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Mahallenin Dünü Bugünü Yarını 

Bir konuyu incelerken konu ile ilgili analizlerin tutarlı bir zemine oturtulabilmesi için ilgili 

dönemdeki ekonomi-politiğin de irdelenmesi gerekir. Ekonomi-politiğin oluşturduğu yapının 

dönemin diğer unsurları üzerinde de etkisi oluşacaktır. Bu sebeple, mahalle incelemesinde 

odaklanılması gereken bir diğer unsur dönemsel olarak ekonomi-politik ile ilgili paradigmanın 

ne olduğudur. Tarihsel bağlamda bakıldığında, bizim incelememiz açısından üç farklı 

paradigmaya odaklanmak söz konusu olacaktır. Bu paradigmalar: geleneksel, modern ve 

modern-sonrasını kapsamaktadırlar. Bir diğer bakış açısıyla bu paradigmalara ait dönemler 

tarım, sanayi ve bilişim dönemleri olarak sınıflandırılabilir. Tarihsel olarak değişen bu 

paradigmalara göre değişen toplum, mekân ve zaman algısı söz konusudur.  

Geleneksel paradigmanın etkinliğini sürdürdüğü 18.yy. sonlarına dek, temel biçimde doğa 

koşullarına bağlı olmanın getirdiği ortak bir yaşam kültürü söz konusudur. Gün doğumuyla 

başlayan hayat, gün batımıyla sona erer. Sanayinin olmadığı bu dünyada temel yaşam döngüsü 

enerjiye yani toprak, su ve güneşe bağlıdır. Mekân üretim süreçleri de bu döngüye paralel 

seyreder.  

Aydınlanma dönemiyle başlayan değişim süreci, yeni bir paradigmanın temellerini içerir. 

Kendini o zamana dek toplumun bir üyesi olarak gören insan, bu dönemle birlikte özgürleşir. 

Dünyayı, sanatı ve mekânı sorgulayacak rasyonel bir akla sahip olduğunu fark eder. Günlük 

döngüye bağlı zaman algısı da değişmeye başlar. Evren algısı da değişir. Klasik evren anlayışı 

süreklilik kavramı, olayların neden-sonuç ilişkisine göre yorumlandığı determinizme dayanır. 

Modern dönemde, Descartes’in yorumuyla, algı yerini insanın dünya ve evren içindeki 

konumunu farklılaştıran özne-nesne kavramlarına bırakır.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında özellikle bilim dünyasındaki düşünce serüvenine bağlı 

olarak, “zaman, mekân ve mutlak” kavramları içerik değiştirir. Bu yeni bakış modern ötesi, 

endüstriyel ötesi, kapitalizm ötesi gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılır. Bu yeni paradigmaya 

göre, “gerçekliğin karmaşık olması, gelecek ve yönün belirsiz olması, karşılıklı nedensellikler 

olması “ gibi nitelikler söz konusudur ve artık tek, herkesçe kabul edilen bir doğru yoktur.  

Bir konu değerlendirilirken, hangi paradigma dönemi üzerinde durulduğu esastır. Bu yapı 

incelenen konuyu oluşturan esas unsuru sunmaktadır. Yazının geri kalanında bu paradigmalar 

teker teker incelenerek mahalle üzerindeki etkileri ve mahallenin oluşum biçimleri 

irdelenecektir. En son mahalle üzerine yapılan kritik ile yazı tamamlanacaktır. 

 

Geleneksel Osmanlı Mahallesi: 

Osmanlı şehir kurumlarını: Vakıf, Lonca ve Mahalle üçlü yapısıyla ele almak mümkündür. 

Vakıflar imaretleri (cami, medrese, aşevi,  kervansaray, han, hamam…) meydana getirirlerdi. 

Lonca teşkilatı Fütuvva ahlakı üzerine kurulu idi. Fütüvva ahlakı eli açıklık, yardım edicilik, 

olgun kişilik gerektirirdi. Esnafı birer meslek çatısı altında toplayan harekete Fütüvva hareketi 

denirdi. 13.yy da Anadolu Selçukluda aynı akım kendini Ahilik adı ile göstermişti. Osmanlı da 

ise bu teşkilat loncalara dönüşmüştü. Ahi zaviyelerinde her ilişkinin ilk belirleyicisi iyi ahlak 

idi. Üyelerin uymak ve uygulamak zorunda oldukları kurallar vardı. Çıraklar, mesleki bilgi ve 

beceriyi ustalarını izleyerek zaman içinde kazanırlardı. Zaviyelerde mesleki konular dışında 

genel olarak toplumsal ahlak ve terbiye üzerinde durulurdu. Ahiler kendilerini savunma ihtiyacı 



gereği eli silah tutan kimselerdi. Yerel nüfusa da sahiptiler. Ahi kendi esnaf cemaatinin başı idi, 

dolayısıyla sözü dinleniyordu. Osmanlıda Selçukluya göre daha merkezi bir yönetimin söz 

konusu olmasından dolayı bu yapı da dönüşmüştür. Sivil bir hareket olarak ortaya çıkan ahilik, 

yerini zamanla sınırlı bir otonomi içinde yapılanan lonca örgütlenmelerine bırakmıştır. Loncayı 

yöneten kethüda idi. Lonca kethüdalarının üzerinde şehir kethüdası vardı. Şehir kethüdası, 

loncaları devlete karşı temsil ederdi. Loncaların kuralları vardı, kalite ve fiyat kontrolü için 

standartları oluştururdu. Lonca esnafının ortak fonu vardı. Genel hizmet giderleri (çevre 

temizliği vs.) buradan karşılanırdı. Lonca ilke ve düzenlemelerine aykırı davranan üyeler 

cezalandırılırdı. Osmanlıda mülki, beledi ve adli teşkilatın ilk basamağını mahalle teşkil ederdi. 

Mahalle hem merkezi hem de yerel yönetim açısından bir ilk kademe idi. Osmanlı mahallesinde 

katı ayrımlardan uzak, esnek ve işlevsel bir sosyal bütünlük vardı.  

Osmanlı şehirlerinde ayrı bir Ermeni, Rum ya da Yahudi mahallelerine rastlanabildiği gibi, bazı 

mahallelerde Müslüman-Türk ve zımni ahalinin bir arada yaşadığı tespit edilmiştir. Ama 

zorunlu kalınmadığı takdirde ayrı kültür insanlarının birlikteliğinin geçici olması da söz 

konusuydu.  Mahalle halkı meslek ve gelir yönünden heterojen bir yapıya sahipti. Mahallede 

kişinin kabulü için açık bir kimlik sunması gerekirdi. Mahalle kişiye aidiyet tanırsa kişi mahalle 

sakini olur ve mahalle ona karşı yükümlülüğünü yerine getirirdi. Bu yükümlülükler: kefaret, 

ortak sorumluluk ve komşuluk hukukuydu.  

Mahallede kefilsiz adam oturtulmazdı. Mahallelinin birbirine kefilliği ile şehrin güvenliği 

sağlanırdı. Osmanlı uygulamalarında mahalle halkının asayişi ihlal ve zarardan toptan sorumlu 

tutulduğu görülürdü. Ortak sorumluluğa dair hükümler mahallelinin birbirini kefil olacak kadar 

yakından tanımasını gerektirmiştir. Örneğin, mahallede biri öldürüldü ve öldüren bilinmiyorsa 

diyeti tüm mahalleli ortak öderdi. Hak kavramına dayalı olarak komşuluk hukuku gelişmişti. 

Dayanışma ve yardımlaşma esastı. Mülkiyet hakkı sınırını komşuluk hakkı belirliyordu. 

Örneğin, penceresi benim haremime karşı diye açılan davalar vardır. Kamusal alandaki sınır bu 

şekilde belirlenirdi; evin önünde oturma, hayvanları bağlama, üst katta sokağa üst çıkma gibi. 

Hem mülkiyet hakkı hem de mahremiyet algısını koruyacak bir ortak yaşam biçimi 

bulunmaktaydı.       

Mahallenin yönetimi imamda idi. İmamın görevleri dini, toplumsal, ahlaki, zabıtai, mülki ve 

beledi konuları kapsardı. Vergi toplamak da imamın göreviydi. Mahallenin temiz tutulmasının 

denetimini de imam yapardı. Mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

kurulmuş avarız akçesi sandıkları vardı. Avarız akçesi vakıflarının sermayesi, mahallenin hali 

vakti çok kötü olmayanları arasında eşit toplanan paralar ve hayır niyeti ile verilenlerden 

oluşmakta idi. Bu vakfın paraları muamele-i şer’iye usulü ile işletilmiştir. Faiz reddedilmesine 

rağmen uygulama vardı. Uygulama “hile-i şer’iyye” diye de geçer; malı veresiye satıp, daha 

ucuz bir fiyatla alıcıdan satın almaya dayanır. Uygulamada %10-15 faiz haddi sınırlaması 

yapılmıştır. 

Geleneksel Osmanlı Şehri Mahallesi devlet ve birey ekseninde iki yönlü bir olgudur. Birincisi, 

mahallenin devletin genel iktisadi dokusu içinde bir yönetsel hücre olarak temel alt birim 

olmasıdır; asli işlevi geniş anlamda toplumsal denetim, asayiş ve vergi sorumluluğuna ilişkin 

kontrol edilebilirliği ve yaptırımı sağlamaktır. Diğeri ise, bireyin kimlik ve aidiyet bulabildiği 

kurumsal, toplumsal moral sarmalanmayı ifade eden mahalledir; burada topluluğun iç 

ilişkilerinde kanaatkârlık, dayanışmacı ortak sorumluluk ve kefaletle örülen bir kamusallık 

sergilenir.  



 

Modern Dönemde Mahalle: 

Dünya sisteminde, 18. yy. ikinci yarısından itibaren, endüstrileşme ile toplum yaşamı ve mekânı 

üzerinde bir değişim sürecine girilmiştir. Üretim-tüketim döngüsündeki değişim, toplumsal ve 

mekânsal değişimleri beraberinde getirmiştir. Üretim-tüketim döngüsü yüzünden iktisadi yapı 

kent merkezlerinde değişime yol açmıştır. Sanayi alanlarının oluşumu, bu alanlarda çalışmak 

için kente göç, artan nüfus, inşaat sektörünün yükselişi ve apartmanların doğuşu süreçleri 

birbirini takip etmiştir. Bu dönüşümle kent merkezlerinde: yoğun nüfus, çevre kirliliği, altyapı 

yetersizliği, sağlık sorunları, yeşil alanların azalması gibi sorunlar gündeme gelmiştir. Ortaya 

çıkan problemleri çözmek için planlama devreye girmiştir. Daha merkezi, yukarıdan aşağıya 

doğru olan bir planlama söz konusu olmuştur.  

Anadolu’da da bu paradigma değişimi 19. yy. da kendisini göstermiştir. Yönetim biçimi 

değişmeye başlamıştır. Kurumlar ve beledi örgütler kente girmeye başlamıştır. Lonca düzeni 

çözülmüş, zanaatkârlar sınıfı çözülmüş, yerine emekçiler sınıfı doğmuştur. Artı ürün denetimi 

ortadan kalkmıştır. Anadolu açık pazar haline getirilmiştir. Azmanlaşmış bir sanayi kentleşmesi 

görülmeye başlamıştır. Altyapı yetersizliği ile yaşam kalitesi düşmüş, sanayi bölgeleri artmış, 

buna bağlı toplu konut sunum biçimleri gelişmiştir. Sokaklar artık merkezi yönetimin rahat 

erişimini sağlayan kanallar gibi davranmaya başlamıştır. Sınıf esaslı yerleşim biçimi oluşmaya 

başlamıştır. Merkezi iş bölgesi konut alanlarında farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. 

Mahallenin kendi kendini yöneten irade alanı sınırlandırılmıştır. Mahalledeki anlam değişimini 

en güzel ortaya koyan durumlardan biri kat mülkiyeti kanunudur (1965). Mahalledeki evin 

biçimsel değişimi ve dolayısıyla mahallenin anlam değişimini ortaya koymaktadır. Aynılaşan 

müşteri tipi, yetkin olmayan yüklenici ve ruhsat teknisyenliğine indirgenmiş mimarlık hizmeti, 

yapı-yaşam kültürünü değiştirmiştir. Toplumda servete ve mülkiyete göre belirlenen sosyal 

tabakalaşma ortaya çıkmıştır. Mahallenin kendi kendini yöneten irade alanı sınırlandırılmıştır.  

 

Modern-sonrası Dönüşüm: 

20 yy.’ın ilk yarısında Planck’ın kuantum fiziği temeli ve Einstein’in görelilik teorisiyle 

“zaman-mekân ve mutlak” kavramları değişmiştir. Aynı zamanda Dünyadaki iktisadi yapı ve 

ekonomik-politiğin çerçevesi değişmektedir. Kültürlerarası küresel bir dünya söz konusudur. 

1970 sonrası üretimin emek maliyeti düşük ülkelere kaydırılması, Batıdaki sanayi kentlerinin 

sanayisizleşerek, üretim mekânı olmaktan tüketim mekânına dönüşmesi söz konusudur.  Bu 

yeni paradigma, toplumsal bağlama dair okumalarda tüketim toplumu, medya toplumu, 

enformasyon toplumu gibi adlandırmalar ile belirtilmektedir. Sanayi toplumunda bilgi 

toplumuna geçiş, ulus devletler dünyasından küreselleşmiş dünyaya, fordis üretim biçiminden 

esnek üretim biçimine ve modern zihniyetler dünyasından post-moderne geçiş söz konusu 

olmuştur. Estetik, kültürel veya politik alandaki ortak kabuller yerini daha çoğulcu bir ortama 

bırakmıştır. Bilimsel bilgi yerini usulca, yorum bilime bırakmıştır, bilimsel pozitivizmin tahtı 

sarsılmıştır.  

Türkiye için de aynı geçiş söz konusu olmuştur. İç piyasaya dönük ithal ikameci kalkınma 

modelinin terk edilip dışa açık ihracata yönelik kalkınma modelinin benimsenmesi söz 

konusudur. Altyapı çalışmalarında telekomünikasyon yatırımlarına öncelik verildiği ve küresel 

bir ekonominin gerektirdiği yeni kurumların geliştirildiği görülür. Neoliberal politikalar, 



özelleştirmeler, sermayenin uluslararası hale getirilmesi söz konusudur. Planlamada 

2000’lerden sonra devletin merkeziyetçi rolünün azalması, planlama süreçlerinde etkin yerel 

yönetimlerin ve diğer aktörlerin rolünün kuvvetlenmesi söz konusudur.  

1970’li yıllarda temeli Jacobs’un eleştirilerine benzeyen, toplumsal sorunların esas nedenini 

modernite olarak belirleyen eleştiriler söz konusu olmuştur. 1980’li yıllarda Kricr’in görüşü 

“toplumsallığı esas alan bir mimarlık üretmeyi” hedef aldığını söyleyen “yeni kentleşme” 

yaklaşımıdır. Yeni kentleşme hem parça hem de bütün ile ilgilenmektedir. Esas organizasyon 

elemanları ise komşuluk, bölge ve koridordur. Bölge, fonksiyonel olarak özelleşmiş bir kent 

parçası olarak tanımlanmaktadır. Koridor ise öncelikle bölgeyi ve komşulukları bağlayan bir 

elemandır. Komşuluk birimi ise, bir yerleşimin en önemli birimidir. Bu yaklaşım Amerika’da 

benimsenmiştir ve uygulamaya devam edilmektedir. 

Neoliberal eleştiriye göre, toplumun temel yapıtaşı birey ve bireysel girişimciliktir ve kamu 

yararı merkezli anlayış, bireyin üzerine toplumu koyarak bireysel özgürlükleri ve girişimciliği 

kısıtlamakta ve ortaya baskıcı bir toplumsal yapı ve planlama anlayışı çıkmaktadır. 1980’li 

yıllardaki paradigma değişimiyle planlama kuramı görünürde hem daha katılımcı bir bakış 

kazanmış hem de yerel yönetimlerin bu katılımcı süreçlerde giderek artan rolüyle entegre 

olmuştur. Bir diğer olay “mahalle yenile(ş)mesi” nden bahsedilebilir. Kentsel dönüşüm ile 

yenilenmeyi anlatan bir planlama yaklaşımıdır. Halkın katılımını da kapsamaktadır. Daha 

katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmektedir.  

 

Mahallenin Durumu: 

Biz de mekân olduğun yer anlamına gelir. Var oluşunun gerçekleştiği yerdir. Varlığını 

bulduğun ve oluşturduğun alandır. Mekânı inşa edersin, o sırada kendin de inşa olursun. Mekân 

pasif bir alan değildir, seni tertip ve terbiye eder, bir arada var olursun. Bilişim teknolojileri 

sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız mekân deneyimleri söz konusu olmaktadır. 

Tüketim ile doğrudan ilişkili üst modernliğin içindeki biçimler için mekânın bir araç haline 

geldiğini söylemek yanlış olmaz; dışa kapalı konut yerleşmeleri, alış veriş merkezleri, tatil 

köyleri, oteller, eğlence merkezleri veya havalimanları gibi yeni ekonomik 

sistemin/paradigmanın belirgin mekân tipleri “yersizleşme” nin en rahat izlendiği alanlara denk 

gelmektedir. Bu mekân pratikleri, belli bir coğrafya ile tanımlanan “ontolojik yer” den uzaktır. 

Bununla beraber, bireyin ontolojik gereksinimi, onu bir coğrafyaya/mekâna bağlamaktadır. 

Aidiyet, “insan ve mekân arasındaki bağ“ ile ilintilidir. Mahalledeki yaşamın esası, insan 

deneyimi, aidiyet, bellek, değerler etrafında örüntülenen mekân ile olan bütünselliğe dayanır.  

Bir topluluk bağlamında bakarsak bireyselleşen toplum, sanal hale gelen mekânlar, ilişkiler, 

sosyal ve tarihi örüntüsü çözülen toplum/mekânlar içinde ‘yer’ in öldüğünü kabul edebiliriz. 

Öte yandan, insanın yaşadığı yeri anlamlandırma çabasının da ontolojik bir mesele olarak her 

zaman süreceği var sayımı, mahalle gibi ölçeklerin bunun için iyi bir ara yüz oluşturduğu 

düşünülebilir. Bu dönüşüm içinde iki durumla karşı karşıyayız: yok olmak ya da başka bir 

biçimde hayat damarını bulmak. Aslında bilimin temel varsayımlarındandır, hiçbir şey yok 

olmaz, dönüşür: mahalle paradigmasında bir değişim.     

Mahalleyi korunacak bir nesne, özlenen bir duygu gibi görmek/algılamak dönüşüm ve 

mahallenin gerçekliği ile çelişmektedir. En kırılgan olan, geleneğe biçimsel olarak 

yaklaşmaktır. Mekânın bölünerek parçalı hale gelmesine de sebep olur. Geleneksel mahalle pek 



çok özelliğini yitirdi. Bugün başka bir dünya görüşü, toplumsallık, mekân deneyimi, zaman 

algısı söz konusudur. 

Sosyal örüntüler ve deneyim, kişide aidiyet duygusunu beslemektedir. Mahalle, hem aidiyeti 

hem de yerel olanı güçlendirme noktasında önemli bir potansiyeldir. Bugün mahalle bir 

bakımdan yerel yönetim özelliği göstermekle birlikte, karar organının, bütçesinin ve tüzel 

kişiliğinin olmaması nedeniyle yerel yönetim olarak kabul edilmemektedir. Ortak değerlerin 

paylaşılması esası tekilleşmiş kendi gibilerle birlikte olma arayışına dönüşmüştür.  

Bugün mahalledeki ortak değer nedir? Tartışılıp, değerlendirilmelidir. Esas olan mahalle 

halkını ortak paydada buluşturacak olan ortak değer konusudur, yani asabiye meselesidir. 1990 

sonrası post-moderndeki meşruiyet nasıl olacak sorusunun gündemde olması bununla ilgilidir. 

Asabiye nasıl kurulacak? Bunun bir düzen oluşturması gerekir. İktisadi, siyasi, hukuki, 

güvenlik açısından bu meşruiyetin sağlanması, düzenin oluşturulması gerekir.  Asabiyeyi nasıl 

oluşturacağız? Örf’ünü nasıl oluşturacağız? Bu meseleler hallolduğunda, mahallenin 

konuşulmasına da son verilecektir.  

Daha önce de bahsedildiği gibi analiz stratejisi olarak ilk ekonomi-politik’i tanımlayıp oradan 

mekân tipine geçmek gerekir. Çünkü oluşan yapı mekân tipini de şekillendirir. Küreselleşmenin 

paradoksu, aslında küresel her yerin aynı olduğu bir dünya iken, şehirlerdeki yerel sanki 

yerelleşme varmış gibi göstermektedir. Şehirlerin bağlanması ile tüm küresellik 

sağlanmaktadır. Aslında yerel olan da küreseli oluşturmaktadır. Bugün mahalle durumunda 

çözülme söz konusudur. Birlikte bir problemi çözme söz konusu değildir. Hukuki olarak bu bir 

üst mercie taşınmış durumda, o yüzden mahalle çözülmektedir. Böyle bir durumda mahalle 

anonimleşir, sahipsiz duruma gelir. Şuan muhtarın da bir itibarı, anlamı yoktur. Çünkü 

problemin çözülme şekli elinden alınmıştır. E-devletten olayı halledebiliyorsun, muhtara gerek 

yok. Eşraf eskiden problemi çözen, akil kişilerdi. Olay direk mahkemeye kaydırılınca, eşraf da 

ortadan kalkar. Böyle toplumlarda bireyselleşme de ortadan kalkar. Çünkü meseleyi çözecek, 

irada ve istidada sahip kişi ortadan kaldırılır. Eskiden bireyselleşme daha yüksekti. Problemi 

çözme bilinci ferdi fert yapar. Her şey farklı yapıya devredildiğinde ferdin direnç gücü, 

melekesi de ortadan kalkar. Zayıflar, güçsüzleşir ve bireysellik ortadan kalkar. Güç de merkeze 

transfer olur. Bireyin direnme, karşı koyma gücü de kalmaz. Bireyselleşiyoruz hikâyesi 

modernleşmenin aldatmacasıdır. Batı da kısmen, 18 yy. kilise ’den kurtulma olarak var oldu 

ama sonra yurttaşlık üzerinden bu bireyselleşme kayboldu. Son 200 yılın olayı biz seçelim’e 

dönüştü, oy hakkını elde etmenin tarihi. Devlet üzerinden var olma söz konusudur. Ama herkes 

bu hakkı kazandı, şimdi bir anlamı da kalmadı. Bu yüzden, başka bir şeye dönüşecek. Yeni 

yapıda territorya değişmekte, mevcut ülke sınırlarını aşmaktadır. Bu yüzden insanların irada 

koyma hakkının yerel ölçekte, yaşanılan şehirde kendini göstermesi olası gibi durmaktadır. 

Vatandaşlık olayının bu şekilde yerel düzlemde irade koyarak kendini göstermesi muhtemeldir. 

Fakat şehir içinde şehir konseptiyle, şehrin içerisinde finans merkezinin olduğu ve ilgili 

yerelden bağımsız farklı bir uluslararası otoriteye bağlı bu alt şehirle uluslararası sistem 

yerelden etkilenmeden idare edilebilmektedir. Bu da ortaya konulmuş gibi gösterilen iradenin 

aslında ne işe yaradığı ve bunun bir irade olup olmadığı sorularını akla getirmektedir.  

 

 


