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Yirmi Milyonluk Turizm Başkenti:
İstanbul’da Hareketliliklerin 
Politik Ekonomisi1

Cenk Özbay

Dinamo İstanbul: Hareketlilikler2

Gayri resmi rakamlarla on beş milyon kişi İstanbul’da yaşıyor.3 Bu ki-
taptaki pek çok yazı da İstanbul dediğimizde tam olarak neyi /nereyi
kastettiğimizin muhayyel sınırlarını problematize ediyor zaten. Mev-
cut olan, devletin karar verdiği siyasi-coğrafi (dolayısıyla keyfi ve de-
ğişime açık) “il sınırları”4 ve bu bölgede yaşadığını bildirenlerin kesin
olmaktan uzak demografik bilgisi, İstanbul deyince neyi /nereyi kas-
tettiğimizi ve bunun çok boyutlu sınırlarını idrak edebilmemize yetmi-
yor. 

Bu yetmeme halini “Hareketlilikler Kuramı” ile açıklamak müm-
kün olabilir. Kentler, gitgide daha yoğunlaşan bir biçimde, kendilerini
çokboyutlu hareketliliklere göre yeniden inşa ediyor ve konumlandırı-
yorlar. Coğrafyacı Tim Cresswell (2009) “hareketlilikler paradigma-
sı”nın insanların bir yerden bir yere gitmelerini anlamaya çalışan fark-
lı araştırma alanlarından (örneğin hareket ve kinetik bilimi, göç ince-
lemeleri, ulaşım mühendisliği ve planlaması, turizm çalışmaları gibi)
farkını, bedenselden küresele tüm ölçeklere aynı anda, ayrım yapma-
dan odaklanmasında, dolayısıyla bütünsel bir bakış benimsemesinde
buluyor. Bu yaklaşıma göre hareketin sadece neticesi ya da toplumsal
anlamı değil, bizzat kendisi ve içinde var olduğu koşullar da önem ta-
şıyor. Hareket (örneğin geniş gövdeli bir uçağa binerek on bin kilo-
metre uçmak, ya da evden çıkıp köşedeki markete alışverişe gitmek)
sıradan, rutin ve önemsiz bir eylemden dikkatle incelenen ve özneleri
farklılaştırılan bir “kurucu pratiğe” dönüşüyor. 

Cresswell’e göre hareketlilikler dediğimizde fiziksel yer değiştir-
me eylemi ile pratik ve temsilin kırılgan bir karışımını kastediyoruz.
Yer değiştirme, ölçülebilen ve/veya gözlenebilen bir fiziksel hareket-
ten ibaretken; pratik tecrübeye, hislere, duygulanıma ve bedenselleş-

1 Bu yazıyı yazmam ve daha
geniş anlamda İstanbul ve
hareketlilikler üzerine
düşünmemde, Boğaziçi
Üniversitesi’nde verdiğim
“Seyahat ve Hareketlilikler”,
“Günümüz İstanbul’u” ve
“Hareketlilikler ve Kent”
derslerindeki öğrencilerin
düşüncelerinin, eleştirilerinin ve
sorularının katkısı oldu.
Kendilerine teşekkür ederim. Bu
yazıyı okuyarak fikirlerini benimle
paylaşan Ayfer Bartu Candan ve
Alper Tümbal’a da teşekkür
borçluyum. 

2 Dinamo, mühendislikte elektrik
enerjisi üreten bir araca verilen
isim. Güneş dinamosu da güneşin
manyetik alanını üreten sürecin
adı. Dinamo bugün popüler dilde
daha ziyade sporla ilintili biçimde
kullanılan bir tabir. Eski Doğu
Bloğu’ndaki bazı ülkelerdeki spor
takımlarının isimlerinde Dinamo
sözcüğüne rastlanıyor. Tanıl Bora
(2013b) Maksim Gorki’nin dinamo
sözcüğünü “yeni, akılcı, saf ve
aydınlık olanın önündeki her
engeli, proleter sosyalist kültürün
gelişmesini zorlaştıran her şeyi,
eskiyi ve çürümüş olanı patlatıp
toz duman edecek olan hareketin
kuvvetidir,” diye açıkladığını
nakleder.  



tirme süreçlerine bağlı. Cresswell’in temsil ile değindiği nokta ise ha-
reket etmenin çeşitli formlarının tarihsel süreçlerde hangi manalara
geldiği, ne gibi çağrışımlar yaptığı hususu. Dolayısıyla seyahat etmek-
ten bahsettiğimizde hem bedenin katettiği uzaklıktan ve kullandığı
ulaşım araçlarından (gemi, araba vb.), hem seyahatin beden üzerinde-
ki etkisinden ve uyandırdığı hislerden (maceraperestlik, heyecan vb.),
hem de seyahat etmenin belirli söylemlerde kazandığı anlamlardan
(özgürlük, zenginlik vb.) söz etmiş oluyoruz. Hareketlilikler bir yer-
den bir yere gitmeyi, yer değiştirmeyi, seyahat etmeyi, yolda olmayı
bu üçlü kavrayış dolayımıyla yorumlamaya çalışıyor. 

Hareketliliklere toplumsal olanın geçirdiği bir dönüşüm ya da sı-
nırları belli kurumlara yakından bakan bir disiplin olarak sosyolojinin
evrimleşmesi olarak bakmak da mümkün: hareketlilikler sosyolojisi
ya da “toplumsal-sonrası” sosyoloji (Urry 2000).5 Buna göre “eski”
(20. yüzyıl) sosyolojisi toplumsal sınıflar arası dikey hareketliliğe
odaklanıp, kuşaklar içinde ve kuşaklar arasında gelir, meslek, eğitim
ve statü farklılaşmasını anlamaya öncelik tanırken, “yeni” (21. yüzyıla
dair) sosyoloji mevcut toplumsal eşitsizlik eksenlerini (sınıf, cinsiyet,
cinsel yönelim, etnik kimlik, “ırk”, din, vatandaşlık gibi) kent, bölge,
yer ve kıta gibi coğrafi kesişimler aracılığıyla yorumlayarak, insanla-
rın ve maddi objelerin siyasi sınırlar içinde ve arasındaki akışlarını, bu
hareketliliğin nedenlerini, kaynaklarını ve etkilerini (yatay hareketlili-
ği) inceler. Bu bağlamda “insanların, objelerin ve atıkların kitlesel ha-
reketliliği” bir yanıyla küreselleşme anlatılarındaki hâkim tonun altı-
nı çizen sınırsız dünyalar, kozmopolitan zevkler, özgürlük, bireycilik
ve yaratıcılık imalarında bulunurken, eşzamanlı olarak imparatorlu-
ğu, fazlasıyla önemsenen emperyal merkezler ile kimsenin umurunda
olmayan taşraları, bu emperyal merkezler arasında iş gören iletişim
kanallarını ve birden çok dil, kültür ve hukuk sistemlerini çağrıştırır
(a.g.y.). Küreselleşme ve hareketlilik eksenli günümüz koşullarının bu
iki yorumu da, insanların (ve diğer her şeyin) daha önce görülmemiş
biçimde hareketli olduğu ve bu hareketliliğin de insan-dışı teknolojile-
re ve mekanizmalara bağımlı olduğunun altını çizer. Neticede cep te-
lefonsuz, iletişim uydusuz, internetsiz, jet motorlu uçaksız bir “küre-
selleşmiş dünya”dan ve onun etrafındaki hızlanan, yoğunluğu artan
hareketlilikten bahsetmek pek de mümkün olmazdı. 

İngiliz sosyolog John Urry (2007) “hareketlilikler” kavramsallaş-
tırmasının yalnızca insanlarla ilgili olmadığı, dolaşım halinde olan,
cismani ya da muhayyel, her şeyin hareketlilikler paradigmasını oluş-
turan öğeler arasında olduğunu hatırlatmakla birlikte, insan hareketli-
liklerinin on iki temel biçimde gerçekleştiğini öne sürüyor. Bu biçim-
ler: iltica etme, iş seyahati, gençlik hareketliliği (eğitim dahil), tıbbi
turizm, askeri hareketlilik, emeklilik seyahatleri ve çift yerde yaşama

3 Tayyip Erdoğan bir
konuşmasında 2013’te İstanbul’da
17,5 milyon kişi yaşadığını
söylüyor, ancak bu bilginin kaynağı
belli değil. TÜİK 2012’de İstanbul
nüfusunun 13,8 milyon olduğunu,
2023’te ise 16,5 milyon kişi
olacağının öngörüldüğünü
açıklıyor (Hürriyet, 6.4.2013). 

4 İl sınırları, İstanbul’un batısında
Silivri ve Çatalca, doğusunda da
Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinin
uçlarına tekabül ediyor. Keyfilikten
kastım, Yalova’nın il olması
sürecinde de gördüğümüz gibi,
siyasi kararların “değişmez”
olması beklenecek idari sınır ve
düzenlemelerin üzerinde
konumlanması. İleride başka birisi
de İstanbul’u iki parçaya ayırıp,
“iki il” yapmaktan bahsedebilir. Bu
arada, aslında “İstanbul”
dendiğinde kimsenin aklına
gelmeyen kırsal bölgeler, bu
değişken idari hudutlar nedeniyle
kent içindeymiş gibi düşünülüyor.
Valinin görev ve sorumluluk
bölgesi olarak tanımlanabilecek
mülki sınırlar içinde kalan
bölgenin tümü, 2012’deki bir
kanuni değişiklikle büyükşehir
belediyesinin yetki alanı olarak
kabul edildi. Bu değişikliğin
anlamı ve önemi 30 Mart 2014
Yerel Seçimleri bağlamında da sık
sık gündeme geldi.

5 Bu yazının son bölümünde
değineceğim, 2013 yılı içinde
öncelikle İstanbul’da yapılan
ardından da Türkiye’deki çoğu
şehre yayılan protestolar için
sorulan bazı soruların geçersizliği
ya da faydasızlığı adeta  →

YİRMİ MİLYONLUK
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hali, “bağımlı seyahat”6, diaspora eksenli seyahatler, hizmet sektörü
çalışanlarının hareketliliği7, turizm, arkadaş ve aile ziyaretleri ve işe
gidip-gelme.8 Elbette bu (insani) hareketlilik biçimleri oldukça karma-
şık bir “sistemler” bütünü yardımıyla işleyebiliyor. Urry, “sistemler”
ile hareketlilikleri mümkün, makul ve tatmin edici kılan ve içlerinde
belki en önemli unsurların petrol arzı ve transferi, bilet kesme ve re-
zervasyon, adres ve posta kutusu kodlaması, kurumlar ve ülkeler arası
protokoller ve anlaşmalar, transfer noktaları, internet, para aktarımı,
paket turlar, yolcu bagajı ve kargo barkodları, köprü ve tünel inşaatla-
rı, zaman çizelgeleri ve saat dilimleri, gözetim ve güvenlik mekaniz-
maları olduğunu zikrediyor. Bu “sistemler” aynı zamanda hareketli-
liklerin soyut akış diyagramları olmaktan öte bir yerlerde somutlaşan,
öbeklenen, etrafa tesir eden, “maddi” zincirler olduğunu da vurgulu-
yor. Eski tabirle söylemek gerekirse hareketlilikler, bu sistemler aracı-
lığıyla kuvveden fiile geçiyor. Urry (2007) 21. yüzyıl hareketlilikleri-
nin daha detaylı bilgi ve uzmanlık isteyen, kompleks, birbirine bağım-
lı, gitgide daha fazla bilgisayar ve internet temelli, daha kırılgan ve
“riskli” sistemlerle eklemlenerek süratleneceklerini ve yoğunlaşacak-
larını öngörüyor. Buna göre, daha uzun mesafeleri daha kısa sürelerde
katedeceğiz, ancak hayatlarımızda her türlü seyahate ayırdığımız,
“yolda” geçen zaman da uzayacak ve daimi bir “yolculuğa, yolda ol-
maya hazır ve teşne” öznellik galebe çalacak. 

Hareketliliklerin ve bu noktada hareketsizliklerin sosyolojik bir di-
ğer manası daha var. Cresswell’in (2009) tabiriyle “hareketlilikler si-
yaseti”: İnsanların ne sebeple hareketlilik kazandığı, hangi hızla ve ri-
timle hareket ettiği, hangi rota ve kanalların izlendiği, ne tür tecrübele-
rin yaşandığı ve de hangi engellerle ya da “duraklarla” karşılaşıldığı.
Cresswell’e göre devletin de dahil olduğu farklı iktidar tezahürleri ile
toplumsal eşitsizlik ve tahakküm biçimleri kimlerin nasıl hareketlene-
bileceğini, ya da “sabit kalacaklarını” tesadüfe ve keyfiyete yer bırak-
mayacak şekilde belirlemektedir: Daha üst sınıflar daha alt sınıflara
nazaran daha çok, hızlı ve konforlu seyahat ederler, mültecilerin hare-
ketliliği ulusaşırı prensiplerle “kamplarda” ve “tampon bölgelerde” sı-
nırlandırılır, çok şişman ya da sakat bedenler için uzun menzilli uçak-
larda uçmanın anlamı “sağlıklı” ve “fit” olanlardan bambaşkadır, ABD

sınır kapısında Meksikalılar, Avrupa havaalanlarında Türkiyeliler “be-
yazların” karşılaşmadıkları kimi sorulara cevap vermek zorunda bıra-
kılırlar... İktidar belki evinde oturandan çok sokağa çıkanı, hareket
edeni, sınır geçeni kestirir gözüne; ya da “insanların ve diğer her şeyin
hareketliliği”, aslında iktidar biçimlerinin de hareketliliğe dayalı bir
teyakkuz hali geliştirmesinin kapısını aralar. 

İstanbul’un bu literatürün vizöründen bakınca bir “hareketlilikler
dinamosu” gibi görünmesi bekleniyor. Burada İstanbul deyince her

→ Urry’nin “toplumsal-sonrası”
sosyoloji çağrısının önemini
belgeliyordu. Örneğin
“Göstericiler CHP’li değillerse peki
kimler?” sorusu akışkan, hareket
halinde, esnek, birleşip dağılan
toplumsal grupları yalnızca sabit
kurumsal çerçeveler ve bilinebilir
kategoriler içerisinde yorumlama
eğiliminin ne kadar eskidiğini,
yaşananların uzağına düştüğünü
kanıtlıyordu. Meydanlardaki kitle,
“ağvari” bir örgütsüzlük içinde
daimi bir imge ve bilgi akışı ile
“bağlantılı” biçimde düşünüyor,
iletişim kuruyor ve hareket
ediyordu. Bu anlamda, ağlar daha
farklı, geniş, ulvi amaçlar için bir
araç niteliği taşımıyordu. Kitleler,
başka bir şey olmak, başka bir
şeye dönüşmek için bilinçli ve
mantıklı olarak ağ modelini
kullanmıyordu: Zaten ve sadece
ağlardan oluşuyorlardı. Dönüşüm
olacaksa da ağdan başka bir şeye
(örneğin tutarlı ve düzenli bir
siyasi harekete) evrilmeyecekler,
ağlar kendi içlerinde
değişeceklerdi ki hem kitlesel
olmayan “duran adam” eylemi
hem de park ve bostan forumları
bu çıkarsamayı doğruladı.
“Bundan sonra ne olacak?” sorusu
da haliyle beyhudeydi; orta ve
uzun vadede etkileri sürse de, 
Gezi Hareketi diye bilinebilen,
tanınabilen, hiyerarşiler içinde
konumlanabilen bir odak (örneğin
bir siyasi parti ya da sivil toplum
örgütü) oluşmayacaktı. Nitekim 
bu yazıyı kaleme aldığım Ağustos
2013 itibariyle, oluşmadı da. 

6 İşi ya da statüsü gereği
birileriyle gezmek zorunda olanlar,
örneğin kişisel asistanlar ya da
bakıcılar. 

7 Zorunlu seks işçiliğini de
içerebilen “insan trafiği” de buna
dahil. 
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gün milyonlarca insanın sokağa çıktığı, yürüdüğü veya koştuğu, bisik-
let veya motosiklet kullandığı, taksiye, otobüse, “metrobüse”,9 dolmu-
şa, minibüse, trene, metroya, tramvaya, fünikülere, teleferiğe, vapura,
motora, deniz taksisine, deniz otobüsüne hatta helikoptere bindiği10 ve
yaklaşık iki milyon otomobilin kullanıldığı, dünyanın hemen her ye-
rinden kalkan uçakların indiği, yolcu gemilerinin ve şileplerin içinden
geçtiği ve demirlediği bir metropolden bahsetmiş oluyoruz.11 İstan-
bul’un en büyük probleminin “ulaşım” olduğu yıllar içinde tekrar eden
anketlerle sabitlenirken, bu sorunun çözümünden sorumlu olan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, Ulaştırma Bakanlığı’nın açık desteğine, 5000
otobüslük filosuna (özel halk otobüsleri dahil) ve 85 kilometrelik raylı
sistemlerine (2015’e kadar kapalı kalacak iki banliyö treni hattı dahil
değil) rağmen başarılı olamadığı ve İstanbul’u bir hareketlilikler dina-
mosuna çeviremediği söylenebilir. 2010’ların İstanbul’u gerek içinde-
ki büyük nüfusun gerekse de kentte yaşamayan, ancak geçici bir süre
için burada bulunan turistlerin, işinsanlarının, mültecilerin, kaçak göç-
menlerin, öğrencilerin, araştırmacıların, gazetecilerin ve diplomatla-
rın bitmek bilmez hareketliliğine rağmen, aslında kilitlenmiş, hareket
edemeyen, kıpırdayamayan bir şehir görünümünde. Burada en büyük
kentsel korkunun, bir terör eylemi ya da deprem gibi doğal afetler ne-
deniyle değil, okulların açılması ya da Köprü tadilatı gibi “olağan ve
rutin” sebeplerle trafiğin kilitlenmesi olduğu düşünülebilir. 

2011 yılında hazırlanan bir rapora göre, İstanbul trafik sıkışıklığı
ve kilitlenmesinde yalnızca “arabayla bir yerden bir yere gitmenin im-
kânsıza yakın olduğu” Moskova’nın ardında yer alarak dünyada “trafi-
ği en sıkışık ikinci kent” olmuş (Küçükyılmaz 2011). İstanbul Beledi-
yesi, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne “Ulaşım Projesi”, 1984 yı-
lında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne “Genel Ulaşım Etüdü” yaptırt-
mış ve 2006 yılında geniş katılımlı bir “Trafik Platformu” kurmuş, an-
cak bunlar ve diğer tüm çabalar sonuçsuz kalmış. İstanbul’da metroya
en yakın ulaşım aracının (Aksaray-Kartaltepe Hafif Raylı Sistemi, bu-
günkü M1’in ilk versiyonu) ancak 1989’da açılabilmiş olması, Atatürk
Havaalanı’na ilk raylı sistemin ancak 2002’de ulaşabilmesi, 2004’te
temeli atılan ve mevcut banliyö treni hatlarını Boğaz altından bir tü-
nelle birleştirmesi beklenen Marmaray’ın beş duraklık küçük bir kıs-
mının bile ancak 2013 sonbaharında kullanılmaya başlaması ve uzun
yıllar süren arayışlardan, konferanslardan, inceleme gezilerinden son-
ra 2007 yılında “İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu
azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye alı-
nan Metrobüs sisteminin ilk ayağının hizmete”12 açılması bugün kent-
te yaşayanların, ziyaret edenlerin, herhangi bir sebeple burada bulu-
nanların tecrübe ettiği sıkışıklığın ve kilitlenmişliklerin temel neden-
lerini ele veriyor. 

8 Bana göre Urry’nin bu kapsamlı
şemasında iki temel eksiklik var.
Birincisi dini sebeplerle yapılan
seyahatler, ikincisi de bizim
“mevsimlik işçilik” de dediğimiz,
ama belki bundan da daha geniş
biçimde düşünülebilecek bir tür
“mevsimsel hareketlilik”. Bu
noktayı bana hatırlattığı için
Ferhunde Özbay’a çok teşekkür
ederim. 

9 Metrobüs hattı üzerinde
çalışan, ya da çalışması gereken,
ancak sık sık arızalandıkları ve
İstanbul’a uygun olmadıkları için
eleştirilen yaklaşık 100 adet,
“uzun ve hibrid motorlu otobüs”
olarak da tanımlanabilecek,
“lastik tekerlekli tramvay” var;
www.iett.gov.tr/pages/lastik-
tekerlekli-tramvay (Erişim tarihi:
1.7.2013). Metrobüs adı verilen,
aslında İstanbul’da 1978’de önce
Taksim-Mecidiyeköy arasında
işletilen, daha sonra
Zincirlikuyu’ya uzatılan “tercihli
otobüs yolu”dur. 1979 yılında
Taksim-Levent arasında da hizmet
vermeye başlamıştır. Bu
güzergâhın 2000 yılında hizmete
giren ve İstanbul metrosunun
belkemiğini oluşturan hat olması
oldukça manidar. Bugün metrobüs
dışında varlığını koruyan tek
tercihli yol, 1982’de açılan
Kadıköy-Altıyol hattı. 2012 yaz
aylarında Millet Caddesi’nde de
bariyersiz bir otobüs şeridi
oluşturulmuş ve bunun diğer
semtlerde de uygulanacağı İBB
tarafından belirtilmişti, ancak
devamı gelmedi (Milliyet 2012). 

10 İstanbul’da (yüksek kayıtdışılık
sebebiyle) tam sayısını kimsenin
bilemediği okul ve işyeri servisi de
var. Kayıt altındaki verilere göre,
2011 yılında 30.000’den  →

YİRMİ MİLYONLUK
TURİZM BAŞKENTİ:

İSTANBUL’DA
HAREKETLİLİKLERİN
POLİTİK EKONOMİSİ

169



Harita 1, 2013 yılı itibariyle İstanbul’un “hızlı ulaşım ağı” fotoğra-
fını çekiyor (s. 173). Haritada gösterilen B1 ve B2 banliyö tren hatları
Marmaray inşası sebebiyle en erken 2015’e kadar kapalı kalacak. İs-
tanbul nüfusunun ve iş alanlarının en yoğun olduğu bölgeleri birbirine
bağlayan ve yerine getirdiği omurga işlevi haritada açıkça görünen
Metrobüs’ ün raylı değil, lastik tekerli olması, dolayısıyla bu hattı kul-
lanmaya davet ettiği milyonlarca İstanbul sakini ve ziyaretçisine yet-
memesi mevcut haritanın en önemli problemini teşkil ediyor. Doğu-
batı doğrultusundaki çok sayıda küçük hattın Metrobüs dışında birbir-
leriyle eklemlenmemiş olmasının yanında, İstanbul’un kentsel hayatı-
nın tarihsel olarak yoğunlaştığı Marmara Denizi kıyıları ile gelişimin
ilerlediği kuzey bölgeler arasında bir bağlantının yokluğu da oldukça
çarpıcı. Böyle bir kenetleyici görevi olması beklenen M2 hattının kul-
lanıma açıldığı 2000 senesinden 2013’e kadar Haliç’i bir türlü geçe-
meyip, sadece kuzeyde Hacıosman istasyonundan güneyde Şişha-
ne’ye kadar yolcu taşıması ve bir aktarma noktasına dönüşmesi bekle-
nen Yenikapı’ya erişememesi, bu problemin temelini oluşturuyor. An-
cak M2’nin tam entegrasyonu sağlansa bile İstanbul’un kuzey-güney
doğrultulu bağlantılarının yetersizliği açık.13 Haritada gözlemlenebi-
len ve aslında bugünkü “kilitlenmiş” İstanbul’u yaratan tarihsel sorun-
larından bir diğeri de Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki farklılık. 

İstanbul’un bugünkü “hareketsizleşmesinin” ya da “kilitlenmişli-
ğinin” temel sebebi, modern kent planlamasının omurgası sayılabile-
cek “ızgara biçimli, birbirini kesen” caddeler ve metro hatları yerine,
boğazlı-haliçli-tepeli topografik yapısının kendisine dayattığı ve bi-
linçsiz politikacıların keyfi kararlarınca şekillenen “düz gitmeyen” ve
“birbiriyle kesişmeyen” caddeler ve (şayet mevcutlarsa) metro hatları-
dır. Kent tarihçilerinin ulaşabildikleri en eski İstanbul versiyonlarında
bile kentin anacaddesinin14 büyük bir Y çizerek yaklaşık olarak bu-
günkü Sultanahmet, Beyazıt ve Aksaray meydanlarını bağladığı düşü-
nülürse, İstanbul’da birbirlerine paralel giden ve kesişen yeraltı ve yer-
üstü yollar yapamama probleminin tarihinin oldukça eski olduğu gö-
rülebilir. Paris, Berlin, Londra, Moskova, Tokyo veya New York gibi
metro/ tren sistemleri gelişmiş tarihsel metropollerde ve hatta Mexico
City ve Yeni Delhi gibi kalabalıklığı ve sıkışıklığı İstanbul’a benzeti-
len Küresel Güney’in kimi yoksul kentlerinde bile “kent içinde belli
bir süre belli bir yönde yüründüğü takdirde bir metro durağıyla karşı-
laşma” ilkesi İstanbul için geçerli değil ve planlardan da anlaşıldığı
üzere böyle bir amaçtan bahsetmek de pek mümkün değil.15

Benzer bir zihniyet ve uygulama sorunu, görece yakın tarihlerde
imara açılarak (ya da gecekondulaşarak) nüfusu artan kırsal İstanbul’
da (örneğin Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Habibler, Başakşehir
gibi) planlama yapılarak, ucuz ya da maliyetsiz arsa bedelleri ödene-

→ fazla servis aracı ile, günde
yaklaşık 2 milyon kişi taşınıyordu
(IETT Stratejik Plan 2012).
İstanbul’da bir yerden bir yere
gitme tecrübesi olan hepimiz
“yoğun saatlerde” caddelerin
kenarlarında yolcularını bekleyen
servislerin yarattığı kaosu
biliyoruz. Saniye Dedeoğlu’nun bu
kitaptaki yazısı da İstanbul’da alt-
gelir düzeyinde çalışan kadınlar
açısından servis politikasının
bilmediğimiz anlamlarını açığa
çıkarıyor. 

11 İstanbul’da daha önce
kullanılan ve şu anda ulaşım
ağında görünmeyen tek araç sabit
hatlar üzerinde ilerleyen elektrikli
otobüs olarak da tanımlanabilecek
troleybüs. Tramvay ile otobüs
arası bu hibrid ulaşım formu
İstanbul’da 1984’te kullanımdan
kaldırılırken ben de dahil İzmirliler
1992’ye kadar troleybüse
binebildiler. “Havaray” da denen
“yükseltilmiş tren” (elevated rail,
monorail veya light rail ) ise
İstanbul’da kısa mesafeli aktarma
ve kavşak çözümleri dışında hiç
kullanılmadı. 

12 www.iett.gov.tr (Erişim tarihi:
12.6.2013). Tuhaf olan, metrobüs
açıldıktan bir yıl sonra, 2008’de
“Metrobüs konulu ilk bilimsel
toplantının İETT Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’nca
‘Kentiçi Ulaşımda Alternatif
Çözümler: Metrobüs’ başlığıyla,
Taksim Metrosunda”
gerçekleştirilmiş olması. Herhalde
tatmin edici bir çözüm
geliştirilememiş olacak ki,
Belediye Başkanı Kadir Topbaş
2013 yılına gelindiğinde “O kadar
yoğun ki artık metrobüsü metroya
çevirme zamanı geldi,” diyordu
(Habertürk 2013).  
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rek yerüstünden giden konvansiyonel banliyö treni hatları inşa etmek
yerine, uzun yıllar plansız büyümeye göz yumduktan sonra oluşan
kent azmanlarına “metro” götürme hırsında da gözlemlenebilir. Kent-
teki kültürel aktivitelerin, nüfusun, iş olanaklarının çok yoğunlaştığı
ve haliyle tren hatları ve sık istasyon binaları için arsanın hem bulun-
ması zor hem de kamulaştırma maliyetinin çok yüksek olacağı bölge-
lerinde metro tek ulaşım çözümü iken, daha ziyade küçük sanayi tesis-
leri ve toplu konut alanlarına tahsis edilen dış kentçikleri metropol
merkezine bağlamak için yapımı zor ve pahalı olan metroyu tercih et-
mek oldukça garip, anlaşılması zor bir tercih. Kent merkezindeki met-
ro günün (ve gecenin) hemen her saati yoğun biçimde kullanılıp, kent-
lileri ve ziyaretçileri kentin çekim noktaları arasında taşırken, dış böl-
gelerden merkeze gelen trenler sadece mesai saatleri eksenli yoğun-
luklar yaşar, günün büyük bölümünde seyrek seferlerle az sayıda yol-
cu taşırlar. Belki bir alternatif, pek çok şehirde de uygulandığı üzere,
şehir merkezinden uzak bölgelerde yer üzerinden giden tren hatları-
nın, merkezde yerin altına girerek metrolaşması (ve kesişmesi) olabi-
lirdi, ancak İstanbul’da bu yöntem de uygulanmadı. 

Benzer şekilde Marmaray adıyla birleşecek olan iki banliyö hattı-
nın da kentin merkezinde yerüstünde giderek tarihsel olarak yoğun
yerleşime açılmış semtleri ikiye bölmesi yerine, yeraltına alınıp met-
rolaşması, yukarıda kalacak boş alanın ve istasyonların da yeşil kuşak
ve kültür üniteleri olarak değerlendirilmesi önerisi de İstanbul Beledi-
yesi’nce reddedilmiş. Diğer bir deyişle Belediye, kentin konut ağırlıklı
dış bölgelerine yüksek maliyetlerle metro hatları inşa etmeye uğraşır-
ken, kent içinden geçen 76 kilometrelik tren hattını, görece daha dü-
şük bir maliyetle yeraltına almayı reddederek, çok sayıda mahalleyi
iki parçaya ayırmayı tercih ediyor. Belediye böyle bir tercih yaparak
hem kent boyunca uzanan bir “yeşil kuşak-kültür bandı” oluşturma
fırsatını kaçırmış, geçecek olan trenlerin yaratacağı gürültüyü ortadan
kaldırma imkânını kullanamamış, hem de bu kuşak boyunca oluşacak
kentsel katma değeri ıskalamış oluyor.16 Faaliyet göstermeyen bir
“yükseltilmiş tren” hattının nasıl kent içinde uzanan bir rekreasyon
alanına dönüştürülebileceği, New York’taki “High Line” denemesinde
görülebilir (Fotoğraf 2, s. 174). Mevcut yerüstü tren hatlarını ve istas-
yonlarını yeraltına alarak, gürültü ve hava kirliliğini azaltma ve kent
içinde kamusal alan yaratma çabasına da altı hatlı tren sistemini ve is-
tasyonu yerin altına taşınan Torino’daki Porto Susa Garı örnek gösteri-
lebilir (Fotoğraf 1, s. 174). 

İstanbul’un kent içi sıkışıklığının ötesinde, bugün insan ve ürün
akışlarının hâkimiyetinde, ulaşım-aktarma merkezlerinin kilit noktala-
rını teşkil ettiği bir metropol görüntüsü vermemesinin ve daha ziyade
kilitlenmiş, akışlara kapalı bir intiba uyandırmasının iki temel sebebi
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13 Örneğin çok büyük bir nüfusun
yaşadığı ve Büyükdere
Caddesi’nin altından geçen M2’ye
yakın sayılmayacak Sanayi
Mahallesi, Kâğıthane ve
Alibeyköy’ü kent merkezleri
sayılabilecek Beşiktaş, Taksim,
Eminönü ile Anadolu Yakası’na
bağlayacak bir raylı sistem
planının olmaması oldukça
düşündürücü. Tıpkı Anadolu
Yakası’nda en az 400.000 kişinin
yaşadığı Ataşehir’in raylı ulaşım
planlarının dışında bırakılması
gibi...

14 Bu Y şeklindeki “Mese”, 
4. yüzyılda imparator
Konstantinus’un inşa ettirdiği
başkentin anacaddesidir 
(Kuban 2004: 33). 

15 Metro sistemi İstanbul gibi
çok kötü olan başka şehirler de
var. Küresel Kuzey’de en dikkat
çeken örnekler Roma ve Los
Angeles iken,
azgelişmiş/gelişmekte
olan/yoksul bölgelerdeki sayısız
şehir (örneğin Rio ya da Kahire)
İstanbul’a benziyor. 

16 ulasimturkiye.com adlı
internet sitesinin “Marmaray
Projesi [İnşaat Süreci]” başlıklı
forumunda “trenseverler”, kent
plancıları ve ulaşım uzmanları bu
konuyu ve Marmaray’a dair diğer
olasılıkları Belediye’den, inşaat
şirketlerinden ve basın
açıklamalarından gelen bilgiler
ışığında etraflıca tartışıyorlar.
Marmaray, kısmen yeraltından,
çoğunlukla da yerüstünden
gidecek ve bu haliyle en çok
Almanya’daki S-Bahn yani 
“Stadt-Bahn” (Şehiriçi Tren)
kategorisine yakın sayılıyor.  →



var. Bunların birincisi çokboyutlu ve çokölçekli küresel bağlantıların
gerçekleşmesine olanak tanıyacak büyük yolcu gemisi ve kargo taşı-
macılığı (konteyner gemisi) limanlarının mevcut olmaması. Diğer se-
bep de İstanbul’un, havayolu taşımacılığını liberalleştirdikten sonra
artan yolcu ihtiyacına cevap verecek ve yeni nesil geniş gövdeli yolcu
ve kargo uçaklarının (800 yolcuya kadar kapasitesi olan Airbus 380 ve
Boing 787 Dreamliner gibi) sıklıkla inip kalkmalarına olanak tanıya-
cak, çok pistli “mega” havaalanlarına sahip olmaması. 

Deniz taşımacılığı konusunda, İstanbul’un mevcut iki limanından
Haydarpaşa kapanmaya mahkûm gibi dururken, Ambarlı’nın kapasite-
si itibariyle İstanbul’un sahip olduğu “küresel kent olma” hırslarına
yetmeyeceği açık, ancak kentin orta vadede limanlarını büyütme ko-
nusunda bir planı varmış gibi durmuyor. Marmara kıyılarında önce
Tuzla’da yapılması düşünülen büyük limanın Gebze’de inşası olasılı-
ğının ağırlık kazanmış olması da bunu doğruluyor. İstanbul’un Kara-
deniz kıyıları için ise böyle bir liman fikri zaten yok. Yakın coğrafya-
da, İzmir’in kuzeyindeki Çandarlı’da ve Tekirdağ’daki Barbados’ta
büyük birer konteyner limanı inşaatı sürüyor. Bu noktaların Anado-
lu’nun ve Trakya’nın denizyolu üzerinden dünya pazarlarıyla eklemle-
nen ithalat-ihracat kapısı olarak planlandığı söylenebilir. 

Yeşilköy’deki Atatürk, Tuzla’daki Sabiha Gökçen, Çatalca’daki
Hezarfen ve Çorlu’daki Tekirdağ Havalimanlarına ek olarak İstanbul’
un en kuzeyinde, Karadeniz kıyısındaki Yeniköy’de yeni ve diğerlerin-
den çok daha büyük bir havalimanı yapılması için ihaleye çıkıldı. Çok
tartışılan bu yeni havaalanı projesine aşağıda tekrar değineceğim, an-
cak önce İstanbul’un büyümesi, kalkınması ve hareketlilikler üzerine
yapılabilecek bir tartışmaya yer vermek istiyorum. 

Lokomotif İstanbul: Kalkınmalar 

İstanbul geçtiğimiz yüzyılın başında elektriklenen caddeleri, tramvay-
ları, kafelerine rağmen pek de zenginlik üreten, büyümenin lokomotifi
işlevi gören bir kent, gelişen bir sanayi merkezi resmi çizmiyordu. Kü-
çülen ve savaşlarda sürekli yenilen, dağılmanın eşiğinde bir imparator-
luğun başkenti, işgale uğramış bir siyasi merkez iken, ardından kuru-
lan yeni cumhuriyetin pek de sevmediği, ciddi nüfus kayıpları yaşa-
mış, özellikle de orta sınıf gayrimüslimlerin şehirden uzaklaşmasıyla
ciddi bir iktisadi ve kültürel krizin içine düşmüş, yoksullaşmış, ufalmış
bir görüntü arz ediyordu. Cumhuriyet hükümetinin önceliği Ankara’yı
“yoktan” var etmek, imar etmek, rejimin modernliğini ve rüştünü yeni
başkent vesilesiyle ispat etmekti (Şenol Cantek 2003; Keyder 2008). 

Oysa İstanbul, “o kadar büyük boyutlarda tasarlanmıştı ki, doğal
hinterland’ı hiçbir zaman onu beslemeye yetemezdi.” Aynı zamanda,

→ kentvedemiryolu.com internet
sitesi de hem kent ulaşımının raylı
sistemlerle sağlanması gerektiğini
savunan “pro-tren” bireyleri bir
araya getiriyor hem de “tren
mirasını” (örneğin Haydarpaşa
Garı) korumak için toplantılar ve
eylemler düzenliyor.

17 Çağlar Keyder de Osmanlı
İstanbulu’ndan bahsederken,
“şehrin hacmi tüm Ortadoğu ve
Balkanlar’daki rakiplerinin küçük
görünmesine sebep olurken,
imparatorluk zenginleri ile kent
sakinlerinin tüketim kapasiteleri
onu bölgenin en geniş pazaryeri
haline getirdi,” der (2008: 504).  

18 Dalan yakın dönemin en çok
tartışılan belediye başkanlarından
biri. Hali Unkapanı’ndan taşımak,
Anadolu Yakası’nda Marmara
kıyılarına ve Boğaz kıyısına yol
yapmak, Tarlabaşı’nda tarihi evleri
yıkıp semti ikiye ayıran bir
“bulvar” açmak, Üsküdar sahiline
yapılaşma izni vermek, İstiklal
Caddesi’ni araç trafiğine
kapatmak, Gökkafes ve Park Otel
garabetlerini onaylamak gibi çok
tartışılan ve genellikle kentte
onarılmaz yaralar açmış icraatları
var. “İstanbul’u yıkarak
güzelleştireceğiz” sloganını da
unutmamak lazım... Dalan’ın
öncüsü ise şüphesiz “geniş
bulvarlar açma” sevdasıyla
İstanbul’un tarihi bölgelerini bir
karayolu bataklığına çeviren, “yol
aşkına” bin yıllık deniz surlarını
yıktıran Adnan Menderes’tir. 
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Harita 1
“İstanbul Hızlı Ulaşım Sistemi”
Kaynak: İETT  

Harita 2
Olimpik İstanbul planları
Kaynak:
www.istanbul2020.com.tr 
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Fotoğraf 1
Yeni Porto Susa Garı inşası, Torino. 
Kaynak F. Ceragioli 

Fotoğraf 2
New York’taki High Line yeşil kuşağı.
Kaynak: thehighline.org 
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Fotoğraf 3
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
kaynak: www.idosb.org.tr 

Fotoğraf 4
Olimpik Haydarpaşa taslağı. Limanın, siloların
ve otogarın tümüyle kaldırıldığı görülüyor. 
Selimiye Kışlası ve Haydarpaşa Garı ise 
duruyor ancak kullanım amaçları belli değil.
Şehir Hatları vapurlarının Kadıköy seferlerinde
kullandığı koruyucu mendirek de kürekçilik 
sahası için iptal edilmiş. 
Kaynak: www.istanbul2020.com.tr  
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Fotoğraf 5
İstanbul United, 
Kaynak: www.istanbulunitedthemovie.com 

Fotoğraf 6
Taksim Meydanı ve tarihinin en
demokratik AKM’si.

Fotoğraf 7
Beyoğlu’nda göstericilere yoğun
biber gazı müdahalesi. 



“kalabalık nüfusu kenti büyük bir pazara dönüştürmüştü.” Doğan Ku-
ban’ın bu satırları aslında 15 yüzyıl öncesinin şehrine dair (2004:
30).17 Ama bu tarih içerisinde bu ifadelerin kıtlık, savaş, yağma gibi
istisna haller dışında hep doğru olduğunu, İstanbul’un her düzlemde
arzu üreten, nüfus çeken, ekonomik aktivite yaratan, kabına sığmayan,
etrafına borçlanan bir biçimde var olabildiğini biliyoruz. İster Doğu
Roma’nın başkenti olsun, ister Bizans’ın, ister Osmanlı’nın, isterse
Türkiye’nin en önemli kentsel merkezi olsun, İstanbul dönemine, tari-
hine, bağlamına göre hep büyüyor, hep büyüme üretiyor. Ancak elbet-
te bugün İstanbul’un karşılaştığı “yönetilemez” ve “sürdürülemez”,
içine de dışına da kendine de zararlı hale baktığımızda, tarihsel mua-
dillerinden çok ileride, çok daha derin sorunlara işaret eden, çözümü
çok daha imkânsız bir kentsel “düğüm”, kriz görüyoruz.

İstanbul, İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen on yıllarda ve özellikle de
1970’lerde hızla sanayileşti, bir atölye-fabrika-işçi sınıfı kenti halini
almaya en çok yaklaştığı bir dönemi yaşadı. Bu dönemde Türkiye’nin
toplam imalat sektörünün yarısından fazlası İstanbul’da konuşlanmıştı
(Keyder 2008: 511). Aynı sıralarda “İstanbul neredeyse tüm yeşil
alanlarını yitirerek boşluksuz bir doku oluşturan gecekondulu, dol-
muşlu ve işportalı ‘azman bir sanayi kenti’ kimliğindeydi” (Ünlü-Yü-
cesoy ve Güvenç 2010: 13). Türkiye 1980’den sonra neoliberalleşme-
ye başlayıp ithal-ikameci politikalara son verir, ekonomisini dünyayla
daha uyumlu, “liberalleşmiş” ve “açık” hale sokarken, 1984’te beledi-
ye başkanı seçilen ANAP’lı Bedrettin Dalan, kenti sanayi-sonrası dö-
neme taşıması beklenebilecek bazı ilk adımları attı. Örneğin Haliç’te-
ki deri fabrikalarını kapattı ve o bölgenin bugünkü kültür-bilgi-miras
temelli ekonomik yapısının temelini attı (Bezmez 2008).18 İstanbul’un
sanayisizleşmesi süreci 1990’larda hızlanarak devam etti. Bugün ken-
tin en merkezi noktalarında, Ortaköy’deki bir ilaç fabrikası dışında,
ağır sanayi kuruluşu kalmadı. Pek çok eski sanayi tesisi kâh yeniden
şekillendirilerek (örneğin eski Profilo buzdolabı fabrikasından dönüş-
türülen alışveriş merkezi ya da eski elektrik santralinden dönüştürülen
üniversite kampüsü ve müze gibi) kâh yıkılıp yeni binaların inşa edil-
mesiyle (örneğin Levent’teki ilaç fabrikasının yıkılıp alışveriş merkezi
yapılması ya da Mecidiyeköy’deki Tekel likör fabrikasının yıkılıp ye-
rine lüks konut inşa edilmesi) İstanbul’un sanayi-sonrası kentsel eko-
nomisindeki yerlerini aldılar.19

Ağır sanayileşme ve devletin müsamaha gösterdiği yasadışı gece-
kondulaşma sayesinde İstanbul’da bir nüfus patlaması yaşandı ve İs-
tanbul’da yaşayanların sayısı 2000 yılında 10 milyonu geçti (Özbay
2009). Eğitimli, orta sınıf İstanbullular yasalara göre imar edilmiş ma-
hallelerde, ruhsatlı apartmanlardaki dairelere sıkışmaktan bunalınca,
1980’lerin ikinci yarısından sonra “yeni” ancak İstanbul’un merkezin-

19 Sanayisizleşme kentin en
merkezi bölgelerinde
tamamlanmış görünse de, buraları
çevreleyen halkalarda sürüyor.
Örneğin Dragos’taki Tekel
fabrikası bir özel üniversiteye
kampüs olarak kullanması için
tahsis edildi. Masko, Modesa ve
Modoko gibi “mobilya sitelerinin”
de kademeli olarak kent dışına
taşınmaları ihtimali olduğu
biliniyor. Benzer şekilde bugün
“kent içinde” kalmış, konut
alanlarının arasına sıkışmış
görünen Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi için de spekülasyonlar
mevcut (Fotoğraf 3, s. 175). Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Dudullu ve İkitelli Organize Sanayi
Bölgelerini “bugünden yarına”
taşımak gibi bir planları olmadığını
kaydederken, “İstanbul’un sanayi
planı” değil İstanbul merkezli ve
Zonguldak-Eskişehir-Balıkesir-
Edirne uzantılı bir “Marmara
sanayi planı” üzerinde
düşünülmesi ve buralardaki üretim
tesislerinin hava-deniz-tren ve
karayolları ağlarına
eklemlenmeleri gerektiğini
belirtiyor; www.memurlar.net/
haber/342180 
(Erişim tarihi: 14.5.2013). 
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den hayli uzak mahallelerde (ve hatta ilçelerde) planlı-ruhsatlı sitelere,
örneğin Bahçeşehir’e, Ataköy’e, daha sonrasında da Kemerburgaz’a
taşınmaya başladılar (Ayata 2003, Bartu-Candan ve Kolluoğlu 2008,
Öncü 1997). Aynı sıralarda kentin eski, prestijli, karakteristik ancak
gözden düşmüş Kuzguncuk ve Cihangir gibi kimi muhitleri de “mute-
nalaştırma” denilen bir yenilenme ve yeniden sahiplenme sürecinden
geçerek fiziksel olarak “temizlenip” güzelleştiler, sınıfsal olarak da
üst sınıfların (ve İstanbul’da yaşayan yabancıların) mülkiyetine ve kul-
lanımına girdiler (Bartu 2000, Behar ve İslam 2006).

Bugün İstanbul ekonomisi finans ve borsa, bankacılık, sigortacılık,
kültür endüstrileri (yayıncılık, sanat fuarları, galericilik, sergi, kon-
ser), radyo-televizyon ve sinema, internet ve bilişim, turizm ve yeme-
içme, reklamcılık, tasarım gibi başat “yeni ekonomi” sektörleriyle sa-
yıları yüzü aşan alışveriş merkezleri (ve az sayıdaki “bulvar mağazala-
rı”) ile büyük bir gelişme gösteren (ve küreselleşen) perakende endüs-
trisiyle tüketim ve ticaret merkezli bir görünüm sunuyor.20 Bu sanayi-
sonrası kentsel ekonomi tahayyül edilirken onunla iç içe geçen, pek
çok örnekte de onu tahkim eden konvansiyonel “iş merkezleri” (özel-
likle küresel şirketlerin ülke ve daha geniş bölge merkezleri, head-of-
fice’ler) hız kesmeyen inşaat sektörü ve işçi ölümleri haricinde çok
gündeme gelmese de tersanecilik ve gemi imalatı unutulmamalı. Di-
ğer bir deyişle 2000’lerin İstanbul’u tarım, imalat sanayi ve madenci-
lik gibi bazı sektörler dışında, geniş bir ekonomik yelpazede değer
üreten bir büyüme ve kalkınma lokomotifi işlevi görüyor.21

İstanbul’da, özellikle de merkezinde kümelenen ekonomi, kentsel
veya ulusal uzantılardan çok, geniş bir coğrafi bölgeye, nadiren de kü-
resel ağlara eklemleniyor. Bu çerçeveden bakıldığında “hareket halin-
de” olan ekonomik sektörler ve bu alanlarda iş yapan ekonomik aktör-
lerin22 varlığı yadsınamaz. Bu post-endüstriyel, “yeni ekonomi” ken-
tinde eskisi kadar dikkat çekmese de hâlâ ciddi bir kayıtdışılığın varlı-
ğından da söz etmek mümkün. Sadece vatandaş olanların, kayda gir-
meden yaptıkları alışverişler ya da belirli meblağların kâğıt üzerinde
gerçek değerlerden düşük gösterilmesi değil; aynı zamanda İstan-
bul’da bulunduğu resmi otoritelerce bilinmeyen nüfusların burada yap-
tıkları her türlü iktisadi faaliyet de, İstanbul’un kayıtdışı ekonomisinin
bir kalemini oluşturuyor.23 “Dindar” ya da “İslami” ekonominin de,
Anadolu’nun yükselen muhafazakâr girişimcileriyle yoğun temasta ol-
makla birlikte, İstanbul’da konumlandığını gözden kaçırmamak
gerek.24

2000’lerin İstanbulu’nun büyüme ve kalkınma stratejilerinin biri,
belki de en başta geleni, turizmi geliştirmek. İstanbul’u bir yıl içinde
ziyaret eden turist sayısı, her ne kadar hesaplamalar güvenilmez ve tu-
tarsız olsa da, sekiz ila dokuz milyon civarında. Bu elbette, örneğin
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20 Spor, özellikle de futbol
ekonomisi de İstanbul’un yarattığı
ciddi değerlerden. Ülkenin en
büyük üç futbol takımı İstanbul’da
ve toplam 178.000 koltuklu
Atatürk Olimpiyat, Fenerbahçe
Saraçoğlu ile Galatasaray Arena
stadyumlarına ek olarak, 42.000
kişilik yeni Beşiktaş İnönü Stadı
inşası da devam ediyor. İstanbul
üç büyük kulüplü bu futbol
ekonomisi potansiyeliyle en az
dört büyük takıma ev sahipliği
yapan Londra’dan sonra Avrupa’da
ikinci şehir olarak kabul edilebilir.
Ancak Türkiye’nin görece yoksul
bir ülke olması, bilet fiyatlarının
ucuzluğu ve lisanslı forma
satışlarının düşüklüğü, iki büyük
takımlı kimi kentlerde görülebilen
(örneğin Madrid ya da Roma)
ölçekte yüksek cirolu bir “kentsel
spor ekonomisinin” tetiklenmesini
engelliyor. İstanbul’da devlete ve
belediyelere ait pek çok diğer spor
tesisinin yanında Ataşehir’de
15.000 seyirci kapasiteli bir
basketbol sahası da yakın tarihte
inşa edildi. Bu salon da tıpkı
futbol stadyumları gibi sık sık
konserler ve diğer etkinlikler için
de kullanılıyor. İstanbul’da üç
büyük spor kulübünün lisanslı
formalarını ve aksesuarlarını
sattıkları 110’dan fazla mağazaları
da var.

21 David Grazian’ın Philadelphia
özelindeki ifadeleri günümüz
kentlerinin içinde oldukları süreci
özetliyor: “Yirminci yüzyılın son on
yılları kent hayatının
örgütlenmesinde çok önemli bir
değişikliğe işaret eder, özellikle de
Philadelphia gibi eskiden
endüstriyel imalat sektörüyle
tanınan kentler, eğlence, güzel
zaman geçirme, turizm ve
profesyonel iş seyahatlerinin



Paris’in 60 milyonuyla kıyaslandığında çok düşük bir rakam olsa da,
İstanbul’un on sene önce yılda sadece iki-üç milyon ziyaretçi çektiği
düşünüldüğünde büyümenin çarpıcılığı daha kolay anlaşılır. İstan-
bul’a gelen turistler, kamuoyunda mevcut önyargının aksine en çok
Almanya, Rusya, ABD, Fransa ve İngiltere’den geliyorlar ve Suudi
Arabistan ile İran gibi Ortadoğu ülkelerinden gelenler nispeten olduk-
ça az sayıda. Diğer bir deyişle Ortadoğulu turistlerde son on yılda bir
artıştan bahsedilebilecekse bile, İstanbul’un esas turistleri ezici çoğun-
lukla Batılılar.25 2010 yılında 60.000 civarında olan İstanbul’un yatak
sayısı 2013 Temmuz ayı itibariyle 80.000’i aşmış. Bu her ne kadar İs-
tanbul’un halihazırda yıllık turist potansiyelinin yaklaşık otuz milyon
civarında olduğunu, dolayısıyla an itibariyle potansiyelinin üçte birini
bile kullanamadığını belgelese de, hem yıllık turist sayısında son on
yılda görülen büyük artış, hem yatak sayısının sadece son üç yılda bile
yüzde otuzdan fazla artması, hem de küresel medyada İstanbul’un
“görülmeye değer”, cool ve hip, “rafine zevklere hitap eden”, “alterna-
tif sanatın merkezi” bir yer haline dönüştüğüne dair haberler ve yo-
rumlar (örneğin Boland 2011) turizm-merkezli bir kalkınma-büyüme
planının daha da serpileceğinin, kentin en azından merkezi çekirde-
ğinde hâkim olabileceğinin ipuçlarını veriyor. 

Doğan Kuban (2004: 414) “1967’de İstanbul’un metropoliten alanı
kent merkezindeki 50 km çapında bir daire ile tanımlanmıştı, ama bu
daha geniş kapsamda Bursa, Adapazarı, Tekirdağ bölgeleri arasındaki
toprakların da İstanbul metropolünün kentle birleşmiş hinterlandı ol-
duğu kabul ediliyordu,” diyor. Bugün, İstanbul’un hinterland’ından
anladığımızı haritalandırmak için Haydarpaşa ile Topkapı Sarayı ara-
sındaki noktayı merkez alarak çizilecek daire, muhtemelen bundan
çok daha geniş bir çapa sahip olmak zorunda olacaktır. Daha önemlisi
kenti kuzeye taşıma, ya da Kuzey Ormanları’nı kentin içine dahil etme
kararlılığındaki projelerin hayata geçişiyle orantılı olarak, çizilecek
dairenin merkezi de İstanbul’un gelişmesinin tarihsel merkezi olan
Boğaz’ın Marmara Denizi ile buluştuğu noktadan kuzeye kayacak. 

Aşağıda İstanbul’a dayatılan26 mega-projelere değineceğim. Ama,
anlatılanlardan ve gösterime sokulan amatör-işi sunumlardan anladı-
ğımın, kısaca İstanbul’un kuzeyine ilerleyen, ABD’deki kimi benzerle-
ri gibi (örneğin Los Angeles) kentin arz-talep-ekonomi-büyüme ekse-
ninde tabiri caizse “doğal” haliyle büyümesinin sınırlanmaması, ya da
daha doğrusu, büyük ölçekli müdahalelerle hızlandırılması olduğunu
söylemeliyim. Diğer bir deyişle İmre Azem’in belgesel filmi Eküme-
nopolis’te detaylarıyla anlatıldığı gibi, aslında Boğaziçi Köprüsü’nü
inşa etmek, ikinci ve üçüncü köprülerin de inşasına davetiye çıkarmak
demekti. Açılan yolun kendi kentini ürettiğini ve ikinci köprünün kul-
lanıma girmesini takip eden 90’lı yıllarda Zekeriyaköy, Çekmeköy,

merkezlerine dönüştü. Kent
merkezleri ve kamusal alanlar,
Amerikan şehirlerinin 1990’larda
tecrübe ettikleri kentsel
rönesansı, alışveriş merkezleri,
lider (flagship) mağazalar ve
kültürel etkinliklerle bünyelerine
taşıdılar” (2008: 6-7).

22 Bu tabir oldukça geniş bir
skalaya atıfta bulunuyor. Düzenli
aralıklarla Türkiye’ye gelip
mağazaları ve lojistik trafiğini
denetleyen Avrupalı bir tekstil
şirketinin üst düzey temsilcisi de,
çok düşük paralar için kayıtdışı
yollarla İstanbul’a gelip hasta
bakan Moldovalı da bu açıdan
bakınca aynı hareketliliğin ve
kenetlenmişliğin tezahürleri olarak
göze çarpıyorlar.  

23 Örneğin sosyolog Didem
Danış, İstanbul’daki Afrikalı kaçak
göçmenlerin eskiden daha ziyade
Tarlabaşı çevresinde yaşadıklarını
ve ekonomik faaliyetlerini bu
bölgede yoğunlaştırdıklarını,
ancak “kentsel dönüşüm”
çerçevesinde oradan çıkarıldıktan
sonra Samatya, Kurtuluş ve
Dolapdere’ye kaydıklarını söylüyor
(2013). 

24 Duygu Salman’ın bu kitaptaki
yazısı İslami bankalarda çalışan
kadınların yaşadıkları ikilemlere
dikkat çekerken, kent
ekonomisinin aktörlerinin pek de
göze batmayan bir grubunu
gündeme getiriyor. 

25 Bu bilgiler İstanbul Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü’nün düzenli
yayınladığı istatistiklerden:
www.istanbulkulturturizm.gov.tr.
Nedeni açıklanmasa da, bu
verilerde ayrı bir bölüm “Arap
Ülkelerine” ayrılmış ve İsrail  →
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Ümraniye, Kavacık gibi merkezlerin27 nasıl da eskiden orman olan
alanları yuttuğuna sessiz kalındığını unutmazsak, İstanbul’u iki dev,
tümüyle kentleşmiş yarımadadan mürekkep bir metropole dönüştüre-
cek tarihsel izleği daha açıklıkla kavrayabiliriz. Bu İstanbul Marmara’
dan Karadeniz’e kadar kesintisiz kentleşmiş, ormanlarını göstermelik
küçük parklar dışında kaybetmiş, suyu tümüyle Trakya ve Bolu’dan
getirilen, 20 milyon kişinin yaşadığı bir “bölge-şehir” olacak.28

1990’larda hâkim olan “küreselleşen kent İstanbul” (örneğin Key-
der ve Öncü 1993) ya da 2000’li yılların popüler “neoliberal şehir” tar-
tışmalarını (örneğin Aksoy 2008) belki de 2010’lar ve sonrasında
“mega-kent” ya da “bölge-kent” İstanbul ekseninde yürütmek zorunda
kalacağız. Bu süreçte İstanbul’un önünde iki temel problem olacağını
düşünüyorum. 

Bunlardan birincisi, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi ile bir-
leştiği bölge etrafında (tam olarak tarihi yarımada, Taksim, Galata,
Karaköy, Haliç ve Boğaz kıyıları, Üsküdar kıyısı, Kadıköy ve Adalar)
Çağlar Keyder’in “Avrupa modeli” dediği yapılanmaya benzeyen, bir
kültür-sanat-miras-turizm-yaratıcı ekonomi bölgesi oluşturmak. Gez-
meye, görmeye, eğlenmeye, yemeye içmeye, “kültür ile dolmaya” ve
“artistik bir hava teneffüs etmeye” gidilecek, “dünya vatandaşlarına”
ilham verecek bu bölge, haliyle (şu andakinden de fazla sayıda) otel,
restoran, kafe, alışveriş ortamları, müzeler, “sergilenebilir” tarihi eser-
ler, sanat fuarları ve bienalleri, festivaller ile dolu olacak. Bu bölgede-
ki konut alanları da, eski ancak sağlam “tarihi” binaların restorasyonu
ve kalanların da yıkılıp yenilenmesiyle, görece küçük, az odalı (dola-
yısıyla “büyük” olması salık verilen ailelere pek de hitap etmeyen) ve
epeyce pahalı (haliyle üst sınıfların ve yabancıların yaşayacağı) özel-
liklerde yeniden yapılanacak. Öte yandan kentin geride kalan büyük
coğrafi kesimi ise “cami-alışveriş merkezi-siteler” ekseninde birbirini
tekrar eden orta ve alt-orta sınıf yerleşimlerinin otoyollar, metrolar ve
metrobüsler ile birbirine (ve kentin “efsunlu” merkezine) bağlanma-
sından oluşacak.29 Başka bir deyişle, İstanbul’un kentsel nüfusunun
çoğunluğu, coğrafi alanın büyük kısmını “sıkışık nizam” işgal eden,
sosyalleşme olanakları ve kent içi hareketlilikleri görece az bir “çalı-
şan aileler” ordusuyla dolacak. Bu anlamda İstanbul’un ve onu yöne-
ten karar-verici seçkinlerin önündeki temel problemin nitelik ve nice-
lik açısından hayli farklı bu (en az) iki kenti bir arada, yumuşak geçiş-
lerle tutmak, birbirinden tümden kopmadan yan yana yaşamasını sağ-
lamak olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un tartışmalı tarihselliği ve
zor topografik yapısına ek olarak Türkiye toplumu ve ekonomisinin
pek de öngörülemeyen dönüşümlerini beraber düşündüğümüzde, ben-
zer kentsel bölgeleri (örneğin Londra’yı ya da Paris’i) “örnek” ya da
“model” olarak alamayacak; aynı minvalde, Asya’da yükselen lojistik

→ (muhtemelen “Arap”
sayılmadığı için) bu listeye dahil
edilmemiş. Ancak Araplardan
ibaret olmadığını bildiğimiz Irak
gibi bazı ülkelere de bu
homojenleştirici başlık altında yer
verilmiş. Arap ülkelerinden gelen
turist sayısının Ramazan ayı
dışında hep artmakta olduğu da
özellikle müjdelenmiş. İç savaş
yaşayan Suriye’den İstanbul’a
turist olarak geldiği belirtilen
kişilerin (Ramazan’da bile) sürekli
artıyor görünmesi de verilerin
güvenilirliğinin sorgulanmasına
neden olabilecek bir başka emare. 

26 Dayatma derken tasarlanma
ve projelendirilmeyi kastediyorum.
Yoksa belki halkoyuna sunulsa,
buradan bakınca İstanbul’un
başına tebelleş olmuş keyfi
“dayatmalar” gibi görünen bu
projeler, büyük destek alır.

27 Bu süreci en iyi gösteren
örnek belki Acarkent Sitesi’dir.
1990’da inşasına başlanan ve
ormanlık bölgeyi yasadışı bir
biçimde imara açan bu binlerce
konutluk proje, eski bir Çevre ve
Orman Bakanı tarafından
“İstanbul’un yüzkarası” olarak
nitelendirilmesine (Hürriyet,
24.11.2006), daha eski bir bakanın
orada 13 villasının olduğunu
söyleyebilmesine (Milliyet, 26.11.
2006), projenin defalarca
mahkemelik olup yıkım kararı
alınmasına, TMMOB bildirilerine
rağmen hiçbir yeri yıkılmadan
hayatına devam edebilmesiyle
İstanbul’un geleceğini gösteriyor
olabilir. Acarkent bariz bir
yolsuzluk ve usulsüzlük örneği
olmasından çok, orman alanının
ranta nasıl tahvil edilebileceğinin
ve neticede “yapılanın
yıkılmadığını” belgeliyor oluşuyla
geleceğin İstanbulu için bir nevi
distopya işlevi görüyor.  
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süper-şehirler (örneğin, Şangay ya da Hong Kong) ligine de girmesi
imkânsız, ancak kendi yaratıcı formüllerini ve demokratik çözümleri-
ni geliştirerek daha yaşanabilir bir yere evrilebilme şansı olan bir kent-
sellikten bahsetmiş oluyoruz. 

Bu da İstanbul’un önündeki ikinci temel sorunu gündeme getiri-
yor: sürdürülebilirlik.30 İstanbul’un gerek tarih-turizm-kültür eksenli,
gerek buna bağımlı tüketim-oyun-eğlence merkezli, gerek finans-ban-
kacılık-bilgi ekonomisi temelli, gerekse de çeperlerine ya da uzakları-
na konumlanan sanayi odaklı büyüme planları ve kalkınma stratejile-
rinin, son yirmi yılda ana akım haline gelen sürdürülebilirlik kavramı-
nın beş temel bileşenini (yani ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve
siyasi sürdürülebilirliği) sağlaması, hatta belki de garantilemesi gere-
kiyor. Paralel bir anlamda “yeni” İstanbul bölge-kentinin, iktisadi
krizlere dayanıklı ve eşit dağılımlı bir biçimde zenginleşebilen, top-
lumsal muhalefeti güç yoluyla bastırma yoluna gitmeden demokratik-
leşebilen, tektipleşmeye ve farklılığı yok etmeye yeltenmeyen çoğul
bir kültürel yapı tesis edebilen, doğal kaynakları kurutmayan ve kirli-
liğe sebep olmayan “alternatif” ekolojik hayatlar geliştirebilen, istik-
rarlı ancak keyfi ve popülist tercihlere tevessül edilmeyen bir siyasi
yapıyı oluşturup devamlı kılabilmesi gerekiyor. Bir sonraki bölümde
değineceğim “mega projelere” yakından bakmak ise İstanbul’un ön-
görülebilir geleceğinin bu ilkelerle uyuşmadığını, hiç de sürdürülebilir
bir mega-kent (şayet mümkünse) izlenimi uyandırmadığını gösteriyor. 

Olimpik İstanbul: Projeler

İstanbul’da sanayisizleşmenin hız kazandığı, küreselleşme dinamikle-
rine uyum sağlama hevesinin yeşerdiği, neoliberal belediyeciliğin te-
mellerinin atıldığı, yıkma ve yapma arasında kuralları ve sınırları pek
de belli olmayan “işbitirici” bir girişimciliğin galebe çaldığı 1980’ler-
den beri önerilen, düşünülen, gerçekleştirilen ya da hâlâ inşa halinde
olan tüm “mega projelerin” hareketlilikle ilgili olduğunu söylemek
yanlış olmaz.31 Hemen akla gelebilecek olan örnekler arasında FSM

Köprüsü, Sabiha Gökçen Havaalanı, Marmaray ve metro inşaatları,
üçüncü havalimanı, üçüncü Boğaz köprüsü, Boğaz altından lastik te-
kerlekli araç geçişi tüneli, İstanbul’un Ankara’ya bağlanması için hızlı
tren hattı, İstanbul’un Bursa bağlantısının kolaylaşması ve hızlanması
için İzmit körfez köprüsü ve otoyolu, Boğaz’ın batısına açılması iste-
nen bir deniz kanalı, Haydarpaşa garının otelleşmesi ve limanının da
yolcu (kruziyer) limanına dönüşmesi zikredilebilir.32

Gerçekleşmiş ya da inşa halinde olan tüm bu büyük bütçeli proje-
lerin bir kent olarak İstanbul’un bütünlüğü, büyüklüğü, sınırları, anla-
mı, kültürü ve geleceği üzerinde ciddi etkileri olduğu kesin. Ben bu

28 Dolayısıyla ben İstanbul’un
nüfus artış hızının düşeceğini,
İstanbul’un Anadolu’nun kırsal
kesimlerinden kopup gelen
göçmenler için eskisi kadar çekici
olmayabileceğini, emekli olanların
da kentten ayrılıp güney
sahillerine taşınabileceklerini
öngören Çağlar Keyder’den (2008:
522) biraz farklı düşünüyorum.
Belki köyden kopanlar değil, ama
eğitim almış ve küçük şehirlerde
yaşayanlar için İstanbul’un
bugüne kadar olduğundan da
çekici (ya da “yaşaması elzem”)
bir mega-kent halini
alabileceğinden, bunun yanında
daha önceki örneklerde
bahsettiğim gibi her toplumsal
sınıftan yabancının da yaşamak ve
çalışmak isteyebileceği bir yer
haline gelebileceğinden
çekiniyorum. Örneğin şu anda
kentte var olan, sayılarının
artacağını bildiğimiz, çoğunluğu
kurulma ve emekleme
aşamasındaki 45 üniversitenin
yaratacağı öğrenci, araştırmacı ve
akademisyen trafiği, benzer
şekilde 600’e yakın hastanenin
hasta-doktor hareketliliği (ve artan
tıbbi turizm yatırımları) ve bir
sonraki bölümde değineceğim
mega-projeler, bence İstanbul’un
mevcut coğrafi ve kentsel
kategorilerden uzaklaşarak
oluşturacağı “bölge-kent”in
altyapısını oluşturuyor. Bu bölge-
kentin, Keyder’in İstanbul için
öngördüğü “Avrupa modelini” de
(zengin, gösterişli, ”görülmeye
değer” merkez; orta sınıf
konutların, alışveriş merkezlerinin
ve ofis binalarının doldurduğu bir
orta kuşak ve en dışarıda
bulunulan yere ve tarihselliğe göre
değişen sınıfsallıklarda konut
alanları) aşarak, stratejik →
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projelerin hepsine birden bakıldığında, bir önceki bölümde aktardı-
ğım ikiliğin izlerinin sürülebileceğine inanıyorum. Bu yazının başlı-
ğındaki çelişki de aynı ikiliğe gönderme yapıyor: İstanbul’u yeniden
şekillendirme imkânını elinde tutan ve Çağlar Keyder’in (2010a) de
altını çizdiği gibi kuvvetli yetkilere sahip Büyükşehir Belediyesi ile
Ankara bürokrasisinin ve gücünün birlikteliğinden oluşan karar-veri-
cilerin İstanbul’un mevcut halini koruyarak, güzelleştirerek, müref-
fehleştirerek, ziyaret edilecek, para harcanacak, ünlü bir dünya kenti
yaratma hevesi ile 20 milyon kişiye ev sahipliği yapacak, büyük ço-
ğunluğunu monoton toplu konutların ve orta sınıf sitelerinin oluştur-
duğu, alışveriş merkezleri ve otoyollarla damarlanan, ülke ekonomisi-
nin can damarı bir finansal-lojistik merkez oluşturma fikri arasındaki
gidiş-gelişi. Bu kafa karışıklığını, bir nebze de olsa, Harita 1’de göste-
rilen ve “birbirini tutmaz” ulaşım sistemleri ile önerilen projeler ara-
sındaki uyumsuzlukta, acelecilikte, “iyi düşünülmemişlikte” de gör-
mek mümkün. 

Gelecek vizyonuna ve somut projelendirmeye (ve orta-kısa dö-
nemde seçim sonuçlarına yönelik yatırıma) dair bu ikiliği aşmanın yo-
lu, tıpkı Erzurum’un 2011 Kış Oyunları ve İzmir’in 2020 Expo adaylı-
ğı gibi (2015 için başvurusu da reddedilmişti), İstanbul’da da küresel
ölçekli “mega hadise” (mega event) konuk etme olarak formüle edil-
mişe benziyor. Bu fikir 1980’lerden sonraki dönemde akıllara ilk kez
1996’da İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler-Habitat
konferansıyla gelmiş ve bir süredir devam etmekte olan Cihangir’in “te-
mizlenerek” mutenalaştırılması bu noktada sürat kazanmıştır. 2004’te-
ki NATO toplantısının yanında ilk ve son kez Eurovizyon şarkı yarış-
masını konuk eden İstanbul, “tüm Avrupa’ya” canlı yayın “yapabile-
ceğini” bir kez daha kanıtlamıştı. Elbette bu eksende gerçeklesen bir
diğer faaliyet de 2010 Avrupa Kültür Başkenti payesini Essen ve Pécs
adlı iki küçük şehirle paylaşmasıydı. 

2010 Kültür Başkentliği kapsamında yapılanlar ve yapılamayanlar,
gerçekleşen veya bürokrasinin çarkları arasında kaybolup hayal kırık-
lığı üreten projeleri yeniden düşünmek elbette önemli (Göktürk ve diğ.
2011). İstanbul’u bir kültür ve sanat kenti olarak tahayyül etmenin ve
bu minvalde gündelik hayatımızı ve kent kamuoyunun gündemini
meşgul eden Emek Sineması’nın yıkımı, AKM’nin kapalı tutulması,
Maslak’ta inşa edilen ancak tamamlanamayan kültür merkezi gibi ol-
dukça kötü örneklerin yanında İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Ka-
dıköy Süreyya Operası gibi olumlu gelişmeleri bir arada düşünmenin
faydaları bariz.33 Ancak kültür başkentliğinin tıpkı diğer organizas-
yonlar gibi geçici ve pek de etki bırakmayan bir girişim olduğu söyle-
nebilir. İstanbul’u derinden dönüştürmeye, namlı bir dünya kenti kıl-
maya, müslüman coğrafyanın merkezi olduğunu tescillemeye, yukarı-

→ noktalar ve bağlantılar
arasında gelişen kendi merkezleri
ve “çevre”leri olan kentçikler
doğuracağını, Doğu ve Batı
İstanbul yarımadalarının,
bugünkünden bile daha karışık ve
“lokalize olmuş” bir sınıfsal yapı
sunacağına inanıyorum.  

29 Metrobüs hattı boyunca,
Beylikdüzü-Tüyap’tan
Söğütlüçeşme’ye gelen biri, bu
kentsel yapının İstanbul’da zaten
teşekkül ettiğini gözlemleyebilir.  

30 Bu kitabın üçüncü
bölümündeki yazılar, bu konuyu
etraflıca tartıştıkları için burada
detaylarına girmeyeceğim. 

31 2000’ler şehirciliğinin çok
tartışılan ve en göz önünde olan
konularından birisi olan mega-
projelerin kent çalışmaları
literatüründe henüz yeterince
irdelendiğini söylemek güç.
Gerardo Del Cerro Santamaria’nin
kitabı (2013), İstanbul
Çalışmaları’nın da gündeminde
olması gereken bu konuyla ilgili
oldukça geniş bir açıdan,
karşılaştırmalı örnekleri bir araya
getiren önemli bir derleme. 

32 Suyun ve kanalizasyon
atıklarının kente girmesi ve
çıkması ile kent içindeki
dolaşımları da hareketlilikler
perspektifinin ilgi alanına giriyor.
Bu anlamda İstanbul’a şehir
dışından içme suyu getirme,
Boğaz’ın iki yakası arasında su
nakliyatına elverecek boru hattı
kurma ve Karadeniz’den Haliç’e
temiz deniz suyu taşıma gibi
önemli projelerin yapılmış ve
yapılmakta olduğunu unutmamak
gerekir. 
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da belirttiğim kentsel ikiliği aşmaya dair en büyük çabanın ise olimpi-
yat adaylığında düğümlendiği görülebiliyor. 

İstanbul daha önce dört kez olimpiyatları gerçekleştirmek için
aday oldu. Her yeni başvuruşunda iddiasının arttığını, hedeflerinin bü-
yüdüğünü, hırslarının berraklaştığını söyleyebiliriz. Bu noktada, 2020
oyunları için diğer iki aday olan Madrid’in ve Tokyo’nun varsayılan za-
yıflıkları ve avantajları ile İstanbul’un seçimini kolaylaştırması umu-
lan “kent-dışı” (örneğin, müslüman ülkede hiç olimpiyat düzenlenme-
miş oluşu,34 Türkiye ekonomisinin düzenli büyümesi gibi söylemlere)
değinmeyeceğim ve yalnızca, olimpiyat adaylığı sürecinin İstanbul’a
ve özellikle de birbiriyle çelişiyor gibi görünen iki kentsel hedefe (ta-
rihin ve kültürün başrolde olduğu bir turist şehrine karşılık yoğun nü-
fuslu, sıkışık bir ekonomik-lojistik merkez) yönelik ne gibi söylemler
ve tasavvurlar içerdiğine göz atacağım.35

İstanbul’un kendini tanıtmak ve olimpik adaylığını kuvvetlendir-
mek için bir internet sitesi vardı.36 Bu sitede kentte mevcut olan, daha
çok da olimpiyatın burada düzenlenmesine karar verilirse inşa edile-
cek olan spor tesislerinin sunumu, İstanbul’un yüzeysel bir tanıtımı ve
“Neden İstanbul?” sorusuna cevap teşkil edecek açıklamaların yer al-
dığı bölümler vardı. Önerilen ve bir kısmının fiziksel ve coğrafi koşul-
ları dikkate almadan, çalakalem çizildiği öne sürülerek eleştirilen in-
şaat projelerinde (Harita 2, s. 173) ağırlığın Avrupa Yakası’nda oldu-
ğu, hatta Boğaz kıyısındaki Haydarpaşa yapılaşmasını saymazsak,
Asya Yakası’nda kent içinde yeni spor tesisi inşasının hiç öngörülme-
diği görülebilir. Diğer bir deyişle “kıtaları ve kültürleri birleştirme”
(“köprüleme”?) iddiasıyla olimpiyat yarışına giren İstanbul, kazanma-
sı halinde, Avrupa-merkezli bir olimpik tesisleşme sunacaktı.37 Harita-
daki yedi bölgede listelenen 34 yapıdan, halihazırda mevcut olanlar
sadece Olimpiyat Stadı (1), Seyrantepe Stadı (33), Ataköy Marina
(18), Kadıköy Stadı (29) ve Ataşehir Arena (34). Dolmabahçe Stadı
(23) halen inşa halinde ve planlarda üstü kapalı olarak gösterilen Ce-
mil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun üzeri (henüz) kapalı değil. 

Ancak önerilen bu projeler bütününün en dikkat çeken ve tartışmalı
kanadı şüphesiz altı numaralı dairedeki 24-27 numaralı yapılar. Bunlar
şu anda Haydarpaşa Limanı ve Gümrüğü, Haydarpaşa Garı ve tren de-
poları ve Harem Otogarı olarak kullanılan bölgede inşa edilmesi öneri-
len Boğaziçi Stadı, Okçuluk Parkı, deniz üzerinde yapılacak Kürek
Merkezi ve plaj voleybolu stadı. Boğaziçi Stadı’nın 70.000 kapasiteli
olacağı belirtilmiş. Diğer üç tesiste de toplamda 30.000 koltuk öngörü-
lüyor (Fotoğraf 4, s. 175). Planlara göre stadyum, olimpik oyunlardan
sonra sökülerek 20.000 kapasiteyle eğlence amaçlı hizmet verecek-
ken, diğer üniteler kaldırılacak.

“Liman Kümesi” (Port Cluster) olarak nitelenen Olimpik Haydar-

33 Bugün geriye dönüp
baktığımızda, İstanbul gibi tarihsel
anlamda Roma’nın dengi olan,
kendini yeniden konumlandırmada
Paris ve Londra ile kıyaslanan bir
megapolün, nüfusu 50 binlerde
seyreden adı duyulmamış
kasabaların bile taşıyabildikleri bu
payeden ne sebeple bu kadar
heyecanlandığını, hangi
gerekçeyle akademisyenlerin ve
gazetecilerin bu konuya bu kadar
mesai harcadıklarını, söz
ürettiklerini düşünmek de oldukça
ilginç. Belki de Eurovizyon
yarışmasında birinci gelinince ya
da milli futbol takımı bir
müsabakada galip gelince
hissedilen kolektif coşku,
entelektüeller nezdinde bu şekilde
bir kanal bulmuş oldu.  

34 Bu başlıklar aynı zamanda
“kenti markalaştırmak” ya da
“kenti pazarlamak” şeklinde
özetlenebilecek akımlara dair bir
yorum da gerektiriyor. Daha sarih
bir ifadeyle, İstanbul’un kurgusal
kimliğinin hangi özelliklerinin öne
çıkarılması gerektiği ve
İstanbul’un küresel tanınırlığının
ve bilinirliğinin hangi eksenlerde
tanımlanacağı sorusuna
verilebilecek cevapların ticari bir
mantıkla, kenti “kâr etmesi
beklenen bir şirket” gibi okuyarak
“ne kadar çok turist çekeriz” ve “o
turistlere ne kadar para harcatırız”
soruları odağında gelişen bir
pazarlamacılık anlayışını
benimsemeyi gerektiriyor. New
York örneği için Greenberg (2011)
ve Bilbao örneği için Santamaria
(2007) oldukça açıklayıcı.  
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paşa yapılarında dikkat çekici iki nokta var. Birincisi Olimpiyat Köyü’
ne (kuzeybatı yönüne) uzaklığın 32 km ve erişim süresinin de 30 daki-
ka olarak belirtilmesi. Harita 2’ye baktığımızda, hem Marmaray’ın
hem de Marmaray ile neredeyse aynı güzergâhta ilerleyen Kazlıçeş-
me-Göztepe lastik tekerli araç geçişi tünelinin kullanıma açıldığı ön-
görülüyor ki bu durumda bile Haydarpaşa-Olimpiyat Köyü arasının
yarım saatte katedilebileceğini düşünmek aşırı iyimserlik olur. Harita
1’e bakınca olası rotadaki mesafeyi, aktarma ve durak sayısını görmek
mümkün. Bu durumda ya “yeni İstanbul’un” belkemiği olan hareketli-
likler doğru ve hassas bir hesaplamaya tabi tutulmuyor, üstünkörü ta-
savvur ediliyor ya da yanlış temsil ediliyordu. Diğer bir konu da, İstan-
bul’da yaşayanların, özellikle de Haydarpaşa bölgesi etrafında Üskü-
dar ve Kadıköy’de ikamet edenlerin, önceden fikri alınmak bir yana,
bu projeden ancak uluslararası sunumu takiben ulusal basında yer
alınca haberdar olabilmeleri. Bölge sakinlerini karar alma mekaniz-
masına dahil etmeme ve onları bilgilendirmeme tercihi, olimpiyat fel-
sefesini, katılımcılığı, eşitliği, demokratik süreçleri içselleştirmiş ol-
ması gereken bir adaylık için oldukça yadırgatıcı; öte yandan gelece-
ğin İstanbulu’nun planlanmasından ziyade duyurulmasına alışık olan
kent kamuoyu için herhalde sürpriz değil.

İnternet sitesinde İstanbul’un tanıtıldığı kısa bölüm ise, kentin “ev
sahipliği yaptığı medeniyetler” listesinde Arapların da yer alması,
kentte “Hıristiyan ve İslam mimari anlayışlarının etkisinin hâkim” ol-
ması, Asya ile Avrupa’nın yetmeyip Afrika’ya da açılan bir kapı oldu-
ğu iddiası, “Boğaziçi ve Haliç tam anlamıyla bir ikon şehir olan İstan-
bul’un arkasında nefis bir doğal siluet oluşturuyor,” gibi ucuz müteah-
hit reklamcılığı dilinden yansımalar, “Güzel kokulu baharatlar, ezan
sesi ve doğu ve batı mutfaklarının harmanlanmasıyla hazırlanan ye-
mekler, duyuları harekete geçiriyor,” gibi klişe oryantalist ifadelerle
dolu, kim tarafından, hangi amaçla yazıldığı belli olmayan ancak kenti
yönetme ve geleceğini şekillendirme iddiasında olanların söylem ve
pratiklerinin kentten ne kadar uzakta olduğunu, ona ne denli mesafey-
le, yabancılaşmayla baktığını, belki de bu yüzden “yıkmakla” ve “ye-
nisini yapmakla” hiçbir sorun yaşamadıklarını ele veriyordu. 

Buraya kadar Türkiye’de devletin kâh İslam popülizmi, kâh tarih-
sel propaganda, kâh “Batılıları etkileme” arzusuyla dolu muğlak ifa-
delerden oluşan garip dilinin örneği olan metin, konu 2010’lu yılların
en çok tartışılan kentsel meselelerinden olan “Beyoğlu’nda işletmeler,
masalar ve sokaklar” meselesine gelince, herhalde İstanbul’da yaşayan
herkesi oldukça şaşırtacak şu ifadelerle devam ediyordu: “Avrupa ya-
kasında bulunan Beyoğlu, şehre farklı bir şekilde hayat veriyor. Gözde
barları, birinci sınıf restoranları, tiyatroları ve butik mağazalarıyla İs-
tanbul’da eğlencenin kalbi tam da burada atıyor. Tüm bu mekânlar,

35 Bu kitap yayıma hazırlanırken
İstanbul, 2020 Olimpiyat
Oyunları’na ev sahipliği yapma
şansını kaybetti. Tayyip Erdoğan’ın
küslük ima eden “Kaybeden
Olimpiyat oldu” minvalindeki
konuşmalarına bakarsak
(www.fanatik.com.tr/tayyip-
erdogan-kaybeden-olimpiyat-oldu
_3_Detail_27_340766.htm), yakın
gelecekte İstanbul’un bir daha
aday kent olmayacağını
öngörebiliriz. Yine de 2020
Oyunları’na hazırlanma ve aday
olma biçiminin kent içindeki ve
dışındaki söylem ve pratikler
bütününde önem taşıdığına,
yönetici seçkinler tarafından nasıl
bir İstanbul arzu edildiğinin ve
daha önemlisi, bizlerin nasıl bir
İstanbul’da yaşayacağımızın
ipuçlarını verdiğine inanıyorum.  

36 www.istanbul2020.com.tr

37 Aynı manzaranın Harita 1’deki
İstanbul Ulaşım Ağı’nda da
görüldüğünü hatırlayalım. Belli ki
kentsel karar-vericiler ve politika
uygulayıcılar için “iki yakanın
dengesinden” ziyade, kentin
batısındaki yarımadayı
kalkındırmak daha büyük önem
taşıyor.
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Fotoğraf 8
Hong Kongvari, ölçeksiz, etrafı ezen yapılaşma,
Zincirlikuyu Zorlu Center inşaatı. 
Kaynak: Cenk Özbay. 
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Fotoğraf 9
İstanbul’un Hong Kong’laşmasına bir
diğer örnek Selamiçeşme’den: 
Tüm bölgeyi ağırlığıyla ezen ellişer
katlı apartmanlar. 
Kaynak: Fatma Balacan Ayar.  
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Fotoğraf 11 ve 12
Kadıköy Yoğurtçu ve Cihangir 
parklarında kurulan 
pazarların 
tanıtım afişleri. 
Kaynak: www.facebook.com/
ParklarBizim  

Fotoğraf 10
Kaynak: Wikimedia Commons
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bulaşıcı canlılığın sokaklara taşmasına ve ortamın neşeli müzik tınıla-
rıyla renklenmesine katkıda bulunarak Beyoğlu’nun gecenin geç saat-
lerine kadar şehir sakinleriyle dolup taşmasını sağlıyor. Tarihini ve ge-
leneğini sokaklarının hiç dinmeyen sesi ve ebedi şıklığıyla Yeni Dün-
ya’da görücüye çıkaran İstanbul hiç uyumayan bir şehir...” Oysaki
kent sakinleri olarak bizler, 2012 yaz aylarından itibaren, tam da bura-
da yazılanların aksine, Beyoğlu bölgesinin kendine özgü “gece kimli-
ğinin” bitirilmeye, sesinin kısılmaya, sokaklarının karartılmaya çalı-
şıldığına tanıklık etmiştik. Şu durumda, ya bu metni kaleme alarak İs-
tanbul’u küresel olimpiyat kamuoyuna tanıtıp, kentin oyunlara ev sa-
hipliği yapmaya aday olabileceğine ikna etmeye çalışan heyet İstan-
bul’da değil ve burada neler olduğu bilmiyor, ya da kolektif biçimde
tecrübe edilenleri, hakkında görüntü, yazı ve söz üretilen gelişmeleri
çarpıtıyordu. İstanbul bu metnin prizması ve kentte yaşananlar ekse-
ninden bakıldığında, bu metnin iddia ettiği gibi “çok sayıda farklı ır-
kın, dinin, tarihin ve kültürün bir arada yaşadığı ve uyum ve hoşgörü
çerçevesinde etkileşim içerisinde olduğu uluslararası bir şehir,” gibi
değil, gerçeklikten kopmuş, kendi kendine gelişen ve büyük bir tarih-
sellik içinde var olmuş “eğlence bölgesi” de siyasal otorite tarafından
karartılan ve susturulan, Disneyvari bir turist tuzağı gibi görünüyordu. 

İnternet sitesinin “Neden İstanbul?” başlıklı bölümünde ise kentin
“dünyanın en popüler beşinci turist merkezi” olduğu iddia edildikten
sonra, “Oyunlar, İstanbul’da kalkınma ve inovasyon için muazzam bir
isteğin uyanmasını sağlayacaktır. 2004 ve 2011 yılları arasında yıllık
ortalama 1,2 milyar dolar yatırım gerçekleştirilen ulaştırma altyapısı
iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere şehrin geneline yayılan
milyarlarca dolarlık genel altyapı yatırımları, oyunların düzenlenmesi
için gerekli temelin zaten işler halde olduğunu göstermektedir,” den-
mekteydi. Buradaki ifadeler, daha önce işaret ettiğim kentsel ikiliği,
İstanbul’un geleceğinin planlanması (ya da plansızca, apar topar inşa
edilmeye başlaması) sürecinde oluşan “yönetimsizlik” halini su yüzü-
ne çıkarıyor. Büyük paralar harcandığı iddia edilen İstanbul’un ulaşım
altyapısının kentin olimpiyat gibi geçici ya da muteber bir turizm mer-
kezi olarak kalıcı konuklarına hitaben mi inşa edildiği, yoksa Karade-
niz’e kadar uzayacak iki dev yarımada kentinin içinde yaklaşık yirmi
milyon kentli vatandaşın günlük, haftalık, aylık, mevsimsel ve yıllık
hareketliliklerini mi kolaylaştıracağı belli değil. Cevabın “ikisi de” ol-
madığı ise kesin, çünkü bu iki grubun ihtiyaçları, arzuları ve olanakla-
rı birbirinden farklı; tıpkı kendilerini davet eden, içinde var olmaya ça-
ğıran kent tahayyüllerinin de birbirinden ayrı olması gibi...

İstanbul’un, 1955 yılında Türkiye’nin ilk beş yıldızlı oteli Hilton’
un açılmasıyla (Zat 1999) girdiğini düşünebileceğimiz “turist çağın-
da” çok uzun zaman pek de yol katedemediğini söylemek herhalde
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Fotoğraf 12
Kaynak: farm4.static.flickr.com
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yanlış olmayacak. Bugün “daha çok yatağa ihtiyacımız var” mottosuy-
la büyüklüğüne, konumuna ve en önemlisi ulaşım imkânlarına aldırış
edilmeden kentin hemen her bölgesinde izinler veriliyor ve oteller
yükseliyor. Daha önce aktardığım gibi, otel ve pansiyonlardaki toplam
yatak sayısında görülmemiş bir artış yaşanıyor. Kent turizminin ciddi
bir bileşenin spor müsabakaları, konserler ya da festivaller gibi bir ru-
tin dahilinde gerçekleşen ve kentin sabit karakteristiği ve “turist cazi-
beleri” ile örtüşmeyen istisnai “hadiseler” (events) olduğunu biliyo-
ruz. Örneğin Dünya ya da Avrupa Kupaları, İspanyol futbol liginde
Real Madrid ve Barcelona takımlarının karşı karşıya gelmesiyle ger-
çekleşen El Classico maçları, ABD’deki Super Bowl, herhangi bir şe-
hirde olabilecek ve kent dışından da insan çekebilen konserler (örne-
ğin Cher, Madonna ya da U2) ya da Rio de Janeiro’nun karnavalı bu
“hadiselere” örnek gösterilebilir (Cohen 2012, Higham ve Hinch
2009). Elbette olimpiyat, hem sayıca daha fazla turist çekebilmesi,
hem o kentin (ve ülkenin) orta vadeli imajına katkı yapması hem de
politik ve felsefi anlamlarıyla, turist çeken diğer hadiselerden bariz şe-
kilde ayrılıyor ve ev sahipliği yapmak isteyen şehirler ve ulusal hükü-
metlerin büyük ilgisine, ciddi yatırım planlarına, etkileyici kampanya-
larına sebep oluyor. 

Günümüzde kentler, hareketlilik esaslı ve küresel ölçekli büyük bir
rekabetin parçası olmak zorundalar. Bir yanda sahip oldukları imkân-
lar, potansiyeller ve kendilerine seçtikleri hedefler ile “başarılı” bulu-
nan şehirler varken, diğer tarafta “düşüşte” olduğuna inanılan, hatta
Detroit (ABD) gibi iflas eden, Valencia (İspanya) gibi “neredeyse ba-
tan” ibretlik öyküler var. Mega projeler, kentlere bu kıyasıya rekabette
öne geçme, rakiplerine çalım atma, küreselleşmenin vuku bulduğu ve
yönetildiği, yönlendirildiği şehirlerin arasına girme (ya da yerini sağ-
lamlaştırma) imkânı tanıyor. Yeni bir Sydney Opera Binası ya da Ey-
fel Kulesi inşa etmek ve insanlığın ortak şuuruna kazınmak çok zor.
Ancak bir biçimde yeni şehirler de örneğin Burç Halife Kulesi inşa
edip geçici bir “en uzun” olma halinin şöhretini yaratıyor. Dubai’nin
kendisini bile yoktan var edilen bir küresel kent olarak, bir mega proje
şeklinde ele almak mümkün.

Dubai Uluslararası, 2012 yılında 57 milyonu aşkın yolcuyla sırala-
mada dünyanın en yoğun onuncu havaalanıyken, 2013 Ocak-Mayıs
ayları arasında 27 milyondan fazla yolcuyla dördüncü olmuş. İstanbul
Atatürk, 2012 yılında yirminci iken, 2013 Ocak-Mayıs sıralamasında
on yedinci sırada (Airport Council International, www.aci.aero, erişim
tarihi: 5.7.2013). Bu anlamda adı şu anda belli olmayan, ihalesine çı-
kılan ve 25 yıllık kira bedeliyle 22 milyar euroya bir konsorsiyuma
ihale edilen üçüncü İstanbul havalimanının özel bir yeri var. Öncelikle
yukarıda değindiğim gibi “küresel” ölçekte bir konteyner limanı inşa
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etmeyen, görünüşe göre de edemeyecek olan İstanbul’un, hareketlilik-
lerin merkezde olduğu 21. yüzyıl küreselleşmesine teyellenebilmesi-
nin tek ihtimali bir “mega-havalimanına” sahip olmasından geçiyor.
Ancak elbette bu oldukça tartışmalı bir ihtiras. Bölgede var olan dört
havalimanının koordinasyon içinde genişletilmesi ve İstanbul’un taşı-
macılık yükünü paylaşması muhtemelen en çok arzu edilen seçenek
olurdu. Ancak muhtelif (ve anlaması zor) sebeplerle yeni bir “çok bü-
yük” alan inşasına karar verildi. Bu tercihin arkasında yatan en büyük
motivasyonun İstanbul’un kuzeyinin kentleşmeye açılmasını hızlan-
dırmak ve bu süreci finanse etmek olduğunu düşünüyorum. Bu nokta-
da, bu kitaptaki pek çok yazıda da vurgulanmış olduğu gibi, üçüncü
havalimanı projesini, üçüncü (kuzey) otoyolu ve yeni Boğaz köprü-
sünden ayrı düşünmek imkânsız. Yeni havaalanı, yeni çevre yolu, tren
hattına sahip yeni bir köprü ve “sıfırdan inşa edilecek yeni şehirler”
ile, bu yazının çeşitli yerlerinde değindiğim 20 milyonluk “bölge-kent
İstanbul” arzusu kuvveden fiile geçmiş olacak. Üçüncü havalimanının
100 milyon yolcu hedefiyle projelendirilmesi de, bugünkünden çok
daha büyük bir şehrin küresel bağlantı noktası (hub) olmasının arzu-
landığına işaret ediyor. İstanbul Atatürk, 2012’de 45 milyon yolcuya
hizmet vererek kabaca Madrid Barajas, Şangay Pudong ve San Fran-
cisco Uluslararası ile aynı grupta yer almıştı. On yıl içinde İstanbul’da
ne olabilir ki, havalimanı 100 milyon yolcuyu ağırlayarak ABD’nin en
büyük ulusal aktarma noktası olan Atlanta Uluslararası’nı yakalasın,
Çin’in en büyüğü Pekin’i geçsin ve Avrupa’nın en büyüğü Londra He-
athrow’un planlanmış geleceğinin bile çok önünde yer alabilsin? Bu
havalimanı projesinin önerilmesi ve sermaye tarafından kabul görmesi
(piyasa tabiriyle “satın alınması”) bizim orta vadede kodlarını çözme-
ye, daha iyi anlamaya çalışacağımız İstanbul’un bugünkünden epey
farklı bir yer olabileceğini akla getiriyor. Eğer tüm senaryolar sorun-
suz işlerse... Öte yandan kentlerin küresel hareketlilik rejimlerine en-
tegrasyonlarını sağlamak veya mevcut ayrıcalıklı konumlarını güven-
ce altına almak için tüm çevresel ve lojistik problemlere rağmen “sü-
per” ve “mega” havaalanları inşa ettiklerini (örneğin Osaka ve Berlin),
büyük yatırımlarla kapasite artırdıklarını, yıldız mimarlar ile çalışarak
itibarı yüksek mekânlar yarattıklarını (örneğin Heathrow’un yeni 5.
Terminali ve Los Angeles LAX) ve bu doğrultuda bir yarış içinde ol-
duklarını da unutmamamız gerekiyor (Bowen ve Cidell 2011, Cres-
well 2006, Hetter 2013, Urry 2007). 

Ancak bu “başarı” hikâyeleri ve iyimser senaryolar, her zaman o
kentte yaşayan insanların iradesini ve kolektif düşünce ile eylemlerini
ipotek altına almaya yetmeyebilir. Bu anlamda bir sonraki bölümde
kentsel muhalefetin, hareketlilik eksenli kent ekonomisi açısından ne
anlama gelebileceğine değineceğim. 



İstanbul United: Direnişler 

31 Mayıs 2013’ten birkaç gün öncesinde, Taksim Gezi Parkı’nın da
kaybolan, işgal edilen, yıkılan, durumu belirsizliğe terk edilen, korun-
mayan, muhafaza edilmeyen kimi diğer örnekler gibi, Emek Sineması
gibi, AKM gibi, Zincirlikuyu’daki Karayolları arazisi gibi, Mecidiye-
köy’deki Tekel fabrikası gibi, Beşiktaş sahilinde Barbaros İskelesi’nin
yanındaki (şimdi otel olan) tütün deposu gibi, kentin kamusal kültü-
ründen ve kullanımından çıkan, keyfi ve özelleştirilmiş bir yapılaşma-
ya açılan bir yer olacağından korkarken, park içinde ağaçların kesil-
mesine ve yıkıma direnen bir avuç insanın karşıt-cüretkârlığıyla gurur
duyar, ne kadar çok ses çıksa ya da ne kadar gecikilse o kadar iyi diye
düşünüp avunurken, bir şey oldu ve binlerce insan sokağa çıkarak,
şimdi hepimizin bildiği ve kısaca “Gezi Süreci” denen kentsel-kamu-
sal itiraza ya da ayaklanmaya katıldı. 

Ben uzun yıllar İstanbul’da erkek seks işçiliği üzerine çalışmış bir
sosyolog olarak Taksim Gezisi’nin detaylarına hâkimim ve parkın İs-
tanbul’u, hatta Taksim’i düzenli kullananların çoğunluğu için bile pek
dert edilecek, kafaya takılacak bir yer olmadığının bilincindeyim. Bu-
gün hepimize malum olduğu üzere, siyasal iktidarın, ister Ankara ka-
nalıyla olsun ister İstanbul Belediyesi eliyle, kente dair, bize ait, ka-
musal, herkese ait ve açık olan alanlarını ve mekânlarını, kimseye sor-
madan, önceden duyurup istişare etmeden, müsaade istemeden, anlık
keyfi ve şaibeye açık kararlarla kullanımımızdan ve mülkiyetimizden
çıkarmasına tepki duyduk. Bizim olan parkın, o veya bu istedi diye
bizden çıkıp birilerinin sahipliğine girmesini doğru bulmadık. Zaten
fazlasıyla yapılaşmış ve epeyce çirkin Taksim meydanına bir şeye
benzemeyen bir yapı daha inşa edilmesi niyetine tepki duyduk. Kadı-
köy Belediyesi’nin icadı olan ve hızla sahiplenilen “akşam ondan son-
ra bayilerden içki satışının yasaklanması” kararına duyulan öfke de
paylaşılan bu hissiyatta belli bir rol oynadı. 31 Mayıs 2013 gecesi Tak-
sim’de, o noktada muhatabının kim olduğunu ve ne yapması gerektiği-
ni tam da idrak etmiş görünmeyen polise karşı gösteri yapan kitlede,
belli derecede “İslamlaştırma” projesi karşıtlığı havası olduğu da söy-
lenebilir. Ertesi gün CHP Kadıköy’deki büyük mitingini iptal edince,
“Kadıköy’ün Taksim’e geçmesi” ve polisin Cumhurbaşkanı’nın isteği
ile bölgeden çıkması, bir süre sonra mevcut kalabalığa Kürtlerin katıl-
ması, bir noktada da anti-kapitalist İslamcıların gelmesi, muhtemelen
onlardan daha popüleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bazı
taraftar gruplarının yan yana durması (ve hayali bir takım olan İstan-
bul United’ı oluşturmasıyla, Fotoğraf 5, s. 176) 31 Mayıs gecesinin
“bir şeylere karşı, yapılanlara açıkça karşı, ama tümüyle disorganize
ve spontan” kalabalığı yerini, hepimizin tanıklık ettiğimiz, belki işti-
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rak de ettiğimiz “her sesin özgürce tınladığı, her görüşün kendine ifa-
de alanı bulduğu” bir demokratik fuar alanı görünümündeki Gezi Par-
kı deneyimine bıraktı. Sonunda polis bütün dünyanın tepkisini çeken
bir kabalıkla parkı ve Taksim meydanını karşı-işgal etti ve park beledi-
ye görevlilerince “ıslah edildi”. 

İzleyen günlerde, Konfederasyon Kupası’na ev sahipliği yapan Bre-
zilya’da, özellikle Sao Paulo ve Rio de Janerio kentlerinde, Movimen-
to Passe Livre (ücretsiz biniş hakkı) hareketinin önderlik ettiği ve ül-
kenin sınırlı ekonomik kaynaklarının 2014 Dünya Kupası’na harcan-
masına tepki ve pahalılık ile zamlara yönelik protesto gösterileri yapıl-
dı. Türkiye’dekiler ile benzer biçimde Brezilya polisi de demokratik
ortamlarda müsamaha gösterilemeyecek oldukça şiddetli müdahale-
lerle gösterileri bastırmayı ve sonlandırmayı denedi. Neticede Brezil-
ya Başkanı Dilma Rousseff 24 Haziran’da gösterici temsilcileriyle bu-
luştu ve kent yönetimi toplu taşımacılığı desteklemek için 50 milyon
Brezilya Reali harcama taahhüdünde bulundu. 

Türkiye’de de hem İstanbul valisi ve belediye başkanı hem de baş-
bakan, gösterici temsilcisi olma iddiasındaki kimi gruplarla buluştu.
Brezilya’dakine denk, kesin vaatler ortaya çıkmamakla birlikte, göste-
rilerin odağındaki Taksim Gezisi’nin korunmasında, en azından şim-
dilik, mutabık kalındı. Önerilen Topçu Kışlası inşası, şu anki duruma
göre, gündemden çıktı. Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “bundan böy-
le bir otobüs durağının yerini değiştireceğimiz zaman bile insanlara
soracağız” beyanında bulunarak tartışmanın özünü anladığını belli et-
ti, ancak daha sonra “mecaz yaptım,” dedi. Yine de Bakırköy’de büyük
bir alanı, “getireceği ranttan vazgeçerek” park yapmaya karar verdik-
lerini de duyurdu. Bu park inşası olasılığı bile Gezi Süreci’nin önemli
kazanımları hanesine yazıldı denebilir. 

Bu kadar farklı insanı, farklı siyasi görüşü, farklı edep ve adabı bir
araya getirmeye, sokağa çıkmaya, sesini duyurmaya, “Taksim’i kapat-
maya” ikna edebilecek, yanındakini koruyup kollamayı, saygı göster-
meyi öğretebilecek, yan yana durmayı ve konuşmayı bir gündelik ha-
yat sanatına çevirebilecek, demokrasi tabirini demode bir politikacı
söyleminden bir gecede “yaşanan” bir mefhuma dönüştürebilecek
kudrette bir örgütlenme Türkiye’de yok, en çok oy alan politik partiler
de dahil (Fotoğraf 6 ve 7, s. 176). Takip eden günlerde sokağa inen ve
günlerce orada kalan kalabalığı AKP ya da Tayyip Erdoğan karşıtlığı,
demokratikleşme sürecine tepki, aynı sürece destek, CHP ve MHP’ye
uyarı, 90’lar gençliğinin hissettiklerini dışavurumu, “dış güçlerin”
komplosu, Occupy Wall Street ve Tahrir Meydanı etkisi gibi çok farklı
gerekçelerle izah etmeye çalışanlar oldu.38

Bence esas ilginç olan ise, tümden yeni sayılmasa bile, bir toplum-
sal hareketliliğin oluşumu, hızı, etkisi ve hem fiziksel hem de sembo-
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38 Elbette herkes (sosyologlar,
antropologlar, siyaset bilimciler,
gazeteciler de dahil) Gezi Parkı
deneyimine kendi baktıkları
noktadan kimi yorumlar, izahatlar
getirdiler. Yaşananlar, şüphesiz ki
sosyal bilimciler ve zaten eli-dili-
zihni epeydir bağlanmış
gazeteciler için kolay kolay
çözülemeyecek bir bulmacaydı.
Bence bu süreçte, Türkiye içinde
ve dışındaki en büyük uzlaşı
polisin, Mayıs sonunda “ağaçları
ve parkı koruyan gençlere”
doğrudan saldırmasını takip eden
ve tüm meseleyi anlamsız bir
“bilek güreşine” çeviren,
kazananın olmayacağı bariz bir
kavgaya kendini kaptıran,
ölümlere de sebep olan şiddet
dolu müdahalelerde bulunduğu ve
bu tavrın sokaktaki hemen
herkeste yarattığı
“kabullenmeme” duygusu
üzerinde gerçekleşti. “Yeter Artık”
birden fazla bağlamda birden fazla
muhataba hitap eden, belki de
hareketin en işlevsel ve etkili
sloganıydı; ancak bence her
şeyden önce polise, ve polisin
karşısındaki demokratik kitleyi
teröristleştiren, yukarıdan bakan,
şiddet içeren tavrına yönelikti.  



lik düzlemdeki hareketliliğiydi. Siyasi iktidarın ve valiliğin ilk prova-
sını 1 Mayıs 2013 günü, İstanbul’daki ulaşımı fiilen durdurarak yap-
maya çalıştıkları “kentsel hareketsizleştirme” Gezi Süreci’nde başarılı
olmadı. Sık sık durdurulan, işlemeyen metro, yolların kesilmesi, va-
purların iskelelere bağlanması etkili olmadı ve hem Taksim Meydanı
insansızlaştırılamadı, hem de Beşiktaş’ta, Şişli’de, Mecidiyeköy’de,
Galata’da, Boğaz Köprüsü’ndeki yakın tarihte görülmemiş polis mü-
dahaleleri grupların, kitlelerin hareketliliğini engellemede çok yeter-
siz kaldı. Sosyal psikolojik bir açıdan da, muhtemelen ters tepti, keza
evlerinde oturanlar kendilerini kötü hissedip sokağa çıkma ihtiyacı
duydular, hareketliliğe katıldılar. 

Bu yazının sınırları beni Gezi Parkı ekseninde başlayıp gelişen ve
yayılan protesto gösterilerinin detaylı bir analizini yapmaya çalışmak-
tan alıkoyuyor. Onun yerine, burada Gezi Süreci’nden öne çıkan ve
kent ekonomisi ve hareketlilik ile beraber düşünülebilecek bazı nokta-
ları vurgulamak istiyorum. 

Fransız antropolog Marc Auge (2009) her yerde bitiveren, birbirin-
den ayırt etmenin çok zor olduğu, bellek ve tarihle ilintilenmeyen, an-
lam ilişkisi kurmanın imkânsıza yakın olduğu, içindeyken “aslında
nerede” olduğunuzun önemini kaybettiği, bir yönüyle de sizin kim ol-
duğunuzun önemini kaybettiği havaalanı, alışveriş merkezi, süpermar-
ket, dev mobilya mağazası, küresel moda devlerinin mağazaları, oto-
yollar, oteller, yeni nesil metro istasyonları, özel üniversite kampüsle-
ri, “flagship” hastaneler ve sağlık kompleksleri, toplu konut siteleri gi-
bi yapılara “yer-olmayanlar” (non-place) demektedir. Geçiş hatları
üzerinde bulunan ancak “yer olma” haline erişemeyen bu tesisler, se-
yahat etmenin ve küreselleşmenin, Auge’nin tabiriyle de “süper-mo-
dernitenin” gittikçe güçlenen, çoğalan, benzeşen adresleri. Gezi Par-
kı’nın yok edilip yerine önce “alışveriş merkezi, otel, buz pateni sahası
ve rezidans” daha sonraki “yumuşamış” versiyonda “sanat galerileri,
küçük dükkânlar ve kafeler” içermesi planlanan, taklit bir Topçu Kış-
lası yapılması arzusuna direnmek, yeşili ve ağacı koruma refleksi içer-
mekle birlikte “yer” olabilmiş bir yerin, bağlamdan ve anlamdan ko-
puk suni bir ticarethaneye, yani “yer-olmayan”a dönüştürülmesine de
karşı olmaktı. Zaten Gezi sürecinde oluşan “alışveriş merkezi boyk-
otu” da bu kolektif tepkinin bir yansıması; anılarımız, yaşanmışlıkları-
mız olan, bizi ve bugünü aşan her “yer”in ucuz, uyduruk, yüzeysel,
sahte ticarethanelere, otellere, alışveriş merkezlerine, tuhaf büyüklük-
te apartmanlara çevrilmesine karşı bir duruştu. Aynı minvalde bir di-
ğer örneğin, başarılı olup olmayacağını henüz bilmediğimiz, Haydar-
paşa Garı’nın tren istasyonu olarak hizmet vermeye devam etmesi, en
kötü ihtimalle “otel olmamasına” yönelik eylemlerde de açığa çıktığı-
nı hatırlayabiliriz. İstanbul’un son 25 yılda yüzden fazla alışveriş mer-
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keziyle mimlenmiş, çok daha fazla sayıda otel ve rezidans ile dolmuş
olduğunu unutmazsak, daha geniş anlamıyla İstanbul’un tarihsel kim-
liğinin kentin aura’sından koparılıp, Disneyvari bir turizm oyuncağına
döndürülmeye çalışıldığı, kentin kalanının da hiçbir tarihe sahip değil-
miş, sanki Las Vegas ya da Dubai’ymiş gibi, “-mış gibi yapan”, sahte,
taklit, “ölçeği şaşmış” binalarla doldurulan, devasa bir “yer-olmayan”
şehre dönüştürüldüğünü düşünürsek, Gezi Parkı’nın yok edilmesine
yönelik tepkinin nedenini anlama konusunda biraz daha samimi bir
çaba sarf etmiş olacağız. Tüm bu yaşananlarda bana asıl anlaşılmaz
gelen, Türkiye’nin Şangay’ını ya da Doha’sını ya da başka bir “yepye-
ni, inşaat cenneti” kentini yaratmak için İstanbul’un seçilmesine, bura-
da yaşayan, burada yaşamayı seçmiş, burada yaşamaya duygusal ve
pratik bağlarla bağlanmış ve bunun türlü çeşitli bedellerini de öde-
mekte olan kişilerin tepki vermeyeceğini, bu kentin yıkılıp “daha gü-
zeli” yapılır, etraf iyiden iyiye Hong Kong’a benzerken (Fotoğraf 8 ve
9, s. 185-6) sessiz kalacaklarını düşünmekti... 

Benim için Gezi Parkı olaylarını ve takip eden gösterileri daha da
önemli kılan bir diğer deneyim, önce park içerisindeki gündelik hayat-
ta, daha sonra da diğer bazı kent park ve bostanlarında gelişen ve mo-
dern kapitalizmin metalaştırıcı, çağdaş neoliberalizmin “her şeyi” fi-
nansallaştırıcı (Harvey 2007) eğilimlerine direnen, para kullanmayan,
bedava dağıtım ve paylaşım yapan, takas ekonomisini mikro-ölçekte
uygulamayı deneyen, görünüşe göre de epey popüler olan, destek bu-
lan hareketti. Gezi Protestoları sonrasında, J. J. Gibson-Graham’in
(2010) kavramsallaştırdıkları “bildiğimiz haliyle kapitalizmin sonu”
böylelikle İstanbul’a uğradı ve “hareketlerin hareketliliği” ilkesi ile ka-
pitalizmin söylemsel hegemonyası, normatifliği, kendinden başka ger-
çeklik yokmuş ve olamazmış gibi yapışı, en azından bu harekete iştirak
edenler, parkları ve bostanları ziyaret edenler, oradaki ücretsiz ya da
değiş-tokuş esaslı etkileşimlere katılanlar nezdinde sarsıldı (Fotoğraf
11 ve 12, s. 187). Bir süredir çeşitli mecralarda dolaşımda olan kimi
ekonomik-kültürel söylemler, örneğin “market yerine pazardan satın
almak”, “organik ürünler kullanmak”, “yerel üreticileri ve dükkânları
desteklemek”, “adil ticaret” gibi ekonomik çeşitlilik ve alternatif eko-
nomi pratikleri bu süreçte hem muhtelif yerlerde mekânsallaşarak ken-
te eklemlendi hem de “kredi kartı kullanmama” şeklinde dışavurulan,
kapitalist-neoliberal kurumlara karşı daha genel bir mesafe alma tav-
rında cismanileşti ve bu kurumlardan bazılarının yöneticilerini “birey-
sel olarak” eylemleri desteklediklerini ve “parka gittiklerini” ifade et-
meye bile zorladı. Ekonomik hayatın tek bir biçimde, neoliberalizmin
dikte ettiği kurumsal çerçeveler, tüketim kültürü ve “borçlanma özgür-
lüğü” dahilinde olmak zorunda olmadığı, pekâlâ başka ihtimallerin de
gündeme gelebileceği, üretilenin, dağıtılanın, paylaşılanın ve tüketile-
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nin bambaşka mekân kurgularında, aksi halde tahayyül edilemeyecek
ilişkilerle gerçekleşebileceğinin çok daha fazla kentli tarafından anla-
şılması ve hatta bizzat tecrübe edilmesi sağlandı. Ben gelecekte Gib-
son-Graham’in işaret ettiği ve çağrıda bulunduğu türden “farklı ekono-
mik mekânlar arzulayan ve üreten öznelerin” İstanbul’da boy göster-
mesi ve kent içinde hareketlenmesi ihtimalinde, Gezi Parkı eylemlerini
takip eden sürecin kritik bir eşik olarak hatırlanacağını düşünüyorum. 

Gezi Parkı eksenli eylemleri takip eden süreçte gündeme geldiğini
düşündüğüm bir diğer konu da İstanbul’un ve onun kültürünün, tarihi-
nin, mirasının, imajının sahibinin kim olduğu ve bunların hangi seyir-
ciler önünde nasıl kurgulanacağı ile hangi amaçlarla, ne şekillerde
kullanılacağının tartışılmasıydı. Başka bir deyişle İstanbul’un ne oldu-
ğu, kim olduğu ve kimlere nasıl temsil edileceği ile ilgili sorular ve ya-
nıtlar, bu noktaya kadar büyük oranda yalnızca devlet tarafından geliş-
tirilir, devletin muhayyilesi ve kapasitesi elverdiği oranda bir İstanbul
kurgulanır ve bu doğrultuda tanıtılırken, içinden geçtiğimiz bu eleşti-
rel süreçte devlet kurumlarının ve politikacıların sadece arzuladıkları
İstanbul’u “yıkıp yaparak” hayata geçirme ihtimallerinde değil, onu
“dışarıya” (özellikle de olimpiyat başta olmak üzere büyük organizas-
yonların İstanbul’da yapılmasına karar verebilecek küresel örgütlere,
İstanbul’a gelmeye karar verip buraya “para bırakacak” olan turistlere
ve onları yönlendirme gücüne sahip küresel medyaya) yansıtma kuv-
vetlerinde de ciddi bir azalma oldu.39 İstanbul inşası devam eden ya da
ihale aşamasında olan, “Dünya’yı kıskandıran” mega projelerle, yine
herkesin elbette kıskandığı Türkiye’nin ekonomik büyümesinin moto-
ru olmakla, seçkici bir tarih anlayışıyla “Roma’dan Osmanlı’ya” bu-
günlere gelen birtakım  kıymetli tarihi eserlerle değil, parkla, ağaç ve
yeşille, kent demokrasisiyle, kent hakkıyla, “ansızın” örgütlenmeyle,
polis şiddetiyle, devlet-olmayanların fikir, tepki ve talepleriyle günde-
me geliverdi. Kentin mirası ve temsili, devletin elinde, Paris’ten aşağı
yanı olmayan bir “turizm başkenti” yaratma çabasının soluk dekoru ve
araçsal imkânı olmaktan çıktı; kentlilerin hakkında konuştuğu, söz
ürettiği, düşünce örgütlediği, iktidara karşı konumlandığı bir mesele
haline geldi. Yurtdışındaki Türkiye turizm ofislerinin reklamlarında
ya da TRT çekimlerinde somutlaşan, İstanbul’u tarihi yarımada üzerin-
de helikopter çekimleri, Boğaz’dan geçen bir vapur ve İstiklal Cadde-
si’ndeki tramvaya yakın çekimle temsil eden görüntüler açığa düştü.
İstanbul, kent merkezindeki küçücük bir parkı inşaattan korumak için
sakinlerinin sokağa döküldüğü, polisin saldırılarına direndiği, protes-
tonun ve demokrasi kültürünün uç verdiği bir kent olarak küresel di-
mağlarda yerini aldı. Bu taraftan bakıldığında değişmez kaygı gibi gö-
rünen, “nasıl daha çok turist çekeriz, nasıl daha çok döviz girişi sağla-
rız” türevi sorular, karşı tarafın “İstanbul’da neler oluyor” merakıyla

39 Temsil iktidarındaki bu
erozyonu sezen politikacılardan
Egemen Bağış, yaptığı bir
konuşmada, “İstanbul’un bugüne
kadar olimpiyatlara sahiplik
yapmaması İstanbul’un değil,
olimpiyatların eksikliği. Eğer
İstanbul bu kararı alırsa,
çoğunluğu müslüman olan bir
yerde ilk defa olimpiyatlar
olacak,” dedikten sonra “Gezi
Parkı’nda eylem yapanlar, iki defa
İstanbul’un adaylığını düşürmek
için başvuru yaptılar ama
başaramadılar. Eğer vermezlerse
bu onların yüzünden olacak”
diyerek hem potansiyel suçlu
arayışına giriyor hem de devletin
küresel karar vericiler nezdinde
azalmış etkisini teslim ediyordu;
www.ensonhaber.com/
haber.php?id=257001 (Erişim tarihi
20.08.2013). Dönemin Gençlik ve
Spor Bakanı Suat Kılıç’ın
İstanbul’un olimpiyatlara ev
sahipliği yapmayacağının
kesinleşmesinin ardından attığı
“kına stokları tükenmiş”
tweet’inde de aynı acz itirafını
okumak mümkün: Bizim (devletin)
değil, onların (geziciler vb.)
İstanbul temsili kazandı;
www.fotomac.com.tr/yazolimpiyat
lari2012/2013/09/09/kina-
yaksinlar? 
(Erişim tarihi: 8.9.2013). 
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geçerliliğini ve meşruiyetini bir nebze kaybetti. İşin ironik yanı, karşı
tarafın (İstanbullu olmayanların) bu merakı neticesinde İstanbul’u
TRT çekimlerinden daha muteber, daha eğlenceli, daha ilginç, daha
hareketli bir şehir olarak belleyebileceği ve İstanbul’un gelecekte bel-
ki de daha çok, hem de daha farklı gruplardan daha çeşitli, insan tara-
fından ziyaret edilebileceği olasılığıydı. 

•

Hareketlilikler kuramının ve kentsel yapıyı İstanbul özelinde düşün-
menin, sorgulamanın, araştırmanın gündeme getirebileceği çok önem-
li bilgiler olduğunu, bu bilginin kamusallaşmasının ve “Nasıl bir İs-
tanbul’da yaşamak istiyoruz” sorusuna karşılık “Nasıl bir İstanbul
planlanıyor ya da inşa ediliyor” sorularıyla birlikte düşünülmesinin
kritik bir konumda olduğuna inanıyorum. Bu yazıda küreselleşme ve
özellikle de “küresel kent’e dönüşme” eksenindeki tartışmalarda “ulu-
saşırı akımların” işgal ettiği söylemsel yeri hareketliliklere tahsis et-
meyi denedim. Ancak bu kurguda Stuart Rockefeller’in de işaret ettiği
iki tuzağa düşmemek gerektiğini düşünüyorum: Muhtelif “akışlar”ın
(hareketlilikler olarak da okuyabiliriz) “yer”ler ile karşıtlık oluşturdu-
ğu sanısına kapılmadan, aksine, bir nehir yatağı gibi devamlılık arz
eden akışların da ancak bir “yerde” vuku bulduğunu, etrafından etki-
lendiğini, etrafını da dönüştürdüğünü akılda tutmak ve akışların ken-
diliğinden, irade olmaksızın, insan faktöründen bağımsız gelişen fe-
nomenler olmadıklarını, hem bireysel seviyede hem toplumsal düz-
lemlerde iktidarla, gelecek tasavvurlarıyla, çatışan arzularla, geçmişte
yapılanlar ve onların belleklerdeki izleriyle şekillendiğini hesaba kat-
mak gerekiyor (Rockefeller 2011). İstanbul’da hareketlilikler (ve ha-
reketsizlikler) coğrafi öğeler, toplumsal dinamikler, iktisadi hedefler,
siyasi idealler ve karmaşık kültürel mekanizmalar ile kent çevresine
ve hayatına yeniden şekil vererek, bizlerin kim olduğumuza ve kim ol-
mak istediğimize dair fikirlerimizi güncelleyerek var oluyor; kenti,
orada yaşayanları ya da yolu oradan geçenleri geri dönülmez biçimde
etkiliyor. Bu bağlamda bugünün İstanbulu’nun şifrelerini çözme ve
yarının kentinin neye benzeyeceğini anlama çabasında hareketlilikler
perspektifinin gündeme getirdiği tartışmaların yararlı olabilecekleri,
bu anlayıştan yola çıkacak tartışmaların İstanbul’u okuma pratiğimize
önemli katkılar yapabileceği kanısındayım.
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