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‹stanbul’da Sosyal ve Mekansal Parçalanma
Efe Korkut Kurt*
KENT‹N SOSYAL MEKANI?
Cansever, “flehri, toplumsal hayata, insanlararas›
iliflkilere biçim veren, sosyal mesafelerin en aza
indi¤i ve bu iliflkilerin yo¤unluk kazand›¤› yer” olarak tan›mlamaktad›r. (Cansever, 1996: 125).
MEKANIN KAL‹TES‹
Yaflanan mekanlar yer ve zaman boyutlar›ndan
ba¤›ms›z düflünemeyiz.
“Yaflanabilir kentsel mekanlar, alg›lamaya, yönlenmeye, imgelemeye, geçmiflten gelen referanslarla birlikte ortak bir dil oluflturmaya, ortak
bir bellek yarat›lmas›na izin veren yerlerdir.
Toplumsal mekanlar›n toplumsal olarak üretiliflinin iki sonucu vard›r:
1- “Do¤al ya da fiziksel olarak adland›r›lan mekan›n kaybolmaya yüz tutmas›”,
2- “Her toplumun, kendi mekan›n› üretiyor olmas›d›r.”

Merkez – Çevre Çat›flmas›
2- ‹stanbul’da göçmen kitlelerin oturdu¤u çöküntü alanlar›
ULAfiIM: Ulafl›m› Çözerken Kenti Yoketmek.
Ulafl›m Çal›flmalar›: Tünel geçiflleri ve katl› kavflaklar, ve bu çal›flmalar›n zorunlu olarak yaratt›klar› yaya üst geçitleri ve yeni metro hatlar› vs.
Seyahat edilen mekan ise “yok-yer” niteli¤ine
bürünmektedir. H›z›n artmas› kentin daha da yay›lmas›na, aç›lan kanallar›n k›sa sürede doygunlu¤a ulaflmas›na yol açacakt›r. ‹lave kanallar›n,
yollar›n hizmete sokulmas› gere¤ini do¤uracakt›r.
Yeni aç›lan yollar›n büyük bir k›sm› seyahatin dar
bir koridorda gerçekleflmesini, dolay›s›yla seyahat süresinde kent ile olan görsel ba¤lar› koparmaktad›r. Bu flekliyle koridor yollar, Bentham’›n
mükemmel hapishane modeli “Panoptikon”u
an›msatmaktad›r.
Kent yerel yönetiminin modernite öykünmesi ile
kentsel mekan›n ortas›na dikti¤i beton katl› kavflaklar, yar›k geçitler, kentin birbirinden kopuk
adalara ayr›lmas›na yol açmakta, daha önce bu
yolar›n kenar›nda karfl›l›kl› yer alan semtler, bugün birbirinden uzaklaflmakta, yaya dolafl›mlar›
bu kapal› hücrelere hapsolmaktad›r. Bu ana tafl›t yollar›nda gidenlerin durumlar› daha ac›kl›
görünmektedir. Buradaki yolcular tek bir kanala
saplanmakta ve ayr›lamamaktad›r.

YOK-YER
Augé’ye göre “yer” kimlik, ilintili olmak, geçmifli
olmak ile tan›mlan›r. Ayn› içeriklerden yoksun
olan fiziki alan ise “mekan” ya da “yok-yer”dir
(non-place).
Global dünya “mekan”lar, “yok-yer”ler üretmektedir. Bu “yok-yer”ler mevcut “yer”lerle bütünleflmez, ayr›ks› dururlar; bu mekanlarla duygusal
ba¤lant› kurulmaz. Havayolu, demiryolu, karayolu ve bunlar›n üstünde giden tafl›tlar ve onlara
ait istasyonlar, hava meydanlar›, garlar, oteller,
süpermarketler, büyük al›flverifl merkezleri, büKÜLTÜR:
yük e¤lence parklar›, internet kafeler vs.
Manüpülasyon alanlar›-Denetim mekanizmalar›:
Sokaklar, meydanlar, parklar, aç›k alanlar kentliÖTEK‹
“Beri” ve “öteki” karfl›tl›¤›na dayanan ve böylece nin toplanaca¤›, biriyle karfl›laflaca¤› / kaynaflafarkl›l›klar›n kabuk ba¤lamas›na, kemikleflmesi- ca¤›, bireysel ve birlikte kendilerini ifade edene yol açacak kat›, hoflgörüsüz, bencil cephe- cekleri, kentli kültürü yaratacaklar› özgürlük
leflme siyaseti demokratik kentli toplum, sivil ka- alanlar›d›r.
musal alan oluflturma sürecini baltalamaktad›r. Kentli insan› bir müflteri ve tüketici kitlesi olarak
gören, medya, televizyon ve iletiflim teknolojileri
SÜREÇLER
arac›l›¤›yla kamusal alan› iflgal ve yok etme afla1- Kent merkezinde bulunmalar› arzu edilmeyen, mas›na gelen hegemonik güçler, bu yönde her
kent çeperlerinde, periferide biriken bir k›sm› alan› bir propaganda ve etkileme platformu olageçmiflin vas›fs›z kol eme¤i kitleler, genelde
rak de¤erlendirmektedirler. Kentlinin rahatlayacakent d›fl›nda konumlanan yeni sanayi devrimini
¤›, kendini yeniden yarataca¤› dinlenme, e¤lence
simgeleyen iletiflim, bilgisayar ve benzeri teknoalanlar› da ideolojik telkin noktalar› olmaktad›r.
lojilerin talep etti¤i vas›fl› iflgücü kapsam› d›fl›nAtaerkil, milliyetçi, muhafazakar, cemaatsel, poda kalarak istihdam edilmediklerinden, yine k›rpülist kültür tüm kamusal alanlara s›zmakta ve
sal alandan yeni gelenlerle birlikte merkezdeki
yeni oluflumlarda ço¤unluk geçici ve vas›f ge- nüfuz etmektedir.
rektirmeyen hizmet sektörlerinde ya da iflporta
ve benzeri informel alanlarda ifl aramak için mer- *Efe Korkut Kurt
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keze “hücum” etmektedir.

