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ÖNSÖZ

Bu çalışmada yedi başlık altında kentsel siyaset alanında çok da yeni 
sayılmayan, ancak yeni içerikleri ve görünümleriyle bugüne ilişkin tartı-
şılması gereken konular ele alınmaktadır. Kitabımıza “Kentsel Mekânda 
Siyasal ve Toplumsal Boşluklar” alt başlığını vermiş olmamızın amacı, 
kentsel siyasetin alanında olması gerekip toplumsallaşamayan, siyasaya 
dönüşme sancısı yaşayan kentsel meseleleri gündeme getirmek, karartı-
ya dönüşmüş boşluklara ışık tutulması için objektifi kentin göz önünde 
ama görünmez olan yanlarına çevirmektir.

Takdim başlığı altında her bir bölüm yazarının kaleme aldığı konu 
kısaca okuyucularımıza aktarılmıştır. Daha çok lisansüstü öğrencilerin 
ve akademik araştırmacıların yararlanabileceği bir eserin ortaya çıktı-
ğını belirtmek isterim.

Yazılar arasında yazarların tercihlerine bağlı olarak kimi yazım fark-
lılıkları korunmuştur. Örneğin neoliberal ve neo-liberal sözcüklerinin 
yazım biçimleri açısından yazarların tercihleri doğrultusunda bölümler 
arasında farklılıklar görülebilir. Çünkü alan yazında da bu konuda bir 
ittifak bulunmamaktadır. Ancak mekân, imkân gibi sözcüklerin yazımı 
tüm bölümlerde bir örnek hale getirilmiştir. Bölüm başlarında yazar-
ların adı ve soyadının sonunda bir dipnot ile sadece yazarın unvanı ve 
görev yaptığı kurum bilgisine yer verilmiştir.

En başta fikri ortaya atarak bu çalışmanın doğmasına kaynaklık 
eden Dr. Öğr. Üyesi Funda Kemahlı Garipoğlu’na bütün yazarlar adına 
çok teşekkür ederim. 

Okuyucusunun ve okuyucuya katkısının bol olduğunu görmek dile-
ğiyle.

Dr. Ahmet Yazar
Editör – 19.12.2021 - Erzincan
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TAKDİM

Kitabımız yedi bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm birbirini 
pekiştiren ve tamamlayan bir içeriğe sahip olduğu gibi aynı zamanda 
kentsel siyasetin farklı bileşenleri ile ilgili yeni tartışmaları da gündeme 
getirmektedir.

Birinci bölümde Dr. Kadriye Okudan Dernek, yurttaşlığın bugün 
içinde bulunduğu krizi neoliberalizmin topluma ve bireye içkin biçim-
de yarattığı yıkım üzerinden analiz ederek yurttaşlık haklarının geriye 
gidişini ortaya koymaktadır. Neoliberalizmin ulus devletler üzerinde 
kurduğu tahakkümün tersine yurttaşlığın kent düzeyinde yeniden ya-
şam bulma, hak mücadelesi temelinde tekrar kentte canlanma ihtimali 
olabilir.

İkinci bölümde Dr. Ayşem Sezer Şanlı, kentlerin toplumsal hare-
ketlerin mekânı olduğu gerçeğini repertuar kavramı üzerinden ele 
almakta ve toplumsal hareketlere ilişkin kavramlar arasında öncelik-
li olarak bir belirleme yapmaktadır. “Kapitalist burjuvazinin mekâ-
nı olan kent, kapitalizme meydan okuma sahası durumundadır.” Bu 
bağlamda Lefebvre, Harvey ve Castells’in kentsel hareketlere ilişkin 
yaklaşımlarının özgün yanlarını, ayrıldıkları yönlerini ortaya koyarak 
bugünün kentlerinde toplumsal hareketlerin açmazlarını ve çıkış nok-
talarını analiz etmektedir.

Üçüncü bölümde Dr. Akın Bakioğlu, yoksullukla ilgili kavramsal 
açıklamaları edindiğimiz ve yoksulların kentsel mücadele pratiklerinin 
değişen içeriğini ve yöntemlerini kavrayabildiğimiz yazısında kentsel 
yoksulluğun katmerlenen yeni biçimini mülteci gerçeği üzerinden ele 
almaktadır. Yazar, yoksulluğun yeni bir boyuta evrilişini mültecilerin 
kentte üretilen yoksulluğa eklemlenmesi ve kentin mülteciler için oluş-
turduğu etkileşim imkânları üzerinden değerlendirmektedir.

Dördüncü bölümde Dr. Funda Kemahlı Garipoğlu, kentsel mekâ-
nın verili toplumsal cinsiyet kodları üzerinden nasıl oluşturulduğunu; 
mekânın cinsiyetlendirilmesi, eril iktidar, hegemonik yapı, patriarkal 
toplum gibi kavramlar üzerinden çarpıcı analizlerle çözümlemektedir. 
Gündelik hayat ve kent deneyimleri üzerinden Zihinlerimizdeki ve 



mekândaki içselleştirdiğimiz eşitsizliklerin aşılması için önerilere yer 
vermektedir.

Beşinci bölümde Dr. Duygu Yıldız Karakoç, ekonomik açıdan neoli-
beralizmin mekân üzerinde, toplumsal açıdan post-modernizmin kent 
sakinleri üzerinde yarattığı yarılmayı ortaya koyarken, hem neolibera-
lizmin hem de post-modernizmin bir yandan birbirini nasıl tamam-
ladığını ama öte yandan toplumu ve mekânı nasıl çözüp ayrıştırdığını 
çarpıcı örneklerle tartışmaktadır.

Altıncı bölümde Dr. Serkan Doru, veri yeni yüzyılın petrolüdür 
sözüne atıf yaparak kaleme aldığı yazısında son yıllarda ülkemizde de 
hem yönetsel açıdan hem de bilişim teknolojileri açısından üzerinde 
çokça durulan, hatta strateji belgeleri hazırlanan akıllı kentlerle ilgili 
olarak sadece teknolojik boyuta hapsolmuş bir bakış açısının akıllı kent 
yönetimine uygun olmadığını vurgulamaktadır. Çok bileşenli ve yöne-
tişim odaklı bütüncül bir bakışın gerekliliğinin yanı sıra sosyal devletin 
unutulmaması gerektiğinin altını çizmektedir.

Yedinci bölümde Dr. Ahmet Yazar, mekânın ve kentsel alanların 
dönüşümünde katılımın önemine vurgu yaptığı yazısında, mekânın 
dönüşümüyle mağdur mekânlar yaratıldığını iddia etmektedir. Mekâ-
nın tasarımı toplumsal mağduriyeti getirebileceği gibi mekânın tarih ve 
kimlik açısından da mağduriyeti söz konusu olabilir. Bunun müsebbibi 
olarak ise yazar, içselleştirilemeyen demokrasiyi adres göstermektedir.

Dr. Ahmet Yazar
ahmet.yazar@erzincan.edu.tr
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NEOLİBERAL KENT VE YURTTAŞLIK ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Kadriye Okudan Dernek2

GİRİŞ
Kent ve yurttaşlık tarihsel süreç içerisinde hep birbiri ile ilişkili iki 

kavram olmuştur. Kentte doğan yurttaşlık kavramının bazı batı dille-
rindeki etimolojik kökeninde de kent kelimesi bulunmaktadır. Yurt-
taşlık, köken itibariyle “kentte/sitede oturan kişi” anlamına gelen ci-
tos kelimesinden türetilmiştir. Kentli olmak anlamına gelen yurttaşlık 
kavramı yalnızca İngilizce (citizen) ve Latin dillerinde değil, Fransızca 
(citoyen), İspanyolca (ciudadano) Almanca (bürgertum) dillerinde yurt-
taş terimleri de kentli anlamındadır (Kartal’dan akt. Alpan, 2016: 274). 
Atina ve Sparta kent devletlerinde ilk olarak ortaya çıkan, kentli olmak 
ve erdem ile tanımlanan yurttaşlık anlayışı, Roma imparatorluğu dö-
neminde hukuki bir statü olarak tanımlanmış, ortaçağda ise yurttaşlık 
kente bağlılık ve kentlilik üzerinden yeniden şekillenmiştir. 18. yüzyıl-
da yaşanan kırılma ile kentsel bağlılıktan ulus-devlete bağlılık yönünde 
dönüşen yurttaşlığın, kent ile olan ilişkisi zayıflamış olsa da günümüzde 
bu ilişkinin yeniden kurulmasının gerekliliği ortaya konulmaktadır. Bu 
durumun nedeni olarak kırdan kente göçün artışı ile beraber kentleşme 
sürecinin yoğunlaşması ve kent sayısındaki niceliksel artış sonucunda 
yurttaşlık pratiklerinin kentlerde gerçekleşiyor olmasını söyleyebiliriz. 
BM raporuna göre bugün dünya nüfusunun %55’i kentlerde yaşarken, 
bu oranın 2030’da %60’a, 2050’de ise %68’e çıkacağı öngörülmektedir 
(Ertan, 2019: 85). Kent ve yurttaşlık ilişkisinin yeniden kurulması ge-
rekliliğinin bir diğer nedeni de kapitalist kentleşme sürecinde kentlerin 
eşitsizliğin ve sosyo-mekânsal ayrışmanın ortaya çıktığı yerler olması-
dır. Günümüzde özellikle neoliberal politikalar aracılığıyla kapitalizm 
giderek artan biçimde kent mekânını dönüştürürken toplumsal çeliş-
kiler de kendini kent mekânında göstermektedir. Bu durum modern 
yurttaşlığın eşitlik ilkesinin zedelenmesine yol açmakta ve kapitalizmin 

2  Dr.	Öğr.	Üyesi,	Akdeniz	Üniversitesi,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi,	
Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi	Bölümü



12

eşitsizlik üreten yapısına karşı bir panzehir olarak ortaya konulan sos-
yal haklar ile güçlendirilmiş yurttaşlık anlayışında çözülmeye yol aç-
maktadır. 

Bu çalışmada kapitalizm kent ilişkisi bağlamında günümüz neoli-
beral dönemde ortaya çıkan kentleşme sürecinin yurttaşlık üzerindeki 
etkisi değerlendirilecektir. İlk bölümde kapitalizm ve kent ilişkisi ele 
alınacak, izleyen bölümde kapitalizmin neoliberal döneminde farklıla-
şan kent ve kapitalizm ilişkisi ele alınarak, neoliberal kentlerin yurttaş-
lık anlayışına etkisi üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

1. NEOLİBERAL DÖNEMDE KENTLER

1.1. Kapitalizm ve Kent
Mekân ile kapitalizm arasında dinamik bir ilişki mevcuttur. Mekân, 

kapitalizmin kendini var etmesi, yeniden üretmesi ve girdiği krizlerden 
çıkması için yeniden yapılandırdığı, şekillendirebildiği bir olgudur. Bu 
bağlamda kentler de kapitalist üretim tarzı için önemli yere sahip olan 
mekânsal alanlardır. Burjuva devrimlerinin kentlerde gerçekleşmesiyle 
başlayan kapitalizm-kent ilişkisi, kentlerin kapitalizmin kendini yeni-
den ürettiği ve sermaye birikim sürecini devam ettirebildiği mekânsal 
alanlar olarak devam etmiştir (Şahin, 2020: 244-245). Kentin sınıf bi-
lincinin oluşması açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten 
Marx ve Engels çalışmalarında kente, bir yandan taşıdığı olumluluklar 
ve potansiyeller nedeniyle bir önem atfederken, diğer yandan yol açtığı 
sefalet ve sorunlar nedeniyle de kenti eleştirmektedirler. Engels, “İngil-
tere’de Emekçi Sınıfların Durumu” ve “Konut Sorunu” adlı eserlerin-
de kentin kapitalizm için önemini vurgulamaktadır. Sermaye birikimi 
gerçekleştirmek için sermayenin en önemli araçlarından birinin kentsel 
mekâna müdahale olduğunu belirten Engels, Konut Sorunu adlı eserin-
de bu durumu ortaya koymaktadır:

“Büyük modern kentlerin genişlemesi, bu kentlerin belirli kesimle-
rine, özellikle merkezi konumlu bölgelere yapay ve çoğu kez çok büyük 
ölçüde artan bir değer vermiştir; bu bölgelerde yükselen binalar, bu 
değeri artıracak yerde düşürmektedirler, çünkü artık değişen koşulla-
rı karşılayamamaktadırlar. Bunlar yıkılmakta ve yerlerini başkaları 
almaktadır. Bu, hepsinden çok, en büyük sıkışıklık ile dahi, kiraların 
hiçbir zaman ya da ancak çok yavaş, belli bir azaminin üstüne yükse-
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lebilen merkezi konumlu işçi evleri için geçerlidir. Bunlar yıkılmakta 
ve yerlerine dükkânlar, depolar ve resmi binalar dikilmektedir” (En-
gels’ten akt. Kuran, 2019: 155).

Kentte yaşayan toplumsal kesimler arasındaki mekânsal ayrımın sı-
nıfsal bir nitelik taşıdığını öne süren Engels, işçi sınıfı ve burjuvazinin 
kent mekânında birbirleriyle herhangi bir ilişki içine girmeden yaşa-
dıklarını Manchester kenti örneğinde açıklamaktadır:

“Kentin ilginç yerleşim biçimi nedeniyle, herhangi bir işçi sınıfı ma-
hallesini hiç görmeden ya da bir zanaatkâra hiç rastlamadan bir ömür 
boyu Manchester’da yaşamak ve işine gidip gelmek olanaklıdır… Üst 
sınıflar sağlıklı kırsal kesimin havasını soluyup, her on-on beş dakika-
da hareket eden atlı arabalarla Manchester’ın merkezine ulaşım sağ-
landığı lüks konutlarda yaşarlar. Bu nüfuzlu zenginler evlerinden kent 
merkezindeki işyerlerine tümüyle çalışan sınıfların mahallelerinden 
geçen en kısa yoldan, yolun iki tarafında yayılan sefalet ve pisliğe ne 
kadar yakın olduklarının farkına varmaksızın gidebilirler” (akt. Şen-
gül, 2001: 13).

Engels, kentin yarattığı sınıfsal çelişkilerin ve sınıflar arası mekân-
sal farklılaşmanın işçi sınıfının bilinçlenmesine olumlu bir katkı sağ-
layarak devrimi kaçınılmaz kıldığı konusunda iyimser bir bakışa da 
sahiptir. 1960’lı yıllarda Fransız Marksist Lefebvre, Engels’in 19. yüz-
yılın ikinci yarısında ortaya koyduğu düşüncelerinden yola çıkarak ka-
pitalizm ve kent arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmiştir. Marksist 
araştırmacılar için mekân kapitalist üretimin yapıldığı bir yer olarak 
değerlendirilirken, Lefebvre, kapitalizmin kent mekânını kullanarak 
ayakta kalmayı başardığını açıklamıştır. Böylece analizinde kente mer-
kezi bir konum vermiştir. Sermayenin daha fazla kar ve sermaye biriki-
mi gerçekleştirme itici gücü ile kendini yeniden üreten kapitalizm için 
mekânların düzenlenmesi ve yeniden üretimi zorunlu bir unsurdur 
(Kars, 2020: 16). Sermaye birikimi kentlerin gelişimini ve dönüşümünü 
hızlandıran en önemli unsur olmuştur. Lefebvre, artı değerin üretimi, 
gerçekleşmesi ve bölüşümü aşamalarının oluşumunda kentlerin önem-
li bir işlevi olduğunu belirtmektedir. Kapitalizmin ilk aşamasında artı 
değerin kırda gerçekleştiğini ancak süreç içerisinde, kırın bu işlevinin 
kentlere kaydığını belirten Lefebvre, artı değerin üç unsurunda (üre-
tim, gerçekleşme ve bölüşüm) kentin merkezi bir rol oynadığını vur-
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gulamaktadır (2019: 28). Kenti sadece yapılı bir çevre değil kapitalist 
gelişmenin öznesi olarak da gören Lefebvre’ye (Gottdiner, 2001: 254) 
göre kapitalizm içine girdiği krizleri kent mekânını kullanarak çözmüş 
ve kendini ayakta tutmayı başarmıştır: 

“Kapitalizm kendi iç çelişkilerini bir asırdır çözmese bile hafifletme-
yi başarmış ve sonuçta, Marx’ın Kapital’i yazışından günümüze geçen 
yüzyıllık sürede büyümeyi gerçekleştirmiştir. Bu durumun maliyetinin 
ne olduğunu hesaplayamayız, ancak nasıl bir araçla gerçekleştirdiği-
ni biliyoruz: mekânı işgal ederek ve mekânlar üreterek” (akt. Şengül, 
2001: 14).

Lefebvre’nin açtığı kapıdan ilerleyen David Harvey de, kapitalist 
toplumlarda kent ile sermaye birikim süreçleri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymuştur. Harvey kapitalizmin mekân ile ilişkisini şöyle açıklamakta-
dır;

“Kapitalizm ‘uzamsal çözümler’ bulmadan yapamaz. Krizlerine, 
çıkmazlarına kısmi çözüm babında ara ara yeni coğrafi düzenlemelere 
gitmiştir. Hem genişlemiş hem faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. O halde 
kapitalizm, kendi imajına uygun bir coğrafyayı sürekli olarak yeniden 
inşa eder. Tarihin belli bir aşamasında sermaye birikimini kolaylaştır-
mak için belli coğrafi profiller, ulaşım ve iletişim için üretilmiş alanlar, 
alt yapısal ve uzamsal örgütler üretir. Sonra bunları alaşağı eder; daha 
ileri bir safhadaki birikime yol açmak için yeniden düzenler” (akt. 
Şahin, 2020: 245). Kentleşme sürecinin sermaye birikim sürecinden 
kopuk biçimde anlaşılamayacağını vurgulayan Harvey, kentlerde artı 
değerin coğrafi ve toplumsal yoğunlaşmaları sayesinde yükseldiğini ve 
kentleşmenin de artı-ürünün harekete geçirilmesine dayalı olduğunu 
belirtmektedir (akt. Özçelik, 2013: 106).

Harvey de kapitalizmin kendi çelişki ve sorunlarından mekân üze-
rindeki etkinliklerle kurtulmaya çalıştığını belirtmektedir. Harvey aynı 
zamanda kentlerdeki toplumsal bölünmenin yarattığı mekânsal farklı-
laşmanın, kapitalist toplumlarda toplumsal ilişkileri yeniden ürettiği-
ni ve sınıf bilincini böldüğünü belirtmektedir. Ancak kentler Harvey’e 
göre toplumsal çelişkilerin somutlaştığı mekânlar olarak çatışmanın ve 
direnişin de mekânlarıdır (Harvey, 2002: 160).
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1.2. Neoliberalizm ve Kent
Yukarıda da belirtildiği üzere kapitalizm, doğasına içkin olan kriz-

leri aşmak üzere kentleri dönüştürerek kendini yeniden üretmektedir. 
Kriz döneminde yeni bir sermaye birikim rejimine geçen kapitalizm, 
her sermaye birikim rejimine özgü farklı uygulamalar ve yöntemler 
kullanmaktadır. Kentler de her yeni sermaye birikim rejiminde gerek 
işlevsel gerekse yapısal olarak farklı biçimlere dönüşerek farklı sınıfsal 
ve mekânsal ayrışmalarla karşımıza çıkmaktadır (Şahin, 2020: 253).

1929 ekonomik krizi sonrası dönemde istihdam ve talebi artırmaya 
yönelik politikalara dayalı Keynesyen ekonomi politikalarının uygulan-
dığı yeni bir sermaye birikim rejimine geçilmişti. Sermayenin ve işçi 
sınıfının uyum içinde hareket ettiği bu birikim rejimi Refah Dönemi 
olarak adlandırılmaktaydı. İşçi sınıfı ve sermaye sınıfının mekânsal 
olarak farklılaşmaya başladığı bu dönemde sanayileşen kentlerin aynı 
zamanda işçi kenti görünümünde olduğunu söyleyebiliriz. Kentin nü-
fusunun sınıflara göre dağılımı, kent mekânlarının yoğun işçi nüfusuna 
göre yeniden tasarlanması devlet eliyle ve planlama yoluyla gerçekleşti-
rilmişti. İşçi sınıfının yaşam koşullarının iyileştiği bu dönemde devlet, 
sermaye ve işçi sınıfı arasında arabulucu görevini üstlenmiş, işçi hakları 
ve sosyal haklar yasal güvenceye kavuşmuştu. Devlet en önemli eko-
nomik aktör olarak piyasayı düzenlediği gibi doğrudan üretim düze-
yinde de ekonomik gelişmeye katkıda bulunarak merkezi bir konumda 
bulunmaktaydı (Ersoy, 2001: 39). Kent mekânının planlanmasında ve 
kente ilişkin kararların alınması noktasında da devlet yine merkezi bir 
konuma sahip olmuştur. Bu dönemde ekonomiye hâkim durumda olan 
devletin kentlere ilişkin düzenlemelerini Katznelson şöyle açıklamak-
tadır;

“Devlet ve kapitalizmin ilişkisinin bu değişen örgünün ayrılmaz 
yönleri olarak kentlerdeki hükümetler, mekânı, birikim ve vatandaşlı-
ğın çatışan haklarının tesis ettiği gerilim alanı içinde biçimlendirmeye 
başladılar. Kentin büyümesi giderek sermaye mantığının direkt bir da-
yatması sorunu olmaktan çıkıp, daha çok planlanmış devlet müdaha-
lelerinin bir ürünü olmaya başladı. Yol yapımı, varoşların yıkılması, 
sıhhi tesisatın ve su altyapısının sağlanması ve bunun gibi hizmetler 
politikleşti ve bütün farklı sosyal sınıfların önem verdiği noktalar hali-
ne geldi” (akt. Şahin, 2020: 255).


