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SEMPOZYUM ACILI~ KONU~MALARJ
Takdim: Prof Dr. Korkut TUNA - j U. Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Ara$ilrma
Merkezi Miidiirii
Disiplinlerarasl Sehir C;ail$malan Sempozyumu adl altmda bir toplantl
diizenlemeye te§ebbiis ettik. Eksik olmasmlar, degi~ik disiplinlerden
meslekta~larnll1z, bilim adamlan katklda bulundular, yah~malarml bizlerle
payla~mak istediler ve buna bagh olarak da bir program olu~tn. Katklda bulunan
ve destek olan herkese ho~ geldiniz diyorum ve pe~inen te~ekkiirlerimi
sunuyorum. ~imdi aylh~ konu~masml yapmasl iyin dekanlmlz saym Taner
Tarhan'l kiirsUye davet ediyorum.

Apil$ Konu$masl-!: Prof Dr. Taner TARHAN -

i. U. Edebiyat Fakiiltesi Dekam

DisiPLiNLERARASI ~EHiR CALI~MALARI iCiN BiRKAC soz
Degerli katilimcilar; gUnaydm ... ho~geldiniz ...

Bendeniz, oncelikle sevgili meslekta~lmlz, dostnmuz, sevgili Korkut Tuna'YI
iytenlikle kutluyorum. Sosyoloji Ara~trrma Merkezi tarafmdan diizenlenen bu
bilimsel §olende "Disiplinlerarasl Sehir C;all$malan" irdelenecek. Bu, yok
onemli, hayati bir konu. Diinyanm ve Ttirkiye'mizin de en onemli
konularmdan... Bana gore, her baklmdan oncelikle istanbul 'u hii.l1edersek, biitUn
TUrkiye'yi hal1etmi~ oluruz ... Bu bir ana formii!'" ~imdi burada Sosyologu var,
Tarihyisi var, Arkeologu var; Cografyacisl var, ~ehir Plancisl var ... Bu bilimsel
birliktelik bizler iyin lOok onemli. Konular da tam benim konum, bir bildiri
verebilirdim, in~allah gelecek sefere ...
Bu arada sevgili Baykan SEZER'i de rahmetle ve sevgiyle amyorum, geymi~te,
onunla da yok gUzel yah~malar yapbk. .. Disiplinlerarasl C;all$ma, giiniimiizde
tUm bilimlerin birlikteligi dedigimiz yali§ma sistemlerini bizlere §art kihyor.
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Rusya'smda, KIZlI <;:in'de, bir ba~ka deyi~le, kat! ideolojilerin egemen oldugu
bu toplumlarm, ba~kent pliinclhgmda "meydan" fikri ba~ka bir anlamla
kar~lmlza ylklyor: Ba~kent Moskova'nm UnlU "KlZll Meydam", 0 meydanda
dola~tlgmlz zaman, ezildiginizi, yok oldugunuzu hissedersiniz. Orada, ulusal
bayramlarda Klzll Ordu resmi geyit yapar, Ust loca'da Prezidyum, kodomanlar
slralamr, yiini bu devasa meydanda, "Egemen olan ideolojidir, birey degildir."
Klzii <;:in'deki Tiananmen Meydam da hakeza. Vine binlerce YII geriye
donUyoruz, eski dUnyanm en onemli uygarhklarmm ba~mda gelen Mlslr'daYlz.

Tanrz Krallar olan Firavunlarzn gorkemli piramitleri yanznda da aym duyguyu
hissedersiniz. Daha dogrusu onu size hissettirirler. Bu anltsal mezar yapIlarmm
"gozlemevi", uzay rasathaneleri gibi nitelikleri, olUmsUzlUgU simgeleyen
"mumyalar" iy iye geymi~ aynntllardlr. Oysa yukanda degindigimiz gibi 0
piramitlerin yanznda ezildiginizi hissedersiniz, nokta bile olmadlgmlzl
algllarsmlz. <;:UnkU egemen olan Tann Krahn eZlCI bUyUklligUdUr. ..
GUnUmiizdeki, "batl tipi, Amerikan ozentisi ~ehir plancIllgzndaki gokdelenler
de, bana gore kapitalizmin ezici piramitleridir". Bireyler iyin yapIlan, oysa
bireyi hiye sayan, ezen simgelerdir.
GordUgUnUz gibi bu sat!rba~lan, felsefesiyle, sosyolojisiyle hem de yaplsal
ozellikleriyle, ~ehir r;al!~malarz iyin bir yumaklar silsilesi olarak kar~lmlza
Ylklyor. Bendeniz bunlan, dU~Unmeniz, geryekten dU~Unmeniz iyin
aktanyorum:
Sizleri tekrardan kutluyorum. Bildiri verenleri, katiianlan, sevgili ogrencilerimi
kutluyorum, ama gonlUm bekliyor ki ~u salon dolup ta~sm ... <;:UnkU, burada
tartl~I1anlar, anlatllanlar, her sene tekrarlanan derslerden yok daha UstlindUr.
Bunu da unutmaym, kldemli bir ogretim Uyesi olarak, bir hoca olarak
soyIUyorum ... Sempozyumu aYlyorum. Ba~anlar diliyorum, hepinizi sevgiyle,
muhabbetle kucakhyorum. Te~ekkUr ederim ...

M. Taner Tarhan'm bu konularla ilintili son ~ah~malan iyin bakmlz: "Diverse Perspectives on the
Anatolian Highlands", A View From the Highlands. Archaeological Studies in Honour of Charles
Burney, A. Sagona, Peeters, (ed.), 8elvika, 2004, s. 335-342; "istanbul Raporum'dan SatlT B~lan",
Archaeological Essays in Honour of Homo amatllS: Giiven Arsebiik h;in Armagan Yazllar, M. Ozb~aran
O. Tanlnd,. A. Boratav. (eds.)./stanbul: Ege YaYlnlafl, 2004, s. 231-244; "<;:igdem Demir'le SOyie!i _
Tarihyinin Mutfagt: Prof. Dr. M. Taner Tachan He Eski Anadolu'dan C~itlemeler", Toplumsal Tarih,
Say" 125,2004. s. 98-99.
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Edebiyat Fakiiltesi

Efendim, izninizle, konu hakkmda birkay kelime de ben soylemek istiyorum. ilk
olarak belirtilmesi gereken ~ey, sosyolojide ~ehir konusunun en onemli
konulann ba~mda gelmesidir. <;::iinkii insanhgm yerle§ik tarihi belli bir
a~amadan sonra, bir manada ~ehirler tarihi olarak geli~iyor. Muhakkak ki, klrda
da yok onemli tarihi-toplumsal olaylar geli§mektedir. Aynca klr, uzun donem
niifus aylsmdan daha fazla kalabahklan biinyesinde barmdlrsa bile, her ayldan
daha kahcl izlerin ~ehirlerin biinyesinde ortaya ylktlgml ve banndlgml
gormekteyiz. Mimari ve sanat tarihi yanmda, siyaset, bilim ve bunlann bir yok
gostergesi ~ehirlerde yer ahyor.
Kent sosyolojisi de bu baklmdan Bat!'da erken serpilen sosyolojiler arasmdayer
ahyor ama; "Sociologie urbain" deyimini, Franslzca yaymlanan dergilerde
ancak 1940'h Ylllarm sonlanndan itibaren miistakil bir ba~hk olarak
gorebiliyoruz. Kitabiyat b61iimlerine ozel bir onem veren ve bu konuda belli
temalara baglmslz ba~hklar aYlran Franslz sosyoloji dergilerinde, ~ehir
ara~tlrmalanm konu edinmi~ bazl kitaplan bu ba~hk altmda toplamaktaydllar.
Durkheim, ~ehir konusu ile ilgiJi kitaplann tamtlmml "sosyal morfoloji" ba~hgl
altmda yapml~tI.
<;::iinkii Bat! aylsmdan §ehir onemli. Kendi tarihini, bilhassa yakm tarihini ve
buna bagh olarak da kazandlgl ozellikleri; burjuvazi ile temellendirdigi ve 0
burjuvazi de, ~ehirleriyle birlikte ortaya ylktIgl iyin, BatI bir yerde ~ehirlerine
dayanarak kendisini kentsel toplum olarak tamtmaya kalklyor. Boylelikle bir
yanda sanayi olaymm ortaya koydugu bazl giiyliikleri aylklama slkmtlsmdan
kendilerini kurtarml§ oluyorlar ve ote yandan da, kendilerine yani BatI'ya ozgii
bir olay olarak aylklamak imkamna kavu§maktadlrlar.
Ama ~ehir konusu onlarm bize anlatt!gl gibi, yalmzca belli bir doneme, yani,
tarihlerinin son 200-300 yllma ait bir konu degildir. Aynca, Batlh
ara§tIrmacIlarm iddia ettikleri gibi, bir endiistri faaliyeti ile slmrh da degildir.
3000 Ylllannda Mezopotamya'da, bir
Klasik el kitaplannda, ilk §ehirlerin
miiddet sonra da Nil Vadisi'nde, Pencap'ta ve <;::in'de San Irmak boylarmda
ortaya ylktIgl anlatIlmaktadlr. Ama bu ilklik bu b61gelerle slmrh kalmlyor.
<;::iinkii fakiiltemiz mensuplarmm yapt!gl yah~malarda "on-~ehir" ya da "erken
~ehir" diyebilecegimiz yerle~im yerlerinin varhgl ile de kar~lla~lyoruz. Ben bu
durumu geryekten yok onemli buluyorum.

M.a.
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Rahmetli Baykan Beyin, onun tamtmaslyla benim de kullandlglm kaynaklann
ba~mda gelen Gordon Childe'in gosterdigi bi~imde ve sonra ogrencilerle
seminerlerde ele aldlglmlz kitaplar ~er~evesinde meseleye bakmaya ba~ladlktan
sonra; once Mehmet Ozdogan'm tebliglerinde gordUgUm yeni verileri 1~lgmda,
sonra diger meslekta~lannm ~ah~malannda meselenin bize anlahldlgl ve bizim
de 0 ana kadar bildigimiz gibi olmadlgml anladlm. $ehir tarihi konusunda
yapllan sonraki ~ah~malar, katIldlglm bazl toplantIlar bu konudaki anlaYI~lml
daha bir peki~tirdi. Bu durum belki de, Anadolu'ya ozgU bir olay olarak
kar~lmlzda duruyor. 0 nedenle, ~ehrin tarihini daha da geriye gotUrmek soz
konusunu. Bu da, tabii ki bir uygarhk meselesi olarak kar~lmlza ~Iklyor.
$ehir, ba~langl~ta da ifade ettigim gibi, sosyolojinin onemli bir konusudur, ama
aym zamanda disiplinler arasl bir konudur da. Biz burada, ger~ekle~tirdigimiz
bu ilk toplantIda, ama belli acemilikler ta~ldlgmm da farkmda olarak, ozellikle
ula~abildigimiz ki~i1erin destegiyle bu yatIYI yatmaya elimizden geldigince
gayret ettik. Ama onUmUzdeki Ylllarda bu yabaYI daha da geli~tirmek
durumundaYlz. <;UnkU disiplinler arasl yah~malarm bir ayagl cografYa.
Geryekten cografyacl dostlanmlz, bu sempozyum iyin bize onemli katkllarda
bulundular. Kendilerine te~ekkUr ediyoruz. Disiplinlerarasl yah~malarm bir
ba~ka boyutu tarih. <;UnkU tarih~ilerimiz de ~ehir tarihleriyle kar~lmlzdalar. Bu
sadece dUnya aylsmdan degil, TUrkiye aylsmdan da soz konusudur. Bir yok
~ehrimiz -ornegin Konya tarihi, Bursa tarihi gibi- hakkmda monografik
yah~malar yapllmaktadlr. Bu yah~malar araclhglyla ~ehir baglammda
uygarhglmlzm, ya~adlglmlz serUvenlerin yeryevesi yizilmeye yah~llmaktadlr.
Ama daha once belirttigim gibi, klasik bakl~.aYllannm dl~ma ylkmamlza izin
veren, tarih oncesinden ba~layan bir geli~meyi de ele alan yah~malan ihmal
etmememiz gerekiyor. Aynca edebiyatlmlzda da ~ehir konusunun onemli
oldugunu gorUyoruz. in~aallah onUmUzdeki Ylllarda yapacaglmlz toplantIlarda
edebiyatyllanmlz, romanlardaki ~ehir hayatI ile ilgili bilgiler verirler,
'~ehrengiz' denilen ~ehirle i1gili ~iirlerin, ilk bakl~ta anla~llmaz gibi gelen 0
ifadelerle ne denmek istendigini bizlere anlatIrlar diye umuyorum.
$ehircilik konusu da sosyolojiyle at ba~1 gidiyor. Bu ttir 9ah~malar 1910'lu
Ylllarda kar~lmlza Ylklyor. <;ok daha onceki tarihlerde yapIlml~, ~ehircilikle
alakasmt kurabilecegimiz yah~malar da var elbette. $ehri gUzelle~tirme, ~ehri
bi~imlendirme ~eklinde de almabilecek eski yah~malar var. Ama ~ehirci1ik bir
yerden sonra §ehre mUdahale edip ~ehre bir yeki dUzen vermek aylsmdan da
neredeyse mahalle dUzenlemesinden kent dUzenlemesine ve Ulke dUzenlemesine

7

kadar "l'amenagement du territoire" biyiminde kar~lmlza Ylklyor. Tabii bu da
beraberinde, ~ehir planlamaclhgml ve ~ehir planlamasml getiriyor. Bu ele ah~
biyimi yakm donemlerde onemli bir dal olarak ortaya Ylktl. $ehirler artlk
planlamyor, ylinkli planlanmalan gerekiyor. $ehirler planlamrken de, esas
planlanan, belki de biyimlendirilen toplumdur. Amay, topluma yeki dlizen
vermektir. Bu ayldan baktIglmlz zaman sosyolojinin de katkllanyla, ashnda,
~ehirler topluma yeki dlizen verrnenin, toplumu biyimlendirrnenin bir aracI
haline geliyorlar. Hakikaten, sosyolojik ayldan ozellikle Batl ~ehri Uzerine
yazllanlardan hareketle BatI toplumunu ve daha da ileri giderek gelecegin dlinya
kentinin nasI! bir kent olacagml ve Toynbee gibi tarihyilerin aylklamalanndan
yola ylkarak ~ehirler ekseninde dlinyamn ileride nasll bir biyim alacagml
gormek de mlimklin.
Bu dOnyaya ve topluma ~ehirler araclhgl ile yeki dUzen vermenin bir yeni
boyutu da, kOreselle~me yeryevesinde ortaya Ylkmaktadlr. Meselenin bu boyutu,
ilki 1976 Ylhnda Kanada'nm Vancouver ~ehrinde, ikincisi ise 1996'da
istanbul'da geryekle~tirilen HABITAT toplantI!armda gorUlmektedir.
HABITAT toplantI!annm ilkinde, ~ehirlere, ozellikle de sahip olduklan sosyal
muhtevaya, daha yok hlikUmetler eliyle bir yeki dOzen verme soz konusuydu.
Ama hliklimetler bu i~i beceremeyip, her zaman gordUgUmUz gibi ayak
sUrliylince; 0 zaman istanbul'da geryekle~tirilen ikinci toplantIda bunu sivil
toplum kurulu~lanyla ve buna bagh organizasyonlarla yozmenin kaymIimaz
oldugu iddia edildi. Bu tilr tartl~malaf1 yansltan komisyonlarm raporlanm
okudugunuz zaman, ashnda ~ehirlere degil, topyekUn bir topluma ve hatta ~ehir
planclhgmm da otesine geyerek blitOn bir dlinyaya yeki dUzen verrne amacmm
soz konusu oldugunu gorUyoruz. Bu baklmdan, gUnUmUz dUnyasma yeniden bir
yeki dOzen verilmeye yah~ma konusunda ~ehirlerin onemli bir i~levi oldugunu
anhyoruz. Tarih boyunca her zaman birilerinin dlinyaya yeki dOzen verdigini
veya bunu amayladlgml biliyoruz. Romahlar gibi, Osmanhlar gibi. GUnlimOzde
kOreselle~me ile baglantIh olarak degerlendirebilecegimiz geli~meler aylsmdan
meseleye baktIglmlzda ise, her birimizin bir klireselle~mesinin oldugunu
gorUyoruz. Ama ~imdi ya~anan kOreselle~meyi degerlendiren ele ah~larda, adl
pek duyulmasa bile, ba~ka bir deyi~le ~ehrin adl amlmasa bile HABITAT
toplantIian hakklyla degerlendirildigi zaman, ~ehirler araclhgl ile, dUnyaya
dUzen vermenin imkanlarmm ara~tlflldlg!u1 gorUyoruz.

F.2
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Birkay noktasma temas edebildigim bu kapsamh konuyu ye~itli boyutlanyla
derinlemesine ele almayt hedefleyen bu ilk toplantmm ba~anh geyeceginden
emin olarak, destek veren ve katktda bulunan herkese yok te~ekkUr ediyorum.

