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Türkiye’de Kentlerin Dönü#ümü 
Atölyesi ve Magnetsiz $ehirler 

Kitabının Hikâyesi

Türk!ye’de Kentler!n Dönü"ümü Atölyes!:  
Amaçlar, Katılımcılar, Etk!nl!kler

2014 yılının Bahar dönem!nde, #LEM Toplum Çalı"ma Grubu 
bünyes!nde yürütülen !ht!sas programı kapsamında Türk!ye’de 
Kentler!n Dönü"ümü ba"lı$ını ta"ıyan b!r atölye çalı"ması yaptık. 
Bu atölyen!n amaçlarından b!r!, “"eh!rc!l!k” genel ba"lı$ı altında 
toplanab!lecek alanlarda çalı"an ve d!s!pl!nler arası f!k!r alı"ver!"!ne 
ve üret!me yatkın olan genç akadem!syenler! b!r araya get!rmekt!. 
Atölye kapsamında hem okumalar ve tartı"malar yaptık, hem n!tel 
ara"tırmalar hem de özell!kle Tar!h! Yarımada’ya gez!ler gerçekle"-
t!rd!k. Katılımcılar, !st!"are ve f!k!r alı"ver!"ler! sonucunda b!rl!kte 
kararla"tırdı$ımız konu ba"lıkları çerçeves!nde çalı"malarını yürüt-
tüler. Aradan geçen !k! yıllık zaman zarfında atölye ek!b! olarak, sı-
nıf ortamı dı"ında da vak!t geç!rd!k, yemek yed!k, sohbet ett!k, f!k!r 
alı"ver!"ler!n! sürekl! kılmaya çalı"tık. N!ha! amacımız, okumalardan 
ve ara"tırmalardan ed!n!len ver!ler! genç arkada"ların makaleler!yle 
katıldı$ı b!r k!tap formatında okuyuculara sunab!lmekt!. Öngördü-
$ümüzden daha uzun b!r zaman almı" olsa da bu k!tap !le n!ha! ama-
cımızı gerçekle"t!rm!" ve atölyem!z! tamamlamı" oluyoruz.

Atölyeye sosyoloj!, "eh!r planlama, m!marlık, s!yaset b!l!m!, ta-
r!h ve !kt!sat g!b! farklı d!s!pl!nlerde kentle !lg!l! çalı"malar yapan, 
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ço$unlu$u yüksek l!sans b!r kısmı da doktora a"amasında bulunan 
genç arkada"lar katıldı. Onlar yanında f!!len sahada çalı"makta olan 
har!ta mühend!s! arkada"lar da vardı; b!lg! ve b!r!k!mler!n! b!z!mle 
payla"tılar ancak !", tay!nler ve d!$er sorumluluklar neden!yle k!taba 
kend! met!nler!yle katılmaları maalesef mümkün olmadı. Fat!h Ka-
falı & #brah!m Ta"dem!r’! bu ba$lamda z!kretmek !ster!m. Bu ürüne 
f!krî payla"ımlarla yaptıkları katkı !ç!n kend!ler!ne te"ekkür ed!yo-
ruz. Onlar dı"ında kalan d!$er bazı katılımcılar da !zleme ve tartı"ma 
süreçler!nde akt!f olarak yer aldıkları atölyen!n n!ha! ürününe yazı-
larıyla katılamadılar. Aralarından özell!kle Esra Ay’ı anmak !ster!m, 
k!tabın !s!m annes! odur. Çok anlamlı buldu$um ve k!tabın derd!n! 
mükemmel !fade ett!$!n! dü"ündü$üm bu !s!m !ç!n Esra’ya te"ekkür 
eder!z. 

Atölye kapsamında gerçekle"t!rd!$!m!z çalı"maların ürünler!n! 
kamuyla payla"manın yollarından b!r! de sem!nerlere katılmak ve 
sunumlar yapmaktı. Bu ba$lamda b!z!m !ç!n anlamlı olan b!r et-
k!nl!$e de katılma fırsatı bulduk. Türk!ye’de Kentler!n Dönü"ümü 
atölyes!n!n bazı çıktılarını, Kent Ara"tırmaları Enst!tüsü’nün 11-13 
Mayıs 2016 tar!hler! arasında #TÜ’de gerçekle"t!rd!$! II. Uluslarara-
sı Kent Ara"tırmaları Kongres!’n!n b!ze ayrılmı" özel oturumunda 
d!nley!c!lerle payla"tık. Oturumumuz Küreselle!me Sürec"nde Yerelde 
Dönü!üm D"nam"kler" ba"lı$ını ta"ıyordu. Bu oturumda ben “Kent-
sel Dönü"ümün Toplumsal Mal!yetler!” ba"lı$ı altında atölye çalı"-
malarımızın üstüne temellend!$! ana çerçevey! d!nley!c!lerle pay-
la"tım. Yunus Çolak “Yerel!n Dönü"ümü Dönü"türmes!: Taraklı’da 
Aktörler” ba"lıklı sunumuyla, El!f Merve Gürer “Ulus Ölçe$!nden 
Küresele Malatya’da Kentsel Dönü"üm” ba"lıklı sunumuyla, Mel!-
ke Toprak !se “Anadolu Co$rafyasını Yerelden Çıkarmak” ba"lıklı 
sunumuyla oturuma katıldı. Bu açıdan, atölye çalı"maları sırasında 
üret!len met!nlerden en azından b!r kısmını akadem!k kamuyla pay-
la"ma !mkânını bulmu" olduk. 
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Atölyen!n Hareket Noktası ve Temel Hassas!yetler!  
Nelerd!?

Tasarlanma ve gerçekle"me sürec!n! yukarıda kısaca özetlemeye 
çalı"tı$ım atölyen!n yaslandı$ı bazı temel !lkeler var. Bunlara kısaca 
de$!nmek, kentsel süreçlere hang! çerçeveden yakla"tı$ımızı b!raz 
daha netle"t!recekt!r. K!tapta yer alan yazıların her b!r! bu !lkelere 
do$rudan gönderme yapmıyor ancak atölye çalı"maları boyunca 
bu temel kabul ve !lkeler!n !zdü"ümler!n! yakalamaya çalı"tı$ımızı 
söyleyeb!l!r!m. Bu !lkeler! dört ba"lık altında toplayab!l!r!z: Kentsel 
süreçlere de$er merkezl! ve bütünselc! yakla"mak; kentsel müdaha-
leler!n yoksulla"tırıcı etk!ler!n! d!kkate almak, f!z!ksel müdahaleler 
ve tahl!yeler neden!yle temel !nsan haklarına yönel!k !hlaller!n sıra-
danla"makta ve !çselle"t!r!lmekte oldu$una d!kkat çekmek; müda-
halelerle b!rl!kte “ev/yuva” algısının de$!"!m!ne ve yabancıla"maya 
!"aretle ya"am alanlarının ve konutun göster!" tüket!m!n!n nesnes! 
hal!ne gelmes! süreçler!n! !rdelemek. Sırayla ve kısaca bu ba"lıklarla 
ne kastett!$!m!z! açıklamak !ster!m.  

Kentsel Süreçlere De$er Merkezl! ve Bütünselc!  
Yakla"mak:
Kent, yalnızca m!mar!n!n ya da planlama yakla"ımlarının konusu 
olan b!r gerçekl!k de$!ld!r. Kentlere dönük her üret!m! ya da m!mar/
plancı müdahales!n! çe"!tl! toplumsal nedenler çerçeves!nde anla-
mak ve toplumsal etk! ve mal!yetler! çerçeves!nde de$erlend!rmek 
de gerek!r. Bu açıdan bakıldı$ında, de$erler!n anal!ze katılması ayrı 
b!r önem ta"ımaktadır. Örne$!n, Osmanlı kentler!nde ve mahalle-
ler!nde kar"ımıza çıkan mekân kullanımlarının, sosyal yardımla"ma 
ve dayanı"ma prat!kler!n!n b!rço$u, d!nsel temaların kentsel dı"avu-
rumları olarak de$erlend!r!leb!lmekted!r. Osmanlı mahalles"n"n çok-
kültürlü, çok-d"ll", çok-etn"kl", çok-sınıflı hatta pek çok örnekte çok-d"nl" 
olması (en azından farklı d!nlere mensup k!"!ler!n kent mekânında 
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kar"ıla"ma, alı"ver!" yapma manasında b!r temas !ç!nde olmaları) 
#slam! de$er ve hükümler!n mekânda dı"la"mı" olmasının b!r sonu-
cudur. 

Osmanlı mahalleler!n!n t!p!k mekânlarından b!r! olan konakla-
ra, gündel!k hayat !ç!nde g!r!p çıkan ve ev!n sak!nler!yle adeta b!r 
ortakya"arlık !l!"k!s! !ç!nde bulunan pek çok kes!m vardı. Bunların 
ev!n sah!b!n!n servet!nden pay aldıklarını, ondan !st!fade ett!kler!n! 
söylemek yanlı" olmaz. Akrabalar, kom"ular, çocuklar, çalı"anlar ve 
kona$a çe"!tl! h!zmetler sunan k!"!lerden ve esnaftan olu"an bu kate-
gor!, dü$ünler!nde, özel günler!nde, bayramlarda !kramlarla a$ırla-
nır, hed!yelerle sev!nd!r!l!r, desteklen!rlerd!. Osmanlı son dönem ve 
Cumhur!yet !lk dönem edeb!yatında bu ve benzer! pek çok örne$e 
rastlamaktayız. Ahmet Hamd! Tanpınar’ın Saatler" Ayarlama Enst"-
tüsü’nde h!kâye ett!$! #stanbul Süleyman!ye’de bulunan Abdüsselam 
Efend! kona$ı yukarıdak! de$erlend!rmeler!n e"s!z örnekler!nden 
b!r!n! sunmaktadır. Dahası, Osmanlı mahalles!nde yoksul ve zeng!n 
evler!n!n aynı mekânda yan yana olu"u, gel!r ve servet!n b!r sosyal-
mekânsal ayrı"(tır)ma neden! olmadı$ını, ekonom!k tabakala"ma-
nın getto benzer! tecr!t ed!c! ve dı"layıcı prat!klere yol açmadı$ını 
söylemem!ze !mkân vermekted!r. Bu açıdan, bugünün kentler!nde 
kar"ı kar"ıya bulundu$umuz kend!nden farklı olandan korkma, 
onları ötek!le"t!rme, kentsel mekânda “ötek!”lerle kar"ıla"ma !ht!-
maller!n! ortadan kaldırmaya çalı"ma ve bu nedenle de mekânsal 
ayrı!ma ve tecr"d! savunma tutumunun, modernle"t!r!c! müdahale-
ler!n sonuçları oldu$u söyleneb!l!r. Lak!n kentsel örüntüler zaman 
!ç!nde kend! etk! alanlarını yaratarak kent sak!nler!n! daha hızlı b!r 
modernle"me döngüsünün !ç!ne de sokmaktadır. B!r ba"ka dey!"le, 
etk!ler kar"ılıklıdır. Modern!st/modernle"t!r!c! müdahaleler kent! 
dönü"türmekte, dönü"en kent de kend! prat!k ve de$erler! !le kent-
l!ler! modernle"t!rmekted!r. Velhasıl, kentler! hang! de$erler! dı"la"-
tırdıkları bakımından !ncelemek ba"lı ba"ına anlamlı b!r !nceleme 
konusudur ve gerekl!d!r.
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Kentsel Müdahaleler!n Yoksulla"tırıcı Etk!ler!n!  
D!kkate Almak:
Atölye çalı"malarında genel !lkeler düzey!nde nazara alınan b!r hu-
sus da kentsel müdahaleler!n toplumsal mal!yetler!n!n !ncelenmes! 
olmu"tur. Kentler ve mahalleler modernle"me ve kap!tal!zme eklem-
lenme sürec!nde b!r!nc! !lkede vurguladı$ımız sosyal dayanı"macı ve 
payla"ımcı a$lardan mahrum kalmaktadır. Küresel kentler h!yerar-
"!s!nde b!r yer ed!nme çabası !ç!nde bulunan #stanbul da bu sürec!n 
etk!ler!n! ya"amaktadır. Üret!m kent!nden h!zmet kent!ne geç!" süre-
c!nde, sanay"s"zle!t"rme (de-"ndustr"al"zat"on) !le b!rl!kte göçle gelm!" 
ve e$!t!m/meslek sah!b! olmayan k!tleler!n !" bulma ve kente tutun-
ma !mkânları ortadan kalkmaktadır. Bu durumun kentsel yoksullu$u 
devred!leb!l!r olmaktan (nöbetle"e yoksulluk) çıkararak kalıcı yoksul-
luk hal!ne dönü"türdü$ü ha&a g!derek b!r sınıf-altı olma (under-class) 
r!sk! do$urdu$u yönündek! tesp!tlere katılıyor ve özell!kle kentsel 
tahl!ye ve yer!nden etme uygulamalarının yoksul b!reyler! mahallen!n 
katkılarından yoksun bırakmak suret!yle bu yoksullu$u pek!"t!rd!$! 
varsayımının altını ç!z!yoruz. K!tapta yer alan ve saha ara"tırmalarına 
dayanan !k! makale bu yöndek! tesp!tlere yen! bulgular eklemekte-
d!r. Meryem Küçük’ün evs!zlerle !lg!l! yazısı, mahalle ve a!le/akraba/
kom"u deste$!nden yoksun kalmanın b!reyler! evs!zl!$e sürükleme-
s!ne da!r zeng!n örnekler !çer!yor. Rümeysa Çavu"’un yazısı da kent 
merkez!nden uzakla"tırma yönündek! uygulamaları tartı"maya açma-
sıyla bu alana somut katkılar sa$layaca$ını umdu$umuz yazılar ara-
sında yer alıyor. Ancak kentsel müdahaleler!n yoksulla"tırıcı etk!ler!n! 
sadece ekonom!k faktörler üzer!nden okumayı da yeters!z buluyor; 
modernle"men!n get!rd!$! z!h!nsel de$!"meler!n ve #slam! de$erler!n 
kent prat!$!nden ve mekânından uzakla"masının da bu sürec! etk!led!-
$! hususunun altını ç!z!yoruz.

Kentsel müdahaleler!n yoksulla"tırıcı etk!ler!n! sadece gel!r ve 
servet da$ılımı üzer!nden ele almakla yet!nmey!p s!yasal modern-
le"men!n kültürel ve etn!k/d!n! çe"!tl!l!$! ortadan kaldırarak yol 
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açtı$ı b!r ba"ka yoksulla"maya daha atıfta bulunmaya çalı"ıyoruz. 
Bu ba$lamda, ulus devlet!n !n"ası sürec!nde kentler!n çok-kültür-
lü, çok-etn!kl! ve çok-d!nl! yapısını kaybetmes!n! ve zorunlu nüfus 
hareketler!n! de !ç!ne alacak b!ç!mde tek kültürlü hale get!r!lmeye 
çalı"ılmasını da kentsel müdahaleler!n yoksulla"tırıcı etk!ler! arasın-
da de$erlend!r!yoruz. El!f Merve Gürer’ın makales!, Malatya örne$! 
üzer!nden bu hususa kısaca da olsa de$!n!yor.  

Kente Yönel!k F!z!ksel Müdahaleler ve Tahl!yeler  
Neden!yle Temel #nsan Haklarına Yönel!k #hlaller!n 
Sıradanla"makta ve #çselle"t!r!lmekte Oldu$una  
D!kkat Çekmek:
Bu ba$lamda özell!kle, konut ve barınma hakkı, sah!llere ve den!-
ze er!"!m hakkı ve çevre hakkı !le mülk!yet hakkı üzer!nde duruyor; 
kültürel m!rasın korunması evrensel hak ve sorumlulu$unu da bu 
ba$lamda ele almak gerekt!$!n! dü"ünüyoruz. Söz konusu ba"lıkları 
kısaca !zah etmek gerek!rse "unları söyleyeb!l!r!z:

Tahl"yeler neden"yle konut ve barınma haklarının "hlal": Mer-
ve Akı, BM-HABITAT Zorla Tahl!yeler Konusunda Da-
nı"manlar Kurulu’nun (AGFE)' Türk!ye Tems!lc!s! C!han 
Uzunçar"ılı Baysal ' !le yaptı$ı b!r söyle"!y! 16.Eylül.2011’de 
“AGFE Perspekt!f!nden “Barınma Hakkına Der!nlemes!ne 
Bakı" 2” ba"lı$ıyla yapı.com.tr’de yayınlamı"tı. Baysal, bu 
söyle"!de 1991’de yazılan ve ya"amaya elver"!l" konut hak-
kının ölçütler!n! bel!rleyen 4 numaralı Genel Yorumdan 
bahsetmekted!r. Ona göre, elver"!l" konut hakkının "hlal", “bu 
alanlarda ya"ayan !nsanların rızaları olmaksızın evler!nden 
tahl!ye ed!lmeler! ve bu g!d!"ata kar"ı hukuk! ba"vuru yol-
larına ula"amamaları ve bunun da c!dd! b!r sorun olarak 
gündeme gelmes!” demekt!r. Dahası, elver"!l" konut hakkının 
"hlal", sadece ev ve mahallelerden çıkartılma !le sınırlı kal-
mamakta; alanda barınamayıp ev!n! satmak zorunda kalmak 
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da zorla tahl!yen!n b!r türü olarak ele alınmaktadır. Baysal’a 
göre, 1996’da #stanbul’da gerçekle"t!r!lm!" olan HABITAT 
II Konferansından çıkan #stanbul Deklarasyonu da elver"!l" 
konut hakkı ölçütler!n! esas almı" !ken (Akı, 2011), Suluku-
le, Ayazma ve Bez!rganbahçe örnekler! elver!"l! konut hak-
kının !hlal!ne yol açan örnekler olarak l!teratüre geçm!"t!r.  
Kapalı ve kapılı toplulukların, s!teler!n yaygınla"ması oranında 
dı!layıcı (exclus"onary) mekân kullanımlarının ortaya çıkması, 
bu ba$lamda sah!llere, den!ze, ormanlara er"!"m"n engellenmes", 
kamunun bu hakkının kısıtlanarak do$aya er!"!m!n sadece s!te 
sak!nler!n!n kullanab!lece$! b!r ayrıcalı$a dönü"mes! ve bu-
nun da korku s"yaset" ve kr"m"nalle!t"rme dolayımıyla güvenl!k 
ve çocuk yet!"t!rmek !ç!n uygun ortam sa$lama gerekçes!yle 
me"rula"tırılması üzer!nde durulması gereken d!$er toplumsal 
mal!yetler arasındadır. K!tabın e"-yazarlarından Özlemnur Ata-
ol-Akpınar’ın sınırlara/sınır ç!zmeye !l!"k!n makales!n!n tam da 
bu ba$lamda de$erlend!r!lmes! gerekt!$! söyleneb!l!r. 
Büyük projeler!n !çerd!$! kalkınma vurgusu, çevreye verd!k-
ler! zararların göz ardı ed!lmes!ne yol açmakta, ormanların, 
su kaynaklarının, tarım alanlarının zarar görmes! söz konusu 
olmakta ve bu da !kl!msel etk!ler yaratmaktadır. Mega proje-
ler!n uygulandı$ı alanlarda ya"ayan kent sak!nler!n!n kend!-
ler!n! do$rudan etk!leyecek kararlara katılma hakkının dev-
re dı"ı kalması; !nsan hakları tartı"maları çerçeves!nde ele 
alınan öneml! ba"lıklarda hak b!l!nc!n!n gel!"t!r!lememes! ya 
da ger!lemes! söz konusu olmaktadır. 
Büyük dönü"üm projeler!nde temel hak olarak mülk!yet!n 
göz ardı ed!lmes!ne yol açan düzenlemelerden b!r! de Afet R"s-
k" Altındak" Alanların Dönü!türülmes" Hakkındak" 6306 sayılı 
Kanun’un Uygulama Yönetmel!$!nde yapılan de$!"!kl!kler ol-
mu"tur. Ek!m 2016’da yürürlü$e g!ren ve Bakanlar Kurulunu 
kentsel dönü"ümde söz sah!b! hal!ne get!ren de$!"!kl!klerle, 
Kurula yapı stokunun % 65’!n!n depreme dayanıksız ve ruh-
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satsız oldu$u bölgeler!n r"skl" alan olarak bel!rleme yetk!s! ve-
r!lm!"t!r. Bu yetk!ler!n, ada ve bölge ölçe$!nde dönü"ümler!n 
önünü açtı$ı, her b!nadan ayrı ayrı olmak üzere beton kal!te-
s!n! ölçen numune alım mecbur!yet!n! ortadan kaldırdı$ı ve 
mülk sah!pler!n!n konutlarının gelece$! hakkındak! görü" ve 
kararlarının herhang! b!r önem!n!n kalmadı$ı öne sürülmek-
ted!r. Bu durum, b!r!nc! ku"ak !nsan haklarından b!r! olarak 
mülk!yet hakkının dönü"üm ve yen!leme müdahaleler! kar"ı-
sındak! konumu hakkında f!k!r vermekted!r.
Kalkınma ve koruma perspekt!fler!n!n kar"ı kar"ıya gelmes! 
durumunda, tar!hsel alanların ve kültürel m"rasın korunması 
meseles!n!n b!r !n"aat sorunu olarak algılanma r!sk! ortaya 
çıkmaktadır. Afet R!sk! Altındak! Alanların Dönü"türülmes! 
Hakkındak! Kanun’un Uygulama Yönetmel!$!nde yapılan 
de$!"!kl!klerle “Kültür ve Tab!at Varlıkları Kanunu kapsamı-
na g!ren ta"ınmazlarda da kentsel dönü"üm yapılab!lecek” 
olması bu ba$lamda z!kred!leb!lecek örneklerden b!r!d!r. 
Tar!hsel bölgeler!n özell!kle de #stanbul Tar!h! Yarımada’nın 
caz!p konumu, küresel kent hedef! çerçeves!nde dönü"tü-
rülmes! yönündek! beklent!ler ve bölgey! üst gel!r sev!yes!n-
dek! kullanıcıların !ht!yaçları do$rultusunda dönü"türme 
e$!l!m!, mülk!yet (ve kullanıcı) haklarını dı"layan yasal de$!-
"!kl!klerle b!r araya geld!$!nde, somut olan ve olmayan kültü-
rel m"rasın korunmasını g!derek zorla"tırmaktadır. 

Müdahalelerle B!rl!kte “Ev/Yuva” Algısındak! De$!"!-
me ve Yabancıla"maya #"aretle Ya"am Alanlarının ve 
Konutun Göster!" Tüket!m!n!n Nesnes! Hal!ne Gelme 
Süreçler!n! #rdelemek:
Kentsel müdahalelerle b!rl!kte, mekân ve konutun de#"!"m de#er"n"n 
kullanım de#er"n"n yer"ne geçmes"yle n!telenen b!r yabancıla"ma söz 
konusu olmaktadır. Kazanç merkezl! bakı"ın tüm mekân ve konut 
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kullanımlarında kend!s!n! göstermes!, b!r!nc! !lkede altını ç!zmeye 
çalı"tı$ımız müdahaleler!n modernle"t!r!c! ya da kap!tal!zme eklem-
ley!c! etk!ler! açısından oldukça somut b!r örnek olu"turmaktadır. 
Bugün kapalı-kapılı yerle"meler!n ve rez!dansların kullanım de$er!-
n!n ger! planda kalması ve daha z!yade “!ht!"am” ve “lüks” vurgusu 
!le pazarlanmakta olu"ları da bu ba$lamda z!kred!leb!lecek örnekler 
arasındadır ve üzer!nde durulmayı gerekt!ren öneml! b!r de$!"!me 
!"aret etmekted!r.  Veblen’den bu yana konutun göster!" tüket!m!n!n 
nesnes! oldu$unu b!lmektey!z; ancak konut bugün kullanım de$e-
r!nden ve yuva olarak anlamından hızla soyutlanmakta; sah!b!n!n 
statüsünün pek!"t!r!c! olarak !"lev görmeye ve get!r!m açısından 
de$erlend!r!len b!r yatırım konusu olmaya ba"lamaktadır. Konut 
ve s!teler!n lüks olmakla, kapalı (dı"layıcı-exclus"onary) olmakla, 
büyük/gen!" olmakla n!telenmes!, topyekûn modernle"me ve ka-
p!tal!stle"me süreçler!n!n kentsel mekân algılarına, kullanımlarına 
ve kentsel !l!"k!lere de yansımaya ba"ladı$ının b!rer gösterges!d!r. 
Trendler böyle devam e&!$! sürece bu yansıma z!hn!yetlerde daha 
bel!rley!c! etk!ler bırakacaktır. Mekân ve konutun #slam! manasın-
dan uzakla"makta olu"unun, üzer!nden !zleneb!lece$! ba"lıklardan 
b!r! de budur. Yunus Çolak’ın “Avara Konaklar” ba"lıklı yazısının, b!r 
kasaba halkının kaplıca tur!zm! üzer!nden kap!tal!st de$er örüntüle-
r!ne nasıl eklemlenmekte oldu$unu gösteren çe"!tl! ver!ler! !çermes! 
haseb!yle, b!r de bu ba"lık çerçeves!nde de$erlend!r!lmes! gerekt!$!-
n! ayrıca hatırlatmak !ster!m.

#bn! Haldun Mukadd"me’n!n IV. Bölümünün “#slam ümmet!nde-
k! b!nalar ve meskenler kend! kudretler!ne ve daha evvelk! hanedan-
lıklara n!spetle azdır” ba"lı$ını ta"ıyan alt bölümünde, #slam d!n!n!n 
“b!na !n"aatında a"ırı derecede !ler! g!tmeye ve bu hususta !t!dale r!-
ayet etmeden müsr!fçe harcamalar yapmaya man!” oldu$unu bel!rt-
mekted!r. Ona göre, Hz. Ömer, daha önce kamı"tan evlerde oturan 
Kufel!ler b!r yangın sonrası "ehr! ta"tan !n"a etmek üzere kend!s!nden 
!z!n !stemeye geld!kler!nde, onlara “yapın ama h!çb!r k!mse üç odadan 
fazla ve gen!" ev yapmasın, b!naların yüksek olu"u konusunda yarı"a 
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g!r!lmes!n; s!z sünnetten ayrılmayınız k!, devlet (hâk!m!yet ve !kt!-
dar) da s!zden ayrılmasın” dem!"t!r. Süleyman Uluda$ tercümes!n!n 
konuyla !lg!l! 649-650. sayfalarında Hz. Ömer’!n h!ç k!msen!n ev!n! 
“bell! ve münas!p m!ktardan yüksek yapmaması” yönündek! ısrarı 
üzer!nde durulmakta ve münas!p olanın ölçüsü de “!sraf dereces!ne 
yakla"tırmayan ve !t!dal hadd!nden çıkarmayan m!ktar” olarak !fade 
ed!lmekted!r. Ancak #bn! Haldun’un da bel!rtt!$! g!b!, toplumda d!-
n!n etk!s! azaldıkça bu sınırlar a"ılmaya ba"lamı", Müslümanlar bu 
ölçülere uymayı terk ett!kçe de toplumsal hayatta “mülkün ve refahın 
tab!atı” hâk!m olmu"tur. Bundan kasıt çökü"ün ba"lamasıdır. Mukad-
d"me’n!n “hadaret, umranın gayes! ve ömrünün n!hayet! olup onun 
çökü"ünü haber ver!r” ba"lıklı alt bölümünde yukarıdak! ölçütlere 
!laveler yapılmı" ve b!r "ehre “yem!"! ve faydası bulunmayan a$açla-
rın sadece süs ve manzara !ç!n d!k!lmes!” de "eh!rler!n çökü"ünün b!r 
d!$er alamet! olarak de$erlend!r!lm!"t!r. Çünkü bu b!tk!ler refahın b!r 
gösterges!d!rler. Refah durumu !se, obez!te, göster!" tüket!m!, rahata 
ve zevklere a"ırı dü"künlük g!b! özell!kler!n ortaya çıkması neden!yle 
kentte ve devlette yükselmen!n durdu$una, çökü"ün ba"ladı$ına !"a-
ret eder. Kentsel dönü"ümün en bel!rg!n özell!kler!nden b!r!, yıkılan 
evler!n bahçeler!ndek! meyve a$açlarının toprak kullanımını mak-
s!m!ze etmek amacıyla kes!lmes!, bahçeler!n küçülmes! ve a$açların 
yer!n! “yem!"! ve faydası olmayan” ç!m!n ve bahçe düzenlemes!n!n 
almasıdır. Ba"lı ba"ına bu de$!"!m b!le, #bn! Haldun’un anal!zler! çer-
çeves!nde !rdelenmey! hak eden öneml! b!r gösterged!r.    

Yukarıda sıralanan !lkeler sadece entelektüel b!rer anal!z konu-
su de$!ld!r. Kent atölyes!, kentsel ya"amın kal!tes!n!n yükselt!lmes!, 
toplumsal adalet, e"!tl!k ve katılımın artırılması, yoksullu$un azal-
tılması g!b! pek çok konunun aynı zamanda !nsanca ya"amanın as-
gar! gerekler! oldu$u ve kentsel sorunlara da!r anal!zler!n eylemsel 
sonuçları bulunması gerekt!$! kabulüne yaslanmaktadır. Bu açıdan 
bakıldı$ında, k!tapta yer alan makaleler hem toplumsal pol!t!ka ya-
pıcıların hem de kent!n sak!nler! olarak b!zler!n bu konularda ne 
yapmamız gerekt!$!ne da!r !puçlarını da !ç!nde barındırmaktadır. 
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K!tapta Neler Var?
K!tapta "u an okumakta oldu$unuz ed!töryel çerçeve yazısı dı"ın-
da dokuz yazarın sek!z makales! yer alıyor. #lkyazı, genç b!r tar!hç! 
tarafından kaleme alındı. ’!n yazısı “Kamusal 
ve Mahrem Arasındak! Çatı"ma: Sosyal Uyum ve Kamusal Ahlak 
Mekânı Olarak Osmanlı’da Mahalle” ba"lı$ını ta"ıyor. Kent!n ve ma-
hallen!n Osmanlı dönem!nden bugüne do$ru ele alınmasının, hem 
kronoloj!k açıdan hem de de$!"!m önces! durumu daha !y! anlamak 
bakımından yararlı olaca$ını dü"ündü$ümüz !ç!n bu yazıyı ba"a 
aldık. Yüksek bu makalede Osmanlı erken modern kent mekânın-
dak! mahrem!yet algısını, mahrem!yet!n nasıl sınırlandırıldı$ını ve 
bu sınırlamada etk!l! olan sosyal ve hukuksal aktörlerle, d!nam!kler! 
!ncel!yor. Kadı s!c!l kayıtlarında yer alan hukuk! örnekler üzer!nden 
kenardak!ler!n, ötek!le"t!r!lm!"ler!n ya da “marj!nal” olarak n!tele-
nen toplumsal kes!mler!n h!kâyes!n! anlatmaya çalı"ıyor. Kadınlar 
ve bekâr odalarında kalan göçmen erkekler (bekârlar, bekâr u"akla-
rı) söz konusu oldu$unda, korunması gereken b!r de$er olarak mah-
rem!yet!n, hukuk! araçlar kullanılarak nasıl del!neb!ld!$!n! !rdel!yor. 
Böylece, toplumsal uzla"ı ve oyda"ımların ahlak ve hukuk normla-
rıyla bu normların uygulanma b!ç!m ve ko"ulları üzer!nde ne denl! 
bel!rley!c! b!r etk!ye sah!p oldu$unu da gösterm!" oluyor. 

Ömür N$hal & Faruk Karaarslan’ın ortakla"a kaleme aldık-
ları “Modern Kentsel Mekânlar ve Mahalle: Güvenl!kl! S!teler !le 
Mahallen!n #"levsel Kıyası” ba"lıklı yazıda, modernle"meyle b!rl!kte 
mahallede ya"anan dönü"üm tartı"ılmaktadır. Yazarlara göre, mo-
dernle"meyle b!rl!kte mahallen!n sosyal, kültürel, s!yasal hayatta ve 
kent co$rafyasında sah!p oldu$u merkezî rol ve !"levlerde b!r daralma 
ya"anmı"tır. Mahallen!n geçm!"te sah!p oldu$u !"levlerden bazıları 
ortadan kalkarken, bunların yer!ne legal ya da !llegal yapı ve !"levler, 
tampon görev! gören bazı kentsel mekânlar ortaya çıkmı"tır. Makale, 
mahallen!n toplumsalla"ma, dayanı"ma ve güvenl!k/huzur sa$lama 
yönündek! !"levler!n!n !z!n! bugünkü kentsel yapılar üzer!nden sür-
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mekte ve bunların b!r kar"ıla"tırmasını yapmaktadır. Yazarlar, kend! 
dey!"ler!yle, “geleneksel mahallen!n ortadan kalkması sonrasında sos-
yal hayatta meydana gelen bo"lukları modern kent mekânlarının ne 
ölçüde doldurdu$u” sorusuna cevap aramaktadırlar.

Gökçen Kılınç Ürkmez “#"lev!n! Y!t!rm!" Sanay! Alanlarının 
(Brownf!eld) Dönü"ümünde Uluslararası Yakla"ımlar ve Türk!ye 
#ç!n Öner!ler: Bursa Kent! Üzer!nden B!r De$erlend!rme” ba"lıklı 
yazısında, sanay! alanlarının dönü"ümünde ekonom!k, sosyal ve 
çevresel faktörler!n b!r arada ele alınması ve “sürdürüleb!l!r kentsel 
gel!"me stratej!ler!n!n” göz önünde bulundurulması gerekt!$!n!n al-
tını ç!zmekted!r. Ürkmez’e göre, gel!"m!" ülkelerdek! projeler!n pek 
ço$unda çevresel r!skler!n ortadan kaldırılması öncel!kl! meseleler-
den b!r!d!r. Ancak bu hassas!yet!n yükled!$! ekstra mal!yet ve zaman 
kayıplarının telaf!s! !ç!n kamu deste$! gerek!r.  Türk!ye’de !se özel-
l!kle kent merkez!nde bulunan alanlarda get!r!m (rant) baskısı söz 
konusu olmakta ve spekülat!f uygulamalarla kar"ı kar"ıya kalınmak-
tadır. Ürkmez, Bursa’da planlama a"amasında olan ya da gerçekle"t!-
r!lm!" projeler! bu temel saptamalar ı"ı$ında ele alarak, önümüzdek! 
dönemde ne tür stratej!ler gel!"t!r!leb!lece$!n! tartı"maktadır.  

K!tabın dördüncü yazısı olan “Avara Konaklar: Tur!zm Oda$ın-
da Taraklı Kasabasının Dönü"üm D!nam!kler!” ba"lıklı yazı Yunus 
Çolak tarafından kaleme alınmı"tır. Sakarya’nın Taraklı !lçes!nde 
sermayeye ba$lı dönü"üm süreçler!n! ve bunların olası etk!ler!n! 
tartı"maktadır. Taraklı, Çolak’ın da bel!rtt!$! g!b!, tarımdan h!zmet-
ler sektörüne yönelmekte olu"u do$a/tar!h tur!zm! !ç!n de$erlen-
d!r!lmes! gereken b!r yöre olarak algılanmaya ba"lanması neden!yle 
öneml! de$!"!mlere gebed!r. #lçe dı"ından gelen sermaye gruplarının 
öncülü$ünde gerçekle"en kaplıca tat!l köyü projeler!, b!r yava" "eh!r 
(c"tta slow) olan Taraklı’yı ulusal ve uluslararası a$larla bütünle"-
t!rm!"t!r. Bu ba$lamda, kasabanın ya"adı$ı “de$er artı"ı”, kazandı$ı 
yen! çehre ve dönü"üm süreçler!ne !l!"k!n kalıp yargıların yereldek! 
kar"ılı$ının ne oldu$u g!b! temel bazı sorulara cevap bulma !ht!yacı 
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ortaya çıkmı"tır. Bu sorulara cevap arayan Taraklı çalı"masında kav-
ramsal çerçeve “kırsal soylula"tırma” olarak bel!rlenm!" ve katılımlı 
gözlem ve yüz yüze mülakat tekn!kler! kullanılarak b!r saha ara"tır-
ması gerçekle"t!r!lm!"t!r. Bu, kaplıca devre mülkler!n!n Taraklı üze-
r!ndek! etk!ler!n!n ortaya çıkmasından önce yapılmı" b!r !lk çalı"-
madır. Zaman !ç!nde yen! saha ara"tırmalarıyla sürec!n !zlenmes!, 
dönü"ümün ve soylula"tırmanın etk!ler! konusunda daha kapsamlı 
sonuçlara varmamıza katkıda bulunacaktır umudundayız.

K!tabın be"!nc! yazısı Meryem Küçük’ün “Evs!zl!$!n Kentsel 
Yoksulluk Ba$lamında De$erlend!r!lmes!: #stanbul Örne$!” ba"lıklı 
yazısıdır. Küçük, bu yazıda kent çalı"malarında son zamanlarda öne 
çıkan kent yoksullu$u meseles!n!n ekonom!k, sosyal ve kültürel fak-
törler açısından b!r anal!z!n! yapıyor. Sınıf-altı tartı"malarının, yen! 
kent yoksullu$u ve evs!zl!kle !l!"k!s!ne da!r b!r çerçeve ç!z!yor. Kü-
çük, Türk!ye’de evs!zl!$e !l!"k!n genel durumu ve bu alanda yapılmı" 
olan ara"tırmaları kısaca de$erlend!rd!kten sonra, #BB Darülaceze 
Müdürlü$ünün kı" aylarında so$uk hava ko"ullarından korunmaları 
amacıyla evs!zler! topladı$ı Zeyt!nburnu Spor Kompleks! Barınma 
Ev!’nde gerçekle"t!rd!$! n!tel ara"tırmanın sonuçlarını de$erlen-
d!r!yor. Bu ara"tırma, sosyoloj! alanında evs!zlerle !lg!l! !lk çalı"-
malardan b!r! olması haseb!yle de önem ta"ımaktadır. Bu nedenle 
Küçük’ün yazısının kent yoksullu$u, sınıf-altı ve evs!zl!kle !lg!l! l!te-
ratüre öneml! b!r katkı sa$layaca$ını dü"ünüyorum.  

Rümeysa Çavu# “Çeper!n de Çeper!: Yen! #stanbul’da Ula"ım 
A$ları ve #kamet” ba"lıklı yazısında, #stanbul’da yürütülen kent !ç! 
ula"ım projeler! !le e" zamanlı olarak devam eden kentsel dönü"ümü 
ve “çeperde olu"an ucuz konutların caz!be mekânı olu" serüven!n!” 
ele alıyor. Yazara göre, kent!n çeper!ndek! bu “uygun” konutlara 
do$ru göç edenler (çalı"an nüfus), zamanla bu konutların ula"ım 
a$larıyla merkeze yakınla"tı$ı yönündek! söylem!n yarattı$ı de$er 
artı"ı neden!yle “çeper!n de çeper!ne” göç etmeye ba"lamaktadırlar. 
Makale, #stanbul’un çeper!nde bulunan konut alanlarını caz!p kılan 
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raylı ula"ım a$larına ve/veya bunlara da!r vaatlere odaklanmakta ve 
çalı"an nüfusun merkezden tahl!yes! ba$lamında kentsel ayrı"mayı 
!rdelemekted!r. “Kentte ev sah!b! olma söylem!” ve kentsel pol!t!-
kalar çerçeves!nde bunun mümkün olup olmadı$ı da bu makalen!n 
sorgulamaya çalı"tı$ı meseleler arasında sayılab!l!r. Yüz yüze müla-
kat tekn!$!yle elde ed!len ver!lere dayanan ve görsel materyallerle 
desteklenen bu yazıda, çalı"an nüfusun ula"ım kolaylı$ı vaatler!yle 
kent!n çeper!ne yı$ılması sorunsalla"tırılmaktadır.   

El$f Merve Gürer “Ulus Ölçe$!nden Küresele Malatya’da Kent-
le"me B!ç!m!” ba"lıklı yazısında modern "eh!rc!l!$!n "eh!rler!n ge-
ç!rd!$! evrelerden b!r! oldu$u saptamasından hareketle kentler!n 
üç evres!n! tanımlamakta ve Malatya örne$!nde bu evreler!n !z!n! 
sürmekted!r. Gürer’e göre, "eh!rler!n geç!rd!$! evrelerden b!r!nc!s!, 
“a!d!yet temell! modern önces! "eh!r yapısı”dır ve temel özell!$! de 
farklı etn!k ve d!n! grupların b!r arada ya"amasıdır. #k!nc! evre, mo-
dernle"me pol!t!kalarıyla b!rl!kte “üret!m !l!"k!s! ve ulusa katkısı ba-
kımından farklıla"an grupların ya"adı$ı "eh!r” evres!d!r. Üçüncüsü 
!se modern sonrası evred!r. Modern sonrası evrede, k!ml!k mekân 
be$en!s! ve terc!hler!nde görünür hale gel!r. Gürer, bu üç evre çer-
çeves!nde Malatya kent!n!n dönü"ümünü ve daha özelde de Ma-
latya’da kentsel dönü"ümü, %!rket #"hanı, TOK# Beyda$ı yerle"kes!, 
Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabr!kası, Tekel Tütün Fabr!kası ve 
Fahr! Kayahan Bulvarı örnekler! üzer!nden okumaya çalı"maktadır.  

Özlemnur Ataol-Akpınar “Kentte Sınırların Toplumsal Ha-
yat Açısından #ncelenmes!: #stanbul-#st!nye Örnek Alan Çalı"ması” 
ba"lıklı yazısıyla k!taba özgün katkılardan b!r!n! yapmı"tır. Yazara 
göre, !nsanlar “güven !çer!s!nde özel !l!"k!ler!n! sürdürmek” !ç!n 
sınırlara !ht!yaç duyarlar. Makale bu sınırları, sosyal arka planıyla 
b!rl!kte !ncelemekte ve bunların kent üzer!ndek! sosyo-mekânsal 
etk!ler!ne de$!nmekted!r. B!r yandan gündel!k hayatta kar"ıla"tı$ı-
mız sınırların neden ve nasıl olu"tuklarına cevap aranmakta, d!$er 
yandan da sınırların b!rey ve toplum üzer!ndek! poz!t!f ve negat!f 
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etk!ler! tesp!t ed!lmeye çalı"ılmaktadır. Bu açıdan yazının toplum-
sal ve mekânsal olmak üzere !k! boyut !çerd!$! söyleneb!l!r. Yazar 
kuramsal tartı"malardan hareketle, #stanbul’un #st!nye semt!ndek! 
konut alanları üzer!nden har!talama yöntem! !le özgün b!r çalı"ma 
gerçekle"t!rm!"t!r. Bu çalı"ma, sınırların kent mekânında yo$un b!-
ç!mde kullanılmasının yarattı$ı dezavantajlı durumları sorunsalla"-
tırmaktadır. Bu açıdan gelecekte daha sık tartı"aca$ımız konulardan 
b!r!ne da!r !y! b!r g!r!" metn!d!r. 

Yetenekl! genç arkada"larımın emekler!n!n ürünü olan bu k!ta-
bın kentle !lg!lenen herkes !ç!n yararlı olmasını temenn! eder!m.  

Alev Erk!let
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Ahmet Yusuf Yüksek
Bo$az!ç! Ün!vers!tes! S!yaset B!l!m! ve Uluslararası #l!"k!ler ve Ta-
r!h bölümler!nden ç!( anadal l!sans dereces!ne sah!pt!r. 2013 yılın-
da aynı ün!vers!ten!n Tar!h Bölümü’nde yüksek l!sans programına 
ba"ladı. 2013-2016 yılları arasında St. Andrews Ün!vers!tes! bün-
yes!nde yürütülen Avrupa Ara"tırma Konsey! (ERC)’n!n f!nanse 
e&!$! “Anadolu’nun #slamla"ması: 1100-1500” adlı ara"tırma pro-
jes!nde ara"tırma as!stanı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları ara-
sında #stanbul %eh!r Ün!vers!tes!, %eh!r Ara"tırmaları Merkez!’nde  
TÜB#TAK destekl! “Osmanlı %eh!r T!poloj!ler! ve Atlası: 1450-
1700” adlı ara"tırma projes!nde ara"tırmacı olarak çalı"tı. New York 
Eyalet Ün!vers!tes!-B!nghamton Tar!h bölümünde doktora çalı"ma-
larına devam etmekted!r.

Alev Erk$let
1962 Ankara do$umludur. #lk, orta ve l!se ö$ren!m!n! TED Ankara 
Kolej!’nde tamamladı. 1983’te Hace&epe Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bö-
lümü’nü b!t!rd!. Yüksek l!sans (1985) ve doktorasını (1996) ara"tır-
ma görevl!s! olarak çalı"tı$ı aynı bölümde tamamladı. Bu dönemde 
DPT’n!n Özel #ht!sas Kom!syonlarında ve A!le Ara"tırma Kurumu 
!ç!n yapılan “Metropolde Kar!yer Meslekler! ve A!le Yapısı Teme-
l!nde Ya"ama Tarzları” ba"lıklı ara"tırmada görev aldı. Bölümler!n-

Yazarlar
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den b!r!n! yazdı"ı ara#tırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-
2000 yılları arasında Kırıkkale Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümü’nde 
yardımcı doçent olarak çalı#tı. 2006-2007’de $stanbul Büyük#eh!r 
Beled!yes!’n!n Tar!h! Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım 
Projes!’n!n sosyoloj!k ara#tırmalarını yürü%ü. Aynı yıl ASAGEM 
!ç!n yapılan “Medya Profesyoneller!n!n ve Medyanın A!le Algısı” 
ara#tırmasında görev aldı. Bu ara#tırmanın raporu 2008 yılında ya-
yımlandı. 
Erk!let, 2012-2016 tar!hler! arasında sırasıyla Kırklarel! Ün!vers!te-
s! Sosyoloj! Bölümünde, Sakarya Ün!vers!tes! $let!#!m Tasarımı ve 
Medya Bölümü !le &eh!r ve Bölge Planlama Bölümler!nde, $stanbul 
Sabaha%!n Za!m Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümünde görev yapmı#tır. 
Halen $st!nye Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümünde görev yapan Erk!-
let’!n Ortado"u’da Modernle#me ve $slam! Hareketler, Ele Geç!r!le-
meyen Toprak Kuzey Ka'asya, Ele#t!rell!kten Uyuma, Toplumsal 
Yapı ve De"!#me Kuramları, Mazlum Do"u’nun Ma"rur Çocukları, 
Kent! D!nlemek: Kültürel M!ras, Kentsel Ayrı#ma ve Yoksullu"a 
Da!r Yazılar, $stanbul Halkının D!lenc!l!k Olgusuna Bakı# Açısı ($. 
Co#kun !le b!rl!kte) olmak üzere yed! k!tabı, çe#!tl! k!tap ve derg!ler-
de yayınlanmı# makaleler! bulunmaktadır.

Gökçen Kılınç Ürkmez
1997 yılında $.T.Ü. M!marlık Fakültes!, &eh!r ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek l!sans dereces!n! 2000 yılında 
$zm!r Yüksek Teknoloj! Enst!tüsü’nden (MFBE-&eh!r Planlama) ve 
doktora dereces!n! 2006’da $TÜ’den  (FBE-&eh!r Planlama) aldı. 
B!r süre $.Y.T.E. M!marlık Fakültes!’nde ara#tırma görevl!s!, ve Ay-
dın ve $stanbul Bayındırlık ve $skân Müdürlükler!nde #eh!r plancısı 
olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında Erc!yes Ün!vers!tes! 
M!marlık Fakültes!’nde yardımcı doçent olarak çalı#tı. 2004 yılında 
Ro%erdam’da Erasmus Un!vers!ty Inst!tute for Hous!ng and Urban 
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Development Stud!es’de kent merkezler!n!n dönü"ümü üzer!ne l!-
sansüstü çalı"malarda bulundu, 2011 yılında z!yaretç! ara"tırmacı 
olarak g!&!$! Un!vers!ty of P!&sburgh’da !"lev!n! kaybeden sanay! 
alanlarının dönü"ümü üzer!ne ara"tırmalar yaptı. Halen Bursa Tek-
n!k Ün!vers!tes!, Do$a B!l!mler!, M!marlık ve Mühend!sl!k Fakültes! 
%eh!r ve Bölge Planlama Bölümünde doçent olarak görev yapmak-
tadır. Ba"lıca çalı"ma alanları; kentle"me, kentsel yönet!mler, planla-
ma et!$! ve sanay! alanlarının dönü"ümüdür.

El$f Merve Gürer 
L!sansını Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes! M!marlık Fakültes! M!marlık 
Bölümünde tamamladı. L!sans e$!t!m!nden sonra b!r süre kentsel 
dönü"üm, yüksek yapı ve alı"ver!" merkezler! g!b! projelerde yer 
aldı. Prat!kle teor! arası farkı deney!mled!kten sonra   #stanbul Ün!-
vers!tes!’nde uzaktan sosyoloj! e$!t!m! almaya ba"ladı. Yüksek l!sans 
e$!t!m!ne Fat!h Sultan Mehmet Vakıf Ün!vers!tes!’nde M!marlık 
kürsüsünde ba"ladı. Halen Modern!te ve Müzec!l!k alanında tez 
çalı"malarına devam etmekte ve özel sektörde "ant!ye sahalarında 
m!mar olarak mesle$!n! sürdürmekted!r.  

Faruk Kararslan
Selçuk Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümünde l!sans hayatını tamamladık-
tan sonra, aynı ün!vers!tede “Entelektüell!$e Ele"t!rel B!r Yakla"ım: 
Al!ya #zzetbegov!ç Örne$!” adlı çalı"masıyla yüksek l!sans, “Modern 
Dünyada Toplumsal Hafıza ve Dönü"ümü” adlı çalı"masıyla da dok-
torasını tamamladı. Halen Erc!yes Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümü’nde 
ö$ret!m görevl!s! olarak çalı"malarına devam etmekted!r.

Meryem Küçük
1988 R!ze do$umludur. #lk, orta ve l!se ö$ren!m!n! #stanbul’da ta-
mamladı. 2011’de Süleyman Dem!rel Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölü-
mü’nü b!t!rd!. 2011 yılında Sakarya Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölü-
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mü’nde ara"tırma görevl!s! olarak çalı"maya ba"ladı. 2012’de  aynı 
ün!vers!te ve bölümde yüksek l!sansa ba"ladı. 2014’te “Kent Yok-
sullu$u ve Evs!zl!k (#stanbul-Zeyt!nburnu Spor Kompleks! Ba-
rınma Ev! Örne$!)” adlı çalı"ması !le yüksek l!sansını tamamladı. 
2014-2015 tar!hler! arasında yakla"ık b!r yıllık #ng!ltere/Londra 
M!ddlesex Ün!vers!tes! Sosyal Pol!t!kalar Ara"tırma Merkez!’nde 
(Soc!al Pol!cy Research Centre) z!yaretç! ara"tırma görevl!s! olarak 
çalı"tı. 2015’te Sakarya Ün!vers!tes! Sosyoloj! Bölümünde doktora-
ya ba"ladı ve halen aynı bölümde/ün!vers!tede görev yapmaktadır. 
#lg! alanları; Kadına Yönel!k %!ddet, Kent Yoksullu$u ve Evs!zl!kt!r.

Ömür N$hal Karaarslan
1985 yılında Hatay’da do$du. 2008 yılında Selçuk Ün!vers!tes! Sos-
yoloj! Bölümü L!sans e$!t!m!n! tamamladı. 2012 yılında aynı ün!-
vers!ten!n sosyal b!l!mler enst!tüsünde “Modern Kent Mekanların-
da Mahallen!n Konumu” ba"lıklı Yüksek L!sans tez!n! tamamladı. 
#k! çocuk annes! olan Karaarslan, özel b!r vakı(a sosyoloj! dersler! 
yürütmekte ve muhtel!f derg!lerde akadem!k met!nler yazmaktadır.  

Özlemnur Ataol-Akpınar
1986 yılında #stanbul’da do$du. M!mar S!nan Güzel Sanatlar Ün!-
vers!tes! M!marlık Bölümü’nden 2010 yılında mezun olduktan 
sonra, 2013 yılında #stanbul Tekn!k Ün!vers!tes!, M!mar! Tasarım 
Programını “#st!nye’de Sosyal ve Mekânsal Açıdan Sınır #ncelemes!” 
ba"lıklı tez !le tamamladı. Halen Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes!, M!mar! 
Tasarım programında doktora çalı"malarına devam etmekted!r. #lg! 
alanları; kamusal alan kullanımları ve ara"tırma yöntemler!, kamusal 
hayat, akıllı "eh!rler, sosyal sürdürüleb!l!rl!k olarak sıralanab!l!r.

Rumeysa Çavu#
1988 #zm!r do$umludur, !lk orta ve l!se e$!t!m!n! aynı "eh!rde ta-
mamlamı"tır. Sosyoloj! l!sans dönem! boyunca kent sosyoloj! alanı-
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na !lg! duyarak “#stanbul Ba"ak"eh!r” özel!nde yayınlar ve sunumlar 
yapmı"tır. Ardından M!mar S!nan Güzel Sanatlar Ün!vers!tes!nde 
Genel Sosyoloj! ve Metodoloj! Yüksek L!sans programına kabul al-
mı"tır. L!sans dönem!nde kent sosyoloj!s! alanına yönel!k olan !lg!s! 
yer!n! mekan sosyoloj!s!ne bırakmı"tır. Böylece yüksek l!sans tez! 
!kt!dar dolayısıyla mekanların b!rey ve nüfusların ya"amını düzenle-
mes! üzer!ne yo$unla"mı"tır. De$!"en bu !lg!s! !le yüksek l!sans tez!-
n! “Mekanı Düzenlerken Ya"amı Düzenlemek: Sular Vad!s! Örne$!” 
olarak tamamlamı"tır. %!md! !se y!ne M!mar S!nan Güzel Sanatlar 
Ün!vers!tes! Genel Sosyoloj! ve Metodoloj! Doktora Programında 
çalı"malarına devam etmekted!r. Rumeysa Çavu"’un doktora dö-
nem!nde !lg!s!n! çeken ba"lıklar canlıların sını)andırılması mese-
les! üzer!nden !kt!dar !l!"k!ler!, “hayvan”, “hayvan”nın serg!lenmes! 
prat!$! olarak !se son dönem hayvanat bahçeler!n! konu ed!nm!"t!r. 
Doktora tez!nde !se hayvan meseles!n! mekan !le beraber dü"ünme-
y! hede)emekted!r.

Yunus Çolak
L!sansını #stanbul B!lg! Ün!vers!tes! #kt!sad! ve #dar! B!l!mler Fakül-
tes! #"letme Enformat!$! ve Anadolu Ünüvers!tes! #kt!sat Fakültes! 
Kamu Yönet!m! Alanında tamamladı. Yüksek L!sansını Yıldız Tek-
n!k Ün!vers!tes! Fen B!l!mler! Enst!tüsü %eh!r ve Bölge Planlama 
Anab!l!m Dalı Kentsel Dönü"üm ve Planlama b!l!m dalında hazır-
ladı$ı, Planlamada Ad!l Kent Yakla"ımı Çerçeves!nde Kentsel Dö-
nü"üm Uygulamaları ba"lıklı tez! !le b!t!rd!. Hâlen, M!mar S!nan 
Güzel Sanatlar Ün!vers!tes! Fen B!l!mler! Enst!tüsü %eh!rc!l!k Dok-
tora programına devam etmekte ve Kırklarel! Ün!vers!tes! M!marlık 
Fakültes! %eh!r ve Bölge Planlama Bölümü’nde ara"tırma görevl!s! 
olarak çalı"maktadır.




