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kurumları ve çeşitli tipteki örgütleri, kentsel değerlerle ve kentin morfolojik (maddi) yapısıyla 
bütünleşme sorunlarını, endüstrileşmenin etkilerini, kent toplumunun yerel, ulusal ve uluslar 
arası ilişkilerini araştırabilir (Tatlıdil, 1992, 25-41). 

Kentsel araştırmaların tarihsel olarak izlediği yola bakıldığında, farklı dönemlerde farklı 
konuların ve açıklama biçimlerinin önem kazandığı, ontolojik kabullerin ve bilgiye yaklaşma 
biçiminin de bu açıklama biçimlerini etkilediği görülmektedir. Özellikle 1980’ler sonrası dö-
nem, küreselleşmenin ve neoliberal ekonomi politikaları uygulamalarının tüm boyutlarıyla dün-
yadaki üretim ve emek örgütlenmelerine ve düzenleme mekânizmalarına damgasını vurduğu, 
dünyada coğrafi-mekânsal ölçeklerin ve hiyerarşilerin yeniden yapılandığı yılları içermektedir. 
Bu dönemde değişen en önemli kabullerden birisi, yeni iletişim olanaklarıyla sınırların önemi-
nin azalması ile birlikte kentlerin ve bölgelerin diğer alanlarla çok daha yoğun ekonomik ve 
sosyal ilişkiler içine girmesi ve giderek daha fazla dış dinamiklerin ve uluslar arası/ulusal güç 
dengelerinin etkisi altında evrilmesidir. Bu dönemde üretimin coğrafya ölçeğinde ve kentler arası 
hiyerarşideki dönüşümler, küresel kent/dünya kenti kavramları, yeni üretim süreçleri ve yeni 
ortaya çıkan yeni sanayi merkezleri, yerel yönetim-demokrasi ilişkileri, kentlerde yeni rant 
alanları, küresel ekonominin ortaya çıkardığı yeni merkezler, yeni işbölümüne bağlı olarak or-
taya çıkan sınıfsal katmanlaşmalar ve bunların mekânsal tercihleri ile şekillenen yeni kentsel 
ayrışmalar, dolayısıyla kentsel rantın yeniden bölüşümü ile kazanan ve kaybeden grupların in-
celenmesi yeni araştırma konuları olarak gündeme yerleşmiştir. Değişen araştırma konularının 
yanı sıra, araştırmaların ontolojik ve epistemolojik kabulleri, diğer bir deyişle gerçekliğin ve 
bilginin ne olduğuna ve nasıl ulaşılabileceğine ilişkin kavramsallaştırma ve bilim insanlarının 
bu çerçevede aldığı konum, araştırmalarda kullanılan metodolojiyi ve açıklama biçimlerini et-
kilemektedir. Özellikle dönüşümün hızlı olduğu zaman/mekân bağlamlarında Eleştirel Ger-
çekçilik Kuramı uygun bir araştırma çerçevesi ve farklı toplumsal kuramlarla eklemlenebilecek 
bir meta-kuram niteliği göstermektedir. Pozitivist bakış açısının önerdiği gibi, ortaya çıkmış 
olgular arasındaki ilişkilerden yola çıkan genellemeler yerine, Eleştirel Gerçekçilik Kuramı 
ampirik olarak gözlenen dünyanın arkasında keşfedilmesi gereken yapıların ve bunlara içkin 
güçlerin olduğunu kabul eder (Türkün, & Kurtuluş, 2005, 9-10). 

John Gilderbloom; James L. Spatos ve John J. Macionis’in yazdığı The Sociology of Cities 
(1987) adlı kitabın eleştirisini “Kent Sosyolojisi Ölüyor mu?” başlığı ile yayınlamıştır. Yazıda, 
Amerika’da kent sosyolojisinin ölmekte olduğunu belirtmekte, bu yavaş ölümün işaretlerini 
şöyle belirtmektedir: Son otuz yıldır Amerikan Sosyoloji Derneğinin “community” bölümüne 
üyelik giderek azalmaktadır. Sosyoloji bölümlerinde Kent Sosyolojisinde doktora tezi oranları 
azalmaktadır. Sosyoloji dergilerinde kent sosyolojisi ile ilgili makale sayısı azalmaktadır. 
Çağdaş Sosyoloji’nin yeni editörleri “kent-urban” kategorisini kaldırmışlardır. Yazar bu duru-
mun nedenleri arasında kent sosyolojisinde yeni teorilerin, bakış açılarının geliştirilememesinin 
olduğunu belirtmektedir (Gilderbloom, 1988, 443-447). 

Amerikan ve İngiliz Sosyoloji Derneklerinin Kent Sosyolojisinin Geleceğine  
İlişkin Düşünceleri 

Beth Perry ve Alan Harding, “Kent Sosyolojisinin Geleceği: Amerikan ve İngiliz Sosyoloji Der-
neklerinin Birbirine Bağlı Oturumlarının Raporu”nu kaleme aldıkları makalelerinde kent sosyo-
lojisinin geleceği ile ilgili önemli konulara değinmektedirler (Perry, & Harding, 2002, 844-853). 
Panelistler Martin Albrow (Amerikan Sosyoloji Derneğinin katıldığı panelin başkanı), Alan 
Harding (İngiliz Sosyoloji Derneğinin katıldığı panelin başkanı), Neil Brenner, Gary Bridge, 
Patrick Le Gales, Saskia Sassen, Mike Savage ve John Walton’dur. Alan Harding, kent sosyolo-
jisinin giderek artan şekilde parçalandığını, üstünlüğünü kaybettiğini tartışmıştır. Martin Albrow 
ise çağdaş küreselleşme süreçleri ve kentsel değişme arasındaki ilişkiyi anlamada sosyolojinin 
rolünü açıklamaya çalışmıştır. Panelin yazarlar tarafından değerlendirilmesi şöyledir: Kent 
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başta küreselleşme olmak üzere, üretim biçimlerindeki farklılaşmaya, refah devleti anlayışında-
ki zayıflamaya ve teknolojik değişikliklere bağlı olarak toplumsal eşitsizliklerin keskinleştiğine, 
sosyal kutuplaşmanın arttığına ve ayrışan kent parçaları arasındaki çizginin kalınlaşarak daha 
belirgin bir hale geldiğine dikkat çekiyor. Bu noktada vurgulanan bir diğer konu da kentlerde, 
her kent için farklılaşmakla birlikte, yeni bir ikiz sürecin yaşanmaya başladığı. Öyle ki kentler 
bir yandan daha belirgin ve daha fazla mekânsal kompartımanlara ayrılırken, diğer yandan bu 
parçaların her birinin içinde bir tümleşme süreci yaşanıyor. Barınma, çalışma, rekreasyon ve 
sosyalleşme alanları kendi kendine yeterli yeni sosyo-mekânsal formlar halinde yeniden biçim-
leniyor. Bu süreçte sınırlar, kapalı sitelerde kontrollü girişler ve duvarlar gibi fiziksel özellikleri 
ile ön plana çıkarken, getto ve çöküntü alanlarında dışarıdan gelenlerin güvenliğini tehdit eden 
algısal bir boyut kazanıyor (Evren, 2007, 11–21). 

Küreselleşme süreci ile ortaya çıkan bir diğer olgu metropollerde güvenlikli sitelerin sayıca 
artışıdır. İlgili literatürde kapalı cemaatler/topluluklar, güvenlikli siteler,kapalı siteler, kapalı 
yerleşmeler,müstahkem adacıklar, özel siteler, korunaklı yerleşmeler, refah adacıkları, kapalı 
adacıklar, kurtarılmış adacıklar gibi değişik adlarla nitelenen bu tür siteler de toplumumuzda 
sayıca artmaktadır (Alver, 2007, 93). Steril hayatın mekânda somutlaşması olarak değerlendiri-
len güvenlikli siteler, başka hayatlardan, başka hayat tarzlarından kendini ayıran, uzakta tutan 
bir anlayışın göstergesidir. 

İçli’ye göre, modernleşmeci yaklaşımların tersine kentler ya da yaşanılan mekânlar günü-
müzde giderek sosyal ve mekânsal ayrımlaşmanın aracı haline gelmiştir. Toplumsal sınıfları gi-
derek birbirine yabancılaştırmakta, eşitlikçi ve bütünleştirici olmaktan çok dışlanmışlık ve yok-
sulluk ile zenginlik ve gösterişin birlikte arttığı yerler haline dönüşmektedir. İçli, Denizli’de 
gerçekleştirmiş olduğu Statü Sembolü Olarak Konut ve Konut Kullanımı başlıklı araştırmada 
konut kullanımını etkileyen mekânsal ve sınıfsal farklılıkları ayrıntılı olarak ele almaktadır (İçli, 
2010, 117). 

 Kentsel mekânla ilgili tartışmalar, kentlerde toplumsal katmanlaşmaya göre değişen bir 
mekânsal katmanlaşmanın olduğunu göstermektedir. Üst sınıf alanları, orta sınıf alanları ya da 
işçi sınıfı mahalleleri gibi mahallelerde farklı toplumsal katmanların, yaşama alanlarının nite-
liklerinin de farklı olduğu kolayca gözlemlenebilmektedir. Günümüzde kentsel mekân hem alt 
sosyo-ekonomik düzeyde hem üst sosyo-ekonomik düzeyde çeşitlenip ayrışmıştır (Güçlü, 2009, 
183-215). Bu durum 1970’lere kadar kabul edilen kente gelen, göç eden bireylerin kentte kalış 
süresi arttıkça modernleşeceği şeklindeki modernleşmeci bakış açısının da eleştirilmesine yol 
açmıştır. Artık toplumumuzdaki kentleşme yumuşak-bütünleştirici kentleşmeden gergin-dışlayıcı 
kentleşmeye geçiş olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Işık, & Pınarcıoğlu, 2002, 127). 

Bu konuda kullanılan kavramlardan biri de “mekânsal yarılma” kavramıdır. “Mekânsal 
yarılma” kentsel topluluğun bir kısmının taşıdığı dezavantajlar dolayısıyla, (örn. Yoksul olma, 
işsiz olma, sosyal dışlanmaya muhatap olma, toplumsal kaynaklara erişme noktasında örgütsüz 
olma, kadın hane reisi olma, eğitim düzeyi düşük olma, yeterli kamu hizmeti alamama gibi) 
kentin görece varsıl veya orta düzey statü gruplarından ayrılmalarını, kentsel mekânda kendile-
riyle benzer konumları olan kümelerle bir araya gelmelerini, çoğu kez kendileri dışında kalan 
kesimlere kapalı duygu ve davranışlar geliştirmelerini, yoksulluk ve diğer dezavantajlar 
bakımından oldukça türdeş mekânlarda toplanmış olmaları dolayısıyla, yoksulluktan çıkış için 
gereken olanaklardan yoksunluğu anlatmaktadır (Bıçkı, 2006, 481). 

Sonuç 

Küreselleşme süreci ile birlikte sosyolojide inceleme nesnesi olarak artık toplumu temsil eden 
ulus devletlerin yerini kentlerin aldığını söylemek abartılı olmayacaktır. Bu anlamda kent pek 
çok bilim dalının incelediği bir konu olarak kentsel çalışmalar adı altında konumlandırılmaya 
başlanmıştır. Adı kentsel çalışmalar olsa da kentin sosyolojik analizinin hala önemini koru-
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duğunu görmekteyiz. Mimarlık, coğrafya, tarih, siyaset bilimi, şehir ve bölge planlama, iktisat 
gibi alanlarda yapılan çalışmalar sosyolojik bakışı zenginleştirmektedir. Hemen hemen tüm 
dünyada nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla kentlerdeki değişim ve 
dönüşümleri saptamak toplumdaki dönüşümleri de anlamak açısından önem kazanmaktadır. 
Küreselleşme süreci ile yerellikler arası etkileşim önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, küresel-
leşme süreci ile birlikte kentlerde mekânsal ayrışma ve kutuplaşmalar, kentsel yenileme ve 
dönüşüm, kentsel yeni yoksulluk, tarihî kentler, soylulaştırma, kapalı yerleşmeler (Kurtuluş, 
2005), güvenlikli siteler (Alver, 2007; İçli, 2010), kentlerde yaşam kalitesi, kentlerin kimliği 
gibi konularla kentler ve kent sosyolojisi araştırmaları değişen biçim ve içerikte güncelliğini 
korumakta, yeni araştırma konuları ile bizlerin ilgisini beklemektedir. 
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