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ŞEHİR VE TEKİNSİZLİK
Bildiğimiz Şehir İntihar Ediyor - Ayşe Çavdar
Ankara’nın Kent Mücadelesi ile İmtihanı - Özlem Çelik ve Ceren Ergenç
Mehmet Atlı’yla Diyarbakır ve savaşın mekânı üzerine
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Sema Erder’le şehir, göç ve yoksulluk üzerine
Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay’la kent çalışmaları üzerine
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Kent çalışmalarında yeni nesil:
Angaje ve aşağıdan
Mekân ve kent çalışmaları alanı 2000’li yıllarda Türkiye’de belirgin bir canlanma 
kaydetti. Farklı disiplinlerden araştırmacılar, hızla değişen kentleri, karmaşık mekânsal 
süreçleri ve çatışma dinamiklerini anlamlandırabilmek için onlarca araştırmaya imza 
attılar. Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay’ın Yeni İstanbul 
Çalışmaları isimli kitapları, yakın dönemli bu canlanmanın önemli örneklerini bir araya 
getiren, köşe taşı niteliğinde bir çalışma. Bartu Candan ve Özbay’la Türkiye’de kent 
çalışmalarının seyri üzerine konuştuk.    

SÖYLEŞİ »  Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay

»  Fırat Genç
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Yeni nesil sosyal bilim 
araştırmacılarının önemli 
bir kısmı kendilerini aktivist 
olarak tanımlıyor. Öyle 
tanımlamasalar bile aktivistler 
ile yan yana ve birlikte 
çalıştıkları bir sürü alan var bu 
araştırmacıların. Bu iki alan 
birbirini besliyor.

“Yeni İstanbul Çalışmaları” ifadesinden 
başlayalım. Buradaki “yeni”nin bir 
veçhesi İstanbul’da yaşanan dönüşüm 
elbette, ikincisi ise 2000’li yıllar 
itibariyle yeni bir İstanbul çalışmaları 
literatürünün ortaya çıkmış olması. 
Araştırma gündemleri, metodolojik 
yönelimleri veya teorik kaynakları 
itibariyle bu yeni dönemin veya kuşağın 
sınırlarını nasıl çizeriz?
Ayfer Bartu Candan: Ben bu durumun iki 
ayağı var diye düşünüyorum. İstanbul ve 
kent çalışmaları üzerine kafa yoran aslında 
yeni bir nesil var. Bu neslin önemli bir 
kısmı ya doktora çalışmalarını antropoloji 
alanında yapanlar ya da antropoloji 
ile kendini daha yakın tanımlayan 
sosyoloji bölümlerinden doktoralarını 
almış insanlar. Peki, bu neden önemli? 
Bunun bana göre şöyle bir önemi var: 
bu insanlar araştırmalarını metodolojik 
olarak farklı bir yerden yapıyorlar. Bizim 
kitapta da ele aldığımız araştırmaların 
hepsi saha çalışmasına dayanan ve de 
birlikte çalıştıkları insanları, konuları, 
sokakları, mahalleleri vs. daha angaje bir 
biçimde çalışan araştırmacılar tarafından 
yürütülmüş araştırmalar. Saha çalışması 
meselesi, katılımcı gözlem de denebilir 
buna, yani metot meselesi, antropolojinin 

bence genelde sosyal bilimlere son 
yıllardaki önemli katkılarından biri. 
Bunu coğrafyacılarda, sosyologlarda, 
iktisatçılarda görüyoruz. Ağırlıkla saha 
çalışmasına dayalı, antropoloji disiplininin 
daha çok kullandığı metodolojiler sosyal 
bilimlerin metodolojisi olmuş durumda 
artık. Diğer bir deyişle, antropolojinin son 
yıllarda metodolojik olarak keşfedildiğini 
söyleyebiliriz. 

Bu konunun benim için önemli bir 
başka ayağı ise, birincisi ile de ilintili 
olarak, aktivizm ile sosyal bilimlerde 
bilgi üretme sürecinin daha iç içe 
geçmiş olması. Yeni nesil sosyal bilim 
araştırmacılarının önemli bir kısmı 
kendilerini aktivist olarak tanımlıyor. 
Öyle tanımlamasalar bile aktivistler ile 
yan yana ve birlikte çalıştıkları bir sürü 
alan var bu araştırmacıların. Bu iki alan 
birbirini besliyor. Kent çalışmalarını da 
düşündüğümde bu iki boyut, yani metot 
ve aktivizm ile kurulan ilişki meselesi, var 
olan yeniliği anlatıyor diye düşünüyorum. 
Bu tabii eski literatürü ve yaklaşımları bir 
kenara koyan, bunları dışlayan bir anlama 
gelmiyor. Eski literatürün daha yapısal, 
kente kuşbakışı bakarak ortaya koyduğu 
analizler bence halen önemli ve baki. Ama 
bunlar sahada, gündelik hayat pratikleri 
etrafında nasıl şekilleniyor, birbiriyle 
nasıl ilintileniyor konusuna geldiğimizde 
bir yenilikten bahsedebileceğimizi 
düşünüyorum. 

Cenk Özbay: Yirmi yıl öncesinin önemli 
çalışmalarına baktığımız zaman şunu 
görüyoruz: Bir araştırmacı bir yer 
hakkında bir kitap yazıyor örneğin. 
Bakıldığında Ayfer’in söylediğinin zıttı 
bir şeyle karşılaşıyoruz. İnsanlarla, o 
sokaklarla, mekânlarla yeteri kadar iç içe 
geçmeyen bir hava görüyoruz. Örneğin 
gidip imar kayıtlarına bakıyorlar, af 
kanunlarına bakıyorlar, birtakım makro 
anlatılar kuruyorlar, fakat anlatımda 
sadece aralara bazı anekdotlar giriyor 
mesela. İnsanlarla konuşuyorlar 
aslında ancak o datayı ne yapacaklarını 
bilmiyorlar, çünkü öyle bir disiplinden 
gelmemişler. Ama mesela son örneklere 
baktığımızda bunun çok hızlı aşıldığını 
görüyoruz. İlk olarak bunun altını çizmek 
istiyorum. 1980 sonrası kitaplarla şimdiki 
kitaplar arasındaki bu fark çok bariz. 
Yakınlarda Ankara ile alakalı iki kitap 
okudum mesela, Tahire Erman’ın kitabı ile 
[Yelda Yürekli’nin] Tuzluçayır araştırması… 
İstanbul dışında başka şehirlerde de daha 
etnografik, oraya gidilerek, insanlarla 

konuşularak, orada yaşamanın verdiği 
hissi deneyimleyerek yapılan araştırmalar 
var. Biz tabii İstanbul’dan bahsediyor olsak 
da böyle bir gelişme de var. 

A.B.C.: Antropoloji disiplininin ve 
etnografik metotların işin içine girmeye 
başlamasının çok iyi bir örneği [Oğuz Işık 
ve Melih Pınarcıoğlu’nun] Sultanbeyli 
çalışması Nöbetleşe Yoksulluk kitabı 
oldu. O kitap şu açıdan ilginç: aslında 
etnografik metotları kullanmaya 
çalışıyorlar –bu arada şehir plancısı bu 
kitabın yazarları– ama ismini tam da 
koyamıyorlar. Belli ki etnografik metot bir 
şeyleri anlayabilmek için önemli imkânlar 
sağlıyor. Fakat Cenk’in de dediği gibi, 
mesela planlamacıların, coğrafyacıların, 
iktisatçıların vs. eğitiminde böyle 
bir metot olmadığı için biraz da el 
yordamıyla yapmaya çalıştıkları ama 
orada bir hazine bulabileceklerini de 
fark ettikleri, adını tam koyamadıkları 
ve tam da bu yüzden çok ilginç olan bir 
örnek bu çalışma. Antropologların veya 
şimdilerde bu tipte sosyolojik çalışma 
yapanların kitabın içine yedirebilecekleri 
şeyler o kitabın eki olarak kalmış. Çünkü 
ne yapacaklarını bilememişler. Belli ki o 
notlar ve gözlemler çok önemli ve ciddi 
bir data sağlıyor fakat ne yapacaklarını 
bilememişler. Ben bir metot dersi 
verecek olsam ilk o kitapla başlarım. Ne 
o eski çalışmalara benziyor ne de yeni 
çalışmalara tam oturuyor. Bu açıdan 
oldukça ilginç. Tabii ki önemli bir çaba 
çünkü orada gündelik hayattan çıkan, 
gündelik hayat içinde gözlemlenebilecek 
noktaların aslında ne kadar çok şeyi 
açıklayabileceğini görüyorlar. Bu kitapla 
daha sonra Cihan Tuğal’ın Sultanbeyli’de 
yaptığı çalışmayı bir araya koyduğumuzda 
iki yapıtın metodolojik olarak ne kadar 
farklılaştığını da görüyoruz. Cihan’ınki 
–ki o da sosyoloji eğitimden gelen 
biri– etnografik metotlarla yapılmış bir 
araştırma. Bu iki örnek benim için çok 
çarpıcı.
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Türkiye’de kent çalışmalarını kabaca 
üç döneme ayırmak mümkün. Sondan 
başlarsak, (i) az önce konuştuğumuz, 
2000’lerde ortaya çıkan çalışmalar, (ii) 
80’lerin sonunda, 90’larda başlayan 
ve daha çok İstanbul’un küresel bir 
kente dönüşmesi sürecini ve bu sürecin 
ortaya çıkardığı sonuçları odağına 
alan çalışmalar, (iii) Türkiye’de kent 
çalışmalarının kurucu dönemi olarak 
sayılabilecek 60-70’lerdeki çalışmalar. 
Kurumsal olarak ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi ve Mülkiye etrafında gelişen, 
araştırma gündemleri itibariyle göç, 
yoksulluk ve gecekondu gibi kentsel 
sorunlara odaklanan araştırmacılar 
kuşağı. Bu araştırmacılarda her zaman 
bir politika önerme (policy making) 
boyutu da var. Bu, akademi ile devlet 
arasında, kamu arasında ve daha soyut 
düzeyde politik alan arasında belirli 
türden bir ilişkinin var olduğu anlamına 
geliyor aynı zamanda. Siz geriye dönüp 
baktığınızda bu ilişkilenme biçimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ve de bugünkü 
kuşak için bu ilişkinin mahiyetine/
dönüşümüne dair neler söylersiniz? 
C.Ö.: İlk dönemdeki göç ve gecekondu 
meselelerine odaklanan, diyelim 
1980’lere kadar olan çalışmalar 
devletle daha iç içe. Maddi kaynağın ve 
soruların devlet kurumlarından geldiğini 
düşündüğümüzde burada da devletle 
konuşan ve nihayetinde devlete politika 
oluşturan bir yaklaşım olduğunu görürüz. 
İkinci dönemde, yani Çağlar Keyder ve 
Asu Aksoy gibi isimlerin çalışmalarında 
ise, dönemin de etkisiyle, hem küresel 
aktörlerle hem de hafif hafif sivil toplumla 
konuşma istenci/etkisi görülüyor. Bence 
bugün içinde bulunduğumuz üçüncü 
dönemde ise daha ziyade aşağıya bakma, 
taban hareketlerine bakma ve aktivizm 
öne çıkıyor. 

A.B.C.: Ben de ODTÜ Mimarlık vs. 
etrafında gelişen ilk ekolü düşündüğümde 
Devlet Planlama Teşkilatı etkisini 
düşünüyorum. Planlamaya dair bir 
müdahale ve etki durumu var burada. 
O nedenle üretilen politikalar da bunu 
çağrıştırıyor. Cenk’in de dediği gibi, hep 
devlet aktörlerine konuşan ve onlara 
önerilerde bulunan bir şey bu. Zaten 
planlama da öyle konumlandırılan ve 
hayal edilen bir kavram. 

Bugün kamu veya aktivizmle olan 
ilişkiye bakıldığı zamansa, taban 
örgütlenmelerinin konuştuğu, bilgi 
ürettiği; devleti tabii muhatap alıp 

birtakım önerilerde bulunsa da esasen 
birlikte çalıştığı kitlelere bakan; mahalle 
örgütlenmeleri, kent hakkı, barınma 
hakkı gibi temalar etrafında oluşan bir 
siyaset üretme biçimi görüyoruz. O açıdan 
ben çok farklı görüyorum. Biliyorsun, 
Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki planlama 
ekibinin amacı, mahalle örgütlenmeleriyle 
birlikte, katılımcı planlama anlayışı 
etrafında şehir planlamasının ne 
olduğu sorusuna yanıt vermek. 
Burada gecekondu mahallelerinden 
öğrenilecek çok şey olabileceğini kabul 
eden, yerinde dönüşüm gibi –TOKİ’nin 
kullandığı anlamdan ziyade mahallelinin 
ihtiyaçlarını, onların taleplerini göz önüne 
alan anlamında– tabandan gelen talepleri 
muhatap alan bir politika üretim biçimi 
öne çıkıyor. Kent siyaseti de bu çerçevede 
şekillendirilmeye çalışılıyor. 

C.Ö.: Teresa Caldeira ve James 
Holston’un yakın zamanlı bir makalesi var 
[“Participatory Urban Planning in Brazil,” 
Urban Studies]. Brezilya’da katılımcı 
planlama nasıl olur sorusuna değiniyor. 
Orada mesela çok güzel bazı cevaplar var. 
Master plan dediğimiz şey nasıl kırılabilir, 
tabanın sesine nasıl daha açık bir hale 
getirilebilir gibi. Şu anki durum başka bir 
noktaya evrilecek ve ileri gidilebilecekse 
bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. 
Mimar Sinan’dakilerin benzer bir yolda 
olması, planlamanın kırılması, diyaloğa 
daha açık olması gibi bir duruma 
gidecektir. Önümüzdeki dönemde taban 
hareketlerinin, mahalle örgütlenmelerinin 
gidebileceği yer orası gibi geliyor bana. 

Kent çalışmalarının ezeli sorusuna, 
araştırma nesnesinin ne olduğu 
meselesine gelelim. Kentin sınırlarının 
neye göre ve nasıl çizileceği sorusu, sizin 
kitabınızdaki birçok makalede de dile 
getirilen bir konu. Farklı ekoller farklı 
yaklaşımlarla ve metodolojik araçlarla 
bu soruya yanıt üretmeye çalışıyor. Sizler 
yaklaşımınızı nasıl özetlersiniz? 
C.Ö.: Benim işim daha kolay çünkü ben 
belli bir spesifik “hareketlilikler kuramı” 
pozisyonundan konuşma eğilimindeyim. 
Buna göre kent dediğimiz şey aslında 
farklı ölçeklerdeki hareketlilik eksenlerinin 
kesişim noktası. Ne kadar farklı 
bağlamlarda kesişiyorsa o kadar kentsel 
bir alan yaratıyor bizim gözümüzde. 
Benim kitaptaki makalemde sorduğum 
soru, İstanbul küresel hareketliliklerin 
odağına oturabilecek mi oturamayacak 
mı, bunun için neler yapılıyor veya 
yapılamıyor sorusuydu. Yine kitapta Ozan 

Zeybek’in makalesi var örneğin.
O da kentin girdi ve çıktılarını araştırıyor. 
Politik ekolojistler su nereden geliyor 
problemine eğiliyorlar mesela. Sonuç 
itibariyle, kent şudur, sınırı da budur 
gibi bir yaklaşımın bugün için geçerli 
olmadığını düşünen bir noktadayım. 

Kent çalışmalarında sürekli gündeme 
gelen meselelerden biri de kentsel 
büyümenin nasıl aşılacağı konusudur 
mesela. Bunun da belli çözümleri 
var, banliyöleşme (suburbanization), 
yoğunlaştırma (densification) gibi… 
Baktığımız zaman bütün bir coğrafya 
içindeki çok farklı uygulamaları düşünüp 
kentin veya İstanbul’un ne olduğunu öyle 
anlamaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. 
Kentin bitip kentsel olmayan (non-
urban) alanın başladığı ya da ikisinin 
arasındaki bir ara kategori olarak 
kentsel-kırsal alanın ne gibi süreçlerden 
geçtiğine bakarak ancak kentin sınırlarını 
anlayabilmemiz mümkün. Su nereden 
geliyor, uçak nereye iniyor gibi konular da 
aynı şekilde tabii. 

Türkiye’de İstanbul merkezli bir literatür 
olduğu aşikâr. İstanbul’un ekonomik, 
kültürel veya politik merkeziliği 
düşünüldüğünde bu durum bir yere 
kadar anlaşılır da. Ancak son 10 senelik 
birikime bir bütün olarak baktığımızda 
merkez ve periferi arasındaki bağın 
kavranması bakımından model-kopya 
ilişkisi denebilecek bir okumanın alttan 
alta genel kabul gördüğünü ve kendini 
sürekli yeniden ürettiğini söyleyebiliriz. 
Bunu aşmak için nasıl bir yönelim tarif 
etmek gerekir? 
A.B.C.: Ben yine metot meselesine 
döneceğim. Etnografik metot neden 
bu kadar cazip gelmeye başladı kent 
çalışmalarında? Çünkü belli yerelliklerde 
–İstanbul’un içinde de bir çeşitlilik 
var, farklı yerellikler var– tabandaki 
dinamikleri deşen, kim bu insanlar 
sorusunu soran, sınıfsal olarak, toplumsal 

Saha çalışması, yani metot 
meselesi, antropolojinin 
sosyal bilimlere son yıllardaki 
önemli katkılarından biri. 
Bunu coğrafyacılarda, 
sosyologlarda, iktisatçılarda 
görüyoruz. Antropolojinin son 
yıllarda metodolojik olarak 
keşfedildiğini söyleyebiliriz.



85

cinsiyet anlamında kim diye bakan, yani 
ne yer, ne içer, ne üretir, nerede çalışır 
sorularını soran, bu türden çalışmalar. 
Ancak bu dinamikleri anlayarak İstanbul’u 
ve daha büyük ölçeği anlamak mümkün 
olabilir. 

Diğer şehirlere de sadece İstanbul’un 
kopyaları gibi bakmaktansa, bu 
şehirlerdeki dinamikleri, toplumsal 
ilişkileri, akrabalık ilişkilerini, kim ne iş 
yapıyor, nasıl örgütleniyor sorularını yine 
etnografik metotlarla anladığınız zaman 
bir şeyler yapılabilir. Tabii ki İstanbul’dan 
etkilenen tarafları olacak, benzerlikleri 
olacak. Türkiye’yi düşündüğünde TOKİ 
gibi bir şeyi anlamadan hiçbir şehri 
anlamak artık mümkün değil. Ama o 
yerel dinamiklerin ne olduğunu anlamak 
için daha tabandan bakmak gerekiyor. 
Belki de sorabileceğimiz sorular bile öyle 
şekillenecek. O anlamda farklı şehirlerde 
araştırma yapmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Oradan çıkacak sorular 
bence İstanbul için de sorabileceğimiz 
soruları dönüştürecektir. Tuna Kuyucu 
ve Didem Danış’ın yaptığı Sümerbank 
çalışmasını [“Similar Processes, Different 
Outcomes: A Comparative Analysis of 
Urban Development Projects in Three 

Turkish Cities,” Urban Affairs Review] 
örneğin o nedenle önemsiyorum. 
Benzer bir fenomen farklı yerelliklerde 
farklı yollara gitmiş. Bu durumu 
kavrayabilmemizin tek yolu, yereldeki 
toplumsal örgütlenmeleri, kimle 
nasıl ilişki kuruluyor, oradaki sermaye 
birikiminin doğası ne, kim elinde tutuyor, 
oradaki yerel siyaset nasıl şekilleniyor gibi 
şeyleri anlamak. O nedenle dönüp dolaşıp 
etnografik metot meselesine geliyorum. 

C.Ö.: Tek bir şey ekleyebilirim bunlara. 
Ayfer’le bir araştırma yapıyoruz 
farklı şehirlerde. Cinsiyet ve cinsellik 
hakları temalı aktivizme odaklanan 
bir araştırma. Bütün bu aşamalara 
baktığımda aklımda aynı soru uyanıyor, 
ki bu da metodolojik: İstanbul’dan 
gelen araştırmacı meselesi. En temel 
problem bu… Ne kadarını görüyor, ne 
kadarını gördüğünü zannediyor, ona ne 
kadarı gösteriliyor… Bunu unutmamak 
gerektiğini düşünüyorum. İstanbullu bir 
akademisyen gidip Trabzon’u ne kadar 
gözlemleyebiliyor, onun bir parçası 
olabiliyor, ondan tam emin değilim… Tam 
olarak emin olmamamız da gerekiyor 
zaten bence. O virgülü koyarak bunu 
düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.  

Kent çalışmaları doğası gereği 
disiplinler-arası/çok-disiplinli çalışma 
süreçlerine açık bir alan. Ne var ki, bu 
sıkça vurgulansa da, çoğu kez birbirine 
en yakın disiplinler bile birlikte bir 
bilgi üretimi sürecine giremiyorlar. 
Sizce buradaki kuramsal ve kurumsal 
engeller neler? Buna karşı nasıl bir açılım 
sağlanabilir?
C.Ö.: Benim, örneğin, bir şapkam 
toplumsal cinsiyetçi diğer şapkam kentçi, 
ben her iki alanın da çok disiplinler-
arası olduğunu düşünüyorum ama bu 
işin söylemesi kolay yapması zor tabii. 

Yerel dinamiklerin ne olduğunu 
anlamak için tabandan 
bakmak gerekiyor. Belki de 
sorabileceğimiz sorular bile 
öyle şekillenecek. O anlamda 
farklı şehirlerde araştırma 
yapmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Oradan çıkacak 
sorular bence İstanbul için 
de sorabileceğimiz soruları 
dönüştürecektir.
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İçinde olduğumuz üniversite sistemi çok 
disipliner, farklı disiplinlerden insanların 
bir araya gelip araştırma yapmalarını 
teşvik edici sistemler ortada değil. 
Yeterince diyalog kanalımız mevcut değil. 
Bir disiplinin sınırlarını aşıp diğerlerine 
değen sorular sorma kabiliyetimizin ne 
derece olduğunu tabii bilmiyoruz. Ama 
öte yandan bizim yaptığımız kitabın da 
asıl amacı farklı disiplinlerdeki insanları 
birbirleriyle konuşturma, bir yer üzerinde 
anlaşmaya çalışmak. Yine de olması 
gereken yerin, gidilmesi gereken yerin 
orası olduğuna inanıyorum. Sosyologların 
veya tarihçilerin kendi aralarında 
konuşmasının, kentin metabolik 
bir şey olduğunu da düşünürsek, 
kentin bütününü anlamamıza imkân 
tanımayacak bir şey olduğunu 
düşünüyorum. 

A.B.C.: Politik ekoloji tam da bu sebepten 
bana çok cazip gelen bir alan. Özellikle 

kentsel politik ekoloji çalışanlar zaten 
inter-disipliner bir iş yapıyorlar, bütün 
alan böyle zaten. Kitapta Bengi Akbulut ile 
yazdığımız yazıda yapmaya çalıştığımız da, 
ne tür sorular sorulabilir kentsel politik 
ekoloji gibi inter-disipliner bir alandan 
yola çıkarak sorusuna yanıt üretmekti. Bir 
tür araştırma gündemi tanımlamak, tarif 
etmek yani…  
Fakat politik ekoloji benim için ne kadar 
heyecan verici olsa da bence sosyal 
bilimlerin bugün durduğu yerde yapısal 
bir sorun da var. Bu da inter-disipliner 
çalışma yapmak isteyenlerin uğraşmaları 
gereken bir mesele. Şöyle: Bugün her 
disiplin o kadar çok kendi durduğu yeri 
sorgulayan bir noktada ki, biz şimdi 
burada sosyoloji nedir diye bir tartışma 
başlatsak buradan bir konsensüs çıkması 
mümkün değil. Bu mesela 60’larda veya 
70’lerde böyle değildi. Antropolojide 
de aynı şekilde. Benim gittiğim doktora 
programında örneğin bir doktora metot 

dersi açılamıyordu, çünkü bir konsensüs 
yoktu. Ben metot dersi almadan mezun 
oldum. Çünkü antropolojide metot 
ne olmalıdır sorusunun tek bir cevabı 
yok şu anda. Bu coğrafya için de böyle, 
coğrafya bölümleri birbirlerini yiyor. 
Bazı antropoloji bölümleri bu yüzden 
birbirlerinden ayrılıyorlar. Şu anda 
kimse durduğu zeminden emin değil. 
Daha doğrusu çok farklı görüşler var, o 
zeminin ne olması gerektiği konusunda. 
İnter-disipliner çalışma yapabilmek 
için aslında herkesin bir zemine çapa 
atması gerekiyor, bir yerden gelmesi 
gerekiyor. Kendi metodolojisinden, kendi 
kavramlarından emin olması gerekiyor ki, 
başka bir disiplinden gelecek sorularda da 
bir ayağı olabilsin. İnter-disipliner çalışma 
benim için böyle bir şey. 
Fakat bu 70’lerde yapılabildiği kadar 
kolay değil artık, çünkü o atılan çapaların 
nereye tutunduğu belli değil. Farklı 
disiplinlerin kendi içindeki tartışmalar 
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o kadar yoğun ki, bırak inter-disipliner 
çalışma yapmayı, kendi disiplinindekilerle 
aynı dili konuşmadığını düşünüyor 
pek çok insan. Ama diğer yandan da 
politik ekoloji gibi çok heyecan verici 
alanlar tanımlanıyor. İkisi de eşzamanlı 
olabiliyor. Bu heyecan verici çok disiplinli 
alanlar ortaya çıkabiliyor ama çok 
da kolay olmuyor bu iş. Tanımlanan 
araştırma gündemlerini pratiğe 
taşımak ne kadar kolay olabilir daha 
bilmiyoruz. Bu tür gerilimler var inter-
disiplinerlik meselesinde. Bir örnek 
vereyim: Mübeccel Kıray’ın ekibiyle 
yaptığı bir Ereğli çalışması [Ereğli: Ağır 
Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, 1964] 
vardır. Orada herkes o kadar emin ki 
ne yaptığından. Orada psikoloğu var, 
demografı var vs. Orada herkes hangi 
tarafından, nasıl tutacağından çok 
emin. O işbölümü çok net yapılabiliyor. 
Harvard’da mesela 60’larda Fas’a 
gidiyorlar. Herkes yine çok emin 

yaptığı şeyden. Bugün böyle bir Ereğli 
çalışması yapmak mümkün mü, o tarzda 
mümkün değil, ondan eminim. Ama 
nasıl yapılabilir, ondan da emin değilim. 
Ereğli örneği bugünün krizini göstermesi 
açısından anlamlı. O günlerde böyle 
disiplinler-arası bir çalışma yürütmek 
çok daha kolay, çünkü kimse bugünün 
krizleriyle boğuşmuyor o zamanlar.  

Bu yaparak, deneyerek aşılabilecek bir 
şey. Ama bir noktada da yerine bir şey 
koymamız gerekiyor. Ben o atılan çapaları 
önemsiyorum. Çapa olmadan yapılamaz 
inter-disipliner araştırma. O Ereğli 
araştırmasını tekrarlayalım anlamında 
değil, fakat şu anda her disiplin o çapayı 
nereye atacağını arıyor. 

C.Ö.: Belki de beyhude bir şekilde… Çünkü 
disiplin dediğimiz şeyin tarihsel gelişimine 
baktığımızda bütün hepsi üç beş kişinin 
fikirlerine varıyor. Oysaki bugün her 
disiplinde milyonlarca insan var ve çok 
bilinmeyenli bir şeye dönüşmüş durumda. 
Oradan bir çapa arayışı bile beyhude ve 
boşuna bir şey.

A.B.C.: Ya da başka bir ortak zemin 
bulmalı. Kayan zemin illa ki bir yere 
oturacak ki bir arada sorular sorulabilsin, 
metotlar bulunabilsin.

C.Ö.: Metotlarla konuların çeşitlilik 
göstererek belli anlarda bir konsensüs 
oluşturması gibi. Belli konular etrafında 
birtakım metotlar ve birtakım soruların 
oluşması veya başka alanlarda vesaire… 

A.B.C.: Aslında politik ekolojinin tarihine 
bakmak o açıdan öğretici olabilir diye 
düşünüyorum. Yani nasıl çıkmış, nereden 
çıkmış, nerede kesişmeye başlamış 
insanlar, belirli konular, metotlar… Bu 
açıdan çok öğretici politik ekoloji alanının 
gelişimine bakmak.

Biraz da kent araştırmacısının sübjektif 
konumlanışına dair bir yere gelmek 
istiyorum. Özellikle AKP dönemindeki 
kentsel meselelere ilişkin akademik 
çalışmaların ve de politik itirazların 
önemlice bir kısmında “yitip giden 
kent” söyleminin alttan alta kendini 
tekrar ettiğini, neticede geriye belirgin 
bir nostalji vurgusunun kaldığını 
söyleyebiliriz sanıyorum. Bu nostalji 
vurgusuna bir de biriciklik vurgusu eşlik 
ediyor. Sanki İstanbul’da yaşananlar 
dünyada eşine rastlanmamış derecede 
dramatik süreçlermiş gibi bir his 

ediniyorsunuz. Siz nasıl bir gerilim 
görüyorsunuz burada?
C.Ö.: Ben bu konuda İstanbul Art News’a 
bir yazı yazdım [“İstanbul: Mekânsal Öteki 
ve Gündelik Toplumsallık,” Haziran 2015]. 
Orada tam da bundan bahsediyordum. 
35 yaşındayım ve 70 yaşındaki insanlar 
gibi eski şehirleri arayıp bulamadığıma 
hayıflanıyorum. Ve bunu da tuhaf 
buluyorum. Böyle hissetmemem gereken 
bir anda olduğumu düşünüyorum, 
ama mesela ben kendimi hep 90’ların 
İstanbul’unu özlerken buluyorum. 
Mesela belli apartmanları, sokakları, 
ağaçları özlüyorum çünkü yıkıldılar. Eski 
sinema salonlarını özlüyorum çünkü 
hiçbiri kalmadı, bahsettiklerim Bahariye 
veya Beyoğlu’ndaki sinemalar. Tren 
istasyonlarını özlüyorum çünkü zaten 
tren de gitti. Kentte içinde yaşadığın, 
büyüdüğün, ziyaret ettiğin, kent deyince 
gözümde canlanan şeyin kayboluşuna 
nostalji duyuyorum ve dediğim gibi 35 
yaşında bir insanın da bunu hissetmemesi 
gerektiğini de düşünüyorum. Böyle bir 
şey var benim gözlemlediğim. Ama öte 
yandan belki Ayfer de söyleyecektir, 
bizim şöyle bir gözlemimiz de var. Ders 
verdikçe, 90’ların sonlarında doğanlara 
ders veriyoruz, şikâyet ettiğimiz 
meselelerin onlarda pek de karşılık 
bulmadığını görüyoruz. Otoyollar, alışveriş 
merkezleri vs… bunların onlar tarafından 
çok normalleştirildiği gerçekliğiyle 
de karşı karşıyayız. Ortada olması 
beklenebileceğinden çok erken oluşan bir 
nostalji ve bir sonraki kuşakta da müthiş 
bir önceyi bilmeme ve hatırlamama ile 
içinde olduğu durumu normalleştirme 
eğilimi var. Bu ikisi paralel.

A.B.C.: Bu nostalji yeni bir şey değil. 
Ama yaşanan bu değişim ve dönüşümün 
hızının baş döndürücü olduğuna çok 
inanıyorum. Ben 80’lerde üniversitede 
okurken de hızın çok yüksek olduğunu 
düşünüyorduk, fakat bugüne baktığımda 
o dönüşümün hızı karşılaştırılabilir gibi 

İstanbullu bir akademisyen 
gidip Trabzon’u ne kadar 
gözlemleyebiliyor, onun bir 
parçası olabiliyor, ondan tam 
emin değilim… Tam olarak 
emin olmamamız da gerekiyor 
zaten bence. O virgülü koyarak 
bunu düşünmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 
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değil. Cenk’in dediğine çok katılıyorum. 
Bir insanın kendi gençliğinde gittiği yer 
birkaç sene sonra yok olabiliyor. Bu 
nostalji hissinde de bahsettiğimiz hızın 
büyük payı var diye düşünüyorum. Bu 
nostalji bu nesle özgü bir şey değil. 
70’lerde kaybolan Beyoğlu için 50’lere 
nostalji var, 50’lerde de 20’lere nostalji 
var mesela. 

Akademik alan için bu kadar da belirgin 
değil belki nostalji o yıllarda. 
A.B.C.: Ben onu biraz gecekondu 
çalışmalarında da görüyorum mesela. 
Yani bu eski yitip giden İstanbul, 
gecekondulaşan İstanbul, neresinden 
kurtarsak falan gibi… Türleri, biçimi, hızı 
değişiyor tabii. Ama o nostalji bence 
orada da gözlemlenebiliyor. Ben nostalji 
literatürüne çok da hâkim biri değilim. 
Belki de kent çalışmalarının kaçınılmaz 
olarak doğasında var bu. Kentin 
dinamikliği, dönüşümü… Cenkle bunu 
konuşmuşuzdur. Biz bunu öğrencilere 
anlatıp duruyoruz ama bu yeni neslin 
gerçekliği de alışveriş merkezleri. Başka 
türlü bir hayatın içine doğmamışlar, 
öncesini bilmiyorlar. Sonraki kent de belki 
böyle bir kent olacak. Kentin doğasında 
da bu tür bir devinim, değişim var. Evet, 
biz alternatif bir kent hayal ediyoruz 
ve etmeye de devam edeceğiz ve bu 
mümkün olsun diye uğraşacağız ama bir 
taraftan da yeni kent böyle bir kent. Belki 
de nostalji, spekülatif olarak söylüyorum 
bunu, kent çalışmalarının kaçınılmaz bir 
tarafı. 

Kent çalışmaları alanı ortaya çıktığı 
dönemde şehir yaşamının, kentliliğin 
ne olduğuna dair bir dizi önerme 
üzerine kurulmuştu. Bunlardan biri de 
anonimlik mefhumu. Şehir mekânının 
imkân verdiği karşılaşmalar, bunların 
yarattığı belirsizlik ve de potansiyeller 
meselesi yani. Siz kitapta da verdiğiniz 
söyleşilerde de bugünün kentinin tam da 
bu anonimlik halini ortadan kaldırdığını 
iddia ediyorsunuz. Bu anlamda bugün 
iktidar stratejileri bağlamında bir tür 
kent karşıtlığından bahsedilebilir belki 
de. Türkiye’de bu türden bir stratejinin 
süreklilikleri ve özgünlükleri üzerine 
neler söylenebilir? 
C.Ö.: Dün derste İngiltere örneği 
üzerinden bu meseleyi konuşuyorduk. 
Süper zenginler Londra’yı nasıl yaşıyor 
diye. Mesela araştırma sonucunda şunlar 
görülüyor: bomba patlamasına dayanıklı 
camların arkasında bir takım ultra pahalı 
evler ve yaşamlar, sokakla bağlantısı 

ve girişi olmayan mağazalar vs. eğilimi 
var. En üst sınıfın kentte olma ve kentin 
kimliğini paylaşma hırsı var, ama aslında 
o kent değil çünkü senin de dediğin 
gibi bizim bildiğimiz kent o anonimliğe, 
karmaşıklığa ve karşılaşmaya dayanıyor. 
Bundan imtina etme ve aksini inşa etme 
hırsı var. Yine İngiltere için konuşacak 
olursak bir başka trend de banliyölere 
dağılma. Neden çünkü sokaklara giriş yok, 
bomba yok, korku yok. Oralara çekilip 
göçmenler, fakirler gibi istenmeyen 
nüfuslarla karşılaşmadan yaşama eğilimi 
var. Bakıldığında İstanbul’la çok da 
alakasız değil bunlar. Geçen yaz Kalamış’ta 
bisiklete binerken bisikletimin kibarca 
önü kesildi, Rahmi Koç helikopterden 
indi, arabasına geçti ve hatta beni 
durdurmuş olduğu için de selam verdi. 
Bunu öğrencilere anlatıyorum. Tam da o 
noktada bir hareketlilik kesişmesi oldu. O 
helikopterle ben bisikletle yani. Benzer bir 
durum hepimizin de bildiği kapalı siteler. 
Kentten kaçma durumu var fakat bunun 
ne kadar kent karşıtlığı olabileceğinden 
emin değilim Türkiye örneği bazında. 
İnternet varsa sen de kentte sayılırsın, 
aslında her yer kent. Bodrum’un, İzmir-
Çeşme arasının da şehirleşmesi var öte 
yandan. İstanbul’da bahsettiğimiz kentsel-
kırsal alan nerde bitiyor nerede başlıyor 
tartışmasında sular biraz daha bulanıyor 
çünkü İstanbul bir canavar gibi büyüyor. 
Dün kırsal olan bugün kentsel olabiliyor 
ve bunu aslında öngörebiliyoruz. Ama 
İzmir’de, Bodrum’da durum tam böyle 
değil çünkü oralarda aslında tam bir kent 
karşıtlığı durumu var. 

A.B.C.: Bugüne kadar tüm 
söyleşilerimizde söylediğimiz şeyin 
tam tersi bir şey söyleyeceğim. Bugün 
gördüğümüz kapalı sitelerin, güvenlik 
kaygısının vs. alışılagelmiş kent tanımının 
dışında bir kentlilik halini tarif ettiğini 
genelde anlattık. Anonimliğe, rastlantılara 
yer bırakmayan bir tariften bahsettik. 
Fakat kent hayatı diye tarif ettiğimiz 
ideal durumun ardında da 19. yüzyılın 
modern kent imajı var. Fakat Türkiye’deki 
kentleşme tarihine baktığın zaman bu 
gelişimin böyle olmadığını görüyorsun. 
O anlamda yeni bir şey değil bu. Tabii 
ki şöyle farklılıklar oluyor: Ulus devlet 
inşası çerçevesinde İzmir’in, Ankara’nın 
oluşum sürecinde hep kamusal alanda 
kimin görünür olup olmayacağıyla alakalı 
bir kaygı var. Bu konu 1930’ların Kemalist 
bağlamında çok önemli. Son derece 
kontrol edilen, düzenlenen, rastlantıya 
falan dayanmayan ama aşinalık üzerine 

kurulan, anonimliğe vurgu yapmayan, 
nostaljik imajlara baktığında vapurda 
kimin nerede oturduğunu bile bildiğin 
bir aşinalık var. Çok sınıfsal bir şeyi de 
tarif ediyor bu durum. Birinci ve ikinci 
sınıf biletlerin satıldığı bir atmosfer… 
Burada kentliliğin ne olduğunu, aşinalık 
tanımlıyor, anonimlik değil. 

60’lara gelindiğinde ise göç geliyor 
masaya ve aslında hemşerilik denen şey 
tam da bunun üzerine kurulu. Hemşerilik 
dediğin zaten çok kentli bir olgu, kentte 
bir aşinalık yaratma çabası. Kentin 
anonimliğine, kaybolma potansiyeline 
karşı geliştirilen bir strateji. Kentte 
ayakta kalmak için o aşinalığa ve ağa 
ihtiyacın var. İş bulmak için, ev bulmak 
için bunları kullanıyorsun. O dönemde 
de bir gerçekliği var. O yüzden başta 
şimdiye kadar söylediklerimin tersine 
bir şey söyleyeceğim dedim. Belki de bu 
Türkiye’deki kentleşme tarihi zaten hiçbir 
zaman anonimlik üzerine kurulan bir 
tarih olmadı. Endişeden yoksun olmadı… 
Şimdiki kapalı siteler vs. de işi başka bir 
boyuta getiriyor. Hiç birbirine değmeden 
yaşanan hayatlar, güvenlik kaygıları falan 
var ama farklı dönemleri düşününce de 
burada o anonim kent var olmadı bence. 

Tarihsel olarak da bakmak lazım tabii, 
farklı ne türde endişeler ne boyutlarda 
var olmuş diye. Hastalık, salgın gibi 
endişeler var veya doğal afetlerle 
alakalı endişeler var elbet. Bunlarla 
ilgili endişeler yaşanmıştır herhalde bu 
şehirde de, ama bugünkü endişenin, 
yani kendinden farklı olandan bu kadar 
korkma, sakınma, onunla karşılaşmama 
endişesinin daha yeni bir şey olduğunu 
düşünüyorum ben.

Yeni neslin gerçekliği de 
alışveriş merkezleri. Başka türlü 
bir hayatın içine doğmamışlar, 
öncesini bilmiyorlar. Sonraki 
kent de belki böyle bir kent 
olacak. Kentin doğasında da 
bu tür bir devinim, değişim 
var. Biz alternatif bir kent hayal 
ediyoruz ve etmeye de devam 
edeceğiz ve bu mümkün olsun 
diye uğraşacağız ama bir 
taraftan da yeni kent böyle
bir kent.


