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Önsöz

Şehir/kent, sosyal bir varlık olan insanoğlunun ortak ya-
şama kültüründen doğan ve toplumsal grupların yaşam bi-
çimleri ile şekillenen mekânlardır. Kentler, bir yaşam alanı 
olmanın ötesinde, tarihi, sosyal, kültürel, siyasi özellikleri de 
bünyesinde barındıran bir medeniyet merkezleridir. Şehirle-
rin de insanlar gibi ruhu olduğu söylenir ve Shakespeare de, 
“zaten insan demek, şehir demektir” der.

İbn-i Haldun’un tespitiyle şehirler, insanların bedevi-
göçebe hayattan yerleşik hayata geçişleri ile oluşmaya başlar. 
İnsan toplulukları, yaşam şartlarını daha ileri noktalara taşı-
mak için sürekli bir gayretin içinde olurlar, kentlerin gelişi-
mini mutlu bir dünya yaşamı için önemli bir gereklilik olarak 
görürler. Bu ihtiyacın ve çabanın sonucunda önce köy-kasaba 
diye adlandırdığımız küçük yerleşimler, daha sonra da şe-
hir/kent diye adlandırdığımız büyük yerleşim yerleri kurulur.

Kentleşme olgusu, aynı zamanda medeniyet tasavvuru-
nun bir tezahürü olarak görülür ve kentleşme ile medeniyet 
gelişimi araısında bir bağ kurulur. Modern dönem medeni 
insan-kentli insan ilişkisini öne çıkarır. Kent ve medeniyet 
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Önsöz

ile ilgili çok farklı tanımlar bulunsa da, tüm tanımların ortak 
noktası, ortak kültürün tezahürü olan bir nizamın, düzen ve 
kurallı hayatın varlığıdır. Kentlerdeki kurallar, kent halkının 
ortak gayretleri ve konsensüsü ile oluşturulan kuralardır. Kent 
hayatı insanların önüne daha farklı kurallar ve daha farklı öz-
gürlük alanları sunar. Bu sebeple de, “kent havası insanı öz-
gürleştirir” denilmiştir.

Kentler, insan hayatını kolaylaştırmak için, onun daha 
fazla imkânlara ulaşması için çok önemli mekânlar olmakla 
beraber, kontrolsüz ve aşırı gelişen her olguda olduğu gibi, 
kentlerin de aşırı ve kontrolsüz gelişmeleri beraberinde bir-
çok problemi getirir.

Günümüzde kentte yaşayan insanların da, kentlerin de 
bir çok ve geçmişte olmayan sorunları bulunur. Modern ha-
yatta kentlerde yeni sosyallikler kazanan insanlar bir yandan 
da kalabalıklar içinde yalnızlaşmaktadır. Nüfusu hızla artan 
kentler de bir sahipsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Kentte 
bulunan her yapının, her tesisisin bir sahibi vardır; özel kişi-
ler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları gibi. Buna mukabil, 
bir bütün olarak kentlerimizin sahibi kimdir ve kim olmalıdır? 
Kamu yönetimi, valilikler, belediyeler halk adına kent yöneti-
mini üstlenen otorite olarak görülebilir, ancak kentin bir bü-
tün olarak sahiplenilmesi yetki verilenlerden önce doğrudan 
halk tarafından olmalıdır. Belediyeler, kentlerin sahibi değil 
hizmetkârlarıdır. Kentlerin sahipleri, ancak o kentte yaşayan-
lar olabilir. Bu yüzden kent-vatandaş ilişkisi bir gönül bağı, ai-
diyet, sorumluluk ve sahiplenme çerçevesinde gelişmelidir.

Bu kitap, ilk olarak 2003 yılında basılan ve 2004 yılında da 
ikinci baskısı yapılan çalışmamızın, yeniden gözden geçirilerek 
ve büyük oranda revize edilerek hazırlanan yeni halidir. Kita-
bın bu baskısına ilk kitabımızda yer almayan kent-medeniyet 

ilişkisinin yanı sıra, günümüz mega kentlerinin durumunun 
sorgulanması gibi yeni bölümler eklenmiş, ayrıca kullanılan 
veriler de güncellenmiştir.

Bu çalışma, kent, kentleşme, kentlileşme konularında 
son sözü söylemek değil, aksine bu konulardaki ezberleri 
bozmak, günümüzdeki gelişmeler ışığında yaklaşımları yeni 
baştan sorgulamak amacıyla hazırlanmıştır. Yaşadığımız sü-
reç, kentleşmede günümüzde geldiğimiz aşama, bizlere ez-
berlerimizi sorgulamamız gerektiğini göstermektedir. Eğer 
bu sorgulamaya bir katkımız olabilirse, çalışmamız amacına 
ulaşmış demektir.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.

Erol KAYA
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Türk Dil Kurumu’na göre insan “Toplum hâlinde bir kül-
tür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, 
evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiş-
tirebilen ve biçimlendirebilen canlıdır. 1 İnsanın tanımıyla il-
gili yapılan açıklamaların çoğunda, insanın “toplum halinde” 
yaşamasına vurgu yapılmaktadır. Bunun sebebi, insanın top-
lumsal/sosyal bir varlık olmasıdır. Bundan dolayı “insan sos-
yal hayvandır” diyen tanımlamalara bile rastlanmaktadır.

Platon (Eflatun), insanların işbirliğine ihtiyacı olduğunu 
ve bu ihtiyacın toplumu oluşturduğunu söylerken, öğren-
cisi Aristo (Arsitoteles) insanı toplumsal bir varlık olarak gö-
rür ve onu “düşünen hayvan”, “siyasi hayvan” gibi ifadelerle 
de tanımlar. Bu anlayış büyük Müslüman düşünürlerde de 
görülür. Bu konuda İbn Haldun, “içtimai hayat insanlar için 
zaruridir” 2 dedikten sonra, insanın yaratılış gereği gıdaya 
muhtaç olduğunu belirtir. Ancak Allah’ın yaratılışta insana 
verdiği özellik sebebi ile, insanın ihtiyacı olan bu gıdayı tek 

1 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011
2 İbn HALDUN, a.g.e., c.1, s: 102


	İçindekiler
	Önsöz
	Kent
	Tarihi Seyri

	Medeniyet-Kültür ve Kent/Şehir
	Kent Kültürü
	Kent Kimliği

	Kentleşme
	Demografik Açıdan Kentleşme
	Sosyal Açıdan Kentleşme
	Ekonomik Açıdan Kentleşme

	Kentleşmenin Sebepleri
	1 - Kentleşmenin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
	2 - Çarpık Kentleşme
	3- Çarpık Kentleşmenin Konutlara Etkisi
	4- Gecekondulaşma Etkisi
	5- Anlamını Yitiren Mahalle ve Sokaklar

	Kentleşmenin Çevresel Etkileri
	Türkiye’de 
Cumhuriyet Dönemi Kentleşme
	Türkiye’deki kentleşmede Göç Olgusu

	Kentlileşme
	Kentlileşme Süreci
	Kentlileşme Sorunları
	Kentli Davranış Kalıpları
	Kent Olanaklarını Koruma ve Temel Sorunlar

	Kentlilik Bilinci
	Kentlilik Bilinci Çalışmalarında Hemşehri Derneklerinin Önemi

	Kentlilik Bilinci Çalışmalarında 
Pendik Uygulamaları
	Hemşeri Dernekleri ile İşbirliği
	Mahalle Meclislerinden Kent Meclislerine
	Sosyal Belediyecilik
	Yerel Kalkınma Platformu

	Sonsöz
	Kaynakça

