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Öz 
 

Kentler farklı meslek, inanç, sınıf, gelenek ve yaşam tarzına sahip kitlelere ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu nedenle eşitsizlikler, toplumsal ayrışma, marjinalleşme, dışlanma olgusu 
kentlerde varlığını farklı boyutlarda göstermektedir. Eşitsizliklerin çeşitli şekilleri olmakla 
birlikte en can yakıcı ve en yaygın olanı ekonomik eşitsizliklerdir. Bu durum antik kent-
lerden günümüze kadar kesintisiz bir biçimde süregelse de, eşitsizliklerin en yoğun yaşan-
dığı süreç neo-liberal politikaların uygulamaya konulması ile başlamıştır. Neo-liberal 
kent, kent yoksulunun kent merkezinde görünmek istenmediği, yoksulluk görünse bile 
bu kişisel başarısızlığın simgesi ya da zenginlik gösterişinin zıttı olarak algılandığı yerdir. 
Bu araştırmada kentsel eşitsizliklerin giderilmesinde paylaşımcılık merkezinde, İslam dü-
şüncesinden doğan erdemli şehir yaklaşımı ve İslam kenti sosyal dayanışma ağlarının gü-
nümüz modern kentleri için model olabileceği tartışılmaktadır. Çalışmada İslam’daki sos-
yal adalet ilkesinin kentsel eşitsizliklerin giderilmesinde etkili olabileceği iddia edilmekte-
dir. 
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Abstract 
 

Cities host masses of different professions, beliefs, classes, traditions and lifestyles. There-
fore, the phenomenon of inequalities, social segregation, marginalization, and exclusion 
show their presence in cities in different dimensions. There are various forms of inequal-
ities, but economic inequalities are the most painful and common. Although this situa-
tion has continued uninterruptedly from ancient cities until today, the period in which 
inequalities were most intense started with the implementation of Neo-Liberal policies. 
The Neo-Liberal city is the place where the urban poor do not want to be seen in the city 
center, even if poverty may appear, this personal failure is perceived as a symbol or the 
opposite of a show of wealth. In this research, it is argued that the virtuous city approach 
and social solidarity networks in the Islamic city can be a model for today's modern cities 
in the center of sharing in the center of sharing urban inequalities.  In this research, it is 
claimed that the principle of social justice in Islam can be effective in eliminating urban 
inequalities.   
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Giriş 
 

şitlik kavramı; sosyal bilimlerin her alanında farklı boyutlarıyla çeşitli an-
lamlar kazanmaktadır. İnsanın sadece insan olma sıfatı ile eşit haklara sahip 
olması ahlak alanına girerken; siyasal anlamda, yöneticilerin eşit oy ilkesine 

göre seçimi, eşitliği tanımlamaktadır. Eşitlik hukuk alanında ele alındığında ise; ka-
nunlar önündeki eşitlik anlaşılmaktadır. Sosyal bilimlerin toplumsal eşitlik olarak 
değerlendirdiği dört farklı durumdan söz edilebilir. Bunlardan en önemlisi ve do-
layısıyla birincisi varoluşsal eşitliktir. Yani sadece insan olarak doğmak bir insanın 
diğer insanlarla eşit olması için yeterlidir. İkinci sırada fırsat eşitliği gelmektedir. 
Kişinin kendi yetenekleri ve bilgi birikimi ile ilerlemesi, toplumdaki fertlerin her 
birinin eşit eğitim hakkına sahip olması oldukça önemlidir. Örneğin; bir işverenin 
bireysel meziyetleri göz önüne alarak dil, din, ırk, cinsiyet, gibi özelliklere odaklan-
maması fırsat eşitliğini yaratan durumlardandır. Üçüncü sırada şartlarda eşitlik gel-
mektedir. Bunun en bilinen hali fırsat eşitliği olup yaratılması oldukça güçtür. Bi-
reylere fırsat eşitliği verilirken başlangıç noktalarının eşitlenmesi gerekmektedir. 
Toplumsal tabakalaşma göz önüne alındığında, yaratılması en güç olan eşitlik tü-
rünün, şartlarda eşitlik olduğu söylenebilir. Dördüncü sırada ise; sonuçlarda eşitlik 
gelmektedir. Bu eşitlik türü pozitif ayrımcılık olarak da bilinmekte ve çocuklar, en-
gelliler, yaşlılar ve azınlıklar gibi dezavantajlı gruplara bazı imtiyazlar vererek fırsat 
eşitliği sağlamaktadır. Bunun günümüz kentlerinde en gerçekçi eşitlik türü olduğu 
söylenebilir.  Toplumsal eşitlik olarak değerlendirilen bu faktörlerin ihmal edilme-
siyle beraber ortaya çıkan sonuç ise eşitsizlikler olmaktadır. Bu eşitsizliklerden en 
yakıcı ve en yaygın olanı ise şüphesiz gelir eşitsizliğidir. Günümüz toplumlarında 
gelir, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarının bir aracıdır. Gelir temelindeki 
eşitsizlik, ücretsiz erişimin olmadığı her temel ihtiyaç alanında insanlar arasında 
ciddi eşitsizliklerin oluşmasının zeminini oluşturmaktadır (Candaş ve Yılmaz, 
2012, s.26 ). Diğer eşitsizlik durumu olarak sayılabilecek çalışma yaşamı ve sosyal 
güvenliğe dair eşitsizlikler, eğitime dair eşitsizlikler, siyasi temsile dair eşitsizlikler 
de gelir eşitsizliği gibi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik düzen, hukuk düzeni 
ve siyasal sistemle yakın ilişkilidir. 

1970’li yıllarla beraber Batılı ülkelerde uygulamaya konulan liberal ekonomik 
sistem, klasik liberalizm anlayışından farklıdır. Neo-liberalizm olarak ifade edilen 
ve ideolojik bir yönü de olan bu anlayış eşitsizlik, yoksulluk, iklim değişikliği, de-
regülasyon gibi sorunları derinleştirmiş, keskinleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır. Ko-
nuyu kent bağlamında değerlendiren araştırmacılar;  neo-liberal politikaların bir 
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yandan kentli zenginlere yeni ve ayrıcalıklı mekânlar sunarken, diğer yandan da 
kentli yoksulları zenginlerin iş, konut ve eğlence alanlarından uzaklaştırdığını, yok-
sulların bu mekânlara girişini engellemek için güvenlikli ve korunaklı yapılar inşa 
edildiğini ifade etmektedirler.  

Bu çalışma kent üzerine yapılan diğer araştırmaların ortaya koyduğu eşitsizlik 
durumlarına itiraz etmemekle birlikte kentlerde yaşanan eşitsizliklerin yeni olma-
dığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Kentsel eşitsizlikler noe-liberal uygulamalarla 
ortaya çıkmış bir durum olmamakla beraber neo-liberalizmle birlikte derinleşmiş-
tir. Amin Mallouf, Çivisi Çıkmış Dünya (2019) adlı eserinde günümüzde yaşanan 
durumu “ayar noktalarını kaybetmiş” ya da yönünü yitirmiş bir dünya olarak ta-
nımlamaktadır.  

Bu çalışmanın birinci önceliği kentsel eşitsizliklerde insani değer ve paylaşım 
yoksunluğunun etkili olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmanın odaklandığı diğer 
sorun ise kentsel eşitsizliklerin giderilmesi için bir model önerisi sunabilmektir. Ça-
lışmada literatür taramasına dayalı teorik bir tartışma yapılmıştır. Bu nedenle kente 
ve kent mekânlarına ilişkin yapılan tartışmaların değerlendirilmesiyle beraber, top-
lumsal ayrışma, eşitsizlik ve bu kavramların kente yansımış hali olan kentsel ayrışma 
ve eşitsizlikler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.    

 
Kent ve İnsan 

 
Kent, insanlığın ortaya çıkardığı en değerli yapay olgu olmakla beraber, günümüz 
kentleri modernleşme süreci ve onu takip eden gelişmelerin bir sonucudur. İlk 
kentler ile günümüz kentleri arasındaki farklılık, insanlık tarihinin yol haritalarında 
izlenebilse de kentsel mekânlardaki eşitsizlikler her dönem varlığını sürdürmüştür.   

Kent, tarım dışı üretimin yapıldığı, nüfus açısından belirli ölçüde büyüklük, 
heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış bir mekân olarak tanımlanabilir. 
Max Weber (2010, s.54) bir yerleşim yerinin şehir olarak nitelendirilebilmesi için 
bir bütün olarak tahkimat, pazaryeri, kendisine özgü ve en azından kısmen özerk 
hukuku olan bir mahkeme, kısmen de olsa özerklik ve bağımsızlık ve tutarlı bir 
birlik şeklinin olması gerekliliğinden söz etmektedir. Weber şehir vatandaşlığı ol-
gusunun eksikliği, hukuk düzeni ve özerklik gibi birtakım ayırıcı unsurların Asya 
şehirlerinde bulunmaması gibi nedenlerle Batı dışındaki şehirleri gerçek şehir olarak 
görmemiştir (Tuna, 2011, s.111). Weber, Orta Çağ’da feodalitenin ekonomik ve 
politik olarak çözülüp yeni bir rasyonalite ruhunun kurulmasında kentin önemli 
roller üstlendiğini ifade etmektedir (Bıçkı, 2015, s.3).   
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Chicago Okulu’nun önemli isimleri arasında yer alan Robert Park, kenti me-
deni insanın doğal habitatı olarak tanımlamış ve kenti kültürel bir alan, kendine 
has kültürel biçimi olan mekân olarak değerlendirmiştir. Ona göre dünya tarihi 
kent insanlarının tarihidir (2015, s.39). Turner, kenti, toplumsal değişimin ürünü, 
toplumsal dönüşümün motoru ve modern değişimin gerçekleştiği bir mekân 
(2014, s.328) olarak nitelendirmektedir. Cansever ise kenti, insanın, hayatını dü-
zenlemek üzere meydana getirdiği en önemli en büyük fiziki ürün ve insan hayatını 
çerçeveleyen bir yapıdır. Ayrıca kente biçim veren tercihlerin ise, insanların ve top-
lumların, inancından, dininden hareket ederek belirlediğini ifade etmektedir 
(1996, s.125). 

Louis Wirth kent ortamında insanı ele alarak kentsellik teorisini oluşturmuştur. 
Ona göre, kentsel ortamda bireyin hareketliliği artmış, kendisini çeşitli sosyal grup-
lar içinde yüzergezer statüler içinde bulmuştur. Bireyin bu düzen içerisindeki ko-
numu güvensiz ve istikrarsızdır. Kent giderek ırk, din, dil, gelir, sosyal statü teme-
linde farklılaşan yerelliklere bölünmektedir (2002, s.86). Wirth ve birçok kent araş-
tırmacısının ortaya koyduğu üzere, kentsel yaşam biçiminin ayırıcı özellikleri nede-
niyle, kentlerde birincil ilişkilerin yerini ikincil ilişkilerin alması, ailenin zayıflaması, 
sosyal dayanışmanın sadece yerel yönetimlere bırakılması, kentleri ruhi çöküntü, 
suç, kargaşa, intihar olaylarının yaşandığı mekânlara dönüştürmüştür.  

 
Tarihsel Süreçte Kentlerde Eşitsizlikler 

  
Kent mekânı tarihin her döneminde politik bir özne olarak görülmüştür. Kentler 
bazılarına göre sermaye birikiminin lokomotifi, bazılarına göre ise toplumsal ve sı-
nıfsal çatışmanın alanıdır. Marx’a göre kentin varlığı, yönetimin, polisin, vergilerin 
zorunluluğunu, belediyelerin varlığını ve dolayısıyla da genel olarak siyasetin zo-
runluluğunu içermektedir (Marx ve Engels, 2013, s.42). Marx’ın değerlendirmele-
rinde kapitalizmin yayılması ve çökertilmesinde kentler önemli mekânlardır. 
Marx’ın kapitalizmin mekânı olarak gördüğü kentlere ilişkin değerlendirmeleri Sa-
nayi Devrimi sonrasına aittir. Oysa kapitalizmi Orta Çağın kentlerine dayandıran 
Pirenne, ticaret sayesinde ortaya çıkan ve kendini geliştiren kentlerden söz etmek-
tedir (Kömürcüoğlu, 2019, s.28).  

Antik Yunan kent devletleri günümüz demokrasileri için önemli referans nok-
taları olması nedeniyle önemlidir. Hatta onların demokrasi deneyimleri ve yerel 
yönetim uygulamaları günümüzde dahi öneminden birşey kaybetmeden tartışıl-
maktadır. Kent devleti veya polis mekânsal olarak dar bir alan, nüfus itibariyle az 
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bir insan üzerinde egemenlik hakkına sahip siyasi bir yapıdır. Batı Anadolu, Yuna-
nistan ve Güney İtalya’yı kapsayan alanda kurulan kent devletlerinin her birinde 
ortalama 10 ila 50 bin yurttaş yaşamış, demokrasinin geliştiği dönemde ise doğru-
dan demokrasi uygulanmıştır.  

Günümüz ulus-devletlerinin siyasal katılım için birincil derecede önemsediği 
durum bireyin vatandaş olmasıdır. Bunun kaynağı ise Antik Yunan kentleridir. Va-
tandaşlığın ilk uygulama imkânını bulduğu Antik Yunan kent devletlerinde bu an-
layış eşitsizlik üzerine kurulmuştur. Vatandaş olmak herkese açık bir hak olmadığı 
gibi, bir tür imtiyaz anlamına gelmektedir. Çünkü vatandaşlık sadece erkeklere ve 
elit bir sınıfa belli haklar öngören, bunun dışında kalan büyük kitleleri dışlayan bir 
yapıya sahiptir. Örneğin; Antik Yunan kentlerindeki vatandaşlık anlayışı, kadınlar, 
köleler ve belli bir yaşın üzerindeki insanları kapsamamakta, sadece belirli bir züm-
reyi içine almaktadır (Güllüpınar, 2018, s.3). Bu vatandaşlık anlayışı siyasal, eko-
nomik ve sosyal alanda pek çok eşitsizliğe kaynaklık ve aracılık etmiştir.  

Antik Yunan kent devletinde sorunlar ve çözüm arayışları günümüzdeki gibi 
esas itibariyle siyaset ve ekonomi arasındaki gerilimli ilişkiden kaynaklanmıştır. Bu 
gerilim siyasetin dinamiğinin vatandaşlar arasında eşitlik, ekonominin ise eşitsizlik 
yönünde işlemesi sonucunda doğmaktadır. Antik Yunanda borçlarını ödeyemeyen-
lerin köle durumuna düşmesi ve bu durumun Atinada yaygınlaşması toplumsal ça-
tışma ve huzursuzlukları vahim boyutlara ulaştırmıştır. İnsanların her an mülklerini 
kaybedeceği endişesi, güvensizliği daha da arttırmış, bu koşullarda orta sınıf veya 
tabaka hızla erimiştir. Şiddetlenen çatışmalar, çözüm arayışlarını da beraberinde ge-
tirmiştir. Ancak ilk arayışlar kalıcı çözümden çok her ne pahasına olursa olsun aris-
tokrasinin çıkarlarını gözetecek bir nitelik taşımıştır (TASAM,2020).  

Roma İmparatorluğunun doğu ve batı olarak ikiye ayrılması neticesinde kent-
lerle imparatorluk arasındaki bağlar zayıflamış ve kent devletleri dönemi yeniden 
ortaya çıkmıştır. Orta Avrupa’da bulunan ve kilise ile feodal sistem tarafından şe-
killendirilen kentler yaklaşık bin yıl sürecek yeni bir döneme sürüklenmiştir (Şahin, 
2019, s.76). Kilise düzeni piskoposluk kentleri adı verilen ve kiliselerle manastırla-
rın oluşturdukları kompleksler etrafında kurulan bazı yeni kentlerin oluşumunda 
feodal beylerle iş birliği yapmıştır. Kilise düzeni ile işbirliği yapan derebeyleri bunun 
karşılığında kent yönetim sistemi içerisinde etkin roller üstlenmişlerdir. Bu dö-
nemde feodal lordlar kent merkezlerinde ya da kırsal alandaki malikânelerde yaşar-
ken, köylüler tarım topraklarında lordların arazilerinde iş gücü olarak değerlendi-
rilmişlerdir. Orta Avrupa kentlerinde sosyal sınıflar arasındaki tabakalaşma ve eşit-
sizlik çok net olarak görülebilmektedir. Kentler de eşitsizliklerin derinlik kazandığı 
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1630’lu yıllar ve sonrası Paris nüfusunun dörtte birinin dilenci olması, benzer du-
rumun Hollanda ve İngiltere kentlerinde de yaşanıyor olması zenginleri rahatsız 
etmiş bu sefil yersiz yurtsuzlara karşı av partilerine girişilmiştir.  Almanya’da ise 
Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) neticesinde toplam nüfusun üçte ikisi kaybolmuş, 
kalanlar da sefalet içinde yaşamıştır (Huberman, 2016, s.114).  

Pirenne’ne ye göre X. Yüzyıl Avrupa kentlerinde ticaretin canlanması, gezgin 
tüccarların kale kentlerin etrafında yeni yerleşim yerleri kurmaları ve buraların za-
naatçıları çekmesiyle beraber kentler uykudan uyanmışlardır (2006, s.49). Kentle-
rin, “havasının insanı özgür kıldığı”, feodal engellerden kurtulup burjuvanın yargı-
lanması için özel mahkemelerin kurulduğu, feodal dikey ilişkilerin yerini yatay bir 
toplumun aldığı mekânlar haline geldiği ifade edilir. Oysa bu süreçte kır ile kent 
arasındaki uçurum derinleşmeye başlamış, duvarlar arkasındaki zenginliği ve ayrı-
calıkları kimseyle paylaşmak istemeyen burjuva, içinden çıktıkları kırsal toplumu 
küçümsemeye, köyü yalnızca bir hammadde ambarı gibi görmeye başlamıştır. Ör-
neğin; İtalya da, yurttaş statüsü elde etmek köylülere yasaklanmıştır (Bumin, 2010, 
s.43). Kentler bazı özel durumlar dışında, feodal güçlere karşı kırsaldan kendisine 
müttefikler aramak yerine köylü ayaklanmalarında feodal güçlerle bir olup mevcut 
düzenin savunusunu yapmışlardır. 

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde sanayileşme ile paralel olarak ger-
çekleşen kentlerin çok hızlı bir şekilde büyümesi, işgücü fazlalığına dayalı olarak 
işsizlik, yoksulluk, şiddet ve suç gibi pek çok toplumsal sorunu da beraberinde ge-
tirmiştir. Modernleşmenin birinci evresi de diyebileceğimiz Sanayi Devrimi netice-
sinde, endüstriyel kapitalizmin en hızlı geliştiği ülke olan İngiltere’de Manchas-
ter’in nüfusu 1801’de 72.215’e 1851’de ise 303.382’e ulaşmıştır. Londra ise 
1801’de 864.845 kişiyi barındırırken kırk yıl içinde 1.873.676’ya, 1891’de ise 
4.232.117’e ulaşmıştır. Bu durum kent ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiyi altüst 
etmiştir. Çalışmak için kentlere gelen nüfusun barınma ihtiyacını karşılayacak alan-
lar yetersiz kalınca kent dışında yeni yerleşme alanları, işçi mahalleleri oluşmuş, fab-
rikaların yakınlarına inşa edilen işsiz konutları yan yana ve kötü malzeme ile yapıl-
mıştır. Yeterli konut üretilemeyince de konut birimleri bölünerek kiralanmaya (her 
aileye bir oda) başlanmış, bu da aşırı yoğunlukla birlikte sağlıksız yaşam koşullarını 
beraberinde getirmiştir (Uğurlu, 2010, s.60-61). Bu döneme ilişkin yapılan değer-
lendirmelerde “Cehennem Londra’ya benzeyen bir kent olmalıydı” kullanılmakta-
dır. “Susuz, tuvaletsiz, çamur, rutubet içindeki konutlar işçilere ev sahipliği yap-
maktaydı. Konutlarda yaşayanlar kolera ve tifüs taşıyan fare ve bitlerle konutlarını 
paylaşıyorlardı” (Bumin, 2010, s.58).  
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Endüstri kentlerinin bu isyan ettirici eşitlik, anlayışından tamamen uzak man-
zarası birçok filozof, doktor ve edebiyatçı tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. 
Özellikle natüralist yazarlar bu dönemde yaşanan toplumsal değişimi büyük bir 
özenle gözlemlemişler ve bu değişime eserlerinde yer vermişlerdir. Bu çalışmaların 
odaklandığı konular, kentleşme, yoksulluk, işsizlik, çocuk işçiliği, suça itilen çocuk-
lar, çocuk istismarı ve aile içi şiddet gibi başlıklardır. Örneğin; sanayi devriminin 
ortaya çıkardığı toplumsal sorunların ele alındığı edebi metinlerden birisi Emile 
Zola’nın “Germinal” eseridir (Güzel, 2014, s.158). Bu eserde yoksulluk ve işsizlik 
konuları işlenmiştir.   

Sanayi kentlerinin ortaya çıkmasında etkili olan ekonomik politikalar incelen-
diğinde; özel girişime sonsuz özgürlük verilmesi, loncaların kapatılması ve sömür-
geleştirme politikalarının uygulamaya sokulması gelmektedir. Özel girişimin öne 
çıkarılması, rekabetçi bir piyasanın oluşturulması fikri, Adam Smith’in Milletlerin 
Zenginliği (2016) eserinden ilhamla “laissez faire, laissez passe” (bırakınız yapsınlar-
bırakınız geçsinler) olarak tanımlanan liberal doktrinle etkisini göstermiştir. Fransız 
İhtilali (1789) her ne kadar kardeşlik, eşitlik, özgürlük arayışı ve isteği vurgusu ile 
bilinse de burjuvazinin iktidarı ele geçirme isteğinin bir sonucudur. Burjuvazinin 
asıl istediği ekonomik özgürlüktür. Eşitliği benimsemiş bir toplumun oluşabilmesi 
için sermayenin kurallara uyması, toplum yararının gözetilmesi gereklidir. Oysa ‘la-
isses-faire’ci düşüncenin yaptığı şey önceki prestijli sınıfların yerine yenilerini yer-
leştirmek olmuştur.  

Serbest rekabet ortamının/piyasanın ‘görünmez elinin’ optimum koşullar sağla-
yacağı yaklaşımı ve Fridman’ın“Özgürlüğün kapitalizmden geçtiği, çünkü sadece 
kapitalizmin ve piyasa ekonomisinin insanlara seçme özgürlüğü verdiği” iddiası ve 
“her bireyin akılcı bir hesaplama yapabilen ve tercihlerini buna göre şekillendiren, 
maksimum faydayı, minimum çile çekerek sağlamaya çalışan birer homo economi-
cus” (1990, s.13), olduğu yaklaşımı yoksulların içinde bulunduğu durumu açıkla-
maya geçmişte de, günümüzde de yetmemiştir. Hatta kapitalizmin yoksulluk üre-
ten bir sistem olduğu yönünde ki kanaatler güçlenmiştir. 

Modernleşme 17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’da ortaya çıkan, toplumsal, politik ve ekonomik sistemlerde meydana gelen 
değişimlerin önce diğer Avrupa ülkelerini sonra da dünyanın kalanını etkileyen bir 
süreçtir. Modernleşme sürecinde feodal ilişkilerin çözülmesi, tarımın makinalaş-
ması, üretim ve tüketimin kitlesel hale getirilerek yaygınlaşması, üretimin evden 
ayrılarak atölye ve fabrikalarda yapılması; pazarın genişlemesi/uluslararasılaşması, 
kent koşullarının daha sağlıklı hale getirilmesi, iletişim ve ulaşım teknolojisindeki 
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gelişmeler gibi çeşitli faktörler etkili olmuştur (Özyurt, 2007, s.113). Ortaya çıkan 
bu yeni durum neticesinde insanlar kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru göç et-
mişlerdir.  

Modernleşmenin etkisi ile ortaya çıkan kentler ile daha önceki kentler karşılaş-
tırıldığında; modern öncesi kentlerde sınıflar kapalı, sosyal hareketlilik düşük ve 
cinsiyete dayalı kapalı bir işbölümü söz konusudur. Bu kentlerdeki insanların sta-
tüleri de edinilmiş bir statü olmakla beraber, eğitim ancak elit bir zümreye aittir. 
Her bireyin istediği eğitimi alabilmesi söz konusu değildir. Buna karşın modern 
dönem kentlerinde eğitim hiçbir sınıf ve zenginlik farkı gözetmeksizin herkese açık 
hale gelmiş, bireyler çalışmaları ve başarıları ölçüsünde yükselmiş ve ödüllendiril-
meleri mümkün olmuştur. Modern dönemin kentlerdeki eşitsizlikleri gidermede 
olumlu özellikleri yanında, modern kent mekânında para ekonomisinin egemen 
olduğu da unutulmamalıdır. Para insanlar arasındaki mesafeyi eşitleyen ve insanları 
nesneleştiren bir araçtır. Parasal ilişki, bir tür gayrı şahsi ilişkidir. Kentte ekonomik 
hayat, herkesi bir sayıya indirgeyecek biçimde rasyonelleşmiştir. İmalatçı tanıma-
dığı tüketicilere yönelik üretim yaptığı için, kendi çıkarını ve müşterinin çıkarını 
rasyonel olarak hesaplamak zorundadır. Kentlerin büyümesi ve pazarın genişleme-
siyle, modern insan daha hesapçı olmaktadır (Simmel, 2019, s.78). Modern dö-
nemde kent insanı eşitsizlikler bağlamında çeşitli sorunlar yaşamış, “refah toplumu” 
adı verilen ve insanın maddi tatminine yönelik modernizmin ona gerçekten vaat 
edilen refahı sağlayıp sağlayamadığını sorgulamaya başlanmıştır.  Erich Fromm’a 
göre, Batı toplumunun maddi anlamda refah toplumu haline gelmesiyle fertler bir 
iç sıkıntısı yaşamışlardır. Toplumu kontrol eden ve gücü elinde bulunduran bir 
azınlık, her şeyin iyisini kendisine almış çoğunluk ise artanlarla yetinmiştir. Yani 
küçük bir grup büyük çoğunluğu sömürmüştür (2004, s.5-6).  

Modern kent mekânları, kentin toplumsal yapısına uygun hastane, adliye, üni-
versite ve benzeri binaların oluşturduğu düzen, modernleşme ile yaygınlık kazan-
mıştır. Kentler, ayrıca kara taşıtlarının hızlı bir şekilde yol almasını sağlayan bulvar 
ve caddelerden oluşan devir daim şebekesi, demiryolu ağları ve bu ağların son nok-
tası olarak garlar ve planlı konut mahalleleri ile şekillenmiştir. Kentlerin modern-
leşme ile birlikte tüketim merkezlerine dönüşmeleri ve yaşamın çok hızlı aktığı yer-
ler olmaları kentlinin gündelik yaşamının da değişmesi sonucunu beraberinde ge-
tirmiştir. Yaşam süresince gündelik olan her şey; para, dakika, metre, kilogram vb. 
ile ölçülebilir olduğundan yaşam iyi ya da kötü olabilmekte ve içinde bulunulan 
andan zevk alınmakta ya da acı çekilmektedir.  Sıradanlığının yanı sıra gündelik 
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hayat bir o kadar da çok yönlüdür. Çünkü; “Ekonomik, psikolojik, sosyolojik yön-
leri vardır. Beslenmedir, giyinmedir, eşyadır, barınmadır, komşuluktur, çevre-
dir…” (Lefebvre, 2013, s.76). Bütün bu çok yönlülük ve sıradanlık beraberinde 
eşitsizliklerde barındırmaktadır çünkü insanların yaşam tarzları bunları beraberinde 
getirmektedir. 

 
Noe-Liberalizm ve Kentlerde Eşitsizlik 

 
Neo-Liberalizm, 1970’lerin sonlarında sermayenin düşen karlılığına ve J. M. Key-
nes (1883-1946) tarafından kapitalizmin yaşatılması adına ortaya konulan sosyal 
refah devletine karşı girişilen stratejik bir siyasal tepki olarak belirmiştir. Bu süreçte 
finansal piyasalarda, ihracat ve ithalat kısıtlamalarının azaltılması veya kaldırılması 
sermayenin ülkeler arasındaki dolaşımının küresel hale gelmesi kolaylaşmıştır. 

Neo-liberalizm sadece ulus-devletleri etkilemekle kalmayıp kentleri de önemli 
ölçüde etkileyerek rekabetin alanı haline getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak kent-
lere ilişkin, 1990’ların başından itibaren “dünya kenti” ya da “küresel kent” kav-
ramları duyulmaya başlanmıştır. Neo-liberal kentleşmede metropolleşmenin, yo-
ğunlaşmanın ve de uzmanlaşmanın başat meseleler haline geldiği ifade edilebilir. 
Bu sürecin temelinde yoğun emek isteyen endüstrileşmenin kent alanından uzak-
laştırılması, kentsel alanın tüketimin rasyonalitesine açılması ve de kentin zengin 
turistler için bir durak noktası haline gelmesi vardır.  Neo-liberal kent işçi sınıfının 
ve kent yoksulunun artık kent merkezinde görünmek istenmediği bir yapıdır. Yok-
sulluk görünse bile bu kişisel başarısızlığın simgesi ya da zenginlik gösterişinin zıttı 
olarak algılanmalıdır (Üçoğlu, 2015, s.41).   

Harvey, kent sisteminin örgütlenmesi ile sermayenin örgütlenmesi arasında 
doğrudan ilişki olduğunu, hatta küresel ekonomi kavramı ile metropolitan eko-
nomi kavramını eş anlamlı olarak değerlendirmektedir. Ona göre, bu ekonomik 
düzende yoksul kitlenin en önemli fonksiyonu sermaye için ucuz iş gücü olmak, 
diğer fonksiyonu ise değişen ekonomi dolayısıyla düzenli işgücüne katılamayan 
gruplar için kaynak transferinde bulunarak efektif talebin devlet politikaları aracılı-
ğıyla yönlendirilmesini sağlamaktır (2009, s.64). Harvey’in bu değerlendirmesi ile 
küreselleşme döneminde kentlerin eşitsizlik mekânı olması kaçınılmazdır.  

Benzer şekilde Castells’de “Kent sisteminin yapısı ve süreçleri doğrudan serma-
yenin mantığı tarafından şekillendirilmektedir.” yaklaşımı ve devleti, sermayenin 
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gereklerini önceleyen, kollektif tüketim ve üretim araçlarını seferber eden bir pay-
daş olarak değerlendirmektedir (1997, s.32). Kentsel alanlarda derinleşen eşitsizlik-
ler kentsel ayrışmayı da beraberinde getirmiştir. 

Kentsel ayrışma her şeyden önce sosyal düzeyde gerçekleşmekte bunun fiziksel 
yansıması ise mekânsal ayrışma olmaktadır. Mekânsal ayrışma belirli bir grubun 
kentin belirli bir bölgesini mesken edinmesi, mekân dışındakilerin de o mekân ile 
sosyal grup arasında belirli bir özdeşlik düşüncesini inşa etmeleri neticesinde geliş-
mektedir (Çetin, 2012, s.164). Neo-liberlaizmin etkisi neticesinde zenginler ile 
yoksullar arasındaki eşitsizliğin artması ve bu eşitsizliğin mekâna yansıması daha 
net görülmüştür. Varlıklı kesim bir yandan kent merkezinden uzakta yaratılan yeni 
kentsel alanlara yerleşirken diğer yandan da kent merkezlerinde kentsel dönüşüm 
yoluyla kendilerine yeni yerleşim alanları yaratmaktadırlar (Keleş ve Mengi, 2017, 
s.63).    

Kent mekânlarında eşitsizlik ve beraberinde de ayrışma getiren önemli konular-
dan birisi de göçtür. Göç insanlığın var olduğu tarihsel dönemlerden günümüze 
kadar gelen bir olgu olmakla beraber, Neo- liberal politikaların uygulanmasıyla 
daha can yakıcı bir hale gelmiştir. Şehir hayatında hemen her alanda yaşanan reka-
betin daha acımasız bir hal almasını sağlayan hızlı ve kitlesel göçler siyasal ayrışma 
kaynağı olmakla beraber eşitsizliklere de kaynaklık edebilmektedir. Kentlerde, 
kentlileşme gibi bir değişim ve geçiş sürecine dâhil olmak zorunda kalan göçmenler, 
kendilerine ait olanı sürdürmede, yinelemede ve aktarmada zorlanmaktadırlar 
(Tuncel, 2020, s.132).  

Kentlerdeki eşitsizlikleri arttıran ve derinleştiren durumlardan biri de rant olgu-
sudur. Kenti ekonomik çıkar alanı olarak değerlendiren rantiyeci yaklaşımlar küre-
sel ekonomi ile daha da belirgin hale gelmiş ve kentlerin yeniden yapılanmasına 
etki etmiştir.  

Bir kentteki arsalar ya da binalar arasındaki kıymet farkı olarak da ifade edilebi-
lecek olan kentsel rant, haksız zenginleşmeye sebep olmak suretiyle, toplumlardaki 
gelir dağılımı olumsuz etkilemektedir. Metropol kentlerde ortaya çıkan rantlar çok 
daha büyük olduğundan eşitsizliği de aynı ölçüde tetiklemektedir. Bu nedenle özel-
likle kamu yatırımları zaman zaman imar planlarının belirlediği gelişme yönlerinin 
tersine, spekülatörlerin belirlediği toprakların bulunduğu yöne doğru olabilmekte-
dir. Ayrıca rantın gücü ve eziciliği deprem riskinin önüne de geçebilmektedir. Zira 
kentin bazı bölgelerinin risk nedeniyle yapılaşma kısıtlılıkları gündeme geldiğinde 
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eğer orada mevki, önemi nedeniyle rant değerleri kalıcı bir şekilde durmaya ve son-
rasında da artmaya devam ediyorsa, bir süre sonra riskli bölgeye tekrardan yerleşme 
gerçekleşebilmektedir (Duvarcı, 2018, s.60).  

Neo-liberal politikaların etkisiyle kamu mülkünde bulunan topraklar da özel-
leştirme yoluyla büyük ölçekli projelerin ve turizm yatırımlarının alanı haline gel-
miş ve kentsel rantlar küresel kapitalizme eklemlenmenin aracı haline getirilmiştir 
(Kahraman, 2010, s.63).  Kamu tarafından satışa çıkarılan ve konumu nedeniyle 
rantı yüksek olan alanların plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları tanınarak fark-
lılık rantı oluşturulması sermaye lehine eşitsizliği derinleştirmektedir. Neo-liberal 
yaklaşım büyük ölçüde ekonomi ve toplumun devlet düzenlemelerinden arındırıl-
masını, bunun yerine bireyler ve tüzel kişiler tarafından, piyasanın görünmez elinin 
aracılık ettiği kendi öz çıkarlarına uygun bir şekilde denetlenmesi savunan ideoloji 
olduğundan neo-liberal kent yaklaşımı da aynı parametrelerle izah edilebilir.  

Neo-liberal kent, piyasa üzerinden işleyen bir kentleşmedir. Kent sakinlerinin 
ihtiyaçlarından ve kamusal meselelerden ziyade bireysel ya da tüzel çıkarlara yanıt 
vermektedir. Bir anlamda Neo-liberal kent, “kent hakkı” idealinin neredeyse tama-
men ortadan kaybolduğu göze çarpan eşitsizlikler ve dengesizlikler mekânıdır. Yok-
sullar boş zamanın yeşil alanların ve temiz havanın özelleştirildiği bir kentte hayat-
larını doğrudan etkileyen tahrip edici, güçlü siyasal bağlantıları olanlarla nasıl başa 
çıkabilsinler (Bayat, 2014, s.40).  

Neo-liberal politikalar ile dünya kentleri bir yanda zenginliğin bir yandan da 
fakirliğin etki alanını genişletmektedir. Günümz kentleri bir yanda gökdelen, plaza 
ve rezidansların olduğu diğer yanda yoksulluk, ayrışma, sefaletin olduğu bir janus 
(antik Yunan da bir yüzü gülen diğer yüzü ağlayan heykel) görünümündedir (Si-
pahi, 2012, s.113-114). Yine bu dönemde Ademimerkeziyetçilik ve özerklik daha 
derin eşitsizlikler yaratmak için uygulamaya sokulan vasıtalar olarak belirmiştir 
(Harvey, 2013, s.136) 

 
Kentsel Alanlarda Eşitsizlik Nereye Kadar? 

 
Stephane Hassel, “insanların haklarının hiçe sayılmasına, dünyanın her köşesindeki 
hükümetlerin kendi vatandaşlarının haklarını savunmadaki beceriksizliğine ve is-
teksizliğine öfkelenmeliyiz” (Merrifiled, 2017, s.20) yaklaşımı ile kentlilere seslen-
miştir. Bu ve benzeri seslenişler iktidarları her zaman ürkütmüştür. Örneğin; Ha-
ussman’ın Paris şehrini iç savaşa karşı emniyete almak ve şehrin sokaklarında yük-
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selebilecek barikatları önlemek amacıyla isyan sırasında barikat kurmayı zorlaştır-
mak için bulvarları geniş tutmuştur. Kolluk kuvvetlerinin daha hızlı hareket ede-
bilmesi ve Paris’i makinalı tüfekle rahat bir şekilde tarayabilmek için kışlalar ile işçi 
mahalleleri arasında yeni sokaklar inşa edilmiştir (Bumin, 2010, s. 94). Benzer de-
ğerlendirmeyi 1970’li yıllarda Whose City (Kimin Şehri) makalesi ile Ray Pahl’ın 
İngiltere kentleri için yaptığını ifade edebiliriz. Bu çalışmasında Pahl, planlama yet-
kileri, arazi kullanımı ve kıt kentsel kaynakların kullanımında söz sahibi olan kent 
yöneticilerini kapitalistler için çalışan sosyal bekçilere benzetmektedir (Merrifiled, 
2017, s.145).  

Günümüz dünya kentlerini etkileyen Neo-liberal politikaları benimseyen İngil-
tere’de 1984 yılında gündeme gelen ve “Gelecek Yok Ne Sana Ne Bana” sloganı, 
Margaret Thatcher tarafından ifade edilen “There is no alternative” cevabı ile kar-
şılanmış ve politikalardan dönülemeyeceği işaret edilmiştir (Merrifiled, 2016, s.75).  

Neo-liberal politikaların tüm dünya kentlerine yayılması için çok yoğun çaba 
sarf eden ABD yönetimi dünya ticaretinde, sanayi üretiminde, finansman sektö-
ründe büyük şirketler vasıtasıyla dünya üzerinde hegemonyasını kurmuş durumda-
dır. Fakat, ABD’de her şey yolunda gitmemektedir. 2005 yılından günümüze 
ABD’de yoksulluk ve eşitsizliklerde artış şok edicidir. Çocukların %25’i yoksulluk 
içinde doğmakta, Hispanik hanelerin %49,7’si, Afro-Amerikalıların %54,3’ünün 
yıllık gelirleri 25.000 doların altındadır. 2020 yılı itibariyle dünyanın kentli nüfu-
sunun yarısının varoşlarda ve gecekondu mahallelerinde yaşayacağı öngörülen Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporu da tüm dünya 
kentleri için kabus senaryosu olarak kayıtlara geçmiş durumdadır (Albriton, 
vd.,2018, s.3).   

Neo-liberal politikalar kentlerde özellikle de metropollerde yaşayan insanları 
ciddi bir güven bunalımına sokmuştur. Oysa Park’ın ifadesiyle kent insanı, yaşadığı 
müddetçe, toplum içinde, kendi umutlarında, rüyalarında ve başka insanların zih-
ninde yaşayan bir varlıktır. Şu veya bu şekilde, insan; gayelerini gerçekleştirmeye 
zorunludur. Bu gayeler ise; 

1. İnsan kendini güvende hissetmelidir. Yani bir evi, bir yere gittikten sonra 
dönecek bir yeri olmalıdır.  

2. İnsanın yeni deneyimleri, dinlenme zamanı, geçirdiği maceralar ve hisset-
tiği yeni hisler olmalıdır. 

3. İnsanın kabul görmesi gerekir. Örneğin; içerisinde bir konum işgal ettiği 
bir cemiyete, kimliğinin tanındığı bir gruba ait olmalıdır. Kısacası, ekono-
mik ve toplumsal çarkın bir dişlisi olmaktansa bir kişi olmalıdır. 
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4. İnsanın şefkat görmesi, şefkat gösterip karşılığını alabileceği bir şeyle yakın-
dan ilişki kurması gerekir. Tüm özel insan dilekleri nihayetinde bu dört 
kategoriye bağlanır ve hiçbir insan, bu dört dilek ve tavır veya nitelik olarak 
yeterli derecede karşılanmadıkça kendini mutlu hissetmez (Park, 2015, 
s.166).   

Neo-liberal politikaların uygulanmasıyla beraber özellikle metropol şehirlerde 
yaşayan insanların gittikçe mutsuzlaştığı söylenebilir. Bunun temel sebeplerinden 
biri, eski dünya düzenindeki beşeri yaklaşımın yok olmasıdır. Eşitsizliklere karşı ve-
rilen en güçlü tepkilerden birisi ABD’de yaşanmıştır. ABD’nin Minneapolis ken-
tinde sahte yirmi dolar bulundurduğu gerekçesiyle polis tarafından yakalanan Ge-
orge Floyd, nefessiz kalarak hayatını kaybetmiştir. Floyd’un ölmeden önce ifade 
ettiği “nefes alamıyorum” cümlesi ABD’deki bütün mutsuzların sloganı olmuştur.  
Siyahiler, Hispanikler ve bazı beyaz Amerikalılar uzun yıllardır yoksulluk ve sıkıntı 
içinde yaşadıklarından bir çoğu Covit Pandemisi sürecinde tedavi masraflarını kar-
şılayamadıklarından hayatlarını kaybetmektedirler. Minneapolis, Newyork ve Los 
Angeles’da şehirlerin yönetim merkezleri ve üniversiteler ayrımcılığın merkezleri 
olarak görüldüğünden tahrip edildiler. Floyd’un 25.05.2020 tarihinden sonra ya-
pılan çeşitli anma toplantılarında “dizinizi boğazımızdan çekin” , “üzerimizden 
inin” cümleleri eşitsizlikçi uygulamalara itiraz etmenin yeni sloganları olarak gün-
deme gelmiştir.  
 

Paylaşımcı Kent Örneği Olarak İslam Kenti ve Eşitsizlikler 
 

Dünyada yaşanan eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler ancak paylaşı-
mın söz konusu olmasıyla hafifletilebilir. Ayrıca paylaşmak insana yaşadığı toplu-
mun bir parçası olduğunu hissettiren değer yüklü bir sosyal güdüdür (Yakın, 2019, 
s.60).  Bu çalışmada gündeme getirilen paylaşım kavramı, “paylaşımcı ekonomi” 
kavramında ortaya konulan yaklaşımdan oldukça farklıdır. Zira paylaşım ekono-
misi bir tanımda, “genellikle yararlanılmamış kaynaklara erişimi açmayı amaçlayan, 
kâr amacı güden ve gütmeyen faaliyet çeşitliliğini kapsayan, çevrimiçi platformlar 
aracılığıyla kolaylaştırılan değişim biçimleri” şeklinde açıklanırken bir diğer ta-
nımda “atıl durumdaki kaynaklara sahip olan kuruluşlar veya bireylerin bu kaynak-
ların kullanma hakkını ücretle başkalarına transfer etmesi” anlamında kullanılmış-
tır (Kişi, 2018, s.58). Oysa bu çalışmanın ortaya koyduğu paylaşım kavramında 
insanlar öğrendiklerini, algıladıklarını, yemeklerini, evlerini, paralarını akla gelebi-
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lecek daha birçok nesne ve olguyu birbirleriyle paylaşırken, bu paylaşımın merke-
zinde ekonomik kazanç yoktur. Bu nedenle ister organize bir biçimde, sistemli ve 
kurallı bir şekilde gerçekleşsin isterse tamamen bireysel ve özgün bir girişimle ortaya 
konsun paylaşmanın karşılığı ekonomik beklentiler değildir. 

İslam düşünce sisteminde kentsel alanlarda paylaşım ve adalet vurgusunun ön 
plana çıktığı söylenebilir. İslam kent yönetim düşüncesini etkileyen önemli çalış-
malardan biri Farabi’nin Erdemli Şehir (El- Medinetü’l Fazıla) başlıklı eseridir. Bu 
eserde Farabi, kentlerde yaşayan insanların mutlu olmaları için nelere dikkat etmesi 
gerektiği, erdemli toplumun yöneticisinin özellikleri, cahil ve sapkınlık içerisinde 
olan şehir halkının özellikleri üzerinde durmuştur. Farabi’nin bu çalışması ütopik 
bir yaklaşım olarak görülse de erdemli toplumları (şehirleri) sayarken toplumsal-
laşma, yardımlaşma ve adaleti merkeze almış olması bu eseri günümüz kent yöne-
timinde de başvurulabilecek kaynaklar arasına katmaktadır.   

Farabi’ye göre, her insan varlığını sürdürme ve yetkinliklerinin en üstüne 
ulaşma hususunda birçok şeye muhtaç bir tabiata sahip kılınmıştır. Bu nedenle her 
bir insan bir diğerine ihtiyaç duyar. En üstün iyilik ve mükemmelliğe ancak şehir-
lerde ulaşılabilir değerlendirmesi, gerçek anlamda iyi, seçme ve irade ile elde edile-
bilir. Aynı şekilde, kötülükler de ancak seçme ve iradenin ürünleridirler. Şehrin in-
sanları birtakım kötü amaçlara ulaşmak için birbirlerine yardım edebilirler yakla-
şımı önemlidir. O halde insanları, kendileriyle hakiki anlamda mutluluğun elde 
edildiği şeyler için birbirlerine yardım etmeyi amaçladıkları bir şehir erdemli, mü-
kemmel bir şehirdir. İnsanları mutluluğu elde etmek için birbirlerine yardım eden 
toplum erdemli mükemmel bir toplumdur (Farabi, 2019, s.188).  

Farabi bu çalışmasında erdemli toplumun zıddı olan toplumları da saymış; cahil 
şehir, bozuk şehir, karakteri değişmiş şehir, yanlışlık içinde olan şehir gibi birtakım 
ayrımlara gitmiştir. Cahil şehir için, halkı mutluluğu bilmeyen, görünüşte iyi olan-
ları iyi zanneden şehirdir ki, bunlar beden sağlığı, zenginlik, şehevi zevkler, insanın 
kendi arzularının peşinden koşma serbestliği, saygı ve itibar görme gibi hayatta geye 
olduğu düşünülen şeyler (Farabi, 2020, s.125) olduğunu ifade etmiştir.  

İslam düşünürlerinin etkisi ve Ortadoğu’da İslam dinin yükselmesi ile birlikte 
İslam kenti denilebilecek yeni bir kentsel düzen belirmeye başlamıştır. Her ne kadar 
Max Weber tarafından bağımsız mahkemelerinin bulunmaması ve özerk olmama-
ları nedeniyle İslam kentleri kent olarak değerlendirilmese de pazarı, eğitim ku-
rumu olarak medreseleri, ibadethane olarak cami ve mescitleri yönetimsel olarak da 
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mahallelere kadar uzanan sisteme sahip olan İslam kentleri, Endülüs’ten Semer-
kant’a kadar hem mimari hem de toplumsal dinamikler bağlamında çeşitli sentez-
lerle ortaya çıkmıştır.  

İslam uygarlığı, Roma uygarlığı gibi sıfırdan bir kent kurmak yerine üzerine 
kurulduğu medeniyet unsurlarını da gözeterek geliştirilen kentlere odaklanmıştır. 
Başka bir ifade ile söylemek gerekirse Endülüs’te farklı bir mimari yapı benimsen-
mişken Semerkant’ta çok daha farklı bir kent yapısı gözlenmiştir (Şahin, 2019, 
s.77). Toplumsal açıdan ise İslam kentinin en temel özelliği üç semavi dinin mün-
tesiplerinin bir arada hoşgörü içerisinde yaşamasını sağlayacak kentsel yaşam alanı-
nın sağlanmış olmasıdır. Bu özgün özellik Haçlı seferlerine kadar bütün İslam kent-
lerinde sürmüş, Osmanlı’da (ise özellikle İstanbul kentinde) devletin son dönemle-
rine kadar devam etmiştir. Konu, Osmanlı kent düzeni özelinde ele alındığında 
kentin üç önemli kuruma sahip olduğu ve bu kurumların her birinin kentsel düze-
nin sağlanması ve eşitsizliklerin giderilmesinde oldukça önemli işlevlere sahip ol-
duğu ifade edilebilir.                                                                     

                                                          KENT 
 
 
 
  
 
 
Kentin merkezine konumlandırılmış olan Cuma camileri kent merkezinde tica-

ret ile uğraşan esnafa hitap etmekte ve cemaati de ağırlıklı olarak esnaflardan oluş-
maktadır. Cemaat, aynı inancı, aynı duyguyu aynı idealleri paylaşan bir topluluk 
olmakla beraber cemaatte bulunan fertler birbirleri ile dayanışma içerisinde olaca-
ğından özellikle ekonomik eşitsizlikler de önemli oranda giderilecektir (Baltacı, 
2019, s.272). Benzer durum mahalle camileri için de geçerlidir. Mahalle camilerin 
de de cemaat mahalledeki yoksulları, kimsesizleri, engellileri ve hastaları kendi hal-
lerine terk etmez, çünkü mahalle cemaatinin inanışı buna müsaade etmemektedir.  

İslam kentlerinde mahalle, kent yönetim sistemi içerisinde temel birimdir. Esa-
sında kentin özü ve çekirdeğidir. Kentler mahalle mahalle inşa edilmektedir. Ma-
hallenin temeli ise mekân ve insandır. Asli yaşam alanı olarak mahalle hayatın belirli 
bir kültür, değer, inanç, rütüel ve gelenek içerisinde örüldüğü, bu yönü ile kendine 
özgü yapısı, kimliği, hayat tarzı ile donanmış ortamdır (Alver, 2009, s.137). Ma-
halle; muhtarı, bakkalı, imamı, sokakları ve kahvehanesi ile mahalleli için arzuhalini 

CAMİİ MAHALLE 
LONCALAR-

PAZAR  
YERLERİ 
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arz edeceği bir arzuhalci, sığınak, durak ve emin yerdir. Mahalle sisteminde muhtar 
merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin bir temsilcisi olarak darda kalanlar için ilk 
çözüm merciidir. Sonra mahalleli, mahallesinde yaşayan yoksula kimsesize ve yaş-
lıya destek elini uzatır. Bu konuda referans İslam dini olmuş ve “iyilik yapın ve 
takva üzerinde yardımlaşın, günah işleme ve zulüm üzerinde yardımlaşmayın” me-
alindeki ilahi emir dikkate alınmıştır (Tabakoğlu, 2016, s.264). 

Günümüz modern kentlerinde eşitsizliklerin giderilmesinde, İslam kentlerinde 
uygulama alanı bulmuş bazı esasların uygulamaya sokulması sosyal adaletin sağla-
yacaktır. Kaynağını İslam dininden alan bu esaslar;  

1. Mutlak vicdan özgürlüğü,  
2. Mükemmel insani eşitlik, 
3. Sağlam ve güvenilir sosyal dayanışma (Kutub, 1992, s.63) olarak sayılabilir.  
Mutlak vicdan özgürlüğüyle kişi Allah’tan başkasına kulluktan ve ibadetten kur-

tarılmıştır. Bu ilke kişilik hakları bağlamında son derece önemli görülmektedir. 
Zira insan ancak bu halde özgürleşecektir. İnsani eşitlikte ise “Arabın Aceme, Ace-
min Araba üstünlüğünün olmaması” insanların ırki temelde eşitliğini ifade eden bir 
yaklaşımdır ve günümüzdeki eşitsizliklerin giderilmesinde uygulanması gereken 
önemli referanslardan biridir. 

Sağlam ve güvenilir sosyal dayanışmada ise toplum içindeki zayıf ve güçsüzlerin 
koruma zorunluluğu, akraba dayanışması, ailenin kendi içinde dayanışması ve 
komşu aç iken tok yatılmaması direktifi kent toplumunda sosyal adaletin ve payla-
şımın sağlanmasında önemli uygulamalar olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca, dini, 
dili, rengi ne olursa olsun düşenin kaldırıldığı, yoksulun gözetildiği, açın doyurul-
duğu ve yetimin gözetildiği kent mekânları ayrışma ve eşitsizliklerin değil sosyal 
dayanışmanın ve barışın mekânları haline gelecektir.   

İslam kentlerinde paylaşmanın ve sosyal dayanışmanın en önemli göstergesi va-
kıfların varlığı ve çalışma alanlarıdır. Örneğin; Bursa’da 1790-1791 yılları arasında 
496 adet vakfın varlığı söz konusu iken, bu vakıfların birçoğu ihtiyaç sahiplerine 
yardım edebilmek için çalışmışlardır. Bu yardım vakıflarının 60’ının farklı mahal-
lelerdeki yoksullara yemek verdiği, 45’inin ise benzer şekilde ihtiyaç durumunda 
olan esnafa yardım ettiği ifade edilmektedir. Muhtaç durumda olanlara yardım 
eden vakıf sayılarına bakıldığında bir İslam kenti olan Bursa’nın da önemli toplum-
sal sorunlar ve adaletsiz bölüşümler yaşadığı söylenebilir (Bıçakçı ve Yıldırım, 2018, 
s.554). Bursa örneğinden anlaşıldığı kadarıyla bir beldede yaşayan insanların ve yö-
neticilerinin Müslüman olması eşitsizliklerin giderilmesinde yeterli olmamıştır. Va-
kıfların sistem içerisinde yer alması önemli olmakla beraber İslam kentlerinde arzu 
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edilen adil bölüşümlü yaşam tarzının sağlanabilmesi için sağlıklı bir sistem kurul-
malıdır. Bunun olabilmesi her şeyden önce kent insanı ve kent yöneticilerinin is-
tekli olmasına bağlıdır. Yani;  

1-Sistem kurulmalı- (Sadaka, infak ve zekâtların toplanması ve  
dağıtılması)  
2-Kent halkı bu iyilik sisteminin işletilmesini istemeli/desteklemeli 
3-Yöneticiler, hem kendilerini hem de sistemi kontrol etmelidir.    
Neo-liberal sistemin en sorunlu yönü olan servetin belli merkezlerde birikmesi 

kurulacak sistem ile önlenebilir. Malın insanlar arasında dağılımının artması, sa-
daka, zekat ve infak sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmasına bağlıdır. İslam, 
emeğe ve çalışmaya değer verdiği gibi mülkiyet hakkına da değer vermektedir. Fa-
kat aynı zamanda zenginin malında fakirin hakkının da bulunduğunu kabul et-
mektedir. Bu sistem sayesinde kentlerdeki ekonomik eşitsizliğin mağduru olan yok-
sulların ekonomik sıkıntıları azaltılacak, mal sahiplerinin sayısı artacak, ücretlilerin 
sayısı azaltılacak dolayısıyla devlete bağımlı durumda olan kişiler ona bağımlı ol-
maktan kurtulacaklardır. 

Neo-liberal ekonomik sistemin en önemli eksikliği İnsani değerin yoksunluğu-
dur. Bu durum İslam ülkelerinin kent yönetim sistemlerini de olumsuz etkilemiş 
ve İslami düşünceden uzaklaşan yönetimler önemli sorunlarla yüzleşmek zorunda 
kalmışlardır. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse; Farabi’nin ortay koyduğu gibi 
insanlar iyilik üzerinde mi yardımlaşacak yoksa “Cahil şehir” halkları gibi arzuları-
nın peşinden koşanlardan mı olacak? Bu tercihin ortaya konulmasında en önemli 
sorumluluk kent yöneticilerine düşmektedir. İslam şehirleri insanların huzur ve sos-
yal adalet prensipleri doğrultusunda yaşamalarını hedeflemiştir (Baltacı, 2019, 
s.276).   

Kentlerdeki eşitsizliklerin temelinde yönetimsel yanlışlar ve yönetici yetersizlik-
leri olduğunu gören İslam inanç sistemi, bu amaca yönelik olarak yöneticilerde bu-
lunması gereken vasıfları da zikretmiştir. Bunlar: Müslüman olmak (Al-i İmran Su-
resi: 85), Adalet ve Takva sahibi olmak (Bakara Suresi: 124,204,205), Bilgili Ol-
mak (Zümer Suresi: 9), Bedenen Sağlam Olmak (Bakara Suresi: 247) şeklinde sa-
yılabilir.   

Kent idarecisinde olması gereken bu özellikleri tamamlayıcı diğer hususları da 
Farabi ortaya koymuştur. Bunlar; Yöneticiler adaletli olmalı ve adalet ehlini sev-
meli, doğruluğu ve doğruları sevmeli, dünyalıklara göz dikmeyecek derecede şahsi-
yet ve onur sahibi olmalı, azim ve irade sahibi olmalı, söylenen her şeyi kavrayıp 
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anlamalı ve kuvvetli hafızaya sahip olmalı (Farabi, 2020, s.107) gibi konuları vur-
gulamıştır. Ekonomik ve siyasal gücü bir arada bulundurarak bunu servet topla-
mada bir araç olarak kullanılmasına da karşı çıkan İslam yönetim modeli, yönetici-
lerin halkın içinde ve orta seviyeli bir vatandaş gibi hayat sürmeleri şartını koşmak-
tadır (Gannuşi, 2018, s.532). Bu her şeyden önce yöneticilerin halktan kopmasını 
engelleyen bir uygulamadır.  

   
Sonuç 

 
Kentler geçmişte de günümüzde de feryadın en yoğun olduğu, servetin ve iktidarın 
yoğunlaştığı ve belli ellerde toplandığı alanlardır. Bu nedenle kentsel alanlar eşitsiz-
liklerin her türünün en yaygın görüldüğü yerler olagelmiştir. Bu durumun değiş-
mesi her ne kadar ütopya olarak görülse de İslam şehirlerinde mümkün olabileceği, 
İslam dininin sosyal adalete ve paylaşıma verdiği önemden hareketle ifade edilebilir. 
Zira İslam medeniyeti sosyal adalet ve paylaşım konularında bireyleri ve toplumu 
ilahi emirlerle ve peygamberin sözleri ile yönlendirmiştir. Komşusu aç iken tok ya-
tılamayacağı, dili, dini, ırkı ne olursa olsun zorda kalana yardım prensibi bunlar-
dandır.  

İslam kentinde yaşayan insanlar tüketen, sadece kendini düşünen, bencil, hay-
vanca güdülerini tatmin ederek mutlu olan, eşitsizlikler hakkında soru sormayan ve 
sorgulamayan bireyler olamaz. Mutlak vicdan özgürlüğünü, insanın insana kul, 
köle olamayacağı prensibinden doğmuş, insanların eşitliği de aynı şekilde İslam di-
ninin önemli metinlerinden olan veda hutbesinde vurgulu bir şekilde zikredilmiştir. 
Günümüzde ihtiyaç duyulan şey kent yöneticilerinin İslam inanç sistemi tarafından 
temel ilkeleri ortaya konulan adil, güvenilir dayanışma sistemini kurarak bunun 
işletilebilir kılınmasını sağlamalarıdır.   
 
Kaynakça 
Albritton, R. vd. (2018). Siyasi iktisat ve küresel kapitalizm. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın-

ları, İstanbul 
Alver, K. (2009). Mahalleye giriş. Şehirlerin Dili, Hece Aylık Edebiyet Dergisi, 150,151,152, 

137-148 
Baltacı, C. (2019). İslam medeniyeti tarihi. 9. Baskı, İstanbul: İFAV yayınları,  
Bayat, A. (2014). Mekan meselesi. Tekin Yayınları: İstanbul 
Bıçakçı, H.ve Yıldırım C. (2018).  İslam uygarlığında kent ve kentleşme. Bitlis Eren Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 541-561 
Bıçkı, D. (2015).  Kent, yoksulluk, ayrışma ve yaşam kalitesi. Dora Yayınları: Bursa 



 
Murat Sezik 

 

436 

Bumin, K.(2010).  Demokrasi arayışında kent. Konya: Çizgi Yayınları. 
Candaş, A. ve Yılmaz V. (2012). Türkiye’de eşitsizlikler. İstanbul: Türkiye  Sosyal Ekonomik 

Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES). 
Cansever, T. (1996).  Şehir. Cogito: Kent ve Kültürü, 8, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 125-

130. 
Castells, M. (1997), Kent, sınıf, iktidar. (Çev. A. Erendil), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi 
Çetin, İ. (2012). Kentsel ayrışma ve mekânsal kümeleşme biçimleri. İdeal Kent, Kent Araştır-

maları Dergisi, 7, 160-186 
Duvarcı, Y. (2018). Rantın elli tonu. Ankara: Gece Kitaplığı,  
El- Gannuşi, R. (2018). İslam devletinde kamusal özgürlükler.  İstanbul: İlimyurdu Yayınları.  
Farabi, (t.y). El Medinetü’l Fazıla, Tanrı- Alem- İnsan. (Çev: Y. Aydınlı), 2. Baskı, Litera Ya-

yıncılık, İstanbul 
Farabi,(2020). İdeal devlet.( Çev:Ahmet Arslan), 9. Baskı, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları.  
Friedman, M., Friedman R.,(1990). Free to choose. New York:  Harcourt  
Fromm, E. (2004). Hayatı sevmek. Çev. A.Köse,. İstanbul: Arıtan Yayınları 
Güllüpınar, F. (2018).Eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma açısından vatandaşlık üzerine  sosyo-

lojik bir analiz. 16.05.2020 tarihinde Kırmızılar.com.  adresinden erişilmiştir. 
Güzel B. (2014). Sanayi devriminin ortaya çıkardığı toplumsal  sorunların edebiyattaki izdü-

şümü: Émıle Zola’nın Germınal örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  
7(33), 157-165 

Harvey, D. (2009). Sosyal adalet ve şehir. Çev. M. Moralı, Metis Yayınları: İstanbul 
Harvey, D. (2013). Asi şehirler. İstanbul: Metis Yayınları.  
Huberman, L. (2017). Feodal toplumdan yirminci yüzyıla. İletişim Yayınları, 17. Baskı İstanbul 
Kahraman, T. (2010). İmar uygulamalarında gizli yolsuzluk: ayrıcalıklı özelleştirmeler ve kent-

sel rant. İş Ahlakı Dergisi, 3(6), 61-80 
Keleş, R. ve Mengi A. (2017). Kent hukuku. İmge Kitapevi: Ankara 
Kişi, N. (2018). Paylaşım ekonomisinin ulaşım sektörüne yansımaları: Uber örneği. Uluslara-

rası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,  5(10), 57-68 
 Kömürcüoğlu, M. (2019). Türkiye’de şehir ve toplum. Ketebe Yayınları: İstanbul 
Kutub, S. (1992). İslam da sosyal adalet. İstanbul: Arslan Yayınları.   
Lefebvre,  H.  (2013). Modern dünyada gündelik hayat.  Çev. I. Gürbüz, Metis Yayıncılık: 

İstanbul 
 Marx, K. ve Engels, F. (2013). Alman ideolojisi. (Çev: O. Geridönmez, T. Ok ).,Evrensel 

basım yayım: İstanbul  
Merrifield, A. (2017). Yeni kent sorunu. Tekin Yayınları: İstanbul 
Merrifield, A. vd. (2017). Mekân meselesi. 2. Baskı, Tekin Yayınları: İstanbul 
Özyurt, C. (2007). Yirminci yüzyıl sosyolojisinde kentsel yaşam. Balıkesir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(8),  111-126. 
Uğurlu, Ö. (2010). Kentlerin tarihsel gelişimi. (Ed. Ö. Uğurlu, N.Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak, 

M. Şiriner), Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, içinde  (s. 60-61) Ör-
gün Yayınevi:İstanbul.  



 
Kentsel Eşitsizliklerin Giderilmesinde Bir Model Önerisi: Paylaşımcı Kent 

437 

Üçoğlu, M. (2015). Neoliberalizm kent alanlarında neden yoksulluğa ihtiyaç duymaktadır? 
İdeal Kent; Kent Araştırmaları Dergisi, 16,  34-49  

Park, E. R. Ve Burges E.W (2015). Şehir. (Çev. P.K. Kayalıgil), Heretik Yayıncılık:Ankara   
Pirenne H. (2006). Ortaçağ kentleri- kökenleri, ticaretin canlanmasi.  (Çev: Ş. Karadeniz), İle-

tişim Yayınları: İstanbul 
Simmel, G. (2019). Modern kültürde çatışma. (çev. T. Bora), 12. Baskı, İletişim Yayınları: 

İstanbul 
Sipahi, E. B. (2012). 'Yeni' liberalizm 'yeni' yaşam alanları olarak güvenlikli siteler: Konya 

örneği. İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, 2. 110-135. 
Şahin, S. Z. (2019). Dünya şehirciliğinin kısa tarihi”, şehir ve şehir yönetimi. (Ed: Akpınar, Ra-

sim, Taşçı Kamil), Nobel Yayınları: Ankara  
Tabakoğlu, A. (2016). İslam iktisadına giriş. Dergâh Yayınları: İstanbul 
TASAM, (2020). Antik Yunan Kent devletinde demokrasi deneyimi ve yerel yönetimler. Türk 

Asya  Stratejik Araştırmalar Merkezi, 15.05:2020 tarihinde https://tasam.org/tr- 
TR/Icerik/832/ adresinden erişilmiştir. 

Tuna, K. (2011). Şehir teorileri. İz yayıncılık: İstanbul 
Tuncel, G. (2020). Siyasal ayrışma, Bilsam Yayınları, Malatya   
Turner, B. (2014). Klasik sosyoloji (Çev:İ Çetin),  İletişim Yayınları: İstanbul                     
 Weber, M. (2010). Modern Kentin Oluşumu, (Çev. Musa Ceylan), Yarın yayınları: İstanbul 
 Wirth L. (2002). Bir yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme: 20. Yüzyıl kenti. (çev: A. Alkan, B. 

Duru), İmge Yayınları:Ankara 
  Yakın, V. (2019). Paylaşım ekonomisi tanımı ve sınıflandırmaları, Akademisyen Kitapevi. 
 

https://tasam.org/tr-%20TR/Icerik/832/
https://tasam.org/tr-%20TR/Icerik/832/

