planında bir şekilde yer almıştır. Belediye meclis üyeleri ile ekonomik ve iş 
dünyasından kimselerin daha etkin olduğu kabul edilse ve hatta Marshall (2000: 307) 
tarafından “elit ittifakı” olarak nitelense de farklılaştırılan bir yerel yönetişim olduğu da inkar 
edilmemektedir.  

Olimpiyat oyunları ile şehre stratejik planlama yaklaşımı geliştirilmesi sağlandı ve 
sivil destek alınabilecek politikalar önceliğe alındı. Ticaret Odası, işveren örgütleri ve 
sendikalar gibi sosyal-ekonomik aktörler arasında ulaşım, yeniden geliştirme ve altyapı 
projelerinin hangilerinin yapılabileceği konusunda mutabakat oluştu. Barselona strateji 
planları çerçevesinde bütüncül bir yönetişim yaklaşımı kurumsallaştı, diyebiliriz. 

Stratejik planlar her ne kadar daha geniş bir ölçek sunsa da, 1990’lı yıllarda altyapı 
planlaması bağlamında metropolitan ve bölge ölçeğinde işler yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. 
Kent nüfusunun hızla boşalması (1991-1996 tarihleri arasında 125.000kişi) ve bölgenin sosyal 
ve ekonomik bölünmesinin derinleşmesi ile belirginleşen bu ihtiyaç, iş dünyasının yer seçimi 
kararlarının değişmesiyle birlikte bir ölçüde rahatladı. 1993 tarihinde kamusal-yarı özerk bir 
kurum olarak Barselona Regional oluşturuldu. Yönetim kurulu şehir meclisi, çeşitli 
metropolitan kurumlar, Zona-Franca yani gayrimenkul geliştirme şirketi, liman-havaalanı-
demiryolu işletmesi ve Mer-Cabarna yani toptancıların temsilcilerinden oluşturulmuştu 
(Marshall 2000:309). Barselona Regional iki rol üstlendi: biri proje yönetimi, diğeri de geniş 
ağlar ve teknik kapasitesi ile altyapı planlaması olmak üzere iki alanda etkinleşen bir kurum 
oldu.  

Kentsel Tasarım ve Kültür 

Uzun zamandır şehir, turistler için bir geçiş yolu hizmeti görüyordu; sanayi alanlarının 
bulunması nedeniyle sahile ulaşılamıyordu. Ayrıca Franco döneminde yatırım yapılmayan 
ulaşım ağları oldukça eskimişti. Oyunlar özellikle şehrin büyük ölçekli kamu projelerini 
finanse etmek üzere ulusal ve bölgesel yönetimlerden kamu kaynağı aktarılmasının önünü 
açtı. Olimpik Proje ile şehri ve hinterlandını bağlayan tüm metropolitan alan altyapısı 
geliştirildiği gibi, çevredeki belediyelerde çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak spor 
tesisleri inşa edildi. Olimpik Kent Projesi şehri bir bütün olarak ele alan bir yönetişim 
dinamiği yarattı ve sahil/kıyı yenilemesi, ulaşım ve iletişim altyapısının iyileştirmesi, şehir 
içine yeni kamu tesislerin yapılması gibi birçok kentsel gelişmeye yol açtı (Degen ve Garcia, 
2012).  

Şehri yeniden yapılandırmakta tasarım odaklı bir yaklaşım geliştirildiğini ifade etmek 
olanaklıdır. Kentsel tasarım ve mimari sivil ve demokratik dönem kentsel dönüşümünün de 



 

 
 

hususi özelliği idi. Degen ve Garcia (2012) yerel kültürün ve Katalan kimliğinin ifadesi 3 
mimari stratejinin olimpiyatlar zamanında yoğun olarak kullanıldığını ifade ederler. Bunlar; 

a) Şehir merkezinin dönüşümü (seçilmiş tarihi binaların restorasyonu vb) 

b) Yıldız mimarinin gelişmesi, İspanyol ve uluslararası mimarlara şehir üzerine damga 
vuracakları bir fırsat verilmiştir. Her iki strateji Barselona’nın kamusal mekânlarına yeni bir 
kimlik verilmesi ve şehir bütününde bir otantik imaj oluşturulması için hazırlanmış kentsel 
politikalardı.  

c) Üçüncü strateji şehrin denize açılmasıdır. Eski sanayi limanı Port Vell Amerikan 
kıyı geliştirme modeli baz alınarak eğlence alanı haline getirilmiş, bölgesinde yapılan yeni 
yatırımlar ile müze, sergi alanı, yeme-içme mekânları gibi kıyıya canlılık kazandıracak 
kullanımlar getirilmiş, işçi mahallelerini yarışçıların kalması için yapılmış yeni olimpik köye 
bağlayan Passeig Maritim inşa edilmiş, marina yapılmış ve kıyı boyunca yaklaşık 5km.lik 
kesintisiz yaya dolaşım alanı yaratılmıştır. Yapılan bu yatırımlar ve düzenlemeler ile kent ve 
kentli deniz ile buluşturulmuş, böylece yeni sosyalleşme formları, kentli yaşam biçimleri ve 
kültürel tüketimi destekleyen bir kentsel bağlam oluşturuldu ( Degen ve Garcia 2012, Yavuz, 
2015). 

Ayrıca, Barselona Olimpiyat Komitesi şehrin tamamında kültür olimpiyatları yapmak 
için bir program oluşturdu. Bu program uluslararası bir ilgi çekmedi. Bunun temel stratejisi 
Katalan Kimliğini ve yaşayanların şehirle ilgili gururlarını güçlendirmek ve bu amaçla 
müzeleri ve kültürel altyazıyı onarmak, yenilerini inşa etmekti. Kültürün kentsel politikanın 
içine katılması böyle başladı (Degen ve Garcia, 2012). 

7.1.2. Tarihi Merkez Raval’ın Dönüşümü 

Raval Barselona’nın 19. yüzyılın ilk yarısında kentleşmiş tarihi bölgesidir. İlk 
fabrikalar ve işçi konutları bu semtte yapılmıştır. Birçok sınıfsal mücadeleye, ayaklanmaya 
sahne olan Raval’da ayrıca Bohem bir mahalle oluşmuştur. Franco döneminde hem işçi 
hareketleri hem de Bohem gelenek bastırılmıştır. Sanayilerin ve insanların merkezden 
taşınmasıyla birlikte metrük yapılara yerleşen göçmen nüfusun ve mültecilerin etkisiyle 
uyuşturucunun, kadın ticaretinin yapıldığı, yeterli kamusal alan bulunmayan bir gettoya 
dönüşmüştür (Ulldemonis, 2014). Demokrasiye geçildiği dönemde Raval sosyal dışlanma 
göstergeleri bakımından kentin en yoksun bölgesi haline gelmiştir. 1970-86 yılları arasında 
nüfusunun yüzde 40’ını kaybetmiştir. 1980’lerin başında sosyalist belediye meclisinin 
önceliği bu tarihi kent merkezini dönüştürmek olmuştur. Burada uygulanan projenin stratejik 
bir önceliği idari olarak ‘District 5’ olarak damgalanan ve popüler ismi Çin mahallesi olarak 
bilinen yeri dönüştürmekti. Amaç alandaki hızlı, ekonomik ve sembolik bir değişim yapmaktı. 
Aslında bu konuda alanın yeniden isimlendirilmesi kentin de yaratıcı markalaşmasına giden 
yolda atılan stratejik adımlardan biriydi. Çünkü Raval ismi neredeyse sakinleri tarafından da 
hiç bilinmiyordu ve Çin mahallesi olarak tanınıyordu. Eski mahallelerde yaşayan bazı 
entelektüeller ve sakinler bu isim değişikliğini çeşitliliğe müdahale olarak görüp direnç 
gösterse de ‘Raval’ sosyal yapının da dönüşümünün semboli oldu  (Ulldemonis, 2014). 



 

 
 

İsim değişikliğiyle birlikte dönüşüm çalışmaları başlatılmış, Rambla del Raval 
Caddesi açılmış, yaratıcı ve kültür endüstrileri kümelenmeleri oluşturulmuştur. Bu amaçla 
Barselona Çağdaş Sanat Müzesi (Amerikalı mimar Richar Meir başına getirilmişti), ve hemen 
yanına açılan Casa de la Caridad (House of Charity) ile birlikte içlerinde Katalanya Tarih-
Coğrafya ve Film Arşivi Koleji, Sanat ve Tasarım Tanıtım Kurumu’nun da olduğu birçok 
başka kültür, eğitim ve araştırma kurumları da oluşturulan bu kültürel kümede yer almaya 
başlamıştır (Ulldemonis, 2014). 

Bazı binalar yıkılmış, 22400 konutta iyileştirme yapılmış, 2000 yeni sosyal konut inşa 
edilmiş ve yıkılan yapı alanlarında küçük meydanlar ve teraslar yaratılmış, sokak bir “yaşam 
alanı” olarak tasarlanmış, kentsel mekânın sanatsal olarak etkin kullanımına ilişkin 
düzenlemeler yapılarak kamusal sanat anlamında yüzden fazla heykel çalışması yapılmıştır 
(Clos, 2001, Yavuz, 2015).  

Bölgenin tüm yaratıcı kümelenmesi bugün tek elden 2002 yılında kurulan Raval Vakfı 
tarafından yönetilmektedir. Vakıf kamu-özel ve sivil toplumun biraraya gelmesiyle 
oluşturulmuştur. 1998 yılında Raval’dan görüntüler adıyla Raval üzerine yapılmış edebi 
çalışmalar listelenmiş ve analiz edilmiştir. Bölgenin kültürel mirasına ilişkin sergi ve bir seri 
atölye çalışması düzenlenmiştir. Proje yerel ve ulusal etkileri olan birçok entelektüeli ve 
yazarı kapsıyordu. Mahallenin marjinal ve Bohem geçmişi sıklıkla vurgulansa da, bu türden 
faaliyetler marjinal ve tehlikeli olarak nitelenen bölgeye turistlerin artık gelebilmelerine 
olanak sağladı (Ulldemonis, 2014). 

7.1.3. Kent Girişimciliği, Kültürel Ekonomisi, Kamu-Özel 
Ortaklıkları 

Barselona’nın yeni dönemi 1995 tarihinden itibaren başlar. Bu yeni dönemde en 
belirleyici gelişme kültürün taşıdığı ekonomik değerin keşfedilmesidir. Önceki dönemde 
vernaküler, yeninin ifadesi ve Katalan kimliğinin yenilenmesi çerçevesinde ele alınan kültür 
bu sefer ekonomik boyutu ile kentin uluslararası alanda tanıtılması ve markalaştırılmasının 
işlevsel bir aracı haline geldi. Olimpiyatlardan sonra kültür ekonomisi gibi bilgi ekonomisi de 
şehrin kent politikalarında egemen bir konum edindi. Şehrin 1994’teki 2. Stratejik Planında 
kültür en geniş anlamıyla yeniden tanımlandı. Kültürel altyapılar, kongre ve festivaller turizm 
için önemli olarak görüldü ve 1996’da Barselona Kültür Kurumu oluşturuldu. Ancak 1999’da 
onaylanan 3. Stratejik planla Barselona’nın gelişmesinde kültüre daha büyük bir işlev verildi 
ki Barselona bu planda “dünyayla bağlantılı, yaratıcı ve bilgi temelli, yurttaşlarına ekonomik 
fırsat sağlayabilecek organizasyon kapasitesine sahip” metropolitan bölge olarak takdim 
edildi (Marshall 2000). Bu çerçevede kültüre ayrılan kamu paylarında artış oldu. (Degen ve 
Garcia, 2012) Kültürün şehrin ekonomisi ile derinden bağlanması neticesinde şehir meclisi 
kültürel endüstrilerini geliştirmek ve kültür ekonomisinin yerini tayin etmek için harekete 
geçti.  

İkinci değişim bu yeni dönemde piyasanın yıldız/kültür projelerinin finansmanında ve 
yönetimde özel sektörün daha fazla yeraldığı ya da öncülüğü ele aldığı yeni ve rekabetçi bir 



 

 
 

kültür yönetiminin egemen olmasıdır. Bu kısmen stratejik planlama sürecinde ifade edilmiş 
olsa da, bu dönemde gelişen kentsel gelişme projelerine özel sektörün önemli ölçüde tesir 
etme sonucunu da üretmiştir. Belediye Meclisinde sosyalistler kontrolü ellerinde tutsalar da 
siyasetin sağa kayması şehri etkilemiştir. Ağırlığı olan mahalle birliklerin, sendikaların şehir 
yönetişim yapısında önemleri azalırken daha elit ve sermaye çevrelerinin belirleyici olduğu 
bir yönetişim yapısına geçilmiştir (Marshall 2000: 319). Özel sektörün bu sürece daha çok 
katılması ve Barselona yönetimi ile özel sektör ve aktörleri arasında daha angaje ilişkiler 
geliştirilmesinde yerel ekonominin canlandırılması ve kentin sanayi altyapısını yenilenmesi 
gibi büyük projeler için büyük finansman ihtiyacı duyulmasının payı vardır. Bu dönemde 
kamu-özel sektör ortaklıkları ve yarı kamusal kent geliştirme şirketleri kurulmak suretiyle 
hem ekonomik gelişmenin sağlanmasında hem de stratejik planlama sürecinde özel sektör 
dahil edildi. Yine bu dönemde Metropolitan şehir planı bütününde merkezi planlama 
yaklaşımı bypas edilmeye başlandı ve şehir planı olmadan kamusal alanların planlanmasına 
ilişkin karar süreçleri ilçelere aktarıldı ve büyük altyapı ve kentsel hizmetler ajansı bölge 
yönetimine devredildi. Ayrıca şehre bütüncül yaklaşım ortadan kalktı ve katı planlama 
düzenlemeleri serbestleştirildi ve bu çerçevede biçimlenen stratejik mekânsal planlama 
yaklaşımı kentsel değişimi kamunun yönetimini sınırlandırarak, yurttaş/sivil katılımın 
olmadığı ve tümüyle özel sektöre bırakıldığı gelişmeler her yerde yaşanmaya başlandı. Bu 
kapsamda ilerleyen sayfalarda aktaracağımız 22@project ve Diagonal Mar dikkate değer 
uygulamalar oldu  (Marshall, 2000; Degen ve Garcia 2012) 

Yönetişim perspektifinden vurgulanabilecek bir başka nitelikte Belediye bünyesinde 
oluşturulan ve sayısı onaltıyı bulan danışma kurullarıdır. Bu kurullar, belediye meclisini, iş 
dünyasını ve gönüllü sektörü biraraya getirmekteydi. Yurttaşlardan elektronik ortamda görüş 
toplamak da başvurulan yöntemlerden biriydi. Bu genellikle elektronik popülizm olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrıca Diyalog paktı yönetişim modeli olarak Marshall’ın (2004: 313) 
tanımladığı tüm diğer sektörel danışma organlarının, diğer gönüllü kuruluşların yer aldığı bir 
Şehir Konseyi oluşturulmuştu. Nihayet odak gruplar, yurttaş jürileri, kamuoyu araştırmaları 
buna eklenmişti. 

Yıldız Projeler 

Forum: Olimpiyatlardan sonra kent Forum 2004 olarak anılan 4 aylık UNESCO 2004 
Kültürlerin Evrensel Forumu etkinliğine hazırlandı. Kamu organizasyonu ve finansmanında 
gerçekleştirilen bu etkinliğe hazırlık kapsamında kentin doğu kıyısında kısmen deniz 
doldurularak 184 hektarlık bir alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu ve dönüştürülen kıyı 
alanında Forum Binası, Uluslararası Kongre Merkezi, Forum Meydanı, konut alanları, oteller, 
parklar, üniversite binaları ve yeni liman gibi mekânlar ile büyük altyapı yatırımları 
gerçekleştirildi. Forum projesi alanda bulunan santralde kullanılan enerji kaynaklarının 
yenilenmesini getiren sanitasyon planını kapsıyordu. Tüm bu dönüşüm projelerinde, alanın 
Forum 2004 sonrasında kent ve kentliler tarafından kullanılabilecek nitelikte olması için çaba 
gösterildi. Sonunda Forum, 9 Mayıs-26 Eylül 2004 tarihleri arasında barış, kültürel çeşitlilik 
ve sürdürülebilir kent temaları çerçevesinde 141 gün süren bir etkinlik olarak gerçekleşti, 6 
büyük sergi ve 118 ülkeden katılımcıların yer aldığı 55 forum düzenlendi (www.bcn.cat). 



 

 
 

Alan bugün Parc del Forum olarak adlandırılan bir kamusal mekân durumunda olup, ulusal ve 
uluslararası festival ve fuarlara ev sahipliği yapmaktadır (Yavuz 2015). 

Diagonal Mar: 1998’de Muhafazakâr Halk Partisi’nin geçirdiği yeni Arsa yasasının 
sunduğu imkanların çekmesi ile eski liman alanı olan Poblenou’da 35 hektar alanda karma 
kullanımlı ticaret gelişim projesi inşa edildi. İçerisinde lüks daireler, alışveriş merkezleri, 
hoteller ve ofislerle yeni bir alan inşa etme projesidir. Bu alan, Barselona’nın yeni bilgi 
ekonomisine dayalı merkezi 22@Barcelona alanının hemen yanında, kıyıdan 200 metre 
uzaklıkta ve Olimpik Köyün doğusunda yer almaktadır. Böylece Barselona sahillerinde 
piyasa inisayitifi ile gelişen Diagonal –Mar ve kamu organizasyonu ve finansmanı ile 
gerçekleşen Forum sahilin en görünür gelişmeleri oldu (Harita 1). 

 

22@barcelona: Olimpiyat Oyunları’ndan sonra ortaya çıkan bir kentsel dönüşüm 
projesi de 22@barcelona projesidir (Harita 2 ve 3). Kentin Olimpiyatlar, Forum etkinlikleri 
vb. kültür odaklı dönüşümüyle turizm vb. gelirleri artırılsa da istihdamda yeterli gelişmenin 
olmaması nedeniyle ekonomik sektörde değişim yaratılması hedefine yönelinmiştir. 1992 
Olimpiyatları ile başlayan sahilin yeniden kullanım süreci ve açılan yeni bulvarların merkezi 
bir konum kazandırarak denizle ve kıyıyla bağlantılı bir alana dönüşen ve tarihsel olarak 
endüstri bölgesi olan Poblenau bölgesi yeni edindiği iş ve konut alanı potansiyeli ile proje 
alanı olarak seçilmiştir. (www.22barcelona.com, akt. Yavuz, 2005).  1976 tarihli Metropolitan 
Planda sanayi alanı olarak ayrılan alan 1997 yılında Belediye Meclisi’nin 22 sayılı kararı ile 
onaylanan Plan Revizyonu ile “bilişim-teknoloji merkezi” haline dönüştürülür. 2001 yılında 
belediyenin yatırımcı şirketi Barcelona S.A. Kurulur. Gelişimin teması teknoloji olduğundan 
projenin adı 22@ BCN olarak tanımlanır. 22@barcelona projesinin finansmanı 1992 



 

 
 

Olimpiyat Gelirleri, yaratılan Kamu-Özel ortaklığı ve yerleşen firmaların ödedikleri yatırım 
payları ile sağlanmıştır (Zorlu, 2013, Yavuz, 2015). 

200 hektarı kaplayan projenin amacı kent içinde kalmış eski sanayi ve depolama 
alanının bilgi teknolojileri, iş geliştirme, kültür ve tasarım merkezleri için modern mekânlara 
dönüştürülerek, yaratıcı iş ve endüstri bölgesi yapılmasıydı. Barselona şehri’nin bilgi 
ekonomisi tanımı içinde kültür, iletişim, profesyonel ve tasarım hizmetleri yer almakta ve 
Projede, zaman içinde Ar-ge ve teknoloji firmalarının yatırım yapması; medya, tasarım ve 
sanatın sektörleşmesi öngörülmektedir. 

 

Proje kapsamında tasarım ve planlama araçları alanın geliştirilmesinde etkin bir 
şekilde kullanılmıştır. Ar-ge faaliyetleri için teşvikler sağlanırken, bölgenin yaşam koşullarını 
geliştiren kamusal yatırımları (sosyal konutlar, lojmanlar, yeşil alanlar vb) yapan firmaların 
arazi kullanım oranlarının yükseltilmesine izin verilmiş, faaliyetlerin kümelenmelerini 
sağlamak amacıyla inşaat haklarının artırılması suretiyle kentsel dokunun yoğunlaşmasına 
izin verilmiş, mülk sahiplerinin inşaat haklarını kullanırken yapacakları kullanımın en az 
yüzde 20’sini arge faaliyetleri için kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Alanda fiziksel bir 
esneklik ve çeşitlilik yaratmak üzere yenilenecek olan alanlar ve yerleşecek olan firmalar için 
genel bir kentsel plan yerine, her parsele ve aktiviteye göre belediyenin onayı ile hayata geçen 
müstakil projelere izin verilmiş, eski dokunun bozulmaması ve çevreye faydalı olacak yeşil 
alan ve kamusal altyapılara yatırım yapılması zorunlulukları getirilmiştir 
(www.22barcelona.com, Akt. Yavuz 2015).  

22@Barcelona yaşama ve çalışma alanlarından oluşan bir karma kullanım kararı 
getirmektedir. Alanda hedeflenen toplam konut sayısı 40.000 olup bu çerçevede, 4.614 
mevcut konutun korunması, devlet sübvansiyonuyla 4.000 yeni konutun yapılması ve bunların 



 

 
 

en az yüzde 25’inin kiralık konut olması koşulları getirilmiştir (www.22barcelona.com, Akt. 
Yavuz, 2015). 

Proje kapsamında “yeşil kent” olarak nitelenebilecek uygulamalara da yer verilmiş ve “Özel 
Altyapı Planı” kapsamında özel sektörle birlikte yüksek riskli altyapı projeleri geliştirilmiştir. 
Altyapı maliyetinin, yüzde 30’u kamu hizmetleri şirketleri, yüzde 70’i mülk sahipleri 
tarafından karşılanmıştır Yeşil kent uygulamaları bağlamında modern enerji altyapısı, ulaşım 
ve park imkânları, bisiklet yolları ve kamusal alanlar artırılmış, alanda 114 bin metrekare 
yeşil alan yaratılmış, gürültü ve çevre kirliliğinin azaltılması sağlanmıştır. 
(www.22barcelona.com, Akt. Yavuz, 2015). 

“Alanın endüstriyel mirasını ve endüstri geçmişi hafızasını korumak amacıyla, sembol 
yapıların kültürel miras envanterine eklenmesi kararı alınmış, 68 yapının bu dönüşüm 
sürecinde tescil edilmesi sağlanmış ve daha önce tescil edilmiş bulunan 46 yapı ile birlikte 
toplam 114 yapı koruma altına alınmıştır. Ayrıca Barcelona Endüstriyel Kültür Merkezi 
kurulmuştur” (Yavuz, 2015).  

22@Barcelona Projesi kapsamında Barselona Medya Park, Üniversiteler için Ortak 
Kampüs (Mühendislik, tasarım ve işletme fakülteleri), Tasarım Şirketleri Merkezi, Medikal 
Teknoloji Merkezi (MedTech), Enerji Şirketleri Ofis ve Ar Ge Merkezleri, Bilişim Şirketleri 
Ofis Merkezleri kurulmuştur.  Barselona yaratıcı endüstirisnin en zayıf noktası mimari, sanat, 
tasarım alanında aşırı yoğunlaşmış olmasıdır. Ana sektörler medya ve yayıncılık ise Barselona 
TV Stüdyoları, İspanyol Ulusal Radyosu alanda yer almaya başlaması ile gelişmektedir.  
(www.22barcelona.com).  

Harita 3: 22@barcelona bölgesi (Kaynak, Fikret Zorlu, 2013) 

 



 

 
 

22@barcelona projesi kapsamında ayrıca alanda yaşayanların ve çalışanların 
yeteneklerini geliştirme, teknoloji bilgilerini ve kullanmalarını artırma ve yaşam kalitesini 
yükseltme amaçlı birçok program oluşturulmuştur (Yavuz, 2015).  

2010 Yılı Sonu İstatistiki Göstergeler: 

• 22@ Bölgesindeki firma sayısı 2000 yılında 3437 iken, toplamda 7.064’e 
yükselmiştir  

• 2000 yılında 56.200 olan çalışan sayısı 90.000 kişiye ulaşmıştır 

• 2000-2010 döneminde yaklaşık 4500 firma bu bölgeye yerleşmiştir. Bunların 
yarısı ilk kez kurulan firmalardır.  

• Bölgedeki firmaların %27 si bilgi ve teknoloji sektöründe faaliyet göstermektedir. 

• Bölgede firmaların yarattığı iş hacmi yıllık 8.9 milyar Avro dur.  

• Bölgede konut alanlarında yaşayan nüfus 90.124’tür (2000 yılındaki nüfus 
73.464) 

• Projenin gerçekleşme oranı: %68’dir (Zorlu, 2013) 

7.2. Kültür Odaklı Kentsel Dönüşümün Değerlendirmesi 

Barselona ekonomisini uzmanlaşmış üretici hizmetler sektöründe yapılandırmış, 
tasarım, mimari ve müzikteki kültür endüstrileri ile daha çok bilinmeye başlamıştır. Her ne 
kadar İspanya’nın diğer Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde yaratıcı sektörlerdeki 
istidamının toplam içindeki payı yüzde 2 olsa da, bunun önemli bir kısmı Katalanya’dan ve 
Barselona’dan gelmektedir (Katalanya İspanya’nın kültür endüstrileri istihdamının yüzde 
28’ini karşılamaktadır) (Foord, 2008). Barselona dünya turizm hareketlerinden aldığı payı da 
artırmıştır: 7 milyonu aşkın turist sayısı, 14 milyon geceleme (1994’te 4,7 milyon geceleme), 
dünyanın 3. önemli kongre merkezi, 2 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın 4. büyük 
kruvaziyer limanı olma nitelikleri ile büyük gelişme göstermiştir (Tourisme de Barcelona, 
2010). 

Barselona’nın kültür eksenli dönüşümünü başarılı kılan unsurlar nelerdir? Ya da 
Barselona başarılı bir model midir? Barselona modeli diye özgün bir şey var mıdır ? soruları 
akademik olarak hala tartışılagelse de, ancak Barselona modelinin ayırt edici nitelikleri de 
rahatlıkla ortaya konabilmektedir. 

Bu konudaki görüşler farklı model bileşenlerine işaret etmektedirler: kentsel tasarım, 
kültürel planlama ve yaratıcı semt yaklaşımının bir arada ele alınması bu kapsamda işaret 
edilen hususlardandır.  



 

 
 

Kentsel tasarımda 1980’lerde başlatılan bir programla kentin imajını yükseltecek 
küçük ölçekli mahalle yenilemeleri yapılmış ve bunlar uluslararası mimari elitin beğenisini 
kazanarak 1999 yılında İngiliz Mimarlar Kraliyet Akademisinin altın madalya ödülünü 
kazanmıştır.  

Yönetişim: Şehrin kültürel etkinlik ve kentsel yenilemeyi yaratıcı şekilde 
eklemlenmesi ve bunu güçlü yurttaş desteğine dayalı bir yönetişim biçimi altında yapması: 
Barselona Belediye başkanının güçlü bir liderlik sergileyerek, Katalonya Bölgesel Yönetimi, 
çeşitli merkezi yönetim kademeleri, iş çevreleri ve vatandaşlarla kurduğu yönetişim yapısında 
kentin tanıtımının yürütülmesinin payı dile getirilmektedir. 

Planlama: Olimpiyat oyunlarını kullanarak daha büyük ölçekli stratejik bir değişim 
yaratması ve daha önceki planların ürettiği politik karşıtlık ve hoşnutsuzlukları bu sayede 
aşması, ki bunu 2004 yılında Unesco Evrensel Kültürler Formuna evsahipliğinde de 
tekrarlayacaktır. Bu sefer Poblenou’nun bir kültür ve teknolojik hub’a dönüştürülmesinde 
kullanacaktır. 

Barselona modeli iyi bir kent pazarlama stratejisi sunduğu için başarılı olarak 
değerlendirilmektedir. Şehir kendisini Avrupa’nın ‘iş ve turizm merkezi’ ve ‘Akdenizin 
Başkenti’ olarak tanıtmakta ve İspanya’nın dünya şehri olan Madrid ile yarışmaktadır. 
Barselona ayrıca iş dünyasına Avrupa’nın en iyi ‘Yaşam kalitesini’ sunan şehri olarak 
reklamını yapmaktadır. Barselona modelinin bu kadar ses getirmesi ve Londra’ya transferinde 
ayrıca uluslararası elitin payı olduğu değerlendirilmektedir (Thornley, tarihsiz). Barselona’nın 
marka imajı olduğu ve ‘yüksek teknoloji şehri’, ‘fuarlar ve festivaleler şehri’ olarak başarı 
kazandığı konusunda da mutabakat vardır. Ayrıca Gaudi’nin Barselonası yerel tanıtımın 
vazgeçilmez sloganıdır. Barselona markalaşırken, eski sanayi şehri imajı, Franco devri ve 
kent ayaklanmalarıyla alınan geçmişini temize çekmektedir. Bu seçici hafıza inşası nedeniyle 
bazıları Barselona’yı “Yalancı Şehir” olarak nitelendirmektedir (Uldemolins, 2014: 5).  

Barselona modeline getirilen eleştiriler: 

Franco Bianchini (1993: 201–204) kültür odaklı dönüşümlerde 3 tür dilemma 
olduğunu ifade etmektedir; bunlardan birincisi mekânsal dilemmalardır; kent merkezi ve 
çeper arasında cereyan etmektedir ve soylulaşma riski üretmektedir. İkincisi ekonomik 
gelişme dilemmasıdır ki kültür tüketiminin kültür üretiminin üzerine çıkması ile oluşmaktadır. 
Üçüncüsü ise kültürel finansman dilemması olup, sabit altyapı yatırımları ile festival, sergi 
gibi kalıcı olmayan etkinlikler arasında oluşur. Barselona’nın kültür odaklı kentsel dönüşümü 
de bu dilemmaları ortaya çıkarmıştır.  

Forum 2004 alanı, Diagonal-Mar gibi Poblenou’daki büyük proje uygulamaları yerli 
halkın tepkisini çekmiştir. Genel olarak 1990’ların ortalarından itibaren küresel rekabet hedefi 
ile sosyal adaletin ve katılımcı yönetişimin sağlanması hedefleri arasında gerilim oluşmaya 
başladığı ifade edilebilir (Degen ve Garcia, 2012).  



 

 
 

Projelerin oluşturulmasında yerel halkı ‘göstermelik’, ‘elektronik popülist’ 
yöntemlerle, planlar hakkında yeteri kadar bilgilendirilmeden ve daha çok özel sektörün aktif 
olduğu yönetim yapılanmasının hayata geçirilmesi; sivil öncelikler yerine yatırımcıların 
çıkarlarını egemen kıldığı eleştirisi akademi ve medya da sıkça dile getirilmektedir. Birçokları 
için Diagonal-Mar ve Forum Barselona modeli, kentin neoliberal küresel bağlamın 
baskılarına yenik düşmesi ve agresif girişimcilerin çıkarlarına hapsolmasıdır (Degen ve 
Garcia, 2012). Şu soru sordurmaktadır: Barselona kültürü tüm şehir sathına yaymayı 
başarmıştır ama dev etkinlikler üzerinden ve kentsel tasarıma fazlaca ağırlık verilerek yapılan 
bu dönüşümde ne derece yerel topluluğun sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır? Daha çok atıl 
alanların kente kazandırılmasına yönelen bu kültür yatırımlarının yoksunluk çeken yerel 
toplulukların koşullarını iyileştirdiği görülmemiştir.  

Projelerin soylulaştırmayı desteklediği ve çevrede satın alınamayacak konut fiyatlarına 
neden olduğu eleştirisi: Diagonal-Mar’da, örneğin, yüksek gelirlilere hitap eden yeni konutlar 
özel sektör eliyle yapıldı. Kentsel arsa imar haklarının geliştiriciler için serbestleştirilmesi 
konut fiyatları üzerinde ciddi bir yükselme baskısı yaratmış ve bu gelişme alt ve orta sınıfların 
bu konutlara erişimi olanaksız hale gelmiştir. Öyle ki, konut metrekaresi 1996’da 1433 
Euro’dan 2008 yılında 5918 Euro’ya çıkmıştır. Bu yüksek konut fiyatları merkezde konut 
edinemeyen kesimleri kent dışına itti. Ayrıca, Barselona şehri hızla yüksek derecede 
uzmanlaşmış hizmetler sektöründe uzmanlaşırken, metropolitan bölgede sanayi üretimi ve 
bazı hizmetler altyapısı ile uygun fiyatlı konut arzı çevreye yönelen nüfus hareketlerini 
başlattı. Bu gelişme ise Barselona modelinin sürdürülebilirliğine ciddi bir tehdit oluşturan 
kentsel saçaklanma olgusuna yol açtı (Degen ve Garcia, 2004). Bu kentsel saçaklanma genel 
bir planla yönetilmediğinden, ortaya düşük yoğunluklu, parçalı, mahalleye önem vermeyen, 
otoyol boyunca sıralı konut gelişimi ortaya çıkardı. Bu yerleşim biçimi başta kent merkezi ile 
saçaklanan banliyöler arasını bağlayan kamu ulaşımı üzerinde ciddi baskı yarattı. (Degen ve 
Garcia, 2012).  

Diğer bir sorun kültür odaklı dönüşüm kapsamında; kültürel sahaya yapılan kamusal 
yatırım iki katından fazla artırılmış ve tüm ilçelerde kültürel altyapı oluşturulmuş olsa da, 
yarattığı turizm ve göç hareketleri ile ilişkili olarak sorunlar ortaya çıkmıştır. Önceleri yapılan 
sanat galerileri, tiyatrolar, ya da merkezde yer alan kafeler, restoranlar ve eğlence yerleri hem 
turistlerin hem de yerel halkın birlikte kullanabildiği alanlardır. Ancak şehri ziyaret eden 
turist sayısının aşırı artışı gerilimler üretmeye başlamıştır. Degen ve Garcia’nın (2012) 
ifadesiyle “eski şehirde sakinlerin uyuma hakkı, turistlerin Akdeniz akşamı deneyimleme 
hakkı ile çatıştı”. Elbette şehir yönetiminin harcamalarındaki öncelikler de bu kapsamda 
gündeme geldi. Sonraki süreçte, dördüncü bölümde detaylandırdığımız gibi, Barselona’nın 
hem turizm hareketlerini artırmak hem de artan turizm hareketlerini karşılamak üzere 
gerçekleştireceği altyapı ve üst yapı uygulamalarının kentin sahip olduğu ayrıcalıkların 
azalmasına ve diğer Avrupa ülkelerine benzeşmesine yol açacağı sıklıkla tartışılacaktır. 

Ayrıca, Metropolitan alanda yer alan yeni ekonomik faaliyetler göçmen sorununu 
getirmiştir. 1996-2009 arasında yabancı ikamet edenlerin payı yüzde 1,8’den yüzde 18,1’e 
yükselmiştir. Bu demografik değişime şehir çokkültürlü bir stratejisi olmadığından hazırlıksız 



 

 
 

yakalanmış ve kozmopolitan şehre dönüşüm ciddi politik sorunlar, kentsel yönetişim ve 
planlama sorunları oluşturmuştur (Foord, 2008). Uluslararası emek göçü ile yoksulluğun 
yaygınlaşması eş zamanlı geliştiğinden, düzensiz ve düşük gelirli göçmenler kaliteli konutlara 
erişemediklerinden ya şehir merkezinde ya da çevredeki mahallelerde gettolaşmaya 
başlamışlardır. Şehirde yerli-göçmen arasında da sosyal kaynaşma sorunları gündeme geldi ki 
sosyal kaynaşmanın zarar görmesi yeni bir yasa tasarısının oluşturulmasına katkı sağladı. Bu 
çerçevede Katalan Meclisinde kabul edilen ve Katalan Hükümeti ile şehir meclislerinin 
ortaklaşa çalışmasını öngören bir Mahalle Yasası uygulamaya kondu. Bu Yasaya göre 
kaynaklardan yararlanabilmek için Şehir Meclisi yurttaşların mahalle birlikleri ile temsil 
edilebileceği bir katılım şeması önerisini önşart olarak getirdi. Böylece mahalle tekrar, 1980 
demokratik planlama dönemindeki gibi sosyal kaynaşma ve dayanışmanın kurucu yapıtaşı 
olarak kabul edildi. Ancak, Barselona Şehir Meclisince bu çerçevede kurulan küçük 
meclislerde, gecekondu alanlarındaki gibi bir çok örgütlü sivil yapı, ve belli bir projeye karşı 
çıkmak üzere örgütlenmiş gruplar dışarda bırakılmıştır (Degen ve Garcia, 2012).2005 
tarihinde çıkarılan Sivil Yasa (Ordenanzo Civila) ise kamu alanlarını ve sokakları denetim 
altına almak amacıyla çıkarıldı. Bu Yasa evsizlerin, seks işçilerinin, sokak satıcılarının 
sokaklardan temizlenmesi ve böylece sokak güvenliğinin sağlanmasını getiriyordu ki ciddi bir 
eleştiriyle karşılandığı ifade edilebilir (Degen ve Garcia, 2012) 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, kültürün ekonomik işlevinin öne çıkmasıyla birlikte kentsel dönüşümde 
oynadığı role odaklanılmış ve bu kapsamda Barselona projesi aktarılmıştır. Barselona 
projesinin kültür odaklı kentsel dönüşümde planlama, tasarım, yönetişim bileşenleri ile model 
niteliği tartışılmıştır. Barselona projesi dev etkinlikleri, imza binaları kentsel dönüşümünde 
bir araç olarak kullanmakla kalmamış genel olarak yaratıcı ekonomiyi çekmeyi hedefleyen bir 
boyut da taşımıştır.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Kültürün rolü 1980 sonrasında nasıl değişmiştir? 

a) Sosyal kaynaşmaya yaptığı katkı öne çıkmıştır 

b) Yerel kimlik oluşturmaktaki işlevi ön plana çıkmıştır 

c) Ekonomideki işlevi belirginleşmiştir 

d) Siyasal birlik ve aidiyet oluşturmaktaki rolü başat hale gelmiştir. 

2) Kong (2000)’a göre kültürel ekonomi politika döneminin karakteristik 
özellikleri nelerdir? 

a) Kültürel üretim altyapı yatırımlarının sürmesi ve bu çerçevede kültür 
kümelenmeleri, kültür bölgeleri oluşturulması 

b) Yerel kültürel mirasla ilgili dev etkinlikler ve yıldız projeler yapılması  

c) Kültür turizminin teşviki 

d) Kent mekanlarının canlandırılması 

e) Hepsi 

3) Barselona’nın ilk kentsel dönüşüm döneminde etkili dinamiklerden değildir? 

a) Desantralizasyon 

b) Mahallenin etkinleştirilmesi 

c) Kültürün kolektif bir kimlik unsuru olarak kullanılması 

d) Küçük ölçekli müdahaleler ve mahallelerde meydanların oluşturulması 

e) Dev etkinliklerin planlanması 

4) Aşağıdakilerden hangisi Barselona’nın kültür girişimciliğine dayalı, 1995 
sonrası dönüşümünde etkili olan projeler arasında değildir? 

a) Diagonal Mar 

b) Forum 2004 

c) 22@barcelona 

d) Olimpik Köy 



 

 
 

 
5) Biancihini kültür odaklı dönüşüm projelerine ilişkin kaç tür dilemma sayar ve 

bunlar nelerdir? 
6) 22@barcelona projesinin getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Kültür turizmini teşvik etmesi 

b) Yaratıcı ekonomilerin geliştirilmesi 

c) Lüks konut geliştirmesi 

d) Kent bütününde kapsamlı bir plan getirmesi 

e) Ticaret ve ofis- konutun yer aldığı karma kullanımlar getirmesi 

7) Aşağıdakilerden hangisi Barselona’nın kültür odaklı kentsel dönüşümünün 
sonuçlarından değildir? 

a) Katalan kimliğinin güçlenmesi ve otantikliğin kuvvetlenmesi 

b) Şehrin markalaşması ve turizm hareketlerinden aldığı payın artması 

c) İlçelerdeki kültürel alyapının artması 

d) Uluslararası mimari elitin beğenisini kazanan küçük ölçekli mahalle 
yenilemeleri  

e) Kentsel saçaklanma 

8) Barselona modelini başarılı kılan unsurlar nelerdir? 
9) Barselona’nın tanıtımında öne çıkan sloganlar nelerdir? 

Cevaplar 

1)c, 2)e, 3)e, 4)d, 5) üç dilemma; mekansal dilemma/ekonomik gelişme dilemması/ 
kültürel finansman dilemması 6) b, 7)a, 8) kentsel tasarım ve planlama, yönetişim/yaratıcı 
semt yaklaşımı, iyi bir kent pazarlama stratejisi 9) “iş ve turizm merkezi”, “Akdenizin 
başkenti”, “Gaudinin Barselonası”, “yüksek teknoloji şehri” vb. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik sürdürülebilirlik 
konuları üzerinde durulacak ve bu çerçevenin nasıl bir kentsel dönüşüm perspektifi sunduğu 
anlatılacaktır. Bu çerçevede sürdürülebilirliğin getirdiği kentsel planlama ve kent formu 
üzerinde durulacaktır. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

Sürdürülebilir kalkınma ne demektir? Sürdürülebilir kalkınma modelleri ve bileşenleri 
nelerdir? Ekolojik sürdürülebilirlik nasıl bir kentsel dönüşüm perspektifi sunar? Nasıl bir 
kent planlama yaklaşımı ve kent formu önermektedir? 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Farklı sürdürülebilirlik 
modellerinin öğrenilmesi. 

 

 Kentsel politika olarak 
sürdürülebilirliğin 
tartışılması ve kentsel 
sürdürülebilirliğin 
mahiyetinin açıklanması. 

 

 Sürdürülebilir kent 
formunun dağınık kente 
mukayeseli olarak analiz 
edilmesi. 

 

 Sürdürülebilir planlamanın 
araçlarının tanıtılması 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Sürdürülebilirlik (sustainability), sürdürülebilir kalkınma modelleri, kompakt form 
(compact form), ekolojik ayak izi (ecological footprint), eko kasabalar (eco towns) 

  



 

 
 

Giriş 

Bu bölümde öncelikle sürdürülebilir kalkınma kavramı tanımlanacak, devamında 
sürdürülebilirlik modelleri açıklanacaktır. Arkasından bir kentsel politika olarak 
sürdürülebilirlik tartışılacaktır. Nihayet sürdürülebilirlik çerçevesinin özellikle ekolojik 
boyutu ile sınırlı olarak nasıl bir kentsel dönüşüm perspektifi sunduğu aktarılacaktır. Bu 
bağlamda da kent formu ve kent planlama araçları tanıtılacaktır. 

  



 

 
 

8.1. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Modelleri 

Sürdürülebilirlik kavramı 1990’lı yıllardan beri kentsel gelişme modelinin merkezinde 
yer almaktadır. Kavrama ilişkin yaklaşımlardan biri kavramı tanımlamaya çalışmaktır. Bir 
diğer yaklaşımda ise kavramı tanımlamak tercih edilmeyip, sıklıkla Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu tarafından kabul edilen “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland 
Raporunda yer alan tanıma başvurulmaktadır (WCED, 1987):  

Brundtland raporunda sürdürülebilir kalkınma: «günümüz ihtiyaçlarının, gelecek 
kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından fedakârlık yapılmaksızın karşılanabilmesi 
süreci» olarak tanımlanmaktadır. Kalkınmada “önce büyüme (growth first)” yaklaşımından 
geri dönüşü temsil ettiği ifade edilmektedir. Raporda sürdürülebilir kalkınma; uzun vadeli, 
doğa ile ekonomi arasında denge kuran, kalıcı bir ekonomik büyüme ve gelişme olarak 
tanımlanmaktadır. Brundtland raporundan beri sürdürülebilirlik sosyal adalet ve ekonomik 
kalkınma ve çevresel koruma ile ilişkilendirilen bir kavramsallaştırma olmuştur. 

Brundtland raporunun altında yatan felsefe, kritik küresel çevre sorunlarının nedeninin 
küresel Güney’in yoksulluğu ve küresel Kuzey’in dengeli olmayan üretim ve tüketimi 
olduğudur. Bu tanımda ihtiyaç kavramının belirsizliği ve kuzeyin ihtiyaçları ile güneyin 
ihtiyaçlarının nispetliliği, bu tanımı idealist ve gayrı pratik yapsa da önemli bir başlangıç 
olarak görülmektedir.  

Kavrama ilişkin başka bir yaklaşım sürdürülebilir kalkınmanın kati bir şekilde 
tanımlanması yerine çoklu sürdürülebilirlikleri fark etmek ve bu çerçevede sürdürülebilirliğin 
politik söylemde nasıl yer aldığı, nasıl mobilize edildiği analizine odaklanmaktadır. Bu 
çerçevede de yaygın olarak kabul görmüş olmakla birlikte kavramın itilaflı mahiyetine dikkat 
çekilmektedir (Connelly, 2007). 

John Elkington (1997) üçlü P modeli (triple bottom line; Planet, People, Profit) 
geliştirmiştir ki bu üç sütunlu modelde kalkınma perspektifi ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirlik arasında denge sağlanmayı hedefleyerek gerçekleştirilir. Diğer bir ifadeyle 
üç alanda aynı önem derecesine yerleştirilir. Birbiri içine geçen üç daire her biri bağımsız 
varoluşu olan alanların ortak kesişiminde sürdürülebilirlik yer almaktadır (Şekil 1).  

Bu modeli değerlendiren Dyllick ve Hockerts (2002) sürdürülebilirliğin ekonomik, 
sosyal, çevresel boyutları bütünleştirmekle ilgili olduğunu belirttikten sonra birbiriyle ilişkili 
ve birçok yolla birbirilerini etkileyen bu üç sütunda bölgesel farklılıklar olabileceğine işaret 
ederler: Örneğin Batı Avrupa’da sürdürülebilirlik daha çok çevresel konulara yönelmişken, 
Afrika’da sosyal meseleler odakta yer alır. Hart bu modeli zayıf sürdürülebilirlik olarak 
adlandırmaktadır. Eleştirel yaklaşımı olan Gary L. Larsen’e göre çoklukla sürdürülebilirlik ya 
doğal çevreye yönelik tehditler ya da ekonomik roller dikkate alınarak tartışılmaktadır. Bu tür 
yaklaşımlarda “ekonomik sermaye refah üretiminin temeli olarak merkezde yer alır, bu 
kalkınmanın motorunu ateşler ama aynı zamanda çevresel ve sosyal kaygılarla sınırlandırılır”. 
(Colantonio ve Dixon, 2011:19-20). Ancak sürdürülebilirliğin varlık sebebi insanlardır. En 
başta yer için değil insan için bir taleptir ve sürdürülebilirlik insanı merkeze almalıdır (Dillard 
ve Dujon vd., 2009: 48).  



 

 
 

Bütün bu örnekler sürdürülebilirlik kavramının akademik alanda üzerinde mutabakat 
kalınan tek bir tanımının olmadığını göstermektedir. Marcuse’nin (1998:106, 2006) iddiası 
şudur: sürdürülebilirlik, terimin çıplak anlamı ile değerlendirildiğinde, statükoyu korumak 
için kendi içinde bir amaçtır; kuzey ve güney arasındaki mevcut makası koruyan bir amaçtır 
ama bir ön ek olarak kullanıldığında pozitif bir değişim ve dönüşüm iddiası taşımaktadır. Bu 
çerçevede sürdürülebilirlik bir kısıt olarak değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda “önce 
büyüme” ve “ne pahasına olursa olsun büyüme” yaklaşımının en azından dizginlendiği ifade 
edilebilecektir. 

Stuart L. Hart’ın güçlü sürdürülebilirlik modeline göre ekonomi toplumun içinde yer 
almaktadır (Şekil 2). Toplum ise ekonomi ile birlikte çevrenin içinde var olmaktadır. Hart’a 
göre kentsel politika olarak sürdürülebilirliğin zayıf kavramsallaştırması seçici çevresel 
hedefler ve teknolojik sabitler oluşturmak suretiyle kentsel yeniden yapılanmada değişim 
yaratırken, güçlü sürdürülebilirlik sosyo-ekonomik yapıda meydana gelen değişimleri çevreyi 
korumak amacıyla uyarlayan bir yaklaşım olacaktır. (Lombardi, 2010: 282) 

 

Diğer yandan literatürde sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirliğin dört niteliğin 
toplamı olarak tanımlandığı örnekler de vardır; Bu kapsamda; German Wuppertal Institute 
tarafından geliştirilen Prizma Sürdürülebilirlik modeli 3 sütunlu modele kurumsal 
kurumsal/yönetişim boyutunu dördüncü bileşen olarak eklemektedir (Şekil 3): ekonomik 
büyüme ve güvenlik (Ekonomik), çevresel kalite ve bütünlük (Çevresel), sosyal kaynaşma ve 
hayat kalitesi (Sosyal) ve nihayet topluluk güçlendirme ve yönetişim (Kurumsal). Böylece 
katılımcı-demokratik, rekabet gücü olan bir sürdürülebilir topluma erişileceği beklenmektedir. 

 

 



 

 
 

 

 

Pearce (1993) ve Baker vd. (1997) sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının etik 
pozisyon, ekonomi biçimi, yönetim stratejilerinden oluşan dört farklı kavramsallaştırmasını 
ayrıştırmışlardır. Baker vd. (1997) bu listeye sivil toplumu da eklemektedir. Benzer şekilde 
George Myerson ve Yvonne Rydin (1996) yaklaşımları gelişme, çevre koruma ve hakçalık 
olmak üzere üç alana ayrıştırıp, bunları zayıf-güçlü yatay eksenine yerleştirmektedirler. En 
zayıf eksende geleneksel ekonomi paradigması içerisinde yer alan sürdürülebilir olmayan 

Şekil 2: STUART HART’IN TASNİFİ İLE GÜÇLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
MODELİ 

 



 

 
 

kalkınma, kuvvetli sürdürülebilirlik ucunda ise yeşil toplum ideali yer almaktadır. Diğer 
modeller bu iki uç arasında alınmaktadır. Kuvvetli kavramsallaştırma aksında yer alanlar 
sosyal adalet/hakçalık ve çevre korumaya öncelik vermektedirler (Connelly, 2007). Sosyal 
seçim yaklaşımında çevre hedefleri ile ekonomik hedefler kaçınılmaz şekilde birbiriyle 
çelişirler. Ancak ekonomik refahı azamileştirmek için çevreden kısmen ödün vermek suretiyle 
optimum bir denge bulmak olanaklıdır. Refah sağlandıktan sonra ise yeniden dağıtım 
gerçekleştirilebilecektir. Yeni ekonomi yaklaşımına göre ise ekonomik ve çevre sistemlerinin 
işlevsel olabilmesi yeniden dağıtıma bağlıdır. Bu da ekonomik kalkınmaya daha topluluk 
temelli, tabandan bir yaklaşım demek olup, çevre koruma ve ekonomik büyüme arasındaki 
cari çelişkiyi asgariye indirecek yeni üretim ve tüketim kalıplarının oluşturulmasını 
hedefleyecektir (Connelly, 2007).  

Zayıf ve kuvvetli sürdürülebilirlik ekseni ise sermayeye göre yapılmaktadır. Sermaye 
öncelikle doğal ve insan yapımı sermaye olarak ikiye ayrılmakta ve doğal sermaye kendi 
içinde kritik sermaye (hayat için önemli ozon, iklim, atmosfer vb.), sabit sermaye (nadir 
türler) ve takasa konu sermaye olarak üçe ayrılır. Kritik sermaye yenilenemeyen, yerine 
konulamayan sermayedir. Sabit sermaye restore edilebilir ve ikame edilebilir olup, üçüncü tür 
sermaye kıymeti düşük ve ikame edilebilir bir sermayedir. Zayıf sürdürülebilirlikte insan 
yapımı sermayenin doğal sermaye üzerinde mutlak üstünlüğü vardır. Kuvvetli 
sürdürülebilirlik paradigmasında ise doğal sermaye hiçbir şekilde insan yapımı sermaye ile 
ikamet edilemez fikri hâkimdir. Hem zayıf hem de kuvvetli sürdürülebilirlik yaklaşımlarında 
doğal ya da insan yapımı sermaye gelecek kuşaklar boyunca aktarılır. Kuvvetli yaklaşımda 
gelecek kuşaklara doğal sermaye yoğun şekilde aktarılırken, zayıf kavramsallaştırmada insan 
yapımı sermaye aktarılmaktadır (Davies, 2013: 117-118). George Myersen ve Yvonne Rydin 
(1996) tarafından geliştirilen sürdürülebilir kalkınma perspektifleri (Akt. Connelly, 2007: 
266). 

 Tekno-merkezli Eko-merkezli 

Yaklaşım Refah Sosyal 
Seçim 

Yeni ekonomi Büyüme Sınırıı  

Gelişme Cari büyüme 
örüntüsü 
(minik 
tadilatlar) 

Marjinal 
Değişim 
(bazı 
süreçlerde 
değişim)  

Nitelikli 
Değişim 
(sistem 
değişimi) 

Büyüme Yok 
(kültür değişim) 

      

Çevre  
Koruma 

Pozitif 
Geri 
Besleme 

Takas-ödün 
verme şart 

Bugün için 
Negatif geri 
besleme 

Büyümeye 
mutlak sınırlar 

      

Hakçalık Yeniden 
Dağıtım 
mümkün 

Büyümeye 
bağlı olarak 
yeniden 
dağıtım 

Yeniden 
dağıtım 
sürdürülebilir
liğin önkoşulu 

Yeniden 
Dağıtım hemen 
mümkün 

Sürdürülebilirlik Zayıf   Kuvvetli 



 

 
 

8.2. Sürdürülebilirlik ve Kentsel Politika 

Kentsel dönüşüm her üç sütunda da (ekonomi, çevre ve toplum) önemli etkiler 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede de sürdürülebilirlik kentsel dönüşüm gündemine bir kentsel 
politika olarak eklenmiştir. Bu bağlamda da sürdürülebilir kentsel dönüşüm, sürdürülebilir 
topluluklar, sürdürülebilir sürdürülebilir şehirler gibi çeşitli kavramlar geliştirilmiştir.  

Sürdürülebilirliğin kentsel politika aracı olarak ne olduğu, nasıl operasyonel 
kılınacağı, uygulama prensipleri hakkında oldukça sınırlı bir anlayış birliği vardır. Şehirlerde 
sürdürülebilir kalkınmaya yaklaşımlar ilk başta ekolojik ve mekansal boyutlara odaklanmıştır 
ve dar bir ekolojik modernleşme perspektifi benimsenmiştir (Talloon 2010: 162). Örneğin 
Urban White Paper (DETR 2000) çevresel sürdürülebilirliğe odaklanmıştır: hava ve su 
kirliliğini ve enerji tüketimini azaltmayı gündemine almıştır. Buna göre sürdürülebilir şehir 
katı atık ve geri dönüşüm sistemi olan, özel araç sahipliğini özendirmeyip bisiklet, yürüme ve 
kamu taşımacılığına dayanan bir ulaşım sistemi olan kenttir. Sonrasında ise sosyal-ekonomik 
sürdürülebilirlik de hesaba katılmaya başlanmıştır.  

Her ne kadar birçok şehir yönetimi kentsel politikasına “sürdürülebilirlik” söylemini 
eklemiş olsa da, literatürde politikalardaki bu değişimin bir makyaj olduğunu ve statükoyu 
beslediğini iddia eden çok sayıda yayın vardır. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilirlik gündeminin 
yerel düzeyde pratiğe, politikalara yansıması oldukça zorlu olmuştur. Bu güçlükte yerel 
yöneticilerin, plancıların anlayış, teknik kabiliyet, becerileri ile ilgili bir makasa işaret 
edilmekle birlikte, bazıları bir takım politikaların kesinlikle uygulanma şansı olmadığını ifade 
etmektedirler. Örneğin büyümeyi sınırlayıcı politikalar, ya da sosyal hakçalığı sağlayıcı 
politikalar uzun süre varlıklarını koruyamamaktadır.  

1990’lı yıllarda İngiltere’de sürdürülebilir kalkınma gündemi merkezi yönetimce 
desteklenmiş ve oldukça merkezileşmiş bir planlama uygulaması ve bunun içinde formel 
sürdürülebilirlik prensipleri ortaya çıkmıştır; yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için mekânsal planlar yapmakla yükümlendirilmişler, başkaca yerel aktörlerin de 
katıldığı sürdürülebilirlik tartışmaları bu planlama süreçlerinde boy vermiştir. Bu bağlamda 
sürdürülebilir planlama; kent formu, yoğunluk, arazi kullanımı gibi çeşitli gündemler 
oluşmuştur.  

Sürdürülebilirlik temasının statükocu yaklaşımdan sosyo-kültürel ve politik 
bağlamlarla daha geniş bir angajmanı olan bir analitik çerçeveye geçmeyi gerektirdiği bu 
tartışmalarda şekillenmiştir. Bu süreçte kent yönetimlerinin ekonomik büyüme gündemlerinin 
şekillendirdiği sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel olumlu etkiler üretmek bakımından 
başarısızlığa uğradığı konusunda ciddi kanıtlar vardır. Hatta kentsel dönüşümün kendisi, kent 
merkezi ve çevresini odağına alan bir politika gündemi olarak İngiltere’de eleştirilere konu 
oldu. Kentsel dönüşüm politikasına sürdürülebilirliğin eklenmesi, gerçekten sosyo-ekonomik 
ve çevresel fayda yaratarak sürdürülebilirliği güçlendirip güçlendirmediği bakımından analiz 
edilebilir. Literatür birçok şehir yönetiminin kentsel politikalarına söylem olarak 
sürdürülebilirliği eklediğini gösterse de, birçok kentsel dönüşüm projesinde gerçekte olan 
statükocu ve zayıf sürdürülebilirlik yaklaşımının başat hale gelmesidir. 



 

 
 

Tam da bu noktada Aidian While vd. (2004) sürdürülebilirliği; “uzunca bir süredir 
gerileme yaşayan sanayi kapitalizmi uykusundan uyanırken, küresel ekolojik kriz ve popüler 
bir çevrecilik yükselmişken büyüme senaryolarını koruyabilecek bir mekânsal kurumsal 
sabit” (While vd., 2004, 551) olarak değerlendirmektedir. While vd. bu “mekânsal sabit” 
kavramını Harvey’e (2001b) atıfla kurmaktadırlar: kapitalist üretim tarzının coğrafi olarak 
yeniden üretilmesi o mekânsal sınırlar içindeki sınıf çıkarlarının bütünlüklü bir eylem (ya da 
devlet stratejisi) dahilinde mekânsal sabit formunda bütünleştirilmesine bağlıdır. Bu durumda 
sermaye-emek ve ekonomik kalkınma-kolektif tüketim arasındaki gerilim bir süre 
çözümlenmese de dondurulur. “Sürdürülebilirlik sabiti” bazı yönetişim dilemmalarını, 
devletin yeniden yapılanması ve ekolojik modernleşmenin yarattığı fırsatlar ve mutabakatları 
bünyesinde barındırır: Doğa ve doğanın yeniden üretimi sermaye birikiminin önkoşulu 
olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma sanayi kapitalizminin çöktüğü, küresel ekolojik 
krizin ve popüler bir çevreciliğin ortaya çıktığı dönemde büyüme hedeflerini güvence altına 
almak için yeni bir mekânsal-kurumsal sabit bulma girişimi olarak yorumlanmaktadır (While 
vd., 2004).  

“Sürdürülebilirlik sabiti” nosyonu ekolojik meselelerde ilerleme olduğunu inkar 
etmeden, ekolojik hedeflerin seçici olarak kentsel yönetişimin yeşil politikasına entegre 
edildiğine dikkat çekmektedir. Kentsel sürdürülebilirlik sabiti her kentte farklı ekonomik, 
sosyal ve çevresel taleplerin ürettiği kent rejimlerinin bugün karşı karşıya olduğu dilemmalara 
odaklanmaktadır. Kent yönetimlerinin çevreyle ilgili hedefleri şehirde çevre politikasına karşı 
ve yanında olanlar arasındaki güç dengesine göre seçici olarak benimsedikleri (While vd., 
2004: 552); bu politikanın hangi kuramsal yaklaşım cephesinden alındığından bağımsız, en 
sürdürülebilir versiyonunda bile sürdürülebilirlik odaklı kentsel dönüşüm politikasının ya 
statükoya ya da oldukça zayıf bir sürdürülebilirlik kavramsallaştırmasına hapsolduğu 
değerlendirilmektedir.  

Aidan While ve arkadaşları (2004) kuzey ülkelerde iki kentsel yönetişim tarzının 
birbiriyle çelişkisine dikkat çekmektedirler. Birincisi yerel çıkarlar ve büyüme 
koalisyonlarının zenginlik ve birikim sağlamakta kentsel mekanın ekonomik değerini 
güçlendirmeyi ve daha çok mobil sermaye çekmeyi hedefledikleri yeni kentsel politikadır. Bu 
daha çok girişimci ve rekabetçi kentsel yönetişim modeli olarak adlandırılmaktadır (Harvey, 
1989). “Önce büyüme” diyen politikanın sosyal adalet meseleleri ürettiği de akademik 
yazında sıkça ifade edilmektedir. İkincisi ise yerel düzeyde doğal çevrenin korunması için 
uygulanması istenen ekolojik taleplerdir. Bu ekolojik talepler aynı yerde yaşayan insanların 
sosyal meselelerinden bağımsız değildir; bunlar ekolojik modernleşme ve sermayenin yeşil 
sorumluluğunu hatırlatan yeni bir küresel-yerel siyaset ekseni kurmaktadır. Bu durumda da 
neoliberal “önce büyüme” politikası ile “kentsel sürdürülebilirlik” yani ekolojik sınırlar, 
kuşaklararası adalet, ekonomik-sosyal ve ekolojik önceliklerin yeniden entegrasyonu, karar 
süreçlerine geniş katılım gibi sürdürülebilirlik talepleri ile çelişebilmektedir (While vd. 
2004:550). Ancak diğer yandan girişimci kent yönetimlerinin kentlerini pazarlama ve satma 
stratejilerinin en başında sanayi kenti görüntüsünü silmek, bu amaçla atıl sanayi alanlarını 
şehre kazandırıcı, nehirleri ve su kenarlarını temizleyen dönüşüm projeleri uygulamak ve 
şehri temiz, yeşil, mavi bayraklı, eko-yatırımlı satmak, katı atık ve geri dönüşüm programları 



 

 
 

uygulamak gri ekolojik politikalar yer alabilmektedir. Bu durumda ise gerçek bir 
sürdürülebilirlik hedefine hizmet etmeden girişimcilik ve çevrecilik politikaları birlikte 
uygulanabilmektedir. 

Üretimin fordist dönemde coğrafik örgütlenmesi kentsel ekonomi- çevre çelişkisini 
gözlerden gizleyecek mekansal olarak desantralize/dağınık kentsel formlar üretmiştir. 
Banliyöleşmeye dayalı bu sosyo-mekansal sabit ekolojik olarak sürdürülebilir bir form 
değildir ve çevrenin negatif dışsallıklarının yükünü kentsel alanın dışına aktarmaktadır. Son 
30 yıldır ise küresel çevrenin bozulması ve şehirlerde orta sınıfı geri merkeze çekme hareketi 
ile ilişkili yüksek yaşam kalitesi beklentisi kent yöneticilerinin çevrenin korunması ve 
sürdürülebilir kentsel gelişme sağlanması talepleri ile daha somut karşılaşmaları anlamına 
gelmektedir. En azından söylemsel düzeyde ve politika alanında kent ve çevre, büyümeye ve 
yeniden dağıtıma ayarlı olmasına bakılmaksızın kentsel politikada tekrar bağlantılandırılmıştır 
(While vd., 2004).  

İlk bakışta neoliberalizmin “önce büyüme” saikiyle devlet müdahalelerini geri 
çağırdığı dönemde sürdürülebilirlik ve çevre siyasetinin birlikte gelişmesinin pek de tesadüf 
olmadığını söyleyen While vd’a (2004) göre, seçici olarak ve yeni birikim rejimine uygun 
olarak ayarlama yapıldığını; bunun ekonomik büyüme- sosyal gelişme ve ekolojik koruma 
arasında değerden bağımsız kazan-kazan-kazan vizyonunu koruyarak çevresel karşıtlığı 
nötralize etme çabaları olarak okunabileceğini ifade etmektedir(Lombardi vd., 2010).  

8.3. Kentsel Sürdürülebilirlik 

2000 yılında Rio’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kent Konferansı’nda 
sürdürülebilirlik kavramı, kent ile çevresel-ekonomik ve sosyal sütunların her birinde “kentsel 
alanın ve bölgesinin, toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye 
devam etmesi, ancak bunu yaparken mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması 
ve kentsel sınırlar içinde ve dışında olumsuz etkilere neden olmaması” şeklinde kentle 
ilişkilendirilmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınmaya en büyük tehdit şehirlerden gelmektedir ve bu nedenle de 
tersinden sürdürülebilirlikte şehirlerin rolü hayatidir; çünkü 2008’den itibaren artık şehir 
nüfusu kırı geçmiştir. Nüfus artışı, göç ve bunu izleyen kentsel alan artışı hızla sürmektedir. 
2050’de dünya nüfusunun yüzde 70’i kentlerde yaşayacaktır ve 2015 yılında nüfusu bir 
milyonu aşan şehir sayısı 300’e ulaşmıştır. 1940’lı yıllarda kuzeyin/ gelişmiş ülkelerin 
gündemi olan kentleşme artık dünyanın sorunu haline gelmiştir. Dünya nüfusu şehirlere, 
metropollere megapollere yığılmaktadır. Bu kentsel-metropolitan büyümenin özellikle güney 
üzerinde yarattığı baskı sürdürülebilirlik meselesini de akut bir gündem yapmaktadır. Örneğin 
alt Sahara Afrika ekonomik olarak çok yavaş büyümesine rağmen, nüfus ve kentsel alan 
olarak çok hızlı büyümekte olup, neredeyse 20-30 yıl içinde nüfusunu ve kentsel alanını ikiye 
katlayacaktır. Bu yerleşme için arazi kıtlığı, altyapı yokluğu, su ve hava kirliliği, işsizlik, 
yoksulluk, kötü sağlık koşulları ve yüksek suç oranları anlamına gelecektir (Keiner, 2004). 
Sürdürülebilir kalkınma 1970lerde ortaya çıkan bir kavram olsa da şehirlere uygulanması ve 



 

 
 

kentsel dönüşüm ile ilişkilendirilmesi 1990’lardır. Bu tarihte sürdürülebilir şehir politik bir 
öncelik elde etmiştir ve Barcelona, Amsterdam and Malmö iyi uygulama örnekleri olmuştur.  

• Şehirlerin gelişimi çevre üzerinde ciddi etkiler oluştururken çevre de şehirlerin 
gelişimini etkilemektedir. İklim değişikliği kentlerin dönüşümünde ciddiye alınması 
gereken önemli faktörlerden biridir. Küresel sıcaklık artışı önemli sosyal-ekonomik-
ekolojik kayıplara neden olmaktadır. Elbette dünya kentleri iklim değişikliğinden 
farklı biçim ve düzeylerde etkilenecektir.  

• İklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkisi: a) sürekli sıcaklık artışı, b) deniz 
seviyesinde yükselme c) yağış rejimlerinde önemli değişimler d) aşırı hava ve iklim 
olaylarının artışı şeklinde özetlenebilecektir.  

• Sıcak dalgaları ve kuraklık: kentsel alanlar beton yapılaşma ve yapı yoğunluğu 
nedeniyle kırdan 5-6 C daha yüksektir (Kentsel Isı Adası-KIA etkisi). İklim 
değişikliği ile KIA etkisinin artacağı, kuraklığa maruz kalacağı 

• Hava kirliliği: sıcak artışları ve sıcak dalgalarının kentsel hava kalitesinde 
düşüşe neden olacağı ve hava kirliliği yaşayan kentlerde sorunun daha 
derinleşeceği 

• Su kıtlığı ve kirliliği: düzensiz ve az yağış nedeniyle, yüzey ve yeraltı su 
kaynaklarının az beslenmesi, sıcaklık nedeniyle su kaynaklarının buharlaşarak 
kaybı vb. sorunlar yaşanacağı 

• Taşkın ve su baskınları: aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı ve artan şiddeti 
ile deniz seviyesinde ani yükselme, kasırga, taşkın gibi olayların yaşanacağı, 
değerlendirilmektedir.  

Ancak sürdürülebilirlik meselesi tümüyle çevresel /ekolojik ilgilere indirgenemez. 
Birçok ekonomik süreç ve sosyal formlar da açıkça sürdürülemez durumdadır. Örneğin şehrin 
merkezindeki birçok taşınmaz ciddi derecede onarılamaz durumdadır ve yıkılmak zorundadır. 
Yine birçok eski sanayi şehrinden ve çevreden dışarıya giden göç bir kısım şehirlerin 
gelecekteki varlıklarına ilişkin ciddi tehditlere oluşturmaktadır. Küresel ekonomik gelişme 
ciddi düzeyde sosyal kutuplaşma ve eşitsizlik üretmiştir ki bunlar da sürdürülebilir değildir 
(Talloon 2010: 214). Benzer şekilde Nijkamp’a göre (1996), sürdürülemez kentsel gelişmenin 
ilk işaretleri çevresel bozulma ve kaynak tüketimidir. Bu sorunlar genelde yoksulluk, yasa dışı 
kentsel gelişme ve yetersiz altyapıdan kaynaklanmakta olup, bu sorunları çözmek 
sürdürülebilirlik için elzemdir.  

Ülkelerin birbirinden farklılaşan iç dinamikleri ve sorunları karşısında, yaşadıkları 
kentleşme ve planlama deneyimlerinin çeşitlilik gösterdiğinin de altı çizilmelidir; bu durumda 
sürdürülebilir kentsel gelişme konusundaki öncelikleri de farklılaşabilecektir: Gelişmekte olan 
ülkelerde temel teknik ve sosyal altyapı ve hizmetlerin eksikliği, hızlı nüfus artışı, bu nüfusun 
konut ihtiyacının düzenli konut stokundan karşılanamaması, yasa dışı yapılaşmanın ortaya 



 

 
 

çıkması önemli sorun alanlarıdır. Ülkeler arasında farklılaşmalarla beraber, sürdürülebilir 
kentleşmenin her yerde ortak olabilecek bir takım temel özellikleri de vardır. 

Sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm çevresel olarak sürdürülebilir, ekonomik olarak 
etkin ve sosyal olarak ihtiyaçları karşılayıcı olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, 
örneğin emlak geliştirmeye dayalı bir kentsel dönüşümde özellikle dar gelirlilerce 
edinilebilecek konutların oluşturulması, konut fiyatları üzerinden bir sosyal dışlanma 
üretilmesi, yine yıkım ya da yenileme/renovasyon/güçlendirme gibi temalar konut politikası 
temelinde sürdürülebilirliğin tartışıldığı bahislerdir.  

Sürdürülebilir kent ile ilgili yapılan tanımlamaların bir sentezi yapıldığında üç unsur 
ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir kentte birincisi, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
temel bir hedef olarak belirmektedir. İkincisi, kentin bir yerleşim yeri olarak kendi varlığını 
sürdürme kapasitesinin güçlendirilmesidir. Üçüncüsü, taşıma kapasitesini aşarak çevresel 
değerlerin ve kaynakların kullanılmasını getiren üretim ve tüketim kalıplarının gözden 
geçirilmesidir (Bayram, 2001: 256, Akt. Tosun, 2013: 106).  

Sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı, kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel 
gelişmeyi etkileyen tüm çevresel (yapılı çevre/doğal çevre), sosyal, ekonomik unsurları 
birbiriyle ilişkili biçimde yeniden yapılandırmayı ön görmektedir. Avrupa Çevre Ajansı da, 
kentsel sürdürülebilirliği sağlamak için ulaşılması gereken amaçları şu şekilde tarif 
etmektedir: (EEA, 1995):  

• Mekanın ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek 
• Kentsel akışları etkin biçimde yönetmek 
• Kentsel nüfusun sağlığını korumak 
• Kaynaklara ve hizmetlere eşit erişimi sağlamak 
• Kültürel ve sosyal çeşitliliği sürdürmek 

Son olarak, çevresel konular, teknik olmaktan çok politik içerikli meseleler 
olduklarından bir yandan güçlü bir politik irade gerektirmekte, diğer yandan da toplumdaki 
güç ve kaynaklara erişimi dikkate alınarak daha desantralize güç dağılımına gerek olduğu 
belirtilmektedir (Türker, 2000). Ayrıca, büyüme koalisyonlarının sınırlandırılıp, yeni bir 
toplumsal ittifak desteğinde bir sürdürülebilir ekonomik gelişme ve kentsel dönüşüm 
politikası geliştirilebilmesi için yeni oyuncuların süreçte aktifleştirilmesi gerektiği ve bu 
manada da en uygun ölçeğin mahalle düzeyi olduğu konusunda da yaygın bir görüş vardır 
(Tallon 2010: 161). Ayrıca merkezi sistemlerin sürdürülebilirlik sunmakta pek de başarılı 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

8.4. Büyümenin Denetlenmesi ve Sürdürülebilir Kent Formu 

Sürdürülebilirlik hedefli kent planlamanın modeli kompakt kenttir. Bu modelde 
kentlerin daha kompakt formlarda, daha yüksek yoğunluklu konut alanlarına, karışık arazi 
kullanımlarına ve az enerji tüketimine olanak verecek biçimde yeniden tasarlanması temel 
amaçtır. Kompakt Kent İkinci Dünya savaşı sonrasında İngiltere, Kuzey Amerika ve 



 

 
 

Avustralya’da uygulanan kentsel büyüme modeli olan dağınık (dispersed) kentin tam 
karşıtıdır. Dağınık/desantralize kentle mukayese içinde kompakt kent modeli oluşmuş ve 
tanımlanmıştır (Tallon, 2010).  

Dağınık kentin sorunları şöyle sıralanmaktadır:  

• Arazinin yaygın kullanımı 
• Yüksek oranda yağmur suyu kirlenmesi 
• Yüksek oranda su kirliliği (bahçe sulaması vb.) 
• Benzin tüketiminin fazlalığı 
• Yüksek enerji tüketimi (tek katlı- müstakil yapıların zayıf ısı yalıtımı) 
• Atık su geri dönüşümünün düşüklüğü 
• Yaygın ve etkin bir kamu taşımacılığı sunumunda başarısızlık 

Kompakt kent formu ve kentsel gelişme günlük ihtiyaçlara kolay erişim imkanı sunan, 
ulaşım mesafelerini kısaltan, yüksek yoğunluklu ve karma kullanımlı alt bölgelerden oluşan,  
kentlerdir (Balaban, 2012). Düşük yoğunluklu saçaklanma yerine alt merkezlerde yüksek 
yoğunlaşmanın kentsel gelişme ile sürdürülebilirlik arasında uzlaşma sağladığı; banliyö 
yaşamı yerine kompakt yerleşimlerin açık alanların korunması, kitle ulaşım sisteminde enerji 
korunması için daha sürdürülebilir bir örüntü sunduğu; kompakt şehrin yüksek yoğunluğunun 
sosyal donatılara erişimi kolaylaştırdığı, sosyal ayrışmayı azaltacağı beklenmektedir. Yine, 
kentsel konutun daha az arazi kullanacağı, enerjiyi sakınacağı, yeşil alan üzerindeki yapılaşma 
baskısını azaltacağı ve insanları istihdam ve hizmetleri artırarak kent merkezlerini 
canlandırmak suretiyle merkeze geri çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca konut-işyeri gidiş 
gelişlerini azalttığından trafik sıkışıklığını ve kirliliği de azaltacaktır.  

Kompakt kent formu özellikle desantralize/dağınık kent formuna sahip nüfus 
yoğunluğunun düşük olduğu Kuzey Amerika ve Avustralya kentlerinde plancıların öncelikli 
planlama modeli olmuştur. 1990lı yıllardan bu yana yerel ve merkezi yönetimler kompakt 
kent, öncelikle var olan kentsel alanların kullanılması, mevcut binaların rehabilitasyonu, 
kentsel yoğunlaşma, karma kullanımlar, dolgu, atıl alan kazandırılması (brownfield 
development) ekolojik köy gibi araçlarla sürdürülebilir kentsel dönüşümü teşvik etmektedir 
(örneğin kompakt kent İngiltere’de Beyaz Kent Raporu isimli (Urban White Paper) kent 
politika dokümanına girmiştir (Tallon, 2000). 

Kompakt kente yönelik olarak çeşitli eleştiriler getirilmektedir. Bunlar kompakt kentin 
pratik olmadığı, banliyöleşmenin engellenemeyeceği, planlamanın imkanlarının sınırlı 
olduğu, insanların çok yoğun yerlerde yaşamak istemedikleri yönündedir. Ayrıca kompakt 
formun desantralize formdan daha az yakıt kullandığına dair bir kanıtın olmadığı, araç tasarım 
teknolojisindeki iyileşme ya da benzin maliyetlerinin artmasının daha kolay ve etkili sonuç 
doğurduğu ifade edilmektedir. Sürdürülebilirliğin bölgesel ölçekte sağlanabileceği iddiası da 
bu kapsamda dikkate değer bir eleştiridir.  

Karma Kullanım: Yaşam alanları birbirine entegre oldukça kolaylaşır prensibi 
çerçevesinde mekânsal hareketliliğin aza indirilmesi, mübadele maliyetlerinin düşürülmesi 



 

 
 

amacıyla bölgeleme yaklaşımının terkedilerek konut ve ticaret gibi farklı arazi kullanımlarının 
biraradalığının desteklenmesi, karmaşık konut tiplerinin birlikte tasarlanması ve zemin 
kullanımlarının yüzde kırkının ticari kullanımlara ayrılması, işlevsel arazi kullanım çeşitliliği, 
bu kapsamdaki uygulamalardır (Wheeler 2004).  

Sürdürülebilir Ulaşım ve etkin hareketlilik: Az trafik/az yolculuk/motorize olmama, 
yenilenebilir enerji kullanımı, yürüme mesafesinin korunması ve kamu taşımacılığın entegre 
edilmesi ve desteklenmesi, çıkmaz sokakların azaltılması, trafik yükü ve kaza yerlerinin 
azaltılması  vb. bu kapsamdaki uygulamalardır. 

Tablo 2: Kompakt Kent Modelinin Avantaj ve Dezavantajları (Yazar, 2006). 
 Ekonomik Boyut Sosyal Boyut Çevresel Boyut Fiziksel Boyut 
Avantajlar Ulaşımda 

maliyetlerin ve 
enerji tüketiminin 
azalması,  
Altyapıda 
maliyetlerin 
düşmesi ve etkin 
sunumu,  
Ev – işyeri 
günlük gidiş 
gelişlerin 
kısalması,  
Kent 
merkezlerinin ve 
çöküntü 
alanlarının 
canlandırılması 
ile ekonomik 
yapabilirliğin 
artması,  
Binalarda 
kullanılan 
enerjinin 
azalması. 
 

Kentsel 
yoksulların küçük 
ve standart 
konutlara 
erişiminin 
kolaylığı,  
Azaltılmış sosyal 
ve mekânsal 
ayrımcılık, 
Kentliler arasında 
sosyal etkileşimin 
artması ve kentsel 
sahiplilik 
duygusunun 
geliştirilmesi,  
Kent içi 
mesafelerin 
kısalması ile 
kentsel 
yoksulların ulaşım 
giderleri için 
harcadığı paranın 
başka alanlara 
yönlenebilmesi,  
Kamusal alanların 
kullanımının 
artması. 

Zehirli gaz 
emisyonlarının 
azaltılması,  
Açık ve kırsal 
alanların 
korunarak 
çevresel 
tahribatın 
azaltılması, Kent 
yakın 
çevresindeki 
doğal yaşama 
alanlarının ve 
biyolojik 
çeşitliliğin 
korunması, Etkin 
arazi kullanımı.  
 

Kentsel 
hizmetlere 
kolay erişim,  
Toplu taşım ve 
alternatif temiz 
ulaşım 
olanaklarının 
(yaya – 
bisiklet) 
sağlanmasının 
kolaylığı ve 
desteklenmesi, 
Genel anlamda 
kentsel 
faaliyetlere 
olan 
erişilebilirliğin 
artması,  
Özel otomobil 
bağımlılığının 
azalması.  
 

Dezavantajlar Konut darlığı, 
Yoğunluğun 
artışına dayalı 
olarak arazi 
fiyatlarının 
yükselmesi 

Psikolojik hastalık 
riski, Suç 
oranında artış 
riski, Arazi 
vurgunculuğu 
yoluyla eşitliğin 
azalması riski 

Çok katlı 
yapılaşmaya 
bağlı olarak 
konutlarda güneş 
alma ve 
havalandırma 
riski, Gürültü 
kirliğinin artması. 

Kent içindeki 
yeşil ve açık 
alanların 
azalması riski, 
Kalabalık bir 
kentsel yaşam 

 



 

 
 

 

 

Yapı sektörünün yeniden yapılanması 

Binalarda enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak için binaların tasarım-inşa 
aşamalarında enerji etkin ve bilgisayar kontrollü ürünlerin kullanılması, yalıtım sağlanması, 
hava akımı- güneş gibi doğal unsurların bina yön ve cephelerinde doğru ve etkin kullanılması 

Yeşil mimari, yeşil bina, sürdürülebilir mimari 

• Malzeme, enerji ve imar parsellerinin kullanımında etkinlik  

• Doğal ısıtma, soğutma ve aydınlatma 

• Yenilenebilir enerji kaynakları  

• Yerel, yenilenebilir materyaller, düşük işlem süreçli materyaller 

• Katı atık sistemleri 

• Gürültü kirliliğine karşı yalıtım 

• Çalışma ve işyeri mekanının birlikteliği 

Kent içinde ve çevresinde kentsel yeşil alanlar 

• Kent ormanlarının- bitki örtüsünü yitirmemiş büyük parkların, sulak alanların 
korunması ve geliştirilmesi 

Daha çok geri dönüşüm daha az kentsel atık: Ekolojik Ayak İzi (Ecological Footprint):  

Kompakt kent kavramı ekolojik ayak izini sınırlandırmak sürdürülebilir şehir 
hedefinin bir parçasıdır. Ekolojik ayak izi şehirlerin tükettiği kaynakları üretebilmek 
ve yarattığı atığı bertaraf etmek için gerekli arazi büyüklüğünü temsil eder ve küresel 
hektar ile ifade edilir (kha). Reeas’e göre (1997: 305) tüketilen kaynakları sürekli 
üretebilmek nüfusun ürettiği atığı absorbe edebilmek için gerekli verimli arazi ve su 
toplamıdır. Bu tanıma göre tüm dünya nüfusu Los Angelestakiler ile aynı oranda 
tüketime devam etse tüketilecek malzeme ve enerji için 3 yeryüzü daha lazımdır. 
Londra’nın ekolojik ayak izi kapladığı alanın 125 katına eşittir ( Tallon, 2010). 

Yenilenebilir Enerji Dönüşümü 

Kömür madenlerine ve kömür termik satnrallaeri yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelme (Güneş enerjisi vb.). Akıllı şebekeler ve akıllı enerji talep 
yönetimi 

Toprak Kullanımı 

Toprak kullanımı değişikliği (ormansızlaştırma, başka kullanımlara açma vb.), toprak 
kaybı, orman ve mera alanlarının yok edilmesi iklim değişikliği dahil birçok çevre 



 

 
 

sorununun kaynağıdır. Toprak tahribatı erozyon ve çölleşmeye, tarımsal verimde 
azalmaya, sel-taşkına, sera gazının artmasına neden olur. Bu nedenle mevcut toprağın 
özellikle tarım toprağının geri kazanılması önemlidir. 

Türkiye’de toprak tahribatının nedenleri: ormasızlaştırma, meralarda aşırı otlatma, 
sanayileşme 

Kırsal Yaşamın Canlandırılıp, köylerin dönüştürülmesi 

• Tarımsal ve kırsal politikaların gözden geçirilmesi önemlidir. Bu çerçevede kentsel 
tarımın desteklenmesi, organik pazarların oluşturulması, topluluk destekli tarım (gıda 
üretimi ve tüketimi arasında doğrudan bağlantı kuran, bir çiftlik ile onu destekleyen 
tüketici topluluğu arasındaki ortaklık), tohum takas sistemi, sakin şehirler ve eko-
köyler/eko-kasabalar geliştirilmesi öne çıkan politikalardır. 

Eko-kasabalar geliştirilmesi; İngltere’de görülen bu yaklaşım eko köylerin özel sektör 
versiyonu ticari yerleşmeler olarak geliştirilmesidir. Yeni yerleşimler yaklaşımının modern 
sürdürülebilir versiyonda yeniden üretilmesidir. İngiltere’de 2016 tarihine kadar 5, 2020’ye 
kadar ise 10 eko kasaba oluşturulması hedeflenmektedir. Bu politikanın benimsenmesinin en 
önemli nedeni 2020 tarihine kadar 3 milyon yeni konuta ihtiyaç duyulmasıdır ve ikinci olarak 
iklim değişikliğine etki eden karbon emisyonlarının dörtte biri konutlardan salınmaktadır. 
Bunlar karbon-salınımsız sürdürülebilir topluluklar olacaktır.  

Dar gelirliler için konut üretimi ve çevresel etkinin en aza indirilmesi bu kapsamda 
özel proje üretilen bir konudur.  

Çevre Denetimi: Kentin kompaktlaşması ve eko kasabalar (eco towns vs. eco villages) 
yanında çevresel denetim de kentsel sürdürülebilirliği sağlayabilmek için geliştirilmiştir. 
Kompakt kent arazi kullanımında bölgeleme kısıtları ve vergileme araçları kullanarak 
banliyöleşmeyi önleyici büyüme ve yoğunlaştırma politikaları ile birlikte uygulanır. Ayrıca 
kentsel gelişmeden kaynaklanan dışsallıklar düzenleyici rejim (kurallar ve yasalar) ve mali 
sistemler (vergi ve harcamalar) vasıtasıyla «kirleten öder» prensibi işletilmektedir. Bunlar 
elbette kentin rekabet edebilirliği, ekonomik gelişme ve sürdürülebilirlik üzerinde etkiler 
doğurmaktadır.  

Atıl alan geliştirilmesi (Brownfield vs. greenfield development): Bu çerçevede atıl 
alanlarda planlama sürecinin hızlandırılması, daha yüksek kat yapılmasına izin verilmesi türü 
araçlar kullanılmakta, tersinden yeşil alanlardaki gelişmeler sınırlandırılmaktadır. Yine vergi 
muafiyeti de tanınmaktadır. 

Sürdürülebilirlik teması içinde yeşil kent, dayanıklı kent, akıllı kent gibi çeşitli kent 
modellerinin geliştirildiği söylenmelidir. Bunlardan en az bilineni tanımlayarak bu bölümü 
bitirelim.  

Dayanıklı Kent (Resilient City): Dayanıklılık kavramı kendi fonksiyonları ve 
denetimini sürdürecek ve tehditleri bertaraf edecek şekilde ekolojik sistemin varolma 
kapasitesi/yeteneği olarak tanımlanmakta olup, kavram toplumsal /insani sistemlere 



 

 
 

uygulanmıştır. Buna göre dayanıklı bir kent riskleri bertaraf edip, afetin etkilerine direnmesi, 
bu etkilerden korunması ve temel işlevlerini ve yapılarını koruyup restore etmesidir. Risk ve 
kırılganlıkların sosyo-mekansal analizini dayalı bir kırılganlık matriksi, kentsel yönetişim 
bileşeni (ekolojik iktisat, hakçalık, kapsayıcılık (açıklık ve katılım), entegre yaklaşım olmak 
üzere dört ilke) oluşmaktadır. Planlama yaklaşımı ise kompaktlık, yoğunluk, sürdürülebilir 
ulaşım ve etkin hareketlilik, karma arazi kullanımı, sosyal karışım/ çeşitlilik, pasif güneş 
tasarımı ve aktif yeşillendirme bu kapsamdaki politikalardır.  

8.5. Değerlendirme 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının çevre boyutuyla dikkate alındığı Türkiye’de 
hazırlanan kalkınma planlarında büyük oranda çevre kirliliğinin önlenmesine dair politikalar 
çerçevelendirilmiştir. Doğal kaynakların etkin kullanımı meselesi ise 6. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ile gündeme gelmiştir. Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin uluslararası 
yaklaşımların ilk kez mevzuata girmesi, 1992 yılında düzenlenen Rio Konferansında imzaya 
açılan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin imzalanarak yürürlüğe 
girmesiyle söz konusu olmuş ve bunu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi takip etmiştir. 

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sınırlı ve dar kapsamlı anlayış 
genişletilmiştir: İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı ile doğal ve kültürel varlıklar ile 
çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esası kabul edilmiştir. 
Çevreye duyarlı üretim süreç ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ilkesi 
plana yansıtılmıştır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluğun, sürdürülebilir büyüme ve 
istihdam, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikalarıyla birlikte başta özürlüler, yaslılar, 
kadınlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış 
kesimlerin ekonomik, sosyal ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayacak hizmetler 
sunulması ilkesi benimsenmiştir. 

Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda önemli gelişmelerden biri de 1992 Rio 
Konferansının bir ürünü olan Gündem 21’in UNDP desteği ile ve IULA-EMME eş 
güdümünde uygulamaya geçirilmesidir. Bu projeler neticesinde “sürdürülebilir kalkınma” 
kavramına 5393 sayılı yeni belediye yasası’nda yer verilmiştir. Bu yasayla kurulmuş olan 
“kent konseyleri” ile yurttaşların yerel yönetimlere katılımları ile sürdürülebilir kalkınma 
arasında bir bağ kurulmuştur. Belediye Yasasının 76. maddesinde Kent Konseyi’nin 
sürdürülebilir kalkınma, çevre hassasiyeti, katılım ve yetki devri prensiplerini hayata 
geçirmek için” çalışacağı belirtilmiştir. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılı 
Faaliyet Raporu’nda sürdürülebilirlik İstanbul’un dünya kenti olması için siyasi istikrar ve 
şehir güvenliği sağlamak bağlamında karşılık üretmiştir. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilirliğin 
doğal kaynakların uzun süreli kullanımı ile ilgisi fazlaca kurulmamıştır (Perouse, 2015: 231-
232). 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 2006 yılında yapılan bir düzenleme ile sürdürülebilir 
kalkınma prensibi girmiştir.  

Mevzuattaki bu gelişmelere rağmen sürdürülebilirliğin bir “makyaj” ve “herşeyi 
kapsayan ama hiçbirşey anlatmayan bir boş gösteren” mahiyetinde kaldığı yaygın bir 



 

 
 

değerlendirmedir. Aykan (2015: 242), merkezi yönetimin sürdürülebirliği yok saydığı, 
ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda Ankara’yı, İstanbul’u devasa bir inşaat ve tüketim 
alanı olarak kurgularken, sürdürülebilirliği tümüyle devre dışına çıkardığı kanaatindedir. 
Örneğin 3. boğaz köprüsü gibi büyük ölçekli bir proje çevre etki değerlendirmesi dışına 
çıkarılmıştır. Aykan’a göre büyükşehir belediyesi tarafından kullanılan sürdürülebilir 
kentleşme, yeşil İstanbul gibi ifadelerin ise “yeşil aklama (greenwashing) 15  olduğu 
kanaatindedir. Kentsel dönüşümün önemli aktörü olan TOKİ’nin sürdürülebilirliği kentsel 
dönüşüm projelerinin yoksulluğu giderme hedefini gütmesi ile ilişkilendirmektedir. Ancak bu 
yönden TOKİ’nin karnesi oldukça kötüdür: sosyal ve kültürel sermayeyi tahrip eden 
Sulukule, Bezirganbahçe gibi alanlardaki kentsel dönüşüm uygulamaları TOKİ eliyle 
yapılmıştır. Benzer şekilde tam da sürdürülebilirliği koruması beklenen Orman Bakanlığı 
Belgrat Ormanları içinde genişçe bir alanı Kemer Country yapmak üzere 88 yıllığına 
kiralayarak çelişkili bir uygulamaya imza atmıştır (Perouse, 2015: 240). Daha ilginç olan 
sürdürülebilirlik kapsamında yapılan en dikkat çekici uygulama yeşil binalar olup, İstanbul’da 
kayıtlı yeşil binaların %11’i de Fatih Ormanlarını kullanan Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde 
yer almaktadır. Proje bazlı, kısa vadeli yaklaşımlarla yapılan dönüşümlerin sürdürülebilirlik 
mantığına aykırı olduğu, kamunun çevreye herkese ait bir müşterek olarak değil de “devlete 
ait, tüketilmeye hazır bir mülk” gibi yaklaştığı, kentsel dönüşümde hakim olan büyüme ve 
rekabet arzusunun sürdürülebilirliği tehdit ettiği Perouse tarafından dile getirilmektedir 
(Perouse, 2015: 239-240). Belki de belirtilebilecek bir başka noktada tümüyle yıkıp yeniden 
yapmaya dayalı ve proje bazlı bir kentsel dönüşüm yaklaşımının ne derece sürdürülebilir 
olduğu tartışılması gereken bir başlıktır. 

  

                                                
15 Yeşil aklama 1960 sonrası gelişen çevreci duyarlılığa karşı kirli sanayilerin tüketicileri kazanmak için 

geliştirdikleri yanıltıcı pazarlama faaliyetlerine verilen bir isimlendirmedir (Aykan, 2015: 242). 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölüm sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğin ürettiği kentsel 
dönüşümün çerçevesini ortaya koymuştur. Sürdürülebilir kent yeşil kent, dayanıklı kent, akıllı 
kent gibi türlü veçhelere sahip olmakla birlikte, ekolojik ayak izi, kompaktlık, karma 
kullanım, eko kasabalar gibi bir çok yeni kavramı ve uygulama aracını gündeme 
getirmektedir. 

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk defa nerede tanımlanmıştır? 

2) Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Sürdürülebilir kalkınma bugünkü kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında 
denge arayışını yansıtır 

b) Sürdürülebilir kalkınma doğanın ihtiyaçları ile toplumun ihtiyaçları 
arasında denge kurar 

c) Sürdürülebilir kalkınma önce büyüme ve ekonomi anlayışının bir 
ürünüdür 

d) Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere üç 
sütunu vardır ve bu sütunlar arasında bölgesel farklılıklar ve kuzey/güney 
ayrışması olabilmektedir 

3) Sürdürülebilirliğin üç sütunlu modelini kim geliştirmiştir? 

a) John Elkington 

b) Gary Larsen 

c) Stuart L. Hart 

d) Alman Wuppertal Enstitüsü 

4) Prizma modelinde hangi hedef ilave olarak sayılmaktadır?  

a) Adalet 

b) Demokrasi 

c) Eko-verimlilik 

d) Erişim 

5) Myersen ve Rydin tarafından geliştirilen zayıf ve güçlü sürdürülebilirlik ekseni 
neye göre ayrışmaktadır? 

6) Sosyal seçim ve yeni ekonomi perspektiflerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir? 

a) Sosyal seçim yaklaşımı zayıf sürdürülebilirliğe, yeni ekonomi ise 
kuvvetli sürdürülebirliğe yakındır 



 

 
 

b) Sosyal seçim perspektifi ekonomik gelişme için çevreden ödün vererek 
optimum denge sağlanmasını öngörür, yeni ekonomi çevre ve ekonomi 
arasındaki çelişkiyi asgariye indirecek üretim ve tüketim kalıplarının 
oluşturulmasını hedefler. 

c) Sosyal seçim ekonomik büyüme sağlandıktan sonra yeniden dağıtımın 
gerçekleştirilebileceğini söyler. Yeni ekonomi ekonomik ve çevre sistemlerinin 
işlevsel olabilmesi için yeniden dağıtımı önşart olarak görür 

d) Sosyal seçim ufak tadilatlarla bir değişim öngörürken, yeni ekonomi 
kültürel bir değişimi öngörür 

7) Myerson ve Rydin’in kavramsallaştırması çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir? 
 

a. Kritik sermaye doğal bir sermaye türü olup, yenilemeyen sermayedir  

b. Sabit sermaye restore edilebilir bir doğal sermaye türüdür 

c. Takaslanabilir sermaye ikame edilebilir düşük kıymetli bir doğal sermaye 
türüdür.  

d. Zayıf sürdürülebilirlikte gelecek kuşaklara doğal sermaye yoğunlukla 
aktarılır. 

8) Ekolojik Ayak izi ne demektir? 
 

9) Aşağıdakilerden hangisi dağınık kent formunun sorunları arasında değildir? 
 

a) Yaygın arazi kullanımı 

b) Düşük konut-işyeri hareketliliği 

c) Yüksek enerji tüketimi 

d) Banliyöleşme  

10) Aşağıdakilerden hangisi 1990 sonrası sürdürülebilir kentsel dönüşümde öne çıkan 
unsurlardan değildir? 

a) Kompakt kent formu 

b) Eko kasabalar 

c) Atıl alanlarda yeniden arazi geliştirilmesi 

d) Bölgeleme 



 

 
 

Cevaplar 

1)Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Brundtland Raporu, 2)c, 3)a, 4)b, 5) doğal ve 
insan yapımı sermaye 6)d , 7)d, 8) şehirlerin tükettiği kaynakları üretebilmek ve 
yarattığı atığı bertaraft etmek için gerekli arazi büyüklüğü, 9) b, 10) d. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

9. SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde sosyal sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde kentsel dönüşüme 
bakılacak ve çeşitli sosyal sürdürülebilirlik uygulamaları kısaca değerlendirilecektir. Sosyal 
sürdürülebilirlik kavramı ile gündeme gelen başlıca uygulamalardan biri olan sosyal 
karışım/çeşitlilik politikasına odaklanılacaktır.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• Sosyal sürdürülebilirlik nasıl tanımlanmaktadır? Sürdürülebilirliğin sosyal amaçları 

nelerdir?  
• Sürdürülebilir topluluklara kurumsal yaklaşım nasıldır?  
• Sosyal karışım politikaları nelerdir?  
• Ülkelere göre sosyal karışım politikaları nasıl ayrışmaktadır? 
• İngiltere’de sürdürülebilir topluluklar oluşturmanın uygulama araçları nelerdir? 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Sürdürülebilirliğin sosyal 
amaçlarının neler olduğunu 
öğrenmek. 

 

 Sürdürülebilir topluluklara 
kurumsal yaklaşımları ayırt 
etmek. 

 

 Sosyal çeşitlilik 
politikalarını ve ülkelere 
göre farklılaşmasını 
ayrıştırmak. 

 

 İngiltere’de sürdürülebilir 
topluluk yaklaşımını ve 
uygulama araçlarını 
tanıtmak 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Sosyal sürdürülebilirlik (social sustainability), sosyal karışım (social mix), sürdürülebilir 
topluluklar (sustainable communities), sosyal hakçalık (social equity) 

  



 

 
 

Giriş 

Bir önceki bölümde öğrendiğimiz üç sütunlu sürdürülebilirlik modelinin en az 
tartışılan sütununu sosyal sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Kent literatüründe sosyal 
sürdürülebilirlik tartışması, büyük oranda çevre tartışmasından ayrıştırılmıştır. Sosyal 
sürdürülebilirliğin çevre konularını dışarda bırakmasının sürdürülebilirliğe bütüncül bir 
yaklaşım geliştirilmesine engel oluşturduğu söylense de (Evans vd. 2009), kavramın normatif 
içeriğinin olmaması nedeniyle sosyal sürdürülebilirliğin, çevre düşüncesinden beslendiği 
ifade edilmektedir. (Maloutas, 2003).  

Kentsel toplulukların sürdürülebilirliği meselesi oldukça eski bir meseledir. Plato’nun 
Atina’sından Marx’ın Manchester’ına kentsel eşitsizliklerin yıkıcı sosyal antagonizmalar 
üreteceği hep gündemde olmuştur. Ancak bu türden endişeler bugün biçim değiştirmiş ve 
daha yakıcı hale gelmiştir. Kapitalist kentleşmenin yaygınlaşması bir yandan şehirlerin formu 
ve ömrü konusundaki tartışmaları getirmiş diğer yandan da şehirlere dair kıyamet 
senaryolarına hız kazandırmıştır (Davidson, 2010: 873).  

Bu bölümde sosyal sürdürülebilirlik kavramı tanıtılacak ve sürdürülebilir topluluk 
oluşturmak amacıyla gündeme gelen başlıca uygulamalardan biri olan sosyal karışım 
politikalarına odaklanılacaktır. 

  



 

 
 

9.1. Sosyal sürdürülebilirlik kavramının tanımlanması 

Stren ve Polese (2000: 16-17) sosyal sürdürülebilirliği; “tüm nüfus gruplarının yaşam 
kalitesi iyileştirilerek sosyal entegrasyonun sağlanması ve aynı zamanda sosyal ve kültürel 
olarak farklı grupların birlikte yaşamasına duyarlı bir çevrenin oluşturulması için sivil 
toplumla uyumlu büyüme ya da kalkınma” olarak tanımlamıştır.  

Yiftachel ve Hedgcock (1993: 140), sosyal olarak sürdürülebilir şehrin “canlılığı, 
dayanışması ve sakinleri arasında ortak yer duygusu üretmiş” şehir olduğu 
düşüncesindedirler. Bu şehir aynı zamanda kronik politik istikrarsızlıktan uzak, 
kesimler/gruplar arası çatışmanın olmadığı ve keskin mekansal ayrışmanın yaşanmadığı 
şehirdir.  

Sosyal sürdürülebilirlik (Moulats 2003: 168), kavramının sosyal adalet ve eşitlik gibi 
radikal hedeflerden dayanışma, sosyal kaynaşma (cohesion), içerme (inclusion) gibi daha 
müphem amaçlara yöneldiği değerlendirmesi yapılmaktadır. Örneğin İngiltere’de kent formu 
ve konutla ilgili tartışmasında Bramley ve Power (2009: 32-33 ) sosyal sürdürülebilirlik 
kavramını sosyal hakçalık (hizmetlere, fırsatlara ve yapılara erişim) meseleleri ve topluluğun 
bizatihi kendisiyle ilgili sosyal sermaye ve sosyal kaynaşma gibi daha tanıdık kavramlarla 
içeriklendiren bir tanım önermişlerdir.  

Esasen tanımlarda kullanılan kavramlar dönemin iktisadi ve sosyal sorunlarından 
etkilenilmesi sonucudur. Sosyal sürdürülebilirlik ekolojik yıkım ve 1980’lerin sosyal devlet 
fonksiyonlarından geri çekilmenin sonuçlarına (yoksulluk, dışlanma, kutuplaşma, sosyal 
çelişkiler vb) paralel gelişen bir ilgidir ve sürdürülebilirliğin sosyal amaçları nelerdir? 
Sorusuna verilen cevaplarca şekillenen çok boyutlu bir kavramsallaştırma olup, 
sürdürülebilirliğe yönelen sosyal tehditleri bertaraf etmeyi amaçlamıştır.   

Hemen hemen herkes 1990’lı yıllara gelindiğinde Avrupa şehirlerinde dezavantajların 
belli mekanlarda yoğunlaştığı konusunda mutabıktır. En azından kısmen, son 20 yıldır birçok 
gelişmiş kuzey ekonomisinde eşitsizlik artmıştır (Silver, 1993; Barclay, 1995; Hills, 1995). 
Dezavantajlı kentsel alanlar orantısız şekilde yoğun bir yoksul nüfusu barındırmakta iken hem 
bu yoğunluk artarak sürmektedir hem de bu alanların sakinleri insani gelişme ve onurlu bir 
yaşam için gerekli olan piyasa fırsatlarına ve hizmetlere erişememektedir (Gershuny, 1993). 
Düşük gelir göstergelerden sadece biridir. Avrupa Komisyonu işsizlik ve iş gücü yapısındaki 
bölünmeden kaynaklı yüksek işsizliğin ürettiği sosyal dışlanma sorununu gelişen bir problem 
alanı olarak gözler önüne sermiştir (Commission of the European Communities,1993). Diğer 
yandan şehirlerde göç ile birlikte yaşanan çeşitliliğin ve çokkültürlü entegrasyon modelinin 
ürettiği sorunlar vardır. Sosyal sürdürülebilirlik ve buna dayalı programlar bu bağlamda 
ortaya çıkmıştır.  

Sosyal sürdürülebilirlik kavramının içeriğinin çok net olmaması eleştirilere de konu 
olmaktadır. Bu kapsamda, sosyal sürdürülebilirliğin içine her şeyi alabilecek bir kaptan daha 
fazla, sosyal politikada moda bir yaklaşımın daha ötesinde bir yer edinebilmesi için politika 
yapıcılar için mesul olacakları bir yol haritası verilebilmesi gereğine dikkat çekilmektedir. 



 

 
 

Net olan husus sürdürülebilirlik temasının artık sadece çevresel bir mahiyet 
taşımadığı, sosyal ve ekonomik boyutları da içerdiğidir. Diğer bir husus ise sosyal 
sürdürülebilirliğin hem çokkültürlülük hem de yeniden dağıtım çerçevesine işaret ettiğidir. Bu 
manada sosyal meselenin 1960’lı yıllardaki gibi sadece yeniden dağıtım meselelerine 
indirgenemeyeceği, ekonomik ve sosyo-kültürel eşitsizliklerin birlikte varolduğu ifade 
edilebilecektir.   

9.2. Sürdürülebilir Topluluklara Kurumsal Yaklaşım 

2005 tarihli ‘Bristol Accord’---AB üyesi ülkelerin sürdürülebilir topluluklara dair 
temel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Burda sürdürülebilir topluluklar şöyle tanımlanır: 

“İnsanların bugün ve gelecekte yaşamak ve çalışmak 
isteyeceği yerlerdir. Mevcut ve gelecekteki sakinlerin çeşitlendirilmiş 
ihtiyaçlarını karşılar ve yüksek kaliteli bir yaşama hizmet eder. 
Güvenli ve herkesi içericidir, iyi planlanmış, inşa edilmiş ve 
yönetilmektedir. Herkes için fırsat eşitliği ve iyi hizmet sunarlar”.  

Büyümenin ve istihdamın coğrafi olarak dengeli dağılımı, dengeli ekonomik gelişim 
ve kırda ve kentte sürdürülebilir toplulukların hedeflendiği belirtilerek, sürdürülebilir 
toplulukların temel karakteristikleri olduğu ifade edilir. Bunlar şöyledir: 

1. Ekonomik büyüme merkezi önemdedir ve ekonomik büyüme olmadan 
sürdürülebilir topluluklar inşa etmek olanaklı değildir.  
2. Sürdürülebilir topluluklara entegre yaklaşım benimsenir.  
3. Şehirlerin sürdürülebilir topluluklar içerisinde yüklendiği rol büyüktür. Başarılı 
şehirler bilgi ekonomisine dayalı yerlerdir. Ayrıca sürdürülebilir toplulukları bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü kültürel kimlikler sunarlar.  
4. Sürdürülebilir topluluklar mahalle dahil her düzeyde sosyal ayrışmayı önlerler. 
5. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimserler 
6. Bugünkü ve gelecekteki kuşakların sosyal, ekonomik, çevresel ihtiyaçları 
arasında denge gözetirler. 
7. Sürdürülebilir topluluklar farklı mekânsal ölçeklerde, mahalle, yerel, yönetim, 
şehir ve bölge düzeyinde tanınırlar. 

Ayrıca ‘Bristol Accord’ yerel şartlara ve dinamiklere uyumlu şekilde sürdürülebilir 
topluluk stratejilerinin benimseneceğini, standart bir yol olmadığını kabul etmekle birlikte 
hepsinin şu nitelikleri taşıması gerektiğini belirtir.  

a) Aktif, herkesi içerici ve güvenli: Bu kapsamda adil, hoşgörülü ve güçlü bir yerel 
kültür ve ortak topluluk faaliyetleri 
b) İyi yönetim: Etkili ve içerici katılım, temsil ve liderlik 
c) Erişilebilir: İnsanların iş ve hizmetlere eriştirecek entegre ulaşım ve iletişim 
altyapısı  



 

 
 

d) İyi hizmet: kamu- özel- topluluk ve gönüllü sektörler arasında insanların 
ihtiyaçlarına ve erişimine en uygun hizmetler 
e) Ekolojik duyarlı 
f) Canlı: çeşitlendirilmiş ve yenilikçi bir yerel ekonomi 
g) İyi tasarım ve iyi inşa edilmiş yapılı çevre 
h) Adil: Bugünkü ve gelecekteki kuşaklar ve diğer topluluklar arasında  

Kearns ve Forest’a göre sürdürülebilir topluluk; topluluk üyeleri arasında 
sürdürülebilir temas ve etkileşimi hedefler. Bu amaçla; Topluluğun hem nüfus (net göç) hem 
de siyasete katılımı bakımından nispeten istikrarlı olmasını önemser. Yine formel ya da 
enformel yerel kolektif kurumlara katılım, toplulukta güvenin geliştirilmesi, güvenlik ve 
topluluk aidiyeti geliştirmek, yer duygusu ve aidiyet geliştirmek bileşenleridir (Forest ve 
Kearns 2001).  

9.3. Kentsel politika olarak sosyal sürdürülebilirlik  

Çok farklı kentsel dönüşüm yaklaşımları “sosyal” boyut taşımaktadır. Bazı 
yaklaşımlarda kentsel dönüşümün yerel halkın ve faaliyetlerin soylulaştırılması ve yerinden 
edilmesi; yerel topluluktaki belli bir grubun sosyal dışlanmasına yol açması ve yerel 
toplulukların beceri ve nitelikleri ile uyumlu olmayan ya da düşük nitelikli işler üretmesi gibi 
olumsuz sonuçlarına odaklanmaktadır. Başka bazı yaklaşımlar ise kentsel dönüşümün pozitif 
sosyal sonuçlarını analiz etmektedirler. Dönüşümde sosyal sermayenin rolü; sorunların 
azaltılması ve halkın katılımının artırılması; yerel topluluğun imajının iyileştirilmesi ve suçun 
önlenmesi vb. Ancak yine de sosyal sürdürülebilirliğe bütüncül bir yaklaşım literatürde 
bulunmamaktadır. Daha çok politika geliştiren kurumlar eliyle ve uygulamalar üzerinden 
içerik şekillenmektedir (Colantonio ve Dixon, 2009).  

Son yıllarda birçok Avrupa şehri sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı hedefledi ve bu 
durum kavramın operasyonel kılınabilecek bir tanımını ve politika çerçevesini oluşturma 
zorunluluğunu getirdi. İngiltere’de sosyal sürdürülebilirlik Kentsel Rönesans ve 
Sürdürülebilir Topluluklar olmak üzere iki kulvarda yürütüldü. Kuzey Amerika’da ise 
doğrudan sosyal sürdürülebilirlik bir kısım şehirlerin politika gündemi halini aldı. Avustralya 
ve Yeni Zelanda’da sosyal sürdürülebilirlik tanımlı ve uygulanan bir kentsel politika kavramı 
oldu. 

Sosyal sürdürülebilirliği kentsel politikalarına uyarlayan şehirlerin ele aldığı meseleler 
çeşitlilik göstermektedir. Bunlar sosyal karışım/çeşitlilik (Vancouver-Kanada), yaşanabilirlik 
(Boulder, ABD), elverişli konut (Ottowa, Kanada), topluluk hizmetleri (Adelaide, Avustralya) 
ve sokak yaşamı (Dubai) gibi başlıklarda çeşitlenmiştir. Bu kadar çok çeşitlenme kavramın 
belirsiz alanına da işaret etmektedir (Davidson, 2010).  

Kavramı tanımlayanlar ile tanımlamayanların uyguladıkları politikalar ayrışmaktadır. 
Kavramı tanımlayanlar içinde en bariz bilinen şehir, şehir belediyesi ve metropolitan 
yönetimin birlikte uygulamaya koyduğu Vancouver, Kanada’dır. Sosyal sürdürülebilirliğin üç 
bileşeni vardır. Bunlar; ‘‘(1) konut, yetersiz gelir gibi temel ihtiyaçların geliştirilmesi; (2) 



 

 
 

bireysel öğrenme ve ve kişisel gelişim fırsatları oluşturulması, (3) etkileşimleri artıracak 
topluluk örgütleri ve ağlarının oluşturulması (City of Vancouver, 2005: 3). Şehir dört ayrı 
rehber ilke benimsenmiştir. Bunlar; a) hakçalık b) sosyal içerme ve etkileşim c) güvenlik d) 
uyum sağlayabilme.  

Kaliforniya San Gabrial şehri (City of San Gabriel, 2009) sosyal sürdürülebilirliği 
“mahalle korumasına ve topluluk inşasına yatırım” şeklinde tanımlamaktadır. Adelaide Şehri 
için ise yaşam kalitesini sağlama hedefi ile ilişkilendirilmiş; hakçalık, çeşitlilik, kurumsal 
entegrasyon, yaşam kalitesi ve demokrasi ve yönetişim ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. 
(Adelaide City Council, 2005: 2). Bu çerçevede kavramın içeriği birçok başkaca kavram 
tarafından doldurulmaktadır.  

Montreal kozmopolit bir şehir olmasına rağmen, son otuz yılda göçün yoğunlaşması 
ve çeşitlenmesi neticesinde alınan göçmenlerle demografik yapısının değişmesi ve sosyal 
sürdürülebilirliğin sağlanması sorunu ile karşılaştı. Anglophone- Francophone ayrımı 
(Fransızca ve İngilizce konuşan topluluklar) kentsel alanda da gözlenmekteydi ve bunlar aynı 
zamanda dinsel-dilsel-kültürel kendi kurumlarına da sahipti. Benzer durum göçmenler (Kuzey 
Afrika, Doğu Avrupa, Asya, Batı Hindistan vb.) için de sözkonusu oldu ve Montreal’e 3. 
Dünya ülkelerinden gelen göçmenlerin büyük oranda Quebec metropolitan alanına yerleşmesi 
ve etnik mahallelerin oluşumu Montreal’in 1990’lı yıllarda gündemini oluşturdu. Örneğin 
eski Yunan semti Sri Lankalı ve Latin Amerikalı göçmenlerle birlikte Yunanlıların nüfusun 
1/3ünü oluşturduğu çok etnili bir semte dönüştü. Bazı etnik gruplar özellikle bazı 
mahallelerde yer seçerken diğer bazıları da şehrin tamamına yayıldı. Ancak toplamda çok 
kültürlü mahalleler arttı. Bunların bir kısmı zengin bir kısmı yoksul, bir kısmı kent 
merkezinde bir kısmı çeperde olan mahallelerdir. Kamusal alanlarda temas olmasına rağmen 
gerçek bir sosyal gruplar arası etkileşim sözkonusu olmadığı tespit edilmektedir. Çokkültürlü 
mahalelerden kamusal alanlara kadar birlikte yaşamın nasıl sağlanacağı sorusu etrafında bir 
sosyal sürdürülebilirlik projesi uygulamaya geçirildi.  

Uygulamalarda sosyal sürdürülebilirliğin kime uygulanacağına ilişkin farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. Şehirler iki ayrı yol izlenmektedir. Birinci gruptakiler, sosyal 
sürdürülebilirliği sosyal refah işlevleriyle ilişkili şekilde hedef konusu yapan şehirlerdir ki 
bunlardan Danimarka/Aalborg evsizler ve daha dezavantajlı gruplarla ilişkili olarak sosyal 
sürdürülebilirliği gündem yapmıştır. Benzer şekilde Kolarado- Boulder’da sosyal 
sürdürülebilirlik strateji planında “hizmet sunulmayanlar”, “yaşlılar”, “gençler” ve 
“çocukları” hedefledi (City of Boulder, 2007) ve katılımı az, temsili az ve yetersiz hizmetten 
muzdarip kesimlerin kendilerini Boulder’ın bir parçası olarak hissedebilmelerini sağlayacak 
topluluk bağının canlandırılması için çaba sarfedildi (City of Boulder, 2007 p. 5). 

İkinci grup şehirler sosyal sürdürülebilirliği evrensel bir uygulanabilir bir politika 
kavramı olarak ele almaktadırlar. Bu kapsamda sosyal sürdürülebilirlik herhangi bir sınıf, 
dezavantajlı bir kesim ya da bir mahallenin meselesi ile sınırlandırılmadan, herkesin meselesi 
olarak kavranır ve uygulanır. Örneğin Bloomington/Minnesota’da sosyal sürdürülebilirlik 



 

 
 

“sosyo-ekonomik statüsü farketmeksizin herkesin ihtiyaçlarının karşılanması olarak” görüldü 
(City of Bloomington, 2009). 

Kentsel dönüşüm projelerinde ortaya çıkan on sürdürülebilirlik boyutu ve politika 
alanı şunlardır: a) Demografik değişim (yaşlanma, göç ve mobilite) b) eğitim ve beceri c) 
istihdam d) sağlık ve güvenlik e) konut ve çevre sağlığı f) kimlik, yer duygusu ve kültür g) 
katılım, topluluk güçlendirme ve erişim h) sosyal sermaye ı) sosyal karışım ve kaynaşma j) 
iyilik, mutluluk ve yaşam kalitesi (Colantonio ve Dixon, 2009)  

Sosyal sürdürülebilirlik temalarının kronolojik analizi hakçalık, yoksulluğun 
azaltılması, sosyal adalet, eğitim ve beceri gibi geleneksel temalardan kimlik, yer duygusu, 
‘sosyal sermaye/ağlar’, sosyal karışım ve kaynaşma gibi daha yumuşak ve ölçülemez 
kavramlara doğru bir geçiş yaşandığını göstermektedir (Colantonio ve Dixon, 2009).  

İçeriğinin bir sürü başka kavramla doldurulması, sürdürülebilirlik kavramının 
politikadaki sonuçlarının ölçülmesini de zorlaştırmaktadır (Evans 2008). Bazı yazarlar 
içeriğinin net bir şekilde önceden tanımlanmamasını ve yüzer gezer kavram olarak 
tutulmasının politika yapmanın zorunlu bir yönü olduğunu ifade etmektedirler.  

Bazı akademisyenler sürdürülebilirlik hareketini siyaset dışı olması nedeniyle 
eleştirmektedirler. Örneğin Swyngedouw (2007: 14) çevresel konular ve onların politik 
“çerçevelemesi” olarak sürdürülebilirliğin siyaset sonrası ve demokrasi ötesi bir durum 
yarattığı ve gerçek bir çevre siyaseti yapacakların bu ihtimallerini ortadan kaldırmakta olduğu 
iddiasındadır: 

“Siyaset sonrası toplumda, iktidar için rekabet eden farklı 
partiler arasında cisimlenen küresel ideolojik vizyonların çelişkisi 
aydınlanmış teknokratlar ve liberal çokkültürcülerin işbirliği ile yer 
değiştirir; çıkarlar arasında müzakere yoluyla bir mutabakata ulaşılır 
(Swyngedouw, 2007: 24). 

Roger Keil benzer bir eleştiriyi dile getirmektedir: Ona göre sürdürülebilirlik ve 
ekolojik modernleşme meselesi Fordist- Keynezyen birikim rejiminin çözülüşü ve 
Amerika’nın hegemonyasında küreselleşmiş, post-fordist neo liberal rejimin açığa çıkışı ile 
yakından ilgilidir (Keil, 2007: 61).  

Bu eleştiriler kapsamında Davidson (2010) sosyal sürdürülebilirliğin cari durumunu 
ortaya koymak gerektiğini ifade etmektedir. Sosyal sürdürülebilirlik Keil ve Swyngedouw’un 
eleştirdiği daha geniş sürdürülebilirlik gündemi ile sıklıkla iç içe geçmiştir. Ayrıca sosyal 
sürdürülebilirlik gündemi normatif siyasetle fazlaca ilgilenmemektedir. Bu kapsamda 
yöneltilen bir başka eleştiri ise sosyal sürdürülebilirlik gündeminin çevre meselelerinden 
bağımsız ve “nasıl bir toplumda/şehirde yaşam sürdürmek istiyoruz” gibi normatif soruları 
devre dışı bırakarak “toplumumuzu/şehrimizi nasıl sürdürürüz?” sorusuna odaklanmakta 
olduğudur. 



 

 
 

Sosyal sürdürülebilirlik literatürü büyük oranda politika seçeneklerine ve teknokratik 
meselelere indirgenmiş durumdadır: bu türden konular yeniden dağıtım, iktidar, sosyal 
değişim temelli siyasetten büyük oranda uzaklaştırılmıştır. Kimilerine göre sosyal olarak 
sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması vatandaşların bilgilendirilmesi ve politik iradenin 
olması halinde bir ütopya değildir. Ancak Zizek (1999; 2006) liberal demokrasilerin politik 
çelişkileri kültürel farklılıklara ve vatandaş katılımına indirgediği iddiasındadır. Artan 
eşitsizlikler, yoksullaşma, borçlanma gibi meseleler yeniden dağıtım meseleleri ile karşı 
karşıya gelmek istemeyen daha çok teknokratik ve bürokratik çözümler arayan popülist 
mücadelelere dönüştürülmektedir. Zizek’in haklı olduğunun kabul edilmesi halinde politik 
iradeden daha çok eşitsizliği gidermeyi hedefleyen politik mücadelelere ihtiyaç olduğu açıktır.  

9.4. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Sosyal Karışım (social mix) 
Politikaları 

Sosyal sürdürülebilirlik içinde sosyal karışım politikaları ağırlıklı yer tutmaktadır. 
“Sosyal karışım” (social mix) politikaları, belli bir yerleşim bölgesinde ikamet eden 
yerleşimcilerin sosyo-ekonomik ölçütler açısından çeşitlendirilmesi aracılığıyla bireylere 
sunulan fırsatların artırılması ve bölgede sosyal bir uyum/denge kurmaya dair bir girişim”dir. 
(Arthurson, 2012; Atkinson, 2008; Silver 2013). Ancak sosyal karışım/çeşitlilik politikaları, 
ailelerin gelir farklılıklarını temel alabileceği gibi, yerleşimci nüfusun yaş, ırk, etnisite, din ya 
da mezhep gibi farklı belirleyicilere dayalı olarak karıştırılmasını da içerebilmektedir 
(Arthurson, 2012).  

Sosyal karışım politikalarında tüm şehri ve kentli nüfusun yaşam kalitesini artırmayı 
hedefleyen genel uygulamalar görülmekle birlikte özellikle dezavantajlı bölgelere ve 
dezavantajlı kesimlere yoğunlaşılmaktadır. Dezavantajlı grupların belirli yerleşim 
bölgelerinde yoğunlaşmasını önleyerek, bunun neden olduğu varsayılan toplumsal sorunları 
mümkün olduğunca azaltabilmek amaçlanmaktadır. Alt gelir grubundaki ailelerin yaşadığı 
bölgelerin orta ve üst gelir gruplarının yaşadığı yerlere göre, daha düşük kamusal hizmet 
kalitesine sahip ve ailelere sunulan yaşam olanaklarının daha sınırlı olduğu ortaya 
konmaktadır (Kintrea, 2013: 133-134). Bu bölgeler, bilhassa okul terk oranları, çocukluk 
dönemi başarısı/gelişimi, iş bulabilme imkânları, suça eğilimlilik ve sosyal hareketlilik gibi 
göstergeler bağlamında buralarda yaşayan ailelere belirgin dezavantajlar getirmektedir 
(Manley vd., 2011: 3).  

Esasen kökeni itibariyle bir mahallede dezavantajlı kesimlerin yoğunlaşmasının sosyal 
uyumu tehdit edeceği tezi sosyal karışım politikasını şekillendirmiştir. Bu perspektiften, 
karma topluluklara ilişkin varsayım sınıflar arasındaki yakınlığın ilişki inşasına yol 
açacağıdır. Bu nedenle orta sınıfın rol modeli olarak işçi sınıfını uyumlu bir toplum yaratmak 
için gereken uygun davranış biçimleri üzerinde eğiteceği düşünülüyordu. Birçok dokümanda 
mülkiyet karması sosyal etkileşimin, sosyal karışımın ve daha geniş çerçevede sosyal 
kaynaşmanın ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmanın araçları olarak anlatılmaktadır. 
Mülkiyet çeşitliliğinin “sivilleştirici” “modernize edici” boyutu orta sınıf ile etkileşime ve 
temasa giren yoksulların onları rol model alacağı ve davranışlarını değiştireceği varsayımına 



 

 
 

dayanır (Atkinson & Kintrea, 2000). Buna göre, ayrıca, bir mahalledeki sosyal karışım, 
mekânsal entegrasyonu artırıp, orta sınıflar ve işçi sınıfı arasında ilişkileri şekillendirir, 
böylece dar gelirlilerin sosyal sermayelerini zenginleştirip zenginlerle olan zayıf bağlarını 
kuvvetlendirerek yukarı yönlü sosyal hareketliliğini iyileştirir. Farklı sosyal ve etnik grupların 
bir arada yaşamasının da, sosyal bağların ve karşılıklı hoşgörünün güçlendirilmesine yönelik 
olumlu bir katkı sağlayacağı da varsayılmaktadır (Fraser vd., 2012; Atkinson, 2008).  

Sonraki dönemde sosyal karışım söylemi sosyal uyumu sağlayıcı bir araç olarak 
algılanmaktan uzaklaştı ve yoksulluk kültürü tezi ile ilişkili sorunlara işaret etmek için 
kullanıldı. Yoksul ailelerin çoklu aile projeleri etrafında belli mekanlarda yoğunlaştırılması 
işsizlik, ilaç bağımlılığı, refah bağımlılığı gibi ağır sorunlara ve “alan etkisine” yol 
açmaktaydı (Brophy ve Smith, 1997: 5). Alan etkisi belli bir mahallede yaşamanın yaşam 
fırsatları üzerindeki bağımsız etkisidir (Atkinson ve Kintrea, 2004: 438). Dolayısıyla farklı 
gelir gruplarının karışımı ile sosyal karışım sürdürülebilir bir mahalle oluşturmak suretiyle 
alan etkisine reaksiyon olarak algılanmaktadır.  

Sosyal karışım,/çeşitliğin ayrıca üç temel sav etrafında olumlandığı görülmektedir. 
Bunlar (Van Kempen & Bolt, 2009):  

Mahalleyi savunmak savı: Orta sınıflar kamu kaynaklarının güçlü destekçileri 
olduğundan, sosyal olarak çeşitlilik gösteren toplulukların orta sınıfsız topluluklara göre daha 
yüksek bir gelir ürettiği, 

Güçlü yerel ekonomi savı: Mülkiyet tipi ve sosyo-ekonomik olarak çeşitli 
toplulukların, yoksulluğun yoğunlaştığı mahallelere nispetle daha güçlü bir yerel ekonomi 
oluşturacağı, 

Ağlar ve temaslar savı: Sosyal çeşitliliğin sosyal kaynaşmayı kuvvetlendireceği, 
sosyal çeşitliliğin olduğu yerlerin türdeş banliyölerle mukayese edildiğinde çocukları hayata 
hazırlamakta daha uygun bir ortam sunduğu (Van Kempen & Bolt, 2009), şeklindedir. 

İngiltere’de 1998 yılında mimar ve plancılardan oluşan “Kent Görev Gücü” kentsel 
krizin nedenlerini analiz etmek ve şehre insanları geri getirecek çözümleri önermek üzere 
Kentsel Rönesans olarak adlandırdıkları bir Beyaz Rapor oluşturdu ve bu Rapor yeşil 
politikasına fazla yer vermemesi nedeniyle eleştirilince 2003 yılında yenilenerek 
Sürdürülebilir Topluluklar adı ile ulusal politika söylemine egemen olmaya başladı (Urban 
Task Force, 1999, Colomb, 2007 ). Sürdürülebilir Topluluklar ile “insanların bugün ve 
gelecekte yaşamak ve çalışmak isteyeceği yerler” oluşturmayı amaçlamış ve en temelde üç 
tema etrafında meşrulaştırılmıştı. Bunlar: iyi bir kentsel tasarım, sosyal içerme ve sosyal 
karışım/çeşitlik ve yerel topluluktu. Bu politika çerçevesinde merkezden dışarıya yönelen 
kentleşme sürecinin iç şehirde yarattığı derin yoksunlaşmayı dengelemek için sosyal ve 
işlevsel bir çeşitlilik üretilmesi; bu kapsamda da sosyal karışım politikası ile insanların konut 
tercihlerinin ve kentli yaşam biçimlerinin değiştirilmesi; sosyal çeşitliliği (social mix), 
sürdürülebilirliği, bağlantılığını, yüksek yoğunlukları, yürünebilirliği, yüksek kaliteli sokak 
cepheleri ile banliyölerdeki kültürel, ekonomik ve sosyal sermayesi yüksek, genç 



 

 
 

profesyonelleri, çocuksuz, çift kariyerli yeni orta sınıfı şehre geri getirilmesi ve karma 
topluluklar oluşturulması hedeflendi. (Colomb, 2007). Beyaz Kent Raporunda (Urban White 
Paper) “çeşitlilik/karışım (mix)” hem kullanımların, işlevlerin hem de sosyal yapının 
çeşitliliği/karışımı olarak önerilmiştir.  

Aşağıdaki tabloda farklı sosyal karışım politikalarının Atkinson (2008) tarafından 
geliştirilen sade bir tasnifi sunulmaktadır.  

 

Seçici Uygulama 
(Belli grupları ve 
alanları hedeflemek) 
Yoksul mahallelerde 
sosyal çeşitliliği 
artırmak ve büyük 
ölçekli bir yerinden 
etme yaratmamak 

Genel Uygulama 
(Tüm şehri ve kent 
nüfusunu 
hedeflemek) 
Herkesin yaşam 
kalitesini artırmak 

Sosyo-ekonomik karışım 
(gelir, eğitim ve meslek/ 
sosyal sınıf statüsü 
karışımı) 

İngiltere, Belçika, 
Fransa 

İsveç 

Etnik karışım  
(etnik grupların ve 
azınlıkların 
yoğunlaşmasını önlemek) 

Amerika, Hollanda Finlandiya 

Tablo 1: Sosyal karışım politikaları (Atkinson, 2008) 

Sosyal karışım sağlamaya yönelik uygulama örnekleri, genellikle, dezavantajlı 
bölgelerin kentsel dönüşüm uygulamalarıyla fiziksel olarak yeniden yapılandırılması; 
bölgedeki konut fiyatlarının yükseltilmesi; kiracılara ev satın alabilecekleri maddi imkân ve 
teşvikler sağlanması; ve/veya belirli bir bölge nüfusunun devlet eliyle bilfiil yeniden 
düzenlenmesi (zorunlu göç, yerinden etme, vb.) gibi yolları izlemektedir (Arthurson, 2012; 
Hamnett, 2003; Silver, 2013; Atkinson, 2008).  

Amerika ve Avrupa ülkeleri arasında sosyal karışım programlarının farklılaşmasında 
Amerika’da mekansal ayrışmanın ırk temelli oluşması ve Avrupa’da özellikle İskandinav 
ülkelerinde kurumsallaşan refah devleti geleneğinin olmaması nedeniyle daha derin 
eşitsizlikler yaşanması belirleyici olmuştur. Amerika’da kamu sektörü konut üretiminde 
neredeyse pay sahibi değildir. Bu çerçevede cari konut mülkiyet tipi (kiralık, mülk ve kamu 
konut stoku), kamunun konut sektörü içindeki payı sosyal çeşitlilik programlarının 
farklılaşmasında etken olmaktadır. Konut piyasasına müdahale de üç strateji 
uygulanmaktadır: müreffeh kesimlerin yoksul mahalleye çekilmesi (dilution); yoksulların 
müreffeh mahallelere taşınması (dispersal) ve yeni gelişme alanlarında belli bir düzeyde dar 
gelirliler için elverişli konut üretimini şart koşarak, müreffeh ve yoksulların birlikte 
yaşamalarını teşvik etmek. 

ABD’de özellikle «kentli sınıfaltı» kesimin sorunları ile ilintili olarak geliştirilen 
sosyal çeşitlilik politikaları dezavantajlı diğerleri ile birlikte yaşamanın yaşam fırsatları ve 

Politika Hedefi 

Sosyal karışım 

algısı 



 

 
 

beklentileri olumsuz etkileyerek yoksulluk kültürü ürettiği tezinden beslenir. Yoksulluk 
kültürü tezi emek piyasasının dışındaki bireylerin kendilerinin dezavantajlı maddi 
koşullarından sorumlu olduğu iddiasına dayanır. ABD’de kupon yöntemi ile yoksulluğun 
yoğunlaştığı alanlardan daha müreffeh alanlara taşınmayı teşvik eden örneğin «Hope», 
«Moving to Opportunity» gibi adlandırmalarla çeşitli sosyal hareketlilik programları vardır. 
Ayrıca «ilave yoğunluk (density bonuses)» uygulaması da dar gelirlilere konut üretimi için 
ABD’de kullanılan uygulama araçlarından biridir. 

“Bir sosyal karışım/çeşitlik politikası olarak soylulaştırma” (gentrification) 
Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde 
özellikle iş ve finans sektörlerinin hızla büyüdüğü şehirlerde, orta gelir grubu aileleri dar 
gelirli grupların yerleşim bölgelerine çekebilmek için uygulanmaktadır. Bu kaynaştırma 
uygulamasıyla, dar gelirli ailelerin hem sosyal ve kültürel sermayeye hem de siyasi ve iktisadi 
kaynaklara erişimlerinin yeni komşuları sayesinde artacağı varsayılmaktadır (Fraser vd., 
2012). 

Avustralya ve Birleşik Krallık’ta sosyal çeşitlilik nosyonu sosyal konut alanlarındaki 
sosyal dışlanmayı önleyebilmek amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarına iliştirilmiştir.  

Avustralya’da daha dengeli bir sosyal çeşitlilik sağlamak için mülk konut sayısı 
artırılarak konutta mülkiyet çeşitlendirmesi yapılmaktadır. Bu genelde sosyal konutların 
yıkılıp yerine daha yüksek gelirli kesimleri alana çekecek özel konutların yapılması ile 
uygulanır. Ayrıca Birleşik Krallıkta ve Avustralya’da o yerde oturan kiracılara özel satışlar 
yapılmaktadır. Konut satın alma hakkı (right to buy) ile orta sınıfların yerleşmesi 
sağlanmaktadır. Birleşik Krallıkta planlama ve fon kullandırma mekanizmaları mülkiyet 
çeşitliliği yaratmakta kullanılmakta olup, fondan yararlanmak için mülkiyet çeşitliliği 
sağlamak önkoşul haline getirildi. 

Kanada’da da sosyal çeşitlilik sosyal konutların yıkılıp, karışık mülkiyetli binalar inşa 
edilmesi ve bazı kiracıların yandaki konut bölgesine yeniden yerleştirilmesi ile 
gerçekleştirilmektedir.  

2005 varoş ayaklanması sonrasında Fransız sosyolog Jacques Donzolet, sosyal 
kaynaşmanın sağlanması, yoksulluğun mekânsal yoğunlaşmasına işaret edilmesi ve kentsel 
alanlarda mekânsal, sosyal etnik ayrışmayla mücadele gibi kentsel politikalarda sosyal 
karışım kavramının sıklıkla kullanıldığına işaret eder (Donzolet, 2006: 78). Fransa’da kavram, 
iki tür politikaya dönüştürülmüştür: tüm yerel yönetimlere asgari üretmek zorunda olduğu 
sosyal konut kotası, her komüne 2020 tarihine kadar konut stokunda %20 oranında sosyal 
konut yapma şartı getirilmiştir ve orta sınıfın yoksul mahallelere geri gelmesini 
cesaretlendirici seçici yıkımlar ve konut farklılaştırılmaları önermiştir. Nihai hedef, farklı 
gelir gruplarının birlikte yaşamasını teşvik etmekten daha çok, mülk konut sahipliğini 
artırmaktır (Donzolet, 2006: 93).  



 

 
 

9.5. Sosyal Karışım Politikasının Değerlendirilmesi  

Sosyal karışım/çeşitlilik politikalarının yoksulluk ve ırkçılığa yol açan yapısal 
nedenlerle ilgilenmemesi en sık dile getirilen eleştirilerdendir.  

Sosyal çeşitliliğin sosyal etkileşimi sağlamaktan daha çok ayrışmayı körüklediği başka 
bir eleştiridir. Mahallenin çeşitliliği ile sosyal kaynaşma arasındaki ilişkiyi analiz eden birçok 
çalışmada mahalle çeşitliliğinin sosyal kaynaşmayı azaltıcı sonuçları ortaya konulmaktadır. 
Fiziksel olarak yakınlaşmanın yaşam biçimleri olarak yakınlaşma sağlanamadığından 
etkileşim üretmek konusunda fazlaca başarılı olmadığı değerlendirmeler arasındadır.  

Örneğin İngiltere’de Kentsel Rönesans/ Sürdürülebilir Topluluklar projesi kapsamında 
uygulanan mülkiyet çeşitlendirmesinin daha sürdürülebilir bir topluluk üretmediği tespit 
edilmiş, (Hulme-Manchester’da Williams ve Daly tarafından yapılan 2006 yılı araştırması) 
temel sebep olarak alandaki dengesiz yaş ve hanehalkı komposizyonunu değiştirememesi 
belirtilmiştir. Başka amprik kanıtlar kesimler arasında çok az etkileşim gerçekleştiğini 
göstermektedir. Londra’da iç semtlerin sosyal sınıf kompozisyonu 30 yıl öncesine göre daha 
çeşitli hale gelmiş olsa da yerelde mikro ayrışmanın daha derin olduğu ifade edilmektedir 
(Hamnett, 2003: 177). Fiziksel olarak yanyana ama sosyal-kültürel olarak çok uzak mekanlar 
mozaiği oluştuğu; kent merkezleri hızla dönüşmekle birlikte kentsel krizin devam ettiği: yeni 
apartmanları, loftlarda yaşayan “müreffeh kesimler” ile standart altı konutlarda yaşayanlar 
arasındaki ayrışmanın daha dikkat çekici olduğuna işaret edilmektedir.  

Eleştiriler arasında dile getirilen bir başka konu da sosyal karışımın kapsamıdır: 
mülkiyet çeşitliliği farklı sosyo-ekonomik grupları fiziksel olarak yaklaştırmaktadır ancak bu 
kamusal mekânların, okulların, alışveriş yerlerinin ve kamu hizmetlerinin çeşitliliğini 
getirmektedir. Eski ve yeni iç şehirdeki sosyalleşme mekânları sıklıkla birbirinden ayrıdır. 
Etniklik ve etnik çeşitlilik/karışım meselesi gündem dışına itilmiştir ve bu çerçevede mülkiyet 
karışımının tek başına sürdürülebilir topluluk oluşturmasının olanaklı olmadığı, karışımın 
ölçeği ve kapsamına yeteri dikkat verilmediği yöneltilen eleştiriler arasındadır. Yine 
uygulamanın yoksul mahallelere orta sınıfların çekilmesi yönünde olması ve tersine bir 
hareketliliği içermemesi eleştirilmektedir (dispersal); yani orta sınıf mahallelere yoksulların 
yerleştirilmeleri (Donzolet, 2006:120). İngiltere’de “karma topluluklar” yaklaşımının pek çok 
diğer ülke gibi “mülkiyet tipi ve konut tipi karmasına” indirgenmesi de olumsuzlanmaktadır 
(Combo, 2007 ) 

Avrupa (özellikle Birleşik Krallık ve Hollanda) ve Amerika’da hala “farklı çeşitlilik 
türlerinin avantajları ve dezavantajları, çeşitliliğin ölçeği ve düzeyi ile çeşitlilik temelleri 
konusunda” yaygın bir mutabakat oluşamamıştır. Çeşitlilik ölçeği konusunda blok, site, 
sokak, mahalle, ilçe sorgulaması süregiderken; mülkiyet türü, gelir, sosyo-ekonomik statü, 
etnisite ve/veya yaş grupları gibi çeşitlilik temellerinin hangisinin önemsenmesi gerektiği 
tartışılagelmektedir.  

Sosyal karışımın hangi ölçekte uygulanacağı konusundaki araştırmalar ise aynı binada 
düşük ve yüksek gelir grupları arasında çok sınırlı bir etkileşim gerçekleştiğini 



 

 
 

göstermektedir. Sakinler arasındaki etkileşim daha çok oyun parkında, apartman koridorunda, 
gönüllü faaliyetler de oluşmaktadır. Amerika’da New York, Şikago ve Kaliforniya 
örneklerinde yapılan araştırmalarda benzer şekilde gelir çeşitliliğinin sosyal etkileşimler ve 
ağlar üzerinde çok sınırlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Coşkun ve Duman, 2014:38). 

Belirtilmesi gereken bir konu da Amerikan tipi yaşam tarzında özel araç sahipliliği 
yaygın, kamu taşımacılığı zayıf, kamusal alanlar oldukça sınırlıdır. Alışveriş merkezleri gibi 
yerler sosyal kesimler arası etkileşimlerin merkezinde yer almaktadır. Avrupa’da ise kamu 
taşımacılığının yaygın olması, kamusal alanların ve mekanların çokluğu etkileşim ve 
temasların buralarda gelişmesine daha fazla imkan sağlamaktadır. Batı dışı toplumlarda 
mahalle ve sokak bu türden etkileşimleri sağlayan önemli mecralardı. Bugün mahallenin ve 
sokağın kaybı meselesi de uluslararası kurumların da sosyal sürdürülebilirlik bağlamında 
tartıştığı bir konuyu oluşturmaktadır.  

Aslında sosyal karışım yaklaşımı daha çok babanın çalıştığı aile tipini esas almaktadır. 
Modern orta sınıflar anne ve babanın birlikte çalıştığı ailelerden oluşmaktadır. Orta sınıflar 
istihdamda olduklarından etkileşim için kısıtlı zamana sahiptirler, mahalli hizmetleri 
kullanımları da sınırlı olmakta, çocuklarını mahalle dışındaki okullara gönderme eğilimi 
taşımaktadırlar. Bu hususlar da etkileşimi azaltmaktadır. Keza yine orta sınıflar daha çok eski 
mahalleleriyle etkileşimlerini korumaktadırlar (Van Kempen & Bolt, 2009). Dolayısıyla tek 
başına sosyal karışım politikasının beklenen etkileşim etkisini üretemeyeceği 
değerlendirilmektedir. 

9.6. İngiltere’de Geliştirilen Uygulama Araçları  

Milenyum Toplulukları 

İngiliz Ortaklığı (English Partnership) ve Topluluklar ve Yerel Yönetim Departmanı 
(DCLG) ortaklaşa olarak örnek sürdürülebilir topluluk geliştirilmesini hedefledi. Amaç  yerel 
yönetimler ve inşaat sektörünün tasarım ve inşaat pratiğinin sürdürülebilirlik çerçevesinde 
deneysel olarak bilgisini aktarabilmekti. Bu program 1997’de başlatıldı ve 7 ayrı alanda 9000 
ekolojik konutu (ecohome) kapsadı. Sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde; a) iyi ulaşım 
bağlantıları b) enerji etkinliği c) karma konutlar d) yeni istihdam fırsatları e) topluluk katılımı 
başlıca yerleşim ölçütleri olarak benimsendi.  

Kentsel Alanı Yenileme Programları 

Bölge Kalkınma Ajanslarının belirlediği bölgesel kalkınma stratejileri çerçevesinde 
sürdürülebilir topluluklar oluşturmak hedefine dönük dönüşümün gerçekleştirileceği alanlar 
listesi şöyleydi: (Tallon, 2010) 

Ø En yoksun bölgeler (Çoklu Yoksulluk Göstergesi ile belirlenmiş) 
Ø Kapanmış kömür /maden alanları 
Ø Kentsel yeniden yapılandırma şirketlerinin bulunduğu alanlar 
Ø Büyük konut alanları- (Güney Doğu’daki) 



 

 
 

Ø Kuzey Gelişme Koridoru ve diğer bölgeler arası inisiyatifler 
Ø Stratejik atıl alanlar, terkedilmiş sanayi alanları 

Bölge Kalkınma Ajansları yarattıkları istihdam, alana çektikleri özel yatırımlar, atıl 
alan kazandırma ve yaptığı işlerde gösterdiği performansa göre fonlardan yararlanıyordu. 
Bölgesel kalkınma ajansları özel sektörle de birlikte çalışmaktadır. Alanın/arazilerin satın 
alınmasından, boşaltılıp kullanıma hazır hale getirilmesine, ortak girişim ya da özel sektör 
öncülüğünde arazinin geliştirilmesine kadar doğrudan süreçte yer almaktadır (Tallon, 2010) 

Kentsel Yeniden Yapılandırma Şirketleri (Urban Regeneration Agencies) 

Sürdürülebilir bir dönüşüm programının yerel düzeyde yaratılması koşullarının neler 
olduğu yönündeki araştırma, etkin ortaklıkların ne derece önemli olduğunu gösterdi ve temel 
paydalarını bir araya getirmek için Kentsel Yeniden Yapılandırma şirketleri oluşturuldu. 3 
pilot proje işi ile başlandı (Shaffield, Liverpol, Mancester) ve 2008’de 22 şirket kuruldu. 
Bunlar özel sektör güdümündeki yapılar olup, bir alandaki yatırım ve gelişimi 
eşgüdümlemektedir. Bölge Kalkınma Ajanslarınca fonlanmakta olup, belli bir alanda 10-15 
yıl gibi sınırlı bir süre ile kurulmaktadır. Planlama, kamulaştırma yetkileri olmayan ve daha 
çok piyasanın başarısız olduğu alanlarda gelişmeyi başlatmak için oluşturulan eşgüdüm 
yapılarıdır. Fiziksel gelişme ve atıl alanların şehre geri kazandırılması öncelikli faaliyetlerini 
yürütmektedirler.  

Konut Piyasası Yenileme Programı (2002-2011) 

İşçi Parti’sinin nasıl ilk döneminin yıldız programı Yerel Topluluklar İçin Yeni 
Anlaşma ise ikinci Hükümet döneminin yıldız programı da Topluluklar ve Yerel Yönetimler 
Departmanınca 2002 yılında ilan edilen ve 2011 yılına kadar uygulamada kalan Konut 
Piyasasını Yenileme Programıdır. İngiltere’nin ekonomik olarak büyüyen yerlerinde konut 
talebine ilişkin bir sorun yaşanmazken, kömür madenleri kapanan, tekstil sanayisi çöken 
özellikle İngiltere’nin kuzeyinde ve Ortatopraklarda gerek bölgesel ekonomik gerileme ve 
yeniden yapılanma, gerekse de nispeten zenginlerin olduğu alanlardaki konutlarla rekabet, 
bazı alanların insansız ve yatırımsız kalmasına yol açtı ve ciddi sayıda konut atıl kaldı. Bu 
bağlamda düşük konut talebi ve konutların terkedilmesi sorunu karşısında köhne konutları 
yıkmak, mevcutları iyileştirmek (refurbishment) ve yeni konut inşa etmek ve çevre 
düzenlemeleri yapmak suretiyle konut piyasalarını iyileştirmek için geliştirilmiştir 
(Cullingworth, 2015). 

Program alt bölgelerde Pathfinder adı verilen yerel yönetimler ve diğer paydaşların 
katıldığı ortaklıklar oluşturularak işlerlik kazanmaktadır ve bu ortaklıklar konut piyasası için 
stratejik planlar geliştirmektedir. Yerel ve bölgesel kentsel dönüşüm ajanslarınca onaylanan 
stratejik plan göre piyasa yenileme fonu tahsis edilmektedir.  



 

 
 

 9 adet, bir milyondan fazla nüfusu barındıran Konu Piyasası Yenileme Alanı ilan 
edilmiştir16. Buralar sanayisizleşmenin yerel ekonomiyi ciddi düzeyde gerilettiği, yüksek 
oranda yoksullaşma, anti-sosyal davranışların gözlendiği, kötü kamu ve özel işletmelerin 
olduğu yerlerdir. Her bir alan 2 ya da 5 yerel yönetimi ve Merkezi Yönetim, Bölge Kalkınma 
Ajansı, Konut Geliştiricileri, Polis Teşkilatını ve Stratejik Sağlık Otoritesini ve öncü 
geliştirme şirketlerini içermektedir. Planlama ve uygulama yetkisi olmayan bu ortaklıklarda, 
yerel yönetimler etkindir ve ortaklık yapılan örgütler fonların yönetimi ve piyasa 
araştırmasından, yerel yönetimler ise planlama, topluluk güçlendirme ve uygulamasından 
mesuldür. Konut talebini etkileyen çok çeşitli faktörler vardır: yerel ekonominin performansı, 
demografik yapı, faiz oranları, konut arzı, mahallenin prestiji ve mevcut konut stokunun 
yönetimi. Dolayısıyla mahalle yenilemesi hem uzun vadeli hem de büyük bütçeli ve çok 
boyutlu bir uygulamadır. Bu çerçevede her bir alandaki gelişmeleri izlemek ve denetlemek 
için uygulanan politikaların etkililiğini ölçmeye yarayan çeşitli göstergeler oluşturuldu. 
Alandaki düşük emlak vergisi bandındaki konut sayısını azaltmak, düşük kalitedeki konut 
sayısını azaltmak, mülk konut sayısını artırmak, karma konut tipi ve mülkiyeti, mahalle 
memnuniyetini yükseltmek, alana üst gelir gruplarının çekilmesi, bu çerçevedeki gösterge ve 
uygulamalardı. Ayrıca, sürdürülebilir topluluk oluşturma amacını ölçen sürdürülebilirlik 
göstergesi ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi ölçen canlılık göstergesi (HCCPA, 2008) uygulandı.  

İş İyileştirme Bölgeleri (Business Improvement Districts, BID) 

2004’te yeni bir yasa ile şehirlerin iş iyileştirme bölgeleri oluşturabilmelerinin önü 
açılmıştır. Kökeni Kanada olan bu uygulama 1970’lerde, ABD’de ise 1980’lerde yaygındır. İş 
iyileştirme Bölgeleri yerel koşullara uyumlu halde tasarlandığı için bütçesi, rolü, yetki ve 
görevleri ölçekleri bakımından ciddi şekilde farklılaşmakta, İş İyileştirme Bölgesi ile özünde 
özel sektör kent merkezinde kamu hizmeti sunmaktadır. Sokakların temizlenmesi, sokak 
mobilyaları, güvenlik, özel sektör tarafından ödenen ilave vergi ile sağlanmaktadır. Bu 
gönüllü bir vergidir. İşleyiş mantığı daha önce kamunun sunduğu bazı hizmetleri özel 
sektörün iş geliştirme bölgesi olarak tayin edilen yerde devralmasıdır. Kamu 
harcamalarındaki azalma, şehrin dışındaki alışveriş yerleri ile rekabet, sanayisizleşme ve buna 
ilişkin kent merkezlerinin gözden düşmesi bu türden bölgelerin çoğalmasına yol açmaktadır. 
Yerin ekonomisini canlandırmak ve tüketicileri çekebilmek hedefiyle özellikle görünüşe ve 
alanın güvenliğine ihtimam gösterilmesi gereken perakende mekanları ve bazı çevredeki 
sanayi emlakları ve iş parkları BID gelişimine açıktır. İş İyileştirme Bölgelerinin işleyişi şu 
şekildedir: Alana ilişkin vizyonu, yapılması gereken hizmetleri ve etapları içeren plan 5 yıllık 
plan teklifleri basit çoğunluk prensibiyle işleyen komitenin oylamasına sunulur ve onaylana 
teklif uygulamaya geçirilir. Plandan faydalanan herkes BID’lerin bütçesine katkı sağlar ve 
yerel esnaf cirosu ile mütenasip şekilde harcamaların ödenmesine katılmaktadır. 

Bu kapsamda 1970’lerde şehir dışındaki büyük alışveriş merkezlerinin açılması, 
dışarıdaki konut gelişmeleri, güvenlik, park yeri sorunlarının etkisiyle oluşan olumsuz algı 
nedenleriyle Galler bölgesinde Swansea kent merkezi gözden düşmüştür. Burası Birleşik 
                                                
16 Birmingham/Sandwell, East Lancashire, Hull ve EastRiding, Manchester/Salford, Merseyside, 

Newcastle/Gateshead, North Staffordshire, Oldham/Rochdale, ve South Yorkshire. 



 

 
 

Krallığın 4. büyük alışveriş merkezi olmasına rağmen perakende sıralamasında 52. sırada yer 
almaktadır. Kent merkezini önemli bir alışveriş merkezi yaparak eski performansına getirmek, 
insanları merkeze yeniden çekebilmek amacıyla 2006 yılında İş İyileştirme Bölgesi 
oluşturuldu ve bu amaçla Alandaki esnaf ve işverenler ve örgütlerden toplam 800 kişiden 
oluşan bir şirket kuruldu.  İçlerinden bir yürütme kurulu oluşturuldu.  Kar amacı gütmeyen ve 
elde ettiği kazancı alandaki ihtiyaçlara aktaran İş Geliştirme Bölgesi Şirketi, kabul ettiği beş 
yıllık planla (2011-2016) merkezin daha çok gezilen, dolaşılan, geçilen, harcanan bir yer 
olması ve ticaret ve alışverişi canlandırılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede yeni işletmeler 
kazandırmak, çevreyi iyileştirmek, güvenliği artırmak, aydınlatma ve sokak elamanlarını 
düzenlemek gibi uygulamaları için hem yerel polis teşkilatı hem de belediye ve diğer 
kurumlarla birlikte çalışmaktadır (http://www.swanseabid.co.uk/objectives.asp).  

9.7. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

Sosyal Etki Değerlendirmesi olumlu ya da olumsuz, planlı bir müdahalenin (plan, 
proje, politik, program) ve bu müdahalenin yol açtığı herhangi bir sosyal değişimin istenen 
yahut istnmeyen sonuçlarının analizi, izlenmesi ve yönetilmesidir.  

Sosyal etki «insanların yaşama, çalışma, birbiriyle ilişkide bulunma, ihtiyaçlarını 
giderme ve genel olarak bir toplumun mensubu olma biçimlerini değiştiren herhangi bir 
kamusal ya da özel eylemin insan toplulukları üzerindeki sonuçları» olarak görülür. Sosyal 
etkiler «insan etkileri» olarak da kavranabilir ve sosyal etki değerlendirmesi kazanan ya da 
kaybeden insanlar üzerine odaklanır. Sosyal etki değerlendirmesi yapılmasındaki amaç 
toplumdaki farklı ihtiyaç ve beklentileri olan çeşitli grupların seslerinin duyulması ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sosyal etkiler insanların yaşam biçimleri, kültürleri, 
toplulukları, politik sistemler, çevre ve sağlıkları, kişisel hakları ve müllkiyet hakları ile 
beklentiler ve korkularını kapsar.  

Projelerle alakalı olarak meydana gelen sosyal etkiler beş grupta toplanır: 

a) Yaşam biçimi etkileri: bireylerin aileleri, arkadaşları, kuşakları ile günlük temeldeki 
ilişkileri 

b) Kültürel etkiler: gelenekler, yükümlülükler, değerler gibi bir etnik ya da kültürel grubu 
ayırt edici kılan hususlar  

c) Topluluk etkileri: altyapı, hizmetler, gönüllü örgütlenmeler, faaliyet ağları ve 
kaynaşma  

d) Yaşam kalitesi etkileri: yer duygusu, estetik ve miras, aidiyet duygusu, güvenlik ve 
yaşanabilirlik ve gelecek beklentileri 

e) Sağlık etkileri: akli, fiziksel ve sosyal durumu 



 

 
 

Temel sosyal meseleler konusunda bilgi sahibi olmayı ve bunları dikkate alıp, 
olumsuzlukları giderici önlemler almayı sağlamak ve paydaş katılımını sağlayabilmek 
bakımından büyük önem taşır.  

Sosyal Değerlendirmede şu sorular sorulur:  

• Projede paydaşlar kimlerdir? 
• Proje hedefleri paydaşların ihtiyaçları, çıkarları ve kapasiteleri ile uyumlu 

mudur?  
• Paydaşların projeden fayda sağlamalarını ya da projeye katılmalarını etkileyen 

sosyal ve kültürel faktörler nelerdir?  
• Projenin paydaşlar ve özellikle dezavantajlı gruplar ve kadınlar üzerindeki 

etkisi ne olacaktır?  
• Yan etkileri önleyecek planlar var mıdır?  
• Projenin başarısı etkileyen sosyal riskler nelerdir?  
• Katılım için ne tür kurumsal düzenlemelere ihtiyaç vardır?  
• Uygun düzeylerde kapasite inşa edici planlar var mıdır?  

9.7.1. Sosyal Etki Değerlendirme Sürecinin Aşamaları 
Kamu Katılımı 

Tüm ilgili ve etkilenecek paydaşların sürece katılımının sağlanması Sosyal tki 
Değerlendirmesinin ilk aşamasıdır. Bu projeden olumlu ya da olumsuz etkilenecek tüm 
nüfusu içerir. Etkilenen gruplar: Proje alanının hemen yanıbaşında yaşayanları, müdahaleden 
etkilenecek olanları, proje sonucu yerinden edilecekleri, yakında olmasa da projeye ilgi 
duyanları ve çıkarı olanları kapsar. Kamunun projeye tepkilerine dair bilgiyi toplamak 
bakımından çeşitli kamu katılım teknikleri uygulanır. 

Alternatiflerin Tanımlanması 

İkinci aşama müdahale etmemek/eylemde bulunmamak da dahil olmak üzere 
alternatiflerin tanımlanmasıdır. İhtiyaç duyulan tüm verilerin toplanması gereklidir. Projenin 
ihtiyaç duyduğu verilerin yanında paydaş profilinin çıkarılması bakımından da yoksulluk, 
etniklik, yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, meslek, gelir, kültürel ayrımlar vb. verilerin de 
toplanması ihtiyacı vardır.  

Profillendirme 
a) Demografik faktörler (nüfus yoğunluğu, yaş vb.) 
b) Sosyo-ekonomik belirleyiciler: aile bileşimi, gelir, riskli en yoksul gruplar, mülkiyet 

durumu, iş fırsatlarına erişebilirlik vb. 
c) Sosyal örgütlenme: yerel kurumlara, kamusal hizmetlere ve bilgiye erişim ve katılım 

kapasitesi 
d) Sosyo-politik bağlam: kurumların hedefleri, projeye bağlılıkları, öncelikleri, kaynaklar 

üzerindeki kontrolleri, deneyimleri ve paydaşlarla ilişkileri 
e) İhtiyaçlar ve değerler:  paydaşların müdahaleye/eyleme ilişkin davranışları, ihtiyaçları, 

kapasiteleri 



 

 
 

Etkilerin Kapsanması 

Projeden etkilenenler ile projenin sosyal etkilerinin tanımlanması ve önceliklerin 
tayini önemlidir. Bu amaçla kullanılabilecek araçlar iki kısımdır: 

a) Atölye tabanlı uygulamalar 

b) Katılımcı Değerlendirme Yöntemleri (saha ziyaretleri…) 

Muhtemel Etkilerin Saptanması ve Analizi 

Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin detaylı analizi: literatürden, benzer 
deneyimleri yaşamış vakalardan, genel nüfus sayımı ve istatistiklerden, saha 
araştırmalarından (mülakatlar- toplantılar vb.) ve anketlerden elde edilen veriler bu çerçeve 
kullanılabilir. 

Gelecek Etkilerin Tespiti 

- Karşılaştırma Yöntemi – Trend projeksiyonu- nüfus çoğaltma – Değişkenlerin 
istatistiki anlamlılığı- önemi- uzmanlara danışma yöntemleri gibi çeşitli yöntemler bir proje 
ya da müdahalenin gelecek etkilerini öngörmek bakımından kullanılabilmektedir.  

Etkilere Tepkilerin Değerlendirilmesi 

Etkilenecek olanların tanımladıkları sosyal etkilerin önemine karar verme. Etkileri 
öngörme zorlu bir görev olsa da etkilenecek olan tarafların tepkileri daha yüksek önem 
arzeder. Doğrudan etkiler tahmin edildikten sonra değerlendirici kamunun ne tür davranışlar 
ve tepkiler vereceğine dair tahmin yapmak zorundadır. Etkilenenlerle yapılacak mülakatlar bu 
kapsamda elverişli bir araçtır.  

Dolaylı ve İkincil Etkiler 

Birincil ve doğrudan etkilerin zaman içinde ve belli coğrafi mesafelerde ortaya 
çıkarabileceği etkilerdir.  

Alternatiflerin Değerlendirilmesi ve Etki Önlenmesi 

Alternatiflerin projeyle ilgilenen ve projeden etkilenen paydaşlar için sonuçlarının 
öngörülerine göre değerlendirilmesi. Her bir alternatif ya da düzeltmenin önerilen eyleme 
göre ayrı ayrı değerlendirilmesi beklenmektedir. Buna göre öncelikle etkileri önleme, sonra 
asgariye indirme ve nihayet yan etkileri telafi etme planları oluşturulur.  

İzleme 

İzleme programı önerilen eylem ya da müdahalenin öngörülmeyen önemli etkilerini ve 
sapmalarını izlemek amacıyla oluşturulur. Öngörülen etkilerle gerçekte olanlar arasında 



 

 
 

mukayeseye dayanır. Bu türden öngörülmeyen ya da beklenenden daha büyük etkiler 
oluşması halinde izlenecek adımları gösterir.  

9.7.2. Sosyal Etki Değerlendirmesinin İlkeleri 
1- Aktif- interaktif ve tüm etkilenen tarafların katılımının sağlanması 

2- Etki hakkaniyetini analiz etmek: etki adaletinin ölçülmesinde etkilenen tüm grupların 
tanımlanması önemlidir, ancak yan etkiler yahut olumsuz etkiler özellikle yaş, cinsiyet, gelir, 
etniklik gibi kategorilerde belli kırılgan gruplara yöneliktir.  

3- Proje 0 toplamlı durumlar yaratmayacaktır, tüm katılanlara çeşitli faydalar sağlayacaktır. 
Etkilenen mahalleler, gruplar, özellikle yoksullar ve azınlıklar ile yakın bir danışma süreci ile 
etki hakkaniyeti değerlendirilmelidir.  

4- Sosyal değişkenler:  

o Demografya 
o Topluluk ve kurumsal yapılar 
o Politik ve sosyal kaynaklar 
o Bireysel ve ailevi değişimler 
o Topluluk kaynakları (doğal kaynaklar, arazi kullanımı, topluluk hizmetleri vb.) 

5- Önceliği ve önemi bakımından etkilenen tüm kesimler üzerindeki etkilere odaklanma 

6- Araştırma- Öngörme Metotların tespiti- bütüncül- tekrarlanabilir ve şeffaf 

7- Sosyal etkiler hakkında proje planlayıcılarına geri bildirim sağlanması 

8- İzleme ve önleme programlarının oluşturulması 

9- Veri kaynaklarının belirlenmesi 

10- Uygulamada dikkat çekilecek bazı hususlar 

• Mekansal önyargı (erişilebilir mekanlar hakkında veri toplamak uzak olanları 
dışarda bırakmak) 

• Mevsimsel önyargı (etkilenen topluluk- kesimlerin temsilinin mevsimsel 
nedenlerle körleşmesi) 

• Şahsi önyargılar (danışma ve mülakat süreçlerinde kültürel gelenekler ve iktidar 
yapılarının diktesine açıklık) 

• Profesyonel önyargılar (farklı uzmanlıklar arası etkileşim olmaması) 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni olan ve en son gelişen sosyal 
sürdürülebilirlik teması işlenmiştir. Sosyal sürdürülebilirliğin sürdürülebilir topluluk ve sosyal 
hakçalık bileşenlerine temas edilmiş ve sosyal kaynaşma politikalarına değinilmiştir. Sosyal 
karışım politikaları sosyo-ekonomik ya da etnik karşımı hedefleyebilmekte ve ülkelere göre 
belli grupları ve alanları hedefleyen seçici uygulamalar ya da tüm şehri ve kent nüfusunu 
hedefleyen bir genel uygulama olabilmektedir. İngiltere’de sosyal karışım politikaları 
çoğunlukla yoksul bölgelere orta sınıfları çekmeyi ve dolayısıyla soylulaştırmayı ağırlıkla 
uygulamıştır.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi Atkinson tarafından yapılan sosyal karışım politikaları 
tasnifi içinde değildir? 

a) İngiltere’de sosyal karışım politikaları sosyo-ekonomik bir karışımı 
hedefler 

b) Amerika’da ve Hollanda’da sosyal karışım politikaları etnik karışımı 
amaçlamaktadır 

c) İsveç ve Finlandiya’da sosyal karışım genel bir uygulamadır. 

d) Fransa ve İngiltere’de sosyal karışım politikaları yoksul mahallelerde 
uygulanır. 

e) Amerika ve Hollanda sosyal karışım politikası tüm şehri ve kent 
nüfusunun yaşam kalitesini artırmayı hedefler. 

2) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru değildir? 

a) Soylulaştırma bir sosyal karışım politikası olarak Kuzey Amerika ve 
Avrupa’da uygulanmaktadır.  

b) ABD’de sosyal karışım politikaları kentli sınıfaltı kesimin sorunları 
çerçevesinde geliştirilmiş ve kendisi gibi dezavantajlı kesimlerle birlikte 
yaşamanın yoksulluk kültürü ürettiği tezinden beslenmiştir. 

c) Fransa’da tüm komünlere konut stokunda yüzde 20 oranında sosyal konut 
yapma kotası getirilmiş ve orta sınıf mahallelerde mülkiyet tipi çeşitlenmesi 
sağlayıcı seçici yıkımlar getirilmiştir 

d) Sosyal karışım politikalarında cari başat varsayım mülkiyet çeşitliliğinin 
“sivilleştirici ve modernize edici” boyutu olduğudur. 

e) Sosyal karışım politikalarının farklılaşmasında Amerika’da mekânsal 
ayrımın ırk temelli olması ve Avrupa’da kurumsallaşmış refah devleti 
geleneğinin olması belirleyicidir. 

3) AB üyesi ülkelerin sürdürülebilir topluluklara dair temel yaklaşımını ortaya 
koyan belge hangisidir? 

4) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir toplulukların temel nitelikleri arasında 
sayılamaz? 

a. İyi tasarım ve iyi inşa edilmiş bir yapılı çevre 



 

 
 

b. Etkili temsil ve katılımla iyi yönetim 

c. Kamu hizmetlerinin erişilebilir olması 

d. Çeşitlendirilmiş ve yenilikçi bir yerel ekonomi 

e. Ayrışmaya dayalı mahalle yapısı 

5) Sosyal sürdürülebilirliğe getirilen eleştirilerden değildir? 
 

a) Sosyal sürdürülebilirlik gündemi çevre meselelerinden ayrık gelişmektedir 

b) Sosyal sürdürülebilirlik “nasıl bir toplumda/şehirde yaşam sürdürmek 
istiyoruz” türü normatif soruları devre dışında tutmaktadır 

c) Sürdürülebilirlik siyaset dışı ve demokrasi ötesi bir durum yaratmaktadır  

d) Sosyal sürdürülebilirliğin içeriğinin net olmaması ya da başkaca 
kavramlarla doldurulması sonuçlarının ölçülmesini zorlaştırmaktadır. 

e) Sosyal sürdürülebilirlikte somutluk ancak herkes için yaşam kalitesine 
odaklanarak sağlanabilir 

6) Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de sürdürülebilir topluluklar kapsamında 
geliştirilen uygulama araçlarından değildir? 

a) Milenyum Toplulukları 

b) Konut piyasası yenileme programı 

c) İş iyileştirme bölgeleri 

d) Tek Dönüşüm Bütçesi 

e) Kentsel Alan Yenileme Programları 

7) Sosyal çeşitlilik politikalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Sosyal çeşitlilik politikaları ırkçılık ya da yoksulluk doğuran yapısal 
sorunlarla ilgilenmemektedir 

b) Fiziksel olarak yakınlaşma sağlamak yaşam biçimleri arasında 
yakınlaşmayı getirmemektedir 

c) Ağırlıkla orta sınıf konut alanlarına yoksulların çekilmesi uygulanmakta 
tersine bir hareketlilik görülmemektedir 

d) Karışım/çeşitlilik ölçeği ve kapsamı konusunda mutabakat 
bulunmamaktadır 



 

 
 

e) Sosyal karışım politikaları daha çok babanın çalıştığı aile tipini esas 
almaktadır 

8) Konut piyasası iyileştirme programı hangi ihtiyaçtan doğmuştur? 
 
9) İş İyileştirme Bölgelerinin amacı nedir? 
 
10) Kearns ve .Forest’a göre Sürdürülebilir Toplulukların hedefi ve politika 

bileşenleri nelerdir? 

Cevaplar 

1)e, 2)d, 3) Bristol Accord, 4)e, 5)e, 6)d, 7)c 8) Düşük konut talebi ve konutların 
terkedilmesi sorunu karşısında köhne konutları yıkmak, mevcutları iyileştirmek 
(refurbishment) ve yeni konut inşa etmek ve çevre düzenlemeleri yapmak suretiyle konut 
piyasalarını iyileştirmek için.9) Kent merkezlerini canlandırmak, daha çok insanı ve ticari 
faaliyeti çekmek ve fiziksel sorunlarını gidermek için kurulmaktadır.10) Topluluk üyeleri 
arasında sürdürülebilir temas ve etkileşimi hedefler. istikrarlı nüfus, formel ya da enformel 
yerel kolektif kurumlara katılım, güven inşası, güvenlik, yer duygusu ve aidiyet geliştirmek 
bileşenleridir. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

10. SOYLULAŞMA (GENTRIFICATION) 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde kültür odaklı dönüşüm projeleri, mahalle yenileme programları ve genel olarak 
her türlü kentsel dönüşümle birlikte gündeme gelen soylulaştırma olgusuna bakılacaktır. 
Soylulaşma olgusunu açıklamakta geliştirilen farklı yaklaşımlar tanıtılacak, soylulaşma 
sürecinin işleyişi ve aşamalarına değinilecektir.  

  



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• 1980 sonrası kentsel dönüşümleri ile birlikte gündeme gelen soylulaştırma ne 

demektir?  
• Soylulaştırma olgusu nasıl bir safahat izlemiştir?  
• Soylulaştırmayı açıklamaya dönük ne tür yaklaşımlar geliştirilmiştir?  
• Soylulaşmaya ilişkin güncel tartışmalar nelerdir? 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Soylulaşma süreçlerini 
ayrıntılı bir şekilde 
kavrayabilmek. 

 

 Soylulaşmanın nedenlerini 
ortaya koyabilmek. 

 

 Soylulaşmanın geçirdiği 
aşamaların anlaşılması. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Soylulaşma (Gentrification), soylulaşma dalgaları, rant makası (rent gap), yerinden edilme 
(displacement), yeni orta sınıf (new middle class)  

  



 

 
 

Giriş 

Bu bölümde kültür odaklı dönüşüm projeleri, mahalle yenileme programları ve genel 
olarak her türlü kentsel dönüşümle birlikte gündeme gelen soylulaştırma olgusuna 
bakılacaktır. Soylulaşma olgusunu açıklamakta geliştirilen farklı yaklaşımlar tanıtılacak, 
soylulaşma sürecinin işleyişi ve aşamalarına değinilecektir. Nihayet soylulaşma ile ilgili 
güncel tartışmalara değinilerek bölüm sonlandırılacaktır. 

  



 

 
 

10.1. Kavramın ilk kullanımı ve klasik soylulaşma 

Soylulaştırma kavramını ilk kullanan Ruth Glass (1964)’tır. Glass soylulaşma sürecini 
şöyle anlatmıştır: 

“tek tek Londra’nın birçok işçi sınıfı semti orta sınıf tarafından …kira 
sözleşmeleri bittiğinde ele geçirilmektedir…gösterişli, pahalı konutlara olmaya 
başlamaktadır…bu “soylulaşma” sürecibir semtte birkez başladığında hızla işçi 
sınıfı işgalcilerinin tümü ya da büyük çoğunluğu yerlerinden edilir ve semtin tüm 
sosyal karakteri değişinceye kadar devam eder”. (Glass 1964: xviii–xix, Akt. 
Doucet, 2014: 132)  

Glass, İngiliz soylu sınıfının, 1960’larda Londra’nın merkezî işçi semtlerinde yer alan 
Viktorya dönemi müstakil konutlarını ve sıra evlerini ya kendileri ya da küçük ustalar eliyle 
gösterişli ve pahalı konutlara dönüştürmeleri ve burada yaşayan dar gelirli işçilerin bu 
alanlardan yerinden çıkartılmasını anlatmak amacıyla kullanılmıştır (Hamnett, 2000: 331). Bu 
klasik soylulaştırma yatırımsız kalan alandaki tarihi konut stokunda fiziksel iyileşmeyi ve 
kiracılıktan ev sahipliğine geçişi, emlak değerinde yüksek artışı da içeren bu süreç, bir 
mahallede başladıktan sonra hızla yayılıp sosyal çevreyi tamamen değiştirmektedir ( Lees, 
Slater ve Wyly, 2008). 

10.2. Soylulaşma Dalgaları 

Soylulaşma sürecinin anlaşılmasında Hackworth ve Smith’in (2001) her biri büyük bir 
resesyonla biten dalgaların nasıl sonraki dalgayı oluşturduğunu açıklayan “soylulaşma 
dalgaları” tezi önemini korumaktadır. Smith, ilk dalganın “dağınık soylulaştırma”, ikinci 
dalganın “demir atma safhası” ve üçüncü dalganın da “yaygınlaştırılmış soylulaştırma” olarak 
adlandırıldığı soylulaşma sürecinin her kentte farklı bir ritme sahip olduğunu da vurgular 
(Smith, 2006: 21). 

1973 ekonomik krizinden önceki dönemde gerçekleşen ilk dalga soylulaştırma, küresel 
kuzeyde sanayisizleşme ve banliyöleşme ile ilişkili olarak şehrin iç kısımlarının 
yatırımsızlaşmasıyla başlamıştır. Bu dönemde soylulaşma tek tek ve dağınık şekilde 
gerçekleşen, özellikle kuzeyin şehir merkezlerinde varlığını gösteren bir olgudur (sporadic 
gentrification). Devlet bu süreçte kent merkezinde yatırım yapmak hala riskli olduğu için bir 
yandan belli bölgelerde dönüşümü ciddi oranda desteklerken, bir yandan da spekülatif kira 
artışlarına engel olacak koruyucu yasalar oluşturmuştur.  

İkinci dalgada yerel yönetimler soylulaşma sürecinde özel sektörü ve piyasayı teşvik 
eden uygulamalarda bulunmuştur. Devletin ağırlıklı olarak serbestleştirme programı 
uyguladığı bu dönemde blok kredileri ve girişim bölgeleri gibi federal programlar bu süreci 
desteklemiştir. 1979-1983 döneminde ekonomik durgunluktan etkilenmeden yaygınlaşmaya 
geçiş yaşanmıştır. Hackworh ve Smith (2001), 1979-1988 dönemini soylulaşmanın “demir 
atma safhası” olarak tanımlamaktadırlar. 1973 öncesi soylulaşmasından farklı olarak süreç 
küresel olmayan şehirlere de yayılmıştır. Bu ikinci dalgada sanayisizleşmenin hizmetler 



 

 
 

sektörü ve eğlence ekonomisi için basamak olması ve özellikle de New York’ta ilk defa 
sanatın/kültürün öncü rolünün keşfedilmesi sözkonusudur. New York’ta SoHo, Tribeca gibi 
mahallelerde sanatçıların taşınmasıyla konut soylulaşması başlamıştır (Hackworth ve Smith, 
2001). Mekanın soylulaştırılmasında sanatçıların mekanın sembolik sermayesini ele 
geçirmeleri ve kendi emeğini kullanmaları yanısıra alanın kazandığı prestijle birlikte emlak 
geliştiricilerin çekilmesi de etki etmiştir (Zukin, 1982).  

1989-1992 dönemi üçüncü safhaya geçiş dönemi olarak okunurken, 1993’ten sonra 
hem sermayenin ölçeğinin büyüdüğü ve devletin doğrudan girişimci rolü üstlendiği, hem de 
soylulaştırmanın coğrafi olarak küre düzeyinde yaygınlaştığı bir döneme girilmiştir. Bu 
aşamada gerek kültür odaklı dönüşüm projeleri, gerek mahalle yenileme projeleri ve sosyal 
karışım uygulamaları ile soylulaştırma bir kamu politikası haline dönüşmüştür. Bugün daha 
büyük ölçekli ve maliyetli dönüşümler yapılmaktadır ve bu dönüşümlerde “devlet öncü rol 
yüklenmektedir. Bu üçüncü dalganın “devlet eliyle soylulaştırma” olarak 
kavramsallaştırılmasının sebebi, soylulaştırma sürecinde alanı tespit eden, dönüşümü 
sistematik olarak tasarlayan ve yasal, ekonomik, fiziki ve siyasi koşulları hazırlayan temel 
aktörün devlet olmasıdır (Hackwort ve Smith, 2001).  

Birçok şehirde özel sektör eliyle soylulaştırmanın yayılması sınırlarına dayanmıştır. 
Philedalphia’da Society Hill, New York’ta SoHo gibi ilk dönem soylulaştırma 
uygulamalarında devletin düzenleyici ve teşvik edici işlevi olmuştur. Şehrin iç kısımlarına 
yatırım yapmanın riskli olması devleti vergi teşvikleri vb. düzenlemeler ve hatta muhafazakar 
ailelerin ikna edilmesi gibi enformel müdahalelere yöneltmiştir. Ancak bu ilk adımlar 
atıldıktan sonraki süreçte risk azaldıkça soylulaşma kendiliğinden dışarı doğru ilerlemiştir. 
1980lerde birçok şehirde merkezi iş alanlarına yakın mahaller özel sektör öncülüğünde 
soylulaşma yaşamış ve nihayet yayılabileceği sınırlara dayanmıştır. Dolayısıyla 
soylulaştırıcılar ve yatırımcılar kent merkezinden dışarı doğru sosyal konut alanlarına, karma 
kullanımlı mahallelere, banliyölere yöneldikçe; kamu asistanlığına duyulan ihtiyaç artmıştır.  

İlk dalgada örneğin sanatçıların taşınması ve binaları yenilemesiyle başlayan 
soylulaşma süreci, değeri artan muhite daha yüksek eğitim ve gelire sahip bir grubun 
yerleşmesi ile devam etmiş, böylece mahalle sakinleri ile yeni gelenler arasında meydana 
gelen çeşitli sosyal/kültürel/ekonomik farklılıkların biçimlendirdiği gerginlikler önceki yoksul 
mahalle sakinlerini başka yerlere taşınmaya zorlamıştır. Yeni dönem soylulaşması yerinden 
etme sürecini devam ettirmektedir.  

Ancak soylulaşma sürecine direnç değişmiştir. 1960-70’li yıllarda kent merkezlerinde 
yapılan kentsel yenileme uygulamalarına karşı işçi sınıfının ve diğer eklemlenen toplumsal 
kesimlerin oluşturabildikleri direnç/protesto/hareket imkanı çok azalmıştır. 1968 yılında New 
York Master Planında Clinton (Massatchuses’te bir kasaba) için bir sürü kentsel yenileme 
projesi öneriliyordu ve Clinton’da oteller, ofisler ve büyük ölçekte konut üretimi planlanmıştı. 
Bu büyük oranda yerinden edilme tehdidi karşısında yöre halkı 1972’de Clinton’ı Kurtarma 
Komitesi oluşturmuş, alternatif halk planı yapmış ve planlanan toplantıyı engellemeyi misyon 
edinmişti. Nihayet 1974 tarihinde gelen yoğun baskılarla Clinton için New York Planlama 



 

 
 

Komisyonu özel semt statüsü tanımış ve yapı yüksekliği, yıkım, yeni yapılarda belli oranda 
sosyal konut sağlanması gibi konularda özel hükümler konulmuştur. Böylelikle soylulaştırma 
baskısı bertaraf edilebilmiştir, ancak sonraki dönemde federal yönetimde yetki göçerimi, 
deregülasyon, yeniden yatırım odağının oluşturulması, girişimci yönetim uygulamaları ile 
tekrar soylulaşma sürecinin önü açılmıştır. Long Island şehrinde ise lüks konutlar, ofis ve 
ticari kullanımların yer aldığı Queens West Projesi bizatihi devlet öncülüğünde uygulamaya 
konulmuştur. Büyük gayrimenkul şirketlerinin projeye dahil edilmesi için vergi bağışıklığı ve 
kredi ve sonraki süreçte ipotek sigortası Şehir Meclisince teşvik unsuru olarak kullanılmıştır. 
1990 yılında yerel halkın oluşturduğu Topluluk Koalisyonu alanda iş garantisi ve belli bir 
oranda sosyal konut üretilmesini talep etmiştir. Yönetimin mahalle direncini aşmak için 
kurduğu New York Kent Geliştirme Şirketi’nin alana girmesi ile gücünü yitirmiştir. 
Gayrimenkul geliştirme şirketlerinin risklerini üstlenerek, karlılıklarını güvence altına alma 
yönündeki girişim yerel yönetimle sınırlı kalmamış, Keynezyen dönemde kiralık sosyal konut 
üretimine ayarlı ipotek güvencesi lüks konutlara da yönlendirilmiştir (Hackworth ve Smith, 
2001: 473-474).  

Bu çerçevede oldukça ihtilaflı ve yoksulların çok büyük oranda yerinden edilmelerini 
getiren üçüncü aşama soylulaştırma uygulamalarının buna rağmen çok ciddi bir dirençle 
karşılaşmadığı görülmektedir. Üçüncü dalga soylulaşmasının önceki dönemlerden ayrışan bir 
diğer yönü; merkezdeki mahallelerden dışardaki mahallelere yayılması, büyük gayrimenkul 
geliştiricilerinin neredeyse tüm mahalleyi kapsayan soylulaştırma programlarına eklenmeye 
başlamasıdır. Büyük ölçekli yuppie dairelerinin inşası dünya genelinde tüm şehirlerde yaşanır 
olmuştur. Glass gibi öncü tanımlarda “alın teri adaleti (sweat equity) süreci” vardı ve öncü 
soylulaştırıcılar tarihi merkezde bir mahallede ev alıyorlar veya tek başlarına ya da küçük bir 
usta yardımıyla konutlarını yeniliyorlardı. Bugün ise bu süreç büyük emlak geliştiricileri 
eliyle yapılmaktadır ve geliştiriciler büyük karlar elde etmektedir. Zukin’e göre büyük 
gayrimenkul geliştiricilerin bu sürece entegrasyonu mahalellerin önce “ehlileştirilmesi” ve 
alanın “sosyal temizliğinin” yapılması ile mümkün olmuştur. Üçüncü dalgada “sosyal 
temizliği” sağlanmış bu mahallelere büyük gayrimenkul geliştiricileri büyük karlar elde etmek 
üzere yatırım yapmaya başlamışlardır. (Zukin, 1982).  

Degen ve Garcia (2004), Slater (2006) gibi yazarlar bu aşamada soylulaşmanın konut 
bölgeleri ile sınırlanmadığını, bazı dükkanları, bar ve kafeleri de etkilediğini, ‘ticari 
soylulaşma’ olarak nitelenebilecek Zukin’in (2009) butikleşme dediği bazı dükkan ve 
kafelerin kapanması ve trendi olanlarla yer değiştirmesi, gösterişli mağazaların açılması gibi 
olguların yaşandığını ifade etmektedirler. Zukin’e göre bu olgu soylulaşmanın ticari biçimleri 
tarafından sanatçılar ve kültürün yerinden edilmesi ve sermayenin kültürü ele geçirmesi ile 
sonuçlanmasıdır. Ticari soylulaşma yaşam tarzını ve yeni bir habitusu temsil etmektedir 
(Bridge 2001, 2006, Akt. Douce, 2014). Eş zamanlı gelişen bir başka konuda turizm 
mekanlarının yol açtığı soylulaşmadır.  

Soylulaşma dalgaları ya da soylulaşmaya aşamacı yaklaşımlar bugünkü soylulaşmayla 
yeteri kadar uyumlu olmadığı (zamansal) veya çok Amerikan merkezli olmakla da 
eleştirilmektedir. Örneğin 2011 yılında Londra şehir merkezinde hem alın teri adaletine dayalı 



 

 
 

ilk aşama soylulaşma hem de devlet eksenli soylulaşma (3. Aşama) eş zamanlı olarak 
görülmektedir.  

10.3. Çağdaş Soylulaşmada Yeni Eğilimler ve Kavramlar 

Soylulaşmanın Hackworth ve Smith (2001) tarafından ayrıştırılan 1990’lardaki 3. 
aşamasının öncekilerden dört temel farkı olduğu anlaşılmaktadır: Aileler, sanatçılar eliyle 
değil, emlak geliştiricileri öncülüğünde gerçekleştirilmesi, devletin rolünün aşırı 
güçlendirilmesi, soylulaşma karşıtı direnişlerin marjinalleşmesi ve nihayet soylulaşmanın kent 
merkezi dışındaki mahallelere de yayılmasıdır (Doucet, 2014).  

Bir görüşe göre şehir merkezindeki eski yapıların yenilemesi ile sınırlı bir olgu 
olmaktan çıkan soylulaşma ticari yapılara yönelmiş ve buradan da  daha önce sanayi amaçlı 
kullanılan boş/atıl alanlarda yeniden arazi geliştirme projelerine, kırsal alana ve banliyölere 
yaygınlaşmıştır  (Atkinson ve Bridge, 2005). Bu kapsamda bugün soylulaşmanın en yeni 
formu eski sanayi alanlarının/ kahverengi (brownfield) alanların yeni inşalara açılması olarak 
görülmektedir. Yeni arazi geliştirmeleri (redevelopment) en önce İngiliz şehirlerinde 
gözlenirken, bugün küresel kuzeyin ve güneyin şehirlerinde de yaşanmaktadır. Sanayi 
alanlarında “amiral gemisi/büyük ölçekli” projelerle karma kullanımlar esaslı yeniden 
geliştirilmesi ve özellikle su kenarlarının proje kapsamına alınması 1980 ve 1990lı yılların 
girişimciliğinin belirleyici uygulamalarıdır. Daha önceki dönemde turizm-eğlence-alışveriş ve 
ofis binalarının birlikte olduğu karma kullanımlardan çok tek konut kullanımlı projeler 
getirilirken, Glasgow gibi şehirlerde konut gelişmelerini kongre ve toplantı merkezleri, 
eğlence yerleri ile kullanımlarla değiştirilmesi başlıca değişimdi.  

Yeniden arazi geliştirmelerin bugün soylulaşmanın bir parçası olarak görülen ikinci 
formu konut bölgelerinin kent merkezlerinde ya da çeperlerde yeniden yapılandırılmasıdır. Bu 
da 3. aşama soylulaşma çerçevesini devletin etkin rolü ile karşılamakta ve sıklıkla daha çeper 
coğrafi konumlarda yer seçmektedir. Soylulaşma yoksul bir mahallede, çoklukla sosyal konut 
alanlarında, müreffeh bir konut alanı yaratmakta ve bu daha çok sosyal karışım/çeşitlilik 
politikasının bir uygulaması olarak gerçekleştirilmektedir (Doucet, 2014: 127). Üçüncü aşama 
soylulaşma ise şehri aşmış kıra ulaşmıştır. Atkinson ve Bridge (2005) New York, Londra ve 
San Francisco gibi şehirlerde soylulaşmanın kırsal alana yayıldığını ifade etmekte, 
İngiltere’de kırsalın soylulaşmada ilerleyişi D. Smith (1993), Philips (1993) gibi yazarlarca 
anlatılmaktadır (Atkinson ve Bridge, 2005). 

Vurgulamalıyız ki bazı akademisyenler yeniden arazi geliştirmelerin klasik anlamda 
soylulaşma olarak nitelenmesini kabul etmemektedirler. Bu çerçevede mutabık kalınan görüş 
bu türden süreçlerin sermayenin yeniden yatırımı, sosyal dokunun yenilenmesi, yerinden 
etme, elit dükkanlar, kafeler, barlar şeklinde ‘müreffeh mekanların’ oluşması gibi soylulaşma 
unsurları taşıdığıdır (Doucet, 2014). 

2000’li yıllardan itibaren soylulaşmanın batı dışı formlarına özel dikkat verilmeye 
başlanmıştır. Örneğin Atkinson ve Bridge (2005), soylulaşmanın neoliberal kentleşmenin 
etkisiyle küresel batı ile sınırlı bir olgu olmadığını ifade ederler. Onlar’a göre mahalle değişim 



 

 
 

süreci ve orta sınıf yoğunlaşmasıyla (kolonileşme) soylulaşma Şangay da, Sidney de, Seattle 
da, Londra, Moskova, Berlin, Barselona gibi küresel dünyanın başkentlerinde görünmektedir. 
Güneyin şehirlerinde iş amaçlı yapılan kırdan göç, yüksek doğum hızı, arazilerdeki 
sınırlamalar, özel mülkiyet rejimi gibi sebeplerle yoksulluk, işsizlik, evsizlik yaygın bir sorun 
oluşturmaktadır. Eş zamanlı olarak iletişim ve finansal hizmetler sektörü birçok şehirde yer 
tutmuş, çok uluslu şirketler batıdakinden çok daha hızlı yaygınlaşmıştır. Geniş bir yönetici elit 
için güvenlikli siteler, lüks konut gelişmeleri, derin sosyal ve mekansal ayrışmalar üreterek 
yer almaktadır. (Atkinson&Bridge, 2005). Öyle ki güneyin şehirlerine yerleşen küresel elitler 
başka bir küresel şehirde benzerleriyle daha kuvvetli kontak içindelerken; hemen 
yanıbaşlarındaki mahalleden izole haldedirler ki Bridge ve Atkinson bu durumu “kent 
devletinde yaşam”a benzetmektedir. Bu çerçevede güneydeki soylulaşmanın “mega 
soylulaşma ve mega yerinden etme” şeklinde deneyimlendiği ifade edilmektedir (Doucet, 
2014: 128).  

Bir taraftan soylulaşmayı gezegensel bir olgu olarak, küresel Kuzey ve Güneyin 
birlikte deneyimlediği bir olgu olarak gören kuramcılar yere alırken, diğer tarafta soylulaşma 
sürecinde bağlamsal faktörlerin- yerel koşulların- önemine dikkat çekenler bulunmaktadır. 
Örneğin Maloutas (2012) küresel bir olgu olarak soylulaşma tezine itiraz etmektedir. O’na 
göre terim Anglo-Amerikan bağlamdaki özgün süreçler kümesini tanımlamatadır. Ki 
buralarda konuta, özel sermey birikimine yönelik daha liberal politikalar hakimdir. Kıta 
Avrupası ülkeleri daha güçlü refah rejimlerine ve daha müdahaleci konut programlarına 
sahiptir. Bu nedenle Maloutas (2012) yerel koşullardan ve olumsallıklardan bağımsızmış gibi 
farklı yerlerde benzer sonuçlar üreten bir soylulaşma kavramının “kavramsal sünme” tehlikesi 
içinde olduğu konusunda uyarır. Kavram içerisindeki farklılaşmaları kabul eden Lees (2012: 
164), kavramın “sömürgesizleştirilmesi ve Avro Amerikan perspektiflerden literatürün 
uzaklaştırılarak, Küresel Güney’in tecrübesine daha fazla eğilinmesi çağrısında bulunur. 
Sonuçta hem kıta Avrupasının hem de küresel Güneyin özgünlükleri ihmal edilmektedir. Bazı 
yakın dönem çalışmalar bu meseleyi dikkate alarak soylulaşma teorilerinin 
rafinleşetirilmesine katkıda bulundu.  Asher Ghertner (2014, 2015) Hindistan örneği 
üzerindeki çalışmalarına dayalı olarak soylulaşma teorisinin dünyanın başka yerlerinde 
başarısızlığa uğrayacağı iddiasındadır: özellikle emlak piyasasının serbestçe işlemediği, 
enformellklerin hakim olduğu, kamu mülkiyetinin baskın olduğu Güney örneklerde özellikle 
başarısız olacağını değerlendirmektedir. Ghertner ve Asher ayrıca soylulaşmanın 
açıklanmasında yapılı çevrede rant makasının oluşması ya da yapılı çevreye dayalı sermaye 
birikiminin üstünlüğü şeklinde bir sonraki bölümde aktaracağımız ekonomik açıklamalara 
itiraz eder ve küresel Güneyin şehirlerindeki değişimi açıklamakta ekstra ekonomik güçlerin 
önemine değinir. Nihayet, piyasa dinamikleri dışında gelişen yerinden etmelere dikkat çeker. 
Bu bağlamda Ghertner gibi Lopez-Morales (2015: 571) ve Shin ve Kim (2015) bir yerin 
soylulaştırılmasında ve küresel Güneyi stratejik lokasyonlarından düşük gelirli kesimlerin 
yerinden edilmelerinde devletin oynadığı rolün altını çizerler. Devlet eksenli soylulaşma 
olgusunda da yerinden etmeye ve yerinden edilene yaklaşımlar farklılaşabilmektedir. 
Vakalara bağlı olarak şehirlerin çeperlerine yerinden edilmeler (Sangay örneği), herhangi bir 
tazmin ödemesi yapılmadan yerinden etme (Pakistan örneği) ya da planlı yerinden etme 
(Sulukule örneği) gibi farklılaşmalar belirtilmektedir (Lees 2012: 160). 



 

 
 

10.4. Soylulaşmaya dair iki temel yaklaşım: Kültürel Açıklamalar vs. 
Ekonomik Açıklamalar  

Soylulaşmayı açıklamaya dönük girişimlerde iki ana damar olduğu görülmektedir: Bir 
tarafta Neil Smith tarafından temsil edilen kent mülkiyet çevrimlerinde sermayenin rolüne 
işaret eden ekonomik açıklama diğer tarafta David Ley’in temsil ettiği değişen tüketici talep 
ve beğenisine işaret eden kültürel açıklama. Esasen insanın şehre dönmesi/ sermayenin şehre 
dönmesi ya da üretim/tüketim, sermaye/kültür, arz /talep, soylulaştırılabilir konut üretimi 
/soylulaştırıcı konut üretimi gibi çeşitli çerçeveler soylulaşma tartışmasında ayrıştırıcı 
etiketler olmaktadır. Bu ikisinin dışında her iki görüşü biraraya getiren ve aynı sürecin 
birbirini tamamlayan parçası olarak değerlendiren görüş de bulunmaktadır (Oakley, 2015). 

10.4.1. Kültürel Açıklamalar 

David Ley (1986, 1996) soylulaştırıcıların demografik nitelikleri ve kültürel değerleri 
üzerinde durmuştur. Ley (1988), Kanada şehirlerinde 1970’li yıllarda şehir içindeki 
mahalleleri soylulaştıranların yönetim, profesyonel ve teknik meslekleri yapanlar olduğunu 
tespit etmiştir. Ley’in çalışması insanların kent merkezine geri dönüşü ile ilgilidir ve post-
endüstriyel toplum tezinden oldukça etkilenmiştir. İmalattan hizmetler sektörüne dönüşüm, 
bilgi temelli sanayilerin oluşması, yönetici-profesyonel ve teknik mesleklerde büyüme ve 
sanat odaklı tüketim kültürünün gelişmesi soylulaştırıcıları ortaya çıkarmıştır (Lees vd. 2008, 
Akt. Doucet, 2014: 128). Ancak Batıda ekonomik ve mesleki yapılarının değişmesi 
kendiliğinden soylulaştırmayı getirmemiştir. Genişleyen yeni orta sınıfın önemli bir kesimi 
hala banliyölerde yaşamayı tercih etmektedir (Washington DC de banliyöler genişliyor hala). 
Yeni orta sınıfın tamamı şehrin içinde yaşamayı tercih etmese de neden önemli bir oranda 
banliyöde değil de şehrin içinde yaşamayı tercih etmektedir sorusu tam da Ley gibi kimi 
yazarların kültürün ve eğitimin rolünü vurguladıkları yerdir.  

Bu kapsamda geliştirilen birinci sav, soylulaştırıcıların yeni orta sınıfın belli bir 
fraksiyonu olduğudur ki bunların eğitim düzeyleri ve kültürel sermayeleri, tüketim normları 
ve kültürel tercihleri gayet yüksektir (tüketimin estetikleşmesi). Bu yaşam biçimi estetiği 
mahalledeki kurumlarında ve yaşanabilir kent siyasetinde gösterdikleri aktivizmi de 
açıklamaktadır. Bu çerçevede soylulaştırmanın ilk aşamasının avant garde artistlerin, gaylerin 
ve aktivist politik örgütlenmeleri de kapsayan karşı kültürel hayat tarzları ile ilişkili olması 
tesadüf değildir. Bu kesimler için yer seçiminde işe gidip gelme maliyetinden çok çevresel ve 
kültürel konfor ön plandadır: Daha yoğun ve sosyal çeşitliliği olan bir topluluğa katılmak 
şehir merkezini seçen ilk soylulaştırıcıların hedeflerindendir. Daha iyi rekreatif ve kültürel 
etkinlikler, daha iyi iş ve yüksek ücret diğer nedenlerdir. Bunlar tüketim kültürünün büyük 
şehirlerin temel niteliği olduğunu göstermektedir. Bunun tezahürlerinden biri daha estetik 
peyzajlardır. Çevresel konfor canlandırılacak yerin ilk belirleyicisidir. Benzer şekilde tarih 
şehir içi peyzajının çok önemli bir bileşenidir (Ley 1986. 524).  

Bu çerçevede Ley, soylulaştırılmış alanların yeni orta sınıfın kültürel ve estetik 
değerlerinin temsil edildiği ya da sanatçıların yaşadığı yerler olduğunu iddia etmektedir. 



 

 
 

Ley’e göre sanatçılar soylulaştırıcılar ve orta sınıf kültürel tüketim için gerekli kültürel 
sermayeyi sundular. Ley iki aşamalı bir soylulaşma süreci tanımlamaktadır: İlk aşamada 
“soylulaştırıcı öncüler kent merkezindeki alanları kültürel değerleri, yaşam tarzları ve alanın 
tarihi değerlerinden dolayı yerleşmek için tercih etmektedirler. Bu grupta daha çok yatırım 
amacı olmayan sanatçılar bulunmaktadır. İkinci aşamada ise birtakım riskleri göze alıp kent 
merkezinde yatırım amacı ile yer seçen yeni orta sınıf bulunmaktadır. Zaman içinde ikinci 
aşama öncülerin yerlerinden edilmesi de söz konusu olmaktadır” (Ley, 1996, Akt. Uzun, 
2015). 

Butler (2003) ise; soylulaştırıcıların görece liberal sosyal ve politik görüş ve 
bağlantılara sahip olması, çoklukla merkez solda yer almaları ve kendileri gibilerle etkileşime 
önem vermeleri ve yine finansal sermayeden daha çok yüksek kültürel sermayeye sahip 
olmalarının altını çizmektedir. Butler (2003), yer duygusunun profesyonellere ontolojik 
güvenlik temeli sunduğu savına yer vermektedir. Orta sınıflar kendileri gibilerle birlikte bir 
mahallede oturmak, kendileri gibi insanlarla birlikte yaşama habitusuna sahipler ve bu 
nedenle kolonileşmektedirler.  

Son dönemlere kadar literatürde soylulaştırıcıların profesyonel hayata başladıktan ve 
aile kurduktan sonra banliyölere geri dönecekleri varsayılıyordu. Bunlar genç, çocuksuz, 
profesyonel hizmetlerde çalışan, kariyerli kimselerdi. Demografya ve bu çerçevede 25-35 yaş 
grubunun toplam nüfus içindeki payının artması, evlilik yaşının gecikmesi gibi değişimler 
kent merkezinde talebi artırmaktadır. Şehir içi soylulaştırıcıları üzerinde yapılan birçok 
araştırma çok sınırlı bir kesimin banliyölere geri döndüğünü, daha önceki adreslerinin şehrin 
içi veya uzak metropolitan alanlar olduğunu göstermektedir (Ley 1986: 522-523) Son dönem 
çalışmalarında genç profesyonel ailelerin de (yuppies: young urban professional parents) kent 
merkezinde yaşadıklarını göstermektedir (Doucet, 2014: 219).  

Soylulaştırıcıların kimler olduğu konusunda son dönemde yapılan çalışmalar önceki 
soylulaştırıcıların eğitim, kamu hizmeti ya da mimarlık gibi alanlarda çalışan orta sınıflar iken 
yeni soylulaştırıcların süper zenginler olduğunu göstermektedir. Londra ve New York’taki 
analizlerine dayanarak Lees ve Butler (2006) daha önce soylulaştırılmış alanların bu defa çok 
müreffeh profesyonellerde tekrar soylulaştırıldığı “süper soylulaşma” adını verdikleri olguya 
işaret etmişlerdir.   

Chris Hamnett’e göre (1994), kültürel değerler, tercihler ve eğilimler soylulaştırma 
için gerekli olsa da yeterli değildir. Soylulaştırmanın kültürel boyutu önemlidir ve gözardı 
edilmemelidir. Fakat kültürel faktörler soylulaştırmayı ciddi bir ölçeğe taşıyamazlar (Hamnett 
2003: 334). Hamnett’de profesyonel meslekler sektörünün genişlemesi soylulaşmanın 
başlangıcı olarak verilir. Büyük ölçekli soylulaştırmayı destekleyen şey şehirlerin ekonomik 
temellerinin ve meslek ve aile yapılarının köklü şekilde değişmesidir17 

                                                
17  Bugünkü sanayi sonrası toplumda beyaz yakalı hizmet üretici meslekleri mavi yakalıların üretici 

mesleklerinden daha fazladır ve bu da çalışma hayatına değil de tüketime vurguyu getirmektedir. Tüketim 
örüntüsü üretim örüntüsünü belirlemeye başlamıştır ve Ley’in ifade ettiği gibi kent merkezinin arazi kullanım 



 

 
 

10.4.2. Ekonomik Açıklamalar 

Smith soylulaşmanın insanların değil sermayenin şehir merkezine geri dönmesi ile 
izah edilmesi gerektiğini iddia etmektedir (Smith, 1979). O’na göre tüketiciler olarak 
soylulaştırıcılar sürece dahil olan aktörlerden sadece biridir. Kamu kurumlarını, inşaat 
firmalarını, emlak geliştiricileri, arsa sahipleri ve finansal aracıları, emlakçıları hesaba 
katmamak sınırlı bir açıklama olacaktır. Daha geniş kapsamlı bir soylulaştırma açıklaması 
tüketiciler kadar üreticileri de hesaba katmalı ve bu yapıldığında üretimin ihtiyacı yani kar 
elde etmenin tüketici tercihlerinden daha belirleyici olduğu görülecektir. Elbette bu üretici 
egemenliği teorisi değildir ve tüketici tercihlerini tümüyle pasif bir değişken olarak ele almayı 
önermek anlamına gelmemelidir (Smith, 1979: 540).  

Daha sonra yapılı çevrede yatırım yapmanın sermaye birikimin önemli bir aracı 
olduğunu söylediği makalesinde Smith (1979) geleneksel soylulaşma tanımını değiştirerek; 
soylulaşmanın şehre geri dönüş olduğunun kabul etmekle birlikte soylulaşmayı insanların 
değil, sermayenin hareketinin oluşturduğunu belirtmiştir. Neil Smith’in çalışmalarında kent 
arazisinin ve emlak piyasasının bir ürünüdür soylulaştırma (Hamnett 2003: 332) ve bu 
kapsamda ortaya attığı kavram “rant makası” (rent gap)dır.  

Rant farkı/makası kavramı belli bir arsada “potansiyel” ve “gerçek” toprak rantı 
arasındaki farkı temsil etmektedir. Potansiyel toprak rantı: arazinin gelecekteki  “en yüksek ve 
en iyi kullanımında” kapitalize edilen miktardır. Rant farkı kent çeperlerindeki sürekli 
gelişmenin neden olduğu yatırımın geri çekilmesi yüzünden mülk kullanımının iktisadi olarak 
rasyonel olmadığı durumlarda oluşmaktadır. En iyi ve en yüksek kullanımına dönüştürücü bir 
yatırım sürecine uyarlanma sağlayabilmektedir (Smith 1979: 543). Bu çerçevede Smith’in 
yaklaşımında sanayisizleşme ve banliyöleşme nedeniyle terkedilmiş iç şehrin arazilerinin cari 
değeri ile daha yüksek ve daha iyi kullanımı arasında oluşan makas soylulaşmayı 
üretmektedir. Aktüel ve potansiyel değer arasındaki fark yeterince genişse kar marjı yüksek 
olduğundan, değer kaybını kapatmanın en iyi yolu soylulaşma olmaktadır. Finansal 
kuruluşlar, emlak geliştiricileri kolektif bir girişim başlatabilirler, halihazırda soylulaştırılmış 
bir alana komşu yerdeki bir mahallede ise kolektif bir aktör yerine bireysel soylulaştırıcılar da 
önemli olabilir (Kuzguncuk Cengiz Bektaş örneği). (Smith 1979: 546) 

10.4.3. Soylulaşmanın İyi-Kötü Yönleri Yaklaşımı 

Soylulaştırmanın olumlu ve olumsuz sonuçlarının olduğunu ifade eden kimi yazarlar; 
soylulaştırmanın mahalle etkisine bakmaktadır. Bu konuda Vigdor’un ya da Freeman ve 
Braconi (2004)’nin çalışmalarına bakılabilecektir. 

 Freeman ve Braconi (2004): Onlar’ın yaklaşımına göre soylulaştırma karakterini 
yerinden etme ile değil mahalleye kimin taşındığı ile ortaya koymaktadır. Soylulaştırıcılar 
birçok şehrin vergi tabanını genişletmekte ve yerel vergi gelirlerini artırmaktadır. Sonuçta orta 

                                                                                                                                                   
kararlarını üretim değil tüketim değerleri belirlemektedir. Şehir içinin canlanması bu tüketim vurgusunun bir 
örneğidir (Hamnett 2003).  



 

 
 

sınıfın geri dönüşü ile sosyal çeşitlilik de sağlanabilmekte ve sosyo-ekonomik entegrasyon 
iyileşmektedir. Yatırımsızlık ve orta sınıfın kaçışından on yıl sonra soylulaştırmanın bu 
faydaları gözardı edilmemelidir.  

Jacob L. Vigdor (2002) ise iki hususa değinmektedir. Birincisi soylulaştırmanın dar 
gelirlilere iş fırsatları yaratabileceği ya da mevcut fırsatları dar gelirliler için yeniden 
konumlandırabileceği ve onların daha rahat erişebilecekleri alanlara yerleştirebileceğidir. 
İkincisi, arazi değerlerini artırıp, daha iyi hizmet ya da dar gelirliler için düşük vergi yükü 
yaratmasıdır. Ayrıca, soylulaştırma süreci düşük gelirliler için mahalle kalitesini artırabilir ve 
orta sınıfın ya da üst sınıfın merkezi terketmesinin olumsuz etkilerini azaltır (Vigdor 2002: 
144-145).  

Atkinson ve Bridge ise soylulaşmanın mahalle etkisini aşağıdaki gibi özetlemiştir 
(Tablo 1) (Atkinson ve Bridge, 2005) 

Olumlu Olumsuz 

Alanın daha fazla köhneleşmesinin 
engellenmesi ve konutların kiralıktan mülk 
konuta dönmesi ile alanda istikrarın oluşması 
Emlak değerlerinin ciddi oranda artışı 
Boş konut/ emlaklarda azalma 

Yerel gelirin ve vergi tabanının artışı 
Suçun azalması 

Kent saçaklanmasında azalma 
Sosyal çeşitlilik/karışım artışı 

Emlağın fiziksel olarak rehabilitasyonu 
 

Kira/ fiyat artışı nedeniyle yerinden olma 
Yerinden olmanın psikolojik maliyeti 

Yerinden edilenlerin evsizleşmesi 
Alana gelen orta sınıflar ile alandakiler 
arasında çelişkilerin oluşması 

Elverişli konutun azalması 
Sürdürülemez spekülatif mülkiyet 
Yerel kent hizmetlerinde değişim ve fiyat 
artışı (Ticari-sinai yerinden edilme) 
Yerinden edilenlerin yerleşmek için yakın 
çevredeki yoksul mahallede konut talep 
baskısı yaatması ve göçü 
Sosyal olarak ayrışmışlığın zengin gettoların 
da oluşmasıyla artışı 
Soylulaşmış alanda metruk yapı oluşması ve 
nüfus kaybı 

10.4.4. Bir Kamu Politikası Olarak Soylulaşma 

Soylulaştırıcıların kim olduğuna dönük geniş bir literatür oluşmuşken, soylulaşmayı 
bir kamu politikası olarak ele alan yaklaşımlar da geliştirilmiştir. Hackworth ve Smith (2001) 
üçüncü aşamasında soylulaşmanın bir kamu politikası haline geldiğini belirtmişlerdir. Ancak 
sonraki süreçte Smith (2006) soylulaşmayı “küresel bir kentsel strateji” olarak 
nitelendirmiştir.  

Lees ve Ley (2008), politika yapıcıların soylulaşmayı bir sorun olarak görmekten 
vazgeçtiğini ve bir çözüm politikası olarak sunduklarını ifade etmektedir. Soylulaştırmanın 



 

 
 

yeni dönemde en çok olumlanan politika olarak görüldüğü konu sosyal çeşitlilik/karışım 
meselesidir. Soylulaştırma ile özellikle sosyal konut alanlarında dar gelirlilerle orta sonıfların 
birlikte yaşayacakları bir sosyal karışım üretmek amaçlanmıştır. 

Atkinson ve Bridge’e göre (2005) ister kültür ister sermaye motivasyonlu bir süreç 
olarak açıklansın soylulaşma küresel bir olgudur ve her yerdedir. Soylulaştırıcıları çekmek, 
şehri orta sınıfa satmak için kültür odaklı dönüşümler, orta sınıf estetiğini hedefleyen tarihi 
alan ve yapıların korunması temelli projeler, yaşam kalitesi sunmayı hedefleyen 
sürdürülebilir-yeşil-akıllı kent projeleri ile soylulaşma yönetimlerce aktif şekilde 
yürütülmektedir. 

Smith (2006) ABD’deki orta sınıfın öncü kentliliğinin yoksul sınıflardan ve sosyal 
olarak marjinallerden rövanş almaya döndüğü kanaatindedir. Soylulaştırmanın 
yaygınlaşmasında etkisi azımsanmayacak yeni rövanşizm “hem muhalefeti ortadan 
kaldırmak[…] hem de sokakları soylulaştırma için güvenli hale getirmek[…]” bahanesiyle 
gerçekleştirilen bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır (Smith, 2006: 22). Smith ilkin 
1990’larda New York’ta yaşanan bir dizi olay çerçevesinde yeni rövanşizmden bahsetse de bu 
sürecin Amsterdam’daki işgalci karşıtı kampanyalardan, evsizlerin kamplarına yönelik Paris 
polisinin saldırısına, Sao Paulo’da sokaklarda yaşayan insanlara devletin uyguladığı “Sıfır 
tolerans taktiklere” kadar çeşitlilik gösterdiğini vurgulamıştır (Smith, 2006: 22).  

10.5. Soylulaşma Çalışmalarını Yeniden Düşünmek  

Slater’a göre (2006) soylulaştırıcıların kim olduğu üzerine odaklanmak soylulaştırma 
araştırmalarında eleştirel değerlendirmeleri ortadan kaldırmıştır. Wacquant (2008) 
soylulaştırma çalışmalarında işçi sınıfına ve daha tabandan bir perspektife ihtiyaç olduğunu 
ifade etmiştir.   

Diğer bir konu soylulaşma -yerinden edilme ilişkisi çerçevesinde yürütülmektedir. 
Soylulaştırma literatüründe yerinden etme önemli bir olgudur (Atkinson, 2002). Soylulaşma 
tanımında yerinden edilme Chester Hartman ve arkadaşlarının 1982’de yaptığı tanıma 
dayanmaktadır. Hartman vd., Displacement: How to Fight It (Yerinden Edilme: Nasıl 
Mücadele Etmeli?) isimli çalışmasında kavramı “bir yerde yaşamanın, o hane halkının kendi 
iç dinamikleri dışında gerçekleşen süreçler sebebiyle, artık imkansız, tehlikeli ya da maddi 
olarak karşılanamaz hale gelmesi durumu” olarak tanımlar. Marcuse 4 tür yerinden edilme 
tanımlamaktadır (Marcuse, 1985; Slater, 2009: 303) 

1- Doğrudan son sakinin yerinden edilmesi: fiziksel (ev sahibi ısıtmayı kısabilir ve 
işgalciyi evden çıkmaya zorlayabilir) ya da ekonomik (kira artışı) nedenlerle olabilir. 

2- Doğrudan zincir yerinden edilme (binanın fiziksel çürümesi veya önceki kira 
artışları ile ) 

3- Dışlayıcı yerinden edilme: Bir ünite gönüllü olarak boşaltıldığında ve bu ünite 
soylulaştığı ya da terk edildiğinde, benzer bir hanehalkı buraya taşınmaktan engellenir ve 2. 



 

 
 

Hanehalkı için uygun konut azalır. Dolayısıyla ikinci hanehalkı orada yaşamaktan dışlanır. 
(Mahallenin değişmesi nedeniyle yerinden olma) 

4- Yerinden etme baskısı: yaşadıkları mahallenin dönüşümü sırasında yoksulların ve 
işçi sınıfının mülksüzleşmesine referans verir. Aileler mahallelerinin dramatik olarak 
değiştiklerini gördükleri, arkadaşları mahalleden ayrıldıkları, diğer müşteriler için yeni 
mağazaların yerlerini buldukları, kamu tesisleri ve ulaşımın değiştiği, destek hizmetlerinin o 
yeri daha az yaşanabilir kıldığı zaman, yerinden edilme baskısı ciddi düzeyde oluşmuştur ve 
aktüelleşmesi an meselesidir. Bu şartlardaki aileler kaçınılmazı beklemek yerine taşınır ve 
yerlerinden olur.  

Marcuse yerinden edilmenin tüm etkilerinin 4 biçimi de kapsaması gerektiğini ifade 
eder: yani ekonomik değişimlerden yerinden edilme, fiziksel değişimler nedeniyle, mahalle 
değişimi ya da birim konut değişimleri nedeniyle yerinden edilme (Marcuse, 1985; Slater 
2009: 304).  

Bu konuda çeşitli sorunlar oluşmaktadır, örneğin Marcuse’nin tariflediği biçimde bu 
yerinden edilme ölçütlerinin uygulanabildiğini gösteren hiçbir çalışma yoktur (Slater, 2009: 
304). Yerinden etmenin istatistiksel olarak ölçülmesi bunlardan biridir. Öncelikle “gönüllü” 
ve “zorunlu” göç arasında ayrım yapmak, nasıl tanımlanacaklarını ayrıştırmak konusunda 
güçlük vardır. İkincisi yerinden edilen hanehalklarının tespit edilmesi konusu aynı güçlüğü 
barındırmaktadır. Bununla bağlantılı sorun yerinden edilenler üzerinde soylulaştırmanın 
etkilerini ölçmek konusunda yaşanmaktadır. Soylulaştırılmış alandan ayrıldıkları ve daha az 
soylulaşmış ve uygun yerlere göç ettikleri için hem niteliksel hem de niceliksel olarak 
soylulaşmanın etkilerini ve sonuçlarını yerinden edilenler cephesinden okumaya odaklanan 
çalışmalar azdır. Yerinden edilenlerin genellikle yoksul, yaşlı, kadının tek ebeveyn olduğu, 
mavi yakalı mesleklerden /işçi sınıfı olduğu değerlendirilmektedir (Atkinson 2002: 9). 
Yerinden etmenin hiç olmadığı örnek yoktur, ancak bazı çalışmalar yerinden etme olgusunun 
eski yaygın ölçeğinde olmadığını ifade etmektedir (Butler, 2003, Hamnett, 2003, Braconi, 
2002). Yine örneğin, Hamnett yerinden edilmenin soylulaşmanın mütemmim cüz’i olduğu 
görüşünde değildir, O’na göre soylulaşmada “yerinden etme (displacing)” kavramı yerine 
“yeni yerleştirme (replacing)” yönü belirleyicidir.  

Yerinden edilme sadece fiziksel/mekansal bir süreç değildir. Yerinden edilmeyi 
mekansal değil yer-temelli olarak tasavvur ettiğimizde orada birikmiş ve sürdürülen duygusal, 
sosyal, sembolik bağlar da kendini göstermeye başlar. Bu anlamda, mekanı fiziksel olarak 
terk etmeyen/edemeyen kesimler için bile, hem yaşadıkları mahalle hem de onu kuran ilişkiler 
ve pratikler değiştiği için sosyo-mekansal bağların zayıflaması, yabancılık hissi, yer 
duygusunun kaybı, ötekileştirilme gibi psikososyal bir yerinden edilmeden söz edilebilecektir. 

Yerinden edilme literatürünün batı dışı coğrafyaları içermesi gereği vardır. Yerinden 
edilme olgusunun özellikle Küresel Güney ülkelerinde hayata geçirilen mega soylulaştırmaya 
bağlı, mega yerinden etme süreçlerine evrildiği, ve Batı’daki örneklerine nazaran daha ciddi 
boyutlarda mağduriyetler, mülksüzleştirme döngüleri ve ayrıştırma ve dışlama mekanizmaları 



 

 
 

yarattığı göze çarpmaktadır. Ancak yerinden edilme daha çok küresel kuzeyin şehirleri için 
araştırılmıştır.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, kentsel dönüşüm uygulamalarının ya sonucu ya da bir kamu politikası 
olarak oldukça yaygınlaşmış olan soylulaşma olgusunu nasıl açıklayabiliriz, dönemsel olarak 
soylulaşma uygulamaları nasıl farklılaşmıştır? gibi sorulara cevap aranmıştır. 

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Soylulaşma kavramını ilk kim kullanmıştır? 

a) Neil Smith  

b) David Ley 

c) Ruth Glass 

d) Chester Hartman 

2) “Rant Makası” kavramı hangi kuramcıya aittir? 

a) Chris Hamnett 

b) Roy Atkinson 

c) Jason Hackworth 

d) Neil Smith 

3) Aşağıdakilerden hangisi soylulaşmanın klasik tanımında yer almaz? 

a) İngiliz soylu sınıfının kent merkezine yerleşmesi 

b) Kent merkeizndeki işçilerin yerlerinden edilmesi 

c) Müteahhitler eliyle konutların dönüştürülmesi 

d) Tarihi konut stokunda kiracılıktan ev sahipliğine geçişi 

4) Jason Hackworth ve Neil Smith’e göre soylulaşmanın ikinci dalgası nasıl 
adlandırılmakta ve hangi tarihleri kapsamaktadır? 

a) 1968-1973 dağınık soylulaşma safhası 

b) 1973- 1979 demir atma safhası 

c) 1979- 1988 demir atma safhası  

d) 1989-1993 yaygın soylulaşma safhası 

5) Aşağıdakilerden hangisi Hackworth ve Smith tarafından ifade edildiği şekliyle 
üçüncü aşama soylulaşma ile ilgili nitelikler arasında yer almaz? 

a) Ciddi bir kentsel muhalefet oluşmuş ve soylulaşmaya direnç belirgin hale 
gelmiştir  



 

 
 

b) Devlet aktif bir rol üstlenmiş ve devlet eliyle soylulaşma gerçekleşmeye 
başlamıştır 

c) Sürece büyük gayrimenkul şirketleri dahil olmuş ve “kar” temel 
motivasyon olmuştur 

d) Soylulaşma ticari alanlara, banliyölere ve turizm mekanlarına yayılmıştır 

6) Bugünkü soylulaşma hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi tartışmasızdır? 

a) Soylulaşma kent merkezinden dışarıya doğru yayılmış ve aileler ve 
sanatçılar eliyle yürüyen bir süreç olmaktan çıkmıştır. 

b) Soylulaşma büyük ölçekli yerinden etme olgusundan ayrı düşünülemez. 

c) Soylulaşma atıl alanların yeniden geliştirilmesi (redevelopment) süreçlerine 
de yayılmıştır. 

d) Soylulaşma devletin büyük gayrimenkul şirketlerinin süreçte rol almasını 
sağlayıcı “tehlikeli kesimleri yerinden eden sosyal temizlik” programlarıyla 
yürütülmektedir.  

7) David Ley soylulaşmayı nasıl açıklamaktadır? 

a) Soylulaştırıcılar büyük gayrimenkul şirketleridir ve temel motivasyon kar 
elde etmektedir. 

b) Soylulaştırıcı devlettir ve bir kamu politikası olarak uygulanmaktadır 

c) Soylulaştırıcılar küresel dünyanın yeni iktisadi aktörleri ve süper 
zenginleridir. 

d) Soylulaştırıcılar kültürel sermayeleri ve yeni tüketim tarzları ile yeni orta 
sınıf fraksiyonlardır. 

8) Butler soylulaşmada hangi dinamiği öne çıkarmaktadır? 

a) Alın teri adaleti 

b) Rant makası 

c) Tüketimin estetikleşmesi ve çevre konforu 

d) Kültürel sermaye ve kendi gibilerle birlikte yaşama habitusu 

9) Soylulaştırmada yerinden etme olgusunun mütemmim cüz olmadığını söyleyen 
ve belirleyici olanın “yerine yerleşme (replacing)” olduğunu söyleyen kimdir? 
 



 

 
 

a) Chris Hamnett 

b) Judith Butler 

c) Chester Hartman 

d) Peter Marcuse 

 
10) Soylulaşmanın yarattığı mahalle etkisinin iyi yönlerinden 4 tanesini sıralayınız. 

 

Cevaplar 

1)c, 2)d, 3)c, 4)c, 5)a, 6)a, 7)d, 8)d, 9)a, 10) Alanın köhneleşmesinin engellenmesi, 
boş konut/emlaklarda azalma, yerel gelirin ve vergi tabanının artışı, suçun azalması, kent 
saçaklanmasında azalma, sosyal karışımda artış ve emlağın fiziki yenilenmesi 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11. KENT HAKKI VE KENTSEL TOPLUMSAL HAREKETLER 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde kentsel dönüşüm sürecine yönelik tepkileri analiz eden kuramsal 
yaklaşımlara ve kavram setlerine odaklanılacaktır. Bu çerçevede Kent Hakkı ve Kentsel 
Toplumsal Hareket üzerinde durulacak olup, kent hakkı ve kentsel sosyal/toplumsal 
hareketlere ilişkin kuramsal ve pratik tanımlamalar, hareketlerin tarihsel olarak aldığı biçimler 
tartışılacaktır.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• Kentsel dönüşüme dönük tepkiler nasıl anlaşılabilir?  
• Kent Hakkı ne demektir?  
• Kentsel toplumsal hareket ne demektir?  
• 1980 öncesi ve sonrası kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı direnç nasıl 

farklılaşmaktadır?  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kentsel dönüşüme yönelik 
tepkileri anlamak. 

 

 Kentsel dönüşüme tepkilerin 
kitleselleşmesinin 
imkanlarını görmek ve  
otoritelerin .tepkilerini 
anlamak  

 

 Orta sınıfların tepkilerini 
ayrıştırabilmek. 

 

 1980 öncesi ve sonrası 
kentsel dönüşme tepkileri 
ayrıştırabilmek. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Kent hakkı (right to city), kentsel toplumsal hareket (urban social movements), orta sınıf 
hareketler (not in my backyard movements), büyüme koalisyonları (pro-groth regime) 

  



 

 
 

Giriş 

Kentsel dönüşüm uygulamaları belli düzeyde toplumsal kesimlerin tepkilerini çeken 
ve direniş örgütleyen uygulamalar olmuştur. Bu tepkileri anlamaya çalışan, adlandıran birçok 
girişim de gündeme gelmiştir. Bu yönde iki temel kuramsal girişimden söz etmek olanaklıdır; 
kent hakkı ve kentsel toplumsal hareketler. Bu bölüm bir yandan bu kuramsal girişimleri 
analiz ederken, bir yandan da kent hakkı taleplerine ve kentsel hareketlere ilişkin kuramsal ve 
pratik tanımlamaların tarihsel olarak nasıl farklılaştığını ve aldığı yeni biçimleri ortaya 
koyacaktır. 

  



 

 
 

11.1. Kent Hakkı 

Kavramın ilk kullanımı Fransız filozof Henri Lefebvre’ye aittir. Lefebvre (1967:132, 
Akt. Boer ve Vries, 2009) kent hakkını radikal bir kentsel siyaset çerçevesinde; “kentsel 
yaşamın dönüştürme ve yenileme” hakkı olarak kullanmıştır.  Çalışmasının ana teması şehrin 
tüm sakinlerin ve kullanıcılarının kolektif bir sanat eseri olarak (oeuvre) algılanmasıydı. 
Şehrin sakinleri ve kullanıcıları kamusal hayata katılarak, kentte vakit geçirerek, mekanlarını 
kullanarak ve kentsel mekanı kolektif biçimde şekillendirerek bu sanat eserine katkı 
sağlayabileceklerdir. Herkesin gündelik hayatının gereklerini karşılayabilmesi için kentin 
mekanlarını kullanma hakkı vardır. Bu şekilde anlaşılan bir şehirde mekanın kullanım değeri 
ekonomik değeri üzerinde önceliğe sahiptir. Bu, mekanın sosyal fonksiyonunun mekanın 
sömürülmesi ya da satışı ile kar edilmesinden çok daha önemlidir (Lefebvre 1967, Akt. Boer 
ve Vries, 2009). Diğer önemli bir tema ise mekanın merkeziliğidir. Şehir içi sosyal 
etkileşimin ve insan yaratıcılığının merkezleridir ve herkesin merkeze erişme, merkezi olarak 
konumlanmış mekanları kullanabilme hakkı vardır. Kenti kullanma hakkı, kent hakkında 
kararları verebilme hakkını da kapsamaktadır. Lefebvre’e göre kent hakkı mücadeleleri 
ortadan kaldırmıyor aksine bu haklar uğrunda mücadele edilmeyi gerektiriyor (Lefebvre 
1973: 195, Akt. Boer ve Vries, 2009).  

Kavrama ilişkin iki hususiyetin ayırt edilmesi gereği vardır: Bunlardan birincisi 
kavramın ulus devlet vatandaşlığı temelinde tanımlanmaması, daha çok o yerde yaşamakla, o 
yerin sakini olmakla kişiyi yetkilendirmesidir. Kentsel mekanın tüm kullanıcılarının ve 
sakinlerinin şehir hakkının özneleri olduğu konusunda mutabakat vardır. İkincisi, kentsel 
mekanın üzerinde kullanım değerinin değişim değerinden daha önemli ve üstün olduğu 
vurgulanır.  

Kent hakkı kavramı bugün radikal olarak kapitalist sosyal ilişkileri, kentin mekansl 
yapısını, ve liberal demokrasinin varsayımlarını yeniden düşünmek için” yeniden çağrılan bir 
kavramdır (Purcell 2008: 92). Purcell kent hakkının neoliberal küreselleşmenin demokrasinin 
daraltılması, derinleşen eşitsizlikler ve çoğalan sosyal sorunlarına karşı direncin 
örgütlenmesinde bir araç olabileceğini belirtmektedir. Bugün şehirlerde mülkiyet hakları 
sakinlerin şehri kullanım haklarından daha ağırlıklıdır ve değişim değeri belirleyicidir.  O’na 
göre kent hakkı yeni tür bir kentsel siyaset imkanıdır ve şehrin karar verme süreçlerini 
değiştirmesi halinde de kentsel bir devrimin başlangıcına işaret edecektir. Purcell kavramın 
iki merkezi teması olduğunu ifade etmektedir: katılım ve kullanma. Katılım liberal demokrasi 
sınırları içerisinde karar süreçlerinde yer almaktan daha geniş bir anlama sahiptir. Kentin tüm 
sakinlerinin (tüm vatandaşların değil) şehrin ve mekanın üretimi çerçevesinde alınan tüm 
kararlarını tümüyle etkileme imkanı ile donatan bir haktır. Kullanma hakkı kapitalizme 
doğrudan bir meydan okumadır ki tüm sakinlerin kullanım hakkının mekanın değişim 
değerine yani ekonomik değerine üstün tutulmasıdır (Purcell 2002, Boer ve Vries, 2009).  

David Harvey (2008) “kent hakkı” kavramını sosyalist bir siyasi stratejinin parçası 
haline getirmeye yönelik yeniden açtığı tartışmalarla kent hakkı literatürünü daha da 
zenginleştirmiştir. Harvey kent hakkını, kentleşmeyi ve kentsel dönüşümü denetim altına 



 

 
 

almak ve gönlümüze göre kenti değiştirebilmek için temel bir hak olduğunu ifade eder. Buna 
göre Kent hakkı bir bireye ait bir hak değildir, birey ve toplum arasında bir ilişki olarak 
anlaşılmalıdır. Herkese kamusal yaşama katılabilme imkanı sunan bir hak olmakla, kamusal 
yararın sürekli politik mücadelelerle tanımlandığı bir politik kollektivite olarak şehir olgusunu 
getirir (Harvey 2008).  

Harvey “Asi Şehirler” (2013: 171-216) isimli kitabında tarih boyunca siyasi erkin 
çoğu zaman kentsel altyapıyı ve şehir yaşantısını isyankar nüfus gruplarını denetlemeye 
imkan verecek şekilde yeniden düzenlediği; Marksizm içinde kentsel mücadelelelerin ya 
gözardı edildiği ya da devrimci nitelik taşımadığı için önemsenmediği ve bu türden 
mücadelelerin üretimden ve sınıftan çok yeniden üretimle ilgili olarak anlaşıldığı 
değerlendirmesinde bulunur. Harvey bu duruma itiraz etmekte ve sosyalist siyasetin yapması 
gereken hamlelerden biri olarak “şehirleri kent hakkı temelinde örgütlemeyi” önermektedir: 
"Kentler politik hareketlenmenin merkezi. İşyerinde yapılacak mücadele, yaşam alanından 
koparılamaz. Mahallelerin gücünü işyerinin gücüyle birleştirirseniz kazanma şansınız 
yükselir".  

Kent hakkı kavramına dönük değerlendirmelerden biri de İngiliz kent sosyologu Andy 
Merrifield’ ait olup, O’na göre kökeni itibariyle oldukça devrimci bir kentsel politikaya işaret 
eden kent hakkı bugün yaygın bir kullanım kazanmış ve reformist bir çizgiye taşınmıştır. 
Merrifield (2011) “kent hakkının” bahsedilen soyut ve evrensel içeriğiyle içi çeşitli toplumsal 
aktörler tarafından farklı bir şekilde doldurulabilecek bir “boş gösterene” dönüştüğünü ifade 
etmektedir. Öyle ki, siyasi pratik içerisinde, kavram içeriğini her zaman ve illa ki kapitalizm 
karşıtı kentsel toplumsal hareketlerden almamaktadır.  

Bu değerlendirmeyi besleyen gelişmeler kent hakkının bireysel ve hukuki formlarının 
ortaya çıkmasında görülmektedir. Esasen kent hakkı kavramının belirsiz olduğu ve kent 
hakkının ne olduğuna dair pratik bir rehber oluşturmanın zorluğu uluslararası kurumlarca dile 
getirilmekle birlikte (bkz. Unesco & UN-Habitat 2009: 15, akt. Boer ve Vries, 2013) 
kavramın yerel yönetimler, diğer politika yapıcılar ve ekonomik ortaklar arasında bir 
mutabakat sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanılması, birçok yerel-ulusal ve uluslararası 
kurumların kent hakkını piyasa güçleri ve devletle bir uzlaşı veya müzakere zemini olarak 
kullanan reformcu ve bireysel bir hakka dönüştüren eğilimleri vardır.  

Erken dönem kent hakkı inisiyatifleri Brezilya’da özellikle büyük şehirlerin 
favelalarında kentli yoksul örgütlerinin varoş sakinlerinin kent hakkını savunmaya 
başlamasıyla ortaya çıktı. Bunların mücadelesi ‘City Statute’ adı verilen bir federal yasanın 
çıkarılmasına neden oldu. Bu yasanın bir unsuru enformel yerleşmelerin düzenlenmesi ve 
ekonomik alan ve devletle entegre edilmesi idi. Ayrıca yasa kentsel arsadaki imarın sosyal 
kullanım değerince belirlenmesini sağladı, yani kentsel mekan ekonomik işlevi ile beraber 
sosyal işlev de üstlenecekti. Sakinlerin hakları arasında yeni bir denge öneren bu 
düzenlemeler kent hakkı motivasyonlu hareketlerin bir sonucu idi.  

Örneğin 2010 yılında, Dünya Bankası “kent hakkını” kendi bildirgesine “yoksullukla 
mücadele” adına dahil etmiştir. 2003’te UNESCO’yla beraber bazı uluslararası insan hakları 



 

 
 

grupları, İnsan Hakkı Olarak Dünya Kent Hakkı Sözleşmesi’ni ortaya koydular. 2004 yılında 
Habitat Uluslararası Koalisyonu (http:// www.hic-net.org/) Latin Amerika Sosyal Forumu’nda 
ve 2. Dünya Kent Forumu’nda sundu. 2005’te Porto Alegre’de düzenlenen Dünya Sosyal 
Forumu sırasında Dünya Kent Hakkı Sözleşmesi kabul edildi. 

Latin Amerika’daki kentlerde, bu gibi sözleşmeler (ya da bölümleri) yaygınlaştı; hatta 
Brezilya’da kolektif kent hakkını tanımak için Brezilya Anayasa’sına 2001’de bir kent yasası 
dâhil edildi. (bkz. Fernandes, 2007). Brezilya Kent Şartı kavramın orjinal haline en yakın 
kullanımı getirmiştir. Şart üç unsuru kapsamaktadır: enformel yerleşmelerin düzenlenmesi, 
kentsel yönetişimin demokratikleştirilmesi ve nihayet kentsel arazinin ve emlağın sosyal 
fonksiyonunun mülkiyet hakkından önce gelmesi (Boer ve Vries, 2009: 1323).  

Kent Hakkı Sözleşmesinin 11. paragrafına göre kent hakkı: ‘uluslararası kabul edilmiş 
insan hakları olarak barınma, sosyal güvence, çalışma, uygun koşullarda yaşam, tatil, bilgi 
edinme, kurumlar ve bağımsız kuruluşlar kurma ve onlara üye olma, gıda ve su, 
mülksüzleştirilmekten korunma, katılım ve özgür ifade, sağlık, eğitim, kültür, özel yaşam ve 
güvenlik, güvenli ve sağlıklı bir çevre hakkını içermektedir.’ 

12. paragraf bir başka listeyi belirler: 

‘insan hakkı olarak toprak /arazi hakkı, halk sağlığı, toplu taşıma, temel altyapı, 
kapasite ve kapasite geliştirme, kamu ürün ve hizmetlerine erişim – doğal kaynaklar ve 
finansı da içererek'. Bu haklar, bireysel ya da kolektif olarak tüm ‘kent sakinleri’ için 
geçerlidir ama belirli grupların (yoksullar, hastalar, engelliler ve göçmenler olarak zikredilen) 
özel olarak korunmayı hak ettikleri de vurgulanır. 

Ancak kent hakkı kavramının hukuki metinlere bireysel bir hak olarak girmesi 
karşısında kent hakkının sürekli kolektif politik bir mücadele olarak anlaşılması gerektiği 
başta David Harvey olmak üzere birçok akademisyen tarafından dile getirilmektedir. Diğer 
yandan kent hakkı kavramının oldukça geniş kullanımı ve müphemliğinin farklı eksenlerde 
mücadele eden birçok kentsel hareketi ve paydaşı birleştirebilecek bir avantaj olabileceği 
değerlendirmesi de yapılmaktadır (örn. Boer ve Vries, 2006: 1328). Buna göre elverişli konut 
talebi, göçmen dernekleri, kiracı birlikleri kent hakkı çerçevesinde biraraya gelebileceklerdir. 
Esasen bu yönde gelişmeler de gözlenmekte olup, 2007 yılında maddi ya da kültürel açıdan 
yoksun ve madun kesimler “Kent Hakkı İttifakı” oluşturmuşlardır; ittifakta yer alnalar 
arasında Los Angeles’tan göçmen gruplar, Miami’nin taban örgüt ve sendikalar, New 
York’un evsiz örgütleri vardır. Kent Hakkı bütün bu grupları bir araya getiren bir işlev 
görmüştür.  

11.2. Kentsel Hareketlerin Tanımlanması 

Kentsel Sosyal hareketler Manuel Castells, takiben Pickvance (1985, 1986), Fainstein 
& Fainstein (1985), Mayer (2000) kavramı kullanır.  



 

 
 

Öncelikle kentsel hareketler spesifik bir sosyal harekettir. Sosyal hareketlerin 
gelişmine ilişkin farklı teoriler vardır. Kentsel hareketler ile sosyal hareketler birbirinden 
çoğunlukla beslenmeden gelişmiştir. Sosyal hareketler için kaynak mobilizasyonu, politik 
fırsat yapısı, çerçeveleme (framing) gelişirken, kentsel hareketler uzunca bir dönem bu 
kuramsal girişimlerden katkı almamıştır. Sosyal hareketler de mekana yer vermemişlerdir. 
Böylece her iki kol birbirinden izole gelişmiştir. 

Kentsel hareketler ile sosyal hareketler birbirinin yerine geçebilecek kavram setleri 
olmayıp, birbirine benzediği gibi ayrışmaktadırlar. En önemli benzerlikleri kentsel 
hareketlerin de sosyal hareketler gibi mevcut duruma itiraz etmeleri ve değişim talep 
etmeleridir. Ancak kentsel hareketlerin talepleri “kent” (unsur) ile ilgilidir. Bu çerçevede 
kentsel hareketleri sosyal hareketlerden ayrıştıran en önemli unsur kentsel hareketlerin kent 
ile ilgili hareket olması ve belli bir coğrafik sınırla ilgili olmasıdır (territory). Ayrıca kentsel 
hareketler mekanın üretimi üzerinde sonuçlar doğurmaktadır.  

Yine eylem repertuarları çoklukla sosyal hareketlerin eylem repertuarı ile örtüşür. 
Ancak kira grevi, gecekondu, alternatif imar planları hazırlamak gibi eylemler kentsel 
toplumsal hareketlere özgüdür. Kentin yeniden yapılanmasına ve dönüşümüne karşı mobilize 
olmaktadırlar. Bu yönden de kentsel hareketlerin çok daha açık ve belirgin amaçları vardır. 
Bu amaçlar kiraların dondurulması ya da düşürülmesi, yapılı çevrede planlanan gelişmenin 
durdurulması, bir sokağın kapatılması şeklinde olabilmektedir (Pruijt, 2003, Akt Özdemir 
2013). 

1970’lerde temel ilgisi kentte iktidar ve itilafın analizi olan Manuel Castells’e göre 
kentsel toplumsal hareketler en önemli kolektif eylem türüdür; kentsel hareket kentle ilgili bir 
amaca dönük olarak belli bir coğrafyada örgütlenen amaçlı sosyal mobilizasyon süreçleridir 
(Castells 1977:60). Başka bir ifadeyle kentin özgürleştirici potansiyelini talep eden 
hareketlerdir. Bu tanımı kuran unsurlardan biri “kent” kavramıdır. Kent nasıl 
tanımlanmaktadır? Castells (1983) Castilla’daki Commudides Hareketine ilişkin analizinde 
“kent (urban)” kavramını ancak “mekânsal varlığı coğrafi/idari bir sınırla kayıtlanmaya 
başlandığında (territory) yani legal-rasyonel meşruiyet etrafında demokratik devlet kuralları 
oluştuğunda topluluk olunduğu” tezini işler ve şehirlerin özgür/özerk olmadığı durumlarda, 
fiziksel ve demografik bir yoğunlaşmadan bahsedilebileceğini ancak sosyolojik olarak bir 
şehir oluşmadığını ifade eder. Yine Paris Komünü incelemesinde ise Castells; “urban”: a) kır 
formu karşısında bir mekânsal bir form ise; b) tüketim araçları alanı ise (konut ve kent 
hizmetleri gibi) c) yerel ve sivil toplumun özerk politik bir ifadesi ise Paris Komünü kentsel 
sosyal bir harekettir, değerlendirmesini yapar. O halde Castells’e göre şehirde olan her şey 
kentsel (urban) değildir.  

Kent hareketlerinin tanımlanmasında iki temel grup yaklaşımdan söz edilebilmektedir: 
Birinci grup kısıtlayıcı kullanımı benimseyenler, ikinci grup ise jenerik kullanımı 
benimseyenlerdir (Pickvance 2003: 102). Castells Urban Question (1977: 246-275, Akt. 
Pickvance, 2003: 102-103) adlı eserinde hem kısıtlayıcı hem de jenerik tanımı 
benimsemektedir. Kentsel hareketin “sosyal” bir hareket haline gelmesi “başarılı” olması ile 



 

 
 

olanaklıdır. Başarılı olamayan bir hareket kentsel hareket olarak kalır. Başarının ölçüsü ise 
sosyal düzende bir değişim yaratmasıdır. Buna göre kısıtlayıcı kullanımda ancak gücü kentsel 
ve toplumsal düzeyde kökten değiştiren vatandaş eylemleri için kentsel sosyal hareket tanımı 
yaparken, jenerik kullanımda tüm vatandaş eylemlerini aktüel etkilerinden bağımsız olarak 
kentsel toplumsal hareket olarak nitelendirir. 

Pickvance (1976, 1985, 2003), Mayer (2000, 2006), Fainstein&Fainstein, 1985 gibi 
entelektüeller ise jenerik kullanımı benimserler. Onlar kentsel hareketleri değişim yaratmak 
için verilen mücadele olarak okurlar ve hareketin aktüel bir değişim yaratıp yaratmadığı 
analizine girmemek için kentsel hareket ile kentsel toplumsal hareketi eşitlerler. Ortak 
noktaları ise sosyal düzene ya da onun bazı kısımlarına karşıtlık içermesi ve yerel karar alma 
süreçlerine katılımı hedeflemesidir (Pickvance, 2003; Özdemir, 2013).  

11.3. Kuramsal ve Tarihsel Açıdan 1980 Öncesi Kentsel Hareketler 

1950’li yıllara kadar kentsel yaşamın istikrar ve mutabakat üreten yönüne vurgu 
yapılmış ve kentsel çelişkilere dikkatler yönelmediğinden kentsel hareketler de bu 
ilgisizlikten payını almıştır.  

1960’lar bir dönüm noktasını temsil eder. Konut ve kira grevleri, özellikle yoksulları 
yerinden eden kentsel yenileme projelerine karşı yoksul hareketleri, gençlik ve toplum 
merkezleri için yapılan mücadeleler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Birçok sosyal hareket 
rehabilitasyon, soylulaşma, arazi kullanım kararlarındaki değişme, konut, altyapı ve kentsel 
hizmetleri protesto etmiş, büyük ölçekli kentsel yenileme programlarında kitleşelleşmişlerdir. 
(Mayer, 2000). Ancak bu hareketlerin ihtilaflı hale getirdikleri konular sadece kentsel 
yenileme projeleri değildir, mücadeleler kentlerin yatırım yapmaya başladığı kamu 
altyapısının kullanım değeri ve maliyetleri ve karar süreçlerine dahil edilmemeleri gibi 
konular üzerinde de gelişmeye başladı (Mayer, 2000). Projelerin kendi yaşam çevrelerini 
etkilemesi, kamusal maliyetleri, projelerin hazırlanma ve uygulanma süreçlerinin demokratik 
olmamasına kadar daha geniş bir çerçeve kazandı. Bu dönemde ayrıca neticede bir çok taban 
hareketi gelişti ve bu hareketler başlangıçta mahallerini savunmak için geleneksel ve 
pragmatik yöntemler kullandılar ve kolektif taktikleri ve tabandan alternatif planlama gibi 
profesyonel yöntemleri seçtiler (Mayer, 2000). Ancak taleplerine cevap vermeyen teknokrat 
kent yönetimleri ile karşılaştıkça doğrudan eyleme ve sokak protestoları gibi geleneksel 
olmayan araçlara yöneldiler.  

Bu dönemde Avrupa’da gelişen hareketler çoğunlukla “şehirleri alalım” sloganını 
kullanırken, Amerika’da daha pragmatik şekilde “mahallene sahip çık!” sloganını benimsedi 
(Fainstein ve Fainstein, 1974, Akt. Mayer, 2000). Avrupa’da hareketlere çoğunlukla gençler, 
göçmenler ve öğrenciler öncülük ederken, Amerika’da fordist büyümeden pay alamayan 
Afrikalı Amerikalılar ön safta yer aldılar (Mayer, 2000). Batıda ortaya çıkan bu hareketlerin 
tamamında “kolektif tüketim” ve “yeniden üretim alanı” öne çıkmış ve mücadele 
fabrikalardan mahalleye yayılmıştır. Bunlar politik bilinci etkilemiş ve sosyal ve politik süreci 
değiştirmiştir. Böylece kentsel hareket terimi gündeme gelmiştir.  



 

 
 

1960-1970’li yıllarda kentsel hareketlere yönelik yaklaşımlarda sınıf temelli analizler 
hakimdir. Dönemin en etkin kuramsal yaklaşımı Marksist bir analiz yapan Manuel 
Castells’ten gelmiştir. Castells Urban Question (1977) adlı eserinde, ileri kapitalist 
toplumlarda gerek iş dünyasının baskıları gerekse tabandan gelen baskılar ile devletin tüketim 
süreçlerine aşırı müdahalesinin emek ve sermaye arasında ikinci bir çelişkiyi ürettiğini belirtir 
ve devletin aşırı müdahalesinin ürettiği kentsel toplumsal hareketleri sınıf savaşının 
fabrikadan şehre yer değiştirmesi bağlamında değerlendirmiştir. O’na göre 1970’lerde kentsel 
hareketler Keynezyen devletin büyüme/kalkınma stratejilerine itiraz ediyorlardır. Bu 
çerçevede paternalist devlet, karar süreçlerinde devlet tekeli, devletin gündelik hayatı ele 
geçirmesi ve kolektif tüketimin üretimi kentsel toplumsal hareketlerin mobilize olduğu 
temalardı.  

Castells çalışmasında iki boyut ayırt etmiştir: kent planlama ve politikaları ve kentsel 
sosyal hareketler. Bir yanda, devlet aygıtının mekânın örgütlenmesine ve emeğin yeniden 
üretilmesinin sosyal koşullarını sağlamaya dönük müdahalelerini (1977:261) 
değerlendirmiştir. Diğer yanda ise sınıf mücadelesinin politik mücadele ile eklemlenmesini 
analiz etmiştir (1977: 261). Bu çerçevede sosyal hareketler ve planlamayı kentsel siyasetin 
kuramsal sahasına yerleştirmiştir. Bu çerçevede sosyal hareket belli bir örgüt tipi ile sosyal 
çeşitli çelişkileri bünyesinde barındıran bir yapısal bileşimle karşılaşılmasından doğar. 
Çelişkiler çoğaldıkça, daha fazla sosyal değişim yaratma gücüne sahip olur.  Örgütün işlevi 
diğer sosyal pratiklere eklemlenebilme potansiyeli açısından çok önemlidir. Bir sosyal 
hareketin oluşması için “çelişkilerin sonuçlarının birleşmesi” gereklidir. (Castells 1977: 271-
272). Örneğin İngiltere’nin yeni şehirlerindeki yenileme programları kent merkezlerinde 
kötüleşme, varoşların gelişmesi, özellikle siyah topluluklarla sosyal çelişkilerin oluşması gibi 
çeşitli çelişkilere sahipti (Castells, 1977:278).  

Castells’in Urban Question adlı eserinde bir kentsel hareketin önemini bir somut 
durumdaki sosyal sınıflar arasındaki güç ilişkileri üzerindeki etkisi ile ilişkilendirir (Castells, 
1977:377). Bunlar iki tür etki yapabilir: kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi şeklinde kentsel 
etki ve güç ilişkileri üzerindeki politik etkisidir (Pickvance, 2003). Castells 3 düzey kentsel ve 
politik etki tanımlar: en düşük ve sembolik etki katılımdır. Bunu küçük/sınırlı reform etkisi 
yaratabilecek protestolar izlerken, en yüksek etkiyi yani kökten değişimi üretecek olan kentsel 
toplumsal harekettir (Pickvance 2003). Diğer bir ifadeyle Castells için kentsel hareketin 
kentsel toplumsal bir hareket olabilmesi yapısal bir dönüşüm sağlamasına bağlıdır. 

Castells muhafazakar ve orta sınıf (NIMBY) hareketleri dışarıda bırakmakla ve 
analizini ilerici hareketlerle sınırlandırmakla eleştirilmiştir (Pickvance 1985, Mayer 2000, 
2009). Pickvance mukayeseli ve ilişkisel bir analiz gelitirmemiş olmasına işaret ederken, 
Miller (2006) muhafazakar hareketlerin kolektif tüketim ve kullanım değeri talep eden 
hareketler olmadığını, özel tüketim ve değişim değeri talep ettiklerini ifade etmiştir.  

Kentsel sosyal hareketlere odaklanan bir diğer kuramcı olan ve erken dönem 
yazılarında kentsel etkiyi yaratmak bakımından örgütsel kaynaklara ve kurumsal araçların 
varlığına işaret eden Chris Pickvance, Castells’i katılımın gerçekleştirileceği örgüt biçimlerini 



 

 
 

ihmal etmesi ve örgütü çelişkilerin birbirine bağlantılandırdığı araçlar olarak görmesi 
nedenleriyle eleştirir. O’na göre örgütler aynı zamanda çelişkilerin ifade edilme ve biribiriyle 
eklemlenme araçlarıdır. Pickvance’a göre kentte baskı kuran toprak sahipleri, mali/finansal 
kurumlar ve aracılar, yerel yönetimler gibi diğer aktörler de var ve dolayısıyla kentsel etki 
kurumsal ve kurumsal olmayan araçların kullanımı ile elde edilmektedir (Pickvance, 1976, 
Akt. Özdemir, 2013). Yine örneğin hareketin başarısı topluluk örgütlerinden elde edilen 
kaynaklarla yakından ilgilidir. Benzer şekilde otoriteyi ve bilhassa yerel yönetimi kentsel 
etkiyi oluşturan önemli bir kaynak olarak nitelendirir ve kamu kurumları da sosyal hareketler 
gibi kentsel etki yaratan kaynaklar olarak görülmelidirler. Otoritelerin kentsel etki yaratma 
potansiyellerine yaptığı vurgu esasen kentsel sosyal hareketlerin ortaya çıktığı bağlamın 
önemine işaret etmektedir ki bu bağlamda iç dinamikler (eylem repertuarı, örgütsel yapı ve 
ideolojik çerçeve vb) ile dış dinamikler (ekonomik ve politik çevre, diğer hareketlerle ve 
politik partilerle ilişkiler, yapısal olumsallıklar vb) önem taşır. Kentsel sosyal hareketlerin 
başlıca aktörü haline gelen gönüllü örgütler yatayda ve dikeyde diğer kurumlarla iletişime 
geçmeli, kendi hareketini büyütecek, etkinliğini artıracak dayanışmalar kurabilmelidir. 

Pickvance mukayese amacıyla hareketlere ilişkin 4 tipoloji önerisi geliştirir. 1) Konut 
ve kentsel hizmetlerin yokluğu ya da yetersizliği ile ilgili hareketler 2) Konut ve kentsel 
hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlı hareketler 3) Denetim ve yönetime katılım talepli hareketler 
ve 4) Fiziksel tehditlere (yıkım, yenileme vb.) ya da sosyal tehditlere (etnik gerilim vb.) ayarlı 
hareketler. Mekansal yakınlık bu hareketlerin oluşmasında önemli bir faktördür. Kentsel 
hareketleri ortaya çıkaran şu bağlamsal faktörden söz etmek olanaklıdır: a) hızlı kentleşme, b) 
devletin kolektif tüketim hizmetleri politikası, c) politik bağlam (politik yapılar ve aktörler 
arası ilişki), d) orta sınıfın rolü ve katılımı (orta sınıfların meselenin politikleşmesinde zaman 
ve ağ oluşturma kapasitesi vardır).  

11.4. 1980 Sonrası Kentsel Hareketler 

1980 sonrasında Keynezyen Refah Devletinin geri çekilmesi, neoliberal ekonomi 
politikalar, küreselleşme ve bilgi toplumunun üretim süreci, çalışma ilişkileri, tüketimin 
örgütlenmesi üzerinde yarattığı etki ve ulus-devletin sağladığı milli kimliğin çözülmesi ile 
birey-özneni öne çıkması, sosyal adalet ve tanınma mücadelesini yükselten gelişmelerdir. Bu 
dönemde etniklik, yaşam kalitesi, kültür-kimlik meselelerinin önem kazanması ile bu 
temellerde çevreci hareketler, kadın hareketi ve LGBTİ, anti-nükleer ve kültürel hareketlerin 
gelişmesine tanık olundu. Toplumsal grupların farklılıklarını koruyabilecekleri çoğulcu 
toplum yönündeki talepleri, liberal demokrasilerin farklılıkların sonuçlarına kapalı yapısı 
nedeniyle temsil ve meşruiyet krizi üretti ve bu yönde de özyönetim taleplerinin yükseldiğini 
görmekteyiz. Bu dönemdeki kentsel hareket yaklaşımlarında genel olarak kentsel hareketlerin 
sınıfsal olmayan karakterine vurgu yapıldığı görülmektedir.  

Bu dönemde gelişen kavramsallaştırma yeni tolumsal hareketlerdir. Fainstein ve Hirst 
(1995) tarafından geliştirilen yeni toplumsal hareketler yaklaşımı sanayi sınıfları arasındaki 
çelişkilerin önemini yitirdiği ve hareketlerin türdeş özneler olarak temsilinin artık mümkün 



 

 
 

olmadığına işaret eden bir adlandırmadır ve kentsel hareketleri ‘yeni toplumsal hareketler” 
kategorisinin altında tasniflemektedirler (Della Porta & Diani 1999).  

Sanayi toplumuna ait hareketler eski toplumsal hareketlerdir. Yeni Toplumsal 
Hareketler ise siyasi iktidarın ele geçirilmesinden çok devletin ve siyasal alanın karşısında 
toplumu kuşatan kültürel ve sosyal tahakküm mekanizmalarının yıpratılması, daha özgür bir 
toplumun tabandan gelen mücadelelerle inşa edilmesi hedefli hareketlerdir. İşçi sınıfının “iş 
ve ekmek” mücadelesini, “kültürel ve cinsel özgürlük”, “güvenli ve sağlıklı bir çevrede 
yaşama” talepleriyle eklemleyen eğitim, kariyer sorunu olmayan öğrenciler baş aktörlerdir. 
Hareketin Atlantik ötesindeki aktörlerini ise öğrenciler yanında ırk ayrımcılık karşıtları 
oluşturur (Çoban 2015: 91).  

Yeni toplumsal hareketler mobilizasyonda örgütlü bir kurumsallık oluşturmak yerine 
ağlara önem verirler ve kolektif eylem repertuarları yaratıcılık ve estetikle birleşen işgal, 
afişleme çalışmalarının yapılması, standart orta sınıf yaşamına alternatif kurtarılmış bölgeler 
oluşturulması gibi tabandan gelen, anti hiyerarşik,  doğrudan ve spontane eylemler olup, 
müziği, sokak sanatını isyan aracı olarak kullanan mücadele biçimlerini kapsamaktadır 
(Çoban 2015: 92). Yeni toplumsal hareketler örgütsel yapıları itibariyle de farklılaşmaktadır 
çünkü batı demokrasilerindeki katılım kanallarının güvenilirlik krizi ile eş zamanlı ve ilişkili 
gelişmiştir. Esnek ve ademi merkeziyetçidirler. Programları, parti illiyetleri yoktur. Ağlara 
dayanırlar. Gündelik hayata sızan ve yaşam biçimini önemseyen hareketler vardır: LGBTİ, 
alternatif tıp, kürtaj vb. gibi cinsel-bedensel konular, veganizm gibi temalarla gündelik yaşam 
alanlarına sızmaktadırlar. Ayrıca şiddet karşıtı, sivil itaatsizlik olarak adlandırılan çeşitli 
mobilizasyon modelleri kullanmaktadırlar (Johnston vd. 1999:136-137).  

Bu dönemde en etkili olan kuramsal yaklaşım yine Castells tarafından geliştirilmiştir. 
Castells “The City and the Grassroots (1983)” adlı eserinde bir önceki yaklaşımını yeniden 
gözden geçirir ve sosyal hareketlerin sınıf temelli olmak zorunda olmadıklarına vurgu yapar. 
Castells’in kentsel sosyal hareketlere bu dönemki kuramsal yaklaşımı Lefebvre’nin sosyal 
ilişkileri mekan üzerindeki mücadeleler ve mekanın sosyal üretimi olarak anlayan zengin 
örneklerini kullanır. Sınıf ilişkilerine yaptığı vurguyu kaldırması ve sosyal hareket 
mobilizasyonunun yaşam dünyası boyutuna dikkat çevirmesi O’nu yeni toplumsal hareketler 
sınıfına yerleştirir— ki yeni toplumsal hareket kuramcıları arasında kolektif tüketim ve 
siyasal mücadele vurgusu olağandışıdır (Miller, 2006).  

Castells bu kitabında dört temel hipotez ortaya koyar: a) Şehir, çelişkili sosyal çıkarlar 
ve değerlerin sonucu olan bir sosyal üretimdir, b) sosyal olarak baskın çıkarlar 
kurumsallaşmıştır ve değişime direnirler. Kentin rolü, anlamı, yapısındaki değişimler 
tabandan gelen hareketler ve taleplerin sonucudur ve bunlar kentin yapısını değiştirirler ve 
böylece kentsel sosyal hareket halini alırlar. c) Sosyal değişim başarılı sosyal hareketlerin 
kentte yarattığı değişimlere indirgenemez. Hakim çıkar gruplarının eylemleri, tabandan 
gelişen dirençler değişime etkide bulunur. d) sınıf ilişkileri ve mücadelesi kentsel çelişkiyi 
anlamak için temel olsa da, kentsel sosyal değişimin tek ve başlıca kaynağı değildir. Sosyal 



 

 
 

değişimi sağlayan başkaca kaynaklar da vardır. devletin özerk rolü, etnik/ulusal hareketler, 
vatandaş/yurttaş hareketleri gibi (Castells, 1983: 18).  

Castells’in bu çalışması sosyal hareketlerin mobilizasyonunda mekânsal ilişkilerin 
oynadığı rollerin anlaşılması kapsamında zengin bir amprik analiz sunmakta; tarihsel olarak 
dört ayrı hareketi irdeleyerek kentsel toplumsal hareket tanımının kurucu unsurlarını 
şekillendirmektedir.  İncelediği hareketler şunlardır; a) San Francisco’da Latin cemaatinin ve 
gay topluluğunun kültürel kimlik eksenli kentsel hareketi b) Paris Metropolitan Alanı içinde 
banliyölerdeki sosyal konut bölgesinde kentsel sendikacılığın gelişimi ki bu hareket kentsel 
hareket ve kolektif tüketim ilişkisini göz önüne sermektedir. c) Latin Amerika gecekondu 
hareketi ve özellikle de Şili- Santiago’da gelişen Pabladores hareketinin kentsel popülizm 
deneyimine göre kentsel hareketlerin politik sistem tarafından nasıl bastırıldığını gösterir 
örnektir. d) Kolektif tüketim- siyaset- kültür etkileşiminin analiz edildiği Madrid’teki Yurttaş 
Hareketi (Citizen Movement) (Castells, 1983).  

Castells’e göre kentsel hareketler egemen kültürel değerlere, politik kurumlara 
meydan okurlar ve bunu bazı mekânsal formları reddederek, kamu hizmeti talep ederek ve 
kent için yeni sosyal anlamlar inşa ederek yaparlar (Castells, 1983: 15). Kentsel toplumsal 
hareketlerin mücadelesi kentsel anlamı değiştirmeye dönüktür. Kentsel toplumsal değişim 
kentsel anlamın değişmesi ile meydana gelir ve anlamın değişmesi dört farklı yolla 
gerçekleşebilir:  

a) Hakim sınıf tarafından değiştirilir. Boston’daki İtalyan yerleşim birimlerinin kentin 
merkezi haline getirilmesi örneğinde görüldüğü gibi kentsel yenileme ya da bölgesel yeniden 
yapılandırma projeleri vasıtasıyla egemen sınıf tarafından değiştirilebilir. 

b) Tahakküm altındaki sınıf tarafından kısmi ya da topyekün bir devrim yapılmak 
suretiyle kentsel anlamın değişmesi söz konusu olabilir. Glasgow’da 1915 tarihli Konut 
Grevi’nin konutu kamusal bir hizmet haline getirebilmesi18 bu kapsamdaki bir örnektir.  

c) Bir toplumsal hareket tarafından hareketin kendi anlamını hakim anlamla karşıtlık 
üretecek şekilde üretmeyi başarması ile, kentsel anlam değiştirilebilir. 

d) Bir toplumsal mobilizasyonun kurumsallaşmış kentsel anlamla tezat ve hakim sınıf 
çıkarına karşıtlık içinde yeni bir kentsel anlamı üretebilmesi ki kentsel toplumsal hareketler 
burada yer alır (Castells, 1983: 304-305). 

                                                
18 1915 tarihinde Glasgow’da kiracı komiteleri ve kadın örgütleri tarafından sendikalar ve sol partilerin 

desteklediği en önemli kira grevi olup, gerek kira artışı gerekse konut kriziyle ilişkili spekülasyonları 
dizginlemek amacıyla ortaya çıkmış ve kiraların dondurulmasını sağlayan Kira ve İpotek Faizlerini 
Sınırlandırma Genelgesinin ve ardından 1919 yılında yerel yönetimlere sosyal konut yapma ve gerekli fonu 
sağlamakla görevlendiren Konut ve Şehir Planlama Yasası çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Elbette kira grevi tek 
başına bu sonucu üretmemiştir; savaş şartlarında ulusal birliği sağlamak; sanayi sermayesinin uğraşmak zorunda 
kaldığı konut kıtlığının ücretleri baskılaması ve işçileri ayaklandırma tehdidi; işçi sınıfı hareketinin kira grevine 
desteği gibi başkaca faktörler de alınan bu sonuçta etkili olmuştur. Kira grevi sanayi işçilerinin tüketim alanında 
kendi yaşam koşullarını savundukları bir eylemdir ve işçi sınıfının farklı kesimlerini biraraya getirmiştir. Başarılı 
olmasında sendikaların açık desteği ve sanayi grevi tehdidinin payı vardır (Castells, 1983).  



 

 
 

Bu çerçevede “kentsel toplumsal hareket” hakim sınıfın değerleri, mantığı ve 
çıkarlarına karşıt olarak kurumsallaşmış kentsel anlamı dönüştürme amaçlı kolektif bilinçli 
eylemdir (Castells 1983: 305). 

O halde kentsel toplumsal eylemler amaçlarına göre tanımlanacaktır. Bir kentsel 
toplumsal hareketin amacının nesnesi şehirdir ve üç hedefi vardır (Castells 1983: 319-320, 
Özdemir, 2013). A) Kentin kullanım değerini talep etmek: Şehri, kentsel hizmetleri ve kentsel 
yaşamı meta olarak gören ve kar için şehir nosyonuna karşıtlık içinde geliştirilen, kullanım 
değeri olarak şehir amacı çerçevesinde yurttaşları birleştiren ve iyileştirilmiş kolektif tüketim 
talebi ve bu eksende gelişen hareketler. Gecekondu hareketleri burda yer almaktadır B) 
Kültürel Özerklik ve kimlik motivasyonlu, kültürünü ve kimliğini korumak için mobilize olan 
topluluk/cemaat hareketleri ve C) Öz yönetim (territorially based self –management) talep 
eden, merkeziyetçilik karşısında yerel yönetim özerkliğini, mahalle yönetimi talep eden, kenti 
özgürleştirmek isteyen yurttaş hareketleri. Bunlar mahalle, kültür ve iktidar olarak ifade 
edilen 3 analitik boyuta denk düşmektedir. Diğer bir ifadeyle Castells (1983) kentsel 
toplumsal hareketi 3 grupta toplanmaktadır: kolektif tüketim hareketleri, topluluk/cemaat 
hareketleri ve yurttaş hareketleri. 

Castells’e göre bir kentsel toplumsal hareketin karşılaması gereken dört yapısal koşul 
vardır. bunlar; diğer hareketlerin amaçlarını kendi pratiğine eklemlemesi; kendi rolü hakkında 
yeterli bilince sahip olması; medyayla, profesyonellerle, siyasi partilerle etkileşimde olması 
ve nihayet politik partilerden bağımsızlığını korumasıdır (Çoban 2015; 99).  

Castells’in iki tanımlama girişimi arasındaki farklılığı tekrar ifade edecek olursak 
şöyle özetleyebiliriz: ilk tanımlamasında kentsel hareketin başarısı yapısal değişime bağlı 
iken, ikinci tanımlamasında başarı “yaşanacak şehrin nasıl olması gerektiği ile ilgili anlamsal 
bir değişim yaratmasından” bahsetmektedir. 

11.5. 1990 Sonrası Bölünmüş- Çoğulculaşmış ve İşbirlikçi Kentsel 
Hareketler  

1990’lı yıllarda daha bölünmüş ve heterojen kentsel hareketlerle karşılaşılmaktadır. 
1990 sonrasında kentsel toplumsal hareketler literatürü sosyal sermaye, küreselleşme vb. 
tartışmalar etrafında zenginleşmiş olup, Pickvance’ın (2003) “Kentsel hareketten toplumsal 
harekete” başlıklı çalışması son dönemde kentsel hareketlere yönelik ilginin azlığına işaret 
etmektedir. Tartışma iki ayrı yol izlemektedir. Birincisi küreselleşme söylemi, bu söylem 
içinde kentsel sosyal hareketler ulusötesi mekansallıklar karşısında çok sınırlı ve mahalli 
kalmaktadır. İkincisi organizasyon teorisi ağırlıktadır ve özellikle gönüllü sektöre 
yönelmektedir. Ayrıca kentsel hareketlere yaklaşımda politik fırsat yaklaşımı ile organizasyon 
teorisinin ağırlığı vardır (Leantidou, 2006: 260-261). 

Kentsel toplumsal hareketler ile bu hareketleri doğuran politik bağlam arasındaki 
ilişkiyi anlamak için geliştirilen politik fırsat yapısı (political opportunity structure) 
yaklaşımında kentsel bağlamda bazı araştırmacılar mobilizasyon fırsatları ve çıktılarını analiz 
etmek için “kentsel politik rejim” kavramını kullanır (Stone 1989). Kentsel politik rejimler 



 

 
 

politik, ekonomik, sosyal bağlar temelindeki iktidar düzenlemelerine odaklanır ve bu iktidar 
düzenlemelerinin kentsel toplumsal hareket için gerekli strateji ve kaynakları nasıl etkilediğini 
irdeler. Politika yapıcılar, kamu görevlileri, medya mensupları, siyasi partiler ve örgütler 
kentsel toplumsal hareketlerin müttefiki ya da düşmanı olma potansiyeli taşır (Kriesi 1996). 
İlerici ya da sosyal reform koalisyonlarına dayalı rejimler topluluk yönelimli faaliyetlere daha 
sempatik ve açıktır ve bu rejimlerde kentsel toplumsal hareketler yeşerir. Büyüme sağlayıcı 
koalisyonlar (pro-growth coalitions) gerek kentsel sorun üretmesi gerekse de bu sorunlara 
yönelen kaynakları sınırlandırması nedeniyle topluluk çıkarlarına karşıdır. Kentsel rejim 
baskıcı (repress) ya da entegre edici olabilir. Baskılama hareketin radikalleşmesine, daha fazla 
sempatizan kazanmasına ve medya ilgisi çekmesine yol açar. Ancak aynı zamanda eğer 
hareket yanlış yorumlanmışsa, liderleri yakalanmışsa ya da stratejileri gözden düşürülüp itibar 
kaybetmişse hareketin cılızlaşıp, sönmesine de yol açabilir. Hareketin entegrasyonu hareket 
örgütünün ve amaçlarının kurumsallaşmasına neden olur.  

Sosyal sermaye kavramına eleştirel yaklaşımını kentsel hareketlerle ilişkilendiren 
Margit Mayer (1991), sosyal sermaye retoriğinin kentsel hareketleri anlamakta yarattığı 
etkilere bakar. O’na göre kentsel hareketleri anlamakta sosyal sermaye hem bir filtre hem de 
bir çarpıtma işlevi görmektedir. Sosyal sermayenin sıklıkla hem akademide hem de kurumsal 
yaklaşımlarda kullanılması Mayer’a göre neoliberalizmin bıraktığı boşluğu doldurmak içindir. 
Piyasa güçleri devlet eliyledesteklenir, sosyal sermaye burada devreye girer ve yeni bir 
yönetişim formu olarak içermeyi sağlayıcı hizmet görür. Mayer sosyal sermaye kavramının 
kullanımının çeşitli çarpıtma etkilerinden bahsetmektedir: Buna göre kavrama sosyal 
kaynaşma ve ekonomik rekabet için taşıdığı değer perspektifinden bakılır ve tümüyle pozitif 
olarak yaklaşılır. Buna karşılık, patron-müşteri ilişkileri, yolsuzluk- suç meselelerinde sosyal 
sermayenin etkisi gözardı edilir. Sosyal sermaye kişilerarası ilişkilere odaklandığından 
dikkatleri ekonomi ve devlet arasında gerçekleşen daha geniş yeniden yapılanma 
süreçlerinden uzaklaştırır. Nihayet kentsel hareketler sosyal sermaye söylemi ile aslında 
marjinalleştirilir.  

Bu dönemde bir yandan yönetimler sosyal dışlanma ve kaynaşmayı sağlamaya yönelik 
mahalle yenileme, sosyal kent programları ortaya koymuş ve sosyal sermayeyi seferber 
etmenin yollarını aramışlardır. Bu çerçevede de kentsel hareketlerin eski söylemlerini 
kendisine mal eden yeni yönetim teknikleri geliştirilmiştir. 1990’ların bilhassa ikinci 
yarısından itibaren kentsel politik süreçlerin kamu dışı paydaşlara genişlemesi ve yerel 
yönetimlerin kentsel gelişmede daha rekabetçi olmaları, toplulukların yerel yönetimlere 
alternatif oluşturabilme potansiyelleri ile değerlendirilmeye başlanması sözkonusudur. Bu 
çerçevede de gerek yerel bürokrasi gerekse çıkar grupları ile daha az çatışmacı bir kentsel 
hareket oluşmuştur (Mayer 2000: 136). Sivil toplum yuvarlak masaya, karar süreçlerine 
alınmaya başlamış, bu dönemde başat hale gelen kentsel hareketler çelişkiden daha çok 
pazarlık ve uzlaşmaya dayalı taktikler benimsemiştir. Fonlardan yararlanmak için hareketlerin 
bir yandan devletle daha çok işbirliği geliştirmesi diğer yandan bu durumun hareketler arası 
rekabeti getirmesi sözkonusu olmuş ve bu çerçevede kentsel hareketler ile devlet arasındaki 
ilişkilerin işbirlikçi-pazarlıkçı biçimlere kaymıştır. Bu sürece paralel olarak bazı hareketlerin 
formelleşmesi, kurumsallaşması, profesyonelleşmesi, bazı hareketlerin ise bu sürecin tümüyle 



 

 
 

dışında kalması ve marjinalleştirilmesi ve hareketler arasında derin ayrışmaların beslenmesi 
gözlenmiştir (Mayer, 2006, 2009).  

Mayer (2006, 2009), yeni dönemde neoliberal politikaların hakimiyetinde şekillenen 
şehirlerde iki büyük değişim olduğundan söz etmektedir; a) Eskiden kolektif tüketim çok 
önemliydi bugün üretim siyaseti çok önemli durumdadır. b) Kentsel siyasette piyasaya ayrılan 
yer çok genişlemiştir. Belediyelerin işdünyasına dair gündemi vardır ve iş dünyasının rant 
kollama faaliyeti ve belediyelerin girişimciliğinin etkisi ile kentsel sosyal hareketlerde daha 
kısmi ve müstakil çıkarlar etkindir. İş dünyasının Belediye Başkanına ya da üst düzey 
yöneticilere doğrudan erişimi vardır ve bu şahsi bağların etkililiği nedeniyle iş adamları 
kolektif değil bireysel davranmaktadır.  

Çok sınırlı direnç biçimleri vardır artık. Birçok büyük ölçekli kentsel dönüşüm 
projeleri çok sınırlı bir protesto ile karşılaşmıştır. Sınırlı ve belli bir mekana odaklı 
müdahaleler bu hareketlerin projenin uygulanması ile ilgili yerel meseleleri aşmasını 
önlemektedir. 1990 sonrası kentsel hareketlerin sosyal bileşimi de politik yönetimleri de 
farklılaşmış ve önceki yıllarda örneğin kolektif tüketim eksenli hareketlerde orta sınıf ve işçi 
sınıfı birlikte hareket edebilirken bugün işbirliği imkanlarının azaldığı görülmektedir.  

Açık olan husus mobilizasyon dinamiğinin yeni dönemde kullanım değeri ve kolektif 
tüketim olmaktan daha çok hatta aksine özel tüketim, temellük ve değişim değeri talepli 
olmasıdır. Mayer’a göre NIMBY hareketleri ilerici ve türdeş olmak zorunda değildir. Etnik 
ayrıştırma gibi çeşitli eksenlerde dışlayıcı hareketler de olabilmektedir.  

Mayer’e göre kentsel hareketler şöyle gruplandırılabilir; 

1- “Orta sınıfların NIMBY (not in my backyard) eylemleri -topluluk/cemaat savunarak 
mücadele eden hareketler: Orta sınıf kökenli, yaşam kalitesi hedefli, yaşam çevresini gürültü 
ve gelişmeden korumak isteyen hareketler olup, bu hareketler imza kampanyaları düzenler, 
lobi yapar, hukuki mücadele yürütür. Bunlar 1970’li yılların hareketleri gibi sosyal adalete 
odaklı olmayıp, kısmi çıkarlar ve imtiyazlı koşulların sürdürülmesi ile ilgilidirler. 
Mahallelerinde istenmeyen bir tesis ya da imar durumu veya gelişme ile karşılaşan 
toplulukların dışlayıcı karşıtlık taktikleri ve korumacı tutumlarından mürekkeptir.  

Ampirik araştırmalara göre 3 faktör NIMBY eylemlerini kolaylaştırmaktadır. A) 
coğrafi yakınlık ki istenmeyen bir tesis yaşadığınız yere ne kadar yakınsa direnme potansiyeli 
artmaktadır. B) kamusal algı işlevseldir. Eğer yereldekiler yönetime ve proje sponsorlarına 
güvenmiyorlarsa ve tesisleri riskli ve tehdit edici buluyorlarsa karşıt hareketler 
oluşturabilirler. Algılanan risk ve olumsuz etki yüksekse NIMBY tipi bir tepki gelişebilir. C) 
eylem kabiliyeti iki yönden etkilenir. Birincisi insanların çabalarının durumu 
değiştirebileceğine dair inanç düzeyleri, ikincisi topluluk bağları, sosyal sermaye gibi çeşitli 
taktikleri nasıl kullanılacağını bilmeleridir. 



 

 
 

2- Büyük ölçekli projelerin sonuçları ve bölgelerarası rekabetçe şekillenen yeni siyaset 
ve yeni gelişmeye karşıt mücadeleler. Expo, olimpiyatlar gibi projelere karşı başlayan 
hareketler bu çerçevededir. 

3-Yerel yönetimlerle uzlaşma içinde, büyüme koalisyonları oluşturan, rutin işbirlikleri 
geliştiren hareketler ki 1990’lı yıllara gelindiğinde bu 3. Tip hareketler başat hale gelmeye 
başladı. 

4-Soylulaştırma, yerinden etme, büyük ölçekli projeler, kamusal mekanda artan 
güvenlik ve gözetim gibi konularda harekete geçen radikal ve özerk protestolar. Bunlar imaj 
yıkıcı eylemleri benimsemektediler ve eylem repertuarları doğrudan eylemden, militan 
saldırılara, skandal oluşturmaya kadar uzanmaktadır.  

5- Marjinallerin protestoları, yeni yoksulların hareketleri 

Mayer (2006), 2000’li yıllarda kentsel hareketlerin Castells’in (1983) tanımladığından 
çok farklılaştığını ifade etmektedir. Birçok topluluk temelli örgüt ve alternatif projeler, 
üçüncü sektör kategorisinde toplanmaktadır, yetki devri, kamu-özel ortaklıkları kentli elitin 
sivil toplum kuruluşlarını araçsallaştırmasına yöneltmiştir. Kapsayıcı ve entegre programlar 
bugün sosyal hareketlerin örgütlerini sosyal dışlama, sürüdürülebilirlik, mahalle 
canlandırılması, topluluk güçlendirmesi gibi programlara paydaş olarak almaktadır. Ayrıca, 
kentli hareketlerin birçoğu küreselleşme karşıtı hareketler altında toplanmakta, yerel ve 
ulusötesi hareketler arasında değişim fırsatları Seattle, Porte Allegro’daki Sosyal Forum, vb. 
protesto eylemleriyle yaratılmaktadır. 1990’ların parçalı-bölünmüş kentsel hareketler 
topoğrafyasını değiştiren gelişmeler yaşanmaktadır. Son dönemde neoliberal politikaların 
hakimiyetindeki kentleşmenin yeni çelişki alanları ve yeni mobilizasyon kanalları ürettiği 
görülmektedir. Bu iki yönde işlemektedir: Kentsel hareketler küreselleşmekte ve ulusötesi 
hareketlere eklemlenebilme olanağına erişmektedir. Mayer (2009), yeni dönemde 
neoliberalleşmenin mülksüzleştirici, yoksullaştırıcı ve kentsel mekanı kutuplaştırıcı ve 
yoksulları dışlayıcı sonuçlarının çok farklı gruplar arasında Kent Hakkı temelli direniş 
biçimleri ürettiğine işaret etmektedir. Bu onyılın içinde New York, Paris, Amsterdam, Berlin 
ve daha sonra İstanbul ve Zagrep kentlerinde, soylulaştırma karşıtı mücadele dalgaları ve 
‘Yupi19 pisliği geber’ gibi sloganların küreselleşmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
Yine ‘Sokakları geri almak/Reclaiming Street’ ve anti-küresel hareketin benzeri yerel 
örgütlenmeleri ‘Başka bir Dünya Mümkün’ sloganı ile ‘Başka bir Kent Mümkün’ sloganlarını 
popülerleştirmişlerdir. 

Öte yandan güney ülkelerinde kentsel hareketler literatürüne bakıldığında bu 
hareketlerin ekonomik yapı- devlet- sivil toplum ilişkilerinin ve yapısınca belirlendiğini; 
himayecilik (klientalizm) (Auyero 1999) ve devletin hukuk ve şiddet araçlarını kullanma 
biçimi, enformellik (Bayat 2000, 2007, 2012), enformelliğin üretiminde devletin bir aktör 

                                                
19 Yuppie: Young urban professional- young upwardly mobile professional, kolejden çıkmış, müreffeh yaşam 

tarzı olan, yüksek ücretli, buppie- black urban professional 



 

 
 

olarak oynadığı rol (Roy 2005, 2009), kolektif tüketimin sunulma biçimleri gibi çeşitli 
bağlamsal faktörlerce biçimlendiği ifade edilmektedir.  

Sessiz tecavüz (quite encroachment) kentli madunların 3. Dünyadaki aktivizmi için 
Bayat tarafından ileri sürülen açıklayıcı terimdir. Yoksulluk kültürü, ayakta kalma 
mücadelesi, kentsel toplumsal hareketler ve gündelik direnç perspektiflerinin küresel yeni 
yapılanmanın ürettiği sosyal mekanı ve politik mücadeleyi açıklayamadığı düşüncesinde olan 
Bayat üçüncü dünyada kentli madunların aktivizmini analiz etmek için ‘sıradanın sessiz 
istilası” şeklinde yeni bakış açısı geliştirir (Bayat 2000: 533). Sessiz tecavüz/istila bireyler ve 
ailelerin yaşamları için gerekli temel ihtiyaçları elde etmeleri için –barınak için arazi, kolektif 
tüketim, enformel işler, iş fırsatları, kamu mekanı) kolektif olmayan doğrudan eylemlerini 
anlatır (Bayat 2000:537).  

Ayakta kalmakla yetinmeyen ve yaşamını iyileştirmeyi de amaçlayan sıradan insanın 
mülk sahibi, güç sahibi üzerinde sessiz tecavüzünü anlatan bu kavramla (Bayat 2000: 545), 
açık bir liderlik, ideoloji ya da kurumsal bir örgütlük olmadan sessiz, büyük ölçüde atomize 
bir eylem tanımlanmaktadır. Bir sosyal hareket olmayıp, ayakta kalma stratejisi ve günlük 
direnişten de farklıdır. Mücadele ya da kazanım başka bir yoksul aleyhine değildir, devletin 
zararınadır, zenginin ya da güçlünün zararınadır: Bu çerçevede komşudan elektirik çalmak 
yerine  belediyeden kaçak kullanmak tercih edilir; formel iş süresini azaltır/işten erken çıkar 
ve enformel sektörde ikinci ya da üçüncü işini yapar. Öte yandan bunlar sadece savunmacı 
pozisyonda değildirler, yeni pozisyonlar kazanarak kendi alanlarını genişletirler. Kamu 
arazileri, mezarlıklar, çatı katları, oda eklentileri, balkonlar gibi ekstra mekanlar kazanırlar.  

Sessiz tecavüz aynı zamanda otoriteleri kent hizmetlerinin mahallelerine gelmesi için 
zorlar, bedava/kaçak hizmet kullanmak, ödeme yapmaktan kaçınmak gibi davranışlar 
sergilerler. Otoparklardan ücret almak, korsan mal üretip satmak suretiyle işportacıların 
mağazaların hakkına tecavüz etmesi, telif hakkı ihlalleri ile çok uluslu şirketlerin protesto 
edilmesi…bunlar bilinçli politik eylemler olmayıp zorunluluğun yön verdiği davranışlardır 
(Bayat 2000: 547).  

İtici gücü zorunluluk (ekonomik yeniden yapılanma, tarım başarısızlığı, politik sıkıntı, 
savaş, yerinden etme) olan sessiz tecavüz: kolektif çabadan, aleniyetten kaçınır. Bireyseldir ve 
daha çok kan bağı etrafından örgütlüdür. Birbirleriyle bilgi bile paylaşmaz. Neden kolektif 
talep değil de bireysel ve sessiz eylem? Akılcı ve meşru ise sokak gösterilerine katılır. İki 
amaç güder: 

1) Kolektif tüketim, kamu alanı, diğer yaşam fırsatlarının elde edilmesi gibi sosyal mallar 
ve fırsatların ayakta kalma ve asgari standartlar için elzem olan yeniden dağıtımı 

2) Kültürel ve politik düzenlemelerden, kurumlardan ve devlet ya da modern kurumların 
dayattığı disiplinden özerkleşmek (Bayat 2000: 548). 

Bu kesimler bireysel işler yapmayı/kendi hesabına çalışmayı tercih ederler. Enformel 
müzakere ve çelişki çözümlemesini polise haber vermeye tercih ederler. Modern kurumlar 
dışı borçlanırlar. Bu kesimler modernliğin maliyetini yüklenmek istemezler; modernleşmeyi 
ve nimetlerini istemekle birlikte vergi, fatura ödemekten kaçınma eğilimleri vardır. Enformel 



 

 
 

hayat güvencesiz, devlet denetimi dışında kalmak demektir. Bayat’a göre yoksullar özerklik 
ve entegrasyon arasında sürekli bir müzakere içindedir ler (Bayat 2000: 549). 

İki temel faktör sokakları siyaset alanı haline getirir: kamu alanını aktörler ve 
otoriteler arasında ihtilaflı bir alan olarak kullanmak. Bu manada sokağı politik yapan kamu 
mekanının aktif ve katılımcı kullanımıdır. Ki bu alanlar gittikçe devlet tarafından 
düzenlenmektedir. Aktif kullanım devlet otoritelerine bir tür meydan okumadır (Bayat 2000: 
551). Sokak siyasetinin ikinci unsuru kamu alanını kullananlar arasındaki pasif ağlardır (bayat 
2000: 552). Pasif ağ, atomize bireyler arasında ortak kimliği görmekle başlayan anlık 
iletişimdir. Pasif ağların önemi örgütleri ve ağları olmayan atomize bireylerin harekete 
geçirilmesi imkanında kendisini gösterir. Pasif ağlar demektir ki aktif ve inşa edilmiş bir ağ 
olmadan bireyler kolektif olarak davranmak konusunda mobilize edilebilir. Sokak bu yönden 
önemli bir ortamdır. Bireysel aktörler- istilacılar- bir tehdit ile karşılaştıklarında pasif ağları 
aktif bir iletişim ve işbirliği ağına dönüşmektedir (Bayat 2000: 552). 

Güneydeki kentsel hareketler bağlamında tartışılması gereken diğer bir mesele politik 
himayecilik (clientelism) olgusudur. Enformellik gibi, kaynakların politik destek karşılığında 
dağıtılması şeklinde anlaşılan politik himayecilik siyaseti de her ne kadar salt Güneye ait bir 
olgu olmasa da (Auyero ve ark., 2009, s. 3), kolektif eylemi sınırlandıran bir faktör olarak 
kavramsallaştırılmaktadır. Birçok araştırmacı tarafından yoksullar arasında himayeci siyasetin 
başatlığının kolektif talep oluşturmayı dumura uğrattığı ve vatandaşları bireyselliğe itip, 
otoritelerin denetim ağları olarak iş gördüğü ifade edilmektedir. Ancak Latin Amerika’daki 
bazı araştırmalar himayeci ağlar ile sosyal mobilizasyonun yoksul konut alanlarında birbiriyle 
tezat oluşturacak şekilde birlikte var olduğuna işaret etmektedir (Auyero ve ark., 2009, s. 3). 
Arjantin’deki Santiagazo örneği himayeciliğin: birisi alışkanlığa dayalı karşılıklılık ağları 
olarak ve diğeri de ilkinin çözülmesi halinde kitlenin doğrudan eylem ağları olarak iki yanlı 
işlev gördüğünü göstermektedir (Auyero ve ark., 2009, s. 7-12).  

Asef Bayat (2002, 2007), enformelliğin yaygın olduğu güneyin kentlerinde kolektif ve 
doğrudan bir eylemin gelişmediğine, bireylerin tercihlerinin kendiliğinden ortak bir sonucu 
olarak “sıradanın sessiz tecavüzü” adını verdiği bir olgu yaşandığına işaret etmektedir. Ancak 
himayeci ilişkilerin koptuğu, kazanımların ve erişimin tehdit altında olduğu durumda 
protestolar başlayacaktır. Bu protestolar bunu örgütleyici bir yapının bulunması ve atomize 
bireyler arasında kolektif eylemin rasyonelleştirilmesi halinde politik bir eyleme 
dönüşebilecektir (Auyero ve ark., 2009). Bayat bu durumda protestoya ve liderlerine 
meşruiyet sunacak politik fırsatların ve siyasi partiler gibi kurumsal temsilcilerin bu 
protestoları politik kanallara taşımalarının önemine değinmektedir. Sürecin nasıl bir hal 
alacağı rejimin niteliğine ve karşı hareketine bağlı olacaktır. Bu bağlamda da Bayat’ın 
“sıradanın sessiz tecavüzü” adını verdiği olgu devletin demokratik ve kapsayıcı, katılımcı 
olması halinde aktif bir kolektif eyleme dönüşebilecektir. Diğer bir ifadeyle O’na göre 
kolektif eylemin hedefinde güneyin şehirlerinde rejimin demokratikleşmesi bulunmalıdır 
(Bayat, 2002, 2007). 

 



 

 
 

11.6. Türkiye’de Kentsel Hareketlerin Kuşbakışı Tasnifi 

Esin Özdemir (2013) tarafından yapılan bir doktora tezinin Türkiye’deki kentsel 
hareketlere ilişkin sınıflaması yararlı bir çerçeve sunmaktadır. Yoksunlar ve hoşnutsuzlar 
şeklindeki Peter Marcuse tarafından geliştirilen ayrımı kullanan Özdemir (2013) günümüzde 
iki tür kent hareketinin ortaya çıktığını öne sürmektedir; ilki daha çok kentsel dönüşüme tabi 
olan, alt gelir gruplarının konut alanlarında ortaya çıkmakta ve bu politikalarla bir şekilde 
yoksun bırakılan grupların kentsel dönüşümün kendi mülkiyetleri ve yaşam tarzları üzerindeki 
etkisine tepki göstermesi olarak gelişmektedir. İkinci tür ise, neo-liberal kent politikalarından 
hoşnut olmayan grupların bunlara tepkisi olarak şekillenmektedir.  

Türkiye’de Memnuniyetsizlerin Hareketleri 

Neoliberal kentleşmeden hoşnutsuz olanların mekan kalitesi ve karar süreçlerine 
katılımdan hoşnutsuz olanların kent hakkı ve kolektif tüketim motivasyonlu karşıtlık 
hareketleri (Emek Tiyatrosu, 3. Köprü vb. projeler karşısında gelişen Taksim Dayanışma, 
Haydarpaşa Dayanışma, İMECE vb). Akademisyenler, Odalar yer alırlar. 

Orta Üst ve elit orta sınıf hareketler: Yaşam kalitesinin azalması, istenmeyen bir 
gelişmenin olması ya da kararlara katılım sağlanamadığı için dönüşümden hoşnutsuzdurlar. 
Bunlar şehrin tümünü ilgilendiren meselelerle ve projelerle ilgilenmiyorlar. Kendi 
bulundukları mahallenin yaşam kalitesi ile ilgileniyorlar. Bu hareketler kolektif bir çıkar 
etrafında örgütleniyorlar. Odalar, mahalle dernekleri, plancılar, mimarlar çoklukla destek 
olurlar. Bunlar kısmen muhalif kısmen de işbirlikçi hareketlerdir.  

Hoşnutsuzların hareketleri 

Muhafazakâr bireysel mülkiyet temelli hareketler. Bunlar rant kollama faaliyeti 
gütmekte ve rant artışından ve aldıkları paydan memnuniyetsizdirler. Daha rant yaratıcı ve 
rantlarını en çoğa çıkarıcı kentsel gelişme için mücadele ederler. Kendi arazilerinin ve 
mülklerinin değerini artıracak yeni geliştirme projelerine destek olurlar. Yeni geliştirmeden 
elde edilecek değer artışından azami ölçüde yararlanma motivasyonu güderler. Beyoğlu 
Güzelleştirme Derneği’nin faaliyetleri bu kapsamdadır. Bunların kentsel hareketleri çoklukla 
kamusal alana odaklanır ve odalar anahtar konum alırlar.  

Orta gelir gruplarının konut bölgelerinin kentsel dönüşüm tehdidi altında olmaması 
onları bu kentsel duruma yabancı kılmaktadır. Bu da kitlesel bir kentsel hareketin oluşmasını 
zaafa uğratır. Bu hareketlerin sol siyasetle eklemlenme düzeyi de düşüktür. Ayrıca, sol 
siyasetin kenti ve kentsel meseleleri sahiplenmesi zayıftır.  

Yoksulların Hareketleri 

Gecekondu hareketleri: Bu hareketler alan temelli, tapu sahipliği/mülk sahipliği 
temelinde çıkar ayrışması yaşanmakta olup, çıkar çatışmaları yekpare bir hareket gelişimini 
zayıflatmaktadır. Direncin biçimlenmesinde ve sürecinde mülk sahipliği belirleyici olup, ev 
sahipleri ve kiracıların mobilizasyonları ayrışmaktadır. Kiracılar hemen yerlerinden 



 

 
 

edilebilmektedir. En güçlü damar daha iyi pazarlık odaklı kurumsal mücadele ile tazmin 
siyaseti güdülmesidir. Ayrıca hukuki mücadele ve sokak siyaseti de rahatlıkla 
görülebilmektedir. Derbent, Gülensu- Gülsuyu, Başıbüyük, Tozkoparan gibi gecekondu ve 
sosyal konut alanlarında gelişen hareketler bu kapsamdadır.   

Kültürel ve tarihi değeri olan şehir içi yoksulluk alanlarındaki hareketler: mülkiyet 
hakkının yeterince tazmin edilemediği fikri, yerinden edilme, mekan kalitesinin kaybı gibi 
nedenlerle merkezinde mahalle derneğinin olduğu yine müzakere ve pazarlık odaklı karşıt 
hareketler. Tarlabaşı, Sulukule, Fener-Balat-Ayvansaray bu kapsamdadır. Bu hareketler 
alanın kullanım değerini talep etmektedirler. Bu alanlara dair projelere kentli elit çok ilgi 
göstermektedir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Kentsel dönüşüme karşı hiç kuşku yok ki eleştirel yaklaşımlar ve tepkiler de 
gelişmiştir. Bu tepkileri genel olarak kent hakkı ve kentsel hareketler kavramsallaştırması 
içerisinde anlamak ve anlamlandırmak olanaklıdır. Tarihsel olarak kentte hak talep eden 
hareketler çeşitlenmiş, çoğullaşmış ve iktidarla ilişkileri de başkalaşmıştır. Bugün bir yandan 
çoğulculaşmış bir kentsel hareket havuzundan bahsedebilirken, bir yandan da reformist ve 
iktidarla işbirliği geliştirmiş ya da büyüme koalisyonları içinde yer alan gövdenin daha 
yaygınlaşmasından söz edebiliyoruz. Kentsel hareketlerin devrimci potansiyeli de hala 
tartışılagelmeye devam etmektedir.   

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Kent hakkı kavramını ilk kullanan kuramcı kimdir? 

a) Manuel Castells 

b) Henri Lefebvre 

c) Margit Mayer 

d) Chris Pickvance 

2) Kent hakkı kavramının ayırt edici niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kollektif tüketimle ilişkili olması 

b) Ulus devlet vatandaşlığını temel alması 

c) Mekanın kullanım değerinin üstünlüğünce tanımlanması 

d) Mülkiyet hakkına ve mülk sahiplerine öncelik vermesi 

3) Kent hakkına ilişkin aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır? 

a) İlk kent hakkı inisiyatifleri Brezilya’da yoksulların öncülüğünde gelişmiş 
olup, kentin sosyal işlevinin önce geldiği hususunu yasalaştıran sonuç 
doğurmuştur 

b) Kent hakkının merkezinde yer alan iki temadan biri kent mekanını 
kullanma hakkının öncelenmesi, ikincisi de kentle ilgili tüm kararlara katılma 
hakkıdır. 

c) Kent hakkı bireysel bir hak olup, tüm vatandaşları kapsamaktadır. 

d) Kent hakkı kentleşmeyi ve kentsel dönüşümü denetim altına almak ve 
sakinlerin gönlüne göre kenti değiştirebilmek için temel bir haktır. 

4) Kentsel toplumsal hareket kavramını üreten ve ilk kullanan kuramcı kimdir? 

a) David Harvey 

b) Andy Merrifield 

c) Chris Pickvance 

d) Manuel Castells 

5) Kentsel hareketlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  



 

 
 

a) Kentsel hareketler ve sosyal hareketler birbirinin yerine geçebilir 

b) Kentsel hareketler devrimci, sosyal hareketler reformisttir 

c) Kentsel hareketler ve sosyal hareketler aynı eylem repertuarlarını 
kullanırlar 

d) Kentsel hareketler bir coğrafik sınırla ilgili iken, sosyal hareketler de bu 
kayıt yoktur. 

6) Manuel Castells’in “Urban question” adlı eserinde kentsel toplumsal hareket 
tanımında öne çıkan husus nedir? 

a) Şehirde olan herşeyi içermesi 

b) Kolektif tüketimle ve kentin yeniden üretim alanı olması ile ilişkili olması 

c) Örgütsel kaynaklara ve kurumsal araçların varlığına işaret etmesi 

d) Sınıf dışı kentsel sosyal çelişkiler tanımlaması 

7) Castells “The City and the Grassroots” adlı eserinde kentsel toplumsal 
hareketleri nasıl tasnif etmektedir? 
 

8) Aşağıdakilerden hangisi Castells’e göre bir kentsel toplumsal hareketin yerine 
getirmesi gereken yapısal koşullardan değildir? 

a) Başka hareketlerin amaçlarından kendisini kati şekilde ayrıştırabilmesi 

b) Medyayla, profesyonellerle ve politik partilerle etkileşim içinde bulunması 

c) Siyasi partilerden bağımsızlığını koruyabilmesi 

d)  Kendi rolü hakkında yeterli bilince sahip olması 

9) 1990’lı yıllarda gelişen kentsel toplumsal hareketlere ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir? 

a) Bu dönemin kentsel hareketleri daha çoğulcu ve bölünmüştür 

b) Bu dönemde kentsel sosyal hareketler kolektif tüketim odaklı gelişmiştir 

c) Kentsel sosyal hareketlerde kısmi ve müstakil çıkarlar egemen olmuştur 

d)  Kentsel hareketler daha büyük oranda işbirlikçi ve reformcu çizgiye 
kaymıştır 

 



 

 
 

10) Margit Mayer’a göre orta sınıf hareketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

a) Orta sınıf hareketler sokak siyasetine açıktırlar 

b) Sosyal adalete odaklıdırlar 

c) Yoksul ve işçi hareketleri ile eklemlenme kabiliyetleri yüksektir 

d)  Yaşam kalitesini ve mahalle türdeşliğini korumaya adanmışlardır. 

Cevaplar 

1)b, 2)c, 3)c, 4)d, 5)d, 6)b, 7) kentin kullanım değerini talep eden kolektif tüketim 
hareketleri,kültürel özerklik ve kimlik motivasyonlu  topluluk/cemaat hareketleri, öz 
yönetim talepli yurttaş hareketleri, 8)a, 9)b, 10)d. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

12. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM: DÖNEMSEL TEMATİK BİR 
OKUMA 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde tarihsel olarak Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecine bakılacaktır. Kentsel 
dönüşümde özellikle 1980 sonrası dönem batıdaki uygulamalarla mukayese yapılmak suretiyle 
analiz edilecektir. Türkiye her ne kadar kuzey/batı ülkeleri gibi ağırlıkla büyük ölçekli projeler 
üzerinden ve gayrimenkul geliştirmeye ayarlı, soylulaştırma ve yerinden edilme gibi 
olumsuzluklarla bir kentsel dönüşüm tecrübesi yaşasa da, 1999 depreminin ortaya koyduğu gibi 
yapı kalitesi bakımından çok daha yaygın ve geniş ölçekli bir kentsel dönüşüm gündemine 
sahiptir. Mukayeseli analiz Türkiye’nin kentsel dönüşüm tecrübesinin batı/kuzey ülkeleri ile 
benzerliklerini ve ayrışmalarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• Türkiye’de kentsel dönüşümü nasıl bir yol izlemiştir?  
• Batı/kuzey ülkeleri ile benzer gündemlere ve uygulamalara mı sahiptir?  
• Kentsel dönüşüm tecrübesinde farklılıklar var mıdır?  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Türkiye’nin tarihsel olarak 
kentsel dönüşüm tecrübesi 
aktarılması ve kuzey/batı ile 
benzerliklerinin ve 
ayrışmalarının anlaşılması. 

 

 Kentsel dönüşüm 
söylemindeki değişimin 
izlenmesi. 

 

 İstanbul’un küresel şehir 
olma kapasitesinin 
değerlendirilmesi. 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Küresel kent, sanayisizleşme, İstanbul, kentsel ittifak, piyasa odaklılık 

  



 

 
 

Giriş 

Türkiye on yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm tecrübesi yaşamaktadır. Deprem kuşağı 
olmasının yanında, eski ve yıpranmış yapı stoku ve enformel yerleşimleri ile yenilenmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan hem sanayinin nitelik değiştirmesi ve desantralizasyonu 
hem de küresel şehir olmanın gerekleri doğrultusunda şehirler büyük oranda yeniden 
yapılanmaktadır. Şehirler neredeyse şantiye görünümündedir ve birçok kentsel dönüşüm 
projesi başta İstanbul olmak üzere birçok metropolde uygulamaya geçirilmektedir. Bu 
dönüşümlerle birlikte sosyal, siyasal ve ekonomik birçok sorun da gündeme gelmektedir. Bu 
bölümde Türkiye’nin kentsel dönüşüm tecrübesi dönemsel ve tematik bir okumaya tabi 
tutulacaktır. Bu çerçevede kentsel dönüşüm ayrıştırıcı pratikleri ihtiva ettiğini düşündüğümüz 
1950-80 dönemi, 1980-2000 dönemi ve 2000 sonrası dönemi olmak üzere üç ayrı dönemde 
incelenecek ve hususen İstanbul’a odaklanılacaktır.  

  



 

 
 

12.1. 1950- 80 Dönemi 

On dokuzuncu yüzyılda başlayan sanayileşme-kentleşme sürecine Türkiye geç girmiş ve 
diğer güney ülkeleri gibi geç sanayileşme ve geç modernleşme sorunları yaşamıştır, 
yaşamaktadır. Tek parti döneminde ulus devletin inşası sürecine paralel ulusal sermaye ve 
ulusal sanayi yaratma hedefi ile ve demiryollarının lokomotifliği üstlendiği sanayileşme ve 
nispeten yavaş kentleşme süreci, 1950’li yıllarda serbest piyasanın öncülüğünde kalkınma, 
Anadolu’daki vilayetlere SEKA, Sümerbank gibi kamu kurumları eliyle sanayinin 
yaygınlaştırılması ve her yere hizmet götürme siyaseti çerçevesinde ve tarımdaki hızlı çözülme 
ile kuvvetlenmiştir. 1950 yılında kentli nüfusun ülke nüfusu içindeki payı yüzde yirmi beş iken, 
1980’de yüzde 43,9’a erişmiştir (Duman ve Coşkun, 2015).  

1950-1980 döneminde Türkiye şehirleşmesinde konut gelişmesi; devletin özel mülkiyet 
tesisi ve konut arzı konusunda isteksizliği ve yeni istihdam oluşturmakta yetersizliği dolayısıyla 
çoğunlukla formel süreçler dışında kırdan kente hızlı ve büyük bir göçle şekillenmiştir. Esasen 
bu dönem şehirleşmesinde bir yandan köyden kente göç edenlerin akrabalık-hemşerilik 
benzeri ilişkileri üzerinden kentte yer tutma çabası devlet ve elitlerinin kapitalist mülkiyet 
ilişkilerini tesis etmekte himayeci ve patronaja dayalı ilişkilere geniş alan açma stratejisi ile 
karşılanmış ve formel iş ve konut alanları ile yan yana enformel konut alanları İstanbul başta 
olmak üzere büyük kentlerin hakim görüntüsü olmuştur. Adaman ve Keyder (2006), 
gecekondulara dönük bu dönemki yaklaşımı popülist ve patronaj bazlı politikaların izlendiği 
ve gecekondu sakinlerinin oy potansiyeli olarak görülmeye başlandığı bir dönem olarak 
nitelendirir. Bu nedenle en başta tapu sağlama ve altyapı hizmetleri sunma şeklinde çeşitli 
politik popülist uygulamalar yapılmış ve 1966 yılında çıkartılan Gecekondu Yasası ile 
gecekonduların kalıcı olabilmesine hukuksal bir zemin hazırlanmıştır (Adaman ve Keyder, 
2006). Diğer yandan, aynı dönemde ithal ikameci sanayileşme modelinden pay alan kesimler 
kentin düzenli/formel konut alanlarının genişlemesi yönünde talepte bulunmuş ve bu 
kesimlerin gelirle birlikte konut ve tüketim alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Bu döneme 
yap-satçı ve kooperatifleşmeye dayalı bir konut üretim sürecinin damgasını vurmuştur 
(Duman ve Coşkun, 2015).  

Bu dönemde konut alanlarının dönüşümünde iki araç etkili olmuştur: Birincisi, 
gecekondu alanlarının düzenli konut alanlarına dönüştürülmesinde 1966 yılında yürürlüğe 
giren 775 sayılı Gecekondu Kanunu’dur. Bu Kanun, gecekondu bölgeleri için altyapı tesisi ve 
bina onarımını kapsayan ıslah (iyileştirme) uygulamaları, ıslahın mümkün olmadığı, 
ekonomik-jeolojik açıdan sakıncalı alanlarda tasfiye ve alansal temizleme uygulamaları ile 
yeniden gecekonduların yapımının engellenmesi olmak üzere üç müdahale geliştirmiştir. 
İkinci belirleyici mevzuat aracı ise 1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu olmuş ve 
dikey büyüme/ apartmanlaşma olgusu böylece hızla yaşanmaya başlanmıştır (Ataöv ve 
Osmay, 2007). 

Bu gelişmelerin bir neticesi olarak büyük şehirlerde göçle birlikte nüfusun yerleştiği 
geniş yeni alanlar kente eklenmiş ve azman bir kent yapısı oluşmuştur. Kentin yapısında 
değişim yaratan bir diğer önemli faktör yaygın karayolu geliştirmesi ve özel araba sahipliğinin 



 

 
 

artması ile yüksek gelirli grupların kent dışında banliyöleşmesidir. Bu dönemde yapımına 
başlanan organize sanayi bölgeleri üretim faaliyetlerinin kent merkezinden ve yakın 
çevresinden kent dışına taşınmasını sağlamış ve kent merkezinde küçük üretimin, ticaretin ve 
ticari kullanımların payı, artmıştır. 1970’lerde büyük kentlerde yeni iş merkezleri gelişmeye 
başlamıştır. 

Bu dönem şehirleşme yazınında gecekondulaşma ve kat mülkiyetinin tesisi ile 
apartmanlaşma, kente uyum/kentlileşememe, enformellik, bölgesel eşitsizlikler, azman kente 
dayalı kentsel sistem gibi sorunlar tartışılmış ve bu şehirleşme bağlamı 1980 sonrasında 
dönüşüme uğramıştır (Duman ve Coşkun, 2015).  

12.2. 1980- 2000 Dönemi 

1980 sonrasında Türkiye ithalat kotalarının kaldırılması, dış ticaretin 
serbestleştirilmesi gibi politikalarla ve nihayet dönüşümün muharrik gücü olarak Türk parasını 
konvertible hale getirerek dünyada esen liberalleşme rüzgârlarından nasibini almış ve dışa 
açılmaya başlamıştır. Ekonomideki dönüşümün diğer ayağında, ithal ikameci sanayileşme 
modelinden ihracata, tarım ürünleri ağırlıklı bir ihracattan ara mallar ve sanayi ürünleri 
ağırlıklı bir sanayileşmeye, devlet müdahalesini gerektiren karma ekonomiden serbest piyasa 
ekonomisine geçmek vardır. Bu dönemde ihracata dayalı ve ulusal ve uluslararası pazarlar 
için üretim yapan sanayi gelişmesi olmuş; buna piyasa odaklı, yaygın karayolu ağının 
biçimlendirdiği yeni kentleşme süreci eşlik etmiş ve kent nüfusunun payı artık kır nüfusunu 
geçmiştir. Bu dönemde merkeze yeni katılımlar (sanayiciler, işadamları vb.) nedeniyle merkez 
karmaşık hal alırken, çevrede özellikle gecekondu alanlarında yaşayan kentli nüfus yer almaya 
başlamıştır. Toplumsal yapıdaki bu değişim kentleşme ve sanayileşmeyi öne çıkaran, orta sınıflara 
seslenen modernleşmeci bir siyasal söylemi iktidara taşımıştır. Kentleşme oranı 1985’de %50,9’a 
1990 yılında %55,4’e ulaşırken, gecekondulu nüfusun kentli nüfus içindeki payı 1990’da %33,9’a 
erişmiştir. Bu süreç devam edecek ve 1990’lı yıllarda nüfusun yüzde elli dokuzu kentlerde 
yaşarken, 2000’li yıllarda bu kesimin oranı yüzde atmış beşe çıkacak ve günümüzde nüfusun 
yüzde sekseni şehirlerde yaşar hale gelecektir. 1950-80 arası dönemde sanayileşmenin çekici 
unsur olduğu göç hareketleri ve gecekondulu nüfus şehrin gelişiminde ve siyasetinde 
belirleyici olmuş, 1980 sonrasında hızlanan nüfus hareketleri ile kentte saçaklanma ve 
çeperlere yayılma gözlenmiştir. 1990’da 7.300bin olan İstanbul’un nüfusu bugün 14 milyonu 
aşmış ve İstanbul Şangay’dan sonra ikinci büyük nüfusa sahip bir megapol haline gelmiştir. 

Nüfus dinamiği açısında bakıldığında kentlerin eskisi gibi kırsal kesimden değil de kentlerden göç 

aldığı görülmektedir. “1990 sayımında elde edilen kentten kente göçlerin tüm göç akımlarının yaklaşık %70ini 

kapsadığı görülmektedir. Aynı oranların 2000 sayımında hemen hiç değişmediği saptanmıştır. Kent-kent 

göçlerinin belirgin ağırlığı, kırdan kente göç anlatısının ima ettiği kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili anlatının 

artık gerilerde kaldığına ve geçerliliğini yitirdiğine işaret etmektedir” (Güvenç, 2009: 138). “İller arası göç 

tablolarında İstanbul’un Türkiye’nin en fazla göç veren ili olduğu, göç trafiğine katılanların yaklaşık %14’ünün 

İstanbul’dan çıktığı anlaşılmaktadır” (Güvenç, 2009: 138). 2000’li yılların başlarında İstanbul’un muhtemel 

nüfus bakımından doyum noktasına yaklaşması sonucunda, iç göç hareketleri çevre illerden Kocaeli, Tekirdağ ve 

Balıkesir’e yönelmiş, megapol ve metropollerin yakınında ve bir tür tampon işlevi gören ve literatürde “aracı 



 

 
 

kentler” (inetrmadiary) oluşmaya başlamıştır. Bu kentler 2000 yılında nüfusu bir milyonun üstündeki iller 

grubuna dâhil olmuştur” (Yavuz ve Türkyılmaz, 2009: 146). Metropol kentlerdeki nüfus dinamikleri ve doyumu 

çevre kentlerdeki nüfus yapısını da etkilemektedir ve değişen nüfus yapısı çevre kentlerdeki toplumsal yapıyı da 

kademe kademe değiştirmektedir. Ankara için Bolu benzer şekilde aracı kent olarak değerlendirilebilecektir. 

1980 sonrası dönemde Türkiye şehirlerinin ve mekân üretim sürecinin küreselleşme 
sürecinden etkilenmeye başladığına tanık oluyoruz. Dünyada rekabet gücünü yükseltmek 
isteyen ve müteşebbis bir toplum inşa etme çerçevesinde ortaya çıkan ihracata dayalı 
kalkınma hedefini benimseyen siyasi-yönetici elitlerin izledikleri yol ağır sanayi hamlesinden 
vazgeçilmesiydi. Büyük sanayinin iyi bir ölçek oluşturmaması ve kitle üretiminden esnek 
üretime geçen dünyada, yeni üretim biçimine uygun, daha rekabetçi sanayi ölçeğinin küçük 
ve orta ölçekli olması düşüncesiyle KOBİ’lere dönük çeşitli teşvik ve kolaylıklar getirilmesi 
hedeflendi.  

Bu çerçevede 1980’li yıllar boyunca devlet gerek ara ve yatırım mallarını doğrudan 
üretici gerekse özel sektörü teşvik edici olarak sanayinin gelişiminde üstlendiği başat rolden 
geri çekildi. Hızlı bir özelleştirme yaşandı ve geriye yatırım teşvikleri, KOBİ politikaları ve 
teknoloji (teknoloji merkezleri-teknokentler vb.) ile sınırlı bir sanayileşme politikası kaldı. 
Yatırım teşvikleri devam etse de aslında ulaşım, turizm, telekomünikasyon gibi hizmet 
sektörlerine daha çok yönlendiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Bu dönemde, elektrik, 
otoyol, hava alanları, limanlar gibi sanayinin ve tarımın ticarileşmesine dönük altyapı 
yatırımlarına büyük öncelik verilmiş ve gerçekleştirilen enformasyon altyapısı yatırımları 
sayesinde, Türkiye hem ulusal sistemi içinde hem de küresel sistemle bütünleşme ve etkileşim 
olanakları elde etmiştir (Duman ve Coşkun, 2015; Tekeli, 2012).  

Bu gelişmelerle 1980 sonrası dönemde yeni sanayi kentleri gelişmeye başlamıştır. 
İstanbul bir kent bölge halini alırken, Marmara bölgesinde Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya 
yeni sanayi merkezleri olmuştur. Anadolu’da Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Denizli 
gibi vilayetler küçük ve orta ölçekli Kobi’ler eliyle yeni sanayi şehirleri ve göç odakları haline 
gelmiştir. Bu şehirlerin gayrı safi milli hasıladan aldıkları paylar artmış ve özellikle İstanbul 
hem çektiği sermaye hem de nüfus büyüklüğü ile azman bir kent halini almıştır. Kent dışında 
gelişen organize sanayi bölgeleri ve kent merkezindeki küçük sanayi siteleri kent 
makroformunu ve işyeri-konut ilişkilerini biçimlendiren bir unsur olmaya başlamıştır (Duman 
ve Coşkun, 2015). 

1980 sonrası gelişen önemli sektörlerden biri de turizmdir. Özellikle güney ve batıdaki 
kıyı şehirleri için turizm bilhassa kıyı ve kongre turizmi, küreselleşmeden pay alabilmek için 
yarıştıkları ve bu şehirleri dönüştüren ana motivasyon olmuştur (Duman ve Coşkun, 2015). 

Ekonominin sektörel dağılımı yeni duruma göre hızla değişmiştir. 1980 yılında 
GSYİH’deki tarımın payı %26 iken 2010 yılı itibarıyla yüzde onun altına gerilemiştir 
(2014’te %6). 2014 verilerine göre, sanayinin payı %30’a ve hizmetler sektörünün payı da 
%64’e yaklaşmıştır. Toplam istihdam içinde tarımın payı yüzde 21,2, sanayinin payı yüzde 
20,7, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 51,9’dur. İmalat sanayisinde ölçek yoğun ve emek 
yoğun üretimin payı hızla düşerken, hizmetler sektöründe ise en hızlı büyüyen inşaat sektörü 



 

 
 

olmuştur. Büyüyen ikinci alan ise finans ve sigortacılıktır (Maliye Bakanlığı, 2014: 22-24, 
31). Bu çerçevede Türkiye’nin sanayisizleşme olgusunu kuzey ülkeleri gibi yaşamadığı, 
tarımın özellikle istihdamdaki payının nispeten yüksek olduğu ve eş zamanlı olarak güney 
ülkelerine benzer şekilde bir sanayileşme sürecini yaşadığı görülmektedir. Örneğin Tekeli 
(2012), İstanbul’un bilgi toplumuna geçerken sanayisizleştiğini söylemenin zor olduğu 
değerlendirmesindedir: Bir yandan orta ve büyük ölçekli sanayi kenti terkederken, Hadımköy, 
Silivri, Tuzla, İkitelli, Dudullu ve Gebze bölgelerinde küçük ve orta boy işletmeler toplanmış 
ve lojistik ve sanayi depolama alanları gelişmeye başlamıştır. Diğer yandan kent 
merkezindeki eski sanayi tesisi ya başkaca kullanımlara dönüştürülmüş ya da yıkılmıştır. 
Örneğin eski Profilo buzdolabı fabrikası bir alışveriş merkezine, eski elektrik santrali 
üniversite kampüsüne ve müzeye dönüştürülmüştür (Özbay, 2015: 177). Ayrıca, merkezi iş 
alanında bulunan imalathaneler nüfus boşaltmalarına rağmen, kent geneli imalat sanayi 
istihdamı ciddi oranda düşmemiştir. Bu çerçevede Tekeli’ye (2012) göre İstanbul bir dünya 
kenti haline gelirken sunduğu hizmetler alanını geliştirmekte, çeşitlendirmekte ve fakat hizmet 
ve sanayi birbirinden kopmayan bir bütünlük içinde bulunmaktadır.  

Kuzey ülkeleri gibi bir sanayisizleşme olgusu yaşamasa da sanayileşmenin ne derece 
bilgi ekonomisi temelinde geliştiği sorusu anlamını korumaktadır. Bilindiği gibi küresel kent 
hem finansal bir merkez olduğu kadar ileri üretici hizmetlerde de uzmanlaşmış bir kenttir. 
Küresel kentin içerdiği uluslararası piyasaya hizmet eden üretici ve uzmanlık gerektiren 
alanlarda kapsamlı bir dönüşüm, bu dönüşümden en çok pay alan İstanbul’da bile beklenen 
hızla gelişmemektedir. Diğer bir ifadeyle büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır ve fakat gerek 
katma değer gerekse istihdamdaki payı itibarıyla üretici hizmetler yeterince gelişmemiş 
durumdadır. Bu çerçevede Keyder İstanbul’un formel kadar enformel para ve mal akışına ev 
sahipliği yapan bir küresel kent olma yolunda ilerlediği kanaatindedir (Keyder, 2013a: 31-32).  

1980 sonrası on yıla damgasını vuran gelişmelerden biri hiç şüphesiz imar afları ve 
yerel yönetimlere imar yetkisi devri gibi stratejilerle yasallaşma sürecinin hızla işletilmesi ve 
kamu mülkiyetindeki arazilerin özel mülkiyete konu edilmesidir. Ruhsatsız yapılaşma 
sorununa çözüm olarak 1983 yılından itibaren çeşitli defalar af yasası çıkartılmıştır. Dönemin 
kentsel dönüşüme bakış açısını yansıtan bu düzenlemelerle20 gecekondu alanlarının mülkiyet 
sorunlarının çözülmesi ve gecekondu stokunun piyasa koşullarında apartman türü konuta 
dönüştürülmesi amaçlanmıştır.  

Kent makroformunu ve kentsel dönüşüm süreçlerini bu dönemde belirleyen üç önemli 
yasal düzenleme bulunmaktadır. Birincisi 1984 tarihli ‘3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’, ikincisi bir yıl sonra yürürlüğe konan ‘3194 sayılı İmar Kanunu’dur. Belediye ve 
imar kanunları ile yetkiler belediyelere devredilmiş ve belediyelere aktarılan kaynaklar 
artırılmıştır. Bu sayede neredeyse bütün büyük kentlerde kapsamlı planlama ve imar 

                                                
20 1983 yılında 2805 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 

Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun; 1984 yılı 2981 sayılı İmar ve 
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun; 1986 tarihli 3290 Kanun [27]; 1987 tarihli 3366 Sayılı Kanun 
ve 1988 tarihli 3414 Sayılı Kanun, bu düzenlemeler arasında yer alır. 



 

 
 

çalışmaları başlatılmıştır. Ancak, yerel yönetim yaklaşımı ulusal ölçekte tabandan yönetim 
ilkesiyle tutarlı olamamıştır. Kentteki dönüşümü etkileyen üçüncü yasal düzenleme 1984 
tarihli ‘2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’dur (Ataöv ve Osmay, 2007). Bu yasal düzenleme 
ile devletin konut politikası da değişmiş ve toplu konut uygulamalarına ağırlık verilmiştir. 
Devlet, bir yandan gecekondu alanlarını imar afları ve tapu ile dönüştürürken, diğer yandan da 
TOKİ ve Arsa Ofisi eliyle konut ve arsa üretimine, ulaşım ve altyapı yatırımları ile sermaye 
birikimine doğrudan katkı sağlamıştır. Kamu harcamalarının ve devlet müdahâlesinin bu 
değişen öncelikleri toplumda hem yeni bir bölünme ve güç dengesi kurmuş hem de kentsel 
mekânın metalaştığı ve konut sahipliğinin önemli bir yatırım aracı haline geldiği bir dönem 
başlamıştır (Duman ve Coşkun, 2015). Bu süreçte kamu toprak stoku ve bankacılık imkânları 
ile beslenen küçük yüklenicilerin yerlerini büyük yüklenicilere, büyük gayrimenkul 
şirketlerine ve uluslararası emlak geliştiricilerine bırakmaya başladığı ifade edilmektedir. 

Kamunun özel sektörle ortaklığının yaygınlaştığı bu dönemde özellikle gecekondu 
alanlarında büyük gayrimenkul geliştirme ve kentsel yenileme projeleri birbiri ardına devreye 
girmiştir. Ankara’da Dikmen Vadisi projesi ve Portakal Çiçeği’nde gerçekleştirilen 
dönüşümler buna örnektir. Bu gelişmenin batıda olduğu gibi kentsel mekanın sermaye 
birikiminin önemli bir aracı haline gelmesi ile yakından ilişkisi vardır. Bu dönemde ayrıca 
imalat sanayisinin desantralizasyonu ve boşalan sanayi alanlarının dönüştürülmesi hem 
Anadolu kentlerinin hem de İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin gündemi olmaya 
başlamıştır. İstanbul için Haliç tersanelerinin Tuzla’ya taşınması ve alanın kente 
kazandırılması ve bununla bağlantılı olarak Karaköy- Tophane arasında 1200 metrelik sahil 
şeridinde yer alan, kurvaziyer limanı işlevinin zayıflaması ve sanayilerin kent çeperine 
taşınması sonucunda atıl kalan Salı pazarı limanı ve antrepoların dönüştürülmesi amacıyla 
mega projeler geliştirilmiştir (Şentürk, 2015).  

Ülkenin ekonomik politikasına, demografik değişimlere, sanayi gelişimine ve sanayide 
çalışan işgücünün yaşam alanlarıyla ilişkisine bağlı olarak, 1980 sonrasında metropoliten kent 
makroformu’nda görülen eğilimlerden biri konut dışı alanların yayılmasıdır. Birinci tür eğilim 
merkezi iş alanlarının sayıca artmasıdır. Örneğin İstanbul’da Taksim- Şişli- Mecidiyeköy- 
Maslak hattı yeni iş ve finans merkezi olarak geliştirilmiştir. İkinci eğilim kentsel gelişimin 
ana ulaşım ve çevre yolları boyunca merkez dışına yayılmasıdır. Bunun yanında, kentsel 
makroform, 1980 öncesi, ağırlıklı olarak konut alanlarının yayılması iken, 1980 sonrasında, 
turizm, sanayi ve ticaret sektöründeki gelişmelerden etkilenerek biçimlenmiştir (Osmay, 
1999, 147; Tekeli, 1999, 21; Dökmeci vd., 1993). 

12.3. 2000 Sonrası Dönem 

1980 sonrası dönem dünyada sanayisizleşme süreci sonucunda kentlerin “üretim 
mekanları” olmaktan çıkması ve “tüketim” mekanları haline dönüşmesi ve yeni kentsel 
politikalarla sermayeye yeni yatırım ve birikim imkanları sunma vasatı haline gelmesine tanık 
olunmaktadır. Bu nedenle de kentlerin bir yandan üretim mekanları olması diğer yandan 
tüketim mekanları olması; bir yandan kullanım değerleri diğer yanda değişim değerleri 
arasında sürekli varolan gerilim, ikinciler lehine şekillenmektedir. Bu durum Türkiye ve 



 

 
 

metropolleri için de geçerlidir. Sanayinin bıraktığı boşluğu ise finans, kültür endüstrileri ve 
yaratıcı ekonomiler doldurmaktadır (Türkün, 2015). Türkiye’de de buna benzer gelişme 
yaşanmaktadır.  

Sanayisizleşme ve küresel rekabet ile ilişkili olarak kuzeyde yaşanan dönüşümün 
Türkiye’deki ayağında; kentsel dönüşüm söyleminin birinci boyutunu İstanbul’un küresel 
kent haline getirilmesi oluşturmuştur (Tekeli, 2012). İstanbul’da 1980 sonrası dönemde bir 
yandan kent içindeki sanayinin desatralizasyonu ve nitelik değiştirmesi, diğer yandan kent 
ekonomisinin hizmetler sektöründe yeniden yapılanması şeklinde kendini gösteren dönüşüm 
muhayyilesi genel bir küresel kent söyleminin parçası olmuştur. 1980-1990’lı yılların ilk 
yarısı boyunca etkin olan dünya kenti vizyonu esas itibariyle İstanbul’un küresel 
yatırımlardan hakkettiği payını alabilmesi, bu amaçla çokuluslu şirketleri, yabancı 
yatırımcıları ve ziyaretçileri kendisine çekebilmesi amacını taşımıştır. Bu çerçevede kente 
yapılan müdahalelerde bir yandan kentin fiziksel mekanlarının batılı şehirlerdekine benzer 
şekilde dönüştürülmesi, prestij kazandırılması ve güzelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Diğer 
yandan 1990’lı yılların ikinci yarısında kentin küresel finans merkezi olması yönünde gayret 
sarf edilmiş ve bu amaçla uluslararası sermayenin çekilebileceği ulaşım ve altyapı ile otel, iş 
merkezi gibi üstyapı yatırımları yapılmaya başlanmıştır (Şentürk, 2015). 

Söylemin ikinci boyutunda, 1999 Depremi belirleyici olmuştur ki bu, Türkiye kentsel 
dönüşüm deneyimini diğer ülkelerden ayrıştırıcı bir rol oynamıştır (Tekeli, 2012). 1999 
Marmara depremi kentsel dönüşüme yönelik uygulamaların hız kazanmasına yol açtığı gibi 
kentsel dönüşüm söyleminin meşruiyet çerçevesinin yeniden tanımlanmasında da bir dönüm 
noktası oldu. Bu tarih sonrasında kentsel dönüşüm söyleminin önemli bileşenlerini doğal 
afetler, daha spesifik olarak deprem risklerini ortadan kaldırma gerekliliği ve güvenlik kaygısı 
oluşturmaya başladı. Ülkenin yapı stoğunun afetler karşısında dayanıksızlığı ve eskiliği hem 
geniş çaplı uygulamalara yönelimi kuvvetlendirdi hem de dönüşümün ivedilikle yapılması 
için güçlü bir meşruiyet çerçevesi sundu. Kentsel dönüşümün Türkiye pratiğine deprem ile 
birlikte girmiş olması, konunun Batı deneyiminden ayrışan yönünü kurduğu gibi Türkiye’deki 
dönüşümün esas olarak post gecekondu alanlarında gerçekleşmesi mevcut yapı stokunun 
yıkılıp yeniden inşa edilmesine dayalı bir uygulama sürecini getirdi. Bu itibarla da batıda 
güçlendirme gibi seçenekler daha fazla uygulama alanı bulsa da Türkiye’de yıkıp yeniden 
yapma başattır. 

Söylemin üçüncü ayağını da Türkiye’deki dönüşümü yine batıdan ayrıştıran enformel 
alanların, gecekonduların tasfiyesi oluşturmaktadır (Tekeli, 2012). 1990’lı yılların ikinci 
yarısından başlamak üzere özellikle 2000 sonrası dönemde gecekondu alanlarına ve 
gecekondululara yönelik daha önceki göz yumucu ve yasallaştırıcı tutum yerini bunların 
olumsuzlandığı, haksız kazançla, kayıtdışılıkla, şiddetle /illegaliteyle damgalandığı ve 
mutlaka dönüştürülmesi gereken alanlar olarak tanımlandığı diskura ve tutuma bırakmıştır. 
Gecekondudan varoş tanımlamasına geçiş bu dönemin ürünüdür. Bu alanlardan yayılan 
tehlike dönüşümün de önemli gerekçesi haline gelmiştir (Türkün 2015, Erman, 2004). 
Varoşlardan yükselen tehdit turistler ve yatırımcılar için kentlerin hijyenik hale getirilmesi 
talebi ile birleşmiştir. Tekeli (2012) bu dönüşümü şöyle anlatmaktadır: “Gecekondunun 



 

 
 

yerine geçen varoş artık sadece coğrafi olarak değil, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak da 
şehrin marjinlerine ve hatta dışına işaret eden bir kavram. Yumuşak ve bütünleştirmeci bir 
kentleşmeden gergin ve dışlayıcı kentleşmeye geçilmiştir. Yeni alanlara yayılan kentsel bölge 
içinde eski gecekondu alanları erişebilirliği yüksek alanlar halinde kalmışlardır. Kentin aşırı 
güçlendirilmiş aktörleri de bunlara büyük arsa arzı sağlayacak, dönüştürülmesi gereken bir 
olanak olarak bakmaktadırlar”.  

Tekeli’nin (2012) vurguladığı bir başka husus Türkiye’nin bu süreçteki bir 
özgünlüğüne de işaret etmektedir. Türkiye’nin kentsel dönüşümünde gayrimenkul sektörünün 
ve özelde konut sektörünün önemli ve özel bir yere sahip olduğu söylenmelidir. Türkiye’de 
inşaat sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımların hacmi 2000 yılında 22 milyon 
dolarken, 2012 yılında 2,6 milyar dolara yükselmiştir. Ulus-ötesi sermayenin gayrimenkul 
yatırımındaki payı arttığı gibi, inşaat sektörünün GSYİH içindeki payı %5,9’a erişmiştir 
(2014). Çalışan nüfusun yüzde 8’den fazlası da inşaat sektöründe istihdam edilmektedir. 
Ekonominin bel kemiği haline gelen gayrimenkul sektöründe talebi aşan bir konut arzı 
oluştuğu, üst ve orta gelir grupları için arz fazlası varken, dar gelirliler için ise konut 
üretilmediği, önemli bir yatırım aracı olması nedeniyle yerleşilmeyen ve bu nedenle de 
mesken olmadan metrükleşen konutlar olduğundan bahsedilmektedir. Bu çerçevede Tekeli 
(2012) bu konut fazlasına talep yaratmak gibi bir gündemin Türkiye’de kentsel dönüşümün 
vaktini getirdiğini ifade etmekte ve konutlara ek talep yaratmak hedefine dönük olarak 6306 
sayılı dönüşüm yasası ile 2011’de yabancılara mülk satışını olanaklı kılan yasanın aynı 
dönemde çıkarılmasının tesadüf olmadığını belirtmektedir.  

Türkün (2015), yeni dönem kentsel dönüşümünde belirleyici olanın karşı konulması 
oldukça zor, hegemonik bir kentsel ittifakın ortaya çıkması olduğunu ifade etmektedir. 
Merkezi ve yerel siyasetin aktörleri ile özel sektörün, arazi sahiplerinin, yatırımcıların aynı 
söylemde ortaklaşmaları, kentsel dönüşümün özel sektörün doğrudan erişebildiği yerel ve 
merkezi kurumlarla özel ilişkileri çerçevesinde yürütülürken, sürecin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve TOKİ odaklı merkezileştirilmesi ve kentlilerin sürecin dışına itilmesi bu 
kapsamda dikkate değer gelişmelerdir. Bu gelişmede ilk olarak Demokrat Parti’nin iktidarına 
atfen kullanılmaya başlanan ve sağ iktidarların yönetim biçimini ifade eden otoriter 
popülizmin payı büyüktür. Tekeli (2012), ayrıca muhafazakar yaşam tarzı ile kapitalist 
gelişmenin uzlaşmasının kentsel dönüşüme itirazları ve muhalefeti ortadan kaldırdığına işaret 
etmektedir.  

2000 sonrası kentsel dönüşümün ayırt edici bir özelliği dönüşümün ilk defa yasalara 
girmesidir. Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere yetki tanındığı gibi, 6306 yasa ile büyük 
alanların afet riskli alan ilan edilerek dönüştürülmesi ve tarihi-kültürel değeri olan 
taşınmazların ve alanların yenilenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’deki kentsel dönüşümün batı ile mukayese edildiğinde daha büyük çaplı 
gerçekleştiği ifade edilebilecektir. Bu sonuçta özel kesim aktörlerinin hızlı büyümesi etkili 
olmuştur. 2000’li yıllar inşaat şirketlerinin uluslararası pazara açıldığı ve inşaat sanayiinin 
daha da geliştiği bir dönemdir. Orta sınıfların yaygınlaşması ve ipotek ve kredi sistemlerinin 



 

 
 

konut piyasasında kullanılması büyük gayrimenkul projelerinin yapılabilmesini olanaklı hale 
getirmiştir. Büyük emlak geliştirme firmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu süreçte 
oluşmuştur (Keyder, 2013b).  

Küresel kentin ihtiyaç duyduğu finans ve ileri üretici hizmetlerin merkezi olma 
yönündeki dönüşümler sınırlı kalsa da Castells’in bahsettiği “akışlar mekanı” olarak küresel 
kent inşa etmek amacıyla yapılan uygulamalarla İstanbul’un çehresi önemli oranda 
değişmiştir. Dönüşümler İstanbul örneğinde görüldüğü gibi kısmen 3. köprü, 3. havalimanı, 
Marmaray türü büyük kamu yatırımları, kısmen büyük sermaye yatırımları kısmen de büyük 
ölçekli kentsel dönüşüm projeleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Küreselleşmenin 
büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da yarattığı en önemli mekânsal etki finans-bankacılık-
sigortacılık- tasarım- telekomünikasyona dayalı ofis merkezlerinin uluslararası ticaretin bir 
göstergesi olarak kent merkezinde gökdelenler inşa etmesidir. Bilindiği gibi İstanbul’un kent 
merkezi 1960’lı yıllara kadar Eminönü ve Karaköy olmuş ve ofisler burada yer seçmiştir. 
Sonraki süreçte bu işlevler Taksim-Şişli ve Gayrettepe arasında yer almaya başlamıştır. Banka 
ve sigorta şirketleri Karaköy, Salıpazarı, Fındıklı aksında yer seçerken İstanbul’un Merkezi İş 
Alanı Şişli-Zincirlikuyu ve Levent-Maslak- İstinye aksında Büyükdere Caddesi üzerinde 
yoğunlaşmış, buradaki arzın yetersizliği Kağıthane’de ve Seyrantepe- Cendere Vadisinde hızlı 
bir dönüşüme yol açmıştır. Anadolu yakasında ofis piyasasını oluşturan bölgelerin başında ise 
Kadıköy- Kozyatağı ve Altunizade- Kavacık - Ümraniye aksı gelmektedir. Yine Anadolu 
yakasında özellikle Ataşehir bölgesinde geliştirilmesi beklenen yeni finans merkezi projesi ve 
bölgeye taşınması planlanan Ankara merkezli kamu bankaları bölgeye olan ilgiyi artırmıştır. 
Böylelikle İstanbul çok merkezli hale gelmiştir (Tekeli, 2012).  

Bu dönemde, gayrimenkul geliştirme eksenli kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam 
etmiştir. Bu kapsamdaki projeler özellikle rant makasının yüksek olduğu gecekondu ve sosyal 
konut alanlarında yer seçmiştir. Sanayinin yer değiştirmesi ile işlevsiz kalan gecekondu 
alanlarında en kapsamlı kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu mahiyette ilk 
proje Ankara’da gündeme gelmiş ve Ankara’nın kuzeyinde yer alan ve kentin havaalanından 
gelirken büyük kirlilik yarattığı düşünülen gecekondu alanları 2004 yılında Meclis’ten 
geçirilen özel bir yasa (‘5104 sayılı Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’) 
çerçevesinde dönüştürülmüştür. Büyükşehir ve TOKİ’nin birlikte 2005 Martında kurdukları 
bir şirket (TOBAŞ -‘Ankara-Büyükşehir Belediye İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş.’) 
eliyle proje uygulanmaktadır. Benzer kentsel dönüşüm projeleri İstanbul’da da gündeme 
gelmiş ve Derbent, Ayazma, Tozkoparan gibi gecekondu ya da sosyal konutlardan oluşan 
mahalleler öncelikli dönüşüm alanları olarak adreslenmiştir (Türkün, 2014, Penbecioğlu ve 
Bayırbağ, 2015).  

İkincisi, formel veya enformel sektörde küresel sisteme entegre olma kapasitesine 
ulaşmış kesimlerin (girişimciler, yöneticiler, profesyoneller vb.) tüketim alışkanlıklarına, 
yaşam tarzlarına ve mekânsal tercihlerine göre yeni yerleşim yerleri geliştirilmiştir. Bu 
kapsamda özellikle üst ve orta gelir grubunun yönlendirdiği yeni kent alanları; alt kentleşme 
ve kenar şehir gelişmeleri dikkate değer ölçeğe ulaşmıştır. Bir yandan Nişantaşı, Ulus gibi 
prestijli muhitlerden kaçan yüksek gelir gruplarının yerleştiği hayli pahalı güvenlikli/kapalı 



 

 
 

siteler, çeşitli kırsal ya da orman alanları yeniden geliştirilerek (redevelopment) inşa edilirken, 
diğer yandan Anadolu’dan göçle gelmiş ikinci ve üçüncü neslin değişen eğitim, tüketim tarzı 
ve aile yapıları çerçevesinde daha modern yaşamın, daha iyi okulların, daha küçük bir aile 
olarak yaşamak istedikleri yeni kent alanları gelişmiştir. Örneğin İstanbul’da Kemer Country, 
Gökteşehir gibi kenar yerleşimler yüksek gelirli ve küresel rekabet vasfı olan varsılların 
yaşadığı kapalı yerleşimlerdir. Bu çerçevede İstanbul’da bugün 5,2 milyon konutluk bir stok 
mevcut olup, 400.000 adedi markalı konuttur (konut stokunun %8’i). Markalı konut 
projelerinin en yoğun olduğu ilçeler Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt’tur. Bunları 
Çekmeköy, Sancaktepe, Bakırköy ve Şişli takip etmektedir (Keyder, 2013a,b) 

Diğer bir dönüşüm kültürel ve tarihi değere sahip bölgelerde yaşanmaktadır. 
Çoğunlukla soylulaşma literatürü içinde değerlendirilen bu dönüşümler geniş çaplı yerinden 
etme ile sonuçlanmıştır. Yüksek gelir gruplarının tarihi-kentsel alanlarda eski konutları satın 
alıp, restore etmesiyle gerçekleşen soylulaştırma uygulamaları, örneğin İstanbul’da 
Kuzguncuk’ta bireysel olarak başlamış ve kısmen gayrimüslimleri yerinden etmiştir. Sonraki 
süreçte ise soylulaşma, çeşitli ölçeklerde yatırımcıları da içerisine almıştır. Bugün soylulaşma 
Neil Smith’in soylulaşmanın son aşamasının ayırt edici unsuru olarak dile getirdiği şekilde 
Cihangir’de ve Tarlabaşı’nda devlet eliyle sürmektedir.  

Bu soylulaşma ve yerinden etme olgusu konut bölgesi ile sınırlı kalmamış, ticari 
alanları ve eğlence-kültür hayatını da etkilemiştir; yöre esnafının, lokantasının ve küçük 
dükkanlarının yerlerini daha trendi ve butik yerlere bıraktıkları görülmüştür. Bu kapsamda 
Asmalımescit'deki kültür destekli soylulaşma süreci önemli bir örnek oluşturmaktadır. Benzer 
şekilde Fransız sokağı’nın eğlence mekanı olarak dönüşümü burada yaşayanların evlerini terk 
etmesiyle sonuçlanmıştır (Akyos ve Daniş, 2011).  

2000’li yıllarda belki özellikle değinmek gereken kentsel dönüşüm uygulamalarından 
biri Fener ve Balat mahallelerinde, ağırlıklı olarak Rum ve Yahudilerin oturduğu ancak 
1960’lı yıllardan itibaren yoksul göçmenlerin yerleştiği koruma odaklı Rehabilitasyon 
Projesidir. Bu proje yoksul grupları hedeflemesi ve topluluk odaklı bir dönüşüm önermesi ile 
tekil bir projedir. Tarihi ve kültür varlıkların yoğun olarak yer aldığı bu iki mahallede 
sürdürülebilir topluluk oluşturma gayretinin bir ürünü olan (Akkar, 2015) ve bu çerçevede 
hazırlanmış proje dahi orda yaşayanları yerinden etmiştir. Aynı şekilde tarihi merkezde yer 
alan ve ağırlıklı olarak Romanların yaşadığı Sulukule’nin dönüşümü de sakinlerini hem 
konutlarından, hem işyerlerinden hemde sosyal ağlarından koparmıştır. 

Bu yeni dönemin kentinin oldukça itilaflı bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Kentte 
farklı konut, eğlence, kültür tercihleri kendisine yer açmaya çalışmaktadır. Örneğin 
Asmalımescitte trendi kafe, bar, restoran ve eğlence yerlerinin karşısında; Beyoğlu’nun arka 
sokaklarında Anadolu' dan gelen göçmenler ve "varoşlar"a ait olarak görülen ve merkezden 
dışlanan "türkübar"larda eğlenmektedir (Akyos ve Daniş, 2011). İstanbul örneğinde 
görüldüğü gibi sosyo-mekansal bir ayrışma bu süreçte oluşmaktadır. Toplumun tepesinde 
bulunan kaymak tabaka ile diğerleri arasında ciddi bir bölünme olduğu aşikâr. Yeni orta 
sınıflar kente damgasını vurmaktadır. Konutun bir yatırım, gösterişçi tüketim ve sosyal statü 



 

 
 

aracı haline gelmesiyle birlikte kentte kapalı yerleşimler, rezidanslar, soylulaştırılmış 
mahalleler, lüks müstakil konutlar ve güvenlikli sitelerle inanılmaz bir ayrışma 
yaşanmaktadır. Keza sınıfsal ayrışmaya, yaşam tarzı ayrışmasına eşlik eden inanç grupları ve 
etnik adacıklar da göze çarpmaktadır. Tekeli (2012) bu çerçevede sanayi toplumunun kentsel 
mekânına göre daha fazla parçalanmış bir mekân oluştuğunu ifade etmektedir.  

Diğer yandan 1990’ların ikinci yarısından sonra ve özellikle 2000’li yıllarda 
Avrupa’da sürdürülebilirlik, sosyal dışlanmanın önlenmesi, topluluk kaynaşması gibi 
programların ve hedeflerin kentlerin dönüştürülmesinde etkinleştirildikleri bilinmektedir. 
Türkiye’nin bu çerçeveyi fazlaca benimsememiş olduğu ifade edilebilecektir. Türkiye 
İstanbul örneğinde cisimleştiği gibi daha çok gayrimenkul geliştirmeye odaklı ve büyük 
ölçekli projeler üzerinden bir dönüşüm tecrübesi yaşamaktadır. Bu itibarla da kentsel 
dönüşüm projelerinin yere odaklandığı ve sosyal boyutun büyük oranda dışlandığını söylemek 
olanaklıdır. Küresel sürecin getirdiği dönüşümlerin kaybedenlerinin, muhafazakâr siyasetin 
özellikle 2000’lerin ikinci yarısında banka ipotek kredilerinin yaygınlaştırılması, TOKİ’nin ve 
belediye şirketlerinin doğrudan konut üreticisi kılınması ve sosyal yardım politikaları21 ile 
politik olarak kazanıldıkları ve modernleşme /sosyal-sınıfsal hareketlilik taleplerinin 
karşılandığı bir evreyi yaşadıklarını söylemek yanlış olmasa gerek. Bu siyasalar sosyal 
dışlanmayı azaltmakta işlev gördüler22. Muhafazakâr siyasetin İstanbul özelinde dile getirdiği 
birçok mega projeyi de içeren küreselleşme muhayyilesi kentsel rantları sermaye birikiminin 
asli unsuru kılarken, aynı zamanda istikrarlı bir seçmen tabanı yaratmakta başarılı oldu. Bu 
konuda vurgulanabilecek bir husus Türkiye toplumunun temel çelişkisinin devlet-toplum 
ekseninde gelişmiş olması ve modernleşme misyonunu devralan sağ iktidarların 
modernleşmeyi ekonomik kalkınmaya ve hizmet siyasetine dönüştüren ve böylece çağın 
nimetlerinden toplumu yararlandırıp, herkesi birinci sınıfa yükseltme popülizmi ile rıza 
devşirebilmesidir. Başka bir anlatımla muhafazakâr siyaset modernleşmeyi belli bir biçimde 
okumanın, ona yön vermenin ve bunun için yeni ittifaklar kurabilmenin mücadelesini 
yürütmüş olup, kentsel dönüşüm tam da bu bağlamda önem kazanmakta ve mutabakat 
üretebilmektedir (Duman ve Coşkun, 2015). 

Kentsel dönüşüm konusunda dikkat çekilmesi gereken konulardan biri de kuzey 
ülkelerde de rastlandığı gibi büyük ölçekli ve ciddi oranda yerinden etme sonucunu üreten 
kentsel dönüşüm projelerine karşı bir siyasal dirençle fazlaca karşılaşılmamasıdır. Bilindiği 
gibi 2000’li yıllar öncesinde genelde büyükşehirlerde ve özelde İstanbul’da yerel siyaseti 

                                                
21  2002 yılından bu yana sosyal yardım ve hizmet alanında kullanılan kaynak miktarında 15 kat artış 

sağlanmıştır. 2002 yılında toplam 1 milyar 376 Milyon TL Sosyal Harcama (Sosyal Yardım+Sosyal Hizmet) 
yapılmışken 2013 yılında 20 milyar 932 bin 545 TL’ye yükselmiştir. Sosyal Harcamaların GSYİH içindeki 
oranı 2002 yılında % 0,5 iken 2013 yılında bu oran %1,47’ye ulaşmıştır. Sosyal yardımlardan yararlanan 
hane sayısı (2013) 3.069.526, düzenli yardımlardan yararlanan hane sayısı 2.266.500, süreli yardımlardan 
yararlanan hane sayısı 1.999.333 ve hem düzenli hem de süreli yardımlardan yararlanan hane sayısı 
1.196.307’dir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi notu). 

22  OECD Raporuna göre Türkiye’de yoksulluğun değişimi olumlu yöndedir. Gini katsayısı 2002’de 0,440’dan 
2012 yılında 0,402’ye düşmüştür. Günlük 4,3 doların altında tüketimle yaşayan toplum kesimi %3,3’ten 
%2,27’ye gerilemiştir.  

 



 

 
 

“gecekondu hareketi” belirlemekteydi. 2000 sonrasında ise sınırlı şekilde “kent hakkı” 
taleplerinin geliştiği söylenebilecektir. 

Toplumsal kesimler arası ilişkiler bakımından bir not düşmekte fayda var: 1980 
sonrasında köy boşaltmalar ve zorunlu göçlerle başlayan Adana- Mersin-Antalya, Diyarbakır, 
İzmir ve İstanbul’a gerçekleşen kitlesel bir Kürt göçünün belirleyici olduğunu söylemek 
gerek. Yerliliğe dayalı ötekileştirme süreçleri önemini azaltmakla birlikte, akrabalığa dayalı 
ilişkiler sadece iç göçle gelenler bakımından değil yerliler bakımından da önemini korumakta, 
ancak iç göçle gelenlerde güçlü bir damar olarak etnik kökene dayalı enformel ilişkiler 
gelişmekte ve siyasal olarak mobilize olabilmektedir. Nihayetinde bu türden kitlesel etnik 
göçler göçü alan şehirlerin demografik yapısında ciddi değişim yaratıp enformel ağlara dayalı 
gelişen konut bölgesi ayrışması ile etnikliği görünür hale getirmekte, iktisadi alanda özellikle 
kamu kurumları aracılığıyla üretilen adil olmayan rekabet de kesimler arasında etnikleşmeye 
müsait gerilimleri beslemekte ve etnik kimliği araçsallaştırmaktadır (Duman, 2013). Büyük 
kentlerde mekânsal ve sosyal bir ayrışma ve konuttan iş ve istihdama birçok alanda kıyasıya 
bir rekabet mücadelesi yürütülmekle birlikte, kesimlerin yan yana ve bir arada yaşama 
geleneğinin olduğunu ve birbirine derin bir sosyal mesafe geliştirmemiş olduğunu da ifade 
edelim (Duman ve Coşkun, 2015). 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, Türkiye’nin kentsel dönüşüm tecrübesi üç alt dönemde tematik olarak ve 
İstanbul’a odaklanarak irdelenmiştir. Türkiye tecrübesinin özellikle 1999 Depremi ve eski ve 
riskli konut stoku, enformel konut alanları, inşaat sektörünün ekonomideki konumu gibi 
nedenlerle farklılaşması üzerinde durulmuştur. Ayrıca dönüşümde belirleyici olan 
sanayisizleşme olgusunun ve küresel kent gelişmesinin batı/kuzeyden ayrışan yönleri 
vurgulanmıştır. Bununla birlikte kentsel dönüşümün güney ülkelerdekine benzer şekilde daha 
geniş ölçekli olarak ve fakat soylulaşma, yerinden etme gibi sonuçları ile birlikte yaşandığı 
ifade edilmiştir.  

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki kentsel dönüşümünde 
belirleyici olmamıştır?  

a) İmar afları  

b) Toplu konut uygulamaları 

c) Sanayinin desantralizasyonu 

d) Afet riski 

2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kentsel dönüşümünün mekansal formunu 
batıdan/kuzeyden farklılaştırmaktadır? 

a) Kent merkezinde finansal hizmetler ve ofis kullanımları ile 
gökdelenlerin inşası 

b) Sanayisizleşme  

c) Çok merkezli kentleşme 

d) Kapalı yerleşimler ve etnik adacıklar 

3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ve özelde İstanbul’un 2000 sonrası 
kentsel dönüşümünde etkileri bakımından belirleyici değildir? 

a) Uluslararası ve ulusal büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinin 
yatırımları 

b) Büyük ölçekli kamu yatırımları 

c) Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri 

d) Üst ölçekli planlar eliyle dönüşüm 

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2000’li yıllarda kentsel dönüşümünün 
çerçevesinde hiçbir şekilde yer almamaktadır? 

a) Sürdürülebilirlik 

b) Sosyal dışlanma ve sosyal kaynaşma 

c) Rekabet ve küresel kent 

d) Afet riski 



 

 
 

5) Türkiye’deki 1980 sonrası kentsel dönüşüme ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

a) Kentsel dönüşüm entegre bir yaklaşımla ve plan bütününde gelişmiştir 

b) Kentsel dönüşüm yıkıp yeniden inşa etme şeklinde gelişmektedir 

c) Kentsel dönüşümde mekanın değişim değeri öne çıkmış ve büyük rant 
yaratılmıştır 

d) Kentsel dönüşüm büyük oranda emlak odaklı gelişmiştir. 

6) 2000 sonrası kentsel dönüşümde etkili olan üç söylemi belirtiniz. 
 

7) 1980 öncesi gecekondu alanlarına ilişkin söylem ve yaklaşımla 1980 sonrası 
nasıl farklılaşmıştır? 

Cevaplar 

1)c, 2)b, 3)d, 4)b, 5)a, 6) Küresel kent vizyonu, afet riski ve gecekonduların tasfiyesi 
7) gecekondu alanları için 1980 öncesi göz yumma ve ıslah etme, gecekondu oluşumu 
önleme varken, 1980 sonrasında imar afları ile kentsel ranta ortak etme ve dikey 
büyüme, 1990’lardan itibaren ise müsamahasız tasfiye politikası ve varoş söylemi 
hakimdir. 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

13. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YASAL-KURUMSAL 
ÇERÇEVE VE UYGULAMA ARAÇLARI 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde Türkiye’nin kentsel dönüşüm tecrübesinde geliştirdiği yasal ve yönetsel araçlar 
ve yapılan düzenlemeler aktarılacaktır. Bu bölüm 1980 sonrası döneme odaklanmaktadır. 
Getirilen yasal ve kurumsal çerçevenin kurduğu kentsel dönüşüm ve sonuçlarına yer verilecek 
ve yasalarda getirilen uygulama araçlarına değinilecektir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• Türkiye’de kentsel dönüşüm merkezi mi yerel bir süreçle mi işletilmektedir?  
• Tabandan bir kentsel dönüşüm sağlamaya dönük düzenlemeler var mıdır?  
• Hukuki düzenlemeler kentsel dönüşüme tepkileri nasıl biçimlendirmektedir?  
• Ne tür uygulama araçları geliştirilmiştir? 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kentsel dönüşüm alanları ve 
uygulamalarını 
biçimlendiren cari mevzuatı 
öğrenmek. 

 

 Yasaların getirdiği 
yenilikleri ortaya koymak 

 

 Kentsel dönüşüme tepkilerin 
biçimlenmesinde hukuki 
mevzuatın etkilerini analiz 
etmek. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Kentsel dönüşüm alanları, mevzuat, merkeziyetçi kurumsal yapılanma, finansal araçlar, 
muğlaklık 

  



 

 
 

Giriş 

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de kentler hızlı bir dönüşüm süreci yaşamaktadır 
ve önümüzdeki dönemde bu süreç gittikçe yoğunlaşacaktır. İstanbul’un kamu arazileri, eski 
veya atıl sanayi alanları, limanları, tarihi mahalleleri, eskiden enformel yollarla kurulmuş olan 
yoksul yerleşim alanları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş durumdadır. 2000’li yıllardan 
itibaren kentsel dönüşüm kavramının yasal düzenleme arayışları içerisinde yerini almaya 
başlaması konunun artan önemine işaret etmektedir. Bu sürecin gelişmesinde 1999 Marmara 
depreminin meydana getirdiği büyük etkilerin olduğu şüphesizdir.  

2000 sonrası süreçte öncelikle Kentsel Dönüşüm Alanlarında Proje Bazlı Özel Yasalar 
çıkarıldığı belirtilmelidir. İstanbul’da büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri için çıkarılan 
ilk yasa Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm projesi içindir. Ankara’da ise “Kuzey Ankara Kentsel 
Dönüşüm Projesi” kapsamında 5104 sayılı “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Yasası” 
çıkarılarak alandaki tüm planlama yetkisi ve kamu mülkiyetindeki taşınmazlar Ankara 
Büyükşehir Belediyesine aktarılmıştır (Penbecioğlu ve Bayırbağ, 2015). Sonrasında ise 
dönüşümü yönlendiren genel bir yasa uygulaması başlatılmıştır. 

Bu bölümde projeye özgülenmiş yasalar olmakla birlikte genel olarak 1980 sonrası 
konut bölgelerindeki dönüşümü belirleyen hukuki düzenlemeler aktarılacak, kurumsal 
yapılanma ve mali araçları ortaya konacaktır. 

  



 

 
 

13.1. Yasal Düzenlemeler 

1980 sonrası konut alanlarına yönelik dönüşüm tablosu büyük oranda dört hukuki 
düzenleme ile gerçekleştirilmektedir. Tarihsel olarak ilk iki düzenleme gecekondu yasasına ve 
imar affı yasalarına ilişkindir. Üçüncüsü kentsel yenileme alanı ilanı ile dönüşüm olup, bugün 
uygulamalara yön veren dördüncü ve cari düzenleme ise afet riskli alan ilanı yoluyla 
dönüşümdür. 

Gecekondu ve İmar Affı Kanunları ile oluşturulan dönüşüm Alanları: 1966 yılında 
çıkarılan 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile gecekondu alanlarının 
ıslah edilmesi ve tasfiyesi ile başlayan dönüşümde, 1984 ve 1985 yıllarında çıkarılan iki imar 
affı ile gecekondulara tapu veya tapu tahsis belgesi verilmesi ve yapı ruhsatı tanzimi ile 
formelleştirilmesi sağlanmış ve gecekondu sahiplerinin kentsel rantlardan pay almasını 
sağlayan dikey bir büyümeye uğramasına yol açılmıştır.  

Toplu Konut Yasası ile dönüşüm: Diğer yandan 1984 tarihinde kurulan Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) vasıtasıyla çoklukla kamuya ait arazilerin imara açılarak toplu konut alanları 
oluşturulmasına yönelik bir seferberlik başlatılmıştır. 2000 sonrası dönemde ise kuruluş 
yasasında değişiklik yapılarak TOKİ kentsel dönüşüm projelerinin lokomotifi haline 
getirilmiştir. TOKİ’ye kamu arazilerini özel yatırımcılara, satma, bu arazilerde özel sektörle 
hasılat paylaşımlı arazi geliştirme projeleri uygulama, dar gelirliler için toplu konut inşa etme 
ve kamu arazilerinde planlama yetkileri tanınarak TOKİ bir konut üreticisi olarak sektörde 
yerini almıştır (Kuyucu, 2015: 79).  

2004 yılında 5162 sayılı kanunla yenilenen 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 
TOKİ’ye gecekondu bölgelerinin tasfiyesi ve iyileştirilerek yeniden kazandırılması ve 
bunlarla ilgili inşaat uygulamaları ve finansal destek sağlama düzenlemeleri yapmak yetkisi 
tanınmıştır (Demirdizen, 2015: 455). Bu çerçevede gecekondu sakinleri ile TOKİ’nin 
dönüşüm projeleri kapsamında anlaşmalar yapmasının önü açılmıştır. 5162 sayılı kanunla 
“Gecekondu dönüşümü uygulamalarında kamulaştırma, imar planı yapma” yetkisiyle 
donatılan TOKİ’nin yetkisi 2005 yılında çıkarılan 5366 sayılı yasa kapsamında kentsel 
yenileme alanlarına genişletilmiştir. 2007 tarihli 5609 sayılı yasa ile 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu’nda değişiklik yapılarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın gecekondu alanlarındaki 
tüm yetkileri TOKİ’ye devredilmiştir. Türkün ve Yapıcı (2009), bu düzenleme ile, yerel 
yönetimlerin sınırları içinde, TOKİ’ye gecekondu ıslah bölgeleri, gecekondu tasfiye bölgeleri 
ve gecekondu önleme bölgelerinin sınırlarını onama yetkisi verilmekle kalmadığı; imar ve 
ıslah planlarının (TOKİ denetiminde) yerel yönetimlerce hazırlanmasına rağmen, yalnızca 
TOKİ’nin plan tekliflerini red veya onaylamaya yetkili kılındığını ve yerel yönetimlerin arsa 
satışında TOKİ’den izin alması zorunluluğu getirildiğini belirtirler. 

Sonraki süreçte TOKİ’nin yetkileri 2008 yılında yapılan değişiklikle afet riskli 
alanlara da yaygınlaştırılmış ve TOKİ’nin kentsel dönüşümde önemli bir aktör haline gelmesi 
sağlanmıştır. TOKİ eliyle bu kapsamda Küçükçekmece/Halkalı, Kayabaşı, Maltepe 
Başıbüyük, Tuzla/Aydınlı, İkitelli gibi alanlarda uygulamalar yapılmıştır. Bu yasal çerçeve ile 
TOKİ kamu arazilerini büyük arazi/emlak geliştirme şirketleri, gayrimenkul yatırım 



 

 
 

ortaklıkları ve büyük müteahhitlerle karlı yatırımlar yapmak üzere planlamıştır. 2002-2011 
yılları arasında 500binden fazla konut inşa eden TOKİ’nin bu dönemde ürettiği konutların dar 
gelirlileri hedeflemediği ifade edilmektedir (Sönmez, 2011, Akt. Kuyucu, 2015: 79).  

Kentsel yenileme alanları: 2005 yılında kabul edilen 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” 
hakkındaki kanun ile “yenileme alanlarına” ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Yenileme 
projeleri gecekondu alanları ve gecekondu önleme bölgeleri yanı sıra tarihi alanlar için de 
geçerli hale gelmiştir. Sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 
alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde 
konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı 
tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak 
kullanılması amacına yönelik bir düzenlemedir. Yenileme alanlarında yetki belediyelere ve il 
özel idarelerine verilmekle birlikte yenileme alanlarının sınırını belirlemenin nihai yetkisi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bu Yasa ile ilk defa TOKİ’ye 
gecekondu alanları dışında sit alanlarında kentsel dönüşüm ve yenileme uygulaması 
konusunda bir rol yüklenmiştir. Sit alanlarında yerel yönetimlerin talebine bağlı olmak üzere 
yenileme projelerinin TOKİ ile ortak ya da TOKİ tarafından yaptırabileceği belirtilmiştir 
(Demirdizen, 2015: 458). Yasanın 4. maddesi yenileme alanlarında bulunan yapıların 
boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun esas olduğunu ancak anlaşma 
sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 
taşınmazların ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştırılabileceği hükmü 
getirilmiştir.  

Bu Yasa ile eş zamanlı olarak 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye 
Yasasının 73. maddesi kentsel dönüşüm konusunda belediyelere yetki sorumluluk vermesi 
açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Bu yasada belediyelere asgari 5 
hektar azami 500 hektar olmak üzere, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, 
kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak 
amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilme yetkisi tanınmıştır. Kentsel 
dönüşüm ve gelişim alanı sınırlarını tayin etmek ve proje uygulamak yetkisi belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir belediyesine aitken, izni ile ilçe belediyelerce de 
kullanılabilmektedir. 2010 yılında 5998 sayılı yasa ile 73. madde yeniden değiştirilmiştir. Her 
ölçekteki imar planı yapma, parselasyon planı, ruhsatlandırma vb. belediyelere ait yetkiler 
büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yasa ile hem imarlı ve imarsız, üzerinde yapı olan ve 
olmayan alanların “kentsel dönüşüm ve gelişme alanı” yapılı çevre dışında yapılaşmamış 
çevreyi de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve cari planlama anlayışı ve kurumu dışlanmış 
hem de esas yetki Büyükşehir Belediyelerine verilerek ilçe belediyelerin yetkileri askıya 
alınmıştır.  

Beyoğlu- Tarlabaşı Fener-Balat-Ayvansaray, Başıbüyük, Tokludede, Sulukule kentsel 
alanları bu kapsamda dönüştürülmektedir. Benzer şekilde Galata-Port, Haydarpaşa projeleri 
de kentsel yenileme alanları arasında yer almaktadır.  



 

 
 

Afet Riski Altındaki Alanlar: 2012 yılında çıkarılan “6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “afet riskli alanlar ve bu alanlar 
dışında riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde” kentsel dönüşüm yapılmasına dair yeni 
bir çerçeve getirilmiştir. Buna göre “fen ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve 
güvenli yaşam çevreleri üretmek amacıyla” dönüştürülen alanlar gündeme gelmiştir.  

Yasa riskli alanı “zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal 
kaybına yol açma riski taşıyan” ilgili belediyenin önerisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile uygulamaya giren bir alan olarak tanımlamıştır. 
Riskli Yapı ise masrafları maliklere ait olmak üzere, öncelikle yapı maliklerince veya 
Bakanlıkça lisanslandırılan kurum/kuruluşlarca yaptırılmaktadır. Bakanlıkça verilen süre 
içinde yapılmaması halinde ise tespit İdare ya da Bakanlıkça yaptırılmaktadır. Yasa ile ayrıca 
“rezerv alan” oluşturma imkanı getirilmiş ve dönüşüm sonucu olacak yeni yerleşmelerin yer 
alacağı bu alanlarda TOKİ uygulama yapmakla yetkilendirilmiştir.  

Riskli Alan sınırlarının tayininde belirsizlik hakim olup, afet riskinin tespiti konusunda 
çoklukla da yapı ve zemin etüdü sınır tayininin zorunlu parçası olarak zikredilmemiş ve 
“varsa” ibaresi kullanılmıştır. Birçok belediye zemin etüdü yaptırmadan ya da sınırlı sayıda 
yapı için risk analizi yaptırarak oldukça geniş sınırlar tayin edebilmektedir.  

Bu kapsamda TOKİ’nin Küçükçekmece, Güngören, Zeytinburnu, Şişli ve Tuzla’da 
üstlendiği gecekondu dönüşüm projeleri yer almaktadır. 6306 sayılı kapsamında 15 ilçede, 42 
adet, 733 hektarı Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 1059 hektar alan riskli alan olarak 
ilan edilmiştir. 432 hektar riskli alan ile İstanbul’un en büyük nüfuslu Gaziosmanpaşa ilçesi 
(ilçenin % 36’sı) yoğun dönüşüm yaşayan ilçeler arasında ilk sırada bulunmaktadır. Fiilen 
Gaziosmanpaşa, Esenler, Bayrampaşa, Kadıköy, Bağcılar, Beyoğlu proje çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu kapsamdaki alanları ikiye ayırmak anlamlı olacaktır: afet riskli alan ilan 
edilmiş ve yıkımı başlamış/tamamlanmış yerler ile afet riskli alan olarak ilan edilmesi teklif 
edilmiş veya ilan edilmiş ancak yıkım aşaması başlamamış yerler.  

13.2. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Mevzuatın Oynadığı Rol 

Kentsel dönüşüm mevzuatının en genelde dilinin muğlaklık oluşturmak üzere 
geliştirildiği görülmektedir. Birçok yerde örneğin kira yardımı yapılması, kredi verilmesi, 
güçlendirme seçeneğinin kullanılması, yapı maliyetlerinin aşağı çekilmesi vb. birçok 
hükmünde genellikle yuvarlak ifadelerin ve “ebilir” “abilir” türü açık yükümlülük getirmeyen 
bir dilin egemen olduğu görülmektedir. Tuna Kuyucu (2015:78), Başıbüyük ve Ayazma 
mahallelerindeki dönüşümü analiz ettiği çalışmasında kentsel dönüşüme ait mevzuatın 
muğlaklığının idarelere önemli bir keyfiyet alanı sunduğu ve alanda oluşabilecek dirençleri 
önleme olanağı sağladığı değerlendirmesindedir. Muğlaklığın ikinci bir boyutu mülkiyet 
transferinde önemli bir işlev üstlenmesidir. 

Bu kapsamda Kuyucu’nun dile getirdiği muğlaklık alanlarının başında “alan sınırları” 
gelmektedir. Kuyucu, örneğin, Belediye Yasasının 73. maddesinde belediyelere kentsel 
dönüşüm ve gelişme alanı ilan etme yetkisi tanıyan düzenlemede sınırın asgari 5 hektar azami 
500 hektar olması dışında nasıl tayin edileceği konusunda somut bir ölçüt olmadığını 



 

 
 

belirtmektedir. Yasa metninde geçen “eskiyen, çürüyen, harap vb.” betimlemelerin nesnel bir 
ölçüt sunmadığı, üstelik kararın belediye meclisinde oy çokluğu ile alınması prensibi, süreci 
ağırlıkla belediye keyfiyetine açtığını, ifade etmektedir. Benzer durum “riskli alan” için de 
geçerlidir.  

Kuyucu  (2015) hukuki muğlaklığın diğer bir nedeni olarak TOKİ yasasında yapılan 
değişikliklerle TOKİ’ye kentsel dönüşüm alanlarında tanınan yetkilere işaret etmektedir. 
Kentsel dönüşüm alanı ilan yerlerde TOKİ imar durumunu değiştirme, yeni bir plan yapma, 
kamulaştırma ve yapı inşa etme yetkisiyle donatılmıştır. Kamulaştırma yetkisi özellikle 
kurum ile mahalle sakinleri arasındaki anlaşmayı kurum lehine olacak şekilde zorlamaktadır. 
Ayrıca dönüşüm alanında nasıl bir plan/projenin yapılacağı önceden belirlenmemekte ve plan 
yapma yetkisi olağan 3194 sayılı İmar Yasası sürecini izlememektedir. Yani tasfiyesi yapılan 
ve temizlenen alanda yapılacak planların şeffaflaştırılması, askıya çıkartılması vb. 
düzenlemeleri yoktur. Sözkonusu yasalar alanda yapılacak projeye ilişkin itiraz ve askıda 
kalma durumları tanımlamadığından ve mahalle sakinlerinin sürece katılımına dair 
mekanizma önermediğinden emrivaki ve anti demokratik bir sürecin işlemesini getirmektedir. 
Ayrıca bu yasa mülkiyete el koyma sürecini kolaylaştırıp, ucuzlaştırmaktadırlar. Bu yasa 
kapsamında Başıbüyük ve Ayazma mahallelerinin dönüşüm alanı ilan edilmiş ve 
gecekonduların yıkılması ve hak sahiplerine TOKİ tarafından mahalle içinde ya da başka bir 
yerde yapılacak toplu konutlara yerleştirilebilmesi için İBB ile TOKİ arasında bir protokol 
imzalanmıştır. Kuyucu’nun (2015: 78) verdiği bilgilere göre bir yıl içinde Ayazmadaki tüm 
konutlar yıkılmış ve 890 haneden 1190 tanesi “hak sahibi” olarak Ayazma’nın güneyindeki 
Bezirganbahçe toplu konutlarına yerleştirilmiştir. yazma’da mahallenin yıkılmasını takip eden 
3. yıl süresince boş tutulduğu ve sonrasında lüks konut yapmak üzere büyük bir yüklenici 
firmaya verildiğini belirtmektedir. Projedeki belirsizlik mahalle sakinlerinin de projeye karşı 
harekete geçebilmesini engellemektedir (Kuyucu, 2015: 80). 

Kuyucu, ayrıca, hak sahipliliğinin belirlenmesindeki muğlaklığa ve sonuçlarına da 
işaret etmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde açık şekilde hak sahipliği 
tanımlanmamaktadır. Bu kapsamda da kayıt dışı konutlarda oturanların yasallaştırılması ve 
ticarileşmesinin 1980 ve 1990lı yıllarda hem iktisadi hem de siyasi olarak daha çok bağlantıya 
sahip, eski göçmenlere orantısız bir fayda sağlandığı, kentsel dönüşüm projeleri ile ise bu 
alanlara katı ve kayıtlı bir mülkiyet rejimi dayatıldığı ifade edilmektedir. Kuyucu ayrıca 
gecekondu bölgelerinin tanımı gereği resmi mülkiyet kurallarını çiğneyen bir hukuk dışı 
yerleşim olmasının da hak sahipliği ilkesi ile çelişkiler barındırdığını belirtmektedir (Kuyucu 
2015: 82).  

Tozkoparan’da Kasım-Aralık 2013 tarihinde içinde yer aldığım “Kentsel Dönüşüm: 
Algılar ve Beklentiler” araştırması çerçevesinde alanda; a) alanın statüsü23 hakkında büyük bir 
                                                
23 Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmiş bir yer olan Tozkoparan 2008 yılında 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 73. maddesi çerçevesinde bu defa dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş ve 5609 sayılı yasa ile 
gecekondu alanlarında TOKİ’ye verilen yetkinin kullanılmasıyla Tozkoparan’da TOKİ ile Güngören 
Belediyesi arasında protokol imzalanarak uygulama yapılmak istenmiştir. Ancak alanın gecekondu önleme 
bölgesi olması nedeniyle dönüşüm alanı statüsü kazanması ancak 2010 yılında yapılan 5998 sayılı Kanun 
çerçevesinde  “deprem riski” ile olanaklı olmuştur (Ünsal ve Türkün, 2014). 



 

 
 

belirsizlik olduğu ve sakinlerin alandaki yetkili idarenin belediye mi, TOKİ mi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’mı olduğunu bilmedikleri b) Sakinlerin belediyenin verdiği karışık 
bilgiler ve vermediği bilgiler neticesinde dönüşüm alanı sınırını sorguladıkları; bu çerçevede 
1980 öncesi yapılarla mı sınırlı kalacağı yoksa tüm gecekondu önleme bölgesini içereceği, 
yoksa önleme bölgesi sınırlarını aşarak kooperatiflerin yer aldığı bölgenin de sınır içinde olup 
olmadığı ve en nihayet yan yana iki parselden biri sınırın içinde iken diğerinin neden sınırın 
içinde olmadığının sorulduğu; c) kimle ve nasıl bir proje yapılacağının bilinmediği ve hak 
sahipliliğinin nasıl belirleneceğine ilişkin belediyenin hiçbir bilgi vermediği, tespit edilmiştir. 
Dönüşüm alanı ilanından başlayan ve proje uygulamasına kadar uzanan bu belirsizlikler 
Kuyucu’nun iddia ettiği gibi idare açısından süreci bir yandan yönetilebilir kılan ve projeye 
karşı oluşabilecek direnci pasifize eden bir işlevsellik taşımış; diğer yandan bu belirsizlik ve 
bilgi yokluğu sahada kentsel dönüşüm projesine karşı kurulmuş Tozkoparan mahalle 
derneğince de örgütlenmek ve birlikte hareket etmek için de kullanılmıştır. Neticede bilgi 
yokluğu yeni konutlarını nasıl edinecekleri; borçlandırılma, yerinden olma ile ilgili kaygıları 
çoğaltmaktadır. Diğer bir ifadeyle belirsizlik idare ve mahalle derneğinin kendi amaçları 
doğrultusunda kullandıkları iki yönlü işlev gören bir araca dönüşmüştür. Tozkoparan’da saha 
araştırmasında 8 farklı konut tipi olduğu tespit edilmiş ve bu konut tiplerinin de dört farklı 
mülkiyet biçimine denk geldiği görülmüştür. Örneğin Küba mahallesi olarak bilinen yerdeki 
gecekondular ile nüve konutlar veya 50-60 hanelikler olarak bilinen sosyal konut alanları ile 
kooperatifler yoluyla oluşmuş siteler aynı dönüşüm alanı içinde yer almıştır. Yine 
alandakilerin %14,7’si kiracı statüsündedir. Dönüşüm alanındaki bu ayrışma, hak 
sahipliliğinin belirsiz bırakıldığı ve buna politik ve ekonomik ayrışmanın eklendiği durumda, 
sakinlerin birlikte hareket etmesini zorlaştırmaktadır. Nüve konutların müstakil, kendilerine 
ait büyük arsalarının olması, sosyal konutların bina ile sınırlı bir mülkiyetlerinin olması ve bir 
kısmının tapulu, bir kısmının hisseli tapulu bir kısmının ise tapu tahsis belgeli olması (bina 
dışı ortak kullanım alanlarının TOKİ’ye devredilmiştir), Küba konutlarının gecekondu olması 
gibi mülkiyetteki çeşitlenme hak sahipliği konusunda da hem idarede bir karmaşa yaratmakta 
hem de idare hak sahipliğine dair ilkeyi açıklamayarak sakinlerin birlikte hareket etmesini 
önlemektedir. Diğer yandan da yasal yollarla tapu sahibi olanlar, tapu tahsis belgesi olanlar, 
yasa dışı işgalciler, kat malikleri gibi çok çeşitli bu mülkiyet deseninde idareye tanınan 
keyfiyet alanı o kadar geniştir ki enformel ilişkileri, kapalı kapılar ardında pazarlıkları hak 
sahipliği tayininde etkilemeye açmaktadır.  

6306 sayılı Kanun’un uygulanmasından en çok etkilenecek olanların başında 
gecekondu alanlarında imar kurallarına aykırı bir şekilde yapılmış yapıların sahipleri 
gelmektedir. Kanun’un 5. maddesinde yer alan düzenlemelerden “kaçak” olarak yapılmış bir 
yapıyı kullanmakta olanların, kural olarak hak sahibi statüsünde görülmedikleri, sadece enkaz 
bedeli verilebileceği anlaşılmaktadır (Solmaz, 2013:113-142). Yine kiracılar bu sürecin 
dışındadırlar.  

Bu çerçevede gecekondu sahiplerinin ülke düzeyinde değişen söyleme paralel olarak 
hem haketmedikleri halde menfaat sağlayanlar olarak hak sahibi özne kılınmamaları anlaşılır 
bir durumdur. Kuyucu (2015: 83), belirsiz hukukun devletin ve kamu görevlilerinin 



 

 
 

gecekondu sahiplerini hem tehdit edecekleri hem de himaye edecekleri bir silah olarak 
kullanmalarına olanak tanıdığı değerlendirmesindedir.  

Gecekondu bölgelerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm alanlarında gecekondulara 
sunulan seçenekler; “1) gecekondusunu satarak mahallesinden gitmek, 2) kendi mahallerinde 
kalabilmesi için mahallelerinde yapılan yüksek binaların yüksek fiyatlarını ödemek, 3) 
mahallesindeki gecekondusunu terk ederek uzakta bir mahallede TOKİ’nin apartmanlarındaki 
daireye borçlanarak gitmek, 4) üçüncü seçeneği uygulamaya koyanların yüzde 50’den fazlası 
borç taksitlerini ödeyemeyerek, kiracı olarak kentteki eski sosyal çevresine 
dönmek”.şeklindedir (Tekeli, 2012). 

Önceki dönem göçmenleri imar afları yoluyla elde ettikleri tapular ve tapu tahsis 
belgeleri ile belki de birden fazla mesken için hak sahibi özne olurken, geç dönem göçmenleri 
bu sürecin tümüyle dışında kalmaktadır.  

Gecekondu sahiplerinin, özellikle tek kişinin çalıştığı ailelerin, yeni konut fiyatı ve 
sahip oldukları konuta biçilen enkaz bedeli arasındaki farkla borçlandırılanların büyük oranda 
mülklerini kaybetme riskleri olduğu ve bu durumun gerçekleştiği birçok çalışmada ortaya 
konmuştur (Türkün, 2014; Candan ve Kolluoğlu, 2008). 

Mülkiyet ve sahiplik örüntüsünün bu çeşitliliği kentsel dönüşüm projelerine 
yaklaşımları da değiştirmektedir. Birden fazla konutu olan gecekondu sahiplerinin örneğin 
Bezirganbahçe’de ilk önce projeyi kabul edenler arasında oldukları belirtilmektedir (Kuyucu, 
2015: 86). Bu durum enformel/kayıt dışı yerleşmelerin formelleştirilme sürecinde 
gözlenmektedir. Örneğin Ananya Roy (2003) Kalküta’da enformel alanların kayıt altına 
alınması sürecinin gecekondu bölgelerinde iç gerilimlere yol açtığını belirtmektedir. 

13.3. Kurumsal İşleyiş ve Direnç 

Esasen 6306 Sayılı Yasa kentsel dönüşümü bir seferberlik ve olağaüstü bazı yetkilerin 
tanınmasını getirmiştir. Yasa ile medya organlarında afet riski ve kentsel dönüşüm ihtiyacını 
anlatan kamu spotlarına yer verilmesi zorunluluğu getirilerek kentsel dönüşümün bir aciliyet 
ve seferberlik halinde ele alınması gündeme gelmiştir. 

Ayrıca olağan dönem imar düzenlemelerinin üstünde bir statü tanınarak bu aciliyet ve 
seferberlik hali pekiştirilmiştir. Bu kapsamda Yasa’nın 9. maddesi İmar Kanunundaki 
kısıtlamaların dışında tutulmuş ve Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, Kıyı Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu gibi çeşitli yasaların uygulamalarını 
sınırlandırmıştır.  

Kentsel dönüşüm alanlarında oldukça merkezileşmiş bir süreç işletilmektedir. Daha 
önce belirtildiği gibi 6306 sayılı Yasa hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hem de TOKİ’ye 
gayet merkezi bir rol tanımlamıştır. Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki 
uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da 
dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve 



 

 
 

gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar 
ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkilidir. Yine 
değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların değer tayini de Bakanlık ve TOKİ veya ilgili idarece 
sağlanmaktadır. Bakanlık yetkisini ve hangi iş ve işlemlerin TOKİ ya da ilgili idarece 
yapılabileceğini belirleme yetkisine de sahiptir. 

6306 sayılı Yasaya ilişkin en önemli eleştirilerden birisi; yerel yönetimlerin devre dışı 
bırakıldığı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesinde yer alan hükümle belediyelere 
kentsel dönüşüm konusunda verilen yetkinin tamamıyla kaldırıldığı, plan yapma yetkisinin 
yerel yönetimlerden merkeze kaydırıldığı, merkezî yönetimin yerel yönetimlerin yerine 
geçerek plânlamayı parsel düzeyine kadar düzenleme yetkisi verilmesinin, yerel yönetimlerin 
yasa ile kendilerine verilen plânlama yetkilerini yerel gereksinimlere göre kullanmalarını 
olanaksız duruma getirdiğidir. 

Daha önce belirtildiği gibi kentsel dönüşüm alanında yapılacak plan ve projeye ilişkin 
önceden yapılmış olma şartı ve askıya çıkartma gibi imar planlama sürecinin prosedürleri 
uygulanmamakta, tersine askıya alınarak kentsel dönüşüm sürecinin oldukça merkezileşmiş 
ve emrivaki bir şekilde işlemesi sağlanmaktadır. Bu işleyiş çeşitli riskleri taşımaktadır.  

Resmi bilgilenme kanallarının ve katılım mekanizmalarının işlememesi: Dönüşüm 
alanı sınırının nereden geçtiğinden, hak sahipliğinin nasıl düzenleneceğine, tazmin 
politikasına yıkım ve yeniden iskan etaplamasına kadar sürece dair tüm bilgiye sahip olma 
hem idare hem de kentsel dönüşüm projesine itirazı olan kesimler açısından oldukça 
önemlidir. Ancak kentsel dönüşüm projelerinde bu türden bilgiler şeffaflaştırılmamaktadır. 
Tozkoparan’da yapılan saha araştırmasında sakinlerin dörtte birinin kentsel dönüşüm projeleri 
hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Resmi bilgilenme kanallarının işlevsizliği aynı 
zamanda başka mecraları etkinleştirmekte ve sürece ilişkin bilgi yokluğu ya da çelişkili 
bilgiler kaygı düzeyini artırmaktadır. Bu kaygı yerelde söylentilerin dolaşıma girmesi ve 
yayılması ile çoğalmaktadır.  

Sahadan elde edilen veriler dönüşüm alanı sınırının geçirilmesinden hak sahipliğinin 
belirlenmesine ve sürecin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine kadar yerel 
yönetimlerin aktif rol üstlenmesinin beklendiğini ortaya koyarken, cari yasa ile merkezi 
yönetimi güçlendiren bir kurumsal düzenleme öngörülmüş olması dönüşümün demokratik 
meşruiyetine ve sürdürülebilirliğine ilişkin önemli riskler oluşturabilmektedir.  

Tozkoparan’da yapılan araştırmada katılanlara genel olarak kurumlara güven düzeyi 
sorulmuştur. Bu kurumlardan en önemlisi Belediye Başkanı ve Belediye olup, sakinlerin 
Başkana merkezi yönetim kurumları olan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından daha 
fazla güvendikleri ölçülmüştür. İki merkezi idare kurumuna duyulan güvenin yerel idareden 
daha düşük kalması kentsel dönüşüm sürecinin ve hizmetlerinin yerel düzeyde yürütülmesinin 
de önemine işaret etmektedir.  

Emrivaki ve Merkezi İşleyiş: Bu konuda iki farklı düzenlemeye dikkat çekilebilir. 
Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı 



 

 
 

alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. 
Ancak riskli yapıların 60 günlük süre içinde malikler tarafından yıktırılmaması halinde mülki 
amirler ya da nihayet Bakanlık tarafından yıktırılmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 
İkincisi ise sürecin hızlandırılması için maliklerin üçte ikisinin kararı ile yapının 
dönüştürülebilmesidir. Karara katılmayan üçte birlik paydaşların arsa payları ise Bakanlıkça 
tespit edilecek rayiç değerden az olmamak şartıyla diğer paydaşlara açık artırma ile 
satılabilmekte, bu gerçekleşmediği takdirde ise rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydıyla 
Hazine adına resen tescil edilip, TOKİ’ye ya da İdare’ye verilebileceğine dair düzenlemedir. 
Diğer bir ifadeyle Yasa bir yapının dönüştürülmesinde maliklerin üçte ikisinin oyunu 
istemekte, karşı olanların diğer malikler tarafından paylarının satın alınabilmesi, yoksa acele 
olarak kamulaştırılması gibi zorlayıcı ve emrivaki düzenlemeleri getirmektedir.  

Kentsel dönüşüm sürecinin demokratik işleyişi dönüşüm alanı sakinlerinin büyük 
oranda istediği bir durumdur. Projelerin hem planlama hem de yerel yönetim kademesinde 
karar alma ve proje geliştirme sürecinde katılımcı olunmaması meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşlarınca da eleştirilmektedir. Yasal düzenlemelerin hiçbirinde katılımı sağlamak 
zorunluluğu yoktur, idarenin keyfiyetini bırakılmıştır. Mahalle derneklerince ve sakinlerce 
sürecin demokratik ve katılımcı şekilde yürütülmesi talebinin yüksek olduğu görülmekle 
birlikte, örneğin Tozkoparan’da bunun daha çok bilgilenme ve danışılma seviyesinde bir talep 
olduğu da anlaşılmaktadır. Arnstein’ın (1969) katılım basamaklarından bakıldığında katılımın 
yokluğu anlamına gelen bu talepleri karşılayacak ve emrivaki işleyişin önüne set çekebilecek 
açık düzenlemelerin olmaması ve idarenin keyfiyetine bırakılması hak kaybı, mağduriyet 
algısını da güçlendiren sonuçlar doğurmaya adaydır.  

Bu kapsamda dikkat çekeceğimiz bir husus belediyelerin etkileştirildikleri sürecin bu 
algının aşağı çekilmesinde etkili olabileceğine dair Tozkoparan’da yapılan anketler ve 
derinlemesine görüşmeler de ortaya çıktığıdır. Tozkoparan’da oldukça bireyselleşmiş ve daha 
çok kendisine güvenen bir hak koruma eğilimi olsa da, ikinci sırada gelen yerel yönetime 
duyulan güven bir yönden kurumun teknik icra kabiliyetine ve sorun çözme kapasitesine 
duyulan bir güvendir, diğer yönden de hakkının korunmasına duyulan güvendir. Bu yönden 
kentsel dönüşüm sürecinin asli aktörü olarak belediyenin görüldüğü ifade edilebilecektir. Öte 
yandan belediyeye bir kurum olarak güvenenlerin oranı daha yüksek iken kentsel dönüşüm 
sürecinde hak koruması konusunda güvenilen kurum olarak sorulduğunda bu kesimin oranı 
düşmektedir. Belediyelere duyulan güvenin aynı zamanda 1950-80 döneminde egemen olan 
kayırmacı-kollayıcı ilişkilerin devam etmesi ihtimaline binaen biçimlendiği de dikkate 
alınması gereken bir konudur. Sahada “belediyedeki tanıdıklarına” güvenenlerin oranı hiç 
azımsanmayacak düzeydedir ve ülkedeki himayeci işleyişe işaret etmektedir. Bu bağlamda 
geleneksel kayırmacı ilişkilerin ve bireysel erişimlerin tükenmesi kentsel dönüşüme dirençte 
yeni fırsatlar doğuracak mıdır? üzerinde düşünmeyi hakeden bir soru mahiyetindedir. 

Merkezileşmiş ve katılımdan arındırılmış süreç aynı zamanda sürecin daha sınırlı bir 
kentsel ittifakın denetiminde ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 
Türkün (2015),  dönüşümün kısa vadeli ve azami kar elde etmek isteyen piyasa aktörlerine 
böylece bırakılması ve süreçten doğrudan etkilenen mahalle sakinlerinin çoklukla dışarıda 



 

 
 

tutulmasının varolan asimetrik güç ilişkilerini daha da derinleştirdiği, bu süreçten en olumsuz 
etkilenenlerin ise son dönemde kente göç edenler ve dar gelirliler olduğunu ifade etmiştir. 
Yerel yönetimlerin, katılım talebini karşılamak istedikleri durumda bile, mahalle 
sakinlerinden sadece tapulu mülk sahiplerini muhatap aldıkları da unutulmamalıdır. 

Direnç: Türkiye’de kamu kesiminin müdahaleleriyle yürütülen kamu dönüşüm 
projeleri konusunda büyük oranda işlerin yürütülme biçimine karşı bir direnç ortaya çıktığı 
ifade edilebilecektir. Bu direncin kaynağında meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının 
oluşturduğu üçüncü taraflar ve dönüşüm projelerinden doğrudan etkilenen ve büyük kayıp 
yaşayan gecekondu bölgesi sakinlerinin gerçekleştirdiği direnişler bulunmaktadır (Tekeli, 
2012).  

Bundan sonra sözü Tekeli’ye (2012) bırakalım: “Birinci grupta yer alan meslek 
çevrelerinden gelen eleştiriler iki grupta toplanabilir. Bunlardan birinci gruptakiler karar 
verme süreçlerine ilişkindir. Bunlar planların ihlal edilmesi, plan değişikliklerinin ve plana 
emrivakiler yaratacak şekilde güçlü siyasetçilerin ( örneğin Başbakanın) ilan ettiği projelerin 
nitelikleri, karar ve proje geliştirme süreçlerinin şeffaflık taşımayışı, yapılan uygulamalarda 
özellikle yüklenici seçimlerindeki siyasal kayırmacılığın işlediği konusundaki kuşkuların yok 
edilemeyişi üzerinde durmaktadırlar. Bu çevrelerden gelen eleştirilerin ikinci grubunda 
projelerin içeriklerine yönelmiş olanlar yer almaktadırlar. Bunların arasında; tarihi değerlerin 
korunmasına duyarsızlık, yeşil alan kayıpları, bu projelerin yaratabileceği çevresel sorunlar,  
tarih inşaa etmeye çalışmak, insan haklarına duyarsızlık vb.leri diye sayılabilir. İkinci grupta 
ise dönüşüme konu olmuş mahallelerde yaşayanların ortaya çıkardığı direnişler yer 
almaktadır. Bunlar arasında, Sulukule, Başıbüyük, Bezirganbaşı, Ayazma, 1 Mayıs ve Gazi 
Mahalleleri ve daha başkaları sayılabilir”. Bu direnişlerin 1970’li yıllarda gelişen gecekondu 
hareketlerinin, 1980’li yılların orta sınıf güzelleştirme dernekleri muhalefetinin mirasını 
devraldığı ifade edilmektedir (Ünsal, 2015: 109). Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen 
kentsel dönüşüm/yenileme uygulamalarında direncin örgütlenmesinde mahalle derneklerinin 
işlev kazandığını belirtelim. Ancak derinlemesine yapılan görüşmelerde mahalle 
derneklerinin sakinlerin tazmin siyasetine destek verdikleri sürece ittifak edilebilecek bir 
kurum hüviyetinde oldukları görülmüştür. Nitekim tersinden Güngören ilçesine bağlı 
Tozkoparan kentsel dönüşüm alanında yapılan derinlemesine görüşmelerde mahalle 
derneğinin sol politik bir söylemi kullandığı ve pozisyon aldığı için eleştirildiği tespit 
edilmiştir. Esasen bu türden kurumların dönüşüme kategorik karşıtlığı ya da sol söylem ve 
pozisyonu; tazmin siyaseti peşinde olan ve faydalarını en çoğa çıkarmak isteyen sakinlerin bu 
stratejik hedeflerine hizmet etmeyerek sakinleri uzaklaştırabilmektedir.  

Bu çerçevede Ankara’da Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
TMMOB’ye bağlı meslek odaları ve Çankaya Belediyesi tarafından itirazlar geliştirilmiş ve 
muhalif bir sivil toplum örgütü tarafından dava açılmıştır (Penbecioğlu ve Bayırbağ, 2015: 
347). İstanbul’da örneğin Haydarpaşa Limanı ve Gar Alanı Dönüşümüne karşı Haydarpaşa 
Dayanışması teşekkül etmiş ve temsilen Mimarlar Odası 1/5000 ölçekli Nazım Plana itiraz 
etmiştir (Penbecioğlu ve Bayırbağ, 2015: 344). Benzer şekilde Sulukule Kentsel 
Dönüşümlerinde alanda daha uzlaşma aranmadan acele kamulaştırma kararları alınmasına, 



 

 
 

yenileme projelerine karşı Mimarlar Odası, Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve 
Dayanışma Derneği, Şehir Plancıları Odası dava açmıştır. Gecekondu alanlarındaki sakinlerin 
direnişlere bakıldığında ise bunların daha çok mülkiyet transferi ve zorunlu tahliye/yerinden 
etme olgusu karşısında şekillendiği görülmektedir. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin 
uygulama sonuçlarına bakıldığında gecekondu sakinlerinin gelirlerinin çok üzerinde 
borçlandırıldıkları, büyük ölçekli yerinden etme olayı yaşandığı, TOKİ ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarını rant mantığı ile hareket ettikleri ve mahalle sakinlerinin 
gönderilmesinin bu çerçevede işlediği, anlaşılmaktadır (Türkün 2014, Bartu ve Kolluoğlu 
2008, Tekeli 2012). Yerinden etme olgusu karşısında iktidar belediyeleri “yerinde dönüşüm” 
sözü vererek dönüşüm projelerini tanıtmaktadırlar. Öte yandan Fikirtepe örneğinde görüldüğü 
gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve Kadıköy Belediyesinin uyguladığı 
dönüşümde küçük parsellerin birleştirilmesi (tevhid) şartına bağlı olarak alandaki emsal iki 
katına çıkarılarak uygulama olanağı yaratılmıştır. Burada direncin kırılmasında anlaşma 
sağlanamaması halinde sürecin TOKİ’ye bırakılacağı tehdidi anlaşmayı sağlayabilmek 
amacıyla gündeme getirilmiştir (Demirdizen, 2015). 

13.4. Kentsel Dönüşüm Yasaları ile Gelen Bazı Finansal Araçlar 

1- Merkezi Kentsel Dönüşüm Bütçe Fonu (Solmaz, 2013) 

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri” adı altında özel bir fon 
oluşturulmuştur. “Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı ve idari para cezalarının genel 
bütçeye kaydedilecek tutarının yüzde 50’si, Orman Kanunu’na göre hazine adına orman 
dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirin yüzde 90’ını geçmemek üzere Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek kısmı ile 6107 sayılı kanun uyarınca İller Bankası’nın bir takım 
faaliyetlerinden elde edeceği kârın yüzde 50’si “Kentsel dönüşüme finansman sağlamak üzere 
özel ödenek” olarak öngörülmüştür. 

Ayrıca, 6306 sayılı Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, 
yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu 
Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır. 

Dönüşümü teşvik etmek üzere 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, 
sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan 
harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; 
kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden müstesna kılınmıştır. 

Dönüşüm Özel hesabının işleyişini tayin eden yönetmeliğe göre, işyeri ya da konutunu 
kendisi yapmak isteyenlere bu özel hesaptan kredi verilmesi imkanı getirilmiş kredi karşılığı 
borçlandırma sözleşmesi imzalanması da hükme bağlanmıştır. Düzenlenen sözleşmeler 
üzerinden de ipotek tesisi ve tescili yapılmaktadır. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu 
Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere kredi verilebilmesi de 
düzenlenmiştir. 



 

 
 

Nihayet Yasa’da “anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik 
olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu 
yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir” 
hükmü ile kira yardımı düzenlenmiştir. 

2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’un 12. maddesinde, kentsel 
dönüşüm konusu kapsamında olan, tarihi ve kültürel alanların korunması ve yaşatılmasına 
ilişkin projelere yardım ve katkı payı sağlanması, bu amaçla mükelleflerden emlak vergisi ile 
beraber taşınmaz kültür varlıklarının korunması adına tahakkuk eden emlak vergisinin yüzde 
10’u oranında katkı payı tahsil edilmesi, katkı payının, tarihi ve kültürel alanlara ilişkin 
projelerde kullanılmak üzere il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanması 
düzenlenmiştir. Ayrıca 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında verilecek kredilerin en 
az %10’unun tescilli kültür varlıklarına ilişkin projelerde kullandırılması zorunlu kılınmıştır. 

2- İmar hakkına ilişkin düzenlemeler: ilave imar hakkı ve imar hakkı transferi 

İmar haklarının transferi piyasa tabanlı bir finansal araç olarak toplumun daha az 
gelişme görmek istediği yerlerden daha fazla gelişmenin olmasını istediği yerlere doğru 
büyümenin gönüllü olarak transfer edilmesi yöntemidir. Bu yöntem ile mülkiyet sahiplerinin 
imar hakları başka bir projeye aktarılmakta veya menkul kıymet hakkına dönüştürülmektedir. 
Yani imar haklarının transferinde arsanın yerine, imar haklarının alımı ve satımı söz konusu 
olmaktadır. Bu konudaki ilk düzenleme 5226 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişikliğe 
gidilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesinde 
“yapılanma haklarının devri” kavramı getirilerek yapılmıştır. Ayrıca 6306 sayılı Kanun’un 5. 
maddesinde imar haklarının başka bir alana aktarılabileceği ve menkul değere 
dönüştürülebileceği düzenlenmiştir.  

6306 Yasada Afet riskine karşı dayanıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir çevre 
oluşturulmasına katkı sağlamak maksadıyla, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde, parsellerin birleştirmesi şartı ile imar hakkı artışı verilebileceği belirtilmiştir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde Türkiye’de kentsel dönüşümü düzenleyen yasal çerçeve irdelenmiş ve 
mevzuatın öngördüğü hak sahipliğinin tayininden planlama süreçlerine ve yetkilerin 
dağılımına uzanan işleyişinin yarattığı sonuçlar değerlendirilmiştir.   

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinde 1980 öncesi etkin olan yasalar 
hangileridir? 

a) 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun 

b) 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

c) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

d) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

2) Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılı sonrasında ilk defa getirilen uygulama 
araçları arasındadır? 

a) Gecekondu Önleme Bölgesi İlanı 

b) İmar Hakkı Transferi 

c) Konut Sertifikası 

d) Toplu Konut Kredileri 

3) Kentsel dönüşüm kavramı ilk defa hangi yasa ile mevzuatımıza girmiştir? 

a) 5366 Sayılı Yasa 

b) 5393 Sayılı Yasa 

c) 6306 Sayılı Yasa 

d) 5104 Sayılı Yasa 

4) 6306 Sayılı Yasa ile getirilen alan tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kentsel Yenileme alanı 

b) Kentsel dönüşüm ve gelişme alanı 

c) Afet Riskli alan 

d) Kentsel sit alanı 

 

 



 

 
 

5) Cari kentsel dönüşüm mevzuatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Kentsel dönüşüm aciliyet ve seferberlik gerektiren bir konu olarak 
görülmektedir. 

b) Kentsel dönüşüm mevzuatı merkezi idareye, özellikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve TOKİ’ye öncü rol yüklemiştir.  

c) Kentsel dönüşüm mevzuatı olağan yasaları askıya alan, kısıtlayan 
olağanüstü yetkileri içermektedir. 

d) Kentsel dönüşüm tabandan gelen katılım taleplerini idarelerin keyfiyeti 
dışında düzenlemiştir.  

6) Kentsel dönüşüm mevzuatının muğlaklığı hangi noktalarda açığa çıkmaktadır? 

a) Mevzuatın genel olarak kesinlik taşımayan ve keyfiyete yer açan lafzı 

b) Hak sahipliğinin tanımlanmamış olması 

c) Alan sınırlarının tayinini net ve objektif ölçütlere bağlamamış olması 

d) Planlama ve proje ve uygulamasına dair belirsizlikler 

e) Hepsi 

 

Cevaplar 

1)c, 2)b, 3)c, 4)c, 5)d, 6)e 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

14. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLER VE BEKLENTİLER: 
İSTANBUL’DA BİR SAHA ARAŞTIRMASI 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde kentsel dönüşüm sürecindeki beklentiler ve muhtemel riskler bir saha araştırması 
üzerinden tartışılacaktır. Prof. Dr. İsmail Coşkun ve benim tarafından yürütülen sözkonusu 
araştırma İstanbul’da 2503 kişi ile yüz yüze görüşme yapmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma; a) kentsel dönüşümün bireysel kararlarla ya da kamu eliyle toplu gelişimi b) 
yıkıma dayalı kentsel dönüşüm tecrübesine yakınlık c) yerleşik orta sınıfların varlığına dayalı 
olarak dört ayrı alt evrende yürütülmüştür. Araştırma kentsel dönüşüm sürecine dair beklenti 
ve risklerin ayrıştırılabilmesi ve bu kapsamda kamunun öncülüğünde kentsel dönüşümü 
yaşamış, kentsel dönüşüme aday yerlerde yaşayanlar ile bu türden bir kentsel dönüşüm 
tecrübesine uzak, merkezi yerleşik alandaki yerli-orta sınıflar arasında nasıl değiştiğini 
benzerlikleri ve farklılıklarıyla ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmanın sonuçları 
İstanbul örneğinde kentsel dönüşümün olası siyasal ve sosyal sonuçlarını tartışmak 
bakımından önemli görülmektedir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 
• Kentsel dönüşümün öznelerinin dönüşüme bakışı nasıldır?  
• Türdeş bir yaklaşım sergilenmekte midir?  
• Kentsel dönüşüme yaklaşımda farklılaşmayı kuran faktörler nelerdir?  
• Kentsel dönüşüm, muhatabı öznelerin algısında nasıl riskleri bünyesinde 

barındırmaktadır?  
• Kentsel dönüşüme muhalefet ve direnç gösterilme potansiyeli nedir? 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

 Kentsel dönüşümün tabandan 
okunması   

 

 Kentsel dönüşüme 
yaklaşımların farklılaşmasını 
etkileyen faktörlerin ortaya 
konması. 

 

 Kentsel dönüşüme dönük 
tepkilerin ve olası 
sonuçlarının analiz edilmesi 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anahtar Kavramlar 

Kentsel dönüşüm, orta sınıf, tazmin siyaseti, direnç, riskler, İstanbul 

  



 

 
 

Giriş 

1980 sonrasında uluslararası sermayeden pay almak ve küresel kent inşa etmek 
amacıyla yapılan uygulamalarla İstanbul’un çehresi önemli oranda değişti ve kamu arazileri, 
eski veya atıl sanayi alanları, limanları, tarihi mahalleleri, eskiden enformel yollarla kurulmuş 
olan yoksul yerleşim alanları kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Bu dönemde ekonominin bel 
kemiği olan inşaat ve gayrımenkul sektörlerini besleyen kentsel dönüşüm uygulamaları oldu. 
1999 Marmara depremi ile dönüşüm pratiği hem hızlandı ve yaygınlaştı hem de yeni bir 
söylemsel meşruiyet çerçevesi kazandı: Kentsel dönüşüm söyleminin önemli bileşenlerini 
güvenlik kaygısı ve afet riski oluşturmaya başladı.  

Dönüşümü hedeflenen kentsel mekanlar konumu ve rant potansiyeli, konut stokunun 
nitelikleri, mülkiyet durumu gibi hususlar dikkate alınarak farklı yöntemlerle 
dönüştürülmektedir. En temelde İstanbul’da konut bölgelerindeki dönüşümün hukuku bir 
önceki bölümde de aktardığımız üzere dört ayrı düzenleme ile oluşturuldu: Tarihsel olarak ilk 
iki düzenleme gecekondu yasasına ve imar affı yasalarına ilişkindir. Üçüncüsü kentsel 
yenileme alanı ilanı ile dönüşüm olup, bugün uygulamalara yön veren dördüncü ve cari 
düzenleme ise afet riskli alan ilanı yoluyla dönüşümdür.  

Bu araştırma son iki hukuki düzenleme alanını kapsayan konut bölgelerindeki 
dönüşüme ilişkin risk ve beklentileri anlamak amacıyla yapılan bir saha araştırmasının 
bulgularını ortaya koymaktadır. Araştırmanın sahası İstanbul ilinde 10 Kasım 2014 - 10 Ocak 
2015 tarihleri arasında tesadüfi örneklemle seçilen 2503 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 202 sorudan oluşan bir anket 
görüşmecilere yöneltilmiştir. Bu bölümde araştırmanın kentsel dönüşüm tecrübesinin kentsel 
dönüşüme yaklaşımda ve reaksiyonda nasıl etkide bulunduğu sorusu ile sınırlı bir kısmı 
kullanılmakta olup, öncelikle evrenler bazında demografik veriler sunulacaktır. 

  



 

 
 

14.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırma kentsel dönüşüme ilişkin yaklaşımın, beklenti ve risklerin türdeş olmadığı 
varsayımına göre tasarlanmış ve kentsel dönüşüme yaklaşımın farklılaşmasında yerli/orta 
sınıfın durumu ile bireysel kararlar ya da kamu eliyle dönüşümün yaşanmasının, kentsel 
dönüşümün yıkım tecrübesine yakınlığın nasıl bir rol oynadığı sorusuna cevap olmak üzere 
belirlenmiştir. Araştırma dört ayrı alt evrende yürütülmüştür. Araştırma evrenini 
biçimlendiren değişkenlerden biri kentsel dönüşüm tipolojisi olmuştur. Dönüşümün bireysel 
kararlar ya da kamu kurumları vasıtasıyla toplu şekilde gerçekleşmesi bu kapsamda dikkate 
alınmıştır. İkinci bir değişken kentsel dönüşümün yıkım esaslı yaşanma tecrübesidir. Üçüncü 
değişken ise yerleşik orta sınıfın varlığıdır. Birinci alt evren kentsel dönüşümü yaşamış 
yerlerden oluşmakta olup, bu amaçla 5366 sayılı kentsel yenileme yasası veya 6306 sayılı 
yasa kapsamında alan ilanı yapılan ve yıkımın gerçekleştiği yerler seçilmiştir. İkinci alt evren 
kentsel dönüşüme aday ve dönüşüm baskısı altındaki yerlerden oluşmakta olup, bu amaçla 
6306 sayılı yasa kapsamında Afet Riskli Alan olarak ilan edilmiş ancak yıkım aşamasına 
gelmemiş yerler ve ilan sürecindeki yerler alınmıştır. Bu iki alt evren gecekondu alanlarını ve 
sosyal konut alanlarını içermektedir24.  

Üçüncü alt evren yerli ve orta sınıf varlığı nispeten yüksek, prestij konutların ve kapalı 
sitelerin çokça yer aldığı yeni oluşmuş kentsel alanlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle bireysel 
ya da kamu öncülüğünde yeni bir kentsel dönüşümün en uzağında yer alan ancak ilk iki 
evrene nispeten yerli ve orta sınıfı barındıran bir evren olarak düşünülmüştür. Bu kapsamda 
konut projelerinin yoğunlaştığı ve seçmen sayısı önceki seçim dönemine göre fazla artmış 
Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy ve Esenyurt ilçeleri seçilmiştir. Dördüncü alt evren tek 
yapı ya da parsel ölçeğinde bireysel kararlarla dönüşümün gerçekleştiği yerleşik ve merkezi 
yerlerden seçilmiştir. Bu alt evrende Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) göç, eğitim, meslek 
verileri dikkate alınarak özellikle düzenli konut alanlarında yaşayan ve nispeten yerli, 
eğitimli, beyaz yakalı yani orta sınıf kesimlerin yoğun olduğu yerler belirlenmiştir. Bu 
seçimde orta sınıf varlığı eğitim, meslek, gelir değişkenleriyle ölçülmüştür. Beşiktaş, 
Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar ilçeleri bu alt evrende seçilmiş ilçelerdir.  

Örneklem büyüklüğü araştırma evrenini temsil edecek düzeyde belirlenmiş ve 
ilçelerde yer alan bağımsız birim sayıları esas alınarak ağırlıkları oranında anket 
uygulanmıştır. Çalışmada frekans tabloları ve ki kare analizi kullanılmıştır.  
                                                
24  Afet Riskli Alan ilan edilmiş ve yıkımı başlamış/tamamlanmış yerlerden oluşan I. Evren şu yerleri 
kapsamaktadır: Gaziosmanpaşa (Tuna, Bağlarbaşı, Merkez, Kazım Karabekir- Fevzi Çakmak, Pazariçi, Sarıgöl, 
Yenimahalle, Yıldıztabya mahalleleri, 432 ha), Kadıköy (Fikirtepe, 134 ha), Esenler (Havaalanı mahalleleri, 7,8 
ha), Bayrampaşa (Vatan Mahallesi, 22,7 ha), Beyoğlu (Örnektepe, Sütlüce mahalleleri, 12,2 ha), Fatih; [Sulukule 
(Hatice Sultan ve Neslişah Mahalleleri), Balat] 
Afet Riskli Alan olarak ilan ya da teklif edilmiş ancak yıkıma uğramamış yerleri içeren II. Evren şöyledir: 
Beyoğlu (Ok Meydanı, Küçük Piyale, Hacı Ahmet), Bağcılar (Evren/Demirkapı, Kemalpaşa, Göztepe, İnönü, 
Çınar Mahalleleri, 52,4 ha), Güngören (Tozkoparan Mahallesi, 57 ha), Bayrampaşa  (İsmetpaşa Mahallesi), 
Sarıyer (Derbent ve Fatih Sultan Mehmet/Armutlu mahalleleri, 168 ha), Esenler (Tuna, Oruç Reis, Çiftehavuzlar 
mahalleleri, 23,2 ha), Maltepe (Başıbüyük, Zümrüt evler mahalleleri), Pendik (Batı, Kaynarca ve Dumlupınar 
mahalleleri, 146 ha), Sultangazi (Cumhuriyet Mh, 18,8 ha.), Küçükçekmece (Fatih ve Kanarya mahalleleri, 16,7 
ha), Üsküdar (Burhaniye mahallesi, 1,7 ha), Zeytinburnu (Sümer mahallesi, 3,8 ha), Tuzla (İçmeler mahallesi, 
6,8 ha), Kartal (Kordonboyu, Yukarı ve Yunus mahalleleri, 31,8 ha). 



 

 
 

Harita 1 Kentsel dönüşüm alanları. 

 

Araştırmanın örneklemine dair iki kısıt vardır: İlki, I. evrende yıkımın gerçekleşmesi 
nedeniyle mahalle dışına taşınma olduğundan dolayı anketler doğrudan sürecin öznelerine 
uygulanamamıştır. İkincisi 30 Mart 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim 
sonuçlarında partilerin aldıkları oy oranları alt evrenler bazında kotalanmıştır. Bu çerçevede 
evren ve örneklem tercihi daha baştan araştırmanın İstanbul’u temsil etme iddiasının 
olmadığını ortaya koymaktadır.  

Evrenlerin demografik özelliklerini kısaca özetleyelim. Uzmanlık gerektiren 
mesleklerin ve üst düzey yöneticiliğin başta III. evrende ve takiben IV. evrende yüksek 
olduğunu, özel sektörde çalışanların yine IV. evrende, esnaf olarak nitelendirebileceğimiz 
küçük-orta ölçekli ticaretle uğraşanların da (%15,1 ve %15,8) ilk iki evrende yüksek oranda 
bulunduğunu ifade edelim. Araştırmaya katılanların %28,7’si resmi veya özel bir kurumdan 
maddi yardım almaktadır. %59,3’ünün sosyal güvencesi vardır. Sosyal güvencesi olanların en 
yüksek oranda bulunduğu evren IV. evrendir (%66,5). Buna karşılık resmi veya özel bir 
kurumdan maddi yardım alanların ortalamanın üzerinde bulunduğu evrenler birinci (%35,1) 
ve ikinci evrenlerdir (%33). Keza kredi kartı sahiplerinin (%72,4), banka hesabı olanların 
(%78,5), ortalamanın üzerinde olduğu evren yine dördüncü evrendir.  

Asgari ücretin altında hanesine gelir giren aileler I. ve II. Evrenlerde ortalamanın 
üzerinde bulunmaktadır. I. Evrende iki ve üzerinde çalışan sayısı olan haneler nispeten daha 
yaygın iken, haneye giren gelir bakımından bu ailelerin yaklaşık yarısının (%47,7) 2000 TL 
ve altı aylık gelire sahip olması çalışılan işin niteliğine ilişkin bilgi vermektedir. Muhtemeldir 
ki bu Evrende diğer evrenlere nispetle daha çok enformel işlerle meşguliyet vardır. Banka 
hesabı, sosyal yardım alma durumu ve kredi kartı sahipliği oranları da bu yorumu 
güçlendirmektedir.  



 

 
 

II. Evrende hanelerin yarıdan fazlası (%53,4) iki kişinin çalıştığı ailelerden oluşurken, 
aylık 2000 TL ve altı gelir elde eden %43’lük bir kesim vardır. III. ve IV. Evrenler ise 
nispeten daha müreffeh kesimlerin yaşadıkları yerler olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin aylık 
2000 TL ve altı gelir elde eden kesimin oranı III. evrende 25% düzeyindedir. Ayrıca ailelerin 
yarıya yakını tek kişinin çalıştığı aileler olmasına rağmen III. ve IV. Evrende yaşayan ailelerin 
aylık hane gelirleri daha yüksekte oluşmaktadır. Şöyle ki 4001-5000TL aylık geliri olan 
haneler bu iki evrende ortalamanın üzerinde bulunmaktadır. 5001 TL ve üzeri aylık geliri olan 
ailelerin oranı III. Evrende ortalamanın oldukça üzerinde (%16,9) seyretmektedir. Bu veriler 
III. ve IV. Evrenlerin nispeten formel piyasanın sosyal güvenceli ve nispeten yüksek gelirli 
işleri olduğu hakkında ipucu vermektedir.  

Araştırma örneklemine ortalama üzerinde üniversite mezunu girmiş olmakla birlikte 
okuryazar olmayan ve okuryazar düzeyinde %6,3’lük bir kesim ve %23,7 oranında üniversite 
mezunu bulunmaktadır. IV. Evren aynı zamanda kültürel sermayenin nispeten daha yüksek 
olduğu bir evrendir. I. Ve II. Alt evrenlerde ise kültürel sermaye daha düşüktür. Ortaokul ve 
altı mezunların oranı %32,8 ve %37,4 düzeyindedir. Aynı kesimin oranı III. evrende %18,8, 
IV. evrende 13,6’dır. Eğitim, gelir ve meslek verileri III. ve IV. evrenin geniş orta sınıf 
varlığına işaret etmektedir. 

Evrenler bazında bakıldığında birinci evrende yaşayanların %39,1’i, ikinci evrende 
yaşayanların %41’i İstanbulludur. İlk iki evren daha çok göçle oluşmuş yerler statüsünde 
gözükmektedir. Yerlilerin üçüncü ve dördüncü alt evrendeki oranları sırasıyla %52,5 ve 
%53,1’dir. Bu kapsamda özellikle dördüncü evrene ilişkin araştırma sonuçları aynı zamanda 
yerlilerin kentsel dönüşüme yaklaşımları olarak da değerlendirilebilmelidir.  

14.2. Siyasal Söylem ve Meşruiyet Açısından Riskler ve Beklentiler 

Araştırmaya katılanlara “sizce kentsel dönüşümün en önemli üç gerekçesi nedir?” 
(Tablo 1) şeklinde bir soru yöneltilmiş ve “deprem ve afet riski”nin katılımcıların %73,7’si 
tarafından en önemli meşruiyet kaynağı olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Bunu “güvenlik ve 
asayiş” ( %62) kaygısı ve konutların iyileştirilmesi ( %52,3) takip etmektedir.  

Tablo 1: Kentsel Dönüşümün En Önemli Üç Gerekçesi 
Nedir? 

Önem Sırası 
# % 

Deprem ve afet riski 1740 73,7 
Güvenlik ve asayiş 1445  62,0 
Konutların iyileştirilmesi 1174 52,3 
Fiziki Altyapı (Kanalizasyon, doğalgaz vb.) 1037 47,3 
Sosyal ve kültürel donatı (okul, hastane, sinema vb.) 935 43,9 
İstihdam yaratılması 873 41,7 
Komşuluk ilişkilerin güçlendirilmesi ve sosyal 
kaynaşmanın sağlanması 

998 47,5 

Ulaşımın kolaylaşması ve ulaşılabilirliğin artması 1102 49,4 
 



 

 
 

Bu veriler çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecine “afet riski” ve “güvenlik ve asayiş” 
üzerine inşa edilen hegemonik söylemin 25  çok ciddi bir meşruiyet zemini olduğu 
söylenebilecektir. Ancak oranların birbirine yakınlığı ve “kentsel dönüşümden öncelikli 
beklentiniz nedir?” sorusuna verilen cevaplar beklentinin sadece gayrimenkul geliştirmeye 
dayalı projelerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Mesele sadece konutların iyileştirilmesi 
değil aynı zamanda yeni bir yaşam çevresi sunulması ve fiziksel yapılanmayla entegre sosyal-
kültürel ve iktisadi bir hayatın da kurgulanmasıdır. Tam da bu noktada Türkiye’de mevzuatın 
ve uygulamaların entegre bir yaklaşımla çok boyutluluk ilkesi çerçevesinde bir kentsel 
dönüşüm modeli üzerinden yürümediğini, aksine emlak odaklı bir dönüşüm sunduğunu 
hatırlayalım. Bu dersin birinci bölümünde kentsel dönüşümün ilkeleri arasında saydığımız 
çok boyutluluk ilkesinin uygulamaların ve cari düzenlemelerin aksine aynı zamanda 
sakinlerin beklentisi olduğu anlaşılmaktadır.  

Kentsel dönüşüm konusunda bir mutabakat olsa da sosyo-ekonomik statüye göre 
kentsel dönüşüm beklentisinin ayrıştığı ifade edilebilecektir. Geliri yüksek kesimlerde 
güvenlikli konut ediniminde daha geniş imkânlara sahip olmalarından dolayı deprem ve afet 
riski ya da konutların iyileştirilmesi daha az itibar edilen bir gerekçe olmaktadır. Gelir 
düştükçe istihdam alanları sağlanması, gelir yükseldikçe sosyal-kültürel-eğlence alanlarının 
oluşturulması daha geniş kesimlerce istenmeye başlamaktadır. Bu veriler geliri daha yüksekte 
oluşan ve orta sınıf varlığı geniş III. ve özellikle IV. evrendekilerce kentsel dönüşümün daha 
çok bir yaşam tarzı meselesi olarak algılandığını göstermektedir.  

Araştırmaya katılanlara mahallelerinin ve ilçelerinin öncelikli sorunlarının ne olduğu 
açık uçlu sorulmuş ve “kentsel dönüşüm”kentsel dönüşüm tecrübesine uzaklık değişkeni 
farkettirmeden ancak görüşmecilerin %3,5’ince öncelikli sorun olarak değerlendirilmiştir. 
Buna karşılık araştırmaya katılanların beşte üçü (%62,2) kapalı soru şeklinde yöneltilen 
“kentsel dönüşümün gerekliliğine” inanmaktadır. 

Bu çerçevede her ne kadar hakim kentsel dönüşüm söyleminin afet riski ve güvenlik- 
asayiş ayakları üzerine inşası toplumda önemli bir karşılık bulsa da bugün milyonlarca insanın 
yaşamına oldukça hızlı ve yaygın girmesinin bu gerekçelerle ilgisi tam olarak kurulmuş 
değildir. Kentsel dönüşümün gerekli olduğu önermesine III. ve bilhassa IV. Evrende ikamet 
edenlerin (sırasıyla %66,8 ve %74) daha güçlü desteği olduğunu ifade edelim. Elbette genel 
olarak bu evrendeki nispeten geniş orta sınıfın, kendi sınıfına uygun bir konut ve yaşam 
çevresine sahip olma motivasyonu ile dönüşüme daha istekli bakmakta olduğu ifade edilebilir. 
Bu konuda Butler’ın orta sınıfların kendileri ile benzer olanlarla birlikte yaşama şeklinde bir 
mekânsal habitusa sahip oldukları yönündeki tezinin işlerliği olduğu düşünülebilecektir.  
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Evrenler arası farklılaşmaya dair ayrıca kurulabilecek hipotezler şöyledir. a) 
mülkiyet/tapu güvencesi b) rant beklentisi bilhassa IV. Evrende belirleyici olabilecektir. 
Esasen bu evrende daha çok yüklenici ve ev sahipleri arasında kurulan bir pazarlık düzeni 
işlemektedir ve bu evrende yaşayanlar bakımından rant makası yeterince oluşmamaktadır. 
Rantın ilave imar hakkı sağlanmadan dönüşüm sağlanabilecek seviyeye ulaşması için 
“bekleme” evresindeki bu kesim kentsel dönüşümün gereğine daha çok inanmaktadır. Diğer 
yandan bu evrendekiler yerli oranının yüksek olduğu bir evrendir ve yerli olmanın avantajını 
yakalayamadıklarını yani İstanbul’un rantından yeterince pay alamadıklarını düşünüyor 
olabileceklerdir. c) Bu sonuç bu evrendekilerin İstanbul’un genel şehirleşme ve çağdaşlaşması 
yönündeki talepleri ile ilişkili olabilecektir. Daha çok yerlinin ve orta sınıfın yerleştiği bu 
evrendekiler çarpık kentleşmeye daha duyarlı olabileceklerdir. Ancak yerlilik – göçle gelmek 
değişkeni ile kentsel dönüşümün gerekliliğine inanma arasında ki kare testi anlamlı bir ilişki 
olmadığını ortaya koymuş olup, bu durumda c) önermesinin geçerli olmadığı ifade 
edilebilecektir. Başka bir anlatımla a ve b önermeleri bu sonucu açıklar gözükmektedir. 
“Kentsel dönüşümün gerekliliğine inanan” kesimlerin oranı I. Evrende %51,7, II. Evrende 
%62,8’dir. I. ve II. Evrende nispeten düşüşün sebepleri ise a) 0-50 metrekare konutun 
yaygınlığı b) esnafın yaygınlığı ki bu durumda sadece konutu ilgilendiren bir süreçten değil 
işyerini de büyük ölçüde etkileyen bir süreçten bahsediliyor demektir c) tapu güvencesiz 
konutların yaygınlığı ile alakalı olarak düşünülebilecektir ki I. ve II. Evrenlerde konut 
büyüklüğü ile kentsel dönüşümün gerekliliğine inanç arasında α=0,01 ve 0,05 düzeyinde 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Kentsel dönüşümün öncelikli sorun olarak görülmesi ile kentsel dönüşümün gerekliliği 
arasındaki makas ve evrenlere göre değişimi birlikte değerlendirildiğinde kentsel dönüşümün 
afet riski ve güvenlik gerekçesinden çok rant odaklı bir uygulama olarak anlaşıldığı 
düşünülmektedir. Söylemi afet riski ve güvenlik üzerine inşa edilen kentsel dönüşümün rant 
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Grafik 1: Kentsel dönüşümün gerekli olduğuna inanıyorum



 

 
 

odaklı bir algı oluşturması pratiği ile ilgili bir durum olmalıdır. Diğer bir ifadeyle söylem ile 
uygulama arasında oluşan makas afet riskinden rant beklentisine algıyı değiştirmektedir. Bu 
kapsamda afet riskli alanların sınırlarının tayininde bile birbirine komşu iki parselden birinin 
sınır içinde diğerinin dışında olması veya afet riskli alan ilanında çok az yapıya ait jeolojik 
etüt raporu oluşturulması gibi medyaya yansıyan teknik sorunlar ya da yerelde mülkiyet el 
değiştirmelerine veya alana yapılacak proje ve müelliflerine dair söylentiler ve daha önemlisi 
idarenin tüm bir projeyi “evinizin değeri misliyle artacak” şeklindeki pazarlaması gibi çeşitli 
faktörler birleşerek sürecin “rant” odaklı bir dönüşüm tasarımı olduğu algısını 
güçlendirmektedir. Elbette bu rant odaklı dönüşümde “kamu yararının nasıl korunacağı” 
meselesi de tartışılmayı hakketmektedir. 

14.3. Çevresel-Sosyal- Kültürel ve İktisadi Kaygılar 

Araştırmaya katılanlara kentsel dönüşüm sürecine ilişkin çeşitli tehditler ve fırsatlar 
sıralanmış ve ne derece katıldıkları sorulmuştur (Tablo 2)  

Tablo 2: Aşağıdaki önermelere ne 
derece katılırsınız? 

GENEL 
Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

# % # % # % 
Çevresel  
Kentsel dönüşümle yeşil alanlar 
azalacak, çevre zarar görecektir 

930 % 37,3 848 % 34,0 713 % 28,6 

Kentsel dönüşümle şehrin ve 
mahallenin imajı değişip, prestiji 
artacaktır. 

903 % 36,2 608 % 24,4 983 % 39,4 

Sosyal-Kültürel  
Kentsel dönüşümle buraya göç 
olacak, hayat tarzına dair gerilimler 
oluşacak 

965 % 38,7 792 % 31,8 734 % 29,5 

Kentsel dönüşümle mahalle kültürü 
kayboluyor 

1033 % 41,4 809 % 32,5 651 % 26,1 

Kentsel dönüşümle birlikte etnik 
gettolaşma/yoğunlaşma oluşuyor 

1003 % 40,3 690 % 27,8 793 % 31,9 

Kentsel dönüşüm bizi yerimizden 
edecektir 

826 % 33,3 933 % 37,5 725 % 29,2 

İktisadi  
Kentsel dönüşüm sonrası evlerin 
değerinin misli misli artacağını 
düşünüyorum 

1029 % 41,3 759 % 30,4 705 % 28,3 

Kentsel dönüşümle konut kiraları ve 
kentsel hizmet fiyatları artacaktır 

1014 % 40,7 709 % 28,5 767 % 30,8 

 



 

 
 

Çevresel Kaygılar ve Riskler 

Çevresel kaygılar ve fırsatlar burada iki önermeyle sınırlı aktarılmaktadır. Buna göre 
“Kentsel dönüşümle yeşil alanlar azalacak, çevre zarar görecektir” önermesine katılımcıların 
%34’ü katılmamaktadır. Ancak aynı zamanda katılımcılar “kentsel dönüşümle şehrin ve 
mahallenin imajının değişip, prestijinin artacağını” düşünmektedirler. (%75,6).  

Bu veriye göre çevre açısından yaratacağı olumsuz bedele rağmen, kentsel 
dönüşümden beklenen iktisadi faydalar tavrın oluşumunda daha belirleyici gibi 
gözükmektedir. Başka bir ifadeyle kentsel dönüşüme yaklaşımda kategorik bir karşıtlık yerine 
“Madem bu faydayı elde edeceğiz bu olumsuz sonuçlar da kaçınılmazdır” şeklinde pragmatik 
ve rasyonel bir tutum yerleşmektedir. Nitekim araştırmaya katılanların %63’ü “modern 
hayatın mutlaka bir bedeli var, gökdelenler, rezidanslar şart” fikrindedir. Keza Araştırmada 
sorulan 3. Köprü, 3. Havaalanı ya da Avrasya Tüneli gibi büyük kamu yatırımlarıyla 
yapılabilecek mega projelere yönelik desteğin yüksekliği de bu kapsamda dikkate değerdir 
(%64 ve üzeri). Bu türden bir modernleşme-kentleşmeye mesafeli duran kesimin en geniş 
olduğu evren yerleşik-merkezi yerleri ve geniş orta sınıfı kapsayan IV. Evrendir. Bunu III. 
Evren takip etmektedir. Bu veri yerli-orta sınıfın estetik-etik beklentilerle kentsel dönüşüme 
bir yaşam tarzı olarak yaklaştığı kanaatimizi desteklemektedir. Diğer yandan I. ve II. 
Evrenlerde modernleşme talebinin çok kuvvetli olduğu ve fakat bunun “nasıl bir şehirleşme” 
türü daha felsefi ve estetik soruları dışarda bıraktırdığı da anlaşılmaktadır. Genel olarak 
toplumun modernleşme- kentleşme arasında kurduğu bağ aynı zamanda “hızlı ve bedeli 
yüksek” bir şehircilik ortaya çıkarabilecektir.  

Sosyal-Kültürel Kaygılar ve Riskler 

Araştırmaya katılanlara bu çerçevede beş ayrı önerme sorulmuş ve ne derece 
katıldıkları ölçülmüştür. Cevaplara göre “kentsel dönüşümle mahalle kültürü kayboluyor” 
önermesine katılımcıların %32,5’i katılmazken, %70,5i “tamamen ya da kısmen” 
katıldıklarını ifade etmiştir. Evrenlere göre bu veri anlamlı şekilde değişmemektedir. Çok net 
olan husus kentsel dönüşümle birlikte mahalle kültürünün kaybolduğunu düşünen ciddi 
oranda bir kesim olduğudur. Bu kaygı mahalle odaklı mekânsal habitusun ortadan kalkması, 
komşuluk ilişkilerinin zayıflaması gibi hususları içermektedir.   

 “Kentsel dönüşümle birlikte etnik gettolaşma/yoğunlaşma oluşuyor” önermesine 
katılmayanların oranı daha aşağı düşmektedir (%27,8). Bu önermeye katılmayanların en 
yüksek oranı I. evrendedir (%39,3). II. Evrende etnik gettolaşma tehdidi görmeyenler daha 
dar bir kesimdir (%29). Her iki evrenin de sosyal çeşitlilik yapısı benzer olup, %12’si Kürt 
olmak üzere dörtte biri başkaca etnik kökenlerden gelen kimselerden oluşmaktadır. Kentsel 
dönüşüm sürecine hâlihazırda girmemiş bu evrendekilerin tecrübe yaşamış evrende 
yaşayanlara göre daha fazla kaygı duymaları sürecin belirsizliği ve sürece ilişkin çelişkili 
bilgilerle izah edilebilir. Bu önermeye katılanların en geniş kesimi IV. Evrende yaşayanlar 
arasında olup, katılmayanlar %13,1 oranında kalmaktadır. Bireysel kararların birikmesiyle 
kentsel dönüşümü yaşayan IV. Evrendekilerin kaygı fazlalığı izaha muhtaç gözükmektedir. 
Neticede uygulamanın başladığı/yapıldığı yerlerde bu kaygı yersizleşmektedir. III. evren yerli 



 

 
 

ve orta sınıf varlığı ile IV. Evrene benziyor olsa da, kapalı yerleşim yapısı ve site hayatı ile 
ayrışmaktadır. IV. Evrendeki bu durum yerli/orta sınıf tepkisi olmaktan daha çok mahalle 
odaklı bir habitus ve iktidar eleştirisi olarak okunabilecektir. Ki burada mevcut iktidarın 
seçmen kitlesinin bireysel değil, daha çok sosyo-kültürel kökenlerinde örgütleniyor olması ve 
kentte mülk edinme ve yer seçme süreçlerinde bu bağların etkinleşiyor olmasının altı 
çizilebilecektir. Bu yorumu güçlendirilebilecek bir veri katılımcılara “mahallenizde 
yaşayanları nasıl tanımlarsınız?” şeklinde yöneltilen sorunun cevaplarından alınabilir. IV. 
Evren bu soruda diğer evrenlerden ayrışmaktadır ve evrendekilerin %65’inin algısında 
mahalleleri “genelde hepsinin aynı gelire ve sosyal statüye sahip” olduğu daha türdeş 
mahallelerdir. I. ve II. evrenlerde bu kesimin oranı %45 civarındadır, Yüzde 22’si için 
mahallelerinde yaşayanlar “ayrı dünyanın insanlarıdır”. IV. Evrende bu oran onda bire 
düşmektedir. Bu veri çerçevesinde bu evrendekilerin kentsel dönüşümü daha çok yaşam tarzı 
ile ilişkilendirdikleri ve yaşam biçimi ile türdeş mahallelerinin bozulmasından endişe 
duydukları, ifade edilebilecektir.  

Bu çerçevede bir başka kaygı da kentsel dönüşüm sonrasında yeni bir nüfusun gelmesi 
ve alınan göç sonrası yaşam tarzı başta olmak üzere çeşitli gerilimlerin oluşması ihtimalidir. 
Evrenler genelinde katılımcıların %31,8’i, IV. evrendekilerin ise sadece %15,5’i bu kaygıyı 
paylaşmadıklarını ifade etmişlerdir. IV. evrendekiler türdeş mahalle yapısını koruma kaygısı 
en yüksek kesimdir ve üstelik bu evrendekiler aynı zamanda bulunduğu mahalleden başka bir 
yere taşınmak istemeyenlerin ve mahalle aidiyeti olanların da en yüksek oranda bulunduğu bir 
evrendir (%69,5, Grafik 2)  

 

Bu kapsamda orta sınıfların yer aldığı bu evren nüfusun yer değiştirmesi ve bu nedenle 
gelişebilecek gerilimlere karşı en hassas evrendir. İlk iki evren ise yer değiştirmeye açık 
durmakta olup, taşınma isteği olmayan kesim yaklaşık dörtte bir oranına düşmektedir 

Grafik 2: Mahalle Aidiyeti 

 



 

 
 

(Taşınmak istemeyenlerin oranı I. Evren %24,9, II. Evren %29,5, III. Evren %43,4, IV. Evren 
%63,9). Mahalle aidiyeti yüksek, yaşadığı mahalleyi ve siteyi seven kesimler bakımından da 
sahip oldukları mahalleyi koruma kaygısının kentsel dönüşüme yaklaşımı etkileyen bir faktör 
olduğu ve kolektif eylemlere onları daha açık kılabileceğini ifade edelim. Bu kesimin 
özellikle IV. Evrende olduğu dikkate alındığında ise orta sınıf bir “benim yaşam çevremde 
değil (not in my backyard) türü bir talep üretebileceği düşünülebilecektir. Bu veriler aynı 
zamanda kentsel dönüşüme ilişkin tutumda sınıf değişkeni yanısıra mahalle aidiyeti ve 
bağlılığı, mahallede yerleşiklik süresi, taşınma isteği gibi faktörlerin de bağımsız değişken 
olarak kentsel dönüşüme yaklaşımda etkili olduğuna işaret etmektedir.  

Nihayet “kentsel dönüşüm bizi yerimizden edecektir” medyaya yansıyan haberler 
çerçevesinde de kentsel dönüşüm sürecine dair en olumsuz sonuçtur. Sulukule, Tarlabaşı, 
Ayazma gibi yerlerdeki uygulamalar ilkinde Romanların, ikincisinde Kürt-Roman, LGBT- 
Afrikalı göçmenlerin, üçüncüsü çoklukla Kürtlerin tümüyle yerlerinden olmalarına neden 
olmuştur ki önceki uygulamaların beslediği bir kaygıdır bu aynı zamanda. Evrenler genelinde 
bu önermeye katılmayanların oranı %37,5’tir. Yerinden olma kaygısı III. ve IV. Evrende 
fazlaca paylaşılmamaktadır. Bu kaygıyı derinleştiren faktörün evrenlerin karakteristiklerinden 
ortaya çıktığı gibi mülkiyet güvencesi/tapu sahipliği ve yeni duruma uyum sağlayacak iktisadi 
olanaklara daha çok sahip olmakla yakından ilgili olduğu öngörülebilecektir. Ancak bu 
farklılaşmada başkaca faktörlerin de etkili olduğu düşünülmektedir ki bu kapsamda konut 
büyüklüğü dikkate alınabilecek değişkendir. Şöyle ki II. Evrende hem gecekondu gibi tapu 
sorunu oluşturabilecek konut tipleri nispeten fazladır hem de 0-50 metrekare konutu olanlar 
daha geniş bir kesimi oluşturmaktadır.   

Sosyo-kültürel kaygıların yönetici eliti “yerinde dönüşüm” söylemine ittiği 
bilinmektedir. Yerinden olma sadece bir yer değişikliği olmamakta, daha önceki kentsel 
dönüşüm tecrübelerinden de görüldüğü üzere konutundan, işyerinden, sosyal çevre ve 
ağlarından da koparılma ve soylulaşma/mutenalaştırma sonucunu üretmektedir. Bu kapsamda 
gönüllü ve kendiliğinden gelişen yerinden olma sözkonusudur. Eski konutun enkaz bedeli ile 
yeni konutun değeri arasındaki farkın borçlandırılması şeklinde işleyen I. ve II. Evrende 
dönüşüm uygulamasının o evrende/mekânda yaşayan kesimlerin aile büyüklüklerine, 
bütçelerine, sosyalleşme mecralarına ve mekân alışkanlıklarına uygun şekilde tasarlanmaması 
ve geliştirilen projelerin emlak fiyatlarının hızla artırması soylulaştırmayı üretmektedir. Bu 
çerçevede kentsel mekânın standartları ile topluluğun gerçek ihtiyaçları arasında makasın 
biçimlendirdiği bir şehirciliğin oluştuğundan bahsedilebilecektir. Yerinden edilme, ayrıca, 
siyasi riskler bölümünde tartışacağımız protest bir pozisyonlanma oluşturabilecektir. Gönüllü 
soylulaşma ise daha çok bireysel kararların birikmesi ile gerçekleşen kentsel dönüşümlerde 
yaşlıların kent merkezine geri dönmemesi ve dönüşüm sonrası kira geliri önemli rakamlara 
ulaşan konutlarını yeni orta sınıflara kiraya vermesi ile gelişmektedir. 

İktisadi Beklentiler ve Riskler 

İktisadi kaygılar ve fırsatlar için iki ana başlık öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki kentsel 
dönüşümle elde edilecek rant beklentisine ilişkindir. Bu çerçevede “kentsel dönüşüm sonrası 



 

 
 

evimin değerinin misli misli artacağını düşünüyorum” önermesine katılımcıların %30’u 
katılmadıklarını ifade etmiş olup, evinin çok değerleneceğini düşünenlerin en geniş kümesi 
IV. Evrendedir (%71,8 ). Böyle düşünmeyenlerin en geniş oranda bulunduğu alt evren ise 
kentsel dönüşüme uğramış yerleri içeren I. Evrendir (%37,9). Bu veri hem IV. Evrendeki rant 
beklentisinin diğer evrenlere nispeten yüksek olduğuna işaret etmekte, hem de kentsel 
dönüşüme uğramış yerlerde beklenen rantın elde edilmediği, ya planlama ve tasarım araçları 
ile yeteri değerin oluşmadığı ya da değerin adil bölüşülmediğine dair bir hayal kırıklığı 
yaşandığına ilişkin ipucu da vermektedir. En genelde kentsel dönüşüm ve rant ilişkisinin 
yüksek oranda kurulduğu açık olmakla birlikte, üç farklı kentsel dönüşüm pozisyonu oluştuğu 
görülmektedir (Tablo 3). 

En geniş kümelenme (%51,3) “adaletli uygulanırsa hepimizin yararınadır/kentsel 
dönüşümde benim için fırsat var” pozisyonudur. Bu pozisyonu tutanlar daha çok müzakere 
etmeyi, süreçten faydasını artırmayı tercih etmektedirler. “Kentsel dönüşüm büyük bir rant 
yaratacaktır ve bundan ben hiçbir şekilde yararlanamayacağım” pozisyonundaki kümelenme 
ise katılımcıların yaklaşık beşte biridir (%19,8) ve bunlar pazarlık güçlerinin zayıflığına ve 
kısmen sosyal sermayelerinin azlığına ve himaye kanallarına erişim kısıtına işaret 
etmektedirler. Katılımcıların %27,3’ü “kentsel dönüşümden sadece zenginler ve güçlüler 
yararlanacaktır” seçeneğinde pozisyonlanmaktadır. Bu seçenekteki kümelenmenin aynı 
zamanda ideolojik/yapısal-sistemik olarak kentsel dönüşüme karşıtları gösterdiği 
düşünülmektedir.  

 

Bir başka kaygı “kentsel dönüşümle konut kiralarının ve kentsel hizmet fiyatlarının 
artması”dır. Kira ve hizmet fiyat artışı öngörmeyenlerin oranı evrenler genelinde %28,5’tir. 
Kira ve hizmet fiyatlarında yükselme bekleyenler tüm evrenlerde yüksek olmakla birlikte, en 
yüksek oranda bulunduğu kesim IV. evrende yaşayanlardır (%55,4 tamamen, %30,9 kısmen 
olmak üzere katılımcıların %86,3’ü). İktisadi imkanları ile IV. evrendekiler için büyük oranda 
geçerli olmasa da, bu evrendeki yaşlı-emekli kesimi etkileyebilecek bir gelişmedir. Diğer 
yandan özellikle ilk iki evrende kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi sonrasında 
oluşan yeni yaşamın maliyetinin yer değiştirme ve yerinden etme gibi bir risk içerdiği ve 

Tablo 3: Kentsel Dönüşüm Pozisyonlanması 

 

# % # % # % # % # %

Kentsel dönüşüm büyük bir rant 
yaratacaktır ve bundan ben hiçbir 
şekilde yararlanamayacağım 120 17,9% 257 25,8% 52 13,0% 64 15,1% 494 19,8%
Kentsel dönüşüm adaletli 
uygulanırsa hepimizin 
yararınadır/ Kentsel dönüşümde 
benim için fırsat var 339 50,4% 430 43,1% 230 56,7% 284 66,4% 1283 51,3%
Kentsel Dönüşümden sadece 
zenginler ve güçlüler 
yararlanacaktır 203 30,2% 286 28,6% 115 28,3% 78 18,2% 681 27,2%
CEVAPSIZ 11 1,6% 24 2,4% 8 2,1% 2 0,4% 45 1,8%
TOPLAM 672 100,0% 998 100,0% 405 100,0% 428 100,0% 2503 100,0%

ToplamIV. EVREN
Aşağıda belirtilen ifadelerden 
hangisine katıldığınızı belirtir 

misiniz?
I. EVREN II. EVREN III. EVREN



 

 
 

kendiliğinden soylulaşmayı teşvik edeceği söylenebilecektir. Ancak bu aynı zamanda konut-
işyeri ilişkisini de değiştirebilecek bir riskdir ki genel olarak yoksul kesimler merkezde ve 
işyerine yakın olarak oturmak isteyecekler, tersine durum ise gündelik hayatın yeniden 
üretimini zorlaştıracaktır.  

Kentsel dönüşüme genel yaklaşım itibariyle söylenebilecek değerlendirmelerden biri 
kentsel dönüşümden beklenen faydalar karşısında oluşabilecek muhtemel zararların genel 
olarak kabul seviyesini artırdığıdır. Elbette iktisadi fayda mülk sahipleri ve tapu güvencesi 
olanlar için geçerlidir ki mülk ve tapu sahiplerinin süreçten yararlanmaları ile diğerleri 
arasındaki ayrışma dikkat çekicidir. Şöyle ki “kentsel dönüşümde benim için fırsat var” 
diyenlerin oranı IV. Evrende %66,4’e yükselmektedir ve “dönüşüm büyük rant yaratacaktır 
ve ben hiçbir şekilde yararlanamayacağım” diyenlerin oranı %15,1’e gerilemektedir. Öte 
yandan I. Evrende “kentsel dönüşümden sadece zenginler ve güçlüler yararlanacaktır” 
kanaatinde olanların oranı %30,2’ye yükselmektedir. Açıktır ki kentsel rantın bölüşümünde 
mülkiyetin niteliği ve mülkün edinilme biçimi ciddi rol oynamaktadır. Bu nedenle süreç 
kazanan ve kaybeden üretmektedir. Daha eğitimli ve daha yüksek gelirli orta sınıfların kentsel 
dönüşüme daha istekli olması, ayrıca, hem konut ve yaşam çevresinin sınıf standardına uygun 
hale gelmesi hem de yeni koşullara adapte olabilecek iktisadi kaynaklara sahip olması ile 
ilgilidir.  

Kentsel dönüşüm sürecinin kaybedenleri olarak genelde mülkiyet/tapu güvencesi 
olmayanlar dışında küçük konut sahiplerinin ve çalışanın olmadığı ailelerin risk altında 
olduğunu vurgulayalım. Kentsel dönüşüme en olumsuz yaklaşan ve kaygıları en yüksek 
kesimlerden birini özellikle 0-50 metrekare konutu olmak üzere küçük konut sahipleri 
oluşturmaktadır. Konut büyüklüğü ile kaygı ve beklentileri ölçen önermeler arasında ki kare 
analizi α=0,01 ve 0,05 düzeylerinde istisnasız anlamlı bir ilişki göstermektedir. Bu kesim için 
konutun daha da küçülmesi ve ilave metrekare büyüklüğünün maliyetini karşılayamama 
tehdidi kentsel dönüşüme ilişkin oldukça belirleyici bir pozisyonlanma değişkeni olmaktadır. 
Bu büyüklükteki konut sahiplerinin ancak yarıya yakınının sosyal güvencesi vardır (%48,3) 
ve yaklaşık beşte biri sosyal yardım alan muhtaç kimselerdir (%17,1). Üstelik %42,5’i 
kiracıdır. Onda biri sadece annenin, üçte biri (%35,5) ise tek kişinin çalıştığı aile yapısına 
sahip olup, geniş çoğunluğu yoksul ailelerden oluşmaktadır. Diğer yandan ailede “hiç 
kimsenin” çalışmadığı tüm evrenler toplamında %2,9’luk orandaki bir kesimin mülk sahibi 
olsa da yeteri ekonomik kaynaklardan yoksun olmak nedeniyle borçlandırılma ve yerinden 
edilme riskini yüksek düzeyde algıladığı söylenebilecektir.  

14.4. Siyasi Riskler ve Etkiler 

En temelde yönetici/siyasal elitin gönüllü ya da zorunlu ittifakı ile iktisadi elitin 
ihtiyaçlarına göre şekillenen kentsel dönüşüm ve kentin kullanıcılarının, özellikle yoksul, 
madun kesimin kentsel dönüşümden beklentileri arasında ciddi farklılıklar olduğu 
bilinmektedir. Bu farklılık esas olarak Lefebvre’nin26 kent hakkı adını verdiği mücadelenin 

                                                
26 Lefebvre, 1996 



 

 
 

zeminini kurmaktadır. Bu zamana kadarki verilerden gerek rant beklentisini yönetmenin, 
gerek yerel halkın aile yapısına, bütçesine ve sosyalleşmesine uygun olmayan konut ve kamu 
alanı üretiminin gerekse merkezi ve tepeden uygulamaya kadar birçok alanda politik süreç ve 
kurumların reaksiyona fırsat oluşturduğunu ifade etmek olanaklıdır. Bilindiği gibi insanların 
reaksiyonları dilekçe vermek ya da yerel ve merkezi idarecilerle görüşmek suretiyle himaye 
ilişkilerine yönelmek şeklinde sorunu bireyselleştiren formlar ya da kolektif eylemde 
bulunmak ve sosyal hareket oluşturmak gibi biçimler alabilmektedir. Araştırmaya katılanlara 
“kentsel dönüşüm projesi kapsamında aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?” şeklinde bir 
soru yöneltilmiş ve yaklaşık dörtte üçünden cevap alınmıştır. Katılımcıların %21,4’ü 
“memlekette hukuk var ve belediyeler zaten hakkımızı korurlar” seçeneğinde kümelenmiştir. 
%36,4’ü “kendim çabalamazsam hakkımın korunmayacağını düşünürüm” pozisyonunu 
seçerken, “başka hak sahipleri ile güç birliğine gitmezsek haklarımızı koruyamayız” 
seçeneğinde %18’i kümelenmiştir. “Memlekette hukuk var ve belediyeler zaten hakkımızı 
korurlar” seçeneğinde kümelenme I. Evrende diğerlerine nispetle en düşük düzeydedir 
(%15,2), bunu II. Evren (%22,1) takip etmektedir. “Başka hak sahipleri ile güç birliğine 
gitmezsek hakkımızı koruyamayız” seçeneğinde kümelenen kesimlerin oranı I. Evrende 
(%19,4) ve II. Evrende (%20,1) ortalamanın üzerindedir. Buna karşılık nispeten geniş yerli 
orta sınıf varlığı olan III. ve IV. Evrenlerde hakkın korunmasında kendine güvenen kesimler 
daha yüksek oranda bulunmaktadır. Bu çerçevede yerli orta sınıf, kentsel dönüşüm sürecinde 
hakkının korunması konusunda mülkiyet/tapu güvencesi ve iktisadi imkanları ile daha güvenli 
ve endişesiz kesimi oluşturmaktadır. Diğer yandan özellikle kentsel dönüşüme uğramış yerleri 
içeren I. evrende kurumlar eliyle hakkın korunacağını düşünen kesimin en düşük oranda 
olması, hem mülkiyet güvencesi olmayan kesimin çokluğuna hem de cari uygulamanın hak 
sahipliğine dair getirdiği çözümlerin tatmin edici olmadığına ve nihayet sürecin adil 
yönetildiğine dair algıdaki sorunlara işaret etmektedir. Diğer yandan hakkın korunmasında 
kurumlara güvenen kesimin nispeten III. ve IV. Evrende yüksek olmasında mülkiyet/tapu 
güvencesi yanında yerliliğin ciddi bir farklılık yarattığı düşünülmektedir. Şöyle ki, 
“memlekette hukuk var ve belediyeler zaten hakkımızı korurlar” seçeneğinde kümelenen 
kesimin oranı İstanbul’da yerleşiklik arttıkça genişlemektedir. Bu çerçevede yeni göç 
edenlerin kurumlar eliyle hak korunması konusunda daha tedirgin oldukları anlaşılmaktadır. 
Bu, yerlilikle/yerleşiklik süresinin artışı ile kentte refah biriktirme, kentsel arazi/konut 
üzerinde daha fazla intisapta bulunabilme imkanları edinmekle ilişkili olabilecektir.  

Son olarak kolektif eylem potansiyelinin III. ve IV. Evrende sınırlılığı anlamlıdır. 
Sorun bireyselleştiği oranda kolektif direnişi ve ittifakı engelleyici bir faktör olarak işlev 
görür. Bugüne kadar birikmiş eylem repertuarına bakıldığında genel olarak daha çok bireysel 
formların etkin olduğunu söylemek olanaklıdır. Katılımcıların daha önce yaptığı ve 
yapabileceği siyasal katılım türlerine bakıldığında üçte birinin belediye başkanı milletvekili 
ya da merkez bürokratları ile irtibat kurmak şeklinde himaye/patronaja meyletmiş olduğu, 
üçte birlik diğer bir kesimin ise dilekçe vermek ve dava açmak şeklinde bireysel mücadelede 
bulunmuş ya da bulunabilecek olduğu görülmüştür (Tablo 4). 

 



 

 
 

Tablo 4: Hakkını korumak 
konusunda  

Yaptım- Yapabilirim   
I II III IV 

# % # % # % # % 

Dilekçe vermek 625 16,7 908 17,1 374 18,9 407 17,7 
Sendika veya meslek odası gösteri 
veya yürüyüşüne katılmak 437 11,7 592 11,2 183 9,3 238 10,3 
Siyasi Mitinge katılmak 448 12,1 587 11,2 257 13 237 10,4 
Mahalle-Dernek toplantısına 
katılmak 449 12 592 11,2 193 9,8 239 10,4 
Siyasal-Kurumsal Temasta 
bulunmak (belediye başkanı, 
milletvekili ya da merkezi 
bürokrasi ile) 1285 32,4 1756 33,2 660 30,1 798 34,6 

Dava Açmak 491 13,2 850 16,1 311 15,8 381 16,6 
 

 

Grafik 3: Katılım türleri

 



 

 
 

Diğer yandan sürece ilişkin oy verme davranışı üzerinden bir siyasal tutum 
sergilenmesi kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Halihazırda kentsel dönüşüm 
uygulamalarının hız kazandığı 2005 ve sonrası dönemde uygulamanın yapıldığı yerlerde 
uygulamayı yapan yönetimin takip eden seçimde aldığı oylarda bir düşme yaşandığı (Maltepe 
belediyesi vb. örnekler) ve bu nedenle bazı belediyelerde el değiştirmelerin olduğu 
değerlendirilmektedir. Kentsel dönüşümü yaşamış yerlerde belediyeye güvenin zedelendiği 
verisi dikkate alındığında benzer bir gelişme yaşanabileceğini kestirmek mümkündür. Bu da 
özellikle Küçükçekmece gibi belediyenin az farkla bir partiye geçtiği yerellikler için geçerli 
olabilecektir.  

Genel olarak verilerden katılım talebi ve protesto şeklinde özetlenebilecek ve köklü bir 
değişim talep etmeyen kentsel muhalefet gelişme potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır 
Hâlihazırda I. ve II. evrenlerde “Kamu otoriteleri karşısında haklarımı korumak için kolektif 
eylemde yer alırım” önermesi ile evrenler çaprazına bakıldığında kolektif eylemde yer 
alabilecek daha geniş bir kesim olduğu anlaşılmaktadır (sırasıyla %42,3 ve %42,1) (Grafik 4). 
Benzer şekilde “sosyal ağlarda olay örgütleyebilirim” diyenlerin en geniş oranda I. evren 
(%43,5) ve II. evrende (%41,7) yaşadıkları görülmektedir (Grafik 5). 

 

 
 
 
 

Grafik 4: Kollektif Eylem 

 



 

 
 

 

 

IV. Evren fikirlerini paylaşmakta internet kullananların en geniş kümesine sahiptir 
(%49,5). Araştırma nispeten gecekondu varlığı olan, nispeten düşük sosyo-ekonomik statü 
bölgelerini içeren ilk iki evrendekilerin olası tepkileri ile daha geniş orta sınıf varlığı olan IV. 
Evrendekilerin tepkilerinin farklılaştığını ortaya koymaktadır. Çok net hususlardan biri I. ve 
II. Evren devlet/kamu gücüyle toplu olarak dönüştürülürken, eylemin muhatabı kamudur; IV. 
Evrende yaşanan dönüşüm kamu teşviki olsa da bireysel kararların birikmesiyledir ve olası bir 
eylemin muhatabı genel kamuoyu olacaktır.  

Veriler genel olarak kentsel dönüşüme uğramış ve aday yerlerde gerek sokak 
siyasetinde gerekse sanal/sosyal medyada daha aktif bir kesimin olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte örgütlenme mecralarına bakıldığında I. ve II. evrenlerde direncin 
örgütlenmesi bakımından etnik ve politik dayanışmaya açıklık önemlidir (Tablo 5). 

Burada etnik ve politik örgütler vasıtasıyla hoşnutsuzluğun bir kimlikle 
örtüştürülmesinin mümkün olduğu alt bölgeler ve etnik/sol/sosyalist politik öznelerin 
yoğunlaştığı direnişe dayalı tarihsel arka planı olan mahalleler de vardır. Kamu 
öncülüğündeki toplu dönüşümde dönüşüm alanlarının madun ya da tekbir kimlikle anılır 
olması muhalif etnik-politik örgütlerin sürece eklemlenmesini kolaylaştırabilme ve meseleyi 
politikleştirebilme potansiyeline sahiptir. III. ve IV. Evrende örgütlülük çok zayıftır ve 
bireysel çözümlere meyil yüksektir. 

 

 

Grafik 5: Sosyal medya kullanımı 

 



 

 
 

 

Tablo 5: Mensubu iseniz 
mensubu olduğunuz 
kuruluştaki/cemaatteki 
üyelerin ortak nitelikleri 
nedir? 

I.  
EVREN 

II.  
EVREN 

III. 
EVREN 

IV. 
EVREN GENEL 

% % % % % 
Üye değil 29,9% 29,7% 51,1% 80,1% 41,9% 
Aynı mezhepten 2,8% 4,8% 5,3% 2,8% 4,0% 
Aynı ekonomik-sosyal 
statüden 26,9% 30,2% 14,8% 7,4% 22,9% 
Aynı etnik kökenden 17,0% 12,2% 13,1% 4,8% 12,4% 
Aynı iş ve meslek 
çevresinden 6,6% 5,5% 3,1% 1,4% 4,7% 
Aynı politik görüşten 15,1% 15,4% 10,7% 1,7% 12,2% 
Cevapsız 1,7% 2,1% 2,0% 1,8% 1,9% 
Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

I. Evrende en yaygın örgütlülük şekli mahalle derneği (%7,1) ve siyasi parti üyeliğidir 
(%6,4). II. Evrende mahalle derneğine üye olanlar fazla olmakla birlikte, ikinci örgütlülük 
zemini siyasi partilerdir. Ancak kentsel dönüşüme direncin vasatları olabilecek mahalle 
derneği, muhalefet partileri, meslek odaları gibi kurumlara güven düzeyi oldukça geride 
kalmaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6: Kentsel dönüşüm 
sürecinde hakkınızı koruma 
konusunda kime güvenirsiniz? 

GENEL 

Ev
et

 

H
ay

ır
 

K
ısm

en
 

# % # % # % 

Belediyeye 1356 54,5 739 29,7 392  15,8 
Meslek odalarına 765 30,8 1209 48,6 513  20,6 
Muhalefet partilerine 662 26,6 1230 49,5 594  23,9 
Kendime 1164 46,8 717 28,8 605  24,3 
Mahkemeye 932 37,6 648 26,2 897  36,2 
Mahalle Derneğine 535 21,5 1170 47,1 779  31,4 
Belediyedeki tanıdıklarıma 699 28,4 1092 44,4 671  27,2 
Diğer 572 33,0 671  38,8 488  28,2 
 

Bugüne kadar gerçekleştirilen kentsel dönüşüm/yenileme uygulamalarında direncin 
örgütlenmesinde mahalle derneklerinin işlev kazandığını belirtelim. Bize göre mahalle 
dernekleri sakinlerin tazmin siyasetine destek verdikleri sürece ittifak edilebilecek bir kurum 
hüviyetindedir. Esasen bu türden kurumların dönüşüme kategorik karşıtlığı tazmin siyaseti 
peşinde olan ve faydalarını en çoğa çıkarmak isteyen sakinlerin bu stratejik hedeflerine 
hizmet etmeyerek sakinleri uzaklaştırmaktadır.  



 

 
 

Yerli, tapu güvenceli orta sınıfların bulunduğu III. ve özellikle IV. Evrende rant 
beklentisinin, yereli sahiplenme düzeyinin ve mahallenin türdeşliğini koruma kaygısının 
kuvvetli olduğu daha önce belirtilmişti. Bu durum onları kolektif eylemlere açık hale 
getirmektedir. Nitekim IV. Evren sakinlerinden mahallemi seviyorum diyenlerde “başkaları 
ile birlikte hareket etmezsek hakkımızı korumayız” seçeneğinde kümelenenler %60 oranına 
erişmektedir. Aynı kesimlerin I. ve II. Evrende oranı %40’tır. Bu kesimler bakımından kendi 
yaşam alanına müdahaleyle sınırlı bir tepki geliştirebileceklerini ifade etmeliyiz. Bu 
çerçevede en fazla kullanılan ve kullanılacak mecranın sosyal medya olacağı da 
öngörülebilecektir. Diğer bir ifadeyle bu evren sakinleri sokağa çıkıp protesto ve direniş 
göstermekten daha çok sosyal medya kullanımı, entelektüellere erişme ve bu amaçla kendi 
ilişki ağlarını harekete geçirme gibi araçları tercih ederek kamuoyu oluşturmaya 
yönelmektedir. 

Gecekondu yoğunluğunun olduğu, sosyo-ekonomik statüsü nispeten düşük I. ve II. 
Evrendekilerin kamu otoriteleri karşısında kolektif eylemde bulunma potansiyeli olan, etnik 
mobilizasyona açık duran azımsanmayacak bir kesimden oluştuğu görülmekle birlikte, kentsel 
dönüşüm sürecinde daha çok bireysel reaksiyonların etkin olduğu ve pazarlıkçı, faydasını en 
çoğa çıkarmaya çalışan bir tazmin siyaseti güdüleceği değerlendirilmektedir. Öncelikle genel 
olarak bireysel, örgütlü olmayan, himayeci ilişkileri harekete geçirmek isteyen bir siyasal 
davranışın sergileneceği tespit edilmektedir. İkinci olarak mülkiyet tipi/tapu güvencesi, ev 
sahipliği, konut büyüklüğü gibi çeşitli faktörlerde beklentilerin ve çıkarların farklılaşması 
birlikte hareketi güçleştirmektedir. Ayrıca, idare kentsel dönüşüm sürecini şeffaf kılmayarak 
ve alan sınırı, proje, hak sahipliği gibi birçok konuyu belirsiz tutmak suretiyle bu ayrışmayı 
derinleştiren araçları kullanmaktadır. Üçüncüsü siyasal-ideolojik ayrımlar (politik kimlik) bu 
ayrışmada temel bir engel oluşturmaktadır (AK Parti’ye oy verenler dönüşüme en olumlu 
yaklaşanlar olup, en tepkisel olanlar HDP seçmenidir).  

14.5. Sonuç ve Değerlendirme 

Öncelikle araştırmanın evreni ile kayıtlı olmak kaydıyla en temel sonuçlarından biri 
kentsel dönüşümün gerekliliği yönünde bir toplumsal mutabakatın oluştuğudur. Bu 
mutabakatı kuran afet riski ve özellikle deprem gerçeği ile güvenlik ve asayiş kaygılarıdır ve 
bu yönüyle de siyasal iktidarın kentsel dönüşümde aciliyet söyleminin meşruiyet temeli 
güçlüdür. Ancak yine araştırmanın ortaya koyduğu bir gerçek de kentsel dönüşümden rant 
beklentisinin çok yüksek olduğudur. Dolayısıyla kentsel dönüşüme ilişkin beklentinin rant 
odaklı gelişmesi sürecin yönetimi konusunda bir dizi riski bünyesinde barındırmaktadır. Başat 
uygulama olan yıkıma dayalı kentsel dönüşüm yerinden olma ve sosyal ilişkilerini kaybetme, 
mekân tasarımının yerelin aile yapısı ve sosyalleşmesi ile uyumsuzluğu, çevre pahasına bir 
kentleşme gibi riskler taşımaktadır. Bu risklerin en önemlisi hak sahiplerinin ve proje 
müellifi/yüklenicilerin yüksek rant beklentisinin, kentsel dönüşümün merkeziyetçi ve şeffaf 
olmayan cari işleyişi ile birleşerek kurumlara güveni aşındırabilmesidir. Yine paydaşların 
ranttan maksimum pay alma talebi yönetimleri yoğunluğu ve imar hakkını artırma gibi çeşitli 
yollarla ekolojik maliyeti yüksek bir şehirciliğe yönelteceği gibi, bu süreçte kamu yararını 
korumak ve gerçekleştirmek nerdeyse mümkün olmayacaktır. Esasen kamu yararından ne 



 

 
 

anlaşılması gerektiği ve proje müellifi/yüklenici ve hak sahiplerinin çıkarları arasında 
yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarında kamu yararının ne derece gerçekleştirilebileceği 
sorusu önemli bir soru olarak önem kazanmış gözükmektedir. 

Esasen kentsel yenileme veya afet riskli alan ilan edilerek yaşanan ve merkezi ve yerel 
idareler, gayrimenkul geliştiricilerinin çıkarlarının ittifakında planlar yoluyla oluşan kentsel 
dönüşümde; mekân yatırımcısına maksimum mali faydayı sağlayacak imar hakkı ve 
fonksiyonlarla biçimlendirilmekte ve bu durumda o mekânın kullanıcılarının yerlerinden 
edilmesi ve sosyal mekânın özelleşmesi kaçınılmazlaşmaktadır. Planlama ve kentsel tasarım 
araçları kullanılarak mekânın kullanım ve değişim değeri arasında oluşan farktan kaynaklı 
olarak Lefebvre kent hakkı kavramını üretmiştir. Bu çerçevede araştırmada kent hakkı 
motivasyonlu mülkiyeti kuran mevcut yapılar ve ilişkilerin adil olmadığının farkında bir 
direnişin örgütlenmesinin düşük olasılık olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın temel 
bulgularından biri İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinden kaygıları yüksek olan kesimlerin 
önemli bir kısmının bu süreçte elde edecekleri kazanımları artırmayı hedeflemesi ve Ananya 
Roy’un adlandırması ile bir tür tazmin siyaseti (the politics of compensation) gütmesidir. Roy, 
Mumbai’de Varoş Yenileme Programı içerisinde SPARC’ın ve Beyrut’ta Elyssar projesinde 
Hizbullah’ın mekânın üretiminde oynadığı rolü inceler. Örneğin Hizbullah Elyssar gibi 
neoliberal bir projeye karşıtlık sergilemez, daha çok yerel halka dair istatistiki bilgiyi elinde 
tutarak bir güç edinir, hizmet sunucusu olmanın ötesinde kentsel gelişmenin sağlanmasında 
piyasa mekanizmalarını kullanan, yaratan ve uygulamaya koyan bir yerde durur. SPARC, 
varoş sakinlerinin örgütlediği kooperatiflerle iş birliği geliştirir. Her iki yapıda mekân 
üretiminde özellikle yeniden yerleştirme ve tazmin siyaseti çerçevesinde önemli görevler 
üstlenirler. Tazmin siyaseti grup mobilizasyonlarını önleyen bir etkiyede sahiptir. Benzer 
şekilde İstanbul araştırması da sakinlerin bireyselleşmiş ve yeniden iskânın ve tazminin 
şartlarını yeniden tayin etmeye dönük pazarlıkçı bir süreç işletmeyi beklediklerini 
göstermektedir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu meşruiyet zemini güçlü ve bir oydaşma sözkonusu olsa 
da kentsel dönüşümden beklentilerin ve risklerin de farklılaştığıdır. Bu çerçevede, tek bir 
tazmin siyasetinden daha çok farklı tazmin stratejilerinden bahsetmenin olanaklı olduğu 
söylenebilir. Bireysel kararların birikmesi ile yaşanan dönüşüm ile kamu öncülüğünde toplu 
yaşanan dönüşüm ya da yerli/yerleşik orta sınıfın kentsel dönüşüme yaklaşımının farklılaştığı 
gözükmektedir. Bunda belirleyici olan hususların başında mülkiyet tipi/tapu güvencesi ve 
iktisadi imkan gelmektedir. Sınıf dışında, konut büyüklüğü kentsel dönüşüme karşı tutumu 
belirleyen başka bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yerli/yerleşik orta sınıfların 
mahalle aidiyetlerinin de, kendi yaşam tarzlarını ve mekansal habituslarını koruma 
kaygılarının da yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşüme ilişkin tutumları 
sınıfın/sosyo-ekonomik statü ne derece belirlemektir sorusu müstakilen sorulması gerekirken, 
mahalle aidiyeti ve yerlilik/yerleşiklik süresi, konut büyüklüğü ve memnuniyeti gibi 
değişkenlerin tutumu etkilediği anlaşılmaktaır. Ayrıca veriler aynı zamanda ideolojik/politik 
ayrışmanın kentsel dönüşüme ilişkin tutumu belirlediğini göstermektedir.  



 

 
 

Nihayet bu çalışmanın bulgularından sınıfsal köken/ sosyo-ekonomik statü ile siyasal 
katılım ve özellikle kolektif eylem arasındaki ilişkinin detaylı bir analizinin yapılması gereği 
ortaya çıkmaktadır. I. ve II. Evrendekiler için “yer” bağlılıkları zayıf olduğundan yerlerinden 
edilmekten daha çok dönüşümden yeteri pay alamamanın reaksiyonlarında belirleyici olduğu 
anlaşılmakta olup, çoklu üyeliklerle sosyal sermayelerini genişletme yönündeki tutumları 
onların himayeci kanalları kullanma eğilimlerini de göstermektedir. I. ve II. Evrenlerde etnik 
ve politik mobilizasyona açık, meseleyi siyasallaştırıp sokağa taşıyabilecek bir potansiyel 
vardır. III. ve bilhassa IV. Evrendeki örgütlülüğü zayıf orta sınıfların ise “kendi yaşam 
tarzlarına ve alanlarına müdahale” edilmesi halinde kolektif bir tavra açık oldukları, büyük 
oranda bireysel imkanlarını ve ağlarını harekete geçirerek kamuoyu oluşturmaya yönelen bir 
tavır içinde olacakları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede orta sınıfların daha çok sanal ortamı ve 
entelektüel mecraları kullanmayı tercih edecekleri düşünülmektedir.  

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde İstanbul’da Prof. Dr. İsmail Coşkun ile tarafımdan yapılan bir kentsel 
dönüşüm araştırmasının sonuçları ortaya konmuştur. Araştırma ile İstanbul’un kentsel 
dönüşüm coğrafyasında bireysel kararların birikmesi ile gerçekleşen dönüşüm ile kamu 
kurumlarının alan ilanı ile gerçekleşen kentsel dönüşüm ayrıştırılmış ve bu iki farklı evrenin 
farklı yaklaşımlar benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca kentsel dönüşümde yıkım tecrübesi 
yaşamanın da kentsel dönüşüme yaklaşımları değiştirdiği tespit edilmiştir. Kentsel dönüşüme 
yaklaşımda orta sınıfın mülkiyet güvencesi, iktisadi imkanlar, mahalle türdeşliğinin koruma 
ve kendisiyle benzerlerle yaşama arzusunun çok başat olduğu ve rant beklentisinin de yüksek 
olduğu anlaşılmıştır. Keza yine yıkım tecrübesi yaşamak kentsel dönüşüme yaklaşımı daha 
olumsuz noktaya taşıdığı, kurumlara güveni sarstığı belirlenmiştir. Ayrıca konut 
büyüklüğünün, mülkiyet/tapu güvencesizliğinin kentsel dönüşüme yaklaşımı 
olumsuzlaştırdığı da tespit edilmiştir. Genel olarak kentsel dönüşümde rant beklentisinin afet 
ve güvenlik riskini aşarak merkeze yerleştiği anlaşılmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinin belli 
ölçüde tepkileri mobilize edebilecek bir uygulama olduğu da görülmüştür. 

  



 

 
 

Bölüm Soruları 

1) Araştırmaya göre İstanbul’da kentsel dönüşüme yaklaşımda aşağıdakilerden 
hangisinin kesinlikle  belirleyici olduğu söylenebilecektir? 

a) Yerlilik 

b) Konut büyüklüğü 

c) Eğitim durumu 

d) Gelir 

2) Aşağıdakilerden hangisi kentsel dönüşümün araştırma kapsamında ortaya 
konulan siyasal sonuçlardan değildir? 

a) Orta sınıfların öncelikle sokak siyasetine yönelmesi 

b) Orta sınıfların sosyal medyada örgütlenmesi 

c) Orta sınıfların bireysel tavırlar sergilemesi  

d) Orta sınıfların kentsel dönüşüm sürecine kayıtsız kalması 

3) Araştırma kapsamında aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez? 

a) Kentsel dönüşüme uğramış yerlerde kurumlara güven kaybı vardır 

b) Kentsel dönüşümün bireysel kararlarla gerçekleştiği merkezi ve yerleşik 
alanlarda kentsel dönüşüme destek en yüksek orandadır 

c) Yeni kent alanlarında yaşayanlar kentsel dönüşüme en ilgisiz kesimi 
oluşturmaktadır. 

d) Kentsel dönüşüme aday yerlerde kentsel dönüşüm büyük çoğunluğun 
gerekliliğine inanmadığı bir olgudur. 

4) Araştırma kapsamında aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle söylenemez? 

a) Kentsel dönüşüm sürecinde “afet riski” ve “güvenlik ve asayiş” üzerine 
inşa edilen hegemonik siyasal söylemin güçlü bir meşruiyet çerçevesi vardır. 

b) Kentsel dönüşüme yaklaşımda belirleyici husus yerlilik ve yerleşiklik 
süresidir. 

c) Kentsel dönüşüm mahallelerin öncelikli gündemi olmasa da, kentsel 
dönüşümün gerekliliğine inananlar geniş bir çoğunluktur. 



 

 
 

d) Kentsel dönüşümden beklenti kentsel dönüşüme çok boyutlu bakılması; 
fiziksel yapılanmayla entegre sosyal-kültürel ve iktisadi bir hayatın kurgulanmasıdır 

5) Araştırma kapsamında kolektif mobilizasyona ilişkin aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenemez? 

a) Genel olarak kiracılığın yaygınlığı kentsel dönüşüme karşı tepkiyi 
kuvvetlendirmektedir 

b) Mülkiyet tipi/tapu güvencesi temelinde ayrışmalar kentsel dönüşümde 
kolektif eylemleri engellemektedir. 

c) Genelde toplumsal kesimler pazarlıkçı, faydasını en çoğa çıkaran bir 
tazmin siyaseti gütmektedirler. 

d)  Kentsel dönüşüme aday ve uğramış yerlerin tepkilerinde yer 
duygusundan çok dönüşümden yeteri pay alamamak belirleyici olup, bunlar etnik ve 
politik mobilizasyona açıktırlar. 

Cevaplar 

1) b, 2)a, 3)d, 4)b, 5)a 
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