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Giriş 



 

Kent hakkında yapılan çalışmalar ne derece Avrupa merkezci, salt sosyolojik hatta 

antropolojik sığlık ifade ediyorsa, mahalle hakkındakilere de ayni şeyleri söylemek, ayni bakış 

açısının cüzleri olduğunu ifade etmek gerekir.  

Mahalle şehrin bir parçası olduğuna.göre, şehir ya da kent çalışmalarına dair bakışn izleri, 

elbette Sosyal Bilimlerin Avrupa merkezci yaklaşımlara bigane olmayışı ve  Modern Dünya 

Sisteminin son halkası ABD hegemonyası ve jeo-kültürü tesiriyle oluşturulmuş tartışmalar 

yığınından oluşan terekeden elde edilebilecektir. 

 

I- Batıdaki Tartışmalar 

 

a) Kent -Şehir Tartışmaları 

 

Şehir” çalışmaları “city”, kent ve kentleşme olgusu çalışmaları “urban-urbanization” 

kavramları üzerinden yürüyen Batı’da, bu etimolojik ikiliği anlamak Batı düşünce kodlarına sahip 

olmayan bizler için oldukça güç. Oysa Batı düşünce kodlarını Batılı düşünürlerin ilk kullandıkları 

sahadan hareketle çözmeleri yahut daha sonra hangi siyasi dönemlerden geçerken kullandıklarına 

bakarak fikir edinmeleri mümkündü. Ortaçağ kentlerine dair çalışmalarda Roma İmparatorluğunun 

enkazlarıyla (5.-6.yy) başlayan Avrupalı yerleşimcilerin iç savaş, istila, yer edinme hareketleriyle 

devlet olamama çırpınışlarıyla 1400’lere kadar süren “karanlık” çağdır. Henry Pirenne “Ortaçağ 

Kentleri”1 çalışmasında Avrupa kentlerinin geçirdiği egemenlik dönüşümleri ve yüzyıllardaki civar 

hegemonyaları hesaba katarak yaptığı analizlerinde, Batı için “kent”in anlamının zaman içinde 

değişen hallerini görebilirsiniz. 16.yüzyıl Westfalya düzeni ile Modern Dönemin başladığı iddia 

edilir. Antik kent, ortaçağ kenti.. Modern kent, kavram analizi açısından Batı tarzı düşünme 

biçimine hizmet eden bu etimoloji le konjonktürel politik akımlardan bağımsız düşünülemezdi. 20. 

yüzyıl Oryantalizm çalışmalarının etkisi ve Antropoloji çalışmalarının katkısıyla “şehir ya da kent” 

bu “Modern “akıma tutulmuştur.  

 

Mevcut kent tartışmalarına göz atacak olursak, kent uzerine bahis acan 19. yüzyıl 

filozoflarından Weber’in - ideal kent yaklaşımıyla farklılıklardan ziyade ‘Avrupa ve diğerleri’ 

etrafında oluşan ekolun tesirinde oldukları fark edilecektir. Marx’ın iddialara ise her zamanki gibi 

sınıf çatışması, -feodalizmden kapitalizme dönüşüm- çerçevesinde yürüyen, burjuva toplumumun 

yapısını irdelemiş gerçekçi analizlerden oluşur. Feodalizmden kopuş için kentin konumu önemlidir 

19. yüzyıl filozoflarına göre. Fakat Weber bu kapitalist kentin Doğuda olamayacağını iddia ederken 

haklılık payı da vardır. Kapitalist sistemi üreten de satan da, tüketip yeniden üreten de Batılılardır.  

20. yüzyılda dünyada ve Avrupa’da değişen akslar tartışmaları da yönlendirir. Modern Kapitalist 

düzene sadık olanlar ile Neo-Marksistler arasında 1970’lede tartışmalar başlar. Akademideki genel 

tartışmalar “şehir”e de vurur. 1920’lerde Chicago okulu Robert Park’ın “göçmenlik” ve “gettoluk” 

üzerine baktığı şehir çalışması yanında, 1960’larda David Harvey, 1970’lerde  LeFebvre ye bakacak 

olursak, 20.yüzyılın kapitalist devletlerinde ortak bir pazar haline gelmiş ve gelmeye devam eden 

“mekan üretimi “ mevzusuyla en derin ve etkili noktadan baktığı çalışmaları söz konusudur. 

1990’lardan sonrası ise ‘mekan kalmadı Küresel Şehirden bahsetmeli’, mottosuyla halen 

tartışıladurmaktadır.  

 

b) Mahalle-Mekan Tartışmaları 

 

Şehir uzerine.yapılanların aynini mahalle için de söylemek mümkündür. Fakat mahalle 

meselesi Batıda idari bir birim olduğu ve planlama unsuru addedildiği yakin dönemlerden sonr 
                                                
1 Pirenne, Henry, Ortaçağ Kentleri, çev:Şadan Karadeniz, İletişim yyn., İstanbul, 2014. 



SSCB’nin devrilmesi ve dünyada.değişen.akslar,endüstriyel kapitalizmin topluma iyice nüks etmesi 

ve kapitalist gelişmenin yeni atılımlara kapı aralamaya başlaması sonucu sosyal sınıf ve kent 

yapısındaki değişimi irdelemek üzere 2000’lerde bir ‘space' bizdeki karşılığı ‘mekan' tartışması 

bağlamından yürümektedir. Batıda zuhur eden bu ihtiyaç, mahalle kavramının içerdiği anlam ve 

kapsamından farklı, hatta bizdeki “mekan” anlayışının zuhuru ve tesirinden de oldukça uzaktır. 

Meseleye yalnızca etimolojik açıdan bakmak suretiyle yaklaşarak tartışmaya başka bir boyut 

katmayı aklından geçirmemiş akademik geçmişimiz, Batıdaki “mahalle”den kastın yalnızca ve 

tümüyle “neighborhood-komşuluk” üzerinden yürüdüğü üzerinde de durmamıştır. Esasında bu 

başka bir araştırma alanı ve sorununu ortaya koyuyorsa da, mekan tartışmasına dair Batıdaki 

manada kendi öz epistemolojik geçmişlerine bağımlı kalarak yapıldıkları görülmelidir. 

Dönemine göre anlamlı birkaç çalışma daha, yüreğe su serpmiyor değil. Lefebvre’nin  

1970’lerde “mekan üretimi” adıyla açtığı neo-marksist teoriden hareketle elde edilmiş bu yaklaşım, 

bugün Batı’nın çırpındığı noktayı yeterince izah etmektedir.  

“Üretim tarzınız ne ise, ürettiğiniz mekan da odur.”  

“Endüstri Kapitalizmi gereken ticari malı; Neo-Kapitalizm-Mekanın Sermayeleşmesi-  ise 

mekanı satar.” 

LeFebvre  

 

Şehirler ve içindeki halk, komşuluk vs. bağlamlardan daha uzak bir noktadan konuya bakan 

ilk çalışma olması yönüyle “mekan üretimi”, bugün bizdeki “mahalle” sorununu ihtiva etmekte ve 

açıklamaktadır. Batıda yalnızca üretim süreçleriyle tanımlanan haklar, bireyin sosyal yaşamda 

devlete göre konumu, kamusal haklar, toplumsal hareketler vs bağlamlarından bakılarak 

anlaşılabilecek “mekan-space” meselesi kendi içinde  ciddi ve sıralı olarak   irdelenmesi gereken 

belli bir ideolojinin arka planda olduğu bilinciyle çözülmeye çalışılmaktadır. 1980 sonrası bütün 

Marksist çalışmaların etkisiyle Batı toplumsal hareketlerinin sistem karşıtı canlılık kazandığı da bir 

gerçektir.  Oysa bizdeki “mahalle” ve “mekan” tartışması Batıdaki gibi yürümeyerek tabiri caizse 

bir meal-tefsir hatasıyla didinilip durulan bir kara döngüyü ifade ediyor. 2000’lerde Batıda tartışılıp 

bitmiş mahalle meselesi bizde halen çözülebilecek gibi görünmüyor. Sorunun ardında bir 

zamanların “Avrupamerkezci” ideolojinin “Doğu, Kapitalizmi yaşamadan ve aşmadan tartışamaz” 

inancını reddetmek yerine  bizde iyice benimsendiğini akademinin üzerine sindiğini gördüğümüzü 

söylemekten uzak duramıyoruz. Küresel bağlamda daha başka bir mekan anlayışına yol açan 

Castells’in 1990’larda yazdığı “Ağ Toplumu” tezi, kapitalist geçişleri izliyor, sınıf temelli 

toplumsal hareketleri, kent temelli ve sonrasında sanal “ağ temelli” ilerlemeci yaklaşımla ele alıyor. 

“Enformatik City” “Bilgi Şehirleri” yaklaşımı etnomerkezci ve Avrupamerkezci bakış ile ele 

alınıyor “devlet varsa kapitalizm sürer” yaklaşımıyla tamamlıyor. Bugün 2010 sonrası Avrupa’daki 

toplumsal hareketler, Wall Street olayları, bizdeki Gezi olayları ve Arap Baharını “yeni toplumsal 

hareketler” bir nevi “sosyal medya yapılanmaları” olarak açıklıyor. Castells, kollektif barış 

sağlandığı sürece toplumsal hareketler de yaşanmayacaktır bu yüzden aslında toplumlar kapitalizme 

tam entegre olmalıdır, şeklinde iddiada bulunuyor . Bütün bu yorumlar Avrupa’nın kendi 

bağlamında anlamlı iken, bizim gibi üçüncü dünya ve çevre-ülkelerin balıklama atlayacağı 

kronolojik yoksunluk içererek benimseyeceği mevzular kanaatimizce olamazlar. 

 

“Post-truth” Küreselleşmenin de ötesi diye adlandırılan gelecek sistem ile ilgili tartışmalar, 

yüz yıllık Ulus Devlet’in miadını doldurmuş iken son çeyreğinde Küreselleşme tezleri öne sürülmüş 

olduğu halde halen devam etmekte olan sistemin gelecek evrilişi “Post-Truth” olarak  mikro 

düzeyde örneklerini izleyebiliyoruz.  Buna örnek olarak 1960’lardan sonra ülkemizde Ulus Devlet 

yapılanmasının içinde bile hayatta kalmış eski sistemin anlam ve fonksiyonuna hizmet eden 

“mahalle” yavaş yavaş halk dilindeki yerini kaybederek, kimsenin şu mahalleliyim, aidiyetini 

taşımadığını görüyoruz. Bu da gelecek ‘mahallenin' hayatımızda nasıl yer edinmeye başladığının 



kanıtı olarak duruyor. Eldeki şu teori bu örnek olayın kanıtını oluşturuyor; Wallerstein’in “eğilimler 

ve çevrimsel döngüler” teorisine göre Çevrimler Eğilimleri gösterir, sermaye değişirse, mekan da 

buna bağlı olarak değişir. Soyut ya da somut olarak ne kastedilirse kast edilsin, “mekan” ele geçen 

sermaye aracı ile dönüşür, değişir. Bu isterse bir yerde “mekan” , isterse havada bir “mekan” 

yahut sanalda bir “domain” olsun. 

  

II. ‘İslam Şehri’ Meselesi  

 

 Literatüre giren “islam şehri” kavramı 1920’lerde Marçais kardeşler (William- Georges) 

tarafından (urbanizme musulman) ilk defa kullanılmıştır. Yukarıda değindiğimiz 20. yüzyıl boyunca 

Weberyan ekolü takip eden akademik gelişmelerden bağımsız olarak ilk ses “Doğu Araştırmaları” 

kapsamında bir bakış açısıyla Marçais kardeşler tarafından yükseldi. Brain Turner’in ‘Weber ve 

İslam” (1974) çalışması ve 1979’da Edward Said’in ‘Oryantalizm’ kitabı, sistemsel bağlamda bu 

güne dek tartışılmadığı gerçeğini ortaya koydu ve akademi çevreleri olmak üzere bir kırılma 

noktası, halk tarafında da bir farkındalık yarattı. 1980’ler ve 90’larda dünyada bazı devletlerde 

belirgin idari değişikliklere (SSCB devrildi, İran İslam Cumhuriyeti ve İsrail Yahudi Devleti 

kuruldu) şahit olundu.Yeni aks elbette “Semavi Dinler” ve “İslam”dı. “Doğu Araştırmaları”, İslam 

şehri ve “İslam Hinterlandı” başlığıyla yürüse, daha etkili sonuçlarla dağınık değil bütünsel bir 

tarih yazımına ulaşmaz mıydık?  Elbette evet. Mevcut tartışma 2000’lerde Batıda bitti ama 

Türkiye’de hala “İslam Şehirleri” konuşulmaya devam ediyor.  

İslam şehri tartışması ile “mahalle” başlığını birlikte seçmemizdeki hikmet, tamamen 

etimolojiktir. Bahsettiğimiz gibi Batı için “place” olan “mekan” tartışması da mahalleden önce 

değineceğimiz nokta olacaktır. Zira “mahalle” hangi sistemin bir idari birimidir ve kavram 

üretildiğinde kavramın temayüz ettiği coğrafya neresidir? Tıpkı Batılı “place”, “burg”, “city”, 

“town” kavramlarını incelerken Avrupa yaşam biçimi ve felsefesini okumamız gerektiği gibi.  

Şairin deyişiyle ; “Biz hem hakikati, hem de onun bir cüzü olan kendi hakikatimizi incitmeyecek bir 

ahval üzere yaşamak ve kelimeleri buna uygun bir lisandan seçmek, lisan-ı münasibimizi bulmak 

mecburiyetindeyiz.” İsmet ÖZEL 

 

a) Osmanlı Şehrinin Doğulu Oluşu 

 

 Marçais Kardeşler’den sonra Albert Hourani (1960) ve Ira Lapidus, Şarkiyatçı” mantığı ve  

‘Avrupamerkezci’ bakış açısıyla Weberyan (Weber 1921’de bulgularını yayımladı) ekolden ayrılan 

iki önemli Doğu araştırmacısı ve Doğu şehir tarihçileridir. Hourani’nin öğrencisi  Andre Raymond 

“İslam şehri Arap Şehri” adlı çalışması, tıpkı diğer Batılı araştırmacıların üzerinde durduğu gibi 

İslam’ı sınırlandırdıkları “Orta Doğu” ibaresinin kaderine mahkum etmiştir. Bunlara karşılık, XV. 

yüzyıldan itibaren İslâm dünyasının tek temsilcisi durumunda bulunan Osmanlı İmparatorluğu 

döneminin şehirleri yeterince incelenmemiş, yapılan çalışmaların büyük bölümünü anıtlar tarihi 

niteliğindeki eserler kaplamıştır.2   

 Osmanlı kent yapısını incelemek, imparatorluk sistemi konjonktüründeki hinterlandının 

sınırları ve hinterlandına dair politikaları incelemek gibi ciddi çalışmaları gerektirir. Kentin yapısal 

bir öğesi olarak mahallenin incelenebilmesi için genel kurgunun anlaşılması şarttır.3 Genel kurgu; 

Osmanlı hinterlandı,  tarihsel background ve Bizans ve Anadolu Selçuklu mirasını sahiplenişi, iskan 

politikaları, ekonomi-politik yapısı, demografik özellikleri vs .çeşitli çalışmaları bir arada taşır.  

Sorun esasında kent incelemelerinde değil “İslam Şehri” kavramının ihtiva ettiği manadadır.  İslam 

şehri denen şehirlerin, hangi sistem etrafında ve hakimiyet sahasında var olduklarına sistemsel bakış 

açısıyla bakılmamaktadır. 20. yüzyıla kadar tartışılması manidar olsa da, 20. yüzyıl sonrası 

                                                
2 Ö.Ergenç, XVI.Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitü Vakfı Yayınları, Ocak 1995, Ankara, s,13. 
3 İmre Ö. Eren, Mahalle: Yeni Bir Pardigma Mümkün mü?, Nefes yyn,Tuti Kİtap, İstanbul, Ağustos 2017, s.82. 



“Modern Dünya Sistemi” Ulus Devletler ve Laik idareler etrafında hala akademide yer alan “İslam 

Şehri” nostaljik olmaktan öteye gidemiyor. Yahut tartışmalarda geri plana itilen “Osmanlı Sistemi”  

ve hinterlandındaki tesiri yetkin incelemelere tabi tutulmuyor. “İslam Şehri” kavramı Osmanlı 

sistemi dahilinde, imparatorluk sistemlerinin bir parçası olarak incelendiğinde, “mahalle” meselesi 

de bu sitemin içinde anlamlı, bu sistemdeki “mekan” tasavvuruyla mecz oldukları daha kolay 

çözülebilecektir. 

Osmanlı kent mekanını anlamaya yönelik çalışmalar için Yerasimos’un “İslamdan 

kaynaklanan ortak bir payda olmaksızın yapılan değerlendirmeler kadar, aşılmış bir islam kenti 

arayışının da Avrupamerkezci ya da sömürgeci bir genelleştirme içerir.”4 sözünü aktaran Eren, S. 

Divitçioğlu’nun şu yaklaşımına yer verir: “Osmanlı kültürü sahip olduğu topraklar nedeniyle, 

ekonomi-politik açıdan Doğu toplumlarına daha yakındır.”5  Divitçioğlu’na göre Osmanlı Marx’ın 

ATÜT’üne yakın bir tarzı ifade eder. “Asyalı olan bu üretim tarzı kapitalizm öncesi ekonomilerdeki 

-Antik kölelik ve klasik Feodalite- bazı özellikleri açısından benzemez. Asya tarzı üretim tarımsal 

süreçleri devlet desteği ve kontrolü ile sağlandığı, su paylaşımında merkeziyetin önemi, kamu 

işlerinde devlet yetkisi ve toprak mülkiyetinin devlete ait olması ekonomi-politik yapısıdır. Toprak 

ya köyün müşterek mülkü ya da devletin mülküdür. Buna bağlı oluşan artı-ürün devlet eliyle kamu 

işerine kullanılmak üzerine harcanır. Bunun en önemli nedeni ise Marx’a göre Doğu toplumlarında 

bireyin üretimi sadece kullanma değeri yaratmak için yapmasıdır. Özel ve bağımsız birey oluşmaz, 

birey toplumla birlikte oluşur. Oysa Batı’da artı-ürün, artı-değer devlet eliyle burjuvaziye dağıtılır,  

burjuvazi devlettir.” 6 

Doğulu ya da Asya tarzı bu üretim tipi giderek Osmanlı kentini biçimlendirir. Artı-ürün 

devlete temsil eden hakim sınıflar eliyle ticareti geliştirir, ticaret de sanayinin geliştiği şehirlerin 

oluşmasını destekler. (Divitçioğlu, a.g.e.) Bu yapı devletin ekonomi-politik anlayışının üretim tipini 

oluşturduğu tezi LeFebvre’nin “üretim tipiniz mekanınızı belirler” anlayışına uygun düşer. Elbette 

Osmanlıyı bu noktaya getiren kapitalizm öncesi muazzam bir şekilde kurduğu bu ekonomi-politik 

hinterlandadır. Avrupa toplumlarında ; 

● ticaretle zenginleşen guruplar 

● zenginleşen bireylerin devlet yönetiminde etkili olma isteği 

● mali özerklik ve 

● kurumsallaşması yoluyla ortaya çıkan “yerel yönetim geleneği7”nin 

oluşmasına giden bir süreç saptanmıştır.  

 Doğuda geleneksel imparatorlukların tümü ve Osmanlı için ise devletin yönlendirmesiyle 

şehirlerin ortaya çıktığı söylenmelidir. Anadolu topraklarında Osmanlı kent mirası için Bizans 

mirası ve Anadolu Selçuklu mirasının mecz-edildiğini söylemek gerekmektedir. Türk geleneklerine 

bağlı ve İslam felsefesine uygun özgün bir sistem kurduğu bir gerçektir. Sultân’dan, Berâya’ya, 

oradan da Reâya’ya yönelen dikey dağılım; kamusal yapılar, vakıf sistemi, bayındırlık 

faaliyetleri(konut) gibi alanların gerçekleştirilmesi bağlamında en küçük idari birim olarak 

“mahalle” inceleme alanı oluşturuyor.(Eren, a.g.e.) 

 

 

III.  İslami “Mekan”- “Mahalle” 

 

 

                                                
4 S.Yerasimos, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt yyn, İstanbul, ikinci baskı 1992 (aktaran İ. Ö. Eren, 

a.g.e. s.84) 
5 Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Sermet matbaası, Kırklareli, 1981, s:25-29( aktaran Eren, a.g.e. s:85.) 
6 Divitçioğlu,a.g.e, aktaran İ.Ö.Eren, a.g.e. s:86 
7 İ.Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri(1840-1880) Ankara, TTK, 2000, s:4( aktaran Eren,s:87 



Osmanlının ‘İslambol’ oluşu, Doğulu olup İslamı kabul eden Türklerin ne derece 

medeniyete hizmet ettiklerine dair kapsamlı araştırmanın sonuçlarını irdelemeyi gerektirir. Fakat 

başlı başına Osmanlı fetih politikası, tebaâ anlayışı, İslamın tek din yasasına sadık, mezhepler üstü 

ya da fetihten doğan mülkiyet hukukuna (cizye-haraç) itaatkar gayri müslim halk ve müslimûndan 

ibarettir. Osmanlı’da farklı inançların (Hristiyanlık mezhepleri, Yahudilik) patriklik kurabilme 

hakları, onların ancak İslam şeriatı ve “Darul-İslam” cizye ve haraç sistemine dahil olması şartıyla 

mümkündür. Yüzyıllarca sorunsuz hakimiyetin esası, ‘İslam Şehirleri’ genellemesindeki sığlık ile  

anılmak  yerine, İslam Devletlerinden biri ama Osmanlının-Türk’ün- çizgisi olarak temayüz eder. 

 

a) ‘Mekân’ 

 

“Mekan” (كون)- kevn- kökünden “var oluş” anlamı itibariyle var edilmiş yer-”mekan”ı ifade 

edecek şekilde kullanılır. Oluşumu var eden, mekanı var eden insandır. Bu var edilmiş, 

oluşturulmuş yer, onu var edenden izler taşır. Var eden de orada, olur-oluş süreci geçirir. Ferd 

oluşur, kevniyyeti onun bir yer oluşturmasını -inşâ ve i’marı- zorunlu kılar ve “mekan” olur.  

● Mekan oluşumuna- hakikatini keşfetmene- katkıda bulunur. 

● Sen mekanı oluşturursun. 

● Bu oluşan mekan yeniden seni oluşturur.. 

İslam mekan kavrayışı Osmanlı’da kamil olmuş, umrânın sürdürülmesi yeryüzünü imar emri 

ve izni gereğince insan mesabesinde “ahlak” ve “edep” tasavvurlarıyla, âdet ve îtiyatların  tabiat 

hükmünü almasına8 izin vermeden gerçekleşmiştir. 

İslam insan anlayışı da keza “eşref-i mahlukat” olması itibariyle, insanın ancak insanla 

“ünsiyet” sağlayacağı ve saadetinin ancak insanla mümkün olduğu inancı, Fazıl Şehir9’in 

gerçekleşebileceği zemini hazırlayan ilk unsurdur. “İnsan dünyada ki yaratılış amacı üçtür; kulluk, 

yeryüzünü i’mar10 ve hilafet1112. Bunlardan yeryüzünü imar, kulluktan sonra gelir, fakat dünyada 

yaşamı için iaşesini temin anlamına gelir. Devlet İslam inancına göre ferdlerin iaşesini temin eden 

ve güvenliğini sağlayan aygıttır. Devlet değişse de insanın bu amacı baki kalacaktır. Kulluk ile 

birlikte var olan halifelik her bir ferdi eşref-i mahlukat kılar. İslam bu anlamda ferdlere önem veren, 

modern dönemin bireyselciliğinden başka, ferdiyetçi bir dindir. Eşref-i mahlûkat olunabilirken, 

esfele-sâfilin seviyesine de düşülebilir. Fazıl Şehir, cahil ve fasık şehre dönüşebileceği gibi, 

bunların arasında yükseliş ve düşüş yaşanabilir. Ferdi yaşama bağlayan bu amentü, yol gösterici 

ilim sahipleri ya da reislerin önderliğinde devam eder. 

 İlk yol göstericiler nebiler ve rasuller, sonra onları temsil eden halifeler gelir. Ardından 

İslam devleti tüm vasıfları kendisinde toplayan halifelik kurumunun devam ettirilmesiyle, 

yaratılıştaki halifelik görevine atıf yapılır. Ferdin hak ve  hukukunu temin eden Allah adına, ilim ve 

hikmet ehli, komutan, kadı, hatip gibi mesleklerin özellikleri bir arada taşıyan  Fazıl Devlet Reisi 

seçilir. Reisin özellikleri peygamberler gibi olmasa da hikmet sahibi olmasıyla tamam olur. Reisin 

“Allah adına Yeryüzünün Halifesi” -bu görev ve inanç antik dönem bozulmuş dini kalıntıların 

hüküm sürdüğü pagan coğrafyalarda da var olmuş yerleşik bir inançtır- unvanını taşıdığı ona 

hatırlatılır. İslam devletinde reis Halifelik görevini adaletle hükmederek, adaletin çözemediği yerde 

hikmetle çözmeyi emreder. Bu Halifenin temin ettiği refah devletine medenî mekan denir. İşte bu 

                                                
8 İbn Haldun, Mukaddime  I, MEB, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Şark İslam Klasikleri,  I.cilt, Çev: Zakir Kadiri Ugan, 

İSTANBUL, 1997. 
9 Farabi, el- Medinetü’l-Fazıla: Fazıl Şehir Reisinin Meziyetleri Hakkında, MEB Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, 

Çev:Nafiz Danışman, ANKARA, 2001, s:87. 
10 Kuran’ul Kerim, Hud Suresi: 61.ayet. 
11 Kuran’ul Kerim, Araf Suresi, 129. ayet. 
12 Râgıp el-Isfahâni, ez-Zerî’a ilâ mekârimi’ş-Şerî’a, Erdemli Yol: İnsanın Yaratılış Gayesi, Tahkik: Dr. Ebu’l-Yezid el Acemî, 

Türkçeye çeviren: Muharrem Tan, İz Yayıncılık, İstanbul, 2015, s:84. 

 

 



bağlamda Osmanoğulları, Anadolu kapılarında soylarından Selçukluların sahip olduğu halifelik 

makamı devr almak için fütuhat anlayışıyla  XIV-XVI. yüzyıllarda geniş toprak parçalarında 

hakimiyet kurmuş olmakla ilahi mesaja muhatap olmuştur.  

Osmanlı-müslüman mekanı ya da müslüman şehri; ulus ya da vatandaş yaratmaz. Tebaa-

halk aynı hilafet esaslarına bağlı olan müslüman ya da gayri müslim- aynı şeriat esasları altındaki- 

tebaadır. Mühim olan İslamın tek din olduğu ve “Daru’l İslam” olduğudur. Osmanlı İmparatorluğu, 

geçmişinden aldığı yönetim erkleriyle şeriat ve örf kurmuş; Anadolu’dan Balkanlar’a; Akdeniz’in 

kuzeyinden Asya kıyılarına ve Arap çöllerine dek olan bir “Daru’l İslam” kurmuştur. Osmanlının 

Doğulu oluşu, tebaaya bakış açısını belli ederken çok uluslu oluşu, İslamın tebaaya bakışını- cizye 

ve haraç gibi şeriat kanunlarıyla- ifade eder.  Osmanlının imparatorluk sistemi ile; politik 

hakimiyeti, ekonomik hakimiyeti, dinî İslamî hakimiyeti, jeo-kültürel hakimiyeti birbirine bağlı 

ve her biri sistemli çalışma gerektiren alanlardır. Bütün bu bakış açılarından ayrı ayrı 

incelenebilecek “mekan” ve “mahalle” kültü İslam felsefesinden bağımsız düşünülemez. 

 

b)  ‘Mahalle’ 

 

“Mahall”;  ‘hall’ olmak- çözülmek, çözülmüş olan, insanî meselelerin çözüldüğü yer - 

anlamlarından bakıldığı takdirce, en küçük bir müslüman cemaatin veya gurubun yeterli şartlar 

oluştuğunda maişetini “hal yoluna koyduğu yerdir”. Burada ‘ferd’ ve onun istekleri söz konusudur. 

Ferd ve ferdler kendi ‘mahall’lerini kurduklarında, vaha, köy, kasaba, belde, şehir olma yolunda bir 

devletin hakimiyetine de geçse kuruluş amacı kavramın özünden kopmadan sürdürülebilecektir.  

Bu bakış açısıyla “mahalle” imparatorluk sisteminin en mikro düzeyde muhatap aldığı 

sosyo-ekonomik birimi olarak duruyor. Zira  imparatorluk sistemi, geniş sahası içinde ferde, ferdin 

şekillendireceği, hal yoluna koyacağı “mahalleyi” vererek ve denetleyerek kıtalar arası hakimiyeti 

sağlayabiliyor. Mardin’e göre “toplumun merkezi” olan mahalle, “hem kişilerden meydana gelen 

hem de bir bütün olarak hareket eden”, temelinde ortak değerlere sahip insanların paylaşması 

esasına dayanır.13  Cansever’e göre ise, “İslam mimarisinde barınmak için meydana getirilen yerler 

genel sınırsız mekanın ayrılmaz parçasıdır.”(Eren, a.g.e.) 

İnsanın ‘mahall’ kurabileceği şartları müslümanlar nasıl sağlamışlardır diye bakacak 

olursak: zaviye, han, mescit gibi İslamî mimari yapılarının izini sürmek yeterli olacaktır. Anadolu 

Selçuklularından itibaren süregelen, ahi, derviş, baba adlarıyla anılan çeşitli mutasavvıfların, belirli 

bir mahalde kurdukları bu yapılar, Anadolunun Müslüman Türklerin izleriyle i’mar ve ihyâsını 

ifade etmektedir. Göçebe hayattan yerleşik hayat geçişte Müslüman Türklerin bu faaliyetleri 

Anadolu şehirlerindeki mahallelerin ilk oluşumlarıdır. (Eren, a.g.e.s:90) Elbette Selçuklu ve 

Osmanlı hükümdarları tebaalarının bu girişimlerini destekleyerek İslamî umrânın oluşmasına, iskan 

politikalarıyla katkı sağlamışlardır. Fethedilen yeni topraklara dair iskân politikası, imaretlerin 

kurulması ve bu zaviye merkezlerinin geliştirilmesine dayanır.14 Saydığımız dini-mimari yapılar 

zamanla bir dini yapı ya da pazar etrafında gelişmiş mahalleyi ardından küçük kent köylerini 

meydana getirir. (Eren,a.g.e.) “Doğu-İslam kentlerinde devletin öncülüğünde biçimlenen kentsel 

doku ve yaşam içinde, dayanışmaya dayanan bir iktisadi model içinde, sosyal farklılaşmaya fırsat 

tanımayan bir düzen söz konusudur.”( İnalcık,a.g.e)  Bu lonca sistemidir ve dini çizgide ticari 

amaçlarla kurulmuş bir jeo-kültürel yapılanmadır. Buradan Osmanlı ekonomi-politik çizgisi 

hakkında yeni bir araştırma sahası doğmaktadır, mahalle ise bunlardan bağımsız düşünülemez.  

Osmanlı bu küçük mahall örneklerinin ve zamanla yerleşikleşen mahalle, köy, şehir 

birimlerini idari açıdan kontrolün zorluğu sebebiyle bazı kurumsal yapıların oluşmasını da 

sağlamıştır. Devlet kontrollü merkezi otoriteye bağlı bu düzen, o günün bağlamı içinde mahalli bir 

                                                
13 Ş.Mardin, Bütün Eserleri 9, Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, İletişim yyn., 2015, s:76 (aktaran İ. Eren, a.g.e. ,s:89) 
14 Halil İnalcık ,Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ(1300-1600), Yapı Kredi yyn.İstanbul, 2003, s: 153-155 (aktaran İ. Eren, 

a.g.e.s:87) 



teşkilatlanma olarak okunabilir. (İ.Eren, a.g.e) Bu teşkilatlanmada mahalle kadıya bağlı, kadının 

dinî ve beledî yetkilerinin aracısı sıfatıyla imamın15 idari ve dinî kontrolündeydi. İktisadi, idari, 

mali yönden kendi içinde kapalı bir ünite16 olarak görülen mahallede, ferdler ya da  mahalleli, 

mahalle hakkında irade beyanına sahipti. Dini ve ticari örgütlenmelerin amaçlarından ilki fertlerin 

huzuru ise, ferd müdahil olmalıydı. Örneğin evlerin şekli, yeni yapılacak bir evin konumu, renkleri 

ferdlerin rızası ile doğru orantılıydı. Bunun gibi örneklerle mahalle ferdlere iradî özgürlük tanıyor,  

devlet de tek tek ferdleri dinleyebildiği gibi bürokratik kalabalıklığı da önleyebiliyordu. 

Osmanlı mahallesinde beledî hizmetlerin (yangın, imam maaşı, fakirlere yardım ) görülmesi 

konusunda da ‘avârız akçesi vakfı’ önemlidir. Mahalle iç dayanışmasının devlet tarafından 

yönlendirilen bir nevi “mali fon” görevi gören avarız vergileri, özellikle mahalledeki gelir durumu 

farklılıklarının ortadan kalkması için muazzam bir yoldur. İş yeri kuracak bir ferd, evi hasar görmüş 

bir başkası ya da bir fakir avârız akçesi vakfından karşılıksız yardım alabilir. Böylelikle devlet 

“sosyal devlet” olma vasfını koruduğu gibi, mahalleliye bu bilincin yerleşmesi için de imkan sahası 

açmış olur. Osmanlı mahallesinde ferd, cemaatler yoluyla kendi toplumsal taleplerinin dışa 

vurumunu ve sosyalleşmesini sağlar. Ferd vergi veren, cemaatle varlık bulan ve devlete karşı 

sorumluluğu olan; yani kevniyyetini tamamlama alanı açılmış mekanın bekçisi mahallelidir. Özer 

Ergenç’e göre: “Birbirini tanıyan bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal 

dayanışma içinde olan kişilerden oluşan topluluğun yaşadığı yer; aynı mescitte ibadet eden 

cemaatin aileleriyle birlikte yerleştikleri şehir kesimi”dir mahalle.( İ.Eren, a.g.e)  

Kentsel tasarım açısından mahallenin mimari kodları elbette devlet eliyle hâssa mimarlar 

ocağının belirlediği biçimler ve yetiştirdiği mimarlar, çıraklar vasıtasıyla sağlanır. Mimarlar ocağı, 

yapılardaki özellikle kalıcılık ve geçicilik açılarından birbirinden ayrı değerlendirilerek inşa 

edilmesi varlık telakkîsidir. Osmanlı’da sürekli değişen aile yapısına uyum sağlamak üzere evlerde 

geçici malzeme; idari, dinî ve toplum hizmeti gören-hani hamam, çarşı gibi- yapıların ise kalıcı 

malzeme ile inşa ediliyor17 olması mimari bir standarttır ve İslam varlık telakkisinden neşet eder. 

“Bir mahallî yönetim idaresinin, iskân-ikâmet alanına ait temel kurallar ve standartlar 

çerçevesinde hareket etmesi; fukaranın, kimsesiz çocukların, yaşlıların korunması, mahallelinin 

yarışarak gerçekleştirdiği görevler olarak zevkle adeta dini bir vecdle ifâ edilirdi.”18  

Osmanlı şehrinde iskan alanları ve imâret alanları şeklinde iki ana unsur bulunur. İskan- 

konut alanlarına göre, imaret alanları -%20 kadarını kapsıyor olsa bile- şehirdeki yekunu az ama 

yaşamın aktığı aktif mekanlardır. İmâret alanları, çarşı-pazar, cami, medrese, şifahane ve hanlar, 

spekülatif amaçlı yapı faaliyetine imkan bırakmamakla birlikte, şehir yapısı, şehir yönetimi ve 

topraktan faydalanmanın temel kurallarının herhangi bir spekülasyona özenmemelerini önleyecek 

şekilde tesis edilmekteydi. Böylelikle imâret alanlarının her türlü denetimi- İslam varlık telakkisi ve 

ferdin i’mar görevinin muazzam bir felsefi ve derunî bakışla tetkik eden- devlet eliyle sağlanıyor, 

ferd ve ferdlerin imkan sahasına kendi konutları ve mahallerinin istikbalini bırakarak çağının 

“katılımcı demokrasi” modelini modern ifadesiyle gerçekleştirmiş oluyordu. (Cansever, a.g.e.) 

Osmanlı ya da İslam şehirlerinde Batılı anlamda bir “kamusal alan” olmadığı yönündeki tezlere 

karşı, Mecelledeki ‘âmme’ hukuku ve ‘mülkiyet’ hukukuna dair başlıkların incelenmesini tavsiye 

etmekteyiz. Âmme- kamu- hukuku  Şeriat’in, İslam ferd ve ferdlerin toplumsal yaşamını 

düzenleyen esasları ayrıntılı şekilde çalışmış alimler ve felsefeciler hazinesiyle, sokağın her bir 

köşesine dair insan huzuruna taalluk ettiği aşikar yasalarından bir başlıktır. “Şuf’a, irtifak, hakk-ı 

mürûr, izn-i şürekâ(mahalle hakkı) vb. birçok mülkiyet meselesi, mahalle sakininin hakkını 

korumayı temin eder nitelikte kamuya sağlanmış özgürleştirici bir felsefeden ileri gelmektedir.  

                                                
15 Cem Behar, Bir Mahallenin Doğumu Ve Ölümü(1494-2008): Osmanlı İstanbulunda Kasap İlyas Mahallesi, Yapı Kredi yyn., 

İstanbul, Mayıs 2014, s:27. 
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17 Turgut Cansever, İslamda Şehir Ve Mimari, Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2016,  s:105. 
18 Cansever, a.g.e., s:123. 



Osmanlı mahalle hiyerarşisi, modern Ulus Devletlere tatbik ettirilen sûnî, seküler ve 

kapitalist amaçlara haiz yapı çeşidi, konut tipinin, site yahut parsel alanların standardizasyonu bir 

teknokratça ‘build’ edilmesi süreçleriyle benzerlik göstermez. Bütün açılardan dinî-İslamî olmayan 

Avrupâî kent tiplerinin varlık telakkisi de materyalist ve laik olacağından, “mahalle”ye karşılık 

gelen Batılı bir terim söz konusu değildir. Yukarıda değindiğimiz gibi Batıda ‘neighborhood’-

‘komşuluk’ olarak karşılık gelen terim, Batının esasında kendi kapitalist, merkantalist yaşam 

felsefesine dair bin yıllık bir çelişkiler yumağının başka bir şey değildir.  

 

 

IV. Ulus Devlette “Mahalle”  

 

Tarihsel sistemlerin varlığı tezi ortaya atıldığı 1970’lerden beri Avrupa’da canlanan Neo-

Marksist hareketlerin etkisiyle akademisyenlerin bakış açılarına ivme kazandırmış olması Batılı 

tartışmaların seyrini kolayca anlamlandırmayı sağlıyor. Şehir, kent, city, town, urban kavramlarının 

ihtiva ettiği saha, akademisyenlerin ciddi gayretler göstermesini sağlamış olsa da, bu çaba Doğu 

toplumlarındaki “şehir” meselelerine uyarlanabilir anlamına gelmiyor. Dahası İmparatorluk 

sisteminden, Ulus Devlet sistemine geçiş aşamalarını irdelediğiniz vakit, tıpkı LeFebvre’nin 

“mekan üretimi” teziyle açıklık getirdiği dolayından, Batılının da kendi tarihsel geçmişini 

okuyabildiği idrak edilecektir. Ulus devlet sisteminin ana hatlarını burada dökmek yerine, sistemler 

arası geçiş dönemleri nasıl olur sorusuna, şu temel yaklaşımı akademiye kazandıranlara minnettar 

olmamızı sağlayan cevabı aktararak meseleye bakmanın yeterli olacağını düşünmekteyiz: “bir 

tarihsel sistemden diğerine geçiş süresinde değişmeyene bak”. 

İmparatorluk sisteminin bir analiz birimi olarak kabul ettiğimiz “mahalle”, oluşumu 

itibariyle sistem içinde yaşayabilir olması doğal süreçlerle açıklanırken, Ulus Devletlere geçişte 

nelerin değişmediğini bulmak meselesi karşımıza çıkacaktır. Ulus Devletlere geçiş, Batı 

‘Aydınlanma’ felsefesi etkisi, Fransız İhtilalinin yarattığı etkilerden doğan ‘Modernizm’ akımıyla 

birlikte okunmalıdır. Osmanlı ‘Tanzimat Dönemi’(1839) ile birlikte yeşeren ‘cumhuriyet’ 

yönetimiyle tam gaz hale gelen ‘Modernizm’ akımının etkilerini görmeye başladık.  Demokratik 

Parlementer Sistem, Etnik-Ulus-Vatandaş Kültürü, Laik-Medenî Hukuk, Kapitalist Piyasa 

Ekonomisi, İnnovasyon.. ‘Modern Dünya Sistemi’ tezine göre ‘Ulus Devletlerin’ her alanda ülke 

yönetiminde şehirlere sızmış yaşam felsefesi bu sebeple Doğulu olanın zıddıydı. Yalnızca İslamın 

yeşerdiği coğrafyalar doğululuklarını kemale erdirmişse de, Doğulu Çin ve Hint medeniyetleri için 

de bu yeni sistem kriz doğuruyordu. Batılı bunun çaresine sistemsel bir şekilde bakmıştı. Devletler 

için geçerli olan şehirler  ve mahallelere kadar sirayet edecekti. Ekonomik, sosyo-kültürel ve dinî 

açıdan mahalle ölçeğini incelersek değişiklikler fark edilebilecektir. Bu değişikliğin ise şu 

zamanlarda miadını doldurmaya yüz tuttuğu ‘Küresel’ kent konulu akademi çalışmalarıyla belli 

olurken, daha ötesi için fütürist değerlendirmeler çerçevesinde Post-truth başlığıyla ‘Küresel ötesi’ 

incelenmeye devam ediliyor. Halen miadını doldurmamış Ulus devlet düzeninin imparatorluktan 

geçişte neler değiştiğine bakalım: 

● Batının genel bir model olarak kullanılması gerçeği sindirildiğinde, dünyadaki devletlere yeni 

rota çizilir. “Yeni bir ulus” yaratılacak; “vatandaş” ideolojisi yerleştirilecek; “milli kültür” 

bağı kurulacaktır. İçerde tek bir ulus yaratılması, kulağa hoş gelirken, devlet kademesinde  

“Parlamenter sistem” ulusları temsil edebilecektir. Ulus devlet için “vatan” ve “köy” 

kavramları ortadan kaybolur yerini “kent” alır. Umursanır gibi gözüken “köy” yalnızca 

nostaljik bir unsur olarak akademilerde yer almaya başlar. 

● “Kentleşme Ulus Devlet’in olmazsa olmazıdır. “Kır”ı kente taşıyarak ketleşmeyi sağlamak, -

böylelikle sınırsız inovasyon, artı değerin gruplara kaydırılmasını desteleyecek- “kentli-

köylü” ayrımının ezici şekilde halk lisanında yer etmesi sonucu doğacaktır. Esasen yerelin 



aşağılanması amaçlanırken, yerel olan “köyden indim şehre” deyimine konu olacak şekilde 

kabullenilip absürt-komedi haline dönüşecektir. 

● Ekonomik yapıda “artı ürün” denetimi kalkar. Lonca düzeni ve ve zanaatkarlar sınıfı çözülür. 

Emek sınıfı oluşur. Ekonomi devlet müdahalesi değil, Avrupa devletlerinin garantörlüğündeki 

“IMF” “Dünya Bankası” gibi kuruluşlara bağlı ve bağımlıdır. Bütün bu açılardan 

imparatorluk sisteminde müslüman kentinin yapı ve inşasına dair her şey, Tanzimat 

döneminden 20. yüzyıl boyunca devam ederek değişir. Tanzimatla birlikte mahalle düzeyinde 

“lonca teşkilatı”, “avârız vergisi”, “hisbe teşkilatı” gibi küçük ekonomik sistemler rafa 

kalkar, bu sistemleri mahallenin “imamı” hem de kadıya bağlı mahalle temsilcisi 

konumundaki görevlerin düzenleyici makamı ortadan kalkar. Ekonomik sistem artı değerin 

denetimini burjuva gruplara- Batıdaki gibi- bireysel sınırsız zenginleşmelere dağıtınca, devlet 

kurumsal yapılarını korumak amacıyla “muhtarlık” makamını daha seküler bir konum olarak 

getirir. Esasında muhtarlık bir süre devam ettirse de 20. yüzyıl savaşları ve yeni dünya 

düzeniyle gelen bürokratik yapılar onun da anlamını yitirmesine neden olmuştur. “Vatandaş” 

ve “milli kültür” yapıları Ulus devletlerde iç bütünlükleri için bir imkanmış gibi sağlansa da 

zengin elit sınıfı artık devletler arası şirketlerle iş birliği içinde kapitalist-sermaye birikimine 

dahil olabiliyor, milli gelişim, milli sermaye ancak ve ancak Batı kapitalist ekonomide senin 

konumlandırıldığın yer kadar milli kalabiliyordu. Türkiye nazarında 20 yılda bir kapital 

düzenin son halkası ABD-CIA istihbarat teşkilatı eliyle finanse edilen darbelerle “milli 

kalkınma” diye bir olayın söz konusu olmadığı gösteriliyordu. Ekonomik düzeyde mahallede 

yapı değişince elbette İslami ekonomi değil- modern kapitalist ekonomi dahilindeki birikim 

süreçleri yeni sınıfların oluşmasın Modernleşme- Batılılaşma- altında imkan sağlar. Fikri ne 

olursa olsun kapitalist şirketleşmeler , elit sınıflar sistemi fark edip hayatta kalmak için 

mücadele eder hale geldi. Tanzimattan bu yana müslim ve gayri müslüm ayrımı yerine eşitliği 

ilkesi ıslahatlarla sabitleşince, yabancı kapitalist şirketler ülkede etkisi gösterip dışarıya açık 

bir pazar haline gelmesine neden oldu. 20. yüzyıl boyunca keskin değişimler yaşanmayan 

Türkiye’de 1980 sonrası, eski yerleşim yeri sakinlerinin, farklı din, kültür, lehçe ayrımına 

hoşgörü yaklaşımı içindeki komşuluk hukuku da, bu Batılılaşmaya yönelik hukuksal 

değişimlerle izini kaybettirdi.  

● Kentsel mekan; bedesten, çarşı, liman, pazarlardan oluşan eski merkezlerin yerine ve başka 

modern merkezlerde bankalar, oteller, sigorta şirketleri, işhanları kurulmaya başlar. “Eski 

pazar” kentlerde bir yerde atıllaşmış dururken, modern merkezler için yeni imar-inşaat 

düzenlemeleri; yeni yollar, araba, tramway, vapur gibi toplu taşıma araçları kente girer. 

● Mahalle düzeyinde “imam”ın mahalli kontrol birimi olduğu eski sistem, yerine muhtarı 

bıraksa da, idari düzenin mahalledeki iradi-ferdî katılımlarına imkan tanıyan yapısı ortadan 

kalkınca, ferd kendi mahallerini oluşturma hakkından mahrum kalınca, “mahall” anlamını 

kaybedecektir. Anonimleşen “mahalle” kavramı 2000 sonrası süreçte yalnızca bir 

parselleşme-planlama unsuru haline gelecekti. Bu ferdin de ortadan kalkmasına, kevniyyetini 

sağlayacağı cemaatler yerine “STK”lar önüne sürülecek, ferd bilinci Modern anlamda grup 

bilinci haline evrilecektir. Mahalledeki bir birey mahallesine kimin gelip gelemeyeceği 

hakkında beyana sahipken, artık bireyin direnme ve itiraz etme meselesi ortadan kalkmış 

oluyordu. Grup, STK, örgüt olur fakat eski sistemin içindeki konumuna asla kavuşamaz bir 

kandırmaca içinde bunalıma sürüklenecekti. İdeolojiler; aile, baba, dede, pîr yerini alınca, 

“mahall”de “kevn” içine giremeyen seküler bir birey ortaya doğacaktır. Bu bireyin 

mahalleyi anlamlandıran komşuluk, ortak bilince sahip olma, cemaat ruhu, kendi söz hakkına 

sahip olma ve diğer söz haklarına hoşgörü vs. çoğaltılabilecek değerlerin oluşması, kevn içine 

girilmesi imkansız hale gelmiş oluyor. “Modernle geleneksel arasındaki ikilik kent merkeziyle 



kontrol ettiği çevresi arasındaki ilişkide temsil edilmektedir.”19 Bunun sonucu ‘geleneksel’ 

konuttan uzaklaşılarak ‘modern’ konuta geçilmesidir. Böylelikle devlet destekli modernleşme 

çalışmaları kente iner. ‘Artı değer’ sektörüne adanmış inşaat şirketleri, ihtiyaca binaen çeşitli 

konut tiplerini arza sunar. 20. yüzyıl başlarında mahalle halen yerini korurken, bu kişisel 

ihtiyaçlara binaen müstakil ‘yeni’ konut yapımı, köşklere geçiş görülebilir. Kanımızca 

mahalleyi esas eski manasıyla mahall olmaktan çıkaran ‘apartmanlaşma’ dönemi (1964-2000) 

bireyselleşme dönemidir. 1930’da çıkarılan bir yasada mahallenin konumu; “Bir belediye 

sınırları içinde mahalleler ihdası, ilgası, birleştirilmesi, isimlerle hudutların değiştirilmesi…” 

coğrafi bir alan olarak belli ediliyor. (Eren, a.g.e) İmparatorluk ‘mahall’inin idari birim oluşu 

dahası ferdi kevn içine sokması bahisleri bu dönemden sonra toz oluveriyor. Tanzimatla gelen 

‘muhtarlık’ bugünkü şeklini 1944’te alıyor. 1980 sonrası dönem için ise ‘küresel bir 

ekonominin’ getirdiği yeni kurumlar oluşuyor, ulusal pazarların kendi ihtiyacımızı karşılar 

derecede kalması, uluslararası pazar için daha seri üretim ortamının oluşması için 

fabrikalaşma ve hizmet sektöründe büyüme gözle görülebiliyor. Köyde tarımsal üretimini 

satarak geçinen köylü, kazanç sağlayamadığını fark ettiğinde kente göç ediyor ve kentleşme 

önü alınamaz hale geliyor.  

 

 

V-Küreselleşme ve Sonrası Mahalleye Dair Kısa Bir Yaklaşım 

 

 Mahallenin geleneksel yani ‘mahall’ olduğu İmparatorluk sistemindeki konumunu yitirmesi, 

Ulus Devlet’in olmazsa olmazı ‘kentleşme’ulus yaratmak için kırı kente taşımasının açtığı sorunlar- 

şehirde gözlenen umulmadık yerel hareketlerin- gözlenmesi ve kontrolünün bir yandan ‘yerelleşme’ 

atılımlarını gündeme demeçlerle dahi etmesi süreçleri Küreselleşmenin neresinde duruyor, sorusu 

karşımızda durmaktadır. Küreselleşme, ‘vatan’, ‘köy’ kavramlarının olmadığı, özünde ‘internet’ 

dünyasının zuhur etmesinden hareketle ‘toplumsal hareketlerin’ izlenme mekanı ‘sanal’ mekan 

haline dönüşmesine rağmen, süre giden yerelleşme nasıl açıklanabilir? Bu sorun bizim gibi ‘çevre’ 

ülkelerde yaşanan bir sorun olduğu dikkate alınmalıdır. Kapitalist ilerlemeye toplumsal muhalefet 

imkanı daha çok arttığı gibi, sistemin kontrolünde kalması da sistemin başarısıdır. Kent mekanı ve 

küresel ortama hızla akış toplumsal katılımı sisteme iyice entegre ediyor. Karşı durması gereken yer 

‘yeni ‘sanal’ ortamda hali hazırda sistemde bir zelzele yaratmaktan öteye gidemiyor. Küreselleşme 

sürecinin ‘merkez’ ülkelerdeki kapitalist süreçlere sadık kalabilmesi adına, henüz hakim Ulus 

Devlet formunun zorunlu eğitim, zorunlu askerlik, zorunlu vatandaşlık gibi bağlamları 

‘Küreselleşmeye’ giydirilerek devam ettirilmek zorunda kalacaktır. Elbette özünde insanın 

kevniyyet halinde mahall kurmasına imkan tanıyan mahalle, Küreselleşme ile yeni bir formda 

‘yeniler’ arasına katılabilir. ‘Küresel şehirde’ ‘Coğrafi, Ekonomik, Siyasi’ fonksiyonların değişip 

değişmediği incelenmeye tabidir. Yeni sistem gelecekte insanları bir arada tutma aracı olarak nasıl 

bir ‘toplumsal ilişkiler’ ağı oluşturacak, bireyin iradî haklarını sanal dünyada ‘ferd’ olarak değil 

‘seküler gruplar’ halinde talep ettiği dönemde ‘Sosyal Bilimler’ akademide nasıl bir işlev görecek 

gibi sorular geçiş dönemi tutukluğu yaşamaktadır. Bu anlamda Batıda ‘Meşruiyet’ tartışmaları 

tutukluğu Batıdaki sorun yumağını çözmeye yarayacak keyfiyette sonuçlar çıkarabilir. Mevcut 

Batılı tartışmalar gelecek dönemi fütürist bir bakışla da olsa tahmin edebiliyor. Bunun yanında 

geleneksel toplum yapısına uygun imparatorluk geçmişi ve merkezi yönetim alışkanlığı olan 

toplumlarda idari krizler yaşanıyor. Devletin ‘territoryal’ sınırları da bu sorunlardan biri haline 

geliyor.  

 

 

                                                
19 İ. Bilgin, “Anadoluda Konut ve Yerleşmenin Modernleşme Süreci”,Modernleşme, Tarih Vakfı:Habitat II Sergisi, 1996) aktaran 

Eren, a.g.e. 



SONUÇ 

 

Küreselleşme ve ‘Post-Truth’ adı verilen dönemde ‘mahalle’ sorununun çözümü henüz 

bilinmemektedir. Ülkemizde şehir Birlikleri ( ‘Bilge Kent Kocaeli’ gibi), Bölgeler Birlikleri, 

bunlara atanan devlete bağlı Yerel Yönetim Birimleri oluşturuluyor. Bu şehir sınırlarıyla ilgi yerele 

daha çok söz hakkı verme yasası  -belediye meclis üyeliği- ve belediye başkanının yetkileri tasarısı- 

olarak meclisten geçtiği bilinmektedir. Henüz Ulus Devlet bağlarından kopulmamışsa da, Ulus 

Devlet yaratmak içi yapılan tüm çalışmalar mikro düzeyde  ‘şehir’  için yapılmaya çalışılıyor. Şehir 

ve kent bu noktada insanin iradî kullanımına imkan tanıyan alan haline dönüşebileceği 21. yüzyıl 

toplumsal hareketleriyle (Wall-street, Gezi vs). gün yüzüne çıkmış durumdadır. Bu bağlamda 

mahalleyi nostaljik olarak çalışmak yerine sistemi izlemek en önemli ve birinci başlangıç 

noktasıdır. Çevre, bitki örtüsü, doğayı korumak odaklı, hali hazırda küresel kentin yapı çalışmaları 

ve çevre düzenlemelerine tepkiler ve muhalif sesler yükseltilerek de meselenin analitik boyutu 

hallolmuş olmuyor. Şehre dair herhangi bir insanî imkan, mahallenin güncel boyutunu da hall 

yoluna koymaya imkan tanıdığı takdirde ancak İslam jeo-kültürü olan ‘ümmet’ algısı Post-Truth adı 

verilen dönemde başka bir hüviyette bütün insanlığın sinesine yerleşebilecektir.  

 

 

 

 


