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T
ürkiye 80 darbesi ve beraberinde tafl›d›¤› neo-liberal

ekonomik ve siyasal politikalar süreci  ile derin bir ta-

rihsel k›r›lma yaflayarak kendisini çok yönlü sosyal

ve s›n›fsal sorunlar›n ve de¤iflkenlerin içinde buldu. Bu sü-

recin yaratt›¤› anomi (1) toplumda travmatik düzeyde etkiler

yarat›rken, di¤er taraftan ülkenin etkinli¤i artarak yüksel-

mekte olan küresel sisteme entegrasyonu h›zland›. Bu en-

tegrasyon, küresel düzeyde yaflanan birçok olgunun bir k›s-

m› ileri kapitalist ülkelerin ard›ndan, kimilerinin ise neredey-

se eflzamanl› olarak Türkiye’de benzer flekillerde yaflanma-

s›n› beraberinde getirdi. Bu olgulardan bir tanesi ‹ngilizce’si

“gentrification” olan ve Türkçe karfl›l›¤› konusunda tam bir

uzlaflman›n sa¤lanamamakla birlikte yayg›n olarak “soylu-

laflt›rma” diye tan›mlanan bir kentsel dönüflüm türüdür.

Soylulaflt›rma genel anlamda tarihi niteli¤i olan, zaman için-

de niteliksizleflmifl ve düflük gelir düzeyindeki gruplar›n ya-

flad›¤› (baz›lar›n›n kabaca çöküntü alanlar› olarak adland›r-

d›¤›) bölgelerin sosyal yer de¤ifltirmeler ile daha yüksek s›-

n›flar›n yerleflmesi ve rehabilite edilmesi sürecidir. 

Süreç, itici dinamiklerini neredeyse tümü ile sosyal bir devi-

nimden ald›¤› için kentsel dönüflüm ile ilgili birçok konuda

bilinçli veya bilinçsiz olarak basit bir fizikmekansal rehabili-

tasyon veya kentsel planlama/tasar›m konusu olarak basit-

lefltirilerek toplumsal boyutun has›ralt› edildi¤i veya ikinci

plana itildi¤i durumlara oranla kendisini daha çarp›c› olarak

gözler önüne sermektedir. Zaten bu yüzden Türkçe karfl›l›-

¤› konusunda olgunun çok farkl› boyutlar›na vurgu yapan

farkl› tan›mlamalar getirilmektedir: mutenalaflt›rma, seçkin-

lefltirme, burjuvalaflt›rma, nezihlefltirme, ehlilefltirme, soylu-

laflt›rma ve kimi zaman daha da alayc› ifadeler ile kibarlafl-

t›rma, jantilefltirme…

Dünya’da ilk olarak Birleflik Devletler’de ve ‹ngiltere’de

60’lar›n ortalar›nda ortaya ç›kan olgu, ‹stanbul’da 80’ler ile

birlikte bafllad›. ‹lk olarak Kuzguncuk, Ortaköy’de daha son-

ra h›zla Beyo¤lu’nda Cihangir, Galata, Tünel’de, UNES-

CO’nun giriflimleri ile Fener, Balat’ta ve k›smen de olsa di-

¤er tarihi dokular›n oldu¤u merkezi bölgelerde devam et-

mekte. Elbette soylulaflma süreci dünyan›n farkl› yerlerinde

kendi içlerinde farkl›l›klar tafl›d›¤› gibi, ‹stanbul içerisinde de

farkl› bölgelerde farkl› biçimler almaktad›r. Fakat her ne ka-

dar baz› farkl›klardan bahsedersek edelim, soylulaflt›rma ol-

gusunun kürselleflmenin genel etkileri ile günümüz ekono-

mik sisteminin ve bu sistemin güncel s›n›fsal ve toplumsal

dinamikleri ile olufltu¤unu ve bu aç›dan da ortak bir ba¤la-

m›n›n oldu¤unu ortaya koymak, olgunun genifl perspektifli,

tarihsel sürecin bir parças› olarak ele al›n›fl›na imkan verme-

si aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Sanatç›lar, Bohem Burjuvalar ve Kültürel 

Sermayenin Artan Gücü
‹leri kapitalist ülke kentlerinin birço¤unda görüldü¤ü gibi

sanayi alanlar› ve çeperlerinde ortaya ç›kan iflçi s›n›f› ve

göçmen nüfuslar›n›n yo¤unlaflmalar› ve kent merkezinin ca-

zibesini kaybetmesi ile kent burjuvazisi kentin d›fl›ndaki

alanlara do¤u kaçm›fl, bu süreç kentlerin ço¤u zaman tarihi

merkezlerinin yine bu göçmen s›n›flarca el de¤ifltirmesine

neden olmufltur. ‹stanbul’da da süreç benzer flekilde gelifl-

mifl, kent h›zla genifllerken merkezi alanlar› iç göç dalgas›

ile h›zla el de¤ifltirmifltir. 

Bu alanlar genellikle kentin e¤lence ve kültür aktivitelerinin

içinde bulundu¤u bölgelerde bulunmalar› ve bu bölgelerin

kimliklerinin homojen orta s›n›f kültüründen farkl› olarak,

kentin çeflitli alt gruplar›n› içinde bulunduran kozmopolit bir

yap›ya sahip olmas› aç›s›ndan yeni geliflen alanlara göre

farkl›d›rlar. Avrupa’da bu çok kültürlü sosyal yap› 20. Yüz-

y›l’›n bafl›nda ortaya ç›kan bohem (2) gruplarca benimsen-

mifl ve 20. yüzy›l›n sonuna kadar burjuva d›fl› yaflam biçimi-

nin sanat ile iç içe estetize edildi¤i bir içerik kazanm›flt›r.

Paris’te bafllayan ve beat kufla¤› Newyork’unda zirve yapan

bohem yaflam biçiminin çekicili¤i daha sonralar› kentin bu

özellikli fiziksel kimli¤i, renkli kullan›mlar ve marjinal sosyal

gruplar ile içiçeli¤i dolay›s›yla sanatç›lar›n bafl›n› çekti¤i

“gentrifier” diye tan›mlanan öncülerin yerleflmesi ile çekici-

lik kazanm›fl, bu estetize edilmifl yaflam biçimini takip eden

gruplar›n yerleflmeleri ile dönüflüm sürecine girmifllerdir. 

Bu sosyal dönüflüm fizikmekanda da dönüflümü berabe-

rinde getirerek bu bölgelerdeki emlak fiyatlar›n›n artarak

yüksek gelir gruplar›n›n mülkiyetine geçme süreci yaflan-

m›flt›r. Bu aç›dan “gentrifier” diye tan›mlanan ve genellik-

le sanatç›lardan oluflan bu öncüleri ve günümüz kent sos-

yolojisi içerisinde ne ifade ettiklerine dikkatlice bakmakta

fayda var. 

Bourdieu’nun ortaya koydu¤u “kültürel sermaye”(sembolik

sermaye)  kavram› çok aç›klay›c›d›r. Kültürel sermaye, k›sa-

ca kiflilerin kültürel altyap›lar› ve bu altyap›n›n davran›flsal

ve görünebilir iflaretlerini tafl›yarak kendilerini toplumun di-

¤er kesimlerinden farkl›laflt›rmalar› ve ayr›cal›kl› bir kimlik

infla etmeleridir. Günümüz postmodern tüketim toplumla-

r›nda kültür endüstrilerinin etkinlikleri artm›fl, böylece kültü-

rel sermayeyi elinde bulunduran gruplar finansal sermayeyi

elinde bulunduran geleneksel burjuva s›n›flar›na alternatif

olarak ön plana ç›kmaya bafllam›fllard›r. Bu gruplar genel

olarak bohem burjuvalar (bobo) olarak tan›mlanmaktalar ve

edindikleri kültürel sermaye ile kentin merkezi tarihi alanla-

r›na yerleflerek bu bölgelerdeki etkili öncü dönüfltürücüler

olduklar› görülmektedir. Kültürel sermaye sahibi sanatç›lar

ve bobolar›n harekete geçirdi¤i dinamik yuppiler olarak ad-

land›r›lan ve küreselleflme sürecinde dünyan›n birçok farkl›

merkezinde say›lar› h›zla artan genç profesyonellerin olufl-

turdu¤u gruplar›n bir k›sm› taraf›ndan takip edilerek bu böl-

gelerdeki sosyal dönüflüm h›zlanmakta, emlak ve inflaat

spekülatörlerinin de devreye girmesi ile bölge tümü ile kim-

lik ve yap› de¤ifltirmektedir. Elbette dönüflüm süreci ta-

mamlanarak çiçeklenen bölgenin, buraya gelen ilk öncüle-

rin (sosyal yap›daki kozmopolit durumun yok olup burjuva-

laflmas› ve emlak fiyatlar›n›n yükselmesi gibi sebepler ile)

bölgeye yerleflme nedenlerinin ortadan kalkmaya bafllama-



s›ndan dolay›, bu gruplar tekrardan yer de¤ifltirmektedirler.

Soyutlayarak bakmak gerekirse bu öncü kültürel sermaye

sahibi gruplar ile ekonomik sermaye sahibi kimi kesimler

aras›nda bir tür kovalamaca yaflanmaktad›r. Bu aç›dan kül-

türel sermayenin temelini oluflturan sadece seçkinlerin kul-

lan›m›na aç›k baz› kültürel ve sanatsal de¤erlerin, seçkinli-

¤in farkl›laflt›r›c› nesnesi olmalar›ndan dolay› ve genifl kitle-

ler bu unsurlar›n fark edilip moda halinde yayg›nlaflmalar› ile

bunlar›n farkl›laflt›r›c› de¤erinin kaybolmas›na neden oldu-

¤undan (Ayd›nbafl, 2006) dolay› kovalamaca sürecinin kaç›-

n›lmaz oldu¤u ortadad›r… 

Bu dönüflüm dinami¤inin önemli aktörleri olan sanatç›lar,

bohem burjuvalar ve yeni yuppilerin oluflturdu¤u ve tüm

kentsel dinamikleri derinden etkileyebilen bu grubun günü-

müz toplumlar›nda ne derece etkili yeni bir s›n›f olarak orta-

ya ç›kt›¤›n› ayr›ca ortaya koymakta fayda var. Kapitalizme

dayal› küresel ekonomik sistem geçmifle oranla daha derin

ve karmafl›k olarak dönüflürken, beraberinde kendi içinde

eskisine oranla farkl›laflan s›n›fsal yap›lar› oluflturuyor ve bu

yeni s›n›flar›n toplumsal etkinlikleri ve rolleri birbirlerinden

epey farkl›lafl›yor. 

Deleuze (2006) disiplin toplumlar›ndan denetim toplumlar›-

na geçilmekte oldu¤unu epey önceden ortaya koymufl ve

yeni düzen içindeki ba¤›nt›lar› çözme konusunun yeni nesil-

lerin ifli oldu¤unu söylemiflti. Bu anlamda Murat Belge’nin

(2006) tarihsel boyutu ile feodal düzenin içinden ortaya ç›-

kan burjuva s›n›f›n›n geliflim sürecine benzeterek sanayilefl-

me ile iflçi s›n›f› içindeki kol ve kafaya dayal› eme¤in günü-

müzde birbirlerinden kopuk s›n›flar haline geldi¤i üzerine

vurgusu aç›klay›c›d›r. Bu anlamda kafa gücüne ba¤l› beyaz

yakal› iflçi s›n›f› baflta da belirtildi¤i gibi etkinli¤ini epey art-

t›rarak sistem içinde bir güç halini alm›flt›r. Hatta bu s›n›f›n

yeni bir burjuva s›n›f› oldu¤u bile söylenebilir. Bu yeni beyaz

yakal› burjuva s›n›f içindeki ikinci bir ayr›flma bütün  toplum-

sal olgularda oldu¤u gibi kentsel dinamikler üzerindeki etki-

leri aç›s›ndan da önemli. 

Bu yeni beyaz yakal› s›n›f›n içinde “bobo”lar olarak ad-

land›r›lan bohem burjuva grup, genç “yuppi”ler olarak

adland›r›lan gruba göre epey farkl› özelliklere sahiptir.

David Behar (2006a)  bu s›n›f içindeki bohem olan ve ol-

mayan gruplara iki ayr› konsept yaklafl›m› ba¤lam›nda

sosyolojik bir vurgu yapmaktad›r. Behar’ a göre bohem

olmayan burjuvan›n daha çok “reproduction” yeniden

üretime, bohem burjuvan›n ise “distinction” sivrilme un-

surlar› güçlüdür. Yeniden üretim daha çok geride kalan

modern döneme ait bir etkinlik tarz›n›n ifadesini ça¤r›fl-

t›r›rken, sivrilme yeni tüketim al›flkanl›klar›, görsel imaj-

lara dayal› simgesel/sembolik unsurlar›n günlük yaflam

pratikleri içindeki artan etkinlikleri anlam›nda daha gün-

cel bir duruma gönderme yapmaktad›r. Bu aç›dan bo-



bolar› di¤er burjuva kesimlere göre günümüz de¤iflken-

lerinin ürünü daha ilerici bir grup olarak ele almak yan-

l›fl olmayacakt›r. 

Nuray Mert (2006a) bu yeni s›n›f içindeki sözügeçen farkl›-

laflmay› çok somut ortaya koymaktad›r: “Seksenli y›llar›n

yuppileriyle onlardan sonra ortaya ç›kan bobolar aras›nda

temel bir farkl›l›k var: yuppiler burjuva kültürüne karfl› pro-

test bir tav›r içindeler. Bobolar, sonradan paraya ve statüye

kavuflmufl genç bir nesil olmakla beraber, birde fazladan

altm›fll› y›llar›n bohem ve isyankar cilas›n› tafl›yorlar. Zaten,

öncü bobolar, 68 kufla¤›n›n mensuplar›, daha sonra gelen-

ler, yetmifllerin sol-entelektüel, sanatç› çevreleri. Bu çevre-

den insanlar, sisteme bir flekilde dahil olup, üstelik refah se-

viyelerini yükseltecek ifllere girifltiklerinde ve sonuçta s›n›f

atlad›klar›nda, eski protestocu tav›rlar›ndan vazgeçmemek-

te ›srarl›lar.” Mert bu temel kafa yap›s› fark›n›n büyük ölçü-

de bobolar taraf›ndan tasarlanan popüler kültür ö¤elerinde

de fazlaca kendini gösterdi¤ini ve bu gruplar›n çöküntü böl-

geleri olarak adland›r›lan tarihi kent merkezlerine yerleflme-

lerinin de benzer bir yaklafl›mdan ortaya ç›kt›¤›n› belirtiyor.

Bobolar bir taraftan etkinli¤i her geçen gün artan kültür en-

düstrilerinin yarat›c› beyinleri olarak protest unsurlar› popü-

ler kültür içinde dolafl›ma sokarken di¤er taraftan öncü ya-

flam biçimleri ile kitlelerin takip etti¤i dönüfltürücüler haline

gelmektedir. (3)

Alt Kültürler, Kimlik ve Dönüflümün Yönü
‹stanbul’da 80’lerde bafllayan soylulaflt›rma süreci h›zla ve

yay›larak devam etmektedir. Süreç uluslararas› ve yerel ku-

rumlar ve çevreler taraf›ndan desteklenmekte ve flehrin d›-

fl›na do¤ru olan konut geliflimi içeri do¤ru soylulaflt›rma sü-

reçleri ile  devam etmektedir. Kentler elbette durmaks›z›n

dönüflürler ve farkl›lafl›rlar fakat bir kentin yaflayan sosyal

dokusu ve kimli¤i fizik mekanlar›n›n standartlar›ndan da

önemlidir. Bugün yukar›da belirtilen günümüzün tüketim

ideolojileri, büyük ölçüde bobolarca oluflturulan yaflam bi-

çimi imajlar›n›n kitlelere iletiflim araçlar› taraf›ndan yo¤un

olarak empoze edilmesi ile kentlerin farkl› bölgelerinin de

varolan unsurlar› metalaflt›r›lmakta ve tüketilmektedir. 

Bu aç›dan ‹stanbul’u örnek ald›¤›m›z zaman, tarihi kent

merkezlerinden öncelikle eski Levanten kesimlerin yo¤un-

luklu olarak yaflad›¤› alanlar›n di¤er potansiyelli yerlere gö-

re daha fazla öne ç›kt›¤›n› sorgulamakta fayda vard›r. Daha

çok Bat›’l› imajlar›n dolafl›mda oldu¤u ve yüceltildi¤ini ve bu

yüceltmenin kiflilerin “alter-ego”lar›na (4) nas›l seslendi¤ini

tahmin etmek pekte zor olmaz. Elbette pazarlanarak olufltu-

rulan süreç tüketilerek sonuçlanacakt›r. Hakim ideoloji bu

kimlik kayb› ve sosyal yerinden etme konusunda bir mahsur

görmemekte, bilakis süreci bir tür sa¤l›klaflma durumu ola-

rak ele almaktad›r. Bu aç›dan ‹stanbul’un merkezi, nitelikli

tarihi bölgeleri, yeniden esas sahipleri olan yüksek gelir

gruplar›na iade edilirken, steril hale gelen mekanlar kent tu-



rizmi aç›s›ndan elveriflli hale gelmektedir. Kentin en de¤erli alanlar› ticari de¤erle-

rini yeniden kazan›rken, bu bölgelerde yaflam kurmufl çok farkl› alt kültürler de me-

kanlar›n› kaybetmektedir. Bu alt kültürlerden bir k›sm› marjinal yer alt› kültürlerdir

ve arkalar›nda hiçbir politik güç bulunmad›¤›ndan di¤er alt s›n›flardan da beter fle-

kilde ma¤dur edilerek kentin içindeki kültürel zenginlik eritilmektedir. Bu az›nl›kta

kalan gruplara karfl› hakim sistemin hoflgörüsüzlü¤ü, dönüflümün ayr›mc› boyutla-

r›n› gizleyebilmek ad›na artarak devam etmektedir. 

Sivil bir toplumun yeralt› unsurlar› kültürel ve sanatsal üretim aç›s›ndan de¤erlidir

ve bu alternatif yaflam› kurabilece¤i mekanlara ihtiyac› vard›r. Günümüz kentleri

ancak yeryüzündeki etkinliklerini ve yaflamsal üretkenliklerini bu çok kültürlü yap›-

lar›n› koruyarak ve fizikmekansal de¤erler kadar sosyal mekanlar›n›n özelliklerini ve

niteliklerini kaybetmeden sa¤layabilirler. Di¤er türlü devam ederse büyük kentler

belli s›n›flar›n hakimiyetine girmifl ölü bir kültürden, yaflamsal cazibesini ve ruhunu

kaybetmifl cicili mekanlardan fazlas›na sahip olamayacakt›r.

Dipnotlar

1- Normlar›n geçerlili¤ini ve yapt›r›m
gücünü yitirmesi, de¤er ve normlar›n
hiyerarflisinin bozulmas› ve de¤ersel
bir kargaflan›n topluma egemen ol-
mas› gibi durumlarda anomi, yani
normsuzluk hali do¤ar. baflka bir an-
lat›mla, kurallar› geçerlili¤ini yitirmifl
ve herkes taraf›ndan benimsenecek
yeni kurallar yaratamam›fl bir toplum-
da, bireyleri toplumsal bütüne ba¤la-
yan ba¤lar›n kopmas› haline anomi
denir. Mertona göre, toplumca tan›m-
lanm›fl hedeflere ulaflmak için tan›m-
lanmam›fl davran›fllara baflvurulmas›-
n›n zorunlu oldu¤u durumlarda top-
lumsal yap› ile kültürel yap› aras›nda
beliren uyuflmazl›k, anomiye yol aç-
maktad›r. Bu olguya ilk kez dikkati çe-
ken ve deyimi ilk kez kullanan Durk-
heim’d›r. Ona göre anomi, hangi nor-
mu izleyeceklerini bilemez hale gelen
bireylerin bütünleflmelerini giderek
olanaks›zlaflt›ran bir toplumsal dü-
zensizlik ortam›d›r.
2- On dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›na
kadar çingenelere gönderme yapmak
için kullan›lan ancak Henry Murger'in
1851'de yay›mlanan “scenes de la vi-
e de boheme” adl› kitab›ndan sonra
yeni bir anlam edindi. Bohem denince
flu ya da bu nedenle burjuvazinin say-
g›nl›k ölçütlerine uyum sa¤lamayan,
kurallar›n› tan›mayan, sanatç› hayat›
yaflayan kiflilere verilen isim.
3- Bu aç›dan bohem yaflam tarz›n›n
ifadesi olan burjuva d›fl›l›k ile burjuva
olufl paradoksal olarak iç içe geçiyor.
4- ‹nsan›n bürünmek istedi¤i di¤er ki-
flilik. Öteki ben anlam›n› tafl›yan keli-
me. Latince kökenlidir. 
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