GEC;Mi~TEN GELECEGE TURK KENTi

Oya OKAN' - Recep ERTORK"

Tiirk kentinin kendi sesml, kimligini yitirdigi slkhkla dile gelen
konulardan biridir. Bir yakmma gibi goriinse de ashnda bir gergekligin
saptanmasldlr da bu ifade. Kimligini, sesini, kendisini yitirdigi dile getirilen
Tiirk kentinin nasil olu~ugunu kavrarsak yeni ko~ullarda sesini, kimligini
yeniden kazanmasmm da miimkiin olup olmadlgl konusunda gorii~ edinebiliriz.
Bu 9ah~mada amaClmlZ bu konuyu tartl~mak, kimi sonu91ar 91kar1p
91karamayacaglmlzl sorgulamaktlr.
Sosyoloji literatiiriinde -ozel olarak son donemde kent konulu 9ah~malar
bir yana blraklhrsa- kent biiyiik ol9iide kapitalizmin dogdugu ve i9inde
biiyiidiigii be~ik olmasl nedeniyle ilgi gormii~tiir. ~ehre duyulan ilgi de bu
mekandaki olaylara ilgi i1e slmrlanml~tlr. Kapitalizme be~iklik etme olaymm
dl~mda kalan kentler de biiytik ol9tide kapitalist kentle kar~lla~tIrma yapmaya
izin verdigi stirece ilgi gormti~tiir.1 Sosyoloji de bu mekandaki i1i~kiler
temelinde sorunlarl kavrama 9abasmda olmu~tur. Yaygm kabullere gore kent
"sivil toplum"un mekamdlr. Kent aym zamanda da kamudur. 2
Kentteki toplum orgtitlenmesi i9indeki hareketlilikler, kentteki toplum
i1i~kilerinin "dayam~ma" ya da "9atI~ma" (yatay-dikey hareketlilik, sosyal
slmflar vb.) ozelligine bagh ge~itli toplum kuramlannda kent, olumlu, ileri
toplum g~li~melerinin (a~amalannm) gergekle~tigi mekandlr. Daha da otesinde
insanhgm gelecegine bi9im kazandlracagmdan ve eski toplum orgiitlenmelerini
yok edeceginden ku~ku duyulmayan bir i1i~kiler mekam olarak anlam
kazanml~tIr. Kent, ve tabiiki kentlilik sanayi kapitalizmi ile i1i~kilidir.3 Bu
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a9lklamalar
anlamslzdlr.

gergevesinde ele ahndlgmda bir Tiirk kentinden soz etmek

<;iinkii yaygm anlaYl~a gore kapitalizmin, endiistri toplumunun dogu~una
temel olu~turmayan toplumsal mekanlan kent saymak bile tartl~mah hale
gelmektedir. Tiirk kenti diye soz edilen de, Avrupah gezginlerin notlannda
aktanlan sava~ karargahlan veya yonetici slmfm ikamet ettigi mekanlar olarak
tasvir edilen yerle~im birimleri 0lmaktadlr. 4 Daha da otesi Dogu'da kent ve
kentsel topluluklar yoktur.'
Oncelikle bu yargllan payla~madlglmlzl belirtelim. Sosyolojide kent
9ah~malarmm BatJ'da ba~lamasl ve belli slmrhhklar ta~lmasl nedeniyle, uzun
zaman kentin tek olasl bi9iminin Batl kenti oldugu yarglsma neden olmu~tur.
Buna tepki olarak geli~en 9ah~malar da Bat! kentine kar~lhk bir "islam
kenti"nden soz edilmesini de beraberinde getirmi~tir. Bu kentin modelleri de
islam'm ilk yaYlldlgl cografyalardaki kent orgUtlenmelerinde aranml~t!r.
(Kudiis, Mekke, Medine, Bagdat, Kahire v.d) Bunlar iistline 9ah~malar
yapllml~t!r.6.7

Ancak, biitUn bu soylenenlerden oteye kentler, toplum orgUtlenmeleri
i9inde henUz a~llamaml~ bir sl9ramanm, bir geli~menin ifadesi olarak
giiniimiizden neredeyse on bin Yll once ortaya 9Ikml~lar, yaYllml~ ve
geli~mi~lerdir. Kentlerin ilk ortaya 9lkt!klan alanlann 19. yy endiistri
devriminin gergekle~tigi alanlar olmadlgml, aksine 19. yy endiistri devrimi ile
yeni bir bi9im kazanan uygarhgm, kentIerin yaYlh~1 siirecine bagh olarak ortaya
9lkml~ oldugunu hat!rlatahm.
Tarihin ilk kent orgiitlenmeleri giiniimiizden neredeyse on bin Yll onceye
dayanmakta ve aym zamanda kent orgiitlenmesi uygarhgm ba~langlcl
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sayilmaktadlr. Ya da uygarhk Gordon Childe'm "Kentsel Devrim" dedigi olayla
ba~lamaktadlr. 8
Kent Devrimi bir toplum 90zUmUdUr ve bu 90zUm gUnUmUze degin
a~ilabilmi~ degildir. GUnUmUzde kent orgUtlenmesini a~an bir mekan
orgUtlenmesi henUz gergekle~medigi gibi ongorUlebilir geleeekte de
gergekle~eeegine dair belirtiler yoktur. Kentler ortaya 91ktIkian alanlardan
ba~layarak yeryiiziiniin ge~itli yorelerine yaYllml~lardlr. Bu yaYllma binleree Yll
i9inde, yava~, sanelh, ini~li, 91kl~h, kimi zaman sl9ramalar bi9iminde gorlilen
bir seyir izlemi~tir. Bazl kentler tarihin en erken kentleri iken gUnUmUze
kahntIlan bile kalmaml~tIr. Buna kar~lhk insanhgm birka9 bin Yllhk seriiveni
goz onUne ahndlgmda daha dUn deneeek zamanda ortaya 91kan kentler
yeryUziiniin en onemli kentleri olarak amlmaktadlrlar. ini§li, 91kl~h saneill bir
seyir izleyen kentlerin yaYlh~ sUreei aym zamanda uygarhgm da geli~me
9izgisidir. Toplum serUveninin bUtUn ozellikleri ve yonlerini bu seyrin izlenmesi
ile kavramak mUmkUndUr.
ilk kentler (dogu kentleri-hind,9in) ya da ilk uygarhk merkezleriyle
TUrklerin atalannm ili~kisi ba~langl9ta yalmzea uygarhk kom~ulugudur. Bu
kom~uluk, en ba~tan beri ge§itli slkmtilar ta~lsa da taraflarm vazgegemedigi bir
ili~ki olarak kar~lmlza 91kmaktadlr. Bu ili~kinin en onemli niteligi iki
yonlUlUgUdUr. TUrklerin atalan ve tUm g0gebe halklar da bir ~ekilde uygarhkla
(ya da kentle) ili~kiye zorunlu olduklan gibi, kentler de -en azmdan yeryiiziiniin
ilk kentlerinin bir bOlUmU- TUrklerin eografyasmdaki hammaddelere
gereksinimleri nedeniyle Tiirklerin atalan halklarla ili~kiye zorunlu olaeaklardlr.
Burada bir hususu hatlrlatahm. insanhgm geli~im 9aglan anlatIhrken
dogayla, ba~ka bir deyi~le fizik dogayla kurdugu ili~kinin niteligi konunun
uzmanlarmea one 91karilml~tIr. Kendi i9inde de alt bOlUmlere aynlmasma
ragmen bu devirler ta~ devri ve maden devri olarak iki ana ba~hga
aynlmaktadlr.
Ta~, dogada dogal halde bulunan bir maddedir. insanlann ondan

yararlanabilmesi, niteligini degi~tirmeyi gerektirmez. Dogada bulundugu
niteligi ile ve yalmzea ona yeni bi9imler vererek ta~tan yararlanmak
mUmkUndiir. Buna kar~lhk bilinen hi9bir maden dogada ne kadar saf halde
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olursa olsun, onun niteligini
ham degildir.

degi~tirmeyi ba~aramadlk9a

insamn kullammma

Madenin iizel ko~ullarda ve bilinl'li bir I'aba ile yeniden elden
gel'irilmesiyle insan toplumlan maden devrine gel'ebilmi~lerdir. Yine maden
devri il'inde de demir devri I'ok daha iizel bir l'abaYI ve bilgi birikimini
gerektirmektedir.
Demir, insan I'abasl ile niteligi degi~tirilebilir bir madendir.
alanma bagh olarak yeniden bil'imlendirilmesinin yanlSlra farkh
kazandmlabilir. Demir devrine ula~mak il'in toplumlar oldukl'a uzun
gereksinmi~lerdir. Genel olarak da demir devri I'ok ozel bir toplumsal
beraberinde getirmi~tir.

Kullamm
iizellikler
bir siireci
sll'ramaYI

Hemen bu noktada bir saptama daha yapahm. Tiirklerin ve Dogulu bir
I'ok gOl'ebe halkm varolu~u ile demir arasmda ozel bir i1i~ki vardlr. Kutlu Dag
efsanesi, Ergenekon efsanesi, maden, maden eritme ve i~leme ile ozel olarak da
demirle ili~kili efsanelerdir.'
Yine Tiirklerin ilk donem tarihlerinin gerl'ekle~tigi cografyanm tarihte yer
onemli siyasi figiirlerinin isimleri (Atilla-I'elik, Timul'in-demirci, Timurdemir) bir ~ekilde demirle ilgili sozciiklerdir. lO

alml~

Tiirklerin ilk donem tarihi Orta Asya cografyasmdadlr. Ba~langll'ta Orta
Asya halklanndan birisi de Tiirklerdir. isimlerini, kimliklerini kazandlklan alan
oncelikle bu cografyadlr. ikincisi, Tiirklerin ve giil'ebe halklann, bu alandaki
varhklan ile ilgili kaYltlar da kendi kaYltlan degil, <;:in, daha sonra da Yunan ve
Bizans kaYltlandlr.
Tiirklerin tarihte yer ah~lanmn ilk diinemi, <;:in'le ili~ki donemidir. ilk
Tiirk kentlerinin varhgl ve niteligini kazanmaSI da yine bu ili~ki il'inde
gerl'ekle~mi~tir. Ancak Tiirklerin ve Tiirklerin atalannm ya da Tiirklerle akraba
halklann en onemli nitelikleri gOl'ebe olu§landlr. Buna bagh olarak da slkhkla
kendi cografyalannm dl~ma I'lkml~lardlr.
Ku~kusuz

bu iki nitelik de birbirleriyle i1i~kilidir. Cografya ba§ka tiirlii
ya~amalanna izin vermedigi il'in giil'ebedirler, bu hayat tarzlannm geregi olarak
bulunduklan cografyamn dl~ma I'lkabilmektedirler. Bo§ ve ISSIZ alanlara
II

Sezer, Baykan, Asya Tarihinde Su Boyu Ovalart ve Bozklr Uygarbklan, t.O.E.F. Yaymlan, ist, 1979, s.

10

Sezer, Ag.e., s. 112.

111.

197

yonelik hareket, bir tek kayda deger nitelik
insanla~masma katkl.

ta~lmaktadlr.

YeryUzUnUn

Aneak ba~ka halklarm ya~adlklan alan lara hareket yeni tilr toplumsal
ili~kileri de ~gaberinde getirmi~ir. Ozellikle de kent devriminin gers:ekle~tigi
alanlar TUrklerin hem ilk kimliklerini kazanmasma imkan saglayaeak, hem de
soz konusu uygarhk alanlanlltn"gerek maddi gerek zihinsel geli~imine yeni bir
sls:rama is:in e~ik olu~turaeaktlr.Tli'lAAeri birinei donemlerinde tarihte var eden
de bu ili~ki olaeakttr: Yani yerle~ik uygarhk alanlan ile kurduklan ili~kiler. Bu
ili~kide de kendi eografyalannda kazandlklan niteliklerden uzakla~ttks:a da
kimliklerini yitireeeklerdir. Aneak kendi eografyalarmda ya~ayanlar aym
kimligi birkas: ku~ak sonra da olsa yeniden var etmenin bilineine ula~aeaklar, bu
bilinein bilgisini kaYlt altma alaeak\ardlr. (Orhun-Yenisey amtlan)
Bir konuyu daha belirterek devam edelim. Demir sozeUgU i1e Orta Asya
TUrk tarihinin siyasi figUrleri arasmda ozel ili~ki olmasma ragmen tarihte demir
endUstrisine dayah bir TUrk kenti, his:bir donemde ortaya S:lkmayaeakttr. Aneak
tiearetin geli~imine bagh ve bu tiearetin glizergahlyla i1i~kili TUrk kentlerinin
varhgma tamk olaeaglz.
Uygarhgm geli~imine bagh olarak uygarhklar araSl ili~kiler arttlks:a, bu
araelhk eden alanlarda kent orgUtlenmelerinin ortaya S:lkl~ma tanlk
olaeaglz. lI ipek yolu gUzergahl kentleri yam Slra diger yollara bagh kentler
ortaya S:lkaeakttr. ilk donem TUrk kentlerinin temel ozelliklerinden biri kendi
dl~larmdaki tiearet orgUtlenmelerine ve yollarma bagh kentler oImalandlr. Buna
bagh onem kazanml~lardlr. Tiearet orgUtlenmesini gers:ekle~tiren merkezler
s:okUnee veya tiearet yollan degi~inee, bu kentler onemlerini yitireeeklerdir.
ili~kiye

Bir digeri de C;:in'le dogrudan ili~ki temelinde TUrk kentleridir. Bunlarm
ozelligi dogrudan C;:in'le i1i~kilerine bagh olu~landlr. Bu baglmhhk gerekli
tahlhn C;:in'den gelmedigi donemlerde kentlerin s:okU~U He sonus:lanmaktadlr.
Genel s:izgileri ile soylersek insan toplumlannm ~ehir devrimine ilk
alanlar TUrklerin ya~adlklan eografyanm dl~mdadlr. Buna bagh
oIarak TUrklerin tarihlerinin birinci doneminde olu~turduklan kentler kendi
toplumsal geli~melerinin dogal sonueu olmadlklan gibi his: bir ~ekilde kendi
ula~tlklan
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yevrelerine bagh tanm havzalannm orgiitlenmesinin iiriinii degildirler, kendi
tanm iiretimlerine bagh zenginlikleri sonueu degildirler.
Tiirklerin tarihlerinin ikinei donemi, <;:in'le ili§ki iyindeki ilk
donemlerinden farkh olarak, Yakmdogu'ya yonelmeleridir. Yakmdogu'ya
yoneli§leri ye§itli ozellikler gostermi§tir. Ba§langlyta biiylik olyiide eski ya§am
tarzlanna bagh kendi yatkmhklan ile slmrhhklarmdan soz edebiliriz.
Yakmdogu'ya yonelmede daha oneeki donemlerindeki giri§imlerinde
ba§aramadlklan bir oiaYI geryekle§tireeeklerdir. Daha onee a§amadlklan iran
duvanm a§aeaklan gibi iran'a biitUniiyle de el koyabileeeklerdir. Tlirklerin
islamiyeti kitlesel olarak seymeleri de bu doneme rastlamaktadlr. Bu, Tlirklerin
online onemli flrsatlar Ylkaraeaktlr. Yakmdogu'nun bir karga§a iyinde oldugu
donemde gelmeleri, Tlirklerin Yakmdogu'ya katill§lannda onlara belli imkanlar
kazandlflm§tlr ku§kusuz. Aneak kendi tarihlerinin birinci doneminde
kazandlklan nitelikleri nedeniyle ba§langlytaki rolleri de bliyiik olylide
Yakmdogu'ya yeni bir kimlik kazandlrmaktan uzaktlr.
Burada askerlik ve yoneticilik rolleri aldlklan alanlarda da kentlerin
kurulu ili§kilerinin korundugu ve geli§tirildigine dair ornekler gosterilebilir. Son
donem Yakmdogu kenti iistUne yapilan yah§malarda bu ornekleri yok saYlda
gormek mlimklindlir.12
Tlirkler Yakmdogu'ya gelmeleriyle birlikte onceki donemlerde yer
aldlklan gOyebe-yerle§ik ili§kisinden farkh olarak Dogu-Batl ili§kisinde rol
oynamaya ba§laml§lardlr. 13 Ba§langlyta devraldlklan Yakmdogu mirasl
nedeniyle Tiirklerin yazl dillerini bile degi§tirdiklerini, Farsya yazmaya
ba§ladlklanm gorecegiz. 0 nedenle Selyuklu donemi Tlirklerinin resmi yazi dili
Farsyadlr. 14 Kentlilikle ili§kileri de elbette kentlerin iy ve dl§ gUvenligi, yonetim
gorevlerini listlenmek yanmda kendilerinin de kentlere katlh§ siireyleridir. Ve
bu Tlirklerin tarihlerinin ilk donemlerindeki ortaya ylkan gorlintlilerinden yok da
farkh bir gorlintli degildir Ancak bu yalmzca ba§langlyta boyledir.
Yakmdogu'daki yeni konumlan Tlirkler iyin mlimkiin tek seyenegi
gerektirmekteydi: Zaman iyinde bulunduklan alanda kendi kimliklerini
yitirmeleri, katlldlklan uygarhk alanmda daha once biryok kez oldugu gibi
erimeleri. Marx'm ifadesi ile fatih halklarm fethettikleri alanda fethedilmeleri.
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Yakmdogu'ya gelen Tiirkler Bagdat veya Mlslr'm ihtiyaci olan niifus kadanyla
slmrh olsaydl ku§kusuz boyle bir sonu~ ~Ikrnasl miimkUndU. Ancak TUrkler i~in
ilk ve belki de son kez bOyle olmayacaktIr. Boyle bir son olmamasmda en
onemli etken gelen TUrk nUfusun soz konusu merkezlerin ihtiyacmdan fazla
olu§u ve bunlann Anadolu'ya gonderilmesi ile ili§kilidir. 15
TUrklerin Yakmdoguya geli§ sUrecinde katIldlklan uygarhk alanlanndaki
esas etkinlikleri, Yakmdogu' da parah askerlik yaptIklan veya yoneticilik
gorevleri Ustlendikleri alanlardan ziyade Anadolu 'ya yoneli§leri ile ba§layan
sUre~te ger~ekle§ecektir. Anadolu'ya yaYlh§lan TUrklerin kendi tarihlerinde bir
donUm noktasml olu§turdugu gibi dUnya tarihinde de onemli geli§melerin
temelini olu§turmaktadlr. Aym zamanda da TUrklerin kentle kurduklan
ili§kilerde de yeni bir e§iktir. Anadolu'da yonetim ve gUvenlik gorevlerini
iistlenerek etkili olabilecekleri kentler olmamasl yamnda soz konusu donemde
Anadolu 'nun sava§ alam olmasl ve Tiirklerin bu sava§ta tutum sahibi olmalan
nedeniyle, TUrkler yeni katIldlklan ili§kide kent yerle§imlerinin her tUrlu sorunu
ile de kar§1 kar§lya gelmi§lerdir.
Sel~uklular, yol, kervansaray, v.b yapllarma, kent orgUtlenmesinde bir~ok
etkinlik ve katkiianna ragmen Anadolu'da tutunamaml§lardlr. Bu geli§meler
sonucunda da Anadolu'ya gelen TUrkler ancak kendi gii~leri temelinde
varolabilmenin yollanm arayacaklardlr. Mevcut i1i§kilere yeni ~er~eve
kazandlrdlk~a da hem diinya tarihinde onemsenir roUer iistlenecekler, hem de
kurulu kent dokularma kendi kimliklerini kazandlracaklardlr. Mevcut kent
dokulanna elbette tarihlerinin ilk donemlerindeki kimliklerini degil, ikinci
donemde yeni edindikleri kimligi kazandlracaklardlr.

TUrklerin Anadolu'da tutunmalan daha da 5teye Anadolu'yu Tiirkle§tirip
yeni bir kimlik kazandlrmalan, buna kar§lhk tarihlerinin ilk donemlerinde
yonetimlerini devraldlklan bir~ok kentte zamanla kendi kimliklerini yitirmeleri
ile kar§Iia§tInhnca konunun onemi daha bir a~lk olarak kar§lmlza ~Ikmaktadlr.
UnutInadan belirtmek gerekir. Anadolu, bo§, ISSIZ, insanlarm ya§amadlgl bir
alan degildir. Aksine Anadolu ilk insan yerle§melerinden giinUmUze meskun
alanlar i~indedir. Anadolu'da kent yerle§imlerinin Tiirkle§mesine kar§lhk,
onemli saylda Tiirk olmayan niifusu da 20. yy'a degin i~inde banndlrdlgml da
unutmamak gerekir.
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Tiirkler, Anadolu 'yu Tiirkle~tirirken, aym zamanda Anadolu cografYasma
eski ili~kileri a~an bir rol de kazandlrml~lardlr. Bu rol elbette temelde siyasi ve
buna bagh olarak da askeridir. Ancak bununla slmrh degildir. Roliin siyasi ve
askeri niteliginin en onemli kamtI, kimlik ve cephe degi~tiren Bizansh
komutanlann Osmanh ordusunda gorev almalanysa, soz konusu roliin sadece
bununla smlrh olmadlgmm, toplumu en geni~ ol"iide "oziime kattlgmm ifadesi
Mimar Sinan ve kentlerin yeni kimlik kazanmasma katkls1 olan daha bir"ok
ki~inin kokeni konusunda yapdan tartl~malardlr. Sinan, veya ba~ka bir"ok ki~i
kokeni konusundaki her tiir tartl~maya ragmen, Tiirk mimarhgmm ve
~ehirciliginin doruk isimlerindendir. Unutmadan belirtelim, ~ehir dedigimiz
toplumsal orgiitIenme aym zamanda belli bir mekan tasanm ve yaratImldlr.
Boyle olmasl nedeniyle ifadesinin en onemli yonlerinden birisi mimaridir.
TUrklerin kimliklerini yitirdikleri mekanlar nasIl kentlerse, TUrk tarih
uzmanl Roux'nun bir ba~ka baglamda belirttigi gibi Tiirkle~menin ger"ekle~tigi
mekanlar da bu yeni donemde oncelikle kentIer olarak kar~lmlza "Ikmaktadlr. 16
Bir kente kimlik kazandlran dinamigin sadece 0 kenti olu~turan nUfus
olmadlgmm, kente getiriIen "oziimUn ka"lmlmaz ~ekilde kentin kimligini de
bi"imlendirdiginin gostergesidir bu.
Anadolu'nun ve ardmdan da Balkanlar ve tiim Rumeli'nin hakim
kimliginin "Tiirk" niteligi kazanmasl, bunun yam slra Yakmdogu'daki Kahire,
Kudiis, Bagdat, Halep gibi kentlerin de islam nitelikleri yanmda 20.yy'a degin
"Tiirk" niteligi, buna kar~lhk, Tiirk sultanlarca yonetilmi~ olan ne iran ne de
<;in-Hint kentlerinin hi"bir zaman bu nitelige kavu~maml~ olmalan ilgi
"ekicidir. Buna kar~lhk Anadolu ve Osmanh cografYasmdaki farkh kimlikteki
kentler "Tiirk Kenti" olmu~lardlr. Anadolu 'ya gelen Tiirkler bu "oziimU
Osmanhhk aritclhglyla elde etmi~Ierdir. Osmanh bir hanedamn, ailenin adl
oldugu gibi aym zamanda bir devletin bir imparatorlugun da adl olmu~tur. Daha
da oteye cumhuriyetin erken doneminde bile devlet gorevlisine veriIen addlr.
Sel"uklu "okiince Anadolu "e~itli Tiirk beylikleri arasmda yeni ko~ullarda yeni
bir siyaset temelinde birligi ger"ekle~tiren Osmanhlar olmu~tur. Osmanhlar
Ustlendikleri Dogu-BatI "atl~masmdaki role bagh olarak bolge halklarma yeni
bir "oziim getirmi~lerdir. Bu \,oziirnde toplumsal dayanagl TUrk'Un olu~urmasl
nedeniyle imparatorluk cografYasmda Tiirkle~meye ve kentin de "TUrk" nitelik
kazanmasma temel oIu~turmu~tur. Orta Asya cografYasl dl~mda TUrklerin hem
kimliklerini yitirmedikleri hem de bulunduklan alana kimlik kazandlrdlklan
"
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yeryUzUndeki tek alan da Osmanhhga katJlml~ alanlar olmaktadlr. Dlkemizin
kentlerinin kimliginin temelini Osmanhhk olu~turmaktadlr. Osmanhhk
siyasetinin yUrUtUlmesinin dogurdugu gUylUklere bagh olarak, bu siyasetten
vazgeyerek sorunlan yozme giri~imleri kentlerin kimligi ile ilgili gUylUkleri
ba~latacaktIr. 19. yy sonu ve 20. yy'm ilk yansl biryok kentte TUrk izlerinin
silinmesinin geryekle~tigi donem olmu~tur. Bunda e1bettede soz konusu
kentlerin yeni TUrkiye dl~mda kalml~ olmaIarmm etkisi vardlr. Fakat sorun
bununla slmrh degildir.
Son donemde slkhkla yeni TUrkiye'nin, kentlerinin "sesini yitirdigi"nden
soz edilmektedir. Bir yakmma konusu olarak dile getirilen bu konu mimari,
mUzik, edebiyat gibi alanlarla da smlrh degildir. Sadece muhafazakarlarm
geymi~e yonelik ozlemlerini de ifade etmemektedir. Bir yandan kent
nUfuslannm bUtiinUyle TUrkIerden olu~ma sUrecine kar~lhk diger yandan da
"seslerini yitirmesi"nden soz edilmesi ~a~lrtlcldlr. Geleneksel sesini yitirmesine
ragmen ozgUn bir kimlik edinilemedigi de yakmma konusu olmaktan Ole bir
geryekligin ifadesidir. Sorunun kaynagl daha dogrusu esas sorun da budur.
Bir kent kimligini naslI kazanlr ve nasll yitirir? Her ikisinin de ye~itli
omekleri vardlr. Sanat, mimari, edebiyat veya diger ugra~larm biryogu
dogduklarl kentle bir ~ekiIde ili~kiIi olmalan yanmda evrenseIle~melerini .de
yine bu temeIde kazanml~Iardlr. Buna kar~lhk kimi kentler de bugUn sadece
mUze gorUntiisUne sahiptirIer. Eski kimliklerine yeni ko~uIlarda yeni bir ~ey
katamamalan nedeniyle sadece eski kimliklerini koruyarak varolabilmenin
yollanm aramaktadlrlar. (Sozgeli~i Venedik, eski dUnyamn onemli liman ve
ticaret kenti iken bugUn sadece bu eski havaYI solumak isteyenlerin ilgi
odagldlr) Ya~adlglmlz cografYada TUrkler, biiyUk OIyUde varolan kentlere kendi
kimliklerini kazandlrml~Iardlr. Bu, TUrklerin tek tek kentlere kimlikIerini
kazandlrmalarmm UriinU degildir. KattldlkIan Dogu-BatI i1i~kilerinde yeni bir
yeryeve ve ileri a~amayl temsil etmeleri nedeniyle geryekle~mi~tir. Bu iIi~kinin
dl~ma ylklldlgmda da TUrk kentIerinin sesIerinin yoklugu ya da seslerini
yitiri~inden soz edilmi~tir. Ya da yeni geli~meIerde belirIeyici, yon verici bir rol
edinememeleri ile geymi~te olu~turduklan kentlerin bizzat TUrkler eli ile, Tiirk
nUfusun 20. yiizytlda kentlere gOy etmesi ile "geIenekseI kent dokulannm
tahribi"nden soz ediImeye b~lanml~tIr.17
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Gelecekte de kendi kimligi temelinde TUrk kentlerinden ve onun ozgUn
sesinden soz edebilmek iyin TUrk toplumunun gUnUmUz geli~melerindeki
yerinin ve konumunun iizgUnlUgU bu sese temel olu~turacaktlr. Kentlerin
orgUtliiliik nitelikleri ile katlhp destekleyecekleri bu ozgUn konum sesi yiten
TUrk kentleri iyin yeni bir e~igi olu~turacaktlr. Bunun dl~mda bir kentin ozgiin
sesinin temeli bulunmamaktadlr. Otantikligi, yeni geli~melerin dl~mda kah~1
nedeniyle alkl~ almak, zaman zaman moda olmak miimkiindUr. Ama kendine ait
ozgUn bir sesi olan kent olmak mUmkiin degildir. Gelecekte de bir "TUrk
kenti"nden, sesi ve kimligi olan bir TUrk kentinden soz etmek istiyorsak bu
hiybir ~ekilde dl~lmlzda olan geli~meleri aktarmakla veya onlann arkasmda
sUrUklenmekle geryekle~meyecektir. Nasll geryekle~ecegi sorusunun yallltl,
Tiirk toplumunun tarihi serUven ve birikimi iyinde sakhdlr.
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ABSTRACT
Turkish City: From Past to the Future

Nowadays, the statement "Turkish cities have lost their identities" is
frequently articulated In this co-authored paper some ascertains on interest of
sociology on cities are made; also we aimed at what might be the main possible
dynamics of "Turkish City" -if there is one-.

If the existence of "Turkish City" is possible in the geography we live in,
this position or presence is very much related to our social background and
historical adventure throughout history. This manuscript tries to propose a new
frame establishing a base for the "Turkish City" to regain its identity, which is
said had been lost under current conditions.

