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Şehirler asla sadece fiziksel özellikleriyle tanımlanamazlar, 
aynı zamanda içinde bulunan popülasyonlar dolayısıyla 
aynı zamanda canlı bir organizma gibidirler. Şehirler, ku-
rulmalarından beridir insanların biriktikleri mekanlar ol-
malarının yanında aynı zamanda ekonomik, kültürel ve/
veya dinsel ve benzeri aktivitelerin merkezi konumunda 
olmuşlardır. Bu tarz bir yapıda şehirlerin zaman içindeki 
değişimlerinin içinde bulundukları tarihi ve sosyal bağ-
lamdan ayırmak pek mümkün olmamaktadır. Bu değişim-
leri anlamlandırmak ve adlandırmak sahip olunan pers-
pektiften etkilense de, kaçınılmaz olan klişe “değişimin 
kendisi”dir. Burada sorulması gereken soru bu değişimin 
ne sebeple ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği olma-
lıdır.

Tarihsel olarak şehirlerin değişimini ele aldığımızda ilk 
akla gelen, bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri mekan 
olan şehirdeki değişimlerin bu aktörlerin kendisinden ve 
etkileşimlerinden yola çıkacak olması olur. Fakat tarih-
sel düzende ilk basamaklarda doğru olabilecek bu görüş 
zaman içinde Wirth’in de (1938) formüle ettiği biçimde 
şehirlerin boyut, yoğunluk ve heterojenlik açısından bü-
yümesiyle birlikte gerçeklikten uzaklaşmaya başlamıştır. 
Bu bağlamda değişim her zaman kendiliğinden gerçekle-
şen bir durum olmaktan çıkmakta; bunun yerine gücü ve 
bu gücü uygulama becerisini elinde bulunduran yapıların 
çağrılarına cevap olarak planlanan ve uygulanan bir şeye 
dönüşmüş bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak modern 
toplumlarda toprak kullanım ve düzenleme gücüne sahip 
olan ve polis aracılığıyla resmi olarak gücünü kullanabilen 
devlet bu bahsedilen planlama gücünün ve yetkisinin sahi-
bi olarak görülmektedir (Souza, 2006). Devletler tarafın-
dan başlatılan kentsel planlama hareketleri hem iyi hem 
kötü şekilde, baktığımız çerçeveye göre algılanabilir. İyi 
olabilir çünkü devlet toplumu düzenler; bu sayede kamusal 
kaynakları sağlar ve onlara ulaşımı kolaylaştırır. Kötü ola-
bilir çünkü devletin bir ideolojisi vardır ve toplumdan önce 
her zaman kendini düşünür (Souza, 2006). Fakat planla-
ma ve değiştirme gücünün büyük oranda devletin elinde 
toplandığını kabul etsek de, devleti tek kentsel planlama 
aktörü olarak görmek doğru değildir. Bu doğrultuda sivil 
toplumun kentsel planlamadaki rolünü anlamalı ve bu ro-
lün sadece eleştiriden ibaret olmayıp değişimi etkileyebile-
ceği unutulmamalıdır.

Kentlerin Dönüşümü

Mevcut bir ihtiyaç fazlalığı olduğunda, şehirler ortaya çık-
maya başlar. Tarihsel olarak, şehirlerin ilk oluşumu, ekono-
mik faaliyetteki ilk büyük değişiklikler ve tarımsal çıktıla-
rın fazlalığını takip eden politik, dini vb. faaliyetler için bir 
merkez olmasından gelmektedir (Scott ve Storper, 2014). 
Şehirlerin dönüşümündeki en önemli nokta endüstrileşme 
ve birlikte gelen modern şehirlerdir. Bu değişim hızlı bir 
kentsel büyümeye neden olmuş ve büyük sanayi şehirleri-
ni ortaya çıkartmıştır (Scott ve Storper, 2014). Sanayileş-
menin yükselişiyle birlikte kentsel mekanlar şekillenme-

ye başladılar. Bu anlamda şehirler endüstriyel kapitalist 
güçleri tutan merkezi lokasyonlara dönüştü (Soja, 2011). 
Kapitalizmin ihtiyaçları neticesinde şekillenen bu yeni 
şehirler İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir değişim 
sürecine girdiler. Sosyal refah devleti anlayışının yüksel-
mesi ve bunun yanında küresel ekonominin savaş sonrası 
değişmesiyle birlikte devletler yapısal olarak değişime uğ-
radılar (Jordan, 1996). Küresel ekonominin savaş sonrası 
yükselişiyle birlikte günümüz şehirlerini etkileyen kırılma 
noktası da meydana çıkmış oldu. Ekonomik ilişkilerde ger-
çekleşen üretimden tüketime keskin dönüş, işgücü piyasa-
sında, eğitimde ve fayda sistemlerinde değişikliklerin önü-
nü açtı (Jordan, 1996). Bu değişiklikler işgücü piyasasının 
dönüşümü ve mevcut olan ileri teknoloji sayesinde uluslar 
arsı şirket merkezlerinin kurularak bazı şehirlerin küresel 
ekonominin merkezi haline gelmesini mümkün kılmıştır. 
Dünya şehirleri (Friedmann ve Wolff, 1982) veya küresel 
şehirler (Sassen, 1994), şehirlere küresel ekonomideki 
hiyerarşileri ve bunların belirlenmesi konusunda yeni bir 
bakış açısı sunmuştur. Bu bakış açısı bugün birçok yönden 
eleştirilebilir olsa da, modern şehirlerde devletin kentlerin 
planlanmasındaki aktör rolünün öne çıktığı kırılma nokta-
sı kabul edilebilir. Bu yönelim sonucunda kaynaklara sahip 
olanlar şehri kontrol etmeye başladılar ve çıkarlarına göre 
yeniden şekillendirdiler. Bu anlamda şehirler, bazı grup-
lara avantaj sağlamak ve daha da güçlü olanı desteklemek 
için inşa edilmiştir. Şehir artık ekolojik bir çevre olarak de-
ğil, kapitalist üretim ilişkileri tarafından harekete geçirilen 
özel bir toplumsal gücün ürünü olarak görülmemektedir 
(Friedmann, 1986). Souza (2006) bu söylemi destekleye-
cek biçimde “… neo-liberalizmin etkisi altında, yerel devlet 
genellikle özel şirketlerin, geliştiricilerin ve benzeri lehine 
mekân üretimini düzenleme gücünün bir kısmından vaz-
geçer ya da vazgeçmek zorundadır” der. 

Küresel ekonomideki neo-liberal kırılma 2 varsayım üze-
rinden ilerler. Birincisi, neo-liberal yaklaşım devletleri 
ve pazarları temsil eder ve bunları yerel olarak inşa edi-
len ekonomi ve sosyal organizasyon özelliklerine karşı 
oldukları şeklinde sunar. İkincisi, neo-liberalizm “her be-
dene uyan tek boyut” uygulamasına dayanır ve her farklı 
konu için kendi kültürlerini, ekonomik ilişkilerini, sosyal 
organizasyonlarını göz ardı ederek aynı sonuçları bekler 
(Brenner ve Theodore, 2002). Ekonomik sistemdeki bu 
dönüşüm yönetimi etkilemiştir ve Harvey’e (1989) göre 
“idari yönetimden girişimcilik yönetimine” doğru bir de-
ğişim olmuştur. Bu değişim, yerel yönetimlerin klasik re-
fah devleti anlayışından yeni girişimlerin yaratılmasında 
bir tür destekleyici veya doğrudan rol oynaması gerekip 
gerekmediğine dair hizmet sağlama konusunda bir dö-
nüş olarak anlaşılabilir (Harvey, 1989). Yönetimdeki yeni 
yaklaşım kamu hizmetlerine yapılan harcamaların azal-
tılmasında, hizmetlerin özelleştirilmesinde, yönetimlerin 
kâr merkezleri olarak görülmesinde kendini göstermek-
tedir (Gough, Eisenschitz ve McCulloch, 2006). Bu tarz 
bir yaklaşımda devlet kendi otonomisini kaybetmekte ve 
bundan sonrasında “tarafsız” bir aktör olmaktan tamamen 
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uzaklaşmaktadır. Bu durum şehir planlamasını tarafların 
hepsine fayda sağlayabilecek daha ilerici bir yaklaşım ye-
rine, her zamankinden daha muhafazakar bir hale getirdi 
(Souza, 2006). Bu sistemin sürekliliğini sağlamak için ve 
günlük yaşam üzerinde tam kontrol sahibi olmak için me-
kan buna yönelik üretilmelidir (Lefebvre, 1996). Gündelik 
yaşamın kapitalizm tarafından domine edilmesi ve ek ola-
rak iş hayatının gündelik yaşama bağlı olması nedeniyle 
toplumsal alan da bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu bağ-
lamda sosyal alandaki sınıfların üretimini sosyal planlama 
yoluyla yapılmasını gerektirir ve ayrıca bu durum kentsel 
planlama olarak da adlandırılabilir (Lefebvre, 1996). Bu 
tür bir planlama, sınıf çatışmalarının yapılara damgalan-
mış olarak devam etmesini gerektirir. Sistemin devamı 
için mekan sistemin ihtiyaçlarına göre organize edilmek 
zorundadır. Bunu yapmak için kentsel alanların yeniden 
yapılandırılması öne çıkmaktadır. Brenner ve Thedore’un 
(2005) Soja’dan alıntı yaptığı gibi:

“Yeniden yapılanma, seküler eğilimlere bir ara veril-
mesi ve sosyal, ekonomik ve politik yaşamın önemli 
ölçüde farklı bir düzenine ve konfigürasyonuna doğ-
ru bir kaymayı ifade etmektedir. Böylece, gelenek-
sel adaptasyonları engelleyen ve yerine önemli bir 
yapısal değişim talep eden, belirli düzensizliklerden 
veya zayıflıklardan faydalanan yıkım ve yeniden 
inşa etme, yapıların bozulması ve yeniden yapılan-
ma girişimini çağrıştırıyor… Yeniden yapılandırma; 
akış ve geçiş, saldırgan ve defansif duruşlar anlamı-
na geliyor. Süreklilik ve değişimin karmaşık bir ka-
rışımı.”

Bu anlamda “yeniden yapılanma”, yoksulların belirli böl-
gelerden ve potansiyel kâr sağlama alanlarından “kentsel 
yenileme projeleri” adı altında dışlanması için bir araç ola-
rak kullanılmaktadır. Bu anlamda kentsel planlama sade-
ce fiziksel bir değişim olarak değil, aynı zamanda kentin 
toplumsal düzenini da değiştirmektedir. Bu anlayışa karşı; 
yeni toplumsal hareketler bir direniş imkanı sunuyor. Yeni 
toplumsal hareketler, mekânı kullanan ve böylece mekân-
sal uygulamaları üretme hakkına sahip oldukları için, şe-
hir üzerinde kimin hakkı olduğunu tartışır. Bu, Souza’nın 
(2006) terimiyle başka bir “planlama aracısı”nın yolunu 
açmaktadır: Kenti kullanan kişiler.

Kent Hakkı ve Toplumsal Hareketlerin Planlama 
Aktörü Olarak Kullanılması

“… kent hakkı bir haykırış ve talep gibidir”
Lefebvre, 1996b

Marcuse’nin de (2009) belirttiği gibi Lefebvre’nin bu söy-
leminde “haykırış zorunluluktan doğan bir şey ve talep 
bunlardan çok daha fazlasıdır”. Bunlar, en çok ihtiyacı 
olanlardan gelen sosyal değişimi ve sosyal adaleti içerir. 
Talep temel maddi yoksunluktan gelirken; haykırış top-
lumsal olarak yabancılaşmışlardan gelir (Marcuse, 2009). 
Yeni kentsel hareketler, temel altyapı iyileştirmeleri yerine 
“insan hakları” üzerine daha fazla vurgu yaparken, “kent 
hakkı” bu talepler için “mobilizasyon simgesi” olmuştur 
(Marcuse, 2009). Marcuse (2009), şehir üzerindeki bu id-
diayı ahlaki, adalete, etiğe, ahlaka, erdeme ve iyiye daya-
nan temel prensipler olarak açıklamaktadır. Bu anlayışta, 
yaşamın maddi gereksinimleri tek önemli şey değildir, aynı 
zamanda sosyal fırsatlar bir zorunluluktur. Harvey (2012) 

bunun üzerine şunları söyler:

“Bu nedenle kent hakkı, kentin sahip olduğu kaynak-
lara bireysel erişim hakkından çok daha fazlasıdır: 
Kalbimizin arzusunun ardından şehri daha fazla 
değiştirerek kendimizi değiştirmek hakkıdır. Üste-
lik kenti değiştirmek kaçınılmaz olarak kentleşme 
süreçleri üzerinde kolektif bir gücün kullanılması-
na bağlı olduğundan bireysel bir haktan ziyade bir 
kolektiftir. Kendimizi ve şehirlerimizi inşa etme ve 
yeniden inşa etme özgürlüğü, tartışmak istediğim, 
insan haklarımızın en kıymetli fakat en ihmal edi-
lenlerinden biridir.”

Bu anlamda kent hakkının talep edilmesi, kenti şekillen-
dirme gücünün talep edilmesidir. Ancak bu hakların sonu-
cu bireyselden ziyade kolektif olmalıdır (Marcuse, 2009). 
Bu kolektif hak, kentleşme süreci boyunca kendimizi de-
ğiştirmemizi ve gerçekten istediğimiz şeyi elde etmemizi 
mümkün kılar: Adalet, eşitlik ve benzeri. Marcuse’in anali-
zinin bir başka önemli yönü de, Lefebvre’in “hangi şehir?” 
hakkındaki düşüncelerine dayanmaktadır; bu bağlamda 
hak talebinde bulunulması hemen geçerli olmak zorunda 
değildir, ancak gelecekteki bir şehir için olabilir (Marcu-
se, 2009). Bununla birlikte hayatı toplum ana aktör olacak 
biçimde yeniden üretmek mümkün olacaktır (Lefebvre, 
1996).

Dünyadaki mevcut durum devletin planlamayı kontrol et-
tiği Haussmann’ın Paris projesine dayandırılabilir ve ben-
zetilebilir. Haussmann’ın kenti bir bütün olarak planlama 
yöntemi, bugünün uygulamalarında hala görülebilir. Bu 
örnekte Haussman kenti devletin istekleri doğrultusun-
da planlamıştır ve bu da işçi sınıfının ve yoksulların şehir 
merkezinden dışlanmasına yol açtı. Paris’in merkezinde 
yapılan bu tip bir planlama, “önceki grupların etkileri”ni 
ortadan kaldırarak, Paris’i bir ilgi merkezi haline getirdi ve 
Paris ekonomik aktiviteyi artıran bir tüketim ve ticaret yeri 
haline geldi (Harvey, 2003). Bu yaklaşım “kentsel yenile-
me” projeleri veya “mega kentleşme” projeleri ile Hauss-
mann’ın dönemindeki amaçlarına hizmet ederek devam 
etmektedir.

Artık kentleşme, neo-liberal politikalarla ulusal sınırları 
aşmıştır ve küreselleşmiştir. Bu anlamda yaşamlarımıza 
tüketim, turizm ve kültür ve bilgi tabanlı endüstri mer-
kezli olarak yeni bir boyut getirdi (Harvey, 2012). Yaşam 
tarzındaki bu tip bir değişim, sınıflar arasındaki uçurumu 
genişletmiş, kolektif eylem yerine bireysel kazanımları teş-
vik etmiş ve daha bölünmüş ve parçalanmış popülasyon-
lar yaratmıştır. Bunlar, çatışmaların devamını sağlamakla 
birlikte aynı zamanda güçlendirdi. Harvey, Schumpeter’in 
“yaratıcı yıkım” terimini kente uyarlayarak, kamu düzenini 
ve siyasi iktidarı tehdit edebilecek işçi sınıflarının ve diğer 
marjinal grupların kaldırılmasını açıklamak için kullanır; 
bu tür dönüşümlerin her zaman parçalanmayı arttıracak 
bir sınıf boyutu da vardır. Bu tür planlama, aynı zamanda 
kent üzerinde kontrol ve gözetim sağlamaktadır (Harvey, 
2012). Bunlara karşın, Harvey (2012), bir araya gelme-
yi önermektedir ve fazlalık üretimi ve kullanımı üzerinde 
daha fazla demokratik kontrol elde etmek için karşıtlığı bir 
araç olarak kullanmaktadır; temel prensiplere zıt dursa da 
kontrol altına almak her zaman kötü değildir, çünkü hayat-
ta kalmak için gereklidir. Devleti demokratik kontrol altın-
da planlamaya dahil etmesi önemli görülebilir. Kent hak-
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kının halkın elinde olması görüşü benimsenmekle birlikte 
Harvey’e (2012) göre, şehri kendi fikirlerine göre şekil-
lendiren politik ve ekonomik elitlerin kontrolü altındadır. 
Yine de, onların olanı almak için tutarlı muhalif hareketler 
bulunmamaktadır, ancak dünyanın her yerinde yerel ola-
rak örgütlenmiş ve ulusal hareketler vardır. Bunları birleş-
tirmek için Harvey (2012), kenti kendinde bir ideal olarak 
tanımlamakla birlikte bu düşünceyi politik olarak gerçek-
leştirmenin zor olduğunu belirtir.

Harvey’in devletin dahil edilmesi ya da devletin kenti ye-
niden şekillendirmek için bir araç olarak kullanılması 
hakkındaki görüşü farklı bir perspektifden bakıldığında 
problemli hale gelmektedir. Souza (2006), sivil toplumun 
kentsel planlama konusundaki rolünü vurgularken, sadece 
eleştirmek için değil, aynı zamanda etkilemek için orada ol-
duklarını belirterek; daha ilerici güçler için bile, kapitalist 
sisteme uyumun gerekli olduğunu savunmaktadır. Devlet 
ile yapılan ortaklıkta, devletin sosyal değişme üzerindeki 
etkisini arttırmakta ve ortak grupların etkisini zaman için-
de azaltmaktadır. Bundan kaçınmak için devlet üzerinde 
sürekli baskı kurulması gerekmektedir. Bu anlamda devlet 
mekanı kendi çıkarlarına göre şekillendirmek için gücünü 
kullandığı için, toplumsal hareketler kendi alternatiflerini 
uygulamaya ve üretmeye çalışmalıdır. Bu noktada önemli 
olan şey, alternatiflerin devlete rağmen ve devlete karşın 
anlaşılabilmek zorunluluğudur (Souza, 2006). Bunu yapa-
rak mekanı dönüştürmeyi mümkün kılacak eylemler sağla-
nır. Otonomi konusundaki vurgu, burada devletin işbirliği 
ve onun hareketler üzerindeki etkisi ile çelişmektedir. Sou-
za (2006), Harvey’nin büyük ölçekli küresel karşıtlığından 
farklı olarak dönüşümü mümkün kılacak “bölgesel kimlik-

ler” aracılığıyla örgütlenme sunmaktadır. Bu sayede yerel 
bilgilerin ve devletin yapısal kanallarının ve teknolojileri-
nin kullanılması mümkün olacaktır çünkü kuramsal olarak 
kaçınılsa da pratikte devlet işbirliğinin bir noktaya kadar 
gerekli olduğunu varsaymaktadır. Bu nokta da sorunlu-
dur çünkü katılım mekanizmaları devlet tarafından sağ-
lanır, bu durum da devletin hareketleri etkilemesine izin 
verir. Protestolar, ayaklanmalar ve mobilizasyon yoluyla 
devlet daha fazla sosyo-mekânsal değişimin kazanılması-
nı sağlayacak kadar baskı altına alınabilir. Bir toplumsal 
hareketin amaçlarını sadece temel altyapısal kazanımlara 
değil, sosyo-mekânsal değişime dayandırılması gerektiğini 
unutmamak gerekir. Bu sosya-mekansal dönüşümleri sağ-
layabilmek için, uzun vadeli mobilizasyonu mümkün kılıp 
bu hedefe doğru yeni bir yatay konumlanmış, hiyerarşik 
olmayan, otonom bir politik kültür geliştirmek gereklidir. 
Devlet ile işbirliğinin gereğinden fazla yapılmamasına ve 
toplumsal hareketlerin otonomluklarını korumasıyla; bu 
hareketler kendi planlarını ve stratejilerini uygulayarak 
alternatif planlama aktörleri olarak öne çıkacaktır. Kent-
sel reform stratejisi, mekânın üretiminin düzenlenmesi ve 
daha somut bir açıdan kent yaşamındaki bazı tipik prob-
lemlerin üstesinden gelmenin etrafında odaklanmalıdır 
(Souza, 2006). 

Castells’i (1983) okuyarak toplumsal hareketlerin özerk- 
liği hakkında bazı destekleyici görüşler alabiliriz, ki bu 
da sosyal hareketin politik sisteme en azından kısmen 
bağlı olması fakat kendi örgütlenme biçimlerinde ve 
ideolojisinde otonom olması gerektiğini söylemektedir. 
Ayrıca, toplumsal hareketlerin başarılı olması için, bir 
kentsel toplumsal hareket olarak rollerinin farkında ol-
maları gerektiğini de eklemektedir. Bu paralel fikirlere ek 
olarak, toplumsal hareketlerin başarısına iki öğe daha ek-
ler. Birincisi, bir toplumsal hareket medya, profesyoneller 
ve siyasi partiler tarafından topluma bağlanması gerekir. 
İkincisi, tüm boyutlardaki kentsel dönüşümü gerçekleş-
tirmek için kentsel bir hareket praksisini 3 hedefte -toplu 
tüketim talepleri, toplum kültürü ve politik kendi idaresi- 
ifade etmelidir.

Gezi Park Eylemleri

Gezi Parkı eylemlerini kısaca açıklamak gerekirse, eylem-
ler Taksim meydanının ortasında bulunan Gezi Parkı’nın 
tahrip edilmesiyle başladı. Parkın imha edilmesi gereki-
yordu ve yeni bir alışveriş merkezi ve Osmanlı dönemine 
ait tarihi bir topçu binası onun yerine inşa edilmek isteni-
yordu. Ağaçların kesilmesinin engellemek için küçük çaplı 
ekolojik bir direniş olarak başlayan şey, polis vahşetinin ik-
tidarın emriyle dahil edilmesiyle yaygınlaştı. Mobilizasyon 
polisin acımasızlığına karşı sosyal medya ve sosyal ağlar 
aracılığıyla sağlandı. Protestolar haftalarca devam ettikten 
sonra nihayetinde protestocular ve hükümet arasında bir 
uzlaşma ile sona erdi ve polisin geri çekilmesi ve parkın yı-
kımının kararının gündemden kaldırılmasıyla sonuçlandı. 
Hükümete karşı ekolojik bir direniş olarak başlayan şey, 
iktidar partisinin politikalarına karşı muhalefet için bir 
çatı olarak ortaya çıktı. Toplu olarak hareket etmek için 
katılımcı girişimler “Taksim Dayanışması” adı altında ey-
lemlerini koordine ettiler (Farro ve Demirhisar, 2014). Bu 
olaydan önce, her katılımcının farklı arka plan ve özellikle-
ri olduğu için böyle bir örgütün oluşmasını büyük olasılık-
la muhtemel olmayacaktı. Farro ve Demirhisar (2014) bu 
oluşumu şöyle açıklamaktadır:

Henri Lefebvre (1901-1991) 
Kaynak: Wikipedia
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“Bu farklı grupların bir araya gelmesine izin veren 
şey özellikle ‘Taksim’in Yayalaştırma’ projesidir. 
Taksim, İstanbul’un modern, dünyaya açık, kentin 
bir parçası olarak çok sayıda kültür barındıran, du-
yarlı ve sembolik bir bölgedir.”

Kültürel çeşitliliği ve tarihi bağlamı göz önünde bulundu-
rarak bu koordinasyonun nasıl mümkün olduğunu açık-
lamaya çalışmaktadırlar. Bu oluşum, en çok gençlerden 
oluşmakla birlikte, bireysel yaşamın ekonomik, kültürel, 
sosyal ve politik boyutlarına yönelik bir talep içerir. Bütün 
bu boyutları etkileyen tahakkümlere karşı öznel olumlama, 
tüm protestocuların eylemlerinin altında yatan sebeplerdir 
(Farro ve Demirhisar, 2014).

Bu protestolar bir ölçüde başarılı oldu ve iktidar partisini 
kısa bir süre için politikalarını gözden geçirmeye zorladı. 
Ancak iktidar partisi, bir sonraki seçimleri yine de kazan-
dı. Castells (2015) bunu Gökmenoğlu ve Cinmen’den alın-
tı yaparak açıklamaktadır: Birincisi, hareketin hükümete 
uyumlu ana akım medya tarafından göz ardı edilmesi; 
ikincisi, büyük bir kitle karşı çıksa da, Türk toplumunda 
hala keskin ve kültürel bir parçalanma olduğu görülmek-
te. Yeni kuşaklara yönelik daha muhafazakar politikaların 
uygulanması kırsal kesimlerin ve kentsel nüfusun daha 
az eğitimli kesimlerin çevrecilik görüşleri tarafından des-
teklenmiş; bu durum da çevrecilik, demokrasi ve hoşgörü 
değerlerini taşıyan bu gruplar ve dindar popülasyon ara-
sında daha fazla çatışmaya neden olmuştur. Ayrıca Castells 
(2015), İslamcı kültürü yerel düzeyde ve kültürel boyutta 
dayatılmaya çalışırken, küreselleşme ve neo-liberal ekono-
mi politikaların da bir yandan devam ettiğini belirtmiştir. 
Bu iki taraf arasındaki çatışma, mekana müdahale olarak 

sonuçlarda kendini göstermektedir. Bir zamanlar basit bir 
çevre direnişi olarak görülen bu eylemler, devlet tarafın-
dan uygulanmaya çalışılan sosyo-mekânsal değişime karşı 
direnç noktaları olmuştur. Bu girişime karşı mobilize olma 
denemeleri ilk başta başarılı olduysa da, zaman içinde ya-
vaş yavaş azaldı.

Yine de herhangi bir kazanç ortada yok diyemeyiz. Meyda-
nın tahliyesi katılımcılar için yeni potansiyeller yaratmıştır. 
Batuman’a göre (2015), protestoların nasıl sürdürüleceği-
ne ve onun politik mekanizmalara nasıl dönüştürüleceğine 
dair tartışmalar ortaya çıktı ve sosyal medya aracılığıyla 
mahalle forumları oluşturuldu. Parkların politik eylem için 
tekrarlı kullanımı onları yeni bir mekana dönüştürürken 
kullanıcılarını da demokrasi ve katılım haklarını isteyen 
politik öznelere dönüştürmüştür, bu durum da yeni bir 
mekan ve yeni mekânsal pratiklerin oluşturulmasına ne-
den olur (Batuman, 2015).

Tartışma

Gezi Parkı protestoları, Türk toplumsal hareket tarihinde 
bir tür kırılma noktası olabilir. Yeni ve daha “yaşanabilir” 
kentsel deneyime talep gösterilen bir direnç noktasını be-
lirtmektedir. Gezi Parkı bir çatışma bölgesiydi, çünkü dev-
lete ve Taksim meydanının tarihsel bağlamına karşı temsil 
ettiği şey; seküler Türkiye’nin demokratik değerlerinin 
sembolik önemi ve temsiliydi. Bölgenin İslami değerler-
le yeniden şekillendirilmesi, devletin isteklerine karşı bir 
karşıtlık oluşturdu. Bu yeniden biçimlendirme, yalnızca 
kültürel üretime indirgenmemeli, aynı zamanda neo- 
liberal devlet politikaları doğrultusunda alışveriş merke-
zinin kurulmasıyla ekonomik faaliyetin de bir temeli ola-

Gezi Parkı Olaylarında Taksim Meydanı, (Bülent Kılıç, 2013) 
Kaynak: www.fotomuhabiri.com
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rak da düşünülmelidir. Sonuçlar bize devlet yönetimin- 
deki planlamanın yerine kentsel dönüşümün aşağıdan yu-
karıya doğru etkilenmesinin mümkün olduğunu gösterdi. 
Ancak, sonuçlar kuramsal bakış açısını düşündüğümüzde 
sınırlıydı.

İlk olarak karşıt gruplar ile iktidar partisinin ideolojisi ara-
sındaki keskin farklar nedeniyle, sivil toplumun yapısal 
devlet kanallarını kullanmasına izin vermek için iki taraf 
arasında hiçbir şekilde işbirliğine gidilmemiştir. Bu an-
lamda planlamaya katılım sınırlı bir kapsamda kalmıştır. 
Bu sonuç uzun süreli mobilizasyonun başarılamamasının 
neden olduğu bir çıktıdır. Gezi hareketi birçok farklı ide-
olojik, kültürel, benzer arka plandan katılımcı tarafından 
oluşmasına rağmen; bu gruplar, mevcut sisteme uygulana-
bilecek dönüştürücü bir yaklaşım ve yukarıda bahsedilen 
kentsel dönüşümün en önemli yönü olarak kabul edilen 
üretimin düzenlenmesi için bir araya gelmeyi başarama-
mışlardır. Ayrıca hareketin kendi siyasi kültürünü oluş-
turmasına izin veren görünür bir lider ya da kurum yok-
tu. Souza’nun (2006) politik kültürün yatay ve hiyerarşik 
olmayan bir yapıya sahip olması gerektiğini öne sürse de, 
farklı kökenden gelen çok çeşitli katılımcı grupların aslın-
da protestoları organize edip düzenleyebilecek bir lidere 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca pozitif olarak da 
görülebilen, katılımcıların geniş yelpazeden olması da 
mobilizasyonun sağlanması konusunda başka bir engel 
olabilir. Özgür yeni kentsel nesil ile geleneksel kırsal nü-
fus arasındaki parçalanma hakkında konuşmanın yanında, 
katılımcı gruplar arasındaki farkın da aynı ölçüde geniş 
olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum, kolektif hedefle-
re rağmen yerleşik veya ortak olarak tanımlanabilecek bir 
ideolojinin oluşturulmasını imkânsız hale getirdi. Devlet 
de bu farklılıkları medyayı aracılığıyla gruplar arasındaki 
uçurumu genişleterek ve konumunu güçlendirerek kullan-
dı. Bunun ana örneği, nüfusun çoğunluğu için sorunlu bir 
konu olduğunu kanıtlayan en son terörizm propagandası 
olarak gösterilebilir. Bu, aynı yaşanan zaman diliminde 
bile harekete karşı düşmanlığa neden oldu ve ana akım 
medyanın devlet tarafından kullanımı da aksinin geniş ke-
simlere yayılmasına yardımcı oldu. Bu anlamda, bir bütün 
olarak bir toplumun desteğini kazanmadı ve bu nedenle 
devlet tarafından maksatlı parçalanma ile zaman içinde 
azalmak zorunda kaldı. Son olarak, Gezi Parkı hareke- 
tinin kendi içinde otonom olduğu görülmüştür fakat bir 
toplumsal hareketin ihtiyaç duyduğu “kolektif otonom- 
luğa” sahip değildir. Katılımcıların geniş yelpazesi de bu-
nun için bir sebeptir, ancak yine de böyle bir grup oluş- 
turabilmek, mevcut olan durumda bir başarıdır ve gelecek 
için aşinalık ve potansiyel oluşturabilir. Bununla birlikte, 
Gezi Parkı türünün ilk örneği olduğunu ve her anlamda 
kendine özgü olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, ge-
lecekteki hareketlerin ve sivil toplumun Türk toplumun- 
da bir planlama aktörü olarak yer alabilmesi için hala bir 
imkan var.
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