
BİLİNDİK MAHALLENİN SONU MU? ÖYLEYSE YERİNE 

NE GELECEK? 

 
Eren Özkaradeniz 

 
Küreselleşme tartışmaları ile yoğunlaşan şehir tartışmaları ve şehirleşmenin bilinen dünya tarihinde 

görülmemiş hızda yaşanması şehrin birçok unsurunun tartışılmasına yol açtı. Mahalle, şehrin bir alt 

ünitesi olarak bu tartışmalarda giderek önemli ve canlı bir konuma sahip oldu. Mahalle 

tartışmalarının başından beri, belki biraz da dünya genelinde rahatlıkla gözlemlenebilen şehirlerde 

yoğunlaşan kalabalık nüfusun etkisiyle, mahallenin bilindik anlamıyla ortadan kalktığı herkes 

tarafından kabul edildi. Bu kabul Türkiye’de iki farklı tavra neden oldu. İlk tavır ölmekte olan 

mahalleyi diriltme gayretleri ikinci tavır ölmekte olandan bir an önce kurtulup Anglo Sakson 

dünyanın doğuracağı yeniyi ölenin yerine ikame etme şeklinde tasvir edilebilir. 

 

 

Mahalle Neydi? 

 

Bu iki tavırdan birini kısmen ya da tamamen kabul etmeden yahut ikisini birden reddetmeden önce 

bazı soruların yardımıyla mahalleyi anlamaya çalışmak isabetli olacaktır. Bu minvalde şu üç soru 

aydınlatıcı olabilir: 

1) Bilindik mahalle gerçekten ortadan kalkıyor mu? 

2) Şayet ortadan kalkıyorsa bilindik mahalleyi var eden sebepler neydi? 

3) Şayet ortadan kalkıyorsa bilindik mahallenin yerine ne ikame edilebilir? 

Sorulara cevap bulmaya girişmeden önce mahallenin kelime anlamına bakmak bilgilendirici bir 

başlangıç olabilir. Mahalle kelimesi hal kökünden gelir hal ise bir anlamda çözülme, çözülüştür 

denebilir. Mahalle aynı zamanda bir mekân meselesi olduğu için mekân kelimesine bakmak mahalle 

ile ilişkili önemli bir sözcüğü anlamı derinleştirmek için yardıma çağırmak olacaktır. Mekân 

kelimesi kevn kökünden gelir. Kevn ise oluş, olmak anlamına gelir. Bu noktada şu yorum makul 

kabul edilebilir: Bir yerde olmakta olan insandır, haliyle insan ve yer arasında simbiyotik bir ilişki 

vardır. Biri diğeri ile olur yani yer ve insan birbirini inşa eder ve burası mekândır. Mahalle ise 

insanın inşa edildiği ve inşa edilirken inşa ettiği yerdir yani bir mekândır. 

Batıda hâkim Anglo Sakson düşünce dünyasında mahalle fonksiyonu itibariyle tanımlanır. 

İngilizce’de mahalle kelimesi neighbourhood sözcüğü ile ifade edilir. Bu sözcüğün temel vurgusu ise 

neighbour yani komşudur. Komşuluk mahalle tartışmalarında odakta tutulan merkez kavramdır. 

Ancak mahalle gibi çok sayıda sürecin bir arada ve karmaşık şekilde yaşandığı bir yapı için kuşatıcı 

ve bütüncül anlamda yeterince izah edici olduğunu söylemek çok zordur. 

 

Mahalle Gerçekten Yok Oluyor Mu? 

Mahalleye dair kısa sözlük çalışmasından sonra yukarıda anılan üç sorunun ilki sorulabilir: 



Bilindik mahalle gerçekten ortadan kalkıyor mu? Bu sorunun cevaplanabilmesi için bilindik 

mahallenin tanımlanması gerekir. Bu tanım mahallenin yapısı ve tarihi gereği geniş bir tanım 

olacaktır ancak kabaca şöyle özetlenebilir: bilindik mahalle kapitalist dünya sistemi öncesinde var 

olan dünya sisteminin/sistemlerinin ürettiği, şehrin bir alt ünitesi olarak, küçük ölçekli yönetim 

formudur. Bu form, Türkiye için konuşacak olursak, kapitalizmin nüfuzunun hızlanmasıyla beraber 

öncelikle büyük şehirlerde olmak üzere ve özellikle ideolojilerin toplumsallaşmasıyla yıkılmaya 

başlamıştır. 

Kapitalist dünya sistemi günümüz dünyasında hemen her coğrafyaya güçlü bir şekilde nüfuz etmiş 

ve seviye atlamaya başlamıştır. Yani son 150 senedir dünya genelinde en etkin güç olan kapitalist 

dünya sistemi yıkılmaya ve yerine başka bir dünya sistemi inşa edilmeye başlanmıştır. Kapitalist 

dünya sisteminin kendisinden önceki dünya sisteminden/sistemlerinden tadil ederek devraldığı yahut 

inşa ettiği her şey yıkılmakta veya dönüşüm geçirmektedir. Eski dünyanın bir formu olan mahalle de 

yaşanan yıkımdan/dönüşümden bağımsız değildir. Tam da bu sebeple birinci sorunun cevabı şudur: 

Evet, bilindik mahalle gerçekten ortadan kalkıyor. 

 

Mahalle Niçin Vardı? 

İkinci soruya cevaben başlangıçta bahsedilen kelime bilgisinin de yardımıyla cevap aranabilir. 

İnsanın olduğu ve oldurduğu yer olarak mahalle insanın iradesinin tecelli ettiği bir alandır. İnsanın 

iradesinin tecelli etmesi onun insan olması anlamına geldiği için bilindik mahalleyi var eden 

sebeplerin ilkine insan sorunun çözüleceği yere duyulan ihtiyaç denebilir. Ancak ifade edilen temel 

meselenin pratikleri de bu noktada oldukça önemlidir. Ulaşımın ve iletişimin günümüz dünyasındaki 

kadar hızlı olmadığı kapitalist dünya sistemi öncesi dünya sisteminde/sistemlerinde insanın gündelik 

hayatta yaşadığı ve yaşamasının muhtemel olduğu pratik sorunların da çözüleceği yer yine 

mahalledir. Büyük ölçüde kendi kendine yeten bir mikro kozmos olarak mahalle insan sorunun ve 

insanın sorunlarının hal olunduğu yerdir. Mahallede insana birey olarak sorunlarını çözebilme iradesi 

göstermesi için alan tanınmıştır. Bu alanda birey sorunları çözebilecek biri olarak yetişir ve bu 

şekilde bireyi (yani insanı) güçlendiren, onu merkeze alan bir sosyal düzen tesis edilir. Örneğin 

mahallede birçok kavga mahallenin ileri gelenlerinin arabuluculuğu ile çözülür, devletin 

mahkemesine gidilmez. Kapitalist dünya düzeninde insanın bu hakkı ve alanı devlet tarafından gasp 

edilir ve devlet insanı yasalarla anonimleştirir, insan iradesini koyarak yaşadığı yerde var olan bir 

sorunu çözemez. Örneğin insanın yaşadığı yerde sokakları devlet süpürür, güvenliği devlet tesis eder 

ve herkese devlet eğitim verir. İnsan bunlardan birini çözmek için iradesini kullanamaz. 

Bilindik mahalleyi var eden bir diğer sebep olarak insanların bir arada yaşama (asabiye) sorununu 

çözmek sayılabilir. Bir arada yaşamak için gereken tüm eğitimler ancak mahalle içerisinde 

öğrenilir/edinilir ve ancak insanlar bir arada yaşayabildikleri sürece herhangi bir düzen tesis 

edilebilir. Tüm eko-politiğin en temel ön şartı olan asabiye sorununu çözmek mahalle tarafından 

sağlanır çünkü devletin hukukunu tepeden aynı anda herkese dayatması ve bunu sürekli tetikte 

kalarak tüm territoryasında aynı anda uygulaması pek mümkün değildir ve mümkün olsa bile 

sürdürülebilir değildir. Bu noktada asabiye kurmak tamamen mahalle içinde yaşanan bir süreçtir. 

Bunun içinse iki ana gereklilik vardır: hukuk ve örf. Mahallede işler bir üst hukuk vardır ve haricinde 

ve öncesinde süregelen bir örf vardır. Bu iki gereklilik mahallede asabiye kurulmasını sağlar bu 

sayede insanlar bir arada yaşayabilme imkânına sahip olur. 

 



Mahalle Yoksa Ne Var? 

Üçüncü soruya cevap verirken ilk soruda bahsi geçen dünya sistemi değişimi bir bakış açısı 

sağlayabilir. Yeni dünya sisteminin nasıl olacağına dair, henüz geçiş sisteminde olmamızın da 

etkisiyle, yeterli malumat sahibi olamadığımız için bu soruya yanıt vermek pek mümkün 

görünmemektedir. Ancak şu ana kadar mahalle yerine ikame edilmek üzere STKlar önerisi de 

tartışılmaktadır. 

Yeni dünya sisteminde mahalle yerine ikame edilecek şey her ne olursa olsun asabiye kurmak ve 

insan sorununu çözmek zorundadır. Bu zorunluluk da iki temel soruyu gündeme getirmektedir: 

a) Bugünün kapitalist dünyasında ve yarının dünyasında herhangi bir şeyin örfünün olması mümkün 

müdür ki insanlar arasında bir asabiye kurulabilsin? 

b) İnsan sorununu çözmek için insana tahakküm azalacak mı ki insan iradesini ortaya koyarak bir 

yeri oldursun ve orada ‘olsun’? 

Yine bu soruların cevapları yeni dünya sistemine dair belirginleşmiş analiz birimlerine sahip 

olmadığımız için yanıtlanması için beklenilmesi gereken sorulardır. 

 

Sonuç Yerine 

Mahalle tartışmaları konusunda girişte bahsedilen iki tavır da (nostaljik ve radikal yenilikçilik) 

mahallenin ne olduğunu anlamak ve gelecekte mahallenin var olup olamayacağını, yerine yeni bir 

formun geçip geçmeyeceği, geçecekse bunun mahalle gibi insanı yücelten, önceleyen, güçlendiren 

bir yapı olup olmayacağına dair kafa yormak konularında ciddi bir tehlike arz etmektedir. Nostaljik 

tavır gerçeklikten kopukluk ve değişime körleşerek öngörüden mahrum kalıp yok olmak açılarından 

tehlikeliyken radikal yenilikçilik diye tabir edilebilecek ‘Anglo Sakson dünyanın ürettiği formu 

buraya hemen transfer edip uygulayalım’ tavrı da kendi kendimize oryantalistlik yapmamıza neden 

olacağı için mahalle meselesinde yüzyılların birikimini ıskalamamıza neden olabilir ki bu koca 

tecrübeyi yitirmek en hafifiyle felaket anlamına gelir. 


