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GİRİŞ 

Sinemada yoksulluk anlatıları çoğunlukla gerçek bir sorunun güçlü bir duygu 

aracılığıyla görselleştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Yoksulluğun ekonomik, politik 

ve bireysel temelli kavramlarla açıklanan yapısı, sinemada da bu çok yönlülüğün, 

gerçekçi ama etkileyici bir tarzda anlatılmasıyla kendini bulur. Yoksulluğa ilişkin 

değişik bakış açıları, kahramanların öykülerine farklı bir sinemasal ufuk katmıştır. 

İşçi, işsiz, çalışan yoksul, köylü, kadın, çocuk, hırsız gibi toplumsal yaşamın birçok 

aktörü bu öykülerin dinamiğini oluşturur. Sinemanın yoksul kahramanları pahalı bir 

sanat dalının (yönetmen farkında olsun ya da olmasın) politik özneleri olarak sinema 

tarihi içindeki yerlerini alırken, sinemanın takip edilebilen öyküsü içinde yoksulluk 

kırda, kentte ya da ufak bir mekanda kahramanlarını kadraja almaya devam etmiştir. 

Kentlerdeki yoksulluğun, Türkiye filmlerinde nasıl inşa edildiği,  ekonomik, kültürel 

ve toplumsal bağlamda bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun filmlerde 

hangi içerik ve biçimlerde yer aldığı araştırmanın temel sorunudur.  

İçinden yoksulluk geçen filmlere genel bir bakış, karşımıza üç farklı 

yoksulluk ve yoksul kahraman anlatısı çıkarır. Bunlardan ilki, sorunu sömürü ve sınıf 

ilişkileri olarak gören ve yoksulluğu kapitalizmin bu yapılarının bir sonucu olarak 

kavrayan ve bunu anlatmaya çalışan sinemacıların yaptığı filmlerdir. Bu tarz 

filmlerde işçi sınıfı ve onların öyküleri, somut bazı sömürü ilişkileri ya da direnişler 

üzerinden, yoksulluğun bir sonuç olarak arka planda görselleştirilmesiyle anlatılır. 

İkinci tür filmlerde ise yoksulluk toplumsal bir sorundur fakat sınıfsal bağlantılar ve 

buna bağlı sömürü ilişkileri ilk elden anlatılmaz. Yoksulluğun kapitalist ilişkiler 

bağlamında okunması gerekliliğinin reddedilmediği bu filmlerde, öyküleştirme daha 

çok kahramanın kişisel deneyimleri üzerinden, arka planda da ekonomik düzen ve 
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toplumsal yapı gösterilerek yapılır. Burada yoksulluk deneyimleri gerçek özneyken, 

yoksulluğun sınıfsal yönüne neredeyse hiç değinilmez. Fakat kapitalizmin 

değiştirdiği bireyler, sosyo-ekonomik düzen ve kent aktif olarak deneyimin içine 

sızarlar. Son olarak ise, ana akım sinemanın anlattığı yoksul kahramanlar vardır. 

Yoksulluğun tamamen bireysel bir mesele (her zaman sorun değil) olarak görüldüğü 

bu filmlerde yoksulluk kültürü önemli bit yer işgal eder. Yoksulluğun bir nevi kader 

ya da aileden çocuğa geçen bir miras olarak kurgulandığı, bu yüzden de içeriğinin 

hiç tartışılmadığı ve sorun edilmediği bu filmlerde, yoksullar “iyi” ya da “kötü” bir 

kültürün taşıyıcısı olarak mizahın ya da trajedinin kahramanları olurlar.  

2000’li yılların Türkiye sineması ise yoksulluğu, toplumsal ve ekonomik bir 

sorun olarak görmüş fakat bireysel öyküler üzerinden anlatmayı tercih etmiştir. 

2000’lerde yaşanan köklü kentsel dönüşüm ve buna bağlı ortaya çıkan yeni kentli 

yoksulluk halleri sinemada yoksulluk kurgusunun değiştirilmesinin sosyolojik 

temelini oluştururken, diğer taraftan da 1990’ların ortasından itibaren ortaya çıkan 

yeni Türkiye sineması
1
, (kentsel) yoksulluğun içerik ve biçim açısından nasıl 

anlatılabileceğinin yönünü belirlemiştir.  

Yirmi birinci yüzyıl Türkiye tarihi açısından oldukça hızlı başlamış ve on 

yıllık kısa süre içerisinde büyük değişimlere şahit olmuştur. Yeni yüzyılın hemen 

başında yaşanan büyük ekonomik kriz ve ardından değişen iktidar Türkiye’nin yeni 

döneminin ilk habercisi olmuştur. Neo-liberal politikaların devamlılığının sağlanmak 

istenmesi fakat bunun için ekonominin makro düzeyde bütün kurumlar aracılığıyla 

                                                           
1
Yeni ya da 1990’ların ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan Türkiye sinemasının özgünlüğü, 

sanatsallığı, bireyciliği, modernliği, taşraya ve kente bakışı vb. hakkında kısa zamanda birçok kitap ve 

makale yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Asuman Suner’in Hayalet Ev kitabı, Z. Tül Akbal 

Süalp’in farklı mecralarda yayınlanmış yazıları, Zahit Atam’ın Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması 

kitabı ve birçok makalesi söz konusu sinemanın daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemlidir.     
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yeniden düzenlenmesi yeni dönemin ilk icraatları olmuştur. Bu tez açısından 

özellikle değinilmesi gereken nokta ise, kentlerde yaşanan büyük yerinden söküm ve 

yeniden inşa faaliyetlerinin kentli yoksullar üzerindeki etkisidir. 2000’ler 

ekonominin büyük oranda inşaat sektörü sayesinde büyüdüğü yıllar olarak tarihe 

geçmiştir
2
. Kentlere yapılan inşaat yatırımları artarken, bir yandan da yeni rant 

alanları yaratmak için kent merkezleri ve rant değeri yüksek belirli araziler 

yoksullardan temizlenmeye çalışılmıştır. Kentlerin, sermayenin bütün araçlarının 

yerleşikleşebileceği bir yapıya bürünmeye başladığı bu yıllarda AVM gibi 

kapitalizmin en tipik modern organizasyonları hızla artmaya devam etmiştir
3
.  

Bütün bu süreçte kentler baştan aşağı değişirken, yoksulluk ve yoksulluğun 

kentte deneyimlenme şekli de, yeni bağlamlar, farklı algılar ve süreçlerle hızla 

dönüşmeye başlar. Söz konusu dönemin, yoksulluk algısı ve yoksulluğun yaşanma 

şeklinde ortaya çıkardığı en önemli farklılık, yoksulluğun mekana ya da yaşama 

alanına indirgenmesi olmuştur. Kentsel dönüşüm faaliyetleriyle birlikte yoksulların 

yerlerinden çıkarılması ve onlara kentin uzak yerlerinde satın alabilecekleri “yeni” 

evler gösterilmesi, yoksulluğun böylece sona erdirildiği algısını yaratmayı 

amaçlamıştır. Artık toplumun üst ve orta sınıfları tarafından yaşadıkları yerlerde 

görülemeyecek olan yoksullar, toplumda yoksulluğun azaltıldığı hatta yok edildiği 

duygusu yaratacak ve salt bir konut sorunu gibi kurgulanan yoksulluk böylece 

çözülmüş olacaktır.  

                                                           
2
Türkiye Kalkınma Bankası’nın 2008 yılında hazırladığı raporda gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYiH) 

içindeki inşaat sektörü payı ve ikisinin büyüme paralelliği net bir şekilde görülebilir. 

(http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/GA/2008-

GA/Turkiyede_Insaat_Sektoru_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf ) 
3
2005 yılında 106 olan AVM sayısı 2012 yılında 334’e ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle bu dönemdeki 

yedi yıl içerisinde AVM sayısı yaklaşık üç katı artmıştır. (http://ekonomi.milliyet.com.tr/bu-kadar-

cok-avm-sehrin-dokusunu-bozuyor/ekonomi/ekonomidetay/02.03.2013/1675397/default.htm) 

http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/GA/2008-GA/Turkiyede_Insaat_Sektoru_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf
http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/GA/2008-GA/Turkiyede_Insaat_Sektoru_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf
http://ekonomi.milliyet.com.tr/bu-kadar-cok-avm-sehrin-dokusunu-bozuyor/ekonomi/ekonomidetay/02.03.2013/1675397/default.htm
http://ekonomi.milliyet.com.tr/bu-kadar-cok-avm-sehrin-dokusunu-bozuyor/ekonomi/ekonomidetay/02.03.2013/1675397/default.htm
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Tezin amacı Türkiye sinemasının son on yılında çekilmiş üç film örneğiyle 

İstanbul’da deneyimlenen yoksulluğun, karakterlerin gündelik pratiklerinin nasıl 

dönüştüğüne/değiştiğine bakılarak araştırılmaya çalışılması olacaktır. Böylece 

dönemin tarihsel özgünlüğü ve bunun Türkiye sinemasına ne kadar yansıdığı 

bulunmaya çalışılacaktır. Mekan sorununu içinde barındırmakla birlikte, aslen 

kapitalizm ve onun kurguladığı ekonomik ve sosyal yapının değişmez bir parçası 

olan yoksulluğun bu tezde ele alınmasının nedenlerinden bir tanesi de toplumda 

oluşmaya başlayan bu algının yanlışlığını, yine önemli bir toplumsal araç ve sanat 

olan sinema üzerinden kırmak ve gerçekliğin tamamını görmeye çalışmak olmuştur. 

Bununla birlikte Türkiye sineması, 2000’li yılların kentsel yoksulluğunu anlatırken, 

mekanı arka plandan almış, kahramanlarının sosyal ve ekonomik ilişkilerinin bir 

parçası haline getirmiş ve bunun yanında yoksulluğun ekonomik bileşenlerini de 

görerek, tarihsel bir anı yakalamış gibidir. Yeni Türkiye sinemasının kentli, erkek, 

melankolik, hayata dair soruları olan fakat bitmeyen bir pasifliğe bulaşmış 

kahramanlarını öyküleştirme dilinin, kentli yoksulluk hikayelerinde benzer bir itkiyle 

oluşturulması bu filmleri hem yeni Türkiye sinemasına bağlamakta hem de onlara, 

sınıfsal anlamda daha geniş bir evreni anlatma olanaklarını göstermektedir. Bu 

bağlamda örneğin Rıza’yı, Süalp’in (2010: 99) okuduğu gibi sadece “Demirkubuz 

filmlerindekine benzer bir problemin daha naif, daha öfkesiz, daha az mistik 

boyutları” olan bir film olarak görmek yerine, erkek kahramanına kentsel mekan, 

kapitalizmin çalışma koşulları, uluslararası göç, büyük kentte sıkışmak, değişen 

kültürel ve insani değerler gibi birçok yoksulluk sürecine değecek şekilde 

yaşatmasının da bu kavramlara eklenerek görülmesi gerekir.  
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Bütün bu sorunsalın, Türkiye sinemasına hangi kavramlar, tarihsel süreçler ve 

tartışmalar aracılığıyla geldiğinin daha net anlaşılabilmesi amacıyla tezin ilk iki 

bölümünde yoksulluk, kent ve kentsel yoksulluk incelenmeye çalışılacaktır. İlk 

bölümde yoksulluk geniş bir çerçevede anlaşılmaya çalışılmıştır. Yoksulluğu 

özellikle sanayi devriminin ortaya çıkardığı kentleşme süreciyle birlikte, bireysel bir 

sorun olarak görme eğilimi artmıştır. Burada teorisyenler, insanların, tembellik, 

çalışma yaşamına ayak uyduramama ve daha birçok nedenden ötürü yoksul 

kaldıklarını ve ardından bunun bir yaşama şekline dönüşerek “yoksulluk kültürü” 

yarattığını ısrarla vurgulamışlardır. Ancak yoksulluk, bu tezin genel izleğinde ve film 

çözümlemelerinde görüleceği üzere kapitalizmin yapısal yönleri düşünülmeden 

anlaşılamaz. Bu bağlamda ilk bölümün devamında, kapitalizm ve yoksulluk 

arasındaki derin ve zorunlu ilişki incelenmiştir. Yoksulluğun yapısal kökenlerinin 

sürekli göz ardı edilmeye çalışılan üretim ilişkileriyle bağlantılı olduğu 

vurgulanmıştır. Son olarak ise Türkiye’de yapılan yoksulluk çalışmaları incelenmiş 

ve bu çalışmaların Türkiye’de yoksulluk görünümlerine dair ifade ettikleri tezin son 

bölümündeki film incelemelerinde hesaba katılmıştır.  

Bireysel yetersizlikler ve salt kültürel incelemelerle anlaşılamayacak bir olgu 

olan yoksulluk, daha makro bir düzlemde, hem iktisadi sömürü ilişkilerinin 

niteliğinin ortaya çıkarılmasıyla hem de bu ilişkilerin kentsel gündelik yaşamda 

bireyin üzerinde ne gibi etkiler yarattığının irdelenmesini gerektirmektedir. 

Kapitalizmin yapısal ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ortaya çıkan modern yoksulluk, 

zenginleşmenin bir sonucu olarak evrensel bir yayılım izlemektedir. Yoksulluğun 

tarihsel izleri çok eskilere götürülebilecek olsa da, günümüz toplumlarında büyük bir 

zenginliğin hemen yanı başında yaşanan modern yoksulluk, son iki yüzyılda ortaya 
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çıkmıştır. Bu tarz bir yoksulluğu, eski kırsal yoksulluktan ayıran en önemli özellik, 

tarihin hiçbir evresinde görülmemiş bir teknolojik ilerlemeyle birlikte var olmasıdır. 

İkinci bölümde ise yoksulluğun yeni hallerinin yorumlandığı yaşamsal mekan 

olan kent anlaşılmaya çalışılmıştır. Burada kapitalizm ve kentsel mekanın oluşumu 

arasındaki bağlar bulunmaya çalışılmış, kentsel mekanın nasıl dönüştürüldüğü önce 

kuramsal olarak ardından ise Türkiye örneğiyle ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Kentsel yoksulluğun yakın tarihte hangi iktisadi ve sosyolojik nedenlerle ortaya 

çıktığı, sosyal dışlanma gibi kentte yaşayan yoksul bireylerin sıkça karşılaştığı 

sistematik ötekileştirme mekanizmaları incelenmiştir.  

Tezin son bölümünde ise 2000’li yıllar Türkiye sinemasından seçilen üç film, 

tezin genel amacı doğrultusunda ve aşağıda belirtilecek soruların filmlere 

yöneltilmesi aracılığıyla incelenecektir. Filmlerin seçilmesinde, dönemin Türkiye 

sineması açısından bu filmlerin kentsel yoksulluk bağlamında birbirini tamamlayan 

unsurları içinde barındıran yapıtlar olmaları etkili olmuştur. Rıza, yoksulların kentte 

üst ya da orta sınıf mekanlarına hiç uğramadan nasıl yaşayabileceklerini, kendi 

çeperlerinde kurdukları ilişkilerin kapitalizmin ve paranın etkisine nasıl kolaylıkla 

girebileceğini, suç ve şiddet gibi yapısal sorunların bu mekanlarda ortaya çıkma 

şeklini anlatması açısından incelenecek ilk filmdir. Kara Köpekler Havlarken ise 

kentin ikiye bölünmüşlüğünü daha ilk sahnesinden itibaren gösterip Rıza’nın 

geçmediği mekanlara geçerek, yoksul gençlerin kentin yeni kapitalist mekanlarında 

ucuz işgücü olma ihtimallerine değinmesi açısından incelenecektir. Son olarak 

Köprüdekiler çalışan kentsel yoksullar ve sosyal dışlanma gibi hem bireysel hem de 

toplumsal yönü keskin öyküleri anlatmasından dolayı diğer iki filmin çektiği 

fotoğrafı tamamlayacaktır. Ayrıca filmler biçimsel açıdan da birbirlerinden oldukça 
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farklılardır ve bu da dönemin Türkiye sinemasının çeşitliliğinin görünmesi açısından 

da önemlidir. Rıza izleyicisini filme yabancılaştıran çekim açılarıyla birlikte, durağan 

bir tempo ve uzun tek çekimli sahneler şeklinde özetleyebileceğimiz bir sinema dilini 

benimsemiştir. Kara Köpekler Havlarken ise ana akım sinemaya yakın öyküleştirme 

şekliyle ve temposuyla daha farklı bir yerde dururken, kahramanlarına filmin 

sonunda yaşama şansı tanımaması, milliyetçilik karşıtlığı ve bunu ısrarla 

görselleştirmesi ve birçok sahnede kullandığı alternatif çekim teknikleriyle de bu 

sinemadan oldukça uzağa düşer. Köprüdekiler ise belgesel tarzında çekilmiş bir 

kurmaca olarak biçimsel anlamda diğer iki filmden oldukça farklıdır.   

Araştırmada temel olarak filmlere sorulan sorular üzerinden analitik metin 

çözümlemesi uygulanacaktır. Tezin ilk iki bölümünde genel hatları ile oluşturulmaya 

çalışılan yoksulluk, kent ve kapitalizm ilişkisi filmler incelenirken temel araştırma 

nesnesi olacak, bunun yanında da filmlere aşağıdaki sorular sorularak, Türkiye 

sinemasında kentsel yoksulluğun çeşitli yönlerinin nasıl göründüğü ve bunların farklı 

filmlerde ne şekillerde ortaya çıktığı ya da çıkmadığı, filmlerin bu bağlamda 

birbirlerinden ayrılıp ayrılmadıkları anlaşılmaya çalışılacaktır.  

1. Filmlerde cemaat ağları ve hemşerilik ilişkileri nasıl temsil ediliyor? 

2. Sınıf-altına düşmek ya da düşmemek filmlerde var mıdır ve nasıl temsil 

edilir? 

3. Filmlerde yoksullar arasında dayanışma ilişkileri var mıdır? 

4. Kent merkezine yakın yoksulluk alanları/bölgeleri filmlerde var mıdır? 

5. Hayata tutunamama filmlerde nasıl temsil edilir?  

6. Soylulaştırma süreçleri filmlerde anlatılmış mıdır? 

7. Kentsel mekan filmlerde nasıl görselleştirilmiştir? 
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8. Kentsel kutuplaşma, toplumsal ve sosyal dışlanma ve mekansal dönüşüm 

filmlerde hangi yönleriyle mevcuttur? 

9. 2000’lere özgü kentsel yoksulluk filmlerde nasıl işlenmiştir? 

10. Kentsel dönüşümün somut uygulamaları filmlerde var mıdır? 

11. Orta sınıflar ve yoksullar arasındaki ilişkiler filmlerde temsil edilmiş midir? 

12. Filmlerde yoksulluk “durum” odaklı mı yoksa “süreç” odaklı mı ele alınır? 
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I. BÖLÜM 

A. YOKSULLUK OLGUSU 

Yoksulluk, insanlık tarihi boyunca, üzerine çok fazla düşünülmüş ve yazılmış 

bir olgu ve kavram olmuştur. Toplumsal gerçekliğin acı bir yüzü olan yoksulluk, 

ortaya çıkardığı yoğun ve derin etkiler yüzünden, bir yandan kavramsallaştırılıp 

ekonomi politiğin konusu olmuş, diğer yandan da acil çözüm gerektiren bir olgu 

olarak güncel politikanın gündemine girmiştir. Fakat insanların en somut düzeyde 

hayatı deneyimleme şekillerinin, belirli bir kavramdan yola çıkılarak anlatılması ve 

anlaşılmaya çalışılması bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden 

kavramın tarihsel gelişiminin izini sürerken, her dönemin kendine has toplumsal 

yapısını ve dini ve etik anlayışlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ancak 

bu şekilde yoksulluğun hem bir insan deneyimi olarak özgüllüğünü hem de 

toplumsal bir sorun olarak tarihsel akış içindeki yerini keşfedebiliriz.  

Toplumsal bir sorun olarak görülmeye başlandığı günden bu yana yoksulluk 

üzerine birçok sosyolojik çalışma yapılmış, edebiyat ve din eserleri yoksulluğu farklı 

şekillerde ele almıştır. Fakat son dönem yoksulluk çalışmalarının, özellikle IMF ve 

Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların elde ettiği istatistik rakamlarıyla sınırlı 

olduğunu görmekteyiz. Yirminci yüzyılın son çeyreği yoksulluğun yeniden 

keşfedildiği, analiz ve çözüme dair görüşlerin arttığı bir dönemdir. Yoksulluk birçok 

alanda (ekonomi, sanat, sosyoloji, medya vb.) farklı anlam ve niteliklerde de olsa 

büyük bir ilgi görmektedir. Örneğin,  iktisat teorisi bir yandan yoksulluğu sürekli 

üreten dinamikleri inceler ve diğer yandan nasıl çözülebileceğine dair projeler 

geliştirmeye çalışırken, sosyolojik analiz, merkezine yoksulluğun toplumsal 
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sonuçlarını ve etkisini alır. Medya için yoksulluk, vicdanları harekete geçirmesi 

gereken bir gösteri alanı şeklinde algılanırken, resim ve sinema gibi bazı sanat 

dallarında yoksulluğun estetize edilmiş hallerini görürüz.  

Yoksul veya fakir sözcüğü Latince “pauper” (poper) kavramından 

gelmektedir (Kılıçbay, 2006: 86; Timur, 2006: 92). Kavramın İngiltere’de sözlüklere 

girmesi ise 1815’leri bulur (Timur, 2006: 92). Paupersim, kendi hayatını hiçbir 

şekilde idame ettiremeyen ya da dışarıdan herhangi bir yardım olmaksızın, 

geleneksel anlamda minimal düzeyde yaşamını sürdüren insan kategorisini tanımlar. 

Bu kategori, belirlenmiş herhangi bir zamanda, saptanmış minimum bir standardı 

kapsar (Hobsbawn, 1968: 398-399). Pauperism ya da yoksulluk uzunca bir süre -

zenginlik kelimesiyle birlikte-, herhangi bir şeye sahip olmayla bağlantılı olarak 

kullanılmadığı halde (Rahnema, 2009: 123), sanayi devriminin hız kazanması ve 

toplumun ekonomikleşmesiyle birlikte kavram, mal ve mülk sahibi olmamak 

anlamında yeni bir anlam kazanmıştır. Kılıçbay’a göre ortaçağ, yoksunluğun olduğu 

fakat yoksulluğun olmadığı bir dönemdir
4
. Ortaçağda herkesin birbirini tanıdığı ve 

bir şekilde himayesi altına aldığı ya da birilerinin koruması altına girdiği bir sistem 

mevcuttur. Her şeyin yerelleştiği ve atomize olduğu, devlet, hukuk gibi bütün 

büyüklüklerin ortadan kalktığı ve minimal bir düzeyde dengeye geldiği bir yapı 

vardır. Feodal malikânenin içerisinde senyör kendi adamlarını korumak ve onların 

varoluşlarını bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak zorundadır. Çünkü serf bir kıt 

                                                           
4
 Genel sosyolojik anlamlarıyla, yoksulluk, daha geniş ihtiyaç düzeyindeki (fizyolojik, biyolojik, 

kültürel…)  yaşamsal gerekliliklerin karşılanamamasını ifade ederken; yoksunluk, herhangi bir şeyin 

insanın elinden alınmasını (daha önceden ona sahip olsun ya da olmasın) ve kişinin o şeye sahip 

olmayı makul bir şekilde bekliyor olmasını içerir (Marshall, 2005: 828).  Ulaşmış olduğu son 

anlamıyla yoksul ya da yoksulluk öznesini daha etkin bir şekilde açıklarken (olumlu ya da olumsuz 

anlamda), yoksunluk edilgen bir özneye gönderme yapar: “yoksun bırakılmak”. 
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faktördür ve feodal bey varlığını sürdürebilmek –rant sağlayabilmek- için kendi 

serfini korumak zorundadır. Ortaya çıkan sonuç teknolojik gelişmenin kısıtlarıyla 

bağlantılı olarak yoksunluğun var olması fakat yoksulluğun bu karşılıklı iktisadi 

ilişkiden dolayı mevcut olmamasıdır (Kılıçbay, 2006: 88). Ancak bu yoksulluk 

ifadesi serflik ilişkileri dışında kalan hastaları, yaşlıları, sakatları açıklamamaktadır. 

Aslında Kılıçbay’ın ortaçağda yoksulların olmayışından bahsedişi, yoksulluğun 

modern bir yapı olarak kapitalizmle bağlantısını vurgulaması açısından önemlidir. 

Yoksulluk, toplumların tam anlamıyla meta ekonomisine geçişinden sonra belirli bir 

grubun bu ad altında nitelenmeye başlamasıyla modern anlamına kavuşacaktır. Bu 

durumu daha iyi açıklayabilmemiz için ise yoksulluğun ne zaman bir sıfat olmaktan 

çıkıp ad olarak kullanılmaya başlandığını bulmamız gerekmektedir.  

İlkçağlarda insanlar modern ya da pre-modern anlamda hiçbir şeye sahip 

değillerdi ve bunun yoksulluk olduğunu düşünmüyorlardı. Yoksul sözcüğü ilk takas 

toplumlarının ortaya çıkmasına kadar bir nesnenin ya da canlı bir varlığın genellikle 

düşük ve yetersiz niteliklerini vurgulamak için kullanıldı: “yoksul” bir toprak, 

“yoksul” bir sağlık (Rahnema, 2009: 123). Aslında yoksulluğun bu kullanımının 

günümüzdeki yoksunluk kavramıyla daha çok örtüştüğünü görmekteyiz. Aynı 

zamanda zenginlik de, bir nesne ya da canlının “fazla” olan özelliklerini anlatmak 

için kullanılabilirdi. Yani bir kişi sahip olduğu ya da olmadığı niteliklerine göre hem 

zengin hem de yoksul olarak anılabilirdi. Yoksulluğun bu şekilde bir önad olarak 

kullanılmasından, birisini yoksul olarak nitelemeye yarayan hale geçişi toplumun 

ekonomikleşmesiyle birlikte olmuştur. Yoksul adı böylece eşanlamlıları gibi, her 

insan topluluğunda eğreti bir konumda bulunan acıma, merhamet, endişe gibi 

duygulara kaynaklık eden bir anlama bürünmüştür (Rahnema, 2009: 123-124).  
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Kılıçbay’ın (2006) ekonomik işleyişten ötürü meydana gelen bir yoksulluk 

açıklamasıyla bağlantılı olarak söylediği ortaçağda yoksulların olmadığı savı, 

Rahnema’nın metninde yoksulların o dönem nasıl tipolojileştirildiklerini betimleyen 

“yoksul sınıflandırmalarıyla” daha anlamlı hale gelebilir. Buna göre hastalık ya da 

yaşlılıktan kaynaklanan fiziksel zayıflık ve eksiklikler, geçici zayıflıklar, zihinsel 

yetersizlikler, kölelik, kovulma ya da sürgün gibi olguların yol açtığı yoksulluk 

tipolojileri (Rahnema, 2009: 131) dönemin iktisadi ilişkiler bağlamından ayrı 

düşünülür. Böylece yoksulluk bir eksiklik olarak görülür; bir kusur olarak değil. 

Aynı zamanda yoksul olmanın manevi yaşam tarzı olarak seçilmesi Ortaçağ’da 

oldukça yaygındır. Buna “gönüllü yoksulluk” (Rahnema, 2009: 76) denir ve kökenini 

İsa’nın öğretilerinden alır. Dünya nimetlerinden vazgeçme, asıl zenginliği manevi 

hayatta arama ve sahip olmayı bir yük olarak görmek gönüllü yoksulluğun belirleyici 

unsurlarıdır.  

Sanayi Devrimi’nin toplumsal yaşamdaki etkilerinin artması ve kapitalizmin 

modern yaşam biçiminin iktisadi kurallarını belirlemesiyle toplumsal alanda 

yoksulluk tartışmaları farklı boyutlara ulaşacaktır. Bu dönemde gönüllü yoksulluk 

hemen hemen ortadan kalkacaktır ya da en azından ahlaki (moral) anlamda etkisi hiç 

kalmayacaktır. Elbette yoksulluğa düşüldükten sonra yoksulluğun kendine özgü 

erdemleri olduğu, yoksulluğun oluşturduğu kültürün zenginlik kültüründen çok daha 

ahlaklı ve anlamlı olabileceği, hem yoksulluğu deneyimleyenler tarafından hem de 

belirli üst sınıflar ve din adamlarınca söylenecektir. Bu bakış, yoksulluktan 

kaçabilmenin imkansızlığını da içinde barındırdığından yoksulluğun ekonomik ve 

toplumsal yönünü ihmal etmeye yatkındır. Yoksulluk içinde bir yaşam sürmek arzu 
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edilmez ama yoksulluk içinde yaşamak zorunda olduğuna inandırılan yoksul birey 

yaşamına ilişkin erdem gibi olumlu düşünce ve duygular üretmek zorundadır.  

Teknolojik ve ekonomik gelişmenin artacağı ve yaygınlaşacağı döneme kadar 

gönüllü yoksulluğun aksine toplumda yaşayan “normal” insanları rahatsız eden başka 

bir yoksulluk hali vardır ki bu genellikle insanların belirli talihsizlikler sonucunda 

içine düştüğü durumdur. Zayıflık, bağımlılık, küçük düşme ve günü gününe yaşayıp 

başkasının yardımı olmadan ayakta kalma şansına sahip olamayacak yoksullar bu 

durumdadır. Politikacılar ve ekonomistler insana özgü bir durum olan söz konusu 

yoksulluğu, insanın bütün varlık koşullarını reddedip, yoksulluğun en somut 

toplumsal ve politik boyutunu, acıma duygularını da ekleyerek bir yönetim sorununa 

indirgemişlerdir. Yoksulluk sorunu düzenin akılcı ve bilimsel yöneticileri tarafından 

toplumsal yardım mekanizmalarının devreye sokulmasıyla çözülmeye çalışılmıştır ve 

yoksul tanımı şöyle şekillenmiştir: “Yoksul, somut ve ölçülebilir eksiklik ve 

yoksunluklar nedeniyle yaşaması için gereken mal ve hizmetlere sahip olamayan 

kişidir” (Rahnema, 2009: 133). Bu tanım aracılığıyla yoksulluk ölçülebilen bir olgu 

haline getirilmiştir ve yoksulluk tartışmaları bölümünde göreceğimiz başka birçok 

yoksulluk tanımıyla birlikte yoksulluğun rakamsallaştırılması, ölçülmesi ve bu 

şekilde çözülmeye çalışılması yaygın bir uygulama olmuştur.  

 

B. YOKSULLUK TARTIŞMALARI  

a. 19.yy’daki Tartışmalar 

Polanyi (2007) Büyük Dönüşüm’de “yoksulların nereden geldiği” sorusunun 

araştırmasına giren on sekizinci yüzyıl filozoflarının durumundan bahsettiğinde 
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yoksulluk üzerine düşünceler geniş bir alanda tartışılmaya çoktan başlanmıştı. O 

dönemde yoksulluğun kaçınılmaz bir kader olduğuna inananların sayısı az değildi ve 

bunlar yoksulluğu bir yaşam ideali haline getiren gruplarla (gönüllü yoksulluk) 

birleştiğinde yoksulluk salt bir vicdan meselesine indirgenebiliyordu. Bu kaderci 

yaklaşım doğuştan getirilen özelliklere ya da coğrafyanın belirleyiciliğine 

bağlanıyordu (Oktik, 2008: 27). Diğer yandan ise artan yoksulluğun ancak toplumsal 

bir zenginleşmeyle ortadan kalkabileceğine inanan görüşler vardı. Bu bakış açısı 

yoksulluğun iktisadi koşullarını araştırarak zenginliğin nasıl artacağını ve 

paylaşılabileceğini bulmaya çalışıyordu. Adam Smith (1985) Ulusların 

Zenginliği’nde, yoksulluğun ve sefilliğin azaltılmadan toplumsal gelişmenin 

mümkün olamayacağını ve bunun da ancak “görünmez el prensibi”yle 

sağlanabileceğini yazıyordu. Buna göre, toplumdaki herkes kendi çıkarını gözeterek 

hareket ederse ortaya çıkacak sinerjiyle hem toplum hem de bütün bireyler tek tek 

zenginleşmeye başlayacaktır (Smith, 1985). Daha önce kırsal yoksunluk olarak 

tanımladığımız ama on yedinci yüzyılın ilk yarısıyla birlikte kentlerde ortaya 

çıkmaya başlayan ve daha çok sefalet ve hastalıklarla tanımlanan yoksulluğun, on 

sekizinci yüzyıl filozoflarının metinlerinde (Bentham, Malthus, Smith) artık işsizlikle 

bağlantılı bir sorun olarak ele alındığını görmekteyiz.  

Kentler değişen ekonomik örgütlenmenin etkisiyle belirli bir zenginlik 

artışına ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum kırdaki birçok insanı kentlere gitmek 

için cezp ederken (özellikle kentlerde belirli bir ücret artışı olduğunu duyan ya da 

düşünen insanlar); aynı zamanda çözülmeye başlayan feodal yapının, serflerini eskisi 

gibi koruyamaması da kentlerin nüfusunun artmasına sebep olmaktadır (Polanyi, 

2007). Dönemin tanıklık ettiği yenilikler insanların yoksulluk konusundaki algılarını 
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değiştirmekteydi. Eskiden insanların yoksullarla karşılaşması zaten belli mütevazı 

yaşam alanlarının içinden olduğundan, duruma bir vehamet olarak bakılmıyordu. 

Şimdi ise bir yandan kaydedilen müthiş bir ilerleme ama bunun yanında ondan daha 

hızlı ilerleyen sefalet, bir şeyler yapılması gerekliliğine olan inancı artırıyor ve fakat 

o ana kadar ne yapıldığı ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda bir fikir 

birliğine varılamıyordu. Bunda tabii ki hâlâ yoksulluğun kaynaklarıyla ilgili 

tartışmanın etkisi vardı – ki bu günümüzde de devam etmektedir; görünen o ki 

yoksulluğun devam etmesinin ve belki de edecek olmasının asıl nedenlerinden biri 

budur.   

Özellikle İngiltere’de Endüstri Devrimi öncesinde yoksullara yardım ya da 

onların toplum içinde bir yara olmaktan çıkarılması sorunu bir toplumsal görev 

olarak dini ve ahlaki duyarlılıklar etrafında tartışılmıştır. İnsanların niçin yoksul 

olduklarını belirlemekten ziyade çalışabilir ve çalışmaz durumda olanların her kim 

olursa olsunlar yardım alması gerektiğine inanılmıştır. Sınıfsal ayrışmanın henüz 

keskinleşmediği bu yapıda çıkar birlikteliği ve çıkarların karşılıklı bağımlılığına 

inanç, geleneksel değerlerin yardım anlayışını meydana getirmiştir (Kovancı, 2003: 

257). Fakat sanayi devriminin ilk aşamalarıyla birlikte yoksulluğun iş sahibi 

olanların ve iş bulamayanların ortak sorunu olduğu anlaşılmaya başlanınca 

yardımların içeriğinin dönüşmesinin yanında (Speenhamland yasası
5
 vb.), çalışma 

koşulları da tartışma gündemine girmiştir. Marx’ın yoksulluğun kapitalist sömürü 

sisteminde kaçınılmaz olduğunu ve kapitalist özütün, işçinin emeğinin karşılığından 

                                                           
5
 1795’de İngiltere’nin Speenhamland kasabasında toplanan yargıçların “yoksullara kazançlarından 

bağımsız olarak belirli bir asgari gelir sağlanması için, ekmek fiyatlarına göre düzenlenen bir ölçüte 

göre ücretlerin desteklenmesine” ilişkin aldıkları karar ve çokça tartışılan “yardım sistemi”yle ilgili 

yasaya verilen addır (Polanyi, 2007: 126) 
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daha uzun süre çalıştırılarak elde edilen “artı değer”den başka bir şey olmadığını 

(Oktik, 2008: 28) belirten yazılarına gelmeden önce sanayi toplumlarının ancak 

belirli bir çalışma etiği etrafında kendi dinamiğini keşfedebileceğine olan inanç 

artıyordu. Bentham’ın çalışma evleri, yoksulların yardımı hak edenler ve hak 

etmeyenler olarak ikiye ayırmasından ibaret değildi. Bu evlerde insanlar yardımı 

almanın ön koşulunun çalışmak olduğunu öğreniyorlardı. Bentham’ın çalışma 

evlerinin fiziksel koşulları serbest çalışan bir emekçinin içinde bulunduğu fiziksel 

koşullardan iyi olmamalıydı ve bu evlerin koşullarını bilen ve orada bulunmayı kabul 

edenler, yardımı gerçekten hak eden yoksullar olabilirlerdi. Emek piyasasında 

çalışmak veya çalışma evlerinde yardım almak yoksul bireylerin kendi özgür 

tercihleri olacaktı (Kovancı, 2003: 267). Bunun sonucunda insanların yaşam 

şekillerini belirleyen temel ilke çalışmaya sadakat ve bağlılık olurken, modern sanayi 

toplumunu meydana getirecek tarihsel süreçte yoksulluğun nedenlerini bireye ya da 

topluma bağlayacak tartışmalara çalışma etiğine bağlılık ve ilerlemeye duyulan inanç 

da eklenecektir. Gelişmenin karşısına çalışmak istemeyen bireyler çıkarsa toplumsal 

iktisadi mekanizmalar zenginlik için ne kadar sefalet üretebilir sorusu ise bu 

tartışmanın temelini oluşturacaktır.  

Bauman (1999), modern sanayi toplumunu açıklarken çalışma etiğinin 

öneminden bahseder. Bu toplumun özü doğal kaynakların işletilebilir enerji 

destekleri sayesinde yeniden kullanılmak amacıyla elden geçirilmesidir. Zenginlik, 

bu elden geçirmenin sonucudur. Aynı zamanda zenginlik canlı emeğin bir şekilde bu 

faaliyetlerin içerisine sokulması ve boyun eğmesine bağlıdır. Sermaye daha fazla 

zenginlik ve servet üretebilmek için toplumun bireylerini “değer-katan” emeğe 

dönüştürmek zorundadır. Çalışma etiği de sermaye ve emeğin modern sanayi 



17 
 

toplumunun günlük işleyişi ve devamı için kaçınılmaz karşılıklı bağımlılığını ahlaki 

bir vazife ve uğraş olarak göstermeye yarayan bir mekanizma olarak karşımıza çıkar 

(Bauman, 1999: 33). Buradan yoksulların payına düşenin ise çalışmayı beklemek ve 

koşullar ne olursa olsun bu ahlaki vazifeyi yerine getirmek için uğraşmak olduğu 

sonucuna varabiliriz. Fakat insani şartların gittikçe bozulması ve eşitsizliğin dev 

dalgalar halinde yayılmaya başlamasıyla bu etik, etkisini yitirmeye başlayacak bunun 

yerine sistem başka mekanizmaları devreye sokacaktır.  

b. Modern Tanımlar ve Tartışmalar 

Yoksullukla ilgili kuramsallaştırmaların ayrımlarına girmeden önce 

yoksulluğun günümüzde nasıl tanımlandığına, bu tanımlamalardaki farklılıkların 

kökenlerinin ideolojik boyutlarına ve sonuç olarak yoksulluğun 

sorunsallaştırılmasının bir çözüm mü yoksa kontrol altına alma mekanizmalarının 

devreye sokulmasıyla mı ilgili olduğuna bakmak gerekir
6
. Yoksulluğun ne olduğuna 

ilişkin öne çıkan, birbirini tamamlayan iki temel açıklamanın “mutlak yoksulluk” ve 

“göreli yoksulluk” tanımları olduğunu görmekteyiz. “Mutlak yoksulluk”, bir insanın 

yaşamını minimum düzeyde sürdürebilmesine bağlı olarak tanımlanmakta; biyolojik 

olarak kendisini yeniden üretebilmesi için gerekli olan besinleri tedarik edebilmesini 

sağlayacak ayni ve nakdi gelirlerden mahrum olmasını içermektedir. “Göreli 

yoksulluk” ise kişinin toplumsal bir varlık olarak kendisini sadece biyolojik olarak 

                                                           
6
 Son dönem yoksulluk çalışmalarının “tanım”da kaybolduğunu belirtmekte yarar var. Yoksulluğun 

esas kaynağı bulunamadıkça ya da yoksulluğun yok edilmesine ilişkin çözümler üretilemedikçe ana 

ilgi odağı hangi yaşam koşullarının yoksulluk olarak tanımlanabileceğine kaymıştır. Literatürde ciddi 

bir artış gösteren yoksulluk ölçümlerine ilişkin matematiksel veriler, yoksulluk gibi gündelik yaşamın 

maddi ve kültürel yönünü her an baskısı altına alan ve acil çözüm üretilmesi gereken sosyolojik bir 

durumu pozitivist bilim anlayışının bilimsel nesnesi haline getirmiştir. Nesnesine dışarlıklı ve 

“objektif” bakmaya çalışan bilim hâlâ onun ne olduğunu anlayabilme çabasındadır.   
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değil ama aynı zamanda toplumsal olarak yeniden üretebilmesini de sağlayacak 

yaşam düzeyine erişebilirliği üzerinden açıklanmaktadır. Buna göre belirli bir 

toplumda kabul edilebilir minimum tüketim düzeyinin altında geliri olanlar göreli 

yoksul tanımının içine girmektedir (Akkaya, 2003: 63). Mutlak yoksulluk, açlık 

sınırında olan insanları tespit etmeye çalışırken, göreli yoksulluk gelir dağılımının 

adaletsizliğine vurgu yapar. Aslında her iki yoksulluk ölçüm seviyesi de birbirini 

dışlayan ve içeren iki farklı boyuta işaret eder. İnsel’in belirttiği gibi, bu oranların 

önemli bir eksikliği, yoksullar içinde en yoksul olanlar hakkında, yani yoksulluğun 

dağılımı konusunda bilgi vermemesidir (İnsel, 2001: 67). Çünkü dünya, bir yandan 

açlık seviyesinde yaşayan insanları barındırmakta (özellikle azgelişmiş olarak 

adlandırılan Güney ülkelerinde), bir yandan ise ileri Batı ülkelerinde yoğun bir refah 

ve zenginliğin yanı başında yaşanan yoksulluğa şahit olmaktadır. Böylece mutlak 

yoksulluk kapitalist üretim ilişkilerine tam olarak geçememenin yansıması gibi 

görünmekte; göreli yoksulluk ise kapitalist ülkelerde yaşanan “hayata tutunamama” 

olgusu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Mutlak yoksulluk tanımının acil bir 

yoksulluk düzeyine işaret etmesi bir yana, açıklamayı eksik bıraktığı noktanın 

belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde yaşayan insanlar için herhangi bir açıklama 

önermemesidir. Göreli yoksulluğun bu eksikliği tamamlamak için devreye girmesi ve 

yoksulluğun salt bir açlık meselesi olmadığını, gelir adaletinin ve insani yaşam 

düzeyinin de hesap edilmesi gereken noktalar olduğunu hatırlatması önemlidir. 

Aslında her iki yaklaşım da yoksulluğu, toplumsal olarak belirlenen bir asgari geçim 

düzeyine ulaşmak için gerekli maddi imkanlara sahip olmayan insanların durumu 

olarak tanımlar. Yoksulluk, gelir ve gelir bölüşümlerine bağlı olarak ele alınır. Sorun 

böyle açıklanınca, yoksullukla mücadele araçları da ekonomik büyüme, üretim-
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yatırım ve istihdam yaratma olarak belirlenir. Akkaya’ya göre, sadece bu araçlar 

kapitalist düzende yoksulluğu ortadan kaldırmak için yeterli değildir: Kapitalist 

üretim tarzında sermaye birikimi ve kar oranlarını artırma isteği, şiddetli 

dalgalanmalar ve yoksul nüfus artışı ile de ilgilidir (2003: 64).  

Mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk tanımlamalarının soğukluğu karşısında 

UNDP
7
 1997 yılında “insani yoksulluk” kavramını geliştirmiştir. Bu kavram 

yoksulluk ölçümünü salt parasal gelir odaklı olmaktan çıkarmış, insanların asgari 

sosyal gerekliliklerini de analize dahil etmiştir. Özellikle asgari geçimini 

sağlayabilen fakat sosyal olarak etkin olamayan grupların “insani yoksulluk” 

sınırının neresinde olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Aslında kavram “iyi bir yaşam 

standardıyla özgür, onurlu, özgüvenli ve diğer insanlara da saygı duyabilir şekilde 

uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat sürdürebilme olanak ve seçimlerine” sahip olup 

olmama üzerine temellendirilmeye çalışılmıştır (akt. Taçyıldız, 2006: 20). 

Yaklaşımın temel amacı yoksulluk analizini daha insancıl bir noktadan yapmaya 

çalışmaktır. Bu yüzden ekonomik veriler ve rakamların boğuculuğundan 

uzaklaşılarak, insanın bir birey olarak kendini geliştirebilmesini sağlayacak kültürel 

ve sosyal ilişkiler yoksulluğun ölçütü olarak kabul edilmiştir. Gelir düzeyi gibi 

sadece maddi girdilerden ziyade, kültürel erişilebilirlik ve toplum içinde sosyal 

ağlara katılabilme gücü ve oranı incelenmiştir. İnsan, yoksunluklarıyla da yoksuldur. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ekonomik verilerin aslında dışlanmaması ve 

fakat gizlenmeye çalışılmasıdır. Analizin bir yerden sonra asıl çıkış noktası olması 

gereken maddi yetersizliklerden uzaklaşarak, yoksul bireyleri kültürel dinamiklere 

katılmayı beceremeyen kitleler olarak görmeye meyletmesi olasıdır. Çünkü analizin 

                                                           
7
 United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)  
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kurucusu olan burjuva kapitalist teorinin homojen bir kültürel ve sosyal yaşama 

vurgu yapıyor olması çok muhtemeldir. Bu anlamda insanca yaşamın ne olduğu, 

bunun sadece toplumun ya da evrendeki belirli bir topluluğun kültürüne vurgu yapıp 

yapmadığı iyi anlaşılmalıdır. Asıl üzerinde durulması gereken, yoksulların kendi 

olanaklarından fazlasına sahip olanların oluşturduğu sosyal ağlara nasıl katılacağı 

değil, onların bizzat kurucusu olmalarının ekonomik imkanının nasıl oluşturulacağı 

olmalıdır. Fakat bu sorgulamanın Türkiye sinemasının 2000’li yıllarında da henüz 

yapıldığını söyleyemeyiz. Üçüncü bölümde inceleyeceğimiz ve 2000’lerin kentsel 

yoksulluğunun belli başlı dinamiklerini içerdiğini düşündüğüm filmlerin hiçbirinde 

yoksullar, farklı bir düzen tahayyülünden bahsetmezler. Kendi koşullarına dair 

olabildiğince farkındalık geliştirmiş ve birçok açıdan aktif birer özne olan 

karakterler, ancak kapitalist ilişkiler düzeyinde ve hâlihazırda var olan sistem 

içerisinde kendilerini dönüştürmeye çalışırlar. Burada Türkiye sinemasının toplumu 

olabildiğince gerçekçi temsil ettiği ileri sürülebilirse de, aynı oranda geçerliliği 

olabilecek bir iddia da 2000’lerde sinemamızın en azından bu konuda ilerici olmadığı 

yönünde olabilir
8
.  

c. Yoksulluğa İlişkin Bireysel Teoriler 

Ana akım yoksulluk çalışmalarında göze çarpan temel perspektif, 

yoksulluğun bireysel niteliklere bağlanarak açıklanmaya çalışılmasıdır. Buna göre 

yoksulluk, yoksulların bireysel tembellik, kötü seçim, yetersizlik ve doğal yetersizlik 

(Oktik, 2008:53) gibi özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkar. Yoksulluk böyle bir 

                                                           
8
 Sinemanın toplumun ilerisinde olması ya da onun gerçekliğinden kopmaması gibi bir tartışma ayrı 

bir tez konusu gerektirebilir. Fakat burada tartışmanın ilericilik boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi 

açısından Yılmaz Güney’in filmleri ya da feminist sinemanın erken dönem yapıtları “referans” olarak 

gösterilebilir.  
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açıklamadan yola çıkılarak değerlendirildiğinde toplum, kaybedenlerin ve 

kazananların mecburi (ya da Darwinci anlamda doğal) olarak var olacağı ve yanlış 

seçim yapanların cezalandırılacağı bir yer olarak kurulur. Bireysel teoriler 

(Haralambos; Holborn, 2001: 85) olarak adlandırabileceğimiz bu açıklama girişimi 

yoksulluk literatürünün ilk ve en basit tanımları olarak kabul edilebilir. Özellikle on 

dokuzuncu yüzyılda oldukça moda olan bireysel teoriler, yoksulun toplumun sırtında 

bir kambur olduğunu iddia eder ve yoksulun birey olarak sorumluluğunu toplumun 

değil kendisinin almasını ister (Haralambos; Holborn, 2001: 85). Spencer, Malthus, 

Bentham gibi sosyolog ve iktisatçılar liberal yaklaşımın yoksulluğa bakış açısının 

temel argümanlarını henüz on dokuzuncu yüzyılda kurmaya başlamışlardır. Örneğin, 

Spencer yoksulları “sefih yaşam” sürenler olarak kabul ediyordu ve belirli bireylerin 

yoksul olmasının nedenlerinin açıklanması için onların ahlaki karakterlerinin 

incelenmesi gerektiğini söylüyordu. Ona göre “güçsüz, yetersiz ve tembel yoksul, 

hak ettiği yaşama mahkum edilmeliydi. Yoksulluk olmadan, çalışmak için ödül 

ortadan kalkacağından, yoksulluk toplum için bir gereksinmeydi” (akt. Haralambos; 

Holborn, 2001: 86). 1970’lerde ise yoksullara ve yoksulluğa bu bakış açısını Milton 

Friedman gibi neoliberal iktisatçılar devam ettirmişlerdir. Özellikle Friedman’ın 

“bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur” sözü üzerine temellendirdiği çalışma ve 

işsizlik sorunsalı, yoksulları, kendi iddiasının zorunlu bir girdisi olarak çalışmayı ve 

üretmeyi sevmeyen bireyler olarak kodlamaktadır. Buna göre yoksullar, ahlaki olarak 

zayıf, ekonomik olarak üretken olmayan ve tembel, psikolojik olarak özgüvensiz ve 

sosyolojik olarak da sapma davranışlarını sergileyen bir grup olarak değerlendirilir 

(akt. Gül; Gül, 2008: 73). Neoliberal bakış açısında yoksulluğun en temel çözüm 

yolu olarak, yoksul mahallelerin kapitalist sistemle bütünleşmesini sağlamak görülür. 
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Devlet eliyle yardım yerine ve ‘iş yok’ mazeretlerini ortadan kaldırmak için iş 

yerlerine yoksullara iş vermelerini sağlayıcı ve işgücü maliyetlerini düşürücü 

ekonomik ve mali önlemler önerilir (Gül; Gül, 2008: 73). Neoliberal yaklaşıma 

benzer şekilde yeni muhafazakâr (Gül; Gül, 2008: 58)  görüşler de yoksulluğun 

nedenlerini mağdurda ararlar.  

Yeni muhafazakar yaklaşım yoksulluğu çalışma ahlak ve disiplininden 

yoksun olmayla ve yoksulluğun toplumun doğal bir parçası olmasıyla açıklamaya 

çalışır. Hayırseverliğin kurucu bir toplumsal yönelim olduğu yeni muhafazakar 

anlayış, liberal teoriye paralel bir şekilde devletin ekonomik ve sosyal 

müdahalelerinin en aza indirgenmesi gerektiğini savunur. Sosyal devlet anlayışını 

köklü bir şekilde reddeden yeni muhafazakarlar, hak eden yoksullara gerektiği kadar 

yardımın hayırseverler
9
 tarafından yapılabileceğini savunurlar. Anlaşıldığı üzere yeni 

muhafazakar bakış, yoksulluğu ortadan kaldırılabilecek bir olgu yerine içselleştirilip 

evcilleştirilecek bir yaşam zorunluluğu olarak görür. Burada daha çok “yaratıcı”nın 

bir kural olarak yoksulluğu, “iyi” ve “kötü” insanların sınavına yedirilmiş bir veri 

olarak algılama eğilimi vardır. “İyi” insanların bazıları çalışıp zengin olurken bazıları 

da şansızlıklarından fakir kalmakta; “kötü” olanlar ise tembellik ve 

beceriksizliklerinden sürekli yoksul olmaktadırlar. Böylece “iyi” zenginler “iyi” 

                                                           
9
 Kapitalizm öncesinde kiliseden, dinsel cemaatlerden devralınan faaliyetler için “charity” (dini sevgi) 

kavramı kullanılırken, kapitalizm sonrasında ise “filantropi” (insan sevgisi) kavramı yaygınlaşmıştır. 

Bu değişimde modernleşme sürecinde insana yapılan vurgunun etkili olduğu açıktır. Türkçe’de ise 

hayırseverlik her iki kavram yerine kullanılırken, henüz filantropi terimini tam olarak karşılayacak bir 

kelime üretilmemiştir. Sadaka, yardım ve hayır gibi bir yandan dini referansları olan, diğer yandan da 

eylemi yerine getirenin iyiliğini ya da erdemini vurgulayan kavramlar ise henüz hayırseverliğin 

kapitalizmle bağlantısına direkt vurgu yapmamaktadırlar (Karatepe, 2011: 211). 
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fakirlere yardım ederek “iyi”liklerini “yaratıcı”ya ispatlarken, “iyi” fakirler de bu 

sayede şükrederler
10

.  

Yeni muhafazakar ve neoliberal yaklaşımla belirli yönleriyle ortak olan yeni 

sağ yaklaşımın “bağımlılık kültürü” teorisinde ise vurgu, bireysel yetersizlikten çok 

refah devletinin cömert politikalarına kaydırılmıştır (Haralambos; Holborn, 2001: 

87). Ayşe Buğra’nın (2009) da belirttiği gibi, refah devletinin ortaya çıkışı, gelişmiş 

kapitalist ülkelerde bir yandan devlet-toplum ilişkilerinin yeniden düzenlenişini 

sağlıyor; diğer yandan da bireyin toplumdaki konumuna dair farklı bir algıyla birlikte 

gerçekleşiyordu. Bu dönüşümün tarihsel arka planında ise Büyük Buhran’ın ve İkinci 

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük insani acılar ve toplumsal yıkım 

bulunuyordu (Buğra, 2009: 65). 1970’lere gelindiğinde petrol krizinin de etkisiyle 

özellikle sağ kanattan refah devleti uygulamalarına gelen eleştiriler sesini 

yükseltmeye başlamıştı. Ekonomik olarak hedeflenen başarılara ulaşılamadığı ve 

kaynakların etkin kullanılmadığı bu eleştirilerin başında gelmekteydi. Devletin aşırı 

müdahaleci tavrı ve sosyal politika anlayışı da ekonomik krizlerin ve sosyal 

huzursuzlukların kaynağı olarak gösterilmekteydi. Marsland’a göre devletin refah 

dağıtımları işsiz kalma dürtüsü yaratır ve yarış basite alınarak eğitimde kendini 

geliştirme hevesi ortadan kalkar. Aslında Marsland, devletin sosyal yardımlarının 

                                                           
10

 Yeşilçam’ın Türkiye’nin belleğine armağan ettiği, Hulusi Kentmen ve Münir Özkul’un farklı 

filmlerde defalarca oynayarak hayat verdiği sırasıyla “iyi zengin” ve “iyi ve erdemli yoksul” tipolojisi, 

Türkiye sinemasının bir döneminde yoksulluğun birey bağımlı açıklandığının güzel bir örneğidir. 

Burada ismini saymamızın imkansız olduğu onlarca filmde seyirci, H. Kentmen’i ya da M. Özkul’u 

her gördüğünde filmin “iyi” karakteriyle karşılaştığını bilir. Yeşilçam filmlerinde yoksulluk ve 

zenginlik üretim ilişkilerinin es geçildiği bir dünyada “iyi”ler ve “kötü”lerin evreninde anlatılır. Yeni 

muhafazakar yaklaşıma paralel bir şekilde bu filmlerin evreni aşkın iyi ve kötülerle doludur. Tanrı 

bazı insanları iyi yaratmıştır ve bu sınıfsal konumlarından bağımsızdır. Bu yüzden hem bir yoksul 

hem de bir zengin aynı film evreninde “iyi” olabilir. Bu durum sosyolojik bir gerçekliği içinde 

barındırsa da, bireylerin gerçek var oluş koşullarını gizlemesi bakımından eksiktir. Eksik olanı ise 

yine yaklaşık aynı dönemlerde çekilmiş kabaca “toplumsal gerçekçi” olarak adlandırabileceğimiz 

filmlerde bulmak mümkündür.  
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“bağımlılık kültürü” yarattığını iddia eder. Marsland ayrıca sanayi yatırımlarının 

azaltılarak kamu harcamalarının arttırılmasının zenginlik üretimini durduracağını 

belirtir (akt. Haralambos; Holborn, 2001: 87). Sonuç olarak Marsland yoksulları 

yoksullukları için suçlamak yerine, onları devlet politikalarının bu duruma ittiğini 

savunmaktadır. Ona göre yoksulluğu ortaya çıkaran -ironik gözükse de- devletin 

finanse ettiği kamusal harcamalar ya da bir başka ifadeyle sosyal harcamalardır. 

Zaten Marsland bir yerde bütün yardımların değil, gerçekten ihtiyacı olmayanlara 

yapılan yardımların kesilmesi gerektiğini belirtir (akt. Oktik, 2008: 31). Devletin 

iktisadi ve sosyal anlamda küçülmesi gerektiğini savunan liberal ana akım 

örneklerinden olan Marsland’ın “bağımlılık kültürü” yaklaşımının cevapsız bıraktığı 

soru ise çalışan yoksulların durumunun ne ile açıklanacağıdır. Eğer devlet yaptığı 

sosyal yardımlarla bir tembellik ve iş aramaktan vazgeçme kültürü yaratıyorsa düşük 

işçi ücretleri, çalışan yoksul kadın, çocuk ve göçmen işçilerin durumlarının analize 

nasıl sokulması gerektiği de cevaplanması gereken sorulardandır. Bu bağlamda söz 

konusu yaklaşımın yoksulluk analizinin, yoksulluğun yaşanabilir devamlılığı üzerine 

kurulmuş olduğunu belirtmek gerekir. “Bağımlılık kültürü” yaratmamak koşuluyla 

düşük ücretler ve gönüllü yardım kuruluşlarının etkinliğiyle yoksulluk sınıfsal bir 

zorunluluk olarak yaşanabilir. Bu sayede insanlar kapitalizmin işlevsel ihtiyaçlarına 

uygun bir şekilde çalışma yaşamına adapte olabilirler
11

.     

Eğer yoksulluğu oluşturan bireysel yetersizliklerse ve bu insanlar toplumun 

içinde değil kenarında yaşamlarını sürdürmekteyse, söz konusu alanda kendilerine 

has bir kültür geliştirmiş olmaları kaçınılmaz sonuç gibi durmaktadır. Yoksulluk 

                                                           
11

 İlerde göreceğimiz üzere, kapitalizm bazen insanları çalışma yaşamının dışında tutarak bazı yapısal 

dönüşüm anlarında ya da kriz zamanlarında kullanabilir. Bu bakışın ayrıntılı çözümlemesi Marks’ın 

“yedek işçi ordusu” analizinde bulunabilir. 
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kültürü düşüncesi, 1950’lerin sonunda Amerikalı antropolog Oscar Lewis tarafından 

ortaya atılmıştır. Lewis, Meksika ve Porto Riko’lu kent yoksullarıyla yaptığı 

araştırmalar sonucunda yoksulluk kültürünün bir nesilden diğerine aktarılan bir 

yaşam modeli olduğunu belirtmiştir (Oktik, 2008: 32). Daha genel bir tanımla 

yoksulluk kültürü, gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerine yapılan göçlerle oluşan 

sefalet mahallelerinde yaşayan insanların yoksulluklarının, onların yoksulluktan 

kurtulamamalarını sağlayan davranış kalıpları geliştirmesine neden olduğunu ifade 

eden bir kavramdır (Erdem, 2003: 131). Bu yaklaşımda yoksulluk, modernleşme 

kuramları bağlamında, kentle bütünleşememenin bir sonucu olarak, alt kültürde 

gelişen patolojik bir olgu, suçla birlikte ele alınan bir toplumsal sorun olarak kabul 

edilir (Gül; Gül, 2008: 66). Lewis’e göre yoksulluk kültürü, var olan sosyo-

ekonomik sistemin hızla değiştiği, toplumsal değişimin yoğun bir şekilde yaşandığı 

ve kültür ile toplumsal yapı arasında bir ikilemin oluştuğu dönemlerde ortaya çıkar 

(Lewis, 1971).  

Yoksulluk kültürü Lewis’e göre aslen kendine özgü bir alt kültürdür. Bu 

anlamda işçi sınıfının ve köylülerin kültüründen ayrılır. Yoksulluk kültürü, aşırı 

bireyselleşmiş kapitalist toplumda, yoksulların yaşamak zorunda kaldıkları marjinal 

koşul ve durumlara hem bir tepki hem de bir uyum sürecinin adıdır (akt. Gül; Gül, 

2008: 68). Ancak yoksulluk kültürü aynı zamanda kadercilik, konumun 

benimsenmesine yol açan teslimiyet hali, sendikalara ve benzeri birliklere katılımda 

gösterilen başarısızlıklardan dolayı yoksulların potansiyel güçlerini zayıflatarak 

yoksulluğun sürekliliğini sağlamaktadır. Lewis’e göre “Yoksulluk kültürü bir kez 

yerleşince çocuklar üzerindeki etkisi nedeniyle kuşaktan kuşağa sürdürülür. Yoksul 

semt çocukları altı ya da yedi yaşına ulaştıklarında kendi alt kültürlerinin temel değer 
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ve tutumlarını içselleştirmişler ve kendi çıkarları doğrultusunda koşullarını 

değiştirmek ya da yaşamları boyunca karşılaşacakları fırsatları geliştirmek için 

psikolojik olarak donanmamışlardır” (akt. Haralambos; Holborn, 2001: 89). 

Kapitalist gelişmenin bu tarihsel aşamasında kentli düşük ücretli işçilerin ya da 

işsizlerin deneyimlemek durumunda kaldıkları sosyal ve ekonomik araçları kendi 

kültürel öğeleri haline getirmelerinin açıklanması girişimi olan yoksulluk kültürü 

yaklaşımı; yoksulları, yoksunlukların dayattığı yaşam koşullarının pasif takipçileri 

olmaktan çıkarmayı ve onların bu koşullarda kendi oluşturdukları bir kültürü nasıl 

devam ettirdiklerini anlamaya çalışır. Fakat bu devam ettirme süreci yukarıda da 

değinildiği gibi sınıfsal geçişkenliğin katı bir hal almasıyla yakından ilişkilidir. 

Aslında Lewis’in iddia ettiği sürekliliği sağlayan, sosyal ve ekonomik erişimin 

sınırlılığıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta üstü örtük olarak işaret 

edilen, bu kültürün taşıyıcılarının bunu bir eksiklik olarak yaşamasıdır. Yoksunluğun 

ortaya çıkardığı kültür ve yaşam biçimi sonuç olarak içinden çıkılamayan bir 

zorunluluk halini almaktadır ve bu yüzden yoksulluk kültürü öznelerinin suç ve 

bağlantılı durumlarla açıklanmasına neden olmaktadır. Lewis’in yoksulluk kültürü 

tezine yapılan eleştirilerden bir tanesi de Alan Winter’ın, Lewis’in yoksulların 

yaşamı ve yoksulluğun doğasına dair bilimsel bir algı geliştiremediği (akt. Özdoğan, 

2012: 102) ve kavramın kendisinin istemeden de olsa olumsuz sonuçlar doğurduğunu 

belirten iddiasıdır.  

Lewis’in tezinde yoksulluk öznel bağlamlarından soyutlanıp, daha genel bir 

kültür kurgusu üzerine oturtulmaktadır. Bu da özellikle “az gelişmiş” ülkeler ve batılı 

ülkelerin kent yoksulluğunu aynılaştırırken, kentsel yoksulluk görünümlerinin 

arkasındaki göç, istihdam ve sanayileşme gibi farklı gelişen süreçlerin önemini 
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azaltmaktadır. Tikel yaşamları anlama çabası, daha soyut bir evrensel yaşam 

kültürünün ifade edilmesini doğururken, bireysel tecrübeler, kapitalist üretim ve 

tüketim süreçlerinden koparılarak salt ve anlamsız bir karşı durma, isyan ve suç 

anlatılarıyla aktarılmaya çalışılmaktadır. Böylece refah devleti politikalarının 

hedeflerinin “sonuç” olarak anlamsızlaşması değil fakat bu politikaların kendilerinin 

uygulanmasının toplumsal algı açısından gereksiz kılınması sağlanmaktadır. 

Yoksulların, bu kültür içerisinde hiçbir zaman düzelemeyecekleri ya da adi suçlara 

bulaşmış olmalarından dolayı refah politikalarını hak etmediklerine dair bir algı 

Lewis’in tezinden, o bunu amaçlamamış olsa da, üretilmiştir. Aslında Lewis, 

modernitenin acıyarak baktığı yoksul halk kitlelerini ve onların yaşam koşullarını 

kendi içinde anlamlı ve tutarlı bulmuştur (Gün, 2010: 43), fakat ürettiği kavramın 

tartışmanın devamında ekonomik temellerini unutmaya başlaması, kavramın, 

toplumsal algıda ve sonuç olarak yoksulluk politikalarına etkisinde yukarıda 

bahsedilen olumsuz sonuçlara yol açmasına neden olmuştur.  

Her ne kadar yoksulluk kültürü kavramı, yoksulluğu açıklamaya çalışırken 

var olan diğer toplumsal formasyonları görmezden gelip, onu belirli “patolojik” 

durumlarla anlatıp yoksulları aşağılayıcı bir söylemin parçası haline getirmişse de 

“yoksulların becerikliliğine, zekice buldukları çıkış yollarına ve alt sınıfların 

yoksulluğa karşı geliştirdikleri kültürel savunma mekanizmalarına dikkat çekmesi 

açısından” (Harvey ve Reed’den akt. Erdoğan, 2007: 32-33) tümüyle görmezden 

gelinemez. Böylece yoksulluk kültürü kavramı çalışmamız açısından çift yönlü bir 

anlam yüklenmiş olur: Yoksulluğun tam olarak anlaşılabilmesi ve aşılabilmesi için 

devreye sokmamız gereken yapısal ve ekonomik alt yapıları bu kavramı terk ederek 

bulabilecekken; yoksulların kentle ve kendileriyle kurdukları anlam ilişkisinde 
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içinden çıktıkları kültürle (bizce bu yoksulluk kültürü olmasa da) ne derece 

bağımlı/bağlantılı olduklarını da bu kavramın çeşitli kullanım şekillerine başvurarak 

bulabileceğiz.  

Yoksulluk kültürünün eksik bıraktığı noktada değinilmesi gereken, 

yoksulluğun aynı zamanda bir sömürü ilişkisinin sonucu olduğudur. Bu durumda 

yapılması gereken tarihsel olarak sömürünün izini takip etmek ve doğasını 

keşfetmektir. Bu da bizi günümüzde yaşanan yoksulluğun kapitalizme içkin yapısına 

ve sonuç olarak sınıflı toplum yapısının analizine götürecektir. Fakat her kavram 

ortaya çıktığı anda kendini dönüştürme ve yok etme potansiyelini de tarihsel olarak 

içinde barındırır. Bu anlamda sömürü, kapitalizmin işlevsel bir özelliği olmaktansa 

belirli kötü karakterlerin, onu yanlış kullanmalarının sonucu olarak açıklanmaya 

çalışılabilir. Nitekim yoksulluğun hem nedensel olarak hem de yarattığı toplumsal 

sonuçlarla birlikte bir sömürü ilişkisi olduğu ortaya çıktığı anda bile, bunun makro 

düzeyde yanlış ekonomik politikalara, mikro düzeyde de “tatmin olmuşluk kültürü” 

gibi belirli sınıf üyelerinin geliştirdiği kişisel özelliklere atfedildiğini görmekteyiz.  

Yoksulluk bir yandan BM ve çeşitli uluslararası kuruluşların önderliğinde 

hazırlanan programlar ve sosyal önerilerle, diğer yandan da “kaybedilmiş ya da 

kaydedilmemiş yaşamlar” şeklinde etnik, kentsel ve bireysel hikâyelerin 

belirleyiciliğinde değerlendirilip tartışılmaktadır. Kayaoğlu’na göre (2008), böylece 

toplumdaki sınıf ilişkilerinden azade bir yoksulluk fikri, topluma dair zihinsel 

temsillerimiz arasına geri dönülmez bir şekilde yerleştirilmektedir. Kapitalizmi değil, 

kapitalizmin kurbanlarını suçlamaya dönük ana akım yoksulluk literatürü, analizin 

her adımında sömürüye ve toplumsal sınıflara referans vermeden konuşmanın yolunu 

aramaya çalışmaktadır (Kayaoğlu, 2008: 100). Literatürde genel olarak kabul edilen 
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görüşe göre, kültürelci yoksulluk açıklamalarında yoksullar, içinde bulundukları 

durumun başlıca özneleri olarak açıklanır; yapısalcı yaklaşımlarda ise yoksulluğun 

nedeni yoksulların dışında, devletin yeniden dağıtım mekanizmalarında, toplumun 

sosyo-ekonomik yapısında ve sosyal tabakalaşmalarda (Yılmaz, 2008: 128) aranır. 

Özellikle bir dönem uluslararası kuruluşlarla bağlantılı birçok araştırmada yoksulluk 

bireysel bir sorun olarak ele alınmazken, yapılara dair vurgularda köklü bir 

eleştirellikten ziyade, belirli reformist yönlerin öne çıkarıldığı görülür. Fakat daha 

sonra neoliberal politikaların yoksulluğu derinleştirdiği ve yaydığı anlaşılınca belirli 

kavramlar etrafında yoksulluk, yeniden bireysel eksiklik ve yetersizlikler üzerinden 

açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal bilimler bu açıdan önemli bir işlevsel araç olarak 

kullanılmıştır. Üretilen kavramlar ve yoksulluğu anlamaya çalışma girişimleri iki 

alanda sıkışmış gibidir. Yoksullar bir yandan tembellik ve asalaklık temelinde 

suçlanmış, diğer yandan ise çaresizlik ve düşkünlük temelinde yardıma muhtaç 

olarak kodlanmışlardır (Kayaoğlu, 2008: 101). Kapitalist üretim ilişkilerinin 

görmezden gelindiği bu analizlerde, toplum herkesin ortak çıkarlara sahip olduğu 

fakat bir şekilde bazılarının çıkarlarının peşinden koşmayı beceremediği bir alan gibi 

sunulmuştur ve kapitalizm ile yoksulluk arasındaki tarihsel bağ açıklama dışı 

bırakılmış ya da kabul edilmemiştir.  

 

C. KAPİTALİZM VE YOKSULLUK 

Hiç şüphe yok ki insan uygarlığının geldiği en özgün aşamalardan, günümüz 

dünyası ya da bir diğer deyişle çağdaş yaşam (modern değil, çağdaş çünkü her yerde 

aynı yaşanmıyor, her toplumda aynı değil hatta bazen bir evin içinde bile), varlığını 
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modernitenin yoğun düşünsel ve teknolojik alt yapısına borçludur. Modernite, 

bilindiği kadarıyla, insanlığın fiziksel olağanlıkları anlamında (ya da yapabilirliği) en 

ileri aşamayı kaydetmiş olsa bile henüz tartışmalardan ve birçok eleştiriden muaf 

değildir. Kapitalizmin palazlandığı dönemle paralel bir geçmişe sahip olan 

modernizmin bildiğimiz en yakın hissi bireyi yoğun bir ikilem içerisinde 

bırakmasıdır
12

. Bir yandan güçlü bir bireysellik, kendilik bilinci ve mutluluk vaat 

eden modernizm; diğer yandan da geleneksel sıcak ilişkileri törpülemesiyle, yaşamı 

bir erteleme gizeminin içine hapsetmesiyle (dinden farklı olarak bu dünyada) ve 

sunduğu bütün tahrik edici yenilik ve güzelliklere çok büyük pahalar biçmesiyle bu 

ikilemi yüzyıllardır yaşatmaya devam eder. Bunun en güzel örneklerinden birini 

hepimiz Faust’un sonunda “yaşlı çift”in ölümüyle yaşarız. Aslında o an itibariyle 

yaşanan ikilem değildir, sadece o eski dünyanın son çiftine dokunulmamasını isteriz. 

Bu konuda kararımız nettir. Fakat uzak yerlere gidebilmek, konforumuzu biraz daha 

artırabilmek için yollara ve fabrikalara ihtiyacımız vardır ve onlar “yaşlı dünya”nın 

üzerine kurulmak zorundadır. Böylece modern birey hiçbir zaman gündelik 

yaşamının içerisinde ikilem yaşamaz. Çünkü gündelik faaliyetler içerisinde akıl ve 

duygular belirli şartlar altında kendi alanlarında faaliyet gösterirler
13

. O yaşlı çifte 

                                                           
12

 Bu ikilemin ayrıntılı bir analizi için Marshall Berman’ın “Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor” kitabına 

bakılabilir. 

13
 Horkheimer, aydınlanmanın, dini ve metafizik sembolleri yıkarak yerine aklı değil, araçsal aklı 

ikame ettiğini söyler. Horkheimer’a göre, akıl kavramı doğduğunda, amaçlarla araçlar arasındaki 

ilişkinin düzenlenmesinin ötesinde, aklın, amaçları anlaması ve onları belirlemesi için bir yöntem 

olması bekleniyordu (2008: 60). Fakat aydınlanma düşüncesi, maddi çıkarlar uğruna toplumsal aklı 

feda ederek, yerine tikel olanı geçirmiştir. Böylece akıl bir araç haline gelmiştir (2008: 67). Amaçlar 

artık aklın ışığında değerlendirilmediği için, ne kadar zalim ve despotça olursa olsun bir ekonomik ya 

da siyasal sistemin bir diğerinden daha akıldışı olduğunu söylemek mümkün değildir. Eğer 

kurucularının kazançlı çıkma olasılığı varsa, biçimselleşmiş bu akıl, herhangi bir despotizme, zulme 

ve baskıya kendi başlarına kötü diyemez (Horkheimer, 2008: 75).   



31 
 

üzülmek için mesai saatlerinin dışına çıkılması gerekir. Akşam eve dönüldüğünde ya 

da hafta sonu tatile gidildiğinde belirli duygulanımlar yaşanabilir. Yoksa mesai 

saatlerinde herkes Faust’un yaptığı kötülükleri yapabilir ve modern yaşamın 

devamlılığı için bunu yapmalıdır da
14

. Aslında modernizm içerisinde “yaşlı çift”in 

sadece üzülme, vicdan ve ahlak gibi aşkın kavramlar bağlamında ele alınması asıl 

belirleyicinin gizlenmesine yardımcı olur. Kapitalizm, kendini görünmez kıldığı 

anda, kendini en iyi ifade eden ekonomik düzenin adıdır da aynı zamanda. Modern 

epistomolojinin aydınlanma yönündeki özgürleştirici içeriği, kısa sürede 

                                                           
14

 Bu tezin yazıldığı sırada, İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan 11 işçi, 

inşaatın yatakhanesi olarak kullanılan çadırlarda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20105002.asp). Konuyla ilgili medya önce canlı yayın 

bağlantıları yaptı ve bazı bültenlerde de birkaç dakikayla haberi izleyenlerine duyurdu. Gazeteler ise 

daha çok cenazelerin nerelere götürüldüğüne bakarak ve işçilerin kişisel yaşam öykülerini 

dramlaştırarak olayı gördü. Bazı köşe yazılarında ise olayla bağlantılı olarak işçi sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili acil önlemler alınması gerektiğinden bahsedildi (Türker, 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/yildirim_turker/memleket_yangin_yeri-1082221;Çelik, 

http://esenyurtuunutma.org/icerik.php?hid=57); bazılarındaysa bunun yanı sıra bizim de yukarıda 

anlatmaya çalıştığımız modern bireyin duruşundan söz edildi “11 işçi, çıkan yangında kömürleşerek 

ve boğularak öldülerse, bizim sorumluluğumuz var. AVM inşaatında çalışan, bu mevsimde çadırda, 

onlarca insan aynı çadırda kalıyorken, öldüler. Isıtıcı, çadırı tutuşturduğu için, öldüler. Kimse önlem 

almadığı, önlem masraflı bir şey olduğu için, öldüler. Yoksul oldukları, o işe muhtaç oldukları için, 

öldüler. İnşaat hızla bitirilsin diye, öldüler… Ahlakın, vicdanın olmadığı ya da yalnızca kâr güdüsüyle 

hareket edenlerin ahlakının hakim olduğu bir toprakta yeşeren hukukun, kimseye yararı yok. O AVM, 

yakın zamanda bitirilecek tabii ve o AVM’nin temelinde, yoksul oldukları için artık nefes 

almayanların adı olacak: Bayram Ege Pehlivan, Çetin Coşkun, Seyfettin Topal, Abdurrahman Deniz, 

Sevdin Özen, İsa Topal, Ahmet Yağal, Barış Kıyak, Hakim Akçam, Fatih Acun, Ahmet 

Keskin”(Sevinç). Modern insanın bahsedilen ikilemi tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır: O 

AVM’ye gitmek ama aynı zamanda ölen yoksullara üzülmek fakat bu ikisinin arasında doğru 

mücadele araçlarını bulamamak. Kapitalizm öncesinde yoksullukla, kıtlık üzerinden ya da gerçek 

anlamda yokluktan karşılaşan birey; kapitalizmle birlikte, yaşadığı ya da gördüğü bütün yoksulluk 

süreçlerini, kapitalizmin ürettiği ekonomik sistem ve bireysel ahlak dolayımıyla tecrübe etmeye 

başlamıştır. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20105002.asp
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/yildirim_turker/memleket_yangin_yeri-1082221;Çelik
http://esenyurtuunutma.org/icerik.php?hid=57
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kapitalist/modernleşmenin iyice belirginleşen eşitsizlik üzerine kurulu ontolojik 

yapısı ile eklemlenerek dönüşür (Ercan, 2003: 47). Birey, modernizmin vaatleriyle 

kapitalizmin sunduğu olanaklar arasında toplumsal olanı salt bir vicdani görüngüler 

dünyasında yaşamaya başlar. Yaşanılanların haksızlık olduğunu yalnızca sahip 

olduğumuz ahlaki nedenlere dayanarak söylemek, gerçekliği ahlakla eleştirmektir ki 

bu gerçekliğin yeniden üretilmesinden başka bir işe yaramaz. Çünkü ahlakçılık 

eninde sonunda verili bir iktidar alanının gerçekçiliğini yapmaktan öteye gidemez 

(Bahçe; Köse, 2012: 4).  İşte yoksulluk olgusu, kapitalizmin toplumsal tarihiyle, -

belki karar alıcılar açısından değil ama- o tarihin asıl özneleri açısından tam bu 

noktada kesişir. Müthiş bir “ilerleme” çağı, muazzam yoksullukların dünyasıdır aynı 

zamanda. Yoksunluktan doğan yoksulluk, artık varlığın bir yan ürününe dönüşmüştür 

ve modern insan da bu iki dünyaya bakarak yaşamayı zaten modern ikilemler 

içerisinde çoktan öğrenmiştir.  

Günümüz yoksulluğu, eski yoksulluktan hem anlamı, hem de yaptığı tahribat 

açısından çok daha derin boyutlardadır. Bu nedenle dünyanın çeşitli yerlerinde artan 

yoksulluğu anlayabilmek için istatistiklerin ötesinde değerlendirmelere ihtiyaç 

vardır. Gelişmiş Batı ekonomileri refahın, zenginliğin anlamını ve boyutlarını 

inanılmaz noktalara taşırken, küreselleştirmeye çalıştıkları bu dünya düzeni dışında 

başka yaşam alanlarını ve biçimlerini de ortadan kaldırmaktadırlar (Koray, 2001: 

226). Aynı zamanda da kendi toplumlarındaki eşitsizliğin artmasına neden 

olmaktadırlar. Yoksulluk olgusu kuşkusuz sadece kapitalizme özgü bir sorun olarak 

adlandırılamaz. Kapitalizm öncesi toplumsal yapılarda da yoksulluk mevcuttur fakat 

bugünkü haliyle yoksulluk kapitalizmin tarihiyle yaşıttır. Kapitalizm öncesi 

yoksulluk, gerçek anlamda yokluğa dayandığı halde, kapitalizmle birlikte yoksulluk, 
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varlıkla birlikte üretilmiş ve varlığın sebebi olarak ortaya çıkmıştır (Gün, 2010: 15). 

Her fazla, belirli bir kesim tarafından mülk edinildiği anda, beraberinde bir eksiği 

getirir, yani bir eşitsizleşme ilişkisini. “Yoksul özneler, bizzat bu eşitsizleşme 

ilişkisini deneyimleyerek, sembolik evrende onu anlamlandırarak ve bu eşitsizleşme 

ilişkisinin temeli olan fazla/eksiğe ilişkin arzular üreterek özneleşirler” (Yılmaz, 

2011:145). Fakat bu yoksul öznelerin arzu üretiminin salt söz konusu maddi eksik 

üzerinden olduğu anlamına gelmemektedir. Burada ortaya çıkan belirli bir arzunun 

yoksullaşma ve zenginleşme süreçlerinin karşılaştığı/kesiştiği alanda, o fazla 

üzerinden “anlamlandırıl”maya (Yılmaz, 2011:145) çalışıldığıdır.     

Kapitalizm öncesinde üretimin aslan payı, üretimle doğrudan hiçbir ilişkisi 

olmayan kesimler arasında paylaşılırken, kapitalizmde ise aksine zenginlik, üretim 

sürecinde sermaye sahiplerinin merkezi konumuna bağlı olarak onlar tarafından elde 

edilir. Kapitalizm öncesinde yoksullar kategorisinin hemen tamamını doğrudan 

üreticiler, maddi üretim için gerekli tüm işlevleri yerine getiren, üretim bilgisine 

sahip kesimler oluştururdu. Kapitalizm öncesinde toplumsal düzen en alttakilerin bu 

konumlarını asla terk etmemeleri üzerine kuruludur.  Kapitalizmde ise alt sınıfların 

üstlendiği üretici işlev, mahkûm olunan, zorla kabul ettirilen bir işlev değil, mecbur 

kalınan bir işlev haline gelir. “Kapitalizm öncesinde üreticilik terk edilemediği için 

içine, sınırına düşülen yoksulluk durumu, kapitalizm koşullarında o işlev terk 

ettirilebildiği, gereksizleştirilebildiği için içine düşülen bir duruma dönüşür” 

(Laçiner, 2007: 315). Kapitalizm, hiyerarşik katılığın ortadan kalktığı ve emeğin 

özgürleştiği bir ekonomik düzenin ortaya çıktığı yanılsaması yaratır. Aslında özgür 

emek, mülkiyetten kopmuştur. Çalışan, üretimin nesnel koşullarından ayrılmış, soyut 

emek haline gelmiştir. Nesnelliği kaybederek soyut emek haline gelmek, 
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toplumsallığını kaybetmek ve toplumun bir yerinde duran bir parçası olarak 

tanımlanmamak demektir. Piyasa koşullarında bulabildiği işi kabul etmek veya 

dilenciliğe mahkum olmak durumunda kalan emek sahibinin seçim alanı ancak bu 

kadar geniş olabilmektedir (Buğra, 2009: 32). Aynı zamanda kapitalizm tarihi, özgür 

olmayan emeğin hiç de önemsiz olmadığını, tarımda veya maden sektöründe çalışan 

“bağlı emek”in, yani emeğini satıp satmama kararını özgürce alması söz konusu 

olmayan işçilerin deneyiminin (Buğra, 2008: 14) ne kadar önemli olduğunun da 

göstergesidir. Bu kapitalizm öncesi geleneksel çalışma ilişkilerinin, bütün koruma 

duvarlarının yıkılarak kapitalizm içerisinde de devam ettiğini gösterir. Bağlı emeğin 

olmadığı durumlarda da satılan emek, her an değersizleştirilmeye ya da 

ucuzlatılmaya hazır halde tutulmaktadır. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında yedek işçi 

ordusuyla, daha sonra ise sermayenin akışkanlığı gibi yöntemlerle emek, 

yoksulluğun sadece çalışmayan toplum kesimleri üzerinden değil, çalışan işçilerin 

sınıfsal aidiyetleri üzerinden de anlaşılmasını sağlar. Fakat kapitalizm öncesindeki 

üretim birim ve birlikleri karşılıklı hak ve yükümlülükler ile az da olsa toplumsal bir 

“ahali” oluştururken, kapitalizm bu üretim birimlerini çözerek, dönüştürerek 

insanların aralarında geçici çıkar ilişkilerinden başka bir bağ olmayan anonim 

bireylerden oluşan “kitle”ler yaratır (Laçiner, 2007: 316).  

Sosyal teorideki genel eğilim, yoksulluk olgusunun sınıfsal yönünün göz ardı 

edilerek, yoksulluğu belirli yapısal ve bireysel sorunlar ve eksiklerden kaynaklı bir 

insanlık durumu olarak anlamaya çalışmaktır. Bu eğilim çağdaş yoksulluğun 

kapitalizme içkinliğini yok sayar ve yoksulluğu toplumun kaybedenlerine yükleyerek 

çalışan işçi ve iş bulamayan yoksulların sınıfsal konumlarını atlamış olur. Bilindiği 

gibi kapitalizmde yoksul kimliğinin sahipleri vardır: Emekleriyle geçinmeye 
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çalışanlar, kentlerin varoşlarına yedeklenmiş işsizler ordusu, tarım emekçileri, 

mülksüz köylüler. Aslında bunlar yarattıklarından daha azını alanlar ya da emekçi 

dahi olmaları mümkün olmayan, dışlanmış kitlelerdir. Söz konusu kitleler, 

kapitalizmin temel ilişkisine tabi olarak toplumların tarihinde belirlenirler. Bu 

belirlenim sonucunda oluşan kitlelerin toplumsal adları “yoksullar” değil ait 

oldukları sınıflardır (Bahçe; Köse, 2012: 1). Bu kitlelerin “yoksul” olarak 

adlandırılmasına sebep olan ortak noktaları ise yarattıkları değere, üretim araçlarının 

mülkiyetine sahip sınıfların direkt ya da dolaylı yoldan el koymaları ve onları değer 

sürecinin dışına itmeleridir (Bahçe; Köse, 2012: 1). Üretim sürecinin kendisinden ya 

da üretilen değerin kendine ait olması gereken kısmından dışlanan yoksullar, söz 

konusu süreçten bağımsız olarak tanımlandıklarında, var olan zenginliğin asıl 

kaynağı da gizlenmiş olmaktadır.  

Ana akım yoksulluk teorilerinden farklı olarak Marksizm, yoksulluğu sınıfsal 

yönüne vurgu yaparak açıklamaya çalışır. En basit tanımıyla yoksulluk, üretim 

güçlerini elinde bulunduranların menfaatlerine hizmet eder ve bu sınıf karlarını en 

üst düzeye çıkarmaya çalışırken kapitalist sistemin muhafaza edilmesini sağlar 

(Oktik, 2008: 38). Marksist literatür, genellikle bir “yoksul tiplemesi” olarak kabul 

gören ünlü “lümpen proletarya” kategorisi ile yoksulluk çalışmalarında temsil edilir 

(Özuğurlu, 2002: 176). Marks’ın yedek işçi ordusu ise yoksulluğun kapitalizmin 

hangi işlevsel yönleri için gerekli olduğunu anlatması açısından önemlidir.  

Emekçi artı-nüfus, birikimin ya da kapitalist temele dayanan 

zenginliğin gelişmesinin zorunlu bir ürünü olduğu gibi, tersine olarak da, bu 

artı-nüfus, kapitalist birikimin kaldıracı ve hatta bu üretim biçiminin varlık 

koşulu halini de alır. Bu artı-nüfus, her an el altında bulunan yedek bir 

sanayi ordusu oluşturur ve bu ordu, tıpkı bütün masrafları sermaye 
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tarafından karşılanarak beslenen bir ordu gibi bütünüyle sermayeye aittir. 

Fiilî nüfus artışının sınırlarından bağımsız olarak bu artı-nüfus, sermayenin 

kendisini genişletme konusunda değişen gereksinmelerini karşılamak üzere, 

daima sömürülmeye hazır, bir insan malzemesi kitlesi yaratır (Marx, 1986: 

649).  

Böylece işçileri sürekli tehdit altında tutabilen kapitalizm, ihtiyacı olduğu 

anda sermayenin çıkarları doğrultusunda işgücünü vasıflı yoksullar haline getirebilir. 

Kapitalizmde esas olan herkesi yoksulluktan kurtarmak ve onların yaşam düzeylerini 

yükseltmek değil, tam tersine önemli oranda bir yoksul kitlesinin varlığını her zaman 

yedekte tutmaktır. Çünkü yoksullar, kapitalizmin duraklama ve ortalama refah 

dönemlerinde refah düzeyi görece yüksek işçileri baskı altında tutar ve aşırı üretim 

ve refah dönemlerinde onların isteklerini dizginler. Genel ücret hareketleri, 

tamamıyla yoksul ve işsiz yedek sanayi ordusunun genişleme ve daralmasıyla 

düzenlenir (Akkaya, 2004: 130). Sanayileşmenin ilk dönemleri olan on dokuzuncu 

yüzyılda, kapitalizm için yedek işçi ordusu batılı ülkelerin yoksul halkı iken; 

yirminci yüzyılda ve özellikle küreselleşmenin hız kazandığı dönemlerde, sermaye 

ucuz işgücü için azgelişmiş ülkelere kaymaya başlamıştır. Bu yeni uluslararası 

ekonomik düzen yoksulluk ve ucuz iş gücü üzerine kuruludur. Hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek seviyedeki ulusal işsizlik iç karartan reel 

ücretlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Chossudovsky, 1998). Sermaye, girdiği 

yerlere, kendi rızalarıyla ya da değil kapitalist üretim tarzını bir şekilde sokmuş ve o 

yapıları burjuvaziye hizmet edecek bir duruma dönüştürmüştür. Bunu yaparken de 

kapitalizm, kesinlikle karşılıklı bir ilişki biçimi değil, hakimiyet anlayışına dayanan, 

hükmedici, zorlayıcı ve hiyerarşik bir ilişki kurmuştur (Şahin, 200: 104). 
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Özuğurlu’nun (2002: 178-179) ifade ettiği şekliyle yoksulluğu kapitalizmin 

bir gereği olarak gören klasik Marksist yaklaşım bunu en azından üç nedenden 

yapmaktadır. Bunlardan ilki, özellikle yoksulluğun bir sorun olarak formüle edildiği 

araştırma düzeylerinin “sınıfın yadsınması”na dayalı kuramsal temellerine 

bakıldığında, kapitalizmin öncelikle yapısal koşullarını belirtmek, yoksulluğun bu 

yapıların bir sonucu olduğunu görmek açısından önemlidir. İkinci olarak ise, 

yoksulluğu, sadece marjinalleştirilmiş ya da dışlanmışlara yönelik bir popülist 

çoğulluk ya da yurttaşlık siyasetinin meselesi olarak gören anlayışlara karşı, sınıf 

mücadelesinin alanı olarak hatırlanmasını sağlar. Son olarak ise, yoksulluğu “biçare 

toplumsallık” olmaktan çıkararak, sınıfsal mücadele alanına çeker ve politik 

içeriğinin yeniden kazanılmasını sağlar. “Hayatın “doğal” bir prensibi olan piyasa 

“olanaklarının” ve giderek toplumun “dışında” kalındığına ve kaynakların sahiden kıt 

olduğuna duyulan inanç ve eğer üretim ve üretkenlik artarsa yoksulluktan 

kurtulunacağının” (Özuğurlu, 2002: 178-179) sanılması ancak bir mücadelenin aracı 

haline getirilecek yoksulluk algısıyla aşılabilir. Bu da kapitalizmin, doğasının 

zenginliği ve yoksulluğu aynı anda üreten yapısı ve işçi sınıfının her an “aylak” 

kitlelere dönüştürülebilme potansiyelinin temel tartışma argümanı haline 

getirilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Yoksulluğun sınıf odaklı yaklaşımları, onu bir “durum” olarak değil bir 

“süreç” olarak kavrarlar (Gün, 2010: 17; Özuğurlu, 2002: 184). Yoksulluğu bir 

durum olarak gören bakış açısı, onu içinde bulunulan anın verili bir resmi olarak 

açıklar. Dolayısıyla yoksulluk dar ya da geniş anlamda bir yetersizlikler ve 

yoksunluklar listesi olarak kavranır. Durum olarak yoksulluk, insanların piyasa 

tarafından olanaklı kılındığı varsayımına dayanır. Süreç olarak yoksulluk ise, 
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yaşanan anı tarihselleştirerek, yaşam standartlarını oluşturan göstergelerin her birini, 

birer tarihsel soruya ve anlama girişimine dönüştürür (Özuğurlu, 2002: 184-185). 

Böylece evrensel bir yoksulluk anlatısı yerine kapitalizmin gelişim aşamalarına göre 

ortaya çıkan farklı “yoksulluk halleri” ve yoksulluğun özüne inilebildiği için onu 

aşabilme yolları bulunmaya çalışılır. Genellikle ana akım çalışmalarda ortaya çıkan 

durum odaklı yaklaşım, kapitalizmin yapısal krizlerini görmezden gelerek, belirli 

politikalar çerçevesinde çözüm önermeye çalışmaktadır. Bunlar neoliberal 

politikaların çözüm önerileri olabileceği gibi, bazı geleneksel Marksistlerin iddia 

ettiği gibi sosyal politikalar da olabilir. Fakat Buğra (2009: 49), varoluşsal devamlılık 

açısından sosyal politikaların kapitalizmin sürekli taciz edildiği alan olduğunu iddia 

eder. O’na göre, kapitalizm, insanı işgücüne indirgeyen, insan emeğini meta olarak 

gören bir sistemdir ve dolayısıyla hayatını çalışarak kazanamayan insanın durumu 

varoluşsal bir öneme sahiptir. Bu anlamda sosyal politikanın konusu ve önemi açığa 

çıkar (Buğra, 2009: 49). Marksistler’in buna itiraz ettikleri nokta ise, sosyal 

politikaların daha derin çelişkileri ve devletin kapitalist niteliğini gizlediğinin 

unutulmasıdır. Bu bağlamda itiraz, sosyal politika tarihine ya da politikanın 

kendisine yönelik değil, kuramsal açıdan taşıdığı risklerin göz ardı edilmesine ve 

kavramın kapitalizmi ifşa etmek değil yaşatmak üzerine kurgulanmasına 

yönelmektedir.  

Bu tez açısından yoksulluğun bir süreç olarak kavranması, filmlerdeki 

karakterlerin, toplumsal konumlarının, bireysel yetenek ve yapabilirliklerinin, kent 

mekanında tarihsel olarak nasıl bir yer işgal ettiklerinin anlaşılabilmesi açısından 

önemlidir. Üçüncü bölümde filmlerdeki karakterlerin yaşadıkları kentsel yoksulluk 

incelenirken kentsel kapitalizmin dinamikleri açıklayıcı bir çerçeve sunacaktır.  
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Böylece yoksul bireylerin bu ilişkiler ağı içerisinde nasıl mücadele verdikleri ya da 

bu ilişkileri içselleştirdikleri, öznel deneyimleri üzerinden daha kolay anlaşılacaktır. 

Ancak Türkiye sinemasının 2000’lerin kentsel yoksulluğunu nasıl görselleştirdiğini 

anlamak için, Türkiye’de yoksulluğun nasıl kavramsallaştırıldığına bakmak gerekir. 

Böylece Türkiye’de yaşanan yoksulluğun özel ve kendine has tarihsel durumu ortaya 

çıkacaktır.  

 

D. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK 

Türkiye’deki çalışmalarda yoksulluğun, “nöbetleşe yoksulluk”(Işık ve 

Pınarcıoğlu, 2001), “sınıf-altı” (under class) (Yılmaz, 2008), “yoksulluk kültürü” 

(Türkdoğan, 1977) ve “yeni yoksulluk” (Buğra ve Keyder, 2003) kavramlarıyla 

anlaşılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Ayrıca bazı araştırmacılar (Karakaş, 2006), 

Bauman’ın “Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar” kitabını referans alarak, 

Türkiye’de özellikle büyük kentlerde görülen yoksulluğun artık sanayi 

toplumlarındaki gibi üretici sınıf referanslı olmadığını, tüketimin post-sanayi 

toplumlarında yoksulluk tanımını değiştirdiğini belirtmektedirler (Karakaş,  2006: 5). 

Ortaya çıkan yeni tüketim anlayışı geleneksel sınıf bağlarını çözerek sınıfsal 

eşitsizliğe yeni boyutlar kazandırma yoluyla kimliklerin parçalanmasına zemin 

hazırlamaktadır (Karakaş,  2006:5). Buna göre, kentlerdeki yeni yoksulluk tüketim 

ağlarından ve sosyal-politik süreçlerden dışlanmayla anlaşılması gereken bir olgudur. 

Kapitalizmin bu yeni aşamasında, büyük metropoller eski sanayi üretim merkezleri 

olmaktan çıkmış ve hizmet sektörünün ağırlık kazanmasıyla toplumsal alan, çalışma 

ve tüketim alanlarının ortaklaştığı yeni bir yapıya bürünmüştür. Bunun sonucunda 
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ortaya tüketim mekanlarına ulaşabilmenin toplumsal hayatın asıl gerçekliği olduğu 

bir düzen çıkmıştır. Bu yüzden artık yoksulluğun asıl belirleyeni üretimin neresinde 

olunduğu ya da gelir değil tüketime hangi boyutta ulaşıldığıdır.   

a. “Yoksulluk Kültürü”: Çıkışsızlığa Göç 

Türkdoğan 1973 yılında Erzurum’un gecekondu mahallelerinde yaptığı 

çalışmada, Lewis’in “yoksulluk kültürü” tezini, Türkiye’nin göç ve kentleşme süreci 

bağlamında ele alarak, tezin evrensel niteliğini ispatlamaya çalışmıştır. Türkdoğan’ın 

analizinde gecekondular, sanayileşme ile kentleşme arasındaki uyumun veya kültürel 

dengenin sağlanamayışı nedeniyle meydana geldiklerinden, gelir azlığı ve geçim 

sıkıntısının da etkisiyle birer sefalet yuvasına dönüşürler (Türkdoğan, 1977). 

Türkdoğan, bu insanların, yaşadıkları fiziksel ve sosyal çevre ile aynı tutum ve hayat 

biçimlerini paylaştıkları için, toplumun egemen kültüründen ayrıldıklarını ve 

zamanla kendilerine has bir yan kültür geliştirdiklerini belirtir (Türkdoğan, 1977). Bu 

yan kültür ise toplumsal sistemin normlarından sapma anlamına gelir ve “boğazını 

doyurma” endişesiyle hareket eden kitlelerin çoğalmasına neden olur. Lewis’e 

paralel şekilde, Türkdoğan da, yoksulluğun yoksulluk kültürü ile eşdeğer olmadığını 

savunur. Yoksulluk kültürü gecekondulunun yaşam biçimi ve dünya görüşüdür ve 

onu yok etmek yoksulluğu bile yok etmekten daha zordur (akt. Gül; Gül, 2008). 

Türkdoğan’ın yoksulluk üzerine yaptığını iddia ettiği bu çalışma, yoksulluğun 

yapısal neden ve görünümlerini tespit etmek yerine, bir bölgedeki gecekondu 

yaşamının evrensel nitelikler taşıma potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Türkdoğan’ın 

gecekondulardaki kültürle egemen kültürü net çizgilerle ayırması ve gecekondu ya 

da ödünç aldığı kavramla yoksulluk kültürünün egemen kültüre evrilmesi gerektiği 

düşüncesi tartışmalı noktalar barındırır. Her ne kadar yukarıda yoksulluk kültürü 
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tartışmalarında bunlara değinilmişse de şunu belirtmekte fayda var: Gecekondu 

mahallelerinde yaşanan yoksulluğun ve bunun sonucu olan yoksulluk kültürünün 

nedenini, söz konusu yerlerin yaşayanlarının egemen kültürle bütünleşememesine 

veya bu kültürden bir sapmaya bağlamak bütün bir tarihsel kentleşme ve sanayileşme 

süreçlerini görmezden gelmeye sebep olur ki; bu da sonuç olarak yoksulların, 

yoksulluk kültürlerinde boğulacak (suç ve pis işler yüzünden) kitleler olarak 

görülmesini sağlar. Her şeyden önce gecekondu mahallelerine insanları taşıyan göç 

olgusunun, tarımda makineleşmenin, küçük çiftçinin toprak sahipliğinin ortadan 

kalkmasının ve büyük kentlerin hızlanan sanayileşmeyle işgücüne ihtiyaç 

duymasının bir unsuru olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca kentle bütünleşme ya da 

ayrışma sorununun sadece yoksullar üzerinden okunması da sakıncalıdır. Kentin yeni 

sakinleri olarak onları bütün bu sürecin olumsuz yönlerinin tek faili olarak görmek 

kapitalist gelişimin dinamiklerini atlamak olur ve bu da asıl faili görmemizi engeller.  

b. “Nöbetleşe Yoksulluk”: Çizginin İçi 

Işık ve Pınarcıoğlu’nun 1998’de Sultanbeyli’de yaptıkları araştırmanın 

sonucunda üretilen bir kavram olan nöbetleşe yoksulluk, Türkiye’nin özgün 

koşullarının yoksulluk üretimine katkısının ve yoksulluğun hem ekonomik bir 

sistemin parçası olarak ifade ettiklerinin hem de belirli toplumsal ağlar tarafından 

nasıl kullanıldığının ya da dönüştürüldüğünün önemli bir analizidir. Kent 

yoksulluğunun formel ve enformel çalışma koşullarıyla bağlantısı ve bu çalışma 

alanlarının cemaat ağlarıyla nasıl oluşturulduğu, 1990’lar Türkiyesi için önemli geçiş 

noktalarıdır.    
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Kentlerde bir yandan formel ve atomistik yaşam modern kentliliğin gereği 

olarak yaratılırken, göçler nedeniyle enformel ilişkilerin yoğunluk kazandığı etnik 

cemaat yaşamı da süregitmiştir. Yoksul göçmenler zaten iyi bir hayat kurma hayali 

ile geldikleri topraklarda formel yaşamın içine daha zor girdikleri için, enformel 

alanda sonuna kadar mücadeleyi seçmektedirler. Göçmenlerin oluşturdukları 

mekansal adacıklar, bu mücadelede önemli görevler üstlenmektedir (Işık ve 

Pınarcıoğlu, 2009: 75). Cemaat ağlarının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Kentle henüz tanışmış ve kendini büyük kent karşısında zayıf ya da eksik hisseden 

kişi, kendini cemaat ağlarının düzeni içerisinde daha güvende görmekte ve kentte 

yaşamını devam ettirebilme potansiyelini keşfetmektedir. Kişisel olarak 

yapabilirliğin zorlukları cemaat temelinde oluşan sinerjiyle aşılmakta ve nihayetinde 

yoksulların bireysel temelde yapabilirliği de artabilmektedir. Süreci “dönüştürme 

kapasitesi” olarak tanımlayan yazarlar, bu kapasiteyi, bireylerin yapabilirliklerinin, 

gelecekteki fırsatlara ulaşabilme yeteneklerinin cemaat içinde oluşan kolektif 

verimlilik sayesinde geliştirebilmesi olarak açıklarlar (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 76). 

Bireysel olarak yapılabilirliği -psikolojik ve maddi anlamda- imkansız gözüken bir 

çok yaşamsal gereklilik bu sayede aşılabilir. Ancak bu, rahat bir geçiş sürecinin 

anahtarı olarak düşünülmemelidir. Söz konusu olan sadece az sonra sınıf-altı kavramı 

üzerinden göreceğimiz, kentin “pis” işlerinin üzerinden atlanmasıdır. Göçle büyük 

şehre gelen insanlar kurdukları cemaat ilişkileri sayesinde sınıf-altına “düşmekten” 

ve böylece enformel işlerin yasal olarak suç kabul edilen kısmını yapmaktan 

kurtulurlar.   

Nöbetleşe yoksulluk, yoksul enformel kesimlerin dönüştürme kapasitesine 

sahip cemaat oluşturabilme kabiliyetleri sayesinde sistemin gediklerini bularak 
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geliştirdikleri bir yoksulluk stratejisidir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 77). Nöbetleşe 

yoksulluk enformel ve formelin iç içe girdiği bir stratejidir. Nöbetleşe yoksulluk 

döngülerinin esas ivmesi kentsel rantlardan kaynaklansa da, yine formelin girdiği 

krizle beraber, enformel yapıdaki küçük firmaların kazandığı hareket alanı da bu 

sürece katkıda bulunmaktadır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 79).  

Nöbetleşe yoksulluk süreci dayanışma ve güç ilişkilerinin birbirinin içine 

girdiği bir süreçtir. Ağ ilişkileri bireysel çıkar ile ağ (cemaat) çıkarı arasında 

diyalektik akışkanlığın sonucu olarak, “tam-dayanışmacı” ilişkilerden hiyerarşik 

ilişkilere uzanan çizgide farklı tipolojilere sahiptir. Nöbetleşe yoksulluk sürecini 

yaratan ağlar simetrik büyümeye dayalı değildir. Hatta başından itibaren asimetrik 

yapı içinde oluşmaktadır. Oluşan asimetrik yapı zaman içerisinde yatay ilişkilerden 

hiyerarşik ilişkilere doğru bir geçişe yol açabilmektedir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 

80). Ağ ilişkileri içerisinde yoksulluk göçle gelen bir sonraki gruba aktarılır. Bu 

süreçte kurulan ilişkiler yardımı ve savunmayı içerse de aynı zamanda bir ast-üst 

yapılanmasını da bünyesinde barındırır. Bu ikiliğin doğasını haliyle ekonomik 

temeller oluşturur. Yoksulluk sınırını yeni gelenlere aktaranlar kendi cemaatleri 

içerisindeki hiyerarşinin üst basamaklarını çıkar. Ama hala kentin kültürel anlamda 

ötekileridirler. Nöbetleşe yoksulluk, kültür ile sınıfsallığın iç içe girdiği bir süreçtir, 

fakat nihayetinde bir yoksulluk stratejisi olarak sınıfsal bir süreçtir. Söz konusu 

sınıfsallık da farklı iktisadi pozisyonların kültürel kimliklerle iç içe girdiği bir ilişki 

biçimi ortaya çıkmaktadır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 81).  

Nöbetleşe yoksulluk geçişken geometride oluşan bir düzenleme tarzıdır. Ulus 

devlet temelli formelin iyice güçsüzleştiği, yeniden dağıtım mekanizmalarının 

gittikçe yetersizleştiği, küresel akımların akışkanlığında yeni formel düzenlemelerin 
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tam oluşamadığı, yeni ve derin eşitsizliklerin mevcudiyet kazandığı bir ortamda, bu 

dönemin kaybedenlerinin yaratabileceği toplumsal travmaları önleyen bir düzenleme 

tarzıdır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009: 81). Bu yönüyle yoksulluğun büyük kentlerde 

özellikle de İstanbul’da yaşanabilirliğini ve aşılması için bir araç olma yönünü 

vurgulaması açısından önemli bir kavramdır. Tarihsel olarak okunduğunda ise 1980 

sonrası Türkiye’nin yaşadığı liberalleşme ve göç sürecini, yoksulluğun o anki 

görünümüne eklemesi ve bu bağlamda değerlendirmesi nöbetleşe yoksulluğun 

açıklama potansiyelini güçlendirmektedir. 

 c. “Yeni Yoksulluk”: Kaybolan Hemşeriler  

Buğra ve Keyder’in (2003) açıklamaya çalıştıkları yeni yoksulluk kavramı, 

hem mekânın ekonomi politiğinin incelenmesi hem de bu çalışmada ele alınacak 

filmlerin İstanbul’da geçmesi ve kentte deneyimlenen yoksulluğun niteliklerinin 

hangi bağlamlar vasıtasıyla görünür kılındıklarının araştırılması açısından işlevsel 

olacaktır. Türkiye’de sürekli tekrarlanan, geniş aile dayanışmasının çok önemli 

olduğu, kriz durumlarında, insanlar işsiz kaldıklarında ailenin diğer fertlerine 

sığınabilecekleri ve böylece formel yardım mekanizmalarının yokluğu nedeniyle 

çaresiz kalmayacakları tezi Buğra ve Keyder’e göre (2003: 9), artık yeni kent 

yoksulluğu bağlamında iddia gücünü kaybetmektedir. Birincisi, kişileri veya 

hanehalklarını yoksulluğa götüren süreç artık eskiden düşünüldüğü gibi geçici 

değildir ve ekonominin iyileşmesi ya da büyüme oranlarının artması bu durumu 

ortadan kaldırmamaktadır. Bunun esas nedeni ise, teknolojinin değişmesi sonucunda 

emek tasarrufu yapılması, yani yeni yatırımların giderek azalan oranlarda işçi 

istihdamına yol açmasıdır (2003: 11). İkinci olarak ise bu mekanizmaların işlemesi 

diğer aile fertlerinin yardım eli uzatacak gücünün olmasına bağlıdır (Buğra ve 
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Keyder, 2003: 9-12). Kentlerin yardım eli uzatacak yakınlardan mahrum olması onun 

deneyimleniş biçimini de eskiye göre farklı kılmaktadır. Son yıllarda 

gecekondulaşma artık bitmiş gibidir. Arsa kalmamış, küreselleşmenin getirdiği talep 

toprakta kapitalist mülkiyeti pekiştirmiş, ilçe belediyeleri bölgelerine yeni nüfus 

gelmesini teşvik etmemeye başlamıştır. Bu gelişmelerin neticesinde yeni göçmenler 

kentleşme sürecini çok daha zor yaşamaktadırlar. Genellikle kirada oturmakta, 

hemşehrilerin mahallesine ve de onların sağlayacağı toplumsal sermaye şebekelerine 

ortak olamamaktadırlar (2003: 23). Söz konusu aile ve cemaat mekanizmalarından 

mahrum ve önemli bir kısmının İstanbul’da yaşadığı bu kesime Buğra ve Keyder 

“yeni yoksullar” adını vermektedir. 

d. “Sınıf-altı”: Sınırda yaşamak 

Sınıf-altı kavramı, ilk defa 1963’te İsveçli iktisatçı Gunnar Myrdal tarafından, 

ABD’deki ekonomik büyümeye rağmen varlığını ısrarla koruyan ve bir yanda 

yapısal işsizlikten, diğer yanda da ayrımcılıktan mustarip bir kesimi tanımlamak için 

kullanılmıştır (Yılmaz, 2008: 128). Ancak günümüzde sınıf-altı terimi çok çeşitli 

şekillerde kullanılır. Bazen Marksist eski bir kavram olan ‘lümpen proleterya’ gibi 

pejoratif bir anlam taşıyabileceği gibi bazen de durumunun düzeleceğine dair umudu 

kalmamış, oldukça ümitsiz hayat şartları içinde yaşayan yoksul bir kesimi 

adlandırmak için, daha ziyade tanımlama amaçlı kullanılır. Bu kavrama daha net bir 

teorik çerçeve kazandırmanın bir yolu onu sömürü ve baskı kavramları ile 

ilişkilendirmektir: “Sınıf-altı” ekonomik olarak baskı altına alınmış fakat verili sınıf 

sistemi içerisinde devamlı olarak sömürülmeyen bir sosyal özneler kategorisi olarak 

tanımlanabilir (Wright, 1994: 47-48).  
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Türkiye’de ise, sınıf-altı olarak nitelendirilebilecek bir toplumsal kategorinin 

doğmakta olduğu ileri sürülürken, yeni yoksulluk bağlamsal arka planı 

oluşturmaktadır. Yılmaz’a göre (2008) sınıf-altı, yeni yoksulluğun bir alt kümesi 

olarak düşünülebilir. Sınıf-altının doğması için çok sayıda olumsuz koşulun üst üste 

binmesi gerekir. Bu bağlamda sınıf-altı, sadece bir çalışma ve yoksulluk sorunu 

olarak değil, toplumsal dışlanma (Yılmaz, 2007) ve ötekileştirilmenin derinleştiği bir 

yapının analizi şeklinde de okunabilir. Sınıf-altına düşmek beraberinde getirdiği 

umutsuzlukla birlikte artık oradan çıkmanın imkansızlaştığı bir yer gibidir. Kentsel 

kapitalizmin ihtiyacının tamamen ortadan kalktığı ya da toplumsal işlevlerinin yerine 

getirilmesi için suça başvurması gerektiği alanlarda kullanmak istediği kesimin 

sınıfsal durumu sınıf-altı kavramıyla açıklanır. Uyuşturucu, fiziksel şiddet ve birçok 

başka toplumsal ve yasal olarak suç kabul edilen unsur bu yoksul ve umutsuz sınıfın 

üyelerince hayata geçirilir. Ekonomik ilerleme anlamında emeklerine ihtiyaç 

kalmayan bu kesim, zenginlerin ve iktidar sahiplerinin “pis” işlerini yaparak 

toplumun işlevsel ötekileri olarak yaşarlar. Bu süreç aynı zamanda uzun işsizlik 

dönemlerinin bir sonucu olarak da düşünülebilir. Sanayinin daha az gelişmiş ülkelere 

kayması, refah devleti politikalarının neoliberal değişim sürecinin politikalarıyla 

yoksullar üzerinden elini çekmesi, yeni teknolojilerin gereksindiği donanım 

yoksunluğu, istihdamın esnekleştirilmesiyle çalışma güvencesinden yoksun kalma 

(Özbudun, 2002: 55) sınıf-altı yoksulluğunun ortaya çıkmasının nedenlerinden 

sayılabilir.    

Yılmaz (2008), sınıf-altı kavramını araştırırken Türkiye’de bu kesimin bir 

örneği olarak Tarlabaşı’nda yaşayan Kürtlerin yaşam koşullarını inceler. “Sivil, 

siyasal, sosyal ve kültürel hakları kapsayan bir mahrumiyet ve mağduriyet matrisi 
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yapılacak olursa, gönülsüz göç mağduru Kürtlerin pek çok açıdan gerçek vatandaşlık 

haklarından yararlanamadığı ortaya çıkar.” Yılmaz, Tarlabaşı’ndaki Kürtlerin en 

azından bir kısmının sınıf-altı olarak nitelendirilebilmesini beş boyutta 

incelemektedir. Ekonomik boyut, formel iş olanaklarının son derece sınırlı olmasıdır. 

Bu çevrenin istihdam yapısının en çarpıcı özelliği, yalnızca kayıt dışı sektörde, 

tehlikeli, düzensiz ve geçici işlerde düşük ücretli ve sosyal güvenlikten mahrum 

olarak çalışma olanağının olmasıdır. Sosyal boyutta, eğitim ve sağlık hizmetlerine 

erişimde ciddi sorunlar olması vardır. Politik boyut ise, Tarlabaşı’nda yaşayan Kürt 

göçmenlerin, zorunlu göçün niteliğinden kaynaklanan ve bir kısım göçmenin kimlik 

ve ikamet kayıtları olmadığı için oy kullanamaması sorunudur. Mekansal boyut 

birkaç örnekle sıralanabilir: Mahallenin konumu bunlardan bir tanesidir. Bir yanıyla 

şehir merkezine çok yakın olması avantajlı gibi dururken, toplumsal uzaklıkta bu 

mesafenin çok fazla büyümesi ciddi bir dezavantaja dönüşmektedir. Evlerin çok eski, 

ortak kamusal yaşam alanlarının yok denecek kadar az ve nüfusun aşırı olması da 

diğer mekansal etkiler olarak sıralanabilir. Son olarak söylemsel boyut vardır. Bu ise 

mekanın toplumsal etkileriyle iç içe geçmiştir. Hiçbir suç veya şiddet eylemine 

bulaşmamış olsa dahi Tarlabaşı’nda ikamet eden Kürtlere dair, kapkaççı, gaspçı, 

terörist ve uyuşturucu satıcısı oldukları, hiç değilse ahlaksız, tembel ve bölücü 

duygulara sahip oldukları önyargısı vardır (Yılmaz, 2008: 136-141). 

Son olarak sınıf-altı kavramının yoksulluk kültürü kavramına benzer şekilde 

taşıdığı riskten bahsetmek yararlı olacaktır. Nasıl ki yoksulluk kültürü kavramı, 

yoksulları toplumun orta ve üst sınıfı tarafından nefretle ya da küçümsemeyle bakılan 

bir dünyanın yaratıcıları olmakla suçlayan ve soysal politikaları bu düşüncenin 

etkisiyle, yoksullar aleyhine değiştiren bir anlam dünyasının oluşmasına yardımcı 
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olduysa; sınıf-altı kavramı da benzer düşüncelerin ortaya çıkmasına kavramsal olarak 

altyapı hazırlamıştır. Sınıf-altı kavramı, ortaya çıkışından bir süre sonra egemen 

medya tarafından sıklıkla kullanılarak, özellikle ABD’de, vergi mükelleflerinin 

vergilerinin boş yere, “asalak”, “ahlaksız”, hatta suça yatkınlığı ölçüsünde “tehlikeli” 

bir kesime aktarıldığı imajı için kullanılmıştır. Bu sayede refah politikaları ve sosyal 

güvenlik harcamalarında kesintiler sağlamak için neoliberal politik amaçlara hizmet 

etmiştir (Özbudun, 2002: 57). Türkiye’de ise medyada sınıf-altı kavramının bu 

olumsuz çağrışımı yerine “varoş” kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz. Genel 

kullanımı itibariyle ve imlediği toplumsal kesimler açısından varoş ya da varoşlarda 

yaşayan insanlar, sınıf-altı olarak teorikleştirilen yoksullarla aynı gibi durmaktadır. 

Tarlabaşı araştırmasından da anlaşılacağı üzere kentler, Türkiye’de yaşanan 

yoksulluğun bir yandan yeni görünümlerini oluşturup, ifşa ederken, bir yandan da 

yoksulluğun içsel ve gündelik işleyiş mekanizmalarını derinden etkilemektedir. Bu 

bağlamda, günümüz yoksulluğunun tam olarak anlaşılabilmesi için kentsel ve 

mekansal yapıların ve bunların aktörlerle kurdukları tikel ve toplumsal ilişkilerin 

anlaşılması önemlidir. Yoksulluk, kendi başına deneyimlenen bir olgu olmaktan, 

kentsel mekanda, zenginlikle ilişki ya da dışlanma düzeyinde kurulan bir hayatta 

kalma stratejisi haline gelmektedir.  
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II. BÖLÜM 

A. MODERN KENT MEKANI VE YOKSULLUK 

a. Mekan 

Bu çalışma için yoksulluğun kentsel mekanda nasıl ortaya çıktığının tarihsel 

ve iktisadi görünümünün yanında, bunun gündelik yaşam pratikleri ve kültürel 

etkilerini anlamak ve Türkiye sinemasında dönemin kentsel yoksulluğunun hangi 

politik ve kültürel düzeylerde incelendiğini keşfetmek yararlı olacaktır. Bu 

araştırmayı yaparken, kapitalizmin jeopolitik olarak eşitsiz dağılıma zorlayan 

yapısının ve aşırı birikimin çeşitli mekansal arayışlarla çözülmeye çalışılmasının 

kentsel dönüşme biçimlerini belirlediğini hatırlamak gerekir. Özellikle İstanbul gibi 

belirli bir tarihsellik barındıran, bunun yanında döneminin küresel kapitalist tüketim 

merkezi olmaya aday bir kentteki insan ilişkilerinin, sermaye birikim süreçlerinden 

nasıl etkilendiği ve bunun sinemasal göstergelerinin nasıl kurulduğu öncelikle bir 

mekan kavramsallaştırmasıyla anlaşılabilecektir.  

Ancak insan eylemi, içinde gerçekleştiği bağlamdan bağımsız 

düşünülemeyeceğinden, toplumu sadece bir oluş olarak görmek yerine, toplumsal 

varlığın belirli bir tarihsel anda ve mekandaki işleyiş mekanizmalarını kavramaya 

çalışmak önem kazanmaktadır. İnsan, bir yandan eylerken,  diğer yandan da 

toplumsal ve ekonomik yapıların etkisiyle mücadele eder ya da onları yeniden kurar. 

Bütün bu süreç mekansal oluşumların sonucu ya da nedeni olarak değil, mekanı 

üreten tarihsel ve toplumsal akışın özneyle kurduğu ilişkinin sonucu olarak ortaya 

çıkar. Işık’ın da (1994: 14) belirttiği gibi, mekanın önemi; özneyi 

kavramsallaştırırken, mekanın bu özne tarafından belirlenmekle birlikte, öznenin 
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hem bilinci hem de eylemi üzerinde önemli etkileri olduğunu kabul eden ontolojik 

bir konumla açıklanabilir.     

Kapitalizm, toplumsal yeniden üretime ilişkin maddi pratik ve süreçlerin hep 

değiştiği devrimci bir üretim tarzı olduğundan, mekanın nesnel özellikleri ve bunun 

yanında anlamı da değişir (Harvey, 2006: 230). Kapitalizmin krize düştüğü anlar, bir 

yandan üretimin yeniden örgütlenmesi için çeşitli coğrafik arayışlara yol açarken, 

diğer yandan da kendisini ve toplumun mekansal örgütlenmesini bu alanlarda 

yeniden şekillendirir. Fakat burada mekanın örgütlenme şeklinin toplumsalı 

şekillendirdiği gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. Bu Urry’nin (1999) de yerinde 

bahsettiği gibi mekanın fetişleştirilmesine (1999: 96) yol açabilir. Mekan, içine 

yerleşen maddi nesnelerden bir biçimde ayrı, mutlak bir kendilik olarak 

görülmemelidir. Nesnelerin aldığı farklı mekansal ilişkileri ayırt etmek için mesafe, 

süreklilik, arasındalık, kapsama gibi terimleri kullanmak yerinde olacaktır. Farklı 

alanlar, kasabalar, tarımsal bölgeler, kentler, alışveriş merkezleri, ticaret alanları, 

sadece belirli bir mekansal yapının öğeleri ve insan etkinliğinin dışarıdan 

belirleyicileri değildir (Urry, 1999: 97). Bu mekanlar toplumsaldır ve toplumsal 

olarak belirli üretim süreçleri etrafında üretilmiştir ve yine bu süreçlerle birlikte 

toplumsal olarak yeniden üretilirler. Bu nedenle toplum içinde belirli anlamlara 

bürünmüş nesnelerden ve bu tür nesnelerin karşılıklı bağlı oldukları karakteristik 

biçimlerden ayrılamazlar (Urry, 1999: 97). Mekansal olan, toplumsal olandan 

ayrılamaz. Mekan kendi içsel yapısıyla değil, kendine içkin olan özel nitelikteki 

nesnelerin anlamları dolayımıyla etkide bulunur. Fakat bu nesneler de tarihseldir ve 

mekanı dönüştürme kapasitesini haizdir. Ayrıca nesneler arası ilişkilerin yapısı ve 

buraya kapitalizm bağlantılı sızmalar, mekanın doğasını politik-ekonomik ve estetik 



51 
 

anlamda etkileyebilir. Urry’e (1999) göre, mekan tek başına genel etkiler taşımaz ve 

mekansal ilişkilerin önemi de söz konusu toplumsal nesnelerin özel karakterine 

bağlıdır. Mekansal ilişki genel bir etkiyle sınırlandırılamaz ve sadece toplumsal 

nesnelerin belirli ayırt edici özellikler ya da güçler taşımaları nedeniyle etkide 

bulunur. Urry’e göre (1999)“Yalın mekan yoktur, sadece farklı türden mekanlar, 

mekansal ilişkiler veya mekansallaşmalar vardır” (Urry, 1999: 97). İnsanlar ve 

nesneler arasındaki üretim, değişim ve tüketim gibi faaliyetlerin organizasyon yeri 

olarak mekan, bir yandan kapitalist ilişkiler kucağında gelip geçiciliğin, diğer yandan 

ise modern seçicilik etrafında sahip olmanın yeri olarak işlev görür. Böylece mekan, 

anlam bütünlüğünü modern gündelik yaşamın ürettiği nesneler ve bunlara kapitalizm 

tarafından yerleştirilen sınırları belirlenmiş insani ilişkiler üzerinden kurar. Özellikle 

sermayenin kentlere duyduğu tüketimsel ihtiyaç bağlamında (kentsel) mekan, hızlı 

bir değişmenin ve yeniden şekillenmenin toplumsal görünümlerini üzerinde en çok 

taşıyan alan olur. Kentler yoğun bir şekilde sermayeyi kendilerine çekebilmek için 

yarışırken, mikro mekanlar da buna ayak uydurmak için sürekli bir yenilenme ve 

kapitalist ilişkilerle bağlarını sıklaştırma mücadelesine girerler. Böylece turizmin, 

finans sektörünün, ticaret akışının ve tüketim merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 

mekanlar yeniden inşa edilir, gündelik yaşam ve toplumsal işgücü bu doğrultuda 

düzenlenir. Aynı zamanda mekanı meydana getiren nesnelerin ve insan ilişkilerinin 

içeriği ideolojik olarak da düzenlenir. Kasabadaki bir tarihi müzenin ya da bir anıtın 

anlamı, tarihselliğinden ve geleneksel içeriğinden koparılarak, ne kadar turist 

çekebileceği ve bölgeyi ne kadar kalkındırabileceği üzerinden kurulur. Görüldüğü 

üzere mekan kendi başına ideolojiyi ve maddi dünyayı belirleyemez, fakat 

kapitalizmin işleyişine dair ekonomik dolayım bütün bu süreçlere sızarak, hem 
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toplumsal yeniden üretimi hem de insan ilişkilerinin yapısını kendi evrenine 

sıkıştırabilir.       

Cassirer (1997: 59-61; Harvey, 2003: 32-38) üç temel mekansal varoluş 

kategorisi belirler. Birincisi organik mekan: Genetik olarak aktarılıyormuş gibi 

görünen, yani biyolojik olarak belirlenen mekansal deneyimle ilgilidir. İkincisi, 

algısal mekan: Her türlü duyu deneyiminin nörolojik senteziyle ilgilidir. Bu sentez, 

çeşitli duyuların belirtilerinin uzlaştığı bir mekansal deneyime karşılık gelir. Algısal 

mekan öncelikle duyular yoluyla yaşanır fakat bunun nereye kadar olan kısmı 

kültürel şartlar tarafından belirlenir, bu tam olarak net değildir. Üçüncü olarak ise 

soyut bir mekansal deneyim olan simgesel mekan vardır. Burada mekan, mekansal 

boyutları olmayan simgesel betimlemeler yoluyla dolaylı olarak yaşanır. Bu üç 

mekansal düzey birbiriyle bağlantılıdır ve bireyin bilişsel durumuyla kendini içinde 

bulduğu toplumsal düzey arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olur. Cassirer’in 

açıklamasında önemli olan nokta, mekanın bireysel gelişime etkisinin ve bunun 

toplumsal kurumlarla bağlantısının hangi kavramsal araçlarla açıklanabileceğini bize 

sunmasıdır. Mekansal koşulların birey tarafından nasıl algılandığı ve mekanın 

toplumsal içeriğinin “ne”liğine dair bilginin birey tarafından hangi aşamalar 

sonucunda oluşturulduğu Cassirer’in açıklamalarında önem kazanır. Bu anlamda, 

toplumsal mekan, bireyin etrafını çevreleyen mekansal simgeciliğe tepkilerinin, 

duygu ve tasavvurlarının oluşturduğu bütündür (Cassirer, 1997: 59-61; Harvey, 

2003: 32-38). 

Toplumsal mekanın birey tarafından bu şekilde algılanması maddi mekana 

dair pratiklerin de farklı şekillerde kurulmasına yol açar. Lefebvre’e göre, (1998: 38-

39; Harvey, 2006: 246-247) mekansal pratikler üç boyutta oluşur. İlk olarak, maddi 
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mekansal pratikler, mekan içinde ve aracılığıyla üretimi ve yeniden üretimi 

sağlayacak biçimde gerçekleşen fiziksel ve maddi  akış, aktarma ve etkileşimleri ele 

alır. İkincisi ise, mekan gösterimlerinin, ister günlük sağduyu diliyle, ister mekansal 

pratiklerle uğraşan akademik disiplinlerin diliyle olsun, maddi pratikler hakkında 

konuşulmasına ve bunların anlaşılmasına olanak kazandıran bütün göstergeler ve 

anlamları kapsamasıyla ilgilidir. Son olarak, gösterim mekanlarının, mekansal 

pratikler için zihinsel icat işlevini yerine getirdiğini belirtir. Lefebvre, Cassirer’e 

benzer şekilde, bu üç boyutu yaşanan, algılanan ve hayal edilen boyutlar olarak 

niteler. Bunlar arasındaki diyalektik ilişki sayesinde, mekansal pratikler tarihsel 

olarak anlamlı bir okumaya tabi tutulabilir. “Gösterim mekanları yalnızca mekan 

gösterimlerini etkileme yönünde değil, aynı zamanda mekansal pratiklere ilişkin 

maddi bir üretici güç işlevi görme potansiyeline sahiptir” (Harvey, 2006: 247). 

Mekanın simgesel ya da hayal edilen boyutu, onun organik boyutunu aşarak, 

mekanın yeniden organize edilmesini ve yaşamsal araçların bu simgesellik üzerinden 

tasarlanmasını sağlar. Bu aslında kapitalizmin, yeni tüketim ilişkilerini simgesel 

olanın üzerinden kurmasıyla ilişkilidir. Tüketimin kendisi, mekanın anlamı üzerinden 

kurulan bir değer kategorisi haline gelmeye başlamıştır. Ürünün simgesel değerine 

bir de, onun satın alındığı ya da tüketildiği mekanın simgesel değeri eklenmiştir. 

Yeni AVM’ler, mekanın, söz konusu simgesel boyutuna örnek teşkil ederken; 

kentsel mekanın yirminci yüzyılın sonlarında iyice parçalı hale gelmesi ve 

geçişkenliklerin azalması, mekanın simgesel değerinin sınıfsal anlamda meydana 

getirdiği kullanım ayrılıklarını anlamak açısından önem kazanır.         

Mekana ilişkin insan deneyiminin bu yönü aslında modern hayatın gündelik 

pratiklerinin içine sinmiş birçok noktayla bağlantılıdır. Gündelik olmayan ve 
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gündelik olan arasındaki yavaş ve derin kopuş, böylece ekonomi ile dolaysız ve 

doğrudan ilişkiler arasında, yapıt ve ürün arasında, özel ile kamusal arasında 

meydana gelen kopuş, mekansal pratiklerin yeniden oluşturulmasında önemli bir rol 

oynar. Ayrıca üslubun yerini kültürün, sanat için sanatın alması, insan-doğa ayrılığı, 

sinyallerin simgeleri ve simgecikleri bir kenara itmesi, cemaatin dağılması ve 

bireyciliğin yükselişi, kutsallığın ve lanetin güçten düşmesi fakat ortadan 

kalkmaması, işbölümünün ivme kazanması, ancak bu sürecin bir birliğe duyulan 

nostaljiyle ve parçalanmanın ideoloji yoluyla telafi edilmesiyle baş başa ilerlemesi 

(Lefebvre, 2007: 50-51) günümüz kent yaşamının mekansal yapısının içeriğini 

belirleyen unsurlar ve kapitalizmin yeni kültürel oluşumları olarak gözükmektedir. 

Mekansal pratiklerin toplumsal yaşamdaki etkililikleri ancak içinde yer aldıkları 

toplumsal ilişkilerin yapısından kaynaklanır. Mekansal pratikler anlamlarını sınıf, 

cinsiyet, cemaat, etnik grup, ırk temelindeki toplumsal ilişkilerden alırlar ve 

toplumsal eylemlilik içinde ya tüketilir ya da değişikliğe uğrarlar. Bu bağlamda söz 

konusu unsurlar, kapitalist toplumsal ilişkiler ve zorunluluklar çerçevesinde 

düşünüldüğünde (Harvey, 2006: 250) anlamlı olabilir ve mekansal deneyimin 

kültürel kodlarla etkileşimini açıklayabilir. 

b. Kent 

Modern bir mekan olarak kent, içinde toplumsal süreçle mekansal biçimin 

sürekli etkileşim halinde olduğu karmaşık, dinamik bir sistem (Harvey, 2003: 48) 

olarak kabul edilebilir. Kent mekanının, modernizm sürecinde ve geç kapitalizm 

çağında ne gibi işlevler üstlendiği birçok açıdan tartışma yaratmış bir konudur. 

Kentlerin ortaya çıkmaya başlaması en genel ifadeyle, üretim tarzındaki 

dönüşümlerle gerçekleşmiştir. Fakat üretim yapısındaki bu değişim, kentsel gelişim 
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tarihiyle birlikte, kentsel yaşam ya da kent kültürü denilen tüm öğelerin de sürekli 

farklılaşmasına neden olmuş, yeni bir kentli tipi, davranış normları ve kentlilik 

bilinci de ortaya çıkmıştır (Laçiner, 1996: 10). Kentsel mekan, bir yandan modern 

vaatlerin, özgürleştirici idealin ve teknik bilginin gelişme yeri olurken, diğer yandan 

kapitalizmin tarihsel varlığının ve sınıf mücadelesinin de yuvası olmaya devam 

etmiştir. Bu bağlamda kentin anlamı tekil olarak kurgulanamaz. Onun anlamı, sınıf 

mücadelesi içinde farklılaşan ve çelişen çıkarlar doğrultusunda çoğuldur. Fakat aynı 

zamanda kentin egemen anlamı, iktidarda olanın yalnızca fiziksel oluşuma dair olanı 

değil, kentin tüm bileşenlerine müdahale edebilme erkini elinde tutmasından dolayı 

tektir. Kentin çoğul anlamını sağlayan işte bu tekil iktidar alanına karşı verilen 

mücadeledir (Ocak, 1996: 33). Bütün bu iktidar ilişkisi de kapitalizmin mekana ve 

kentsel bütüne bakışı tarafından organize edilir. Kapitalizm, kentlerin doğuşuna 

yataklık eden üretim sisteminin günümüzdeki şekli olarak, kentleri bazen parçalara 

ayırarak, bazen kendi aralarında rekabet etmelerini teşvik ederek, bazen de salt ucuz 

üretimin organizasyon şekli olarak yeniden düzenler. Lefebvre’e göre (akt. 

Gottdiener, 2001) kapitalizmin bunca yıldır kendini yaşatabilmesi mekanı kullanışı 

ile ilgilidir. Kapitalizm üretim tarzının gerektirdiği toplumsal üretim ilişkilerini 

sürekli bir temelde yeniden üretebilmiştir. Kendisi için sürekli farklı mekanlar 

yaratarak, yeniden üretim yoluyla egemenliğini kalıcı kılmıştır. Lefebvre’e göre 

(2001), ailece gerçekleştirilen biyolojik yeniden üretim, işgücünün yeniden üretimi 

ve üretimin toplumsal ilişkilerinin yeniden üretimi, toplumsal mekanın eylemi 

sayesinde bir arada tutulur ve bütünlük durumunda kalır. Üretim ilişkilerinin, 

kapitalist sistemin sürekliliğini sağlayan yeniden üretimi, yığılma etkilerine bağlıdır 

ve mekansal biçimde gerçekleşir. Kapitalizmin bütün ilişkileri, kentsel mekanda 
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yeniden üretilmekte ve kentsel mekanın düzenlenmesi yoluyla kapitalizm ayakta 

kalabilmekte ve gelişebilmektedir (akt. Gottdiener, 2001). Böylece kent, 

modernleşme süreci içerisinde kapitalist gelişim dinamikleriyle paralel tarihsel 

aşamalar kaydetmektedir. Kapitalizm büyük oranda kentsel yapıları, krizlerini aşmak 

ve sermayenin akışkanlığını artırmak için kullanırken aynı zamanda, işgücünü de, 

kentsel dönüşüm süreçleriyle birlikte yeniden organize etmektedir. Tarım 

politikaları, göç, kentlileşme ya da kentte ötekileşme, yeni tüketicilik ve işçileşme 

süreçleri, kapitalizmin, kent mekanını, kendini yeniden üretmek için nasıl 

kullandığının ipuçlarını verir. Kentlerdeki gündelik hayat, kapitalizmin kendi işlevsel 

süreçleri için yarattığı mekansal boyutun dolayımından geçerken, bu sürecin 

sonuçlarına dair muhalefet mekansalın farklı kullanım pratiklerine açılabilmesi 

oranında elverişli hale gelir.  

Günümüzde yoksulluğun ciddi boyutlarda deneyimlendiği bir mekan olarak 

kenti anlayabilmek için kentleşmenin toplumsal kuruluş tarihi önem kazanmaktadır. 

Tekeli ve Gülöksüz (1989) bu süreci dört önemli dönüm noktası üzerinden 

kavramsallaştırırlar. Birinci dönüm noktası insanların mekanda bir noktaya 

yerleşmesidir. Burada salt dağınık köylerden meydana gelen bir yerleşme sistemi söz 

konusudur. İkinci dönüm noktası (sanayi öncesi) kentin doğuşu olarak adlandırılır. 

Kentin doğuşu bakımından hem tarımsal üretim teknolojisinde, hem de tarım dışı 

üretim teknolojisinde belirli bir düzeyin aşılması ön koşul olduğu kadar, gelişmiş bir 

güç yapısının ve sosyal örgütlenmenin bulunması da gerekir (Tekeli ve Gülöksüz, 

1989: 1225-1226).  Sanayi öncesi kentin ekonomisinde çok az farklılaşma ya da 

uzmanlaşma vardır. Zanaatkarlar kimi loncaların ve topluluk kurallarının sınırları 

içinde, genelde işlerini evlerine ya da yakınlardaki küçük bir dükkana taşıyarak, 
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çalışma koşulları ve üretim yöntemleri üzerinde doğrudan bir denetime sahip 

olurlardı (Sjoberg, 2002: 41). Sanayi öncesi kentlerde toprak mülkiyeti, lonca 

mülkiyeti olarak adlandırılan el zanaatlarının feodal örgütlenmesinden oluşuyordu. 

Tek tek zanaatçılar tarafından azar azar biriktirilen küçük sermayeler ve durmadan 

artmakta olan nüfus içinde bunların sayılarının değişmezliği, kentlerde de, köydekine 

benzer bir hiyerarşi doğuran kalfalık ve çıraklık ilişkilerini geliştirdi. Zümreleşme 

çok belirgindi fakat kırda prensler, soylular, din adamları ve köylüler biçimindeki ve 

kentlerde de usta, kalfa, çırak ve az sonra da pleb biçimindeki ayrışma bir yana 

önemli bir işbölümü olmadı (Marx ve Engels, 2008: 43). Üçüncü dönüm noktası ise, 

sanayi kentinin ortaya çıkmasıdır. Sanayi kentleri ilk olarak İngiltere’de, manifaktür 

üretim aşamasından büyük sanayi üretimine geçilmesiyle ortaya çıkar. Sanayi kenti 

yalnızca tarım dışı üretimdeki gelişme sonucuyla değil, aynı zamanda tarımsal 

yapının çözülmesi, büyük köylü kitlelerinin kente göç etmeye hazır hale gelmesi ve 

tarımın daha büyük orandaki kentli nüfusu besleyebilecek bir verimlilik düzeyine 

erişmesiyle birlikte oluşacaktır (Tekeli ve Gülöksüz, 1989: 1227). Kent, endüstri 

dünyasının en göze çarpan dış simgesi olmuştur. Ondokuzuncu yüzyıl kenti 

dendiğinde aşırı kalabalık bir yer ve teneke mahalleler anlaşılmalıdır. Kent hızla 

büyüdükçe kalabalık da artmaktadır. Ufak çaplı sağlık reformunun ve planlamanın 

varlığına karşı, kent nüfusu artmaya devam eder ve ne sağlıkta ne de ölüm oranında 

bir iyileşme olur (Hobsbawm, 2005: 228-231). Kentlerdeki bu hızlı büyüme sadece, 

kentli nüfusun dev fabrikalardaki imalatla aşina olduğu yerlerde ortaya çıkmıyordu. 

Aksine asıl artış geniş ölçekli sanayiye pek sahip olmayan büyük şehirlerde 

gerçekleşiyordu ve buralarda nüfusun bakımı için kullanılan yöntemler artık 

işlevsizleşmeye başlıyordu. Diğer taraftan ise hayatta kalanlar, kır yaşamından büyük 
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ölçüde farklı olan bu hayata kültürel ve ekonomik olarak uyum sağlama 

uğraşındaydılar. Kente akın edenlerin çoğu genç ve bekardı. Yüzyıl ilerledikçe ve 

tarımsal altüst oluş kent dışında geniş alanlara yayıldıkça, göç eden kesim daha köklü 

ve birleşik aile birimi şeklini alıyordu (Sennett, 2010: 176-177). Bu sırada kapitalist 

üretim biçiminin varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için gerekli davranış, tutum ve 

ideolojik öğeler yeni “kent kültürü” içinde yaratılıyordu.  Dördüncü dönüm noktası 

ise metropolitenleşme sürecidir. Bir kent metropolitenleşme sürecine girdiğinde, bu 

kentte yerleşmiş denetim kurumlarındaki rutinleşmiş yönetim hizmetleriyle sanayi, 

anakentten “uydu kent”, “yeni kent” gibi adlar alan çevre kentlere kaymaktadır 

(Tekeli ve Gülöksüz, 1989: 1228). Günümüzde metropollere, küreselleşme ile 

yerelleşme arasındaki çatışmalar damga vurmaktadır. İki karşıt dünya bir arada 

bulunmaktadır. Bir yanda küresel bir toplum, bir yanda da “kendi içinde 

parçalanmayla, sınırlarının keskin bir şekilde çizilmesiyle ve benzer başka bölgelerle 

iletişimin düşük seviyede olmasıyla tanımlanan çok çeşitli toplumsal dünyalar” 

bulunmaktadır (Berner, 2010: 140-141). Metropol bir şehir olarak İstanbul’un 

günümüzdeki yapısal durumu bu iki karşıt dünyayı içinde barındırır. Tezin Türkiye 

kısmında daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak olan bu yapıda İstanbul, bir yandan iç 

göçle ortaya çıkan yerel mahallelerden, diğer yandan da özellikle 2000’lerle birlikte 

küresel kent olma isteğiyle üretilen yeni ve lüks mekanlardan oluşan bir görünüm arz 

eder.  

c. Kapitalist Kent        

Kentin kapitalizmin tarihsel gelişiminde özgün bir rol oynadığı düşüncesi 

Marks ve Weber’in toplumsal analizlerinde de yer almıştır. Marks ve Weber, 

kapitalist toplumda kent sorunsalının, tüm toplumsal ilişkileri oluşturan faktörler 
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bağlamında irdelenmesi gerektiği görüşündedirler. Her ikisinde de kent sebep olarak 

değil, kimi toplumsal gelişmelerin yer aldığı alan olarak değerlendirilir. Kent, 

toplumsal yapı içinde oluşan değişikliği açıklamak için bir analiz nesnesi işlevi 

görür. Marks’ın analizinde kır-kent ayrımı işbölümüne dayanmaktadır (Aslanoğlu, 

1998: 57). “Tarımda, köylülerin kendi el zanaatlarına ek olarak gelişen küçük parçalı 

işletmecilik, işbölümünü daha da güçleştirmişti; sanayide, her zanaat kolunun kendi 

içinde katiyen işbölümü yoktu ve birbirleri arasında ise pek azdı” (Marx, 2008: 43). 

Marks, Ortaçağ’da tüccarların kurdukları ticari bağlantılar ile kentlerin kırdan 

farklılaşmalarının gündeme geldiğini belirtir. Dönemin kentleri arasındaki ilişki, 

üretim ve ticaret arasındaki ayrım, sanayi kentleri arasında yeni bir üretim 

farklılaşması yaratmıştır. Yeni gelişen sanayi kentleri, feodalizmin aşılıp, kapitalizme 

geçişin nedeni olmasalar da bunun nasıl oluştuğunun biçimsel ifadesidir. Weber’in 

analizlerinde ise kent, ideal tip olarak ele alınmıştır. Kent, içinde yaşayanların 

tarımdan çok ticaretle uğraştığı yerdir. Siyasi değişken ise, kentlerin göreli özerklik 

durumlarıdır. Kent, feodalizmden kapitalizme geçişte, ussallığın, vatandaşlık 

haklarının, kapitalist girişimcinin geliştiği mekan olarak önemlidir (Aslanoğlu, 1998: 

57-58). Marks için kent, sınıf mücadelesinin ve komünizme giden sürecin önemli bir 

evresiyken, Weber için daha çok bürokrasinin ve demokratik kurum ve bilincin 

oluştuğu yerdir.     

Sosyolojinin kentleşmeye ilgi duyması ve bu alana dair yazıların ortaya 

çıkması aslında ondokuzuncu yüzyılın hızla büyüyen sanayi kentlerine kadar 

götürülebilir. Viktorya çağı düşüncesinin ve yazınının önemli bir kısmında ağırlığını 

hissettiren kent karşıtlığı ve kır yaşamının romantize edilmesi yaygın olarak 

sürmüştür (Marshall, 2005: 397). Marks ise insan türünü “hapsolmuş kent hayvanı” 
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ve hapsolmuş köy hayvanı” olarak ikiye ayırmıştır. Marks’a göre köydeki insanlar, 

kente ve kentin ileri teknoloji ve kültür adına temsil ettiği her şeye ihtiyaç duyarlar. 

Ancak aynı şekilde kentte yaşayanlar da, insan olmanın itibarını tam olarak 

tadabilmek için köye, köyün temiz havasına, insana ilham veren manzarasına ve 

hatta toprakla uğraşmaya ihtiyaç duyarlar (akt. Ollman, 2006: 40-41).  

Yirminci yüzyılın başlarında ise Chicago Okulu üyelerinin kent ekolojisi 

üzerinden yaptıkları çalışmalar, 1960’lara kadar etkisini sürdürmüştür. Bu 

yaklaşımda kentleşme, nüfusun belli yoğunluğun ve belli büyüklüğün üstündeki 

yerleşmelerde toplanması olarak ele alınmakta ve bu nüfusun tarım dışı faaliyetlerde 

bulunuyor olması, heterojen olması gibi özelliklerle tanımlanmaktadır. Diğer yandan 

kentte yaşamaya başlayan insanlar “kent kültürü” denilen davranış ve tutumları 

benimseyerek kentlileşmeye başlamaktadır. Uzmanlaşmanın geliştiği bu heterojen 

nüfus kişisel olmayan ilişkiler içindedir ve çıkar dengesine dayanan ilişkiler ağı 

içerisinde kentlerde yaşamaktadır (Tekeli, 2008). Chicago Okulu kent sosyolojisinde 

önemli ampirik araştırmaları kışkırtmış fakat 1960’lara gelindiğinde bu 

paradigmanın çözülmeye başlandığı gözlenmiştir. Yapılan birçok araştırma kent 

mekanı ile özgül yaşam tarzları arasında zorunlu bir bağın kurulamayacağı yönünde 

sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu yaklaşım, kentlerin fiziksel özelliklerini 

şeyleştirip, bütün bir kentleşme ve sanayileşme aşamalarını toplumsal süreçlerin 

sonuçları değil, nedeni olarak gördüğü için de tartışmaya açık hale gelmiştir 

(Marshall, 2005: 397; Aslanoğlu, 1998). 

Kent sosyolojisinde kapital birikim süreçlerine göre kenti analiz eden 

yaklaşımlar 1970’lerde gündeme gelmeye başlamıştır. 1970’lerde ortaya çıkan 

ekonomik kriz ve sermeyenin uluslar arası bir nitelik kazanması bunda etkili 
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olmuştur. Bunlardan Castells’in yaklaşımında mekan ile sosyal süreçler arasındaki 

ilişki birebir hale getirilerek mekansal birim-sosyal birim tanımlaması yapılmaktadır. 

Castells, kenti tanımlarken kolektif tüketim kavramına başvurmakta ve kentsel 

sistemin (Althusser’in kuramsal yaklaşımına paralel olarak) ekonomik-siyasal ve 

ideolojik olarak üç düzlemden oluştuğunu ve belirleyicinin ekonomik alt yapı 

olduğunu söylemektedir (akt. Aslanoğlu, 1998: 62-63). Castells’e göre kent, 

işgücünün yeniden üretiminin mekansal birimidir. İleri kapitalist toplumlarda mekanı 

yapılayan süreç, işgücünün basit ve genişletilmiş yeniden üretimine ilişkin olandır. 

Kentsel pratik ise, söz konusu yeniden üretim sürecinin bütün olarak toplumsal yapı 

ile bütünleşmesini anlatır. Firmalar, üretim sürecine göre ne ise, kentsel birim de 

yeniden üretim sürecine göre odur. Bu nedenle kentsel birim yalnızca olayların 

geçtiği bir “yer” değil, toplumsal yapı üzerindeki belirli etkilerin kaynağı olarak 

değerlendirilebilir (akt. Gottdiener, 2001). Teorisinde devletin kentsel birim 

üzerindeki etkisine de yer veren Castells, tekelci kapitalizmin baskın hale geldiği 

yirminci yüzyılın ikinci yarısında, emeğin maliyetinin giderek devlete kaydığını, 

sermaye için karlı olmayan, ancak emeğin yeniden üretimi için olmazsa olmaz 

nitelikteki sağlık, eğitim, konut, ulaşım gibi alanların devletin sorumluluğuna 

girdiğini belirtmektedir (akt. Şengül, 2001: 17). Toplumun öncelikle üretim 

süreçleriyle belirlendiği doğru kabul edilirse, ikincil bir çelişki olarak ortaya çıkan 

kolektif tüketim, toplumsal örgütlenmede önemini artırır. Bunun sonucunda, kamu 

kaynakları yalnızca üretim ve tüketim süreçleri için gerekli olmakla kalmaz, aynı 

zamanda gelişen toplu taleplere de yanıt verir. Sermayenin mantığının çeşitli ve 

gerekli talepleri karşılamaya uygun olmaması, devletin kararlı bir şekilde ortak 

tüketim araçlarının üretim, dağıtım ve yönetimi ile bu hizmetlerin mekansal olarak 
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örgütlenmesine müdahale etmesine neden olmuştur (Castells, 1997:  212). Castells, 

gelişmiş kapitalist toplumlarda oluşan ve sık sık “kentsel sorun” olarak ifade edilen 

toplumsal farklılaşmanın yeni biçimlerinin, özellikle ekonomik düzeyde ve “kolektif 

tüketim” alanında oluşmaya başladığını söylemektedir. Dolaylı ücretin önemi 

(doğrudan işverenden gelmeyen, sosyal ödenekler aracılığıyla elde edilen) göreli ve 

mutlak olarak artmakta; aynı zamanda üretim ve tüketimin teknolojik yoğunlaşması 

ve toplumsallaşma nedeniyle bireylerin yaşam koşullarını nesnel olarak birbirine 

bağımlı hale getirmektedir. Castells, sorunun yalnızca kentsel örgütlenme için 

mekansal formların basit bir şekilde düzene sokulması olmadığını, bununla birlikte 

hane halklarının günlük tüketim biçimlerinin ortak olarak ele alınması sürecinin 

yaşandığını belirtir. “Sorun yalnızca yaşam çerçevesinin bozulması değil, yaşam 

niteliğinin bozulmasıdır ki bu da fiziksel çevreden çok yaşam biçimi ya da yaşamın 

kendi anlamı ile ilişkilidir” (Castells, 1997: 27-28). Castells’e göre kentsel değişme, 

metropolitenleşme ve altkentleşme süreçleriyle birlikte meydana gelmektedir. 

Metropolitenleşme, nüfus ve kentsel sermayenin mekanda yoğunlaşmasıdır. 

Altkentleşme süreci ise, sanayi birimlerinin ve iş alanlarının merkezden 

uzaklaşmasıyla orta sınıfın ve kalifiye işçilerin hareketliliği ile ortaya çıkmaktadır. 

Bu süreçte, kent merkezinde terk edilen konutlar küçük birimlere ayrılmıştır. Söz 

konusu konutlar alt sınıflara ayrılmıştır ve evler giderek bakımsızlaşmış, kent 

merkezi yoksullaşmaya başlamıştır. Altkentleşme sürecinin çevreye doğru olan 

yönünü ise, buralarda konut sahibi olabilmenin ancak kredi mekanizmalarıyla 

mümkün olması ve buna bağlı olarak sürekli bir işe duyulan ihtiyaç oluşturmaktadır 

(Aslanoğlu, 1998: 64 ). 
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Lefebvre ve Harvey’de ise Castells’ten farklı olarak, kent başlı başına bir 

analiz nesnesi olarak ele alınmamakta, birikim süreçlerini ilgilendirdiği ölçüde 

değerlendirilmektedir. Lefebvre, kent sosyolojisi yazınında ilk kez kent mekanı 

yerine salt mekan sözcüğünü kullanan kişi olmuştur. Lefebvre’e göre, Marks’ın 

tanımladığı kapitalist üretim ilişkileri ve üretim güçleri modern kentsel mekanda 

farklı bir boyuta ulaşmıştır. Kapitalist gelişme sürecinde sermaye, mekanı da bir 

meta haline getirmiş ve mekanın edilgen, coğrafi bir anlamın dışına çıkmasını ve 

işlevsellik kazanmasını sağlamıştır. Kapitalizm, malların mekansal yerleşmede 

üretildiği aşamadan, mekanın kendisinin kıt bir kaynak olarak üretildiği bir sisteme 

dönüşmüştür (akt. Aslanoğlu, 1998: 66). Kapitalizmin mekanı kullanma şekli, 

yaşamın içindeki canlı, farklılıkların var olduğu ve tanındığı yapıdan çıkartılmasını 

ve soyut bir tüketim nesnesi haline getirilmesini içermektedir. Kapitalizm için 

mekanın somut kullanım değeri değil, değişim değeri önemlidir. Lefebvre bir yandan 

kapitalist birikim süreçlerinin mekansallığını ve kapitalizmin mekanı içselleştirip 

soyut hale getirerek kullanmasını vurgularken diğer yandan bu tür bir mekansallığın 

sadece üretim ve dolaşım için değil, aynı zamanda yeniden üretim süreçleri için de 

geçerli olduğunun altını çizmektedir (akt. Şengül, 2001: 16). Kapitalizmin (kentsel) 

mekanı bu şekilde kullanması, gündelik hayatın düzenlenme şeklini ve gündelik 

pratiklerin yaşanma tecrübesini de büyük oranda değiştirmiştir. Lefebvre’e göre 

kapitalizmin ve gündelik hayatın bu şekilde örgütlenmesinin anlamlı görüngüsü yeni 

kenttir. Geleneksel kentin parçalanmasından bu yana, yeni kentte okunabilir olan ya 

da toplumsal metne kayıtlı olan, gündelik hayatın düzenlenmesi, bölümlere ayrılması 

ve zaman kullanımının kontrollü ve titiz bir biçimde örgütlenmesidir. Geliri ya da 

sınıfsal konumu ne olursa olsun, yeni kentin sakini, genelleşmiş proleter statüsüne 
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sahiptir (Lefebvre, 2007: 72). Kapitalizmin, mekanı salt değişim değeri olan bir araç 

haline getirmesi, modern toplumun bir yönüyle çözülmesini, gündelik hayatın 

edilgen bir aktörü olması yolunu açmıştır. Bu yönüyle (kentsel) mekan, toplumsal 

muhalefetin taşıyıcısı olma özelliklerini de yitirmeye başlamış gibi gözükmektedir. 

Mekanın bu şekilde soyutlaştırılmasıyla birlikte gündelik hayatın bir nesne haline 

gelmeye başlamasının sonucu olarak kapitalizm karşısındaki yıkıcı oluşumların 

ancak özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceği söylenebilir. 

Bunun ise söz konusu kentsel mekan içerisinde nasıl yapılacağı tartışmaya açıktır.         

Harvey’in kuramsal analizinde de kentsel mekanın önemi kapitalist üretim 

ilişkilerinin açıklanmasıyla ilgilidir. Harvey kentleşmenin sanayi sermayesine olan 

talebi arttırdığını belirtmektedir. Kapitalizm artık değer üretiminde krize girmiştir ve 

artık değer üretmek için çalışma saatlerini uzatmak ya da üretim araçlarına yatırım 

yapmak aşırı birikime yol açmakta, kar oranlarının düşmesine neden olmaktadır. 

Harvey, buna çözüm olarak sermayenin ikincil döngülerinin işletildiğini 

söylemektedir. Sermayenin ikincil döngülerine yapılan yatırımlar, inşa edilmiş 

çevreye diğer bir deyişle kentsel alana yapılan yatırımlardır. Fabrikalara, bürolara, 

konuta yapılan yatırımlar üretim ve tüketim için fiziksel çevre yaratılması açısından 

önemlidir. Sermayenin üçüncü döngülerine yapılan yatırım ise, bilim ve teknoloji 

alanında ve işgücünün yeniden üretimine yönelik sosyal harcama yatırımlarıdır (akt. 

Aslanoğlu, 1998: 68; akt. Şengül, 1994: 471). Kapitalist açısından birikim, 

genişlemeyi olanaklı kılan sermayeyi sağlayınca, bulunduğu yerde genişlemek ya da 

başka bir yerde şube açmak şeklinde iki tercihle karşı karşıya kalmasına neden olur. 

İlk kuruluşun bulunduğu alanda genişlemesinin getireceği sıkışıklığın maliyetinin 

zamanla artacak olması nedeniyle mekan üzerinde akıcılık bizzat sermayenin kendi 
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araçları tarafından teşvik edilir (Harvey, 2006: 264-265). Bu bağlamda Harvey’e 

göre asıl önemli strateji altkentleşmenin teşvik edilmesidir. İnşaat endüstrisine ve 

konut edinmek isteyenlere verilen ya da teşvik ettirilen çeşitli krediler ikincil 

döngülerin harekete geçmesini sağlamıştır. Bu da aşırı birikim krizini engellemiştir. 

Aslanoğlu’na göre (1998) Harvey, bu noktada Lefebvre’den ayrılarak, sermayenin 

ikincil döngülerine olan yatırımın, çelişkileri gerçekte çözmeyip bir başka döneme 

ertelediğini söyler. Sosyal hayatın kapitalist örgütlenmeyi sağlayacak şekilde yeniden 

üretilmeme sorunsalı, Harvey’in tanımladığı üçüncül döngülerde, yani iletişim 

teknolojisine yapılan yatırımlarla çözülebilecektir (1998: 69).  

Harvey’in kuramsal çerçevesinin Türkiye açısından önemi, 2000’lerde 

Türkiye’de sermayenin yoğun bir kentleşme hamlesine girerek ikincil döngülerine 

yatırım yapmasıdır. Sanayileşmenin kar oranlarının Türkiye’de de düşmesiyle, 

yatırım aracı olarak inşaat sektörü büyük bir ivme kazanmıştır. Ticaret ve hizmetler 

sektöründeki gelişmelerle kentlerde hızla artan yığılma ve endüstriyel kar oranlarının 

da düşüşe geçmesi kentleşme ve tüketim odaklı büyümeyi büyük ölçüde artırmıştır 

(Penpecioğlu, 2011: 64). Bu sürecin bir ürünü olarak kentsel mekan yeniden dizayn 

edilirken, özellikle kent merkezi ve çeperlerdeki bazı alanlar yeni ve lüks konut 

işgaline uğramıştır.   

      

B. KENTSEL MEKANIN DÖNÜŞÜMÜ VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK   

Keynesci dönemin refah politikalarının ardından kapitalizmin 1970’lerde 

girdiği kriz, sanayide post-fordist üretim biçiminden, kültürel hayatta postmodernizm 

olarak adlandırılacak yaşam biçiminin ya da ideolojinin oluşumuna dek hayatın her 
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alanında etkili olmuştur. Kentlerin değişmeye başlayan istihdam yapısı, yoksulluğun 

kentsel bir gerçeklik olarak toplumsal eşitsizliği ifşa etmesi ve genel olarak kentte 

farklı bir yaşamsal deneyimin (tüketim alışkanlıkları, zengin ve yoksulların büyük 

duvarlarla birbirlerinden tecrit edilmesi vb.) ortaya çıkması da bu sürecin tarihsel 

notları olarak yeşermiştir.  

Özellikle 1970 sonrası dönemde Batı’da ve azgelişmiş ülkelerin büyük 

kentlerinde istihdam yapısı ve sermayenin hareket şekli değişmeye başlamıştır. 

Karlılığın yüksek, yarışmanın sınırlı olduğu sanayi dallarında sermaye akışı 

hızlanmış ve ileri teknoloji kullanılan bu dallarda verimlilik hızla artmıştır. İleri 

teknoloji ve yüksek verimlilikteki bu dallarda çok sınırlı sayıda yeni işgücü istihdam 

edilebilmekte ve sanayi kesiminin toplam istihdam içindeki payı düşmektedir. 

Azgelişmiş ülkelerdeki düşük ücret ve niteliksiz emek gücü kullanan sanayi 

dallarıyla yarışmak istemeyen Batı kökenli firmalar, denetim ve tasarım işlevlerini 

kendi ülkelerinde tutmaya devem ederken, üretim faaliyetlerini bu ülkelere 

kaydırmaktadırlar. Aynı zamanda özellikle büyük kentlerde, küçük ölçekli, esnek, 

fordizm sonrası üretim biçimi altında denetimsiz, kayıt dışı, düşük ücretli göçmen 

istihdamı ile üretim yapmaya devam etmektedirler. Sanayi kesimindeki bu 

gelişmelere koşut olarak hizmet kesiminde istihdam belirgin bir biçimde artmaktadır. 

Bir yandan verimliliği hızla artan, üretim hizmetleri olarak adlandırılan ve yüksek 

eğitim ve nitelikli işgücü gerektiren, yüksek ücretlerin ödendiği sektörlerde 

çalışanlar; diğer yandan ise çoğunluğun oluşturduğu temizlik, taşıma, yemek gibi 

işlerde çalışanlardan oluşan bir kentsel yapı, sanayinin gerilemesiyle ortaya çıkmıştır 

(Ersoy, 2001: 35-36). Batı’da örgütlü işçi sınıfı değişen endüstriyel yapı sonucunda 

hizmet sektörüne kayıp, burada iş güvencesiz ve esnek çalışma saatlerinde istihdam 
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olurken; azgelişmiş ülkeler ucuz işgücü güvencesiyle ulus aşırı sermayenin yeni iş 

alanları olmaya başlamıştır. Böylece kentsel doku, bir yandan beyaz yakalı yüksek 

ücretli kesime yeni yaşam alanları yaratacak şekilde dönüşürken, diğer yandan 

toplumun hem üretim gücüne katkısı hem de tüketimden dışlanmışlığıyla ortaya 

çıkan yeni kentli yoksulları dışlayacak yapılar üretmeye başlamıştır. Türkiye ise 

sürecin iki yönünü birlikte deneyimlemektedir. Bir yandan İstanbul gibi 

metropollerde hizmet sektöründe çalışan beyaz yakalılardaki artış, diğer yandan da 

sanayi de ucuz işgücü kullanımı ve hizmet sektöründe çalışan vasıfsız eleman 

ihtiyacı 2000’lerde Türkiye’deki istihdam yapısının içeriğini oluşturur. 2000’li yıllar 

boyunca sanayi sektöründe yaşanan çok kısıtlı artış fakat bunun yanında hizmet 

sektörünün istihdam dağılımı içerisindeki payının yüzde elliye yaklaşması ve bütün 

bu sürecin formel yapılar tarafından oluşturulamaması, gelir adaletsizliğini ve sosyal 

dışlanmayı derinleştirmiştir (Sapancalı, 2008). Özellikle İstanbul’da hizmet sektörü 

çalışanlarının gelirlerinde büyük uçurumlar olması (eğitimli büyük şirketlerde çalışan 

beyaz yakalılar ve bu tarz şirketlerde ya da yemek, eğlence vb. sektörlerde çalışan 

eğitimsiz işçiler), kent yapısının da değişimini beraberinde getirmiştir. İstanbul kent 

merkezi 2000’li yıllarda yeniden düzenlenerek, yoksulların yaşadığı alanlar 

temizlenmeye başlanmış ve merkez yeni orta üst sınıf hizmet sektörü çalışanlarının 

ve turistik ziyaretçilerin kültür ve eğlence alanı olarak yeniden inşa edilmeye 

çalışılmıştır.       

Sermayenin kentlere bu yeni ilgisi kentlerin çerçevesini ciddi ölçüde 

değiştirirken, aynı zamanda sınıfsal karşılaşmalar da geri dönülemez şekilde 

dönüşmeye başlamıştır. Sermaye kendi mantığına uygun bir biçimde kentleri 

dönüştürürken, kentsel çelişkileri de derinleştirmeye devam etmiştir. Üst ve orta gelir 
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grupları kentlerin dışında ve içinde kendi yaşam biçimlerine uygun mekanlar 

yaratmaya yönelip, kendisini kentin çalışan sınıflarından soyutlarken, emekçilerin 

yaşadığı alanlar hem sosyal hem de ekonomik anlamda yoksulluğu derin bir biçimde 

yaşamaya başlamıştır. Kent zengin ve yoksul kesimlerin bir nevi aralarına duvar 

örerek yaşamaya başladıkları, gettolardan oluşan bir mekan haline gelmiştir. 

Dönemin açıklayıcı bir figürü olan bu kentsel yapı Türkiye sinemasında da farklı 

şekillerde incelenmiştir. Bu tezin konusu olan filmlerden Kara Köpekler 

Havlarken’de kentin söz konusu ikiye bölünmüş hali ısrarla aynı karede 

resmedilirken, Rıza’da yoksul bireyler için kentin merkezi ve zengin alanları hiç 

ulaşılamayan uzaklıktadır. Köprüdekiler ise karakterlerini bu alanlara sokarak onlara 

kentin içindeki konumlarına dair farkındalıklarını tartıştırır.    

Bu gettolaşma
15

 sürecinin temel belirleyeni, üst sınıfların, kentte yaşadıkları 

eski merkezleri terk ederek çeperlere taşınmaları olmuştur. 1990’lı yıllar, kentin 

dışında oluşan korunaklı zengin konut sitelerinin oluşumuna şahit olurken, kent 

merkezlerinin de içi boşaltılmıştır (Şengül, 2002). Şimdi ise kent merkezleri tekrar 

üst sınıfın hizmetine sunulmaya başlanırken, yoksullar buralardan dışarı atılmaya 

çalışılmaktadır. Davis’in (2007) haklı olarak belirttiği gibi, kentsel ayrımcılık 

donmuş bir statüko değildir, devletin “ilerleme”, “güzelleştirme”, hatta “yoksullara 

toplumsal adalet sağlama” adına düzenli müdahalelerde bulunarak, müteahhitlere, 

yabancı yatırımcılara, seçkin kesime mensup ev sahiplerine ve işe daha rahat gidip 

                                                           
15

 James Donald (1992) günümüz modern kentini belirleyen üç özellikten bahseder. Donald’a göre 

günümüzde modern kentte gelişimin 3. aşamasına giriyoruz, bu aşama hem 19.  yüzyılın başlarında 

endüstriyel şehrin ortaya çıkması hem de görkemli metropol merkezler ile 19. yüzyılın sonunda ve 20. 

yüzyılın ilk yıllarında beliren ve yayılmakta olan varoşlar arasındaki ayrımla kıyaslanabilir. Bu yeni 

kent 3 G ile karakterize edilir:  Globallleşme, gentrifikasyon (soylulaştırma) ve gettolaşma (Donald, 

1992: 452).        
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gelmek isteyen çalışan orta sınıfa yeniden mekansal sınırlar çizdiği bir toplumsal 

savaştır (2007: 125). Kendileri için neyin tam olarak iyi olduğunu bilemeyen 

yoksullar, sermayenin ve onun büyümek için ihtiyaç duyduğu orta sınıfların konforu 

için yerlerinden edilirken, buna dair sosyal nedenler devlet eliyle çoktan yoksulların 

ellerine tutuşturulmuştur.   

Üretimin ağ biçiminde örgütlenmesiyle mekanlar arası trafik daha da 

artmıştır. Bu trafik sayesinde daha önceki üretim sisteminden çok daha fazla kontrol 

ilişkisi ortaya çıkmıştır. Kontrol ve hiyerarşinin varlığı, esnek sermaye birikim 

modelinde değdiği mekanları bir yandan artan ölçüde ticarileştirirken, diğer yandan 

kapitalist ilişkiler dolayımında yeniden sosyalleştirmektedir. Bu sosyalleşme, kentin 

yeni zenginlerini doyurucu faaliyetleri arttırmaya yönelmektedir. Kentin kıyısında 

kalanlar için ise, dışlanma sosyal hayatın çeşitli bağlamlarında yeniden keşfedilen bir 

olgu haline gelmektedir. Özellikle İstanbul’da eski mekanlar, yeni işlevlerini 

üstlenirken uluslar arası ticaret ve kültür trafiğinin odağı haline gelmektedirler. 

Kapitalist ilişkilerin yoğunlaştığı yeni mekanların varlığı, aynı zamanda bir dizi 

mekanın eski toplumsal işlevini yitirmesine de neden olur. Kapitalizm keşfettiği 

mekanların bir yandan ticarileşmesini sağlarken, diğer yandan da yerel özelliklerini 

ortaya çıkarmaktadır. Meta ve para trafiğinin bir ölçüde dışında kalmak mümkün 

olabilse de, simgesel olanın dışında kalmak mümkün değildir. Esnek sermaye 

birikim biçiminin temel belirleyicileri olan meta ve paranın aşırı mobilize olması, 

beraberinde mekanların eski belirleyiciliklerinin ortadan kalkmasını getirir (Ercan, 

1996: 65-66).  

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde kentin giderek kutuplaşmaya başlaması, 

hem üretim hem de tüketim alanlarında oldukça ayrık dünyaların oluşmasına neden 
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olmuştur. Aslında kapitalist kentteki mekansal farklılaşma, pazar donanımına 

ulaşabilmek için gerekli kıt kaynaklara erişim olanaklarında farklılaşma anlamına 

gelir. Topluluğun yaşadığı mekan, üretim yeri için uygun işgücünün yeniden 

üretildiği mekandır. Emeğin var olan bölünüşünün gereklerini karşılayacak iş gücünü 

yeniden üreten mekansal gruplaşmalar, aynı zamanda tüketim açısından da farklı 

gruplaşmalar oluşturmaya başlamıştır (Harvey, 2002: 161-169). Böylece üretim 

alanında başlayan sınıfsal bölünme, gündelik yaşam alanına da tüketim vasıtasıyla da 

sızmaktadır. Fakat son dönemde ortaya çıkan söz konusu kutuplaşmaların en ayırt 

edici özelliği, bunun daha önce hiç olmadığı kadar keskin sınırlar içinde 

gerçekleşmesidir. Kentin her şeyi ticarileştiren yeni yüzü, toplumun farklı sınıfsal 

kesimlerinin ortak tüketim araçlarını kullanacak “maddi imkansızlıkları”nı 

sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bu iki grubu artık sosyal olarak bir araya 

gelemeyecek derecede birbirinden soyutlamaktadır. Kentlerdeki ikili yapının 

oluşmasını etkileyen bir diğer gelişme de metropolitenleşme dinamiğinin yarattığı 

parçalanmışlıktır. Bu parçalanmışlık özellikle, kentlerin belirli kısımlarının 

yatırımları, hizmetleri ve diğer maddi olanakları kendine çekmesinde ve bunun 

dışında kalanların önceki dönemlerden daha fazla merkezden ve olanaklardan 

uzaklaşarak yoksullaşmasında kendini gösterir. Türkiye için özellikle İstanbul’da çok 

rahat takip edebileceğimiz bu süreç, kentin yeni dinamiğinin asli ve popüler unsuru 

haline gelmektedir. Kentin bir yönü, büyük iş merkezleri, plazalar, eğlence yerleri, 

banka binaları, kültürel çeşitlenme, lüks ve güvenli konut alanları, yaşam 

koşullarının iyiliğiyle karakterize olurken,  diğer yönü ise nüfusun büyük bölümünün 

yoğun yoksulluk koşullarında yaşadığı ve temel eğitim, sağlık gibi hizmetlerden en 

düşük seviyede yararlanmasıyla karakterize olmaktadır (Doğan, 2001: 103-104). 
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Mekansal farklılaşma farklı yerel topluluklar ürettiği ölçüde, farklı değer 

dizgelerinin, özlemlerin ve beklentilerin oluşmasını da mümkün kılabilir. Finans ve 

kamu kuruluşları, büyük ölçüde kapitalist düzen ile uyumlu otorite ilişkileri 

tarafından hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Bu kuruluşlar, kentleşme sürecinin 

dinamiğini düzenlerler ve etkilerini mekansal farklılaşmanın anahtarlarını 

oluşturacak şekilde üretirler. Mekansal farklılaşma zaten üretilmiş durumda ise, 

bireyler seçimlerini buna uydurmak zorundadır. Harvey’e (2002) göre, kapitalist 

kentte topluluk bilinci, Marksçı anlamda sınıf bilincinden baskındır. Kentsel 

alanlardaki geniş nüfus yoğunlaşmaları içinde sınıf bilincinin doğması tehlikesi, 

mekansal farklılaşmadan yararlanılarak önlenmiştir. Mekansal farklılaşma, kapitalist 

üretim sürecinden doğan güçlerce üretilir ve insanların özerk ve kendiliğinden 

istekleriyle oluşmaz (Harvey, 2002: 161-169). Kent alanında mekansal 

farklılaşmanın bu yönü, sınıf bilincini engellediği ölçüde, kentsel yoksulluğun gerçek 

altyapısını da görünmez kılar. Kendi yoksulluk deneyimlerini aşılması gereken bir 

eşik olarak gören bireyler, kentsel yoksulluğun yapısal yönlerini analiz dışında 

bırakabilirler. İncelenecek filmlerde karakterlerin kendi yoksulluklarına dair bakış 

açılarının boşlukları ve özgünlüklerini görebilmek açısından, kentsel yoksulluğun 

özellikle Türkiye deneyimine bakmak faydalı olacaktır.  

 

C. KENTSEL YOKSULLUK 

Kentsel yoksulluk kavramı öncelikle kent nüfusu içinde gerekli istihdam ve 

gelir olanaklarından yararlanamadığı için “onurlu yaşam” imkanına sahip olamayan 

bir kesimin varlığını anlatmak için kullanılır. Diğer yandan ise, temiz içme suyu, 
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kanalizasyon, çöp toplama, elektrik, ulaşım vb. gibi teknik donatılardan ve kişi başı 

kaliteli yeşil alan miktarı, kamusal açık ve kapalı kaliteli alanlara erişebilirlik gibi 

sosyal olanaklardan gerekli düzeyde yararlanılamaması durumunu açıklar (Üstün, 

2012). Kent yoksulluğunun önemli göstergelerinden biri, kentin fiziki olanaklarından 

yararlanılamamasıdır. Özellikle İstanbul gibi az gelişmiş ülkelerin büyük 

metropollerinde görülen yoksulluğun temel özelliği, kentsel yaşam için gerekli olan 

asgari fiziki ve sosyal şartların sağlanamamış olmasıdır. Bu, gündelik yaşamın 

sürdürülmesini tamamen engelleyici bir durum olabileceği gibi, kentin belirli 

imkanlarından yararlanılabilmesini imkansız kılan ve bu bağlamda kentin günlük 

akışına katılabilmeyi sağlayacak sosyal imkanlardan yoksun kalma şeklinde de 

ortaya çıkabilir.   

Kent yoksulları, fiziksel yaşam koşullarının üzerlerinde yarattığı gündelik 

baskılar dışında birçok açıdan da hapsedilmiş, dışlanmış ve eşitsiz toplumsal ve 

hukuki düzenle çevrelenmiş durumdadırlar. Hukuk sisteminde, kent yoksullarının 

işleme olasılığı yüksek adi suçlara verilen cezalarla, yüksek gelir gruplarının, parasal 

ve toplumsal sonuçları birincilerle karşılaştırılamayacak denli yüksek olan finansal 

ve yönetsel suçlarına verilen cezalar arasında kent yoksulları aleyhine büyük 

uçurumlar vardır. Kentin en yoksul mahallelerinde yaşayanlar bir yandan kendi 

yoksulluklarıyla baş etmeye çabalarken, diğer yandan da yanı başlarında yaşayan, 

binlerce ailenin toplumsal soyutlanmışlığı ve ekonomik yoksunluğunun da 

üstesinden gelmek durumundadırlar. Yoksul insanların bu mekansal yoğunlaşması 

yoksulluk koşullarını daha da büyüttüğü gibi sonuçlarını da daha dayanılmaz 

yapmaktadır (isimsiz, 2000: 9). Mekansal yoğunlaşma, kent yoksulluğunun önemli 

bir yönü olarak özellikle son birkaç on yıldır etkinleşmiştir. Kentlerdeki toplumsal 
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tabakalaşmayla ilgili olarak ortaya çıkan mekansal farklılaşmalar, yoksulluk ve 

dışlanma olgusunu besleyen bir etkiye sahiptir. Kentlerde mekansal farklılaşma 

göstergeleriyle bilinen yeni yoksulluk, bireysel gelirle ilgili olmaktan çok, kentlerin 

mekansal ve fiziksel örgütlenmelerinin bir parçasıdır. Kent içinde yoksulların 

yaşadıkları yerler, kamusal hizmetlerin yetersiz olduğu, konut açığının yaşandığı, 

yolların asfaltlanmadığı, sağlık ve eğitim olanaklarının eksik biçimde karşılandığı 

mekanlardır (Kaygalak, 2001: 67).  

Geçmişte kentsel yoksulluk, gelişmiş ülke deneyimleri göz önüne alınarak 

kentlerin yapısal bir özelliği olarak görülmekteydi. Çöküntü alanları ise bu 

yoksulluğun yoğunlaştığı mekanlar olarak ortaya çıkmaktaydı. Azgelişmiş 

ülkelerdeki kentsel yoksulluk ise, düşük sanayileşme ve hızlı kentleşmenin bir 

sonucu olarak meydana gelmekteydi. Kırdan koparak kente gelen ve mülksüzlükten 

dolayı proleter bir niteliğe sahip olan ancak kapitalist ekonomi tarafından herhangi 

bir anlamda içselleştirilemediği için düzensiz işlerde, düşük ücretlerle çalışmak 

durumunda kalan ve gecekondularda yaşayan emekçi kesimlerini etkileyen bir olgu 

olarak kent yoksulluğundan bahsedilmekteydi (Kaygalak, 2009: 127). Azgelişmiş 

ülkelerde kentleşme süreci, reel ücretlerdeki düşüşe, fiyat artışına ve kentsel işsizlik 

oranlarındaki fahiş yükselişe rağmen, 1980’ler ve 1990’ların başları arasındaki kıtlık 

yılları boyunca baş döndürücü hızını hiç kesmeden devam ettirmiştir. İnsanları zorla 

kırsalın dışına iten küresel güçler, kentin çekim gücü, borç ve ekonomik buhran 

nedeniyle çok fazla zayıfladığında bile kentleşmeyi desteklemektedir (Davis, 2007: 

28-31). Bu bağlamda ortaya çıkan yeni kentsel yoksulluk, artık nüfusun bir bölümü 

için düşük sanayileşme ve hızlı kentleşmeyle bağlantılı olarak açıklanan kentsel 

yoksulluğun, neo-liberal politikalar sonucu enformel sektör, taşeronluk gibi istihdam 
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biçimlerinin, esnek üretim adı altında ekonomideki ağırlığının artmasıyla daha da 

yaygınlaşması ve kronikleşmesini temel alarak açıklanmaktadır. “Bu anlamda yeni 

kentsel yoksulluk, azgelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkeleri de kapsayacak bir 

biçimde, sadece toplumsal bir kategori olarak yedek emek ordusunun parçası olan 

kent yoksulları kategorisinin değil, son yıllarda göreli olarak yoksullaşan daha geniş 

toplum kesimlerinin yaşam koşullarını anlatmak üzere kullanılmaktadır” (Kaygalak, 

2009: 127). 

Yeni kentsel yoksulluğun toplumsal görünümlerinden bir tanesi de sosyal 

dışlanma olgusudur. Kent mekanında yaşanan sosyal dışlanma üç farklı boyutta 

ortaya çıkmaktadır: Emek piyasasından dışlanma, siyasal süreçlerden dışlanma ve 

toplumsal ilişki ağlarından dışlanma. Sanayi toplumunun yoksullukla bağlantısı 

değişerek, günümüz bilgi ve teknoloji toplumunda farklı bir boyuta gelmiş ve 

zenginlerin yoksullara olan ihtiyacı hızla azalarak yoğun bir dışlanma olgusu 

yaşanmaya başlamıştır (Tekeli, 2008: 5). Değişen tarihsel süreçte sosyal dışlanmanın 

artmasının farklı nedenleri ileri sürülebilir. Teknolojinin gelişmesiyle üretimin ucuz 

işgücü olan yerlere kaydırılması, işgücü piyasasında yeni üretim sürecinde ortaya 

çıkan esneklik ve kuralsızlaştırma ve bunun sonucunda artan işsizlik ve işgücü 

piyasasındaki bölünme sosyal dışlanmaya zemin hazırlayan bir işgücü piyasası 

yaratmıştır (Çakır, 2002: 89). İşsizlik ve yine söz konusu gelişmelerle bağlantılı 

olarak ortaya çıkan gelir dağılımındaki adaletsizlik sosyal dışlanmanın yoksulluğun 

her düzeyinde yaşanmasına yol açmaktadır.  

Gecekondu ve varoş sakinleri için sosyal dışlanma kuşkusuz kentin farklı 

alanlarına gidildiğinde sürekli karşılaşılan sıradan fakat öfkelendirici bir deneyimdir. 

Buralarda yaşayan bireyler genellikle “çalışan yoksullar”dır ve her ne kadar düzenli 
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ya da düzensiz bir işleri olsa da yoksulluk sınırında ve altındadırlar (Adaman, 

Keyder, 2007: 83). Kentsel yaşamın artan maliyeti karşısında yaşam niteliğinin 

düşmesi, kentin büyük bir kesiminin ayakta kalma mücadelesinin artması, kentsel 

nüfusun bir kısmının sınırlı alanlarda yaşamlarını sürdürmesi ve mekansal ayrışma 

ile sınıfların izole edilmesi kentin bir yüzü olurken, diğer yandan yeni ekonomik 

sürece eklemlenebilen sınıflar hızla yükselip yeni bir yaşam tarzının ve dünya 

görüşünün temsilcisi olmaktadırlar (Özdemir, 2005: 216). Böylece yoksullar, hem 

üretim ilişkilerinden kaynaklanan gelir eşitsizliğinden dolayı sosyal dışlanmanın 

parçası olurlar, hem de kapitalist kentin gittikçe ikiye bölünerek farklı sınıflar 

arasında ortak bağlar bırakmaması sonucunda kamusal bazı alanlardan dışlanırlar.   

 

D. İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOKSULLUK 

Türkiye’de kentsel yoksulluğun dönemler içerisinde farklı şekillere 

büründüğüne şahit olmaktayız. 1950’lerde başlayan ve hız kazanan göç olgusuyla 

birlikte kentsel yoksulluk sosyal teori tartışmalarına girmiştir. Kentsel yoksulluk 

sorunu, kentleşmenin arttığı ilk dönemlerde daha çok gecekondularla bağlantılı 

olarak incelenmiştir. Bu dönemde Batı’da yoksullara ilişkin ortaya çıkan refah 

devleti politikalarının yerini Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da yerel cemaat ağları 

ve aile kurumu almıştır. Gerek kırla devam ettirilen gerekse de kentin içinde yeniden 

üretilen hemşerilik ve benzeri temelli dayanışma örüntülerinin kentin yeni yoksulları 

adına ayakta kalma stratejisinin en temel kaynaklarından biri olduğu söylenebilir. 

Bütün bu sosyal ağların da etkisiyle 1970’lerin sonlarına gelindiğinde, Türkiye’deki 

kentlerde sınırlı sayılabilecek bir kesimin alt sınıf kategorisine sokulabildiği 
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gözükmektedir. Bir yanda ücretlerin belli bir düzeyin üzerinde kalması, diğer yanda 

refah devletine alternatif dayanışma biçimlerinin varlığı ve etkili çalışması, kentsel 

yoksulluğun sınırını ortalamada tutmayı sağlamıştır (isimsiz, 2000: 18-20). 1980’ler 

ise neoliberal politikaların etkisi altında kent yoksulluğunun arttığı ve içeriğinin 

farklılaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde, kentsel emek piyasasında 

taşeronlaşma, eve iş verme, parça başı iş, sözleşmeli ve dönemsel/mevsimlik işçilik 

gibi uygulamalar artmıştır. Böylece bir yandan çalışanların ücretleri düşerken, diğer 

yandan da özellikle yeni göç edenler açısından, kent ekonomisi içerisinde örgütsüz 

çalışma kanalları ve kayıt dışı işlerin çoğaldığı görülür (Kaygalak, 2009: 96).  

Türkiye’nin kentleşme deneyiminde 1980’lerde başlayıp, 1990’larda açıkça 

izlenen ve 2000’lerde hakim kentleşme modeli olan neo-liberal kentsel yeniden 

yapılanma sürecidir. Bu süreçte devlet, kentsel mekanın, eski yıllarda olduğu gibi 

dolaylı yollardan değil, doğrudan düzenlemeler ve teşviklerle büyük sermayenin 

yatırım ve birikim alanı haline gelmesini sağlamıştır. 2000’li yıllar İstanbul’da ve 

Türkiye’nin başka birçok kentinde gecekondu mahalleleri yıkılarak alt-orta hatta orta 

sınıf yerleşimlerine dönüşmüştür. Buralardan sürülen yoksullar için kentin uzak 

bölgelerinde mutlak yoksulluk mekanları ortaya çıkmaya başlamıştır (Kurtuluş, 

2010: 214). 2000’lerin ekonomik büyüme modeli ve sermaye birikimi için kentsel 

yoksulluk alanlarının yıkımı ve buralara yapılacak yeni konutlar, tüketim merkezleri 

ve farklı büyük yatırımlar dönemin kentsel yeniden yapılanmasının asli unsurları 

olmuştur. Bununla birlikte İstanbul’un küresel bir kent haline getirilme projesi, 

özellikle kent merkezinin yoksullardan tamamen temizlenmesi gerekliliğini 

doğurmuştur. “Bir yandan kentleri küresel turizm sektörünün bir parçası haline 

getiren yatırımlar, diğer yandan da küresel üretim ve tüketim kültürüne uygun yeni 
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merkezi iş alanları ve lüks konut yatırımları kentleri sermaye için çekici hale 

getirmiştir” (Türkün; Kurtuluş, 2005: 14). Böylece orta sınıflar için yaratılmaya 

çalışılan yeni konut modeli (TOKİ) ve kentin merkezini turizm, eğlence ve kültür 

sektörleri için yeniden düzenleme isteği, ortaya yoksulların kentin görünür alanından 

tamamen dışlandığı bir kentsel dönüşüm süreci çıkarmıştır. 

Kentsel dönüşüm kamu kaynakları veya sermaye aracılığıyla kent mekanına 

müdahaleyi açıklar. Kapitalist kent alanında bu müdahale, sistemin kendi 

ihtiyaçlarından ortaya çıkar. Kentsel mekana müdahale ederek, onu yeniden 

yapılandırmak, üretmek ve tüketmek sistemin işleyişi açısından olağan ve gerekli bir 

durum haline gelmiştir. Özellikle yapısal krizi çözme dinamiklerinin zayıfladığı 

dönemde mekan, kriz çözücü araçlardan biri olarak değer kazanır (Aslan, 2013: 48). 

Sermayenin genişleme ve büyüme krizleriyle karşı karşıya kaldığı böyle dönemlerde 

toprak en işlevsel rant aracı olarak devreye girer. Fakat bunun yapılabilmesi için boş 

ya da birilerinin elinde bulunan, “ele geçirilip” değer katılabilecek arazilere ihtiyaç 

vardır. 2000’li yıllardan sonra mekanın yeniden üretimini içeren ve bir bütün olarak 

kentsel dönüşüm ve kentsel yeniden yapılandırma olarak İstanbul’da yürütülen 

faaliyetler esas olarak “yıkma” ve “inşa etme” birlikteliğine dayanır. Rant değeri 

yükselmiş arazilerde yer alan gecekondular ya da eski tip yoksul konutları ve atıl 

durumda bırakılmış bölgelerdeki yapılar yıkılarak, buralara yeni projeler uygulanır. 

Kentsel dönüşüm projeleri uyarınca yapılan yeni yerleşim merkezleri modern, 

yaşanabilir, sağlıklı kent tasviri ile pazarlanır ve anlatılır (Kaya, 2013: 41-44). İşte 

sermayenin 2000’lerde İstanbul kent merkezinde (Tarlabaşı) ve büyüme potansiyeli 

olan başka bazı bölgelerde (Ayazma) yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların 

altında böyle bir neden vardır. Bu bölgeler yoksullardan arındırılacak ve buralara 
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yapılacak yeni konut ve tüketim merkezleriyle kentin çeperlerine, banliyölere kaçmış 

üst sınıf zengin bireyler yeniden kentin merkezine getirilecektir.   

2000’li yıllar bir arazi piyasasının tesis edilerek toprağın metalaştırılmasıyla, 

İstanbul’un gerçek bir kapitalist kent haline gelmesine tanık olmuştur (Keyder, 2011: 

61). Kent, dönemin küresel kapitalist mekanı olmaya başladıkça yapısı da hızla 

değişim geçirmiştir. Keyder’in ifadesiyle İstanbul’un kentsel dönüşümü şu şekilde 

özetlenebilir:  

Merkezin hemen çevresinde, evvelce gecekondu bölgesi olan, 

şimdiyse orta ve düşük gelirlilerin ikamet ettiği banliyölere dönüşmüş eski 

çevre mahalleler bulunur. Bu alanın daha dışında, eskiden sanayi bölgesi 

olarak kullanılan alanın kıyısında ise, yüzme havuzu, üniversitesi ve 

hastanesi olan ve daha mutena yaşam tarzlarına hitap eden özel girişli, 

güvenlikli sitelerin yanı sıra, gözü yükseklerdeki orta sınıf için düşünülmüş 

yüksek binalar ve TOKİ tarafından yoksullar için yapılmış yeni konutlar 

bulunmaktadır (2011: 58). 

Kent merkezi üst gelir grupları için dizayn edilirken, bir yandan da hala kent 

merkezinde yaşamayı tercih etmeyecek kişiler için kentin daha dışında yeni yaşam 

alanları inşa edilir. Buralarda kamu otoritesi yoksullar için de “zorunlu” yaşam 

konutları inşa etmiştir. Üst gelir grupları için kent merkezine gitmek, yaşadıkları 

mekanın sunduğu imkanlar bakımından ya gereksizdir ya da zaten özel araçlarıyla 

ulaşmaları daha kolaydır. Kentin söz konusu çeperlerine atılan yoksullar için ise 

merkezle bağlantı hemen hemen kopmuş gibidir ki zaten yeni kapitalist kent 

düzeninde istenen budur. 2011 yılında gösterime giren ve İstanbul’da kentsel 

dönüşümü ve mağdurlarını anlatan Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir belgeselinde, 

Tarlabaşı’nda yerinden edilen ve kendisine kentin dışında bir yer gösterilen emekçi 

durumunu şöyle anlatır: 
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Allah yardımcımız olsun, yani buradaki milletin oraya gidenlerinin 

Allah yardımcısı olsun, herkes şimdi merakta, e gariban adam sevinecek tabi 

ev çıkmış, o adam afedersin yüz elli sene çalışsa o evi alamaz. Alamaz abi 

gerçek şimdi bu. 30 km git, 30 km gel 60 km. E benim işim Taksim’de 

dönüyor, Dolapdere’de dönüyor…Kazandığım benim 20-30 TL…Eee ben 

de burada metroya gideyim, işte ben geldim, bakın ben evde oturuyorum 

ben. Affedersin evin duvarlarını mı yiyecem abi ben ya. Ben ona en fazla iki 

ay öderim kira, iki ay sonra hükümet der ki hadi kardeşim dışarı. E gerçek 

bu! 400 milyon bu, 400 de benim evimin masrafı, ki daha fazla, hani bu 

gelir? (Cengiz Gitmez)  

Yoksullar için kentin dışında inşa edilen konutların işlevselliği yok denecek 

kadar azdır. Çünkü bütün bu süreç zaten başından beri seçilmiş bir orta ve üst sınıf 

demokrasisi olarak devreye girmekte ve çok daha az demokratik ancak elit bir karar 

üretme ve uygulama aşamasıyla gerçekleşmektedir (Türkün; Kurtuluş, 2005: 16). 

Böylece yoksullar için kullanım değeri çok düşük olan ama onlara kentte başka 

yaşam alanı bırakmayan yeni bir kent yapısı oluşur. Kentin aslen ikiye ancak 

görünürde farklı katmanlara bölündüğü bu yapıda yoksullar için inşa edilen konut 

alanlarının hemen yanında, yüksek güvenlikli, üst sınıflara ait yaşam merkezleri ve 

kentin merkezinde ise “soylulaştırılmış” yeni mekanlar ortaya çıkar. 

İngilizce kökenli “gentrification” kavramından Türkçeye çevrilen 

“soylulaştırma”, meslek sahibi, üst-orta sınıftan konut sahiplerinin, kentin belli 

semtlerine yeniden yerleşmesini ifade eder (Özden, 2008: 168). Soylulaştırılması 

amaçlanan alanlar önce yıkım ve yeniden ıslah amacıyla yoksul bireylerden alınır, 

ardından pazarlamanın yapılacağı gelir gruplarına göre yeniden ve her türlü ayrıntı 

düşünülerek üretilir. İstanbul kent merkezinde soylulaştırmanın 2000’lerin başından 

itibaren on yıl içerisinde nasıl hızla yapıldığını anlamak için Keyder’in dönemin 

başında ve sonunda yazdığı iki makaleye bakmak faydalı olabilir. 2000’de yazdığı 
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“Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına” adlı makalesinde, 

dönemin önemli özelliklerinden biri olarak gördüğü soylulaştırmayı açıklarken, 

meslek sahibi insanlar arasında tek başına yaşayan çok sayıda insan ve kişisel 

hizmetler, yabancı mutfakları temsil eden lokantalar, sanat galerileri ya da barlar gibi 

alanlarda pek fazla gelişme olmaması sebebiyle soylulaştırmanın (mutenalaştırma) 

var olduğunu ancak çok sınırlı kaldığını belirtmiştir (2009: 188-189). 2010 yılına 

gelindiğinde ise Keyder farklı bir İstanbul’un ortaya çıktığını belirtmektedir.   

Kent merkezi güzelleştirildi ve İstanbulluların küresel ağlara demir 

atabilecekleri bir mekan sunacak şekilde hazırlandı. Haliç kıyısının yeniden 

yapılandırılmasının yanı sıra, Beyoğlu bölgesinin ve tarihi yarımadanın 

“soylulaştırılması” (mutenalaştırılması) da yeni eğlence ve kültür mekanları 

yarattı… (2011: 49). 

   Kısa bir süre içinde İstanbul kent merkezi küresel kent mantığına uygun bir 

biçimde yeniden inşa edilmeye başlanmış ve amaçların çoğuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu dönem içinde daha önce belirttiğim gibi, sermaye akışının üretim 

faaliyetlerinden ziyade hizmet sektörüne ve kentsel rantlara kaymış olması yeni orta 

sınıf için ayrıcalıklı bir konum yaratmıştır. Yeni orta sınıf tüketim odaklı kültürün de 

gelişmesiyle hem sınıfsal olarak görünür hale gelmiştir, hem de kent içi alanların 

mekansal olarak yeniden yapılanmasında özel bir konum işgal etmiştir (Şen, 2005: 

150).   

1980 sonrasında ortaya çıkmaya başlayan ve 2000’lerde kentsel değişimin 

öncüsü olan yeni orta sınıfın varlığı ve onların yaşam biçimleriyle 

karşılaştırıldığında, kent yoksullarının konumları, toplumsal adaletsizlik açısından 

yeni ve radikal bir duruma işaret etmektedir. Kentlerde görülen farklılaşmaların ve 

kutuplaşmaların, kentlerde birbirinden oldukça uzak olan kentli grupları ortaya 
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çıkardığı görülür. Özellikle metropol yaşamı, büyük alışveriş merkezlerinin, dünya 

markalarını satan lüks mağazaların, sosyete barlarının “asli tüketicileri” ile buralara 

uzak yoksul kesimlerin birbirleriyle pek karşılaşmadığı bir yapıda örgütlenmeye 

başlamıştır (Kaygalak, 2009: 99). Orta sınıflar, kent yoksullarını tamamen dışlayan 

bir yaşam biçimini içselleştirip, bu dışlama sürecini kent mekanına kaygısız biçimde 

yansıtırken, yoksulların da kendi içine kapanma, kent içinde cepler oluşturma 

eğilimlerine girdikleri gözlenmektedir. Bu gerilimin en iyi ifadesi, orta sınıflarca 

yaygın bir şekilde kullanılan varoş kelimesinde kendini bulmaktadır. Yeni orta 

sınıfların söyleminde varoş, kentin rant peşindeki işgalci köylülerinden, yasadışı 

işlerin yapıldığı mekana kadar bir dizi olumsuzluğu betimlemek için kullanılır. 
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III. BÖLÜM 

A. TÜRKİYE SİNEMASI’NDA KENTSEL YOKSULLUK 

Türkiye sinemasının özellikle Yeşilçam döneminde yoksulluk, 

melodramların, aile dramlarının ve bazen komedilerin önemli bir dramatik öğesi 

olmuştur. Aslında 1930’lardan itibaren Türkiye sinemasında yoksul kahramanların 

yer aldığı filmler çekilmiştir fakat özellikle 50’lerin sonunda Yeşilçam’da, her zaman 

kolayca işlenebilecek dramatik unsurlar içerdiği için zenginlik-yoksulluk karşıtlığı 

üzerine kurulan hikayeler artmıştır (Maktav, 2001: 163). Bu filmlerde yoksul 

kahramanlar sınıfsal konumlarıyla değil, yoksulluğun onlara verdiği kanaat etme ve 

erdem gibi özellikleriyle anlatılmışlardır. Genellikle karşılarında kötü bir zengin olan 

bu kahramanlar, kendi yoksul dünyalarında dayanışma ile ayakta durarak filmlerin 

sonlarında “kötü” zenginlere erdemi öğretirler.  

1960’lı yıllarda bir yandan da İstanbul’un kentsel mekanı oluşturduğu ve 

dönemin Yeşilçam filmlerinin yoksul-zengin öyküleştirmesinden farklı filmler ortaya 

çıkmıştır. Gurbet Kuşları (1964), Ah Güzel İstanbul (1964), Sevmek Zamanı (1966) 

gibi filmlerde kent ile yoksulluk arasında kurulan yeni ilişki gerçekçi bir biçimde 

incelenmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda kamusal alanlardan da kovulmaya 

başlayacak yoksullar, Gurbet Kuşları’nın İstanbul’unda, farklı toplumsal gruplardan 

insanlarla kamusal alanlarda karşılaşma şansına sahiptirler (Türeli, 2011: 199).  

1970’lerin hemen başında Lütfi Ö. Akad’ın çektiği Gelin, Düğün, Diyet 

üçlemesinin ilk iki filminde İstanbul’da tutunmaya çalışan yoksul bir ailenin 

öyküsünde ve Yılmaz Güney’in çektiği birçok filmde yoksulluk, sol bir bakış 

açısından anlatılmış, toplumsal sınıflar arasındaki adaletsizlik ve egemenlik ilişkileri, 
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emek sömürüsü ve burjuvaziyi eleştirmek için kullanılmıştır (Maktav, 2001: 181). 

1970’ler boyunca ve belli bir ölçüde 1980’lerin ilk yarısında sınıfsal farklılıklar, 

mülkiyet ilişkileri, yoksulluk, göç, gelir dağılımı eşitsizlikleri gibi konular işlenmeye 

devam etmiştir (Suner, 2006: 219). 1980’lerle birlikte ise yoksul kahramanlar artık 

bir güldürü öğesi olarak Türkiye sinemasında yerlerini almış, 1990’larda Türkiye 

sinemasının girdiği duraklama dönemiyle iyice perdeden uzaklaşmışlardır. 

Suner’e göre (2006) İstanbul, 1990’ların ortalarından itibaren görsel ve 

tematik düzlemlerde belirgin biçimde perdeden silinmeye başlamıştır. Öyküler 

İstanbul’da geçse de, filmlerde kent görüntüsüne pek az yer verilir. İstanbul’un 

görkemli profili, doğal güzellikleri tarihi mekanları öne çıkmaz. Suner yeni Türkiye 

sinemasında İstanbul’un sıradanlaştığını, yeknesak ve sıkıcı hale geldiğini söyler 

(2006: 223-224). Haydarpaşa’nın, Boğaz manzaralarının ve tarihi yarım ada gibi 

İstanbul filmleri deyince akla gelebilecek mekanların gerçekten de Türkiye 

sinemasında eski etkisini yitirdiğini görmekteyiz. Tabutta Rövaşata (1996), Karanlık 

Sular (1995), Ağır Roman (1996) ve Eşkıya (1996) gibi filmlerde ise kent mekansal 

olarak ön plana çıkmıştır fakat eski ihtişamından yoksundur.  

2000’lerde Türkiye sienması önce Büyük Adam Küçük Aşk (2001) ve 

ardından Uzak (2002) ile kent filmi kategorisinin içini, İstanbul’u hem simgesel 

yönleriyle kullanarak hem de kenti bir mekan olarak karakterlerine yaşatarak 

doldurmuştur. Suner (2006), kent filminden ne anladığını açıklarken, kentin arka 

planda bir dekor olarak kullanılmaktan öte, kentte yaşanan mekansal deneyimin 

bizatihi kendisine odaklanan, doğrudan kent mekanını irdeleyen, sorunsallaştıran 

filmleri (2006: 246) kastettiğini belirtir. Büyük Adam Küçük Aşk, kenti yaşayan insan 

ve mekanlarıyla yansıtırken, başka filmlerde yapay bir görüntü olarak beliren boğaz 
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görüntüsünü de filmin akışı içerisinde anlamlı bir yere oturtur (Genç, 2011: 80). 

Uzak’ta ise kent mekanı her iki karakter için de önce geleceğe umutla bakılan bir yer 

olarak tasvir edilir, ardından ise vaat ettiği her şeyi geri alan bir mekana dönüşür. Ne 

Mahmut Tarkovski gibi filmler çekebilmiştir ne de Yusuf aradığı işi bulup annesine 

para yollayabilmiştir. 

Kentsel yoksulluk, bu dönemde, tezde incelenecek filmler dışında Sır 

Çocukları (2002), Başka Semtin Çocukları (2009), Tayfun Pirselimoğlu’nun 

üçlemesinin diğer iki filmi Pus (2009) ve Saç (2010) ve dolaylı da olsa Hayat Var 

(2008), 11’e 10 kala (2009) filmlerinde ortaya çıkar. Bu filmlerde, kenti anlatırken 

merkezden kaçan, İstanbul’un turistik bağımlılığından kenarlara, kuytulara, derinlere 

uzanan; kenar semtlere, gözden ırak mahallelerin yüzyıllık yalnızlıklarına dönen bir 

kamera vardır (Süalp, 2010: 110). 2000’lerin sinemasında yoksulluk artık kesinlikle 

kentsel bir olgudur ve kır kent ayrılığı sadece yabancılaşma, bireysel çıkışsızlık ve 

kaçış gibi temalarda kurulur; yoksulluk deneyimlerinde değil. Kentsel yoksulluk, 

aşağıda incelenecek filmlerde görüleceği üzere, toplumsal ayrışmanın iyice 

keskinleştiği ve ekonomik-sosyal politikaların bireysel yoksulluk hikayelerini 

derinden etkilediği bir yapının ürünü olarak filmlerin içeriğini oluşturmuştur. 

 B. RIZA: KENTTEN ÇIKAMAMAK 

Filmin açılış sahnesinde bir otel odasının penceresinden yanıp sönen bir ışığı, 

hemen ardından ise o odanın kapısından otelin izbe holüne bakan Rıza’yı görürüz. 

Kapıdan hole geçmeyen Rıza, tekrar odaya döner ve pencerenin önüne geçerek 

kentin trafiğini dinlemeye devam eder. Odaya ve gece aydınlatması altındaki Rıza’ya 

yapılan çekim bir hapishane hücresine dışarıdan yapılan çekim gibidir. Rıza adeta 
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kente takılıp kalmıştır ve trafiği uzaktan dinlemekten başka bir şey yapamaz. 

Herkesin kente gelmek için yaşadığı dram, Rıza’da kentten çıkılamadığı için 

yaşanacaktır. Başkarakterinin yaptığı iş düşünüldüğünde aslında bir yol filmi olması 

gereken Rıza, yolda olamamayı, büyük kente sıkışıp kalmayı bir yoksunluk 

üzerinden anlatmaya çalışır. Filme adını veren karakterin kamyonunu yaptıracak 

parayı bulamaması filmin öyküsünün temelini oluştururken, bütün bu süreç boyunca 

kentin içinde umut ve çaresizlik arasında koşturan Rıza, bir yandan bize büyük ve 

zengin bir kentin içinde olduğunu “hissettirirken”, diğer yandan da kentin artık 

yatırıma değer görülmeyen mekanlarında suçun ve yalnızlığın yeni oluş biçimlerini 

tecrübe eder. Bu sadece bir hissediştir, çünkü kentin geniş ve zengin kalabalıklarını 

barındıran, kentin vizyonunu oluşturan asli merkezler Rıza’ya uzaktır ve film 

boyunca bu alanları görme şansına sahip olamayız. Yola çıkamayan Rıza, kentte de 

kalamaz ya da nasıl yaşanacağını bilmediği için tutunamaz. Kentte tutunabilmesini 

sağlayacak ağ ilişkilerinden yoksun olan Rıza, var olduğunu düşündüğü ilişkilerinin 

de kapitalizmin etkisiyle yavaş yavaş eridiğini tecrübe edecektir. Kent kendi maddi 

yaşamsal kültürünü dayatırken, sıcak ve paranın etkisinden uzak ilişkiler yalnızca 

yoksullar arası dayanışma anlarında ve mekanlarında ortaya çıkar. Bu anlar ise 

kentsel gelip geçiciliğin etkisi altındadır. Sosyal olarak doğru olanın yapıldığına 

duyulan inançla, ekonomik anlamda kentin sağladığı imkanlara erişebilmek için 

yapılması gereken etik fedakarlık ve uyum süreçleri, kentsel yoksulluğu 

deneyimleyen öznelerin kapitalizmin içsel şartları ve çelişkileriyle ilk karşılaştıkları 

uzamdır. Bu anlamda kent, sonsuz bir tecrübe ve deneme mekanı olarak işlev 

görmektedir. Kentin bu sınırsızlığı, bir deneyim, imkanlar ve haklar alanı olarak, 

kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerine ne kadar dahil olunduğuyla bağlantılı bir 
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şekilde ortaya çıkmakta, aynı zamanda da kentsel gündelik yaşamın dışında kalmanın 

bireysel tercihleri ne şekilde dönüştüreceğinin ip uçlarını vermektedir. Bu bağlamda 

kent, bir yandan bireysel özgürlüklerin mekanı haline gelirken, diğer yandan da 

hapsolunmuş bir mekan olarak çıkışsızlığın ve sonuç olarak suça ve şiddete 

“saplanma”nın fiziksel alanı haline gelmektedir. Kapitalizm, kenti dönüştürürken ya 

da yeniden kurarken, kendi iç çelişkilerini de mekanda yaymayı sürdürmektedir. 

Zenginlik görünümleri kent merkezinin cazibesinin ana ekseni olurken, yoksulluk, 

dolmuşların uzun yolculuklar sonucunda ulaşabileceği mekanlara taşınmaya 

çalışılmaktadır. Fakat kentin cazibesi yalnızca merkezdeki büyük binalar bağlamında 

kurulmamakta, kentin çevresinin ferah alanları da bu zenginliğin yaşandığı yerler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Kent merkezi fiziksel olarak olmasa da ulaşılabilirlik 

açısından Rıza’nın kaldığı ve dolaştığı yoksulluk mekanlarına olabildiğince 

uzaklaşmıştır. Yoksullar kent merkezinden ve oranın başka sınıflara sunduklarından 

tamamen soyutlanmıştır. Kent merkezi daha sonra incelenecek filmlerde de 

görüleceği gibi yoksullardan büyük oranda temizlenmeye çalışılmaktadır. 2000’ler 

İstanbul’unun belirleyici bir hamlesi olan soylulaştırma çalışmalarıyla, orta sınıf bile 

artık yoksullarla nadiren karşılaşma imkanına sahiptir. Bu yüzden Rıza için kent 

merkezi gidilmesi gereken ya da gidildiğinde kendisine herhangi bir şey vaat eden 

bir mekan değildir.      

Rıza’da, filmin çerçevesini oluşturan kent, içinden İstanbul geçen bir filme 

göre oldukça sadedir ve bu sadelik bir tercih değil, yoksulluk tecrübesinin sonucudur. 

Film boyunca İstanbul’un silüetine dair herhangi bir görüntüye rastlamayız. Kent, 

bütün estetik güzelliklerinden ayrılmış sadece bir geçimlik sorun mekanı haline 

gelmiştir. Burada yoksulluk, kent mekanının içsel bir yapısı görünümündedir. Kenti 
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modern yapan bütün yapıların dışlandığı film mekanında yalnızca, yoksulluk 

alanlarının, farklı bir zaman akışında yaşandığını düşündüren görüntüler 

resmedilmiştir. Böylece kentsel mekan, yoksunluktan kaynaklı yoksulluğun hem bir 

yapısal sorun olarak nasıl oluştuğunu hem de bunun yoksul bireylerin kendi iç 

dünyalarında nasıl çelişkiler yarattığını ve toplumsal ilişkilerinin nasıl dönüşmek 

zorunda olduğunun anlatıcısı olmuştur. 

Kentin mutlak anlamda yoksulu olmayan Rıza, hayata tutunduğu tek araç 

olan kamyonuna bir türlü kavuşamamasıyla yoksulluğun farklı bir yönünü tecrübe 

etmektedir. Bir kamyon şoförü olarak Rıza, kapitalist bir ülkede çalışan göreli olarak 

yoksul bir bireydir. Hayata tutunabilmesini sağlayan araç olarak kamyon, Rıza’yı 

daha önce yaşamadığı bir yoksullukla baş başa bırakma ihtimalini de temsil eder. Bu 

durum emekçinin kapitalist üretim ilişkilerinde içinde bulunduğu koşulların 

esnekliğini ve riskini gösterir. Geçinmek için sahip olunan bir araç (bu sadece kas 

gücü de olabilir) her an yoksulluğu derinleştirecek bir işlevsizliğe bürünebilir.    

Film aslında sadece Rıza’nın yoksulluğunu ya da bundan kaynaklı 

çıkışsızlığını anlatmaz, film bundan daha fazlasını, kentin bu yoksulluk sürecinde 

üstlendiği işlevleri ve cebindeki yoksulların birbirleriyle ve toplumun geri kalanıyla 

kurdukları ilişkinin sınır ve ihtimallerini de sunmak ister. Rıza’nın yoksulluğu büyük 

ve metropol kente özgü bir olgu değildir. Kamyonunun bozulması ve onu yapacak 

parayı bulamaması Rıza’nın küçük şehirlerde ya da kırda da yaşayabileceği bir 

olaydır. Fakat bu öykünün büyük kente taşınmasının belirlediği önemli nokta, kentte 

Rıza’nın bu yoksunluk halinden kurtulabilmek için yapabileceklerinin ne olduğudur. 

Rıza’nın yoksulluğunu kentsel kılan işte bu sonuçlara ve ihtimallere dair kentsel 

olanaklardır. Rıza ya bu yoksunluktan kurtulup orta sınıf olmaya aday bir birey 
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olacaktır ya da bu yoksunluk onu sınıf-altı bir yoksulluğa götürecektir. Kentin önemi 

burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü kent, kapitalist ilişkilerin sadece üretim ve tüketim 

düzeyinde yaşandığı bir alan olmanın yanında, bu ilişkilerin yeniden ve yeniden 

yaratıldığı, gündelik yaşamın ve ideolojik çerçevenin bu ilişkiler dolayımıyla 

oluştuğu bir mekansal oluşum sürecidir. Kentin bu yönü onun modern (ya da 

geleneksel ol(a)mayan) bireyler üzerinde, özellikle de kentliliğin büyük oranda 

kırsaldan göç dinamikleri ve etkileşimiyle oluşturulduğu İstanbul gibi şehirlerde, ikili 

bir ruh hali meydana getirmesine yol açar. Rıza, filmin sonlarına doğru “gitmek 

istediğim yerin tersine gidiyorum” derken, kentin yarattığı bu ruh halinden 

bahsetmekte ve kentte yaşamanın kültürel ideolojisiyle, aslında buradan çıkmak 

istememenin yarattığı çelişkinin savruk haline gönderme yapmaktadır. Dikkat 

edilmesi gereken nokta yoksulluğun kentte yaşanan halinin bir geri dönüşsüzlük 

barındırmasıdır. Kırsal alan bu anlamda çelişki barındırmaz. Orada yaşanan 

yoksulluk ya bir kaderdir ya da büyük şehre göç edildiğinde kurtulunacak geçici bir 

süreçtir. Kentte ise yoksulluktan kurtulabilme şansının, yapısal engelleriyle 

yüzleşilmektedir. Bu yüzleşme anı, genellikle acil kararın alınması gereken ana denk 

düşer ve işte bahsedilen çelişki burada ortaya çıkar. Bir yanda kapitalist 

zenginleşmenin vaat ettikleri ve bunlar için yapılması gerekenler, diğer yanda ise 

hem bunlara dair kentsel mekanda zaten hazır bulunan engeller ve imkansızlıklar 

hem de henüz vahşi kentsel kapitalizmin istediklerinin yükünü taşıyamayacak 

kültürel ve etik değerler, kentle yüzleşme anının ortak özellikleridir.  

Kentte geleneksel ilişkilerin nasıl bozulduğuna dair ilk sahne, Rıza’nın borç 

istediği adamın yemek yerken, ona hiç davette bulunmadığı andır. Uzun yıllara 

dayanan tanışıklıkları, eski bir borç yüzünden sürdürülemez hale gelmiştir. Rıza’nın 
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adamdan kamyonu için tekrar borç istemesi kırılma anını oluşturur. Kentte bir 

işletme sahibi olan eski arkadaş, artık ilişkilerinin asıl belirleyicisi olarak parayı ön 

planda tutmaktadır. Eski kentin bu yeni sakini yoksulluğunu devretmiş ve hızla kentli 

orta sınıf değerlerini sahiplenmeye başlamıştır. Bu sahneyle birlikte Rıza’nın kentte 

yavaş yavaş nasıl çaresizce yoksulluğa ilerlediğini, tanıdığı ve henüz tanıştığı 

insanlar tarafından nasıl reddedildiğini görmeye başlarız. Bu sahne aynı zamanda 

kentin belirli bölgelerinde cemaat ağlarının da yok olmaya başladığını görmemizi 

sağlar. Cemaat ağları ve hemşerilik ilişkileri kentte çaresiz kalan ve kendini zayıf 

hisseden bireyi koruması açısından bir dönem önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak 

Rıza yitirilen bu ilişkiler sonucunda kentin yeni yoksulu olmaya başlamıştır. Aradığı 

parayı söz konusu ağlar aracılığıyla bir türlü bulamayan Rıza, bireysel yapabilirliğini 

gittikçe kaybedecek ve kentte yalnız kalmanın farklı bir tecrübesine şahit olacaktır.   

Her şeyden önce kent, bireyin kendi çıkarlarını korumakla yükümlü olduğu 

yerdir. Kente gelenlere, kentte doğanlara ilk öğretilen ideoloji budur. Rıza da 

zamanla kentte bunu öğrenecektir. Onu suç işlemeye kadar götüren sürecin anlamı, 

kentin bu yönünün insan hayatında ne kadar işlevsel olduğunu anladığı anda ortaya 

çıkacaktır. Fakat aynı zamanda kentte belirli geleneksel dayanışma kalıpları da 

devam etmektedir. Rıza’nın kamyoncu arkadaşlarından biri öldüğünde onun için 

toplanan cenaze masrafları bu açıdan iyi bir örnektir. Bunun da belirli sınırlarının 

olduğun belirtmek ise kentsel dinamikleri anlamak açısından önemlidir. Her ne kadar 

yoksulluk sorunu, yoksulların kendi deneyimleriyle birlikte, komşu yoksul bireylerin 

halini anlamak ve onların sıkıntısını da çekmek gibi kentli orta ve üst sınıfın çok 

fazla aşina olmadığı bir kentlilik kurgusu oluşturmaktaysa da, bunun içeriğinin 

günlük yaşamı tamamen ortadan kaldırmayacak fedakarlıklardan oluştuğunu 
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belirtmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında geleneksel yoksulluk ritüelleri de, 

kapitalizmin kentsel hayattaki ideolojik işleyişini tehdit etmeyecek yapılara 

bürünmektedir. Daha önce de belirtmeye çalıştığımız gibi kent, yoksullar açısından 

içine doğulan bir yer değil, yaşamak için uğraşılan bir yerdir. Orta ve üst sınıflarla 

kent yoksullarını, bütün maddi ve kültürel işleyişlerin dışında ayıran kritik eşik 

budur. Orta ve üst sınıf, kenti tam zamanlı yaşarken; yoksullar işsizlik nedeniyle 

zamanın farklı ilerlediği-durduğu bir yerde ya da yetişemedikleri geçimlik 

ihtiyaçlarından dolayı zamanın bir türlü mola vermediği bir evrende yaşarlar. Rıza 

için zaman, bir türlü bitmeyen bir doğum haliyken, kadın için her an çalışılması 

gereken, ölmeye bile vaktin olmadığı bir akıştır. Bu, kapitalizmin orta sınıflar için 

ideal bir kentsel yaşam kurguladığı anlamına gelmemektedir. Özellikle Köprüdekiler 

filmi incelenirken buna değinilecektir. Fakat geçerken şunu belirtmekte yarar var, 

kent, orta sınıflar açısından, bir mücadele alanı olmaktan ziyade, yoğun çalışma 

temposunun içerisinde tatminsel belirli araçların bulunduğu bir mekandır. Yoksullar 

ise bu araçlardan yoksun olmak bir yana, bunlardan dışlanmanın maddi ve psikolojik 

etkisiyle kenti deneyimlemektedirler.  

Filmin birçok sahnesinde kent, yıkık binalar, küçük mahalleler ve karanlık 

mekanlardan oluşacak şekilde sahnelenmiştir. Rıza’nın kentin bu yıkık alanlarında 

dolaşırken, kamyonu için para bulmaya çalışması, yoksulluğa dair çıkmazların, yine 

ancak yoksulluk alanlarında çözülebileceğine dair ipuçlarını barındırmaktadır. 

Kamyonu için ihtiyacı olan parayı bulamadıkça Rıza, yıkıntı alanlarında daha fazla 

resmedilmeye başlar. Bu süreç Rıza’yı bir yandan sınıf-altı bir konuma iterken, bir 

yandan da yoksulluğunu içselleştirmesine yol açar. İnsanlardan beklediği karşılığı 

bulamayan Rıza için artık zamanın akışının tek anlamı parayı bulabileceği araçların, 
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mekanda bir şekilde karşısına çıkmasıdır. Bu durum onu gittikçe bir çaresizlik 

içerisine sürüklerken, şans oyunları gibi kısa yoldan zenginlik vaat eden araçlar 

filmin dünyasında daha fazla karşımıza çıkmaya başlar.    

Rıza’nın çaresizliği gittikçe artarken, ne yapacağına karar verememesi onu 

büyük bir çözümsüzlüğün ortasına çekmeye başlar. Kentin aktifliği karşısında sürekli 

beklerken gösterilen Rıza, adeta zamanın durduğu yerdedir. Sennett’in “toplumun en 

altındakilerin serbestçe yararlanabileceği yegane kaynak” (2008: 14) dediği zamanın 

kullanılış biçimi, Rıza’nın yoksulluğunun en açık göstergelerinden biri haline gelir. 

Kullanabileceği niteliksiz zamanın artması bir yandan da Rıza’nın çalışamayan 

yoksulların dünyasını anlamasına yol açar. Filmin anlatısı içerisinde yoğun bir yer 

tutan, yoksulların dünyasındaki farklı zaman kurgusu, kentin bazen dolmuşlar 

aracılığıyla gösterilen hareketliliği karşısında zıt bir yapı oluşturur. Yoksulluk 

mekanları, genellikle insanların bekledikleri ya da “durmak” zorunda oldukları, 

günümüz kapitalizminin hızından etkilenmemiş yerler olarak karşımıza çıkar. Fakat 

bu etkilenmemişlik, karşısında olmak değil, işlevsiz olmak anlamında anlaşılmalıdır. 

Kapitalizm kent mekanını kurgularken, sürekli bir yenilenmeye ihtiyaç duyar ama 

bazı yerlerin henüz vakti gelmemiştir. Bu tarz yoksulluk mekanlarının, sermayenin 

ihtiyaçlarıyla yüzleşme anını Kara Köpekler Havlarken filminde daha net göreceğiz. 

Rıza’da ise söz konusu olan, unutulmuş yoksullar ve onların yaşadığı alanlardır. 

Fakat bu zamanı durdurma hali ve bekleme ritüelleri kamusal anlamda, orta sınıflar 

için bir tehlikeyi de içinde barındırır. Kentin büyük ölçekli ve araçların, insanların, 

malların, paranın, atıkların akışına dayanan sistemi içerisinde durağanlığa yer yoktur. 

Büyük ölçüde ekonomik tabanlı olan bu trafik, kullanıcılarından da aynı dinamizmi 

bekler. Dolayısıyla bireyler, ya akışa katılmalı ya da akışı engelleyecek bir direnç 
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noktası oluşturmamalıdır (Timur ve Bağlı, 2003: 79). Aksi takdirde potansiyel 

olarak, akışı bozacak ve bunu şiddet, suç gibi öğelerle yapacak kişiler olarak 

algılanırlar. Bu durum kentin diğer sakinleri açısından tehlikeli bir durum ortaya 

çıkarır. Boş durma-bekleme hali, işlenecek bir suçun ön hazırlığı şeklinde düşünülür. 

O yüzden kentin bekleyenleri, yani yoksulları bir şey yapmadıkları alandan, kentin 

hızla aktığı mekanlardan uzaklaştırılmalıdır. Bunun orta ve üst sınıflar açısından iki 

yönlü bir etkisi vardır: Bir yandan kendilerini güvende hissetmeleri sağlanırken, 

diğer yandan kendi yaşamlarının inanırlığı artar ve farklı gerçeklik halleri görünmez 

kılınarak, hayatın akışını olduğu gibi kabul etmeleri sağlanır. Böylece kendi 

yaşamlarına yönelik dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehditler ortadan kalkar. 

Burada beklemenin-durmanın kendisine özel bir anlam yüklenerek, buna sebep olan 

yoksulluğun arkasında yatan toplumsal nedenlerin işlevsiz kılındığını görmekteyiz. 

Beklemenin kendisi sorunlu kılındığı anda, niye beklendiği unutulan bir soru haline 

gelmektedir. Rıza da filmin ilk yarısı boyunca ne yapacağını bilemeden beklemiştir. 

Fakat bunun arkasında çalışmasını engelleyen ekonomik, toplumsal-kültürel ve 

rastlantısal birçok öğe vardır. Aynı zamanda Rıza’nın bekleme hali yoksulluk 

alanlarında yaşandığı için orta sınıflar için bir tehdit söz konusu değildir. Fakat yine 

de yönetmen, bu çıkışsızlık sürecinin sonunda, seyirciyi bir cinayetle baş başa 

bırakır. Rıza ancak bu cinayetten sonra tekrar aktif bir konuma geçecek, 

yapabilirliğini yeniden keşfedecektir.  

Filmin kırılma anlarından biri olan cinayet sahnesi, kentsel yoksulluğun 

ekonomik ve sosyal altyapısının kişisel düzeyde yansımalarını görmemiz ve 

yoksulluğun dönüştürücü ve kurucu etkisinin nasıl oluştuğunun anlaşılması açısından 

önemlidir. Kentsel dışlanma yoksullar açısından o kadar derin boyutlardadır ki Rıza 
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için soygun yapılabilecek en ideal yer, toplu para görebildiği tek mekan olan bir 

tuvalet işletmesidir. Fakat Rıza’nın buradaki ilk soygun girişimi başarısız olacaktır. 

Başka bir yoksul çalışan, muhtemelen elinde olan tek varlığı Rıza’ya bırakmamak 

için hayatını riske atmayı göze alacaktır. Kentte hayatta tutunabilme şartlarını çoktan 

öğrenmiş olan bu işçi, kentte bir hayatta kalma aracı olan silahını çoktan edinmiştir. 

Muhtemelen kente Rıza’dan çok daha önce gelmiş ve bir şekilde kentsel akışa ayak 

uydurabilmiş adam, aslında göründüğü ve Rıza’yla göz göze geldiği ilk sahnede ona 

kendi “başarısızlığını” hatırlatmıştır. Bu açıdan bakıldığında Rıza’nın ilk soygun 

girişimi, bir çıkmaz durumun dışsallaştırılması gibi okunabilirse de, aynı zamanda 

ona hatırlatılan başarısızlığa karşı bir intikam alma isteğidir de. İşte bu yüzden, 

soygun girişiminin sonuçsuz kalması Rıza’daki başarısızlık hissini kuvvetlendirecek 

ve onu cinayete kadar götüren bir ruh haline sokacaktır. Her ne kadar Rıza film 

boyunca, seyircinin özdeşleşmesinin beklendiği bir karakter olmadıysa ve bütün kötü 

taraflarıyla aktarıldıysa da, seyirci aslen ondan bir cinayet işlemesini beklemez. 

Rıza’nın içine düştüğü yoksulluk durumu, toplumsal mekanizmaların artık 

sıradanlaştırılmış bir uzantısıdır. Kentte parasız kalmak, kapitalizmin ve onun 

dönüştürdüğü toplumsal değerlerin bir sonucu olarak, kişisel bir meseledir, yalnızlık 

sorunsalıdır ve içinden çıkılması için akrabalık ilişkileri her zaman geçerli ve yeterli 

olmaz. Rıza’nın öyküsü mikro düzeyde bu anlatı yapısı içinde kurulur. Makro 

düzeyde ise daha önce bahsettiğimiz kapitalist kent dinamikleri ve mekanın kullanım 

nesnelerinin bireyle kurduğu karşılıklı ilişkinin arka planda yattığını görürüz. Rıza 

bir yandan bu sıradanlaşmış yoksulluk halinden kurtulmak ister, diğer yandan ise 

nasıl kurtulacağına dair bildiği bütün araçların işe yaramadığını görür. Bunun tam 

olarak içselleştiği an, Rıza’nın hala bağlı kalmak istediği bazı toplumsal kuralların 
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ihlaline başvurulabileceğini anladığı andır. Başarısızlık ve çıkışsızlık, film boyunca 

zamansal ve mekansal anlamda bütün evrelerini tamamlamış ve artık nokta 

koyulması gereken bir hale gelmiştir. Fakat bu planlı bir etkinlik devresi değildir ve 

yoksulluğun kendi içsel sıkıntısının rastlantısal bir dışavurumu olarak 

gerçekleşecektir. Yoksulluk zaten planlanmayan bir süreç olarak, plansız yaşamanın 

da adıdır. Bu anlamda modernist rasyonalitenin yanı başında yaşayan fakat kendine 

has bir akılcılık geliştiren yoksul birey, ideal olan yaşamın öznesi değil, ideal yaşam 

öznelerinin toplumsal olarak kurucusu gibidir. Kentli modernin gündelik yaşamı için 

kamyon şoförlerinin taşımacılığına ihtiyacı vardır, ancak bu kamyon şoförü onlara o 

kadar uzaktır ki, kendi sorunlarını ancak bir göçmen Afganı öldürerek çözebilir. Bu 

durum, kentten giderek ayrılan, koparılan yoksulların, aynı zamanda sorunlarıyla 

birlikte de dışlandığını, bunun kentin bir hayal dünyası olarak kurgulanmasına nasıl 

hizmet ettiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Küreselleşme süreçleri, mekanizmaları, 

kent merkezlerini sermayeye açarken, kentin “varoş”larını da yoksullara açmakta ve 

parçalı bir evrensel bütünlük yaratmaktadır. Herkes her yere gidebilir ama aslında hiç 

kimse belirli yerlere gidemez, sömürü ilişkileri orada devam etmeyecekse. İşte 

Rıza’yı bir göçmeni öldürüp parasını almasına sebep olan öykünün arka planında 

böyle bir kent ve yoksulluk sistemi vardır. Öldürülen kişinin “en” savunmasız ve 

kimsesiz olması bu açıdan dikkat çekicidir. Arkasından ciddi anlamda toplumsal ve 

yasal bir kovuşturmanın yapılmayacak olması, cinayetin de bir ekonomisi olduğunu 

gösterir. Zaten Rıza da bunun farkında olarak, öldürülen adamın kızını ülkesine 

göndermeye çalışacaktır. Rıza öldürdüğü Afgan göçmenin kızıyla ilgilenip onu 

kurtarmaya çalışırken, öyküsü ve içinde bulunduğu durumun yarattığı ruh hali 

Raskolnikov’un iki asır önce yaşadıklarıyla büyük paralellikler göstermeye başlar. 
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Dostoyevski (2010), Raskolnikov’u büyük kentin ortasında yoksulluk çeken bir 

üniversite öğrencisi olarak kurgularken, St. Petersburg, henüz kentsel yalnızlık ve 

çıkmazların mekanı olmaya başlamıştı.  Raskolnikov, değersiz gördüğü ve ölümünü 

kimsenin umursamayacağını düşündüğü tefeciyi öldürürken, adeta kentte 

yoksulluğun bir dışavurumu olarak işlenecek cinayetlerin vicdani anatomisini 

çıkarmaktaydı. Fakat iki asır sonra plansız (ama aynı neden ve saiklerle işlenen) bir 

cinayetin yaratacağı en büyük etki sadece uykusuzluk olacak ve metropolleşmiş kent, 

vicdan mekanizmalarını da devre dışı bırakacaktır. Rıza ve Raskolnikov’u ayıran en 

önemli fark, cinayetin biri için soğuk bir etkiden öteye gitmeyen hali ile diğeri için 

cinayet işlemeden önce yarattığı bütün felsefeyi yıkan dayanılmaz ağırlığı 

arasındadır. Bu aynı zamanda tarihsel olarak değişen kent ve yoksulluk anlamlarını 

görmemizi de sağlamaktadır. Her ne kadar Rıza ve Raskolnikov iki farklı kültürün 

insanları olsa da anlatılan evrensel bir öykünün parçasıdır. Sorun her ikisi için de, 

yoksulluğun, cinayeti meşrulaştırma potansiyelidir. Raskolnikov bunun için geniş bir 

zaman dilimini, cinayet işleyerek para çalmanın felsefi haklılığını oluşturmaya 

çalışarak geçirmektedir. Rıza ise, bu felsefi sorulardan uzakta boşluğun içinde 

salınırken, ona güvenen birini öldürecek, ardından ise adamın kızına yardım etmeye 

çalışacaktır. Raskolnikov için cinayet, sadece yoksulluktan kurtulmanın bir aracı 

değil aynı zamanda kendi kimliğini keşfetmenin planlı ve amaçlı bir arayışıdır. Rıza 

da ise cinayet gündelik yaşamın düzene girmesini sağlama niyetindedir. Aslında 

tarihin farklı dönemlerinde iki farklı kentte meydana gelenler, yoksulluğun ancak 

varlıkla anlaşılabileceğine ve kentin bunun dışavurumu için büyük bir imkan 

sağladığını vurgular. Her iki kahraman için de yoksulluk, kırsal yoksunluktan farklı 

olarak, zenginliğin ortasında yaşanmaktadır ve bu son tahlilde cinayetle 
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çözülebilecek bir mekansal yaşam alanının ortasında gerçekleşmektedir. 

Raskolnikov, bir üniversite öğrencisi olarak, St. Petersburg’un ona sunabileceği 

imkanlardan mahrum kalmak istememektedir; Rıza ise etrafında ona yardım 

edebilecek insanlar varken, kamyonunun hala yatıyor olmasına ancak büyük bir 

kentte yaşanabilecek vurdumduymazlıkla karşılık verilmesini anlamak 

istememektedir. Böylece Raskolnikov ve Rıza modern kent yaşamına has bir 

yoksulluk halini, yine ancak kentsel kuruluş içinde işe yarayabilecek ve kendi 

anlamını kentin insani ilişkilerinin “yokluğunda” var edebilecek cinayetle aşmaya 

çalışırlar. Ancak bir Dostoyevski karakterinde çözümsüz kalacak bu girişim (ruhsal 

ve psikolojik nedenlerle), geçen uzun tarihsel süreç sonunda, tamamen maddi 

belirleyenlerin etkisine girmiş büyük kentte, içeriği tam olarak bilinemeyen 

uykusuzlukların yanından geçip gidecek ve cinayet öldürülenin yoksulluğuna 

hapsedilecektir.                     

Cinayetin ortak perdelerinden biri de, karakterlerin evden uzakta olmalarıdır. 

Yuvasızlık kent yoksulluğunun en soğuk göstergelerinden biridir. Kente yeni 

gelenler ya da kent sakinleri için, bir ev sahibi olmak ve oranın bir yuva sıcaklığında 

olması, eski çağlardan bu yana kent yaşamının en cazip yönüdür. Hatta sanayi 

devriminin ilk dönemlerinde gönlü yüce kişiler, yoksulları içeriye, sonunda 

yaşamlarının güya daha düzenli olacağı ev sığınağına çekmek için onların 

yaşamlarına müdahale etmeyi (akt. Sennett, 1999: 47), onlar için yapılabilecek en 

büyük iyilik olarak görüyorlardı. Kentte yaşayan bireyler için ev içi düzen, kentin 

bütün sıkıntılarının geride bırakılabileceği tek yaşam alanı olarak görülmekteydi. Ev 

bir yuva olduğu anda, toplumsal sözleşmenin tarafları düzeni bu küçük birim 

üzerinden sağlamaya başlayacaklardı. Evin bu şekilde araçsallaştırılması, yoksulluk 
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gibi toplumsal sorunların olumsuz etkilerinin giderilmesi açısından önemli 

bulunuyordu.  Hiçbir şeye sahip olmasa da bir yuvası olan yoksul, onu korumak için 

toplumsal ve ekonomik sistemin işleyişine ayak uydurmak zorunda kalacaktı. Bu 

açıdan bakıldığında yuvanın, Bachelard’ın (2008) vurguladığı gibi,  güvenlik 

düşleminin tetikçisi olduğu ve onun seyrinin, kendimizi dünyaya güvenmenin 

kökeninde bulduğumuz (2008: 162) duygu anını kapsadığını, böylece kapitalizmin 

yarattığı maddi risklerin, ruhani yumuşamasının sağlandığı mekan olduğu 

söylenebilir. Kentte var olan risklerden kaçma alanı olan ev, modern dönemde, aynı 

zamanda rasyonel ilişki biçiminin aşılabildiği ve bireysel iktidarın en rahat 

kurulabildiği bir mekandır da. Ev, hem modern kent yaşamının kurucusudur, hem de 

güvenlik ve mülkiyet arayışına bir cevap olarak, kentin gündelik yaşamının merkezi 

düzenleyicisidir. Yoksullar için ise, bir yuva olmak anlamında kenti yaşanabilir kılan 

ev, bir yandan da dışlanma mekanizmalarının devreye en kolay sokulabildiği öğedir. 

Bu bağlamda evin dışında kalmak, suça ve şiddete en yakın olmak demektir. 

Rıza’nın kentte yaşadığı sürekli bir evinin olmaması ve hatta filmin final sahnesinde 

kadının evinde kalmak istediğinde bile bunu yapamaması, evin onun için yuva olma 

işlevini yitirdiğini göstermektedir. Rıza için otelde ya da kamyonda kalmak, diğer 

anlamda yuvasızlık, kapitalizmin kent kurgusundaki modern sıcaklığın da dışında 

kalmak demektir. Yuvanın, aslen anne karnındaki, fedakar ve karşılıksız anne çocuk 

ilişkisindeki sıcaklığa gönderme yaptığı düşünülürse, yuvanın dışında olmak bir 

anlamda doğumu tamamlamamak olarak okunabilir. Kent dünyasında dışarıda 

kalmak, aslında her zaman ölüme yakın olmak demektir. İster göçmen olsun, ister 

kentte bir kamyon şoförü, eğer dışarıda kalındıysa, bireyin varlığı hiçbir zaman tam 

olarak tescillenemez. Bu anlamda kimlik belgesi hep eksiktir ve gerçekten doğup 
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doğmadığı belirsizdir. Fakat toplumsal olarak yuva şeklinde oluşturulmamış 

yoksulluk mekanları da, içsel dayanışma anlarına taliptir. Rıza’nın kaldığı otelde ve 

kamyoncu arkadaşları öldüklerinde yaşananlar, alternatif ev dışı dayanışma 

ilişkileridir. Kent mekanında bu ilişkilerin anlamı, belirli bir düzeyde yalnızlık 

duygusunun hafifletilebilmesidir. Burada kastedilen, ev içi ilişkilerin gerçekliği, 

diğerinin ise araçsallığı değildir. Aksine ev, bir yuva olarak, kapitalist ilişkiler 

bağlamında bireyin kendini hala bir bütün olarak hissedebilmesi için oldukça işlevsel 

bir yapıya büründürülmüştür. Baskın ideolojinin etkisi ise bunun görünmez 

kılınmasıdır. Bu anlamda ev ya da dışarısı bireyin etkinliğinin ve 

dönüştürücülüğünün de taşıyıcısıdır ve tek bir anlam çizgisinde anlaşılamaz. Ancak 

aynı zamanda tarihsel olması birey ve yapılar arasındaki diyalekti görmemizi sağlar. 

  

C. KARA KÖPEKLER HAVLARKEN: UMUDUN ÖLÜMÜ 

Filmin açılış sahnesinde İstanbul’un ikiye bölündüğünü görürüz. Sola doğru 

kayan kameranın net bir şekilde gösterdiği yatay çizgiyle kent, yüksek ve alçak 

binalardan oluşan bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Bir yanda İstanbul’un ilk 

kentleşme deneyimlerinin eski binaları, diğer yanda ise gökdelenler ve inşası devam 

eden yüksek katlı başka yapılar. Film, işte bu iki farklı ama birbirine (henüz, geçici 

olarak) yakın olmak zorunda olan mekanlar arasında yaşamak ve geçinmek zorunda 

olan iki gencin öyküsünü anlatır. İki yakın arkadaş olan Selim ve Çaça, kendi 

tabirleriyle “hayatta saygın bir yer edinebilmek” için mahallelerine yakın bir yerde 

bulunan alışveriş merkezinin güvenlik işini almak istemektedirler. Daha önce 

yasadışı otoparkçılık yapan iki arkadaş için bir alışveriş merkezinin ihalesini 
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kazanmak önemli bir umuttur. Fakat mesele göründüğü kadar basit değildir çünkü 

kentte herhangi bir ihale almak ya da kar getirecek bir iş için hesaplar yapmak 

yoksulluktan çıkmak kadar zordur (Barış, 2010: 285). Film güvenlik şirketi ihale 

sürecini anlatırken, bir daha hiç bir araya gelemeyecek şekilde kentte her şeyin iki ve 

daha fazla parçaya bölündüğünü söyler
16

.  

İstanbul’un yoksul kent mekanlarının Türkiyeli yönetmenlerin kadrajına 

takılması yeni bir durum olmasa da; Kara Köpekler Havlarken filminin açılış 

sahnesinde, bu yoksulluk mekanlarının, aynı çerçeve içinde gökdelenler ve zenginlik 

yapılarıyla gösterilmesi 2000’li yıllara has bir olguya işaret eder. Her ne kadar 

Yeşilçam’da ve daha sonra çekilen filmlerde yoksulluk ve zenginlik mekanları iki 

farklı ve genellikle keskin ayrımların olduğu dünyalar olarak resmedilmişse de, aynı 

resme sığdırılan zenginlik ve yoksulluk yapıları, 2000’lerin kentsel dönüşüm 

süreciyle birlikte değişen kentin bir gösterenidir. Daha önce, yoksul bir mahallede bir 

sahne çeken yönetmen, üst sınıf mekanını çekmek için seti bambaşka bir yere 

taşımak zorundayken, 2000’lerde yaşanan geçiş süreci, bu iki mekanı fiziksel olarak 

birbirine iyice yakınlaştırmştır. Ancak fiziksel yakınlığın sadece kentsel dönüşümün 

tamamlanmasıyla sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. Zaten burada asıl amaç, 

kentin o yöresinin, yoksullardan temizlenerek değerini arttırmak ve gerek AVM’lerle 

gerekse de çok katlı konutlarla ticari olarak yatırım yapılabilir yerler haline 

getirilmesidir. Bir yandan soylulaştırma çalışmalarıyla kentin değerli alanları orta ve 
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 Keyder (2009: 36), İstanbul’un, ekonomik dönüşümü ve istihdam yapısı göz önüne alındığında bir 

“ikili kent” değil “bölünmüş kent” olduğundan bahseder. Kentin bir bölümünde, ister formel ister 

enformel biçimlerde olsun, küresel maddi akışlar gerçekleşmekte ve tüketim kalıpları gibi alanlarda 

beklenen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kentin diğer bölümünde ise, insanlar küresel akışlardan 

kopuktur ve maddi yaşam eski düzenleme tarzları çerçevesinde, enformel sektörde, gecekondu 

mahallelerinde, kentin çevresinde neredeyse ayrı birer kasaba oluşturan ortamlarda sürdürülür 

(Keyder, 2009:  36). Kara Köpekler Havlarken açılış sahnesinden itibaren İstanbul’un parçalanmış 

halini ve bunu deneyimleyen yoksul öznelerin kentin diğer tarafına geçme arzularını ısrarla 

göstermeye çalışır.  
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üst sınıflara satılacak diğer yandan ise kentteki yoksulluk mekanlarıyla yeni üretilen 

konut ve diğer merkezler arasındaki mesafe iyice artırılacaktır.  Kara Köpekler 

Havlarken de kamerasını filmin ilk sahnesinde, alt sınıf bir mahalledeki evin çatı 

katına koyarak ve oradan hem gökdelenleri hem de kendi durduğu yeri göstererek 

fiziksel değişimin yönüne işaret eder. Hemen ardından ise bu fiziksel akışın bireyi 

nasıl değişmek zorunda bıraktığını görürüz. Az önce kameranın durduğu yere bir 

kesme yapan yönetmenler, filmin iki başkahramanından biri olan Selim’in güvercin 

beslediğini bize gösterirler. Büyük bir keyifle güvercin besleyen Selim, havada uçan 

güvercinini de gökdelenlerin silüeti arasından ıslıkla takip eder. Fakat birkaç sahne 

sonra anlarız ki Selim’in en büyük amacı, karşısında duran dev AVM’lerden birinde 

güvenlik işinde çalışmaktır. Yaptığı iş ve yaşadığı yer Selim’e geleceğe dair herhangi 

bir umut bırakmaz. Bu yüzden yapması gereken çok çabuk bir şekilde, kent ona bu 

fırsatı sunduğu “an” da orayı terk etmektir.  

Filmin bir sonraki sahnesinde kamera yere iner ve yoksul mahallenin sokak 

aralarında oynayan çocukları görürüz. Filmin finalinde Çaça ve Selim, AVM’deki 

güvenlik ihalesini istedikleri şekilde alabilmiş olsalardı muhtemelen yoksulluklarını 

devredecekleri yeni kuşak bu çocuklar olacaktı. Filmin ilerleyen sahnelerinde 

gördüğümüz üzere, Selim ve Çaça’ya önce Usta diye seslendikleri bir kenar mahalle 

mafyacısı ve ardından ise güvenlik işlerini almaları için mahalleden tanıdıkları başka 

bir adam “yardım” etmektedir. Bu durum Işık ve Pınarcıoğlu’nun “nöbetleşe 

yoksulluk” (2009) tezlerinde anlattığı cemaat ilişkilerinin bir örneğidir. Kendi 

başlarına sınıf atlaması zor olan bireyler, bu ilişkileri kullanarak geçiş sürecini 

imkanlı hale getirmeye çalışırlar. Daha önce sınıf atlamış, fakat kentte tutunabilmek 

için “kirli” işler yapmaya devam eden cemaatin bu üyeleri, etraflarındaki ilişki 
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ağlarını kullanarak, diğer üyeleri sınıf-altına düşmekten ve tamamen yoksun 

kalmaktan kurtarırlar. Ancak kentte artık hiçbir şey bedelsiz değildir. Usta, Selim 

için yaptıklarının kendine fedakarlık ve sadakat üzerinden geri dönmesini ister ve 

filmin finalinde Selim’in kız arkadaşı kaçırıldığında ona sadakatsizliğinden dolayı 

yardım etmez. Böyle bir davranışın “kötü” bir karakter üzerinden kolayca kurulması 

mümkünken, yönetmenler bunu tercih etmezler. Usta karakteri, eski Türk 

filmlerinden aşina olduğumuz kötü karakterlere bir yanıyla çok benzer ama bir 

yanıyla da onlardan çok uzağa düşer. Usta’yı ilk gördüğümüz sahnede adamlarına bir 

kişinin kolunu kırdırtarak ders vermeye çalışır. Bu sahnede gördüğümüz tipik bir 

kötüdür. Fakat filmde göründüğü son sahnedeki şu sözleri onu kent yaşamının 

kaybolan maneviyatını bulmuş kişi olarak gösterir: “(Selim’e) ben niye sevdim seni 

biliyor musun, senin hırsın yoktu, hırs, hırs, bir hüsran sebebidir.” Bu sözler, kent 

yaşamının yeni kurallarını reddeden, fakat aynı zamanda kendi kimliğini, var olduğu 

noktaya geliş koşullarını da bir yandan lanetleyen, bir yandan da aslında hüzünle 

anan, eski mahallenin “yerli” kentlisinin çelişkilerini ifade eder. Usta Selim’e “ben 

yaptım ama sen yapmazsın sandım” demektedir aslında; başarabilseydi Selim’in de 

bir gün o sokaklarda oynayan çocuklara diyeceği gibi. Başka bir kent anlatısında, 

anlatının temel kötülerinden olabilecek Usta karakteri, birden filmin söylemek 

istediklerinin sözcüsü oluvermiştir. Kapitalizm kenti değiştirmeye çalıştıkça ve 

bunda başarılı oldukça, toplumun farklı sınıfları da, söz konusu değişimin imkanları 

ya da kaybettirdikleri doğrultusunda mücadele alanlarını oluşturmaya başlarlar. Usta 

bu anlamda kentin olanaklarını çok önceden fark etmiş biri olarak, 2000’ler öncesi 

İstanbul’da, kendi geçim ekonomisini yasal olmayan yollarla da olsa kurmuştur. 

Ancak yine bu tecrübelerinin ona neler kaybettirdiğinin de farkında gibidir. Selim’e 
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bakış açısını oluşturan da işte bu iki noktanın kesişmesidir: Bir yandan işlerini 

yürütmek için Selim gibi birisine olan ihtiyacının farkındayken, diğer yandan da 

onda gördüğü nostaljik masumiyet, kentin henüz “tamamen maddileşmediği” 

zamanlara olan inancını pekiştirmektedir. “Siz ekmeğinizi bölüşmeyi bilmez 

misiniz” sorusu ve Selim’in buna cevaben söylediği “Biz ekmeğimizi kendi aramızda 

bölüştük” tepkisi, var olduğunu zannettiği günlerin aslında bu kavgayla geçtiğini 

gösterir: Ekmeğin kimler arasında paylaşılacağı. Büyük kentte bir şekilde hayata 

tutunmaya çalışan bu karakterler için yoksulluk, kapitalist imkanların iyi 

değerlendirilmesiyle aşılabilecek bir olgudur. Metaforik bir anlamı olan ekmek, 

aslında zannedildiği gibi gerçekten ekmeğe muhtaç olanların kullandığı bir ifade 

değildir. Yoksulların dünyasında ekmekten bahsedildiği her an aslında hayatın daha 

zengin başka bir alanına gönderme yapılmaktadır. Daha kavramsal bir şekilde ifade 

etmemiz gerekirse, ekmek ne mutlak, ne göreli ne de insani yoksulluğun bir 

temsilidir bu cümlelerde. Ekmek, aslında büyük bir pastanın ifade edilmek 

istenmeyen kurgusudur. Sonuçta bölüşülecek olan da o pastanın zengin dilimleridir.      

Bunun yanında, yeni yüzyılda Usta’nın işlerini enformel yollardan yürütme 

şansı giderek azalmıştır. Görüldüğü son sahnede bir inşaat alanının içinde resmedilen 

Usta, arazi üzerindeki hakimiyetini devam ettirebilmek için yeni bir zenginleşme 

sürecine uyum sağlamak zorundadır. Göçün ilk dönemlerinde ve sonrasında, 

İstanbul’da artan nüfus nedeniyle enformel konut inşasına izin veren siyasi otorite, 

arazinin giderek azalmaya başlamasıyla popülist konut politikasından vazgeçmiştir. 

Bundan böyle arsa, üzerinde küçük yolsuzlukların döndüğü bir nesne değil, şehrin 

mekansal büyümesinin yönünü belirleyen büyük ölçekli gelişmelerin nesnesi 

olacaktır (Keyder, 2011: 60). Kent böylece 2000’lerde Kara Köpekler Havlarken’in 
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başında gördüğümüz çizginin yoksul tarafı silinerek yeniden kurulmaya 

çalışılacaktır. Kent arazisinin devlet tarafından değişen kapitalist ihtiyaca uygun 

olarak yeniden dağıtımı, kentin küresel sermaye için çekici hale gelmesini 

sağlamıştır. Bu durumu Keyder (2011) şu şekilde özetler: 

Bloklar halinde dikilmiş yüksek ofis binaları, lüks konut siteleri ve 

kuleleri, dünyanın her yanından malları müşterilerine sunan düzinelerce 

alışveriş merkezi sahneye çıktı. Kent merkezi güzelleştirildi ve 

İstanbulluların küresel ağlara demir atabilecekleri bir mekan sunacak şekilde 

hazırlandı… Hepsi de İstanbul’un küresel yatırım, kazanç ve kültür 

alanlarındaki konumunu güçlendirmek üzere tasarlanmış plan ve projeler… 

(49).  

Kara Köpekler Havlarken’de kentin bu yeni yüzünü alışveriş merkezi 

aracılığıyla görürüz. Orada steril ve çekici bir dünyanın bütün olanakları belirli bir 

varsıllığa koşut olarak sunulur. Kent merkezi yakınında ama yoksul semtlerin de 

kenarında bulunan bu alışveriş merkezi, orta ve üst sınıflar için “temiz” bir dünya 

sunmak zorundadır. Varlığı düzenine ve bunun aracılığıyla sağlanacak tüketime bağlı 

olan AVM için kendi müşterisini tehdit edebilecek herhangi bir şiddet riski bile 

kabul edilemez. İşte bu yüzden yoksullar taşıdıkları “potansiyel şiddet” nedeniyle 

alışveriş merkezinden ve hatta Selim’in açıklamasıyla “etrafından” bile uzak 

tutulmalıdırlar. Bu yönüyle AVM kentin yeni yerleşim planının tüketim alışkanlıkları 

üzerinden içselleştirilmesini sağlar.      

Fakat Usta’nın öyküsü AVM’nin kent yaşamındaki bu işlevinin daha ötesini, 

orada yaşanan zenginliğin ve yoksulluğun yeniden paylaşımını anlatır. Usta, 2000 

öncesinin zengin ve “yerli” bir kentlisi, işlerini şiddetle ve yasadışı yollarla halleden 

zamanı geçmiş biridir. Kentin bu yeni halinde, araziye ve doğal olarak (2000’li 
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yılların) en büyük zenginlik aracına sahip olmak artık yeni aracılar ve ilişkilerle 

mümkündür. Selim ve Çaça bu kişiyle (Güvercinci Mehmet) irtibat kurduklarında 

(AVM’deki güvenlik ihalesini almaları için onlara para veren adam) Usta kendi 

devrinin kapanmaya başladığını anlamıştır. Hatta bunun önlemini almaya çalıştığını 

bir sahnede Selim’e söylediği şu sözlerden anlarız “belediyeler artık bu işlere 

uyandılar…büyük işler yapmamız lazım, resmi işler.” Fakat Usta’nın bunu başarması 

zor gözükmektedir. Bu yüzden filmin son sahnelerinde Usta’yı boş bir inşaat 

içerisinde, Güvercinci Mehmet’i ise (Selim ve Çaça öldüğü halde) ihaleyi almış ve 

AVM’nin müdürüyle anlaşmış bir şekilde görürüz.   

Bu noktada belirtilmesi gereken ve bu tez açısından önemli bir nokta, 

kapitalizm içerisinde ne geçmişin ne de geleceğin, bütün toplumsal formasyonu ve 

gündelik ayrıntılarıyla ideal bir dünyaya yaklaşamayacağıdır. Bizim açımızdan ne 

2000’lerin öncesinin Usta’sı ne de sonrasının Mehmet’i bu anlamda sermaye ve onun 

ihtiyaçlarından bağımsız düşünülebilir. Bu bağlamda Usta, yoksulların kemiklerinin 

kırılarak “hizaya” getirilmeye çalışıldığı bir dönemin temsilcisidir. Aynı zamanda bu 

zaman dilimi, “yerli” olmak kaydını düştüğümüz, ağabeylik yapma, yeri geldiğinde 

etrafındaki yoksulun yardımına koşma gibi henüz kırdan getirilmiş ilişkilerin devam 

ettiği bir yapıyı da kapsar. Diğer bir ifadeyle Usta hem döver hem sever, fakat ona bu 

hakkı veren salt otoriter ataerkil ilişkiler değil, asıl olarak kentte kazandığı 

zenginliktir. Sennett (2005), modern sanayi toplumunda egemen otoritenin iki kutbu 

olduğundan bahseder. Usta’nın Selim’e yaklaşımında gördüğümüz bu otorite 

türlerinden biri paternalizmin otoritesidir. “Burada otorite biçimi sahte bir sevgiye 

dayalıdır. Egemen konumdaki kişinin çıkarına olduğu sürece bir iyilik gösterisi 

biçimine bürünen bu otorite, bağımlı kişiden ona bakması karşılığında pasif ve uysal 
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olmasını talep eder (141).” Usta’nın Selim’le yaptığı konuşmalarda en çok tekrar 

ettiği cümle, onunla geleceğe dair çok güzel iş planlarının olduğudur. Selim Usta için 

ancak gelecekteki işlerine fayda sağlayabildiğinde anlamlıdır. Bu söz konusu 

olmadığında da sevgi ve korumacılık ortadan kalkar. Her ne kadar film süresince çok 

fazla derinleşmesine izin verilmiş bir karakter olmasa da, Usta, modern kentin 

2000’lere nasıl gelindiğine dair kritik bir noktasında durur bütün (varsa) iyiliği ve 

kötülüğüyle.  

Mehmet ise kentin yeni modern yüzünün temsilcisidir. Şiddetten ve bütün 

duygulardan arınmış gibidir ve yeni kentteki asıl işlevi yoksulları yasal yollarla kent 

merkezinden uzaklaştırmak olan bir yapının temsilcisidir. Mehmet yoksullarla ancak 

onlar karlı bir iş için gerektiğinde konuşur ve onların ortadan kaybolması Mehmet 

üzerinde herhangi bir duygusal etki bırakmaz
17

. Sennett’in bahsettiği diğer otorite 

şekli burada açık bir şekilde gördüğümüz sevgisiz otoritedir. Bu tarz bir otorite 

başkalarına kayıtsızlık ilkesine dayanır (2005: 141). Mehmet’in kendini gizleyerek 

ihaleye sokmaya çalıştığı Selim ve Çaça, bu ihale sürecinde yaşananlar yüzünden 

öldüğü halde, filmin finalinde Mehmet, bir şekilde ihaleyi kazanmış olmanın keyfi 

içinde AVM’nin kente tepeden bakan bir penceresini de içine alacak şekilde kadraja 

sokulur. 2000’lerin kayıtsızlığında Mehmet karakterinde simgeleşen kapitalist ilişki 
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 2012 yılında çekilen ve İstanbul’daki kentsel dönüşümü anlatan Ekümenopolis belgeselinde 

Ağaoğlu’nun Ayazma’da yerlerinden edilen sakinlere dair söyledikleri ilginçtir. Her ne kadar 

Ağaoğlu’nu burada adı geçen kurmaca karakter Mehmet’le sermaye sahipliği göz önüne alındığında 

karşılaştırmak mümkün olmasa da, Ağaoğlu’nun Ayazma’da yerlerinden tahliye edilen halkın mutlu 

olduğunu söylemesi ve ardından yönetmen Bezirganbahçe’deki sorunlardan (Ayazmalıların tahliye 

edildiği kente çok uzak bir yer) bahsettiğinde “Bezirganbahçe neresi” demesi, söz konusu 

umursamazlığın gerçek ve medyatik bir figür üzerinden nasıl göründüğünü anlamamız açısından 

dikkate değerdir.  
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biçimleri, öncesinin fiziksel ve sosyal şiddetini farklı bir şekilde harmanlayarak kent 

yoksullarını görünmez kılmıştır. 2000’lerin değişen İstanbul’unda kent 

merkezlerinden adeta bir temizlik yaparcasına silinmeye çalışılan kent yoksulları, 

filmin kurmaca dünyası içinde sembolik olarak gömülürler. Yaşadıkları mekanlar 

“getto”, “varoş”, “suç ve ur yuvası”, “uyuşturucu deposu” gibi terimlerle tanımlanan 

ve kendileri de bu söylem içerisinde, söz konusu kötülüklerden kurtarılmaya 

çalışılanlar olarak kodlanan yoksullar, sanayileşmesi çözülerek hızla hizmet 

sektörüne kayan modern kentin fazlalıkları olarak uzaklaştırılmaya çalışılırlar.    

2000’ler yeni imkanlar ve zenginlikler vaat ederken değişim sadece Usta 

karakterinden Mehmet’e doğru olmaz, toplum baştan aşağı ve sağdan sola değişir. 

Kent merkezleri yoksullardan arındırılırken, filmin açılış sahnesindeki çerçevede 

gösterilen alt gelir gruplarının evleri siluetten silinirken, yoksulluk halleri de sınıfsal 

değerlerin yoksunluğunda değişmek zorunda kalır ya da dönüşür. Modern kent 

sadece zenginleri ve onların sermayeyle kurdukları ilişkileri değiştirmez. Alt sınıfın 

ve yoksulların mahalledeki dayanışma ilişkileri, parayla kurdukları bağlantı ve başka 

birçok alışkanlıkları yeni dönemde çözülmeye başlamıştır. Çaça’yla tanıştığımız ilk 

sahne bunun bir örneğidir. Şehrin hızına ayak uydurmaya çalışan Çaça eski fakat 

bakımlı arabasına yaptırdığı süs yüzünden bir cenazeye yetişemez. Büyük bir 

içtenlikle arabasına yaptırdığı yazının boyutunu anlatan Çaça, Selim’in biraz önce 

mezarlıktan geldiğini unutmuş gibidir. Selim’in sakin ve aklı başında duruşunun 

yanında, heyecanlı ve agresif bir kenar mahalle delikanlısı olan Çaça, filmin 

karşıtlıklar dünyasında Selim’in yanında yerini alır. Bir sonraki çekim bu ikiliği 

destekler nitelikte, yoksul mahallelerden zengin gökdelenlere doğru akan trafiği takip 

eder.       
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Söz konusu gökdelenlerin arasından bir alışveriş merkezine ihale öncesi 

görüşme yapmak için gelen Selim “güvenlik” duvarlarını aşarak içeri girer. Film 

dünyasında gösteri ve tüketim mekanına ilk adım attığımız bu yerde ilk dikkatimizi 

çeken ısrarla yapılan güvenlik işlemleridir. Zaten baş karakterimiz de buraya söz 

konusu güvenlik işlerini daha iyi yapacağı iddiasıyla bir ihale almak için gelmiştir. 

Fakat biraz sonra AVM müdürünün Selim’e ayrıntılarıyla anlatacağı, alışveriş 

merkezinin nezih insanlarının korunacağı “kötüler” Selim’in mahallesinde 

yaşayanlardan başkaları değildir.  

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde açığa çıkan güven(lik) sorunu aslında 

temelini esnek birikim döneminin çelişkilerinden almaktadır. Artan kentsel yaşam 

maliyeti karşısında yaşam kalitesinin her geçen gün düşmesi, bunun yanında iş 

güvencesinin ortadan kalkmaya başlamasıyla büyük bir kesimin ayakta kalma 

mücadelesinin artması (Ercan, 1996: 80) ve zenginliğin görünürlüğünün yoksulluk 

mekanlarına yaklaşması ancak erişiminin uzaklaşması kentsel şiddeti çoğaltmıştır. 

İşte bu yüzden yeni gökdelenler ve AVM’ler kentinde güvenlik birimleri ve hatta 

özel güvenlik birimleri belirleyici bir role sahip olmaya başlamışlardır. Apter (akt 

Ercan,1996: 80) büyük kentteki yeni modernleşmenin, toplumdaki polarizasyonu 

arttırdığını ve iki temel sınıf yarattığını öne sürmüştür. Bunlardan bir tanesi yeni 

modernleşmeyi tanımlayan ‘fonksiyonel elit’ ve diğeri ise bunun karşısında 

tanımlanan marjinalleşmiş bir kesimdir
18

. Apter’e göre “gelişme sürecinde bu iki 
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 2000’ler Türkiye’sini anlamak için bu iki kavramın çok kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Gerek 

siyasi gerek ekonomik gerekse de kültürel herhangi bir konuda toplumun kolayca bu iki kutba 

bölündüğü bir dönemdir 2000’li yıllar. Sermaye artırımının büyük oranda inşaat ve arazi rantları 

üzerinden sağlandığı bu yıllarda aklımıza bu bağlamda gelebilecek en kolay ve konumuzla uzaktan da 

olsa bağlantılı örnek Emek Sineması’nın yıkılması olacaktır. 2013’ ün bahar aylarında, bir AVM’ye 
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sınıf arasında artan çelişkiler yoğun bir şiddet üretir” (akt Ercan,1996: 80). Selim’e 

alışveriş merkezini gezdiren AVM müdürü ise bu durumu şöyle açıklar “Dilenci, 

kapkaçcı, işsiz güçsüz takımı bunların her biriyle bizim daha sıkı mücadele etmemiz 

gerekiyor…böylece müşterilerimiz burada huzurlu bir ortamda kendi elit 

habitatlarını yaşayabilmeli.” Kentle birlikte değişmesi gerektiğini bilen Selim için 

kendini ve AVM’yi müdürün bahsettiği insanlardan korumak dışında bir yol 

kalmamıştır. Ya o da bu değişime ayak uyduracak ve sevdiği kıza nişan yüzüğünü 

alıp onunla evlenebilecektir ya da Çaça’nın bir yerde ifade ettiği gibi “hiçbir zaman 

değişmeyecek şekilleriyle adama benzeyemeyecektir.” Selim için aslında alınması 

gereken zor bir karar yoktur, yapılması gerekeni yaptığına inanmaktadır. Tek sorun 

gerçekte bunun ne kadar zor olduğudur. Kent dışarıdan bakıldığında göründüğü gibi 

kolay bir şekilde yoksulları içine almamakta ve onları zenginleştirmemektedir. Bunu 

belki Selim göremez ama alışveriş merkezine girdikten sonra onun hemen 

arkasındaki çocukların bir türlü güvenlik cihazından geçip içeriye girememeleri 

sayesinde biz görürüz. Bir sonraki sahnede Çaça’nın yaşayacağı gibi.  

Kentsel dönüşümün henüz başlarında üretilen yeni eğlence ve tüketim 

mekanlarının bazı gecekondulara ve eski yerleşim merkezlerine yakın olması 

buralarda çalışan emek gücünün de yoksul mahallelerin genç nüfusundan 

sağlanmasına sebep olmaktadır. Böylece bir yandan vasıfsız hizmet sektörü işçi 

ihtiyacını karşılamak için bu yoksul semtlerine ihtiyaç duyan sermaye, diğer yandan 

                                                                                                                                                                     
dönüştürülmek için yıkım kararı alınan Emek Sineması’nın yıkılmaması için protesto gösterisi 

düzenleyen grup “marjinal” ilan edilmiştir (http://haber.mynet.com/sanatci-olmayan-provokatorler-

688196-guncel/). Dönemin ekonomik kalkınma ve büyüme hamlelerine karşı çıkan bütün gruplar ve 

hatta kendi evlerinin yıkılmaması için mücadele eden yoksul halk da birçok kez marjinalliğe dâhil 

edilmiştir.  

http://haber.mynet.com/sanatci-olmayan-provokatorler-688196-guncel/
http://haber.mynet.com/sanatci-olmayan-provokatorler-688196-guncel/
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da buraların yıkılmasına ön ayak olarak hizmet sektörü çalışanlarının niteliğini 

değiştirmeye çalışmaktadır. Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla hizmet sektörü 

özellikle şehir merkezinde vasıflı ya da eğitimli işçilere ihtiyaç duyacaktır. 

Mehmet’in Selim’i bir ihaleye sokmak istemesinin altında muhtemelen böyle bir 

geleceğin planı yatmaktadır. Organize bir iş olan güvenlik sektörü için Mehmet’in 

bulabileceği en ucuz iş gücü Selim’inkidir. Selim ve arkadaşları üzerinden kuracağı 

şirketle yürüteceği iş sayesinde karlı bir yatırım yapmış olacaktır. Aynı zamanda 

Selim’de Mehmet açısından ne kadar karlı bir yatırım olduğunun farkındadır. 

Alışveriş merkezi ve çevresinin korunması gerektiğini çok iyi bilmektedir ve söz 

konusu mahallenin güvenilir gençlerindendir. 

Bir cenazeyle başlayan Kara Köpekler Havlarken başka bir cenaze sahnesiyle 

biterek yoksullar için pek fazla umut barındırmaz. Filmin sonunda Selim, Çaça ve 

kavga ettikleri diğer yoksul genç şiddetin bir dışavurum aracı olan köpekler 

tarafından öldürülür. Film hayallerin imkansız kılındığı bir dünyayı, bir kuşun başka 

bir kuşun leşini yediği “klişe” bir kodla jeneriğe bağlar. Kent mekanının bu kadar 

keskin ve yakın bir şekilde ikiye bölünmesi ve bunun eski konutların bulunduğu alt 

sınıf mahallelerinden net bir şekilde izlenebilmesi 2000’leri açıklayan öğelerdendir. 

Kara Köpekler Havlarken’in İstanbul’u bir imkanlar ve yoksunluklar kenti olarak 

sunması bu açıdan önemlidir. Türk sinemasında kent mekanında umut arayan yoksul 

genç anlatısı yeni değildir. Fakat Kara Köpekler Havlarken bunu yaparken 

2000’lerin çok temel ekonomik ve sosyal değişimlerinin altını çizer ve karakterlerini 

kentin yeni ve eski mekanlarında hayallerinin peşinde takip eder.     
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D. KÖPRÜDEKİLER: KENTİN ARKASI, MEMLEKETİN GERÇEĞİ 

Filmin açılış sahnesinde Umut’un, köprü üzerinde kendisi gibi yorgun 

insanları taşıdığını görürüz. Ardından modern kentin yorgun bir işçisi olarak evine 

gelen Umut eşine, cebindeki patronuna ait paralarla kendi paralarını ayırtarak su 

aldırmak ister. Patronlarının evinde kiracı olarak oturan bu çift, filmin ilerleyen 

sahnelerinde başka bir eve çıkmak için uğraşacaklar ama bir türlü kendi bütçelerine 

uygun bir yer bulamayacaklardır. Belgesel estetiğiyle çekilmiş kurmaca bir film olan 

Köprüdekiler, üç farklı öykü üzerinden İstanbul’da alt-sınıfların gündelik yaşamını 

takip eder
19

. Dolmuş şoförü olan Umut ve karısı Cemile’nin kendilerine küçük gelen 

evden taşınmak için verdikleri uğraş, köprü üzerinde gül satan Fikret’in daha 

güvenceli bir iş bulma çabası ve İstanbul’da polislik yapan ve iş arkadaşıyla 

ailesinden uzakta yaşayan Murat’ın hayatına anlam katma isteği Köprüdekiler’in 

hikâyesini oluşturur. Her gün defalarca köprüyü geçmek zorunda kalan Umut, şehrin 

para, konut ve trafik arasında sıkışıp kalmış bireylerinin ideal bir temsilini sunar.  

Diğer tarafta ise İstanbul’daki sınıf-altı yoksulluğun tipik bir temsilcisi olan 

Fikret’in öyküsü sürekli kendi duvarına çarparak başa döner. Köprüdekiler, Kara 

Köpekler Havlarken’in bir mahalle üzerinden anlatmaya çalıştığı şehrin ikiye 

bölünmüşlüğünü, metaforik bir temsil aracılığı olan köprü üzerinden anlatmayı dener 

ve köprüye yerleştirdiği insan öyküleriyle de bu ikiliği aşarak tek bir çıkışsızlık 

belgeseline dönüştürür. Yönetmen filmi bir belgesel olarak düşünüp kurmaca olarak 

çekmenin avantajlarını kullanarak İstanbul’u döneminin politik (milliyetçilik), 

ekonomik (konut sorunu) ve kültürel (dışlanmışlık, ten rengi) çıkmazlarıyla 
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 Polis memurunu oynayan Murat Tokgöz dışında filmdeki bütün karakterler gerçek kişilerdir. Kendi 
hayatları ve gündelik yaşamları belirli bir senaryo çerçevesinde ve çekimdeki tekrarlarla filme 
alınmıştır.  
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yakalayıp bunları gerçek öykülere bağlamaya çalışır. Bunu yaparken köprüyü sık sık 

kullanan yönetmen, köprüdeki hareketi ve zenginliği, köprüde çalışan insanların 

gündelik yaşamlarındaki yoksulluk ve huzursuzluk haliyle birleştirir. Köprü, İstanbul 

içerisinde yaşanan iki farklı kente gönderme yaparken, bu iki kentin aslında nasıl da 

hızla birbirinden uzaklaştığının da simgesel aracına dönüşür. Trafik aktığında hiçbir 

şekilde gül satamayacak olan Fikret için geçinebilmenin tek koşulu kentin hızının bir 

an için de olsa durmasıdır. İki kıtayı birbirine bağlayan karasal bir yer olma 

özelliğiyle tarihsel ve sosyolojik değerine atıfta bulunulan köprü, bir polis memuru, 

bir dolmuş şoförü ya da bir gül satıcısı için geçimlik bir işlev kazanır. Aslında genel 

olarak kentteki birçok emekçiyi bir şekilde karşı tarafa taşıyan köprü kentin kişisel 

yoksulluk öyküsüne her gün defalarca tanık olur. Böylece Köprüdekiler’in İstanbul’u 

da,  farklı yoksulluk düzlemleri fakat tarihsel ve belirli modern kent sıkıntılarıyla, 

köprü üzerinden sürekli geçen fakat yalnızlıkları birbirine çok az değen bireylerin 

yaşam alanına sahiplik eder.  

Köprüdekiler’in Umut ve Cemile aracılığıyla anlattığı öyküde farklı sahneler, 

birçok defa, para kelimesinin geçmeye başlamasıyla yeni bir boyut kazanır. Evde 

oturup yemek yedikleri ve televizyona baktıkları bir sahnede ya da dışarıda bir boğaz 

manzarasının yanında geçirdikleri romantik bir anda, geçim ekonomisi bir yerden 

sızarak “an”larının büyüsünü derinden etkiler. Kentte insanların birbirleriyle en çok 

temas ettikleri ve ortaklaşa dokundukları alan paranın yüzeyidir ve modern kentte 

ayakta durmaya çalışan aileler için de bu durum kendi gerçekliğini dayatır. Simmel 

(2009) “metropol daima para ekonomisinin yeri olmuştur” derken daha çok 

“müşteriler, hizmetçiler ve toplumsal ilişkiye girmekle yükümlü olan kişiler” 

arasındaki mübadele ilişkisini kastediyor ve modern kentteki bireylerin birbirleriyle 



112 
 

temasının ancak para ekonomisiyle anlaşılabileceğini iddia ediyordu (2009: 318). 

Fakat para ekonomisi Simmel’in izlenimlerinden daha geniş bir alanda ve yıkıcı bir 

etkiyle aile içi dengelerin de öncül belirleyicisi haline gelmiştir. Köprüdekiler, para 

ekonomisinin aile kurumunu nasıl bir arada tuttuğunu ya da ayırdığını, gündelik 

yaşamın ufak ayrıntılarının bile para aracılığıyla nasıl dönüştürüldüğünü konut ve 

barınma sorunu üzerinden anlatır. Yaşadıkları evden memnun olmayan Umut ve 

Cemile evlerini değiştirmek için film boyunca uğraşırlar. Beğendikleri bir eve 

rastladıklarında karşılarına çıkan ise kendi maddi sınırlarıdır. Yardım alabilecekleri 

hemşerileri olmayan bu çift için kentte yaşanabilir bir hayatın tek olasılığı daha fazla 

çalışmak gibi gözükür ancak bunun hayalperestçe olduğunu her ikisi de aslında çok 

iyi bilmektedir. Bir dolmuş şoförü olan Umut ve çocuk bakan Cemile için istedikleri 

bir evde oturmak neredeyse imkânsızdır. İstekleri ve sınırları arasında sürekli sıkışıp 

kalmaları onları para ekonomisinin etkisine daha fazla sokmaktadır. Fakat yoksul 

sınıflar için kentin maddi koşullarıyla bu her karşılaşma içsel yıkımı daha derin 

kılmakta ve ümitsizliği arttırmaktadır. Umut’un sürekli tekrarladığı “iş bulmak kolay 

mı” isyanı, bir yandan çalışan yoksullar açısından kent ekonomisinin nasıl 

oluşturulduğunu, düşük işçi ücretlerinin güvencesiz çalışma koşullarında yoksullara 

nasıl dayatıldığını anlatırken, diğer yandan da kendi hayatlarının kentte var olan 

imkanlara ne kadar uzak düştüğünü ve bu durumun yarattığı etkinin maddi koşullara 

ulaşamamaktan öte günlük pratiklerin ve ilişkilerin içeriğini dönüştürdüğünü de 

gösterir. Çünkü iki kişinin çalıştığı iki kişilik bir ailede orta sınıf bile olamamanın 

verdiği umutsuzluk her an onları takip etmeye başlar. Boğaz kenarında  kenti 

aydınlatan havai fişek gösterisini izleyip, öpüşerek, romantik bir an yaşayan Cemile 

ve Umut, hemen oracıkta bir çay içmeye başladıklarında yeni eve taşınamayacakları 
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üzerine konuşmaya başlar. Yine aynı sohbet esnasında Rıza’da da karşımıza çıkan, 

kentteki bireylerin yaşam koşullarına dair herhangi bir iyileştirme inançları 

kalmadığında başvurdukları şans oyunlarından bahsedildiğini görürüz. Cemile 

sayısal oynayıp kazanamadığını Umut’a anlatırken bir yandan da kendine güler. 

Ardından eğer çıkarsa satın alacağı hayallerindeki evi anlatırken yine kendiyle dalga 

geçerek nasıl bir köpeklerinin olacağından bahseder. Hemen ardından ise öldüğünü 

fark eden bir ölünün vermesi muhtemel bir tepki gibi, hayallerinin ne kadar “hayal” 

olduğunu anlar ve “her şeyin başı paraya dayanıyor ve o da bizde yok şu an” der. En 

romantik anların bile güzel bir evde yaşamanın hayalinden ve fakat sonra bunun 

imkansızlığını fark etmenin acısından daha gerçek olamayacağını anlatmaya 

çalışmıştır sanki. Önce Cemile ardından da Umut içinde bulundukları durumu fark 

ederler ve Umut “ne güzel eğleniyorduk şurada” der. Kentsel mekan, gökyüzündeki 

heyecanı, havai fişekleri ve o an teşvik ettiği bütün coşkusunu kısa süre içerisinde bir 

umut alanından, yoksunluğun en trajik haliyle yaşandığı bir gerçeklik evrenine 

dönüşür. Söz konusu durum kapitalizmin kente ilişkin yapısal ihtiyaçlarını 

karşıladığını gösterir. Ucuz işgücü sayesinde kentte belirli üretim ilişkileri 

sermayenin istekleri doğrultusunda yapılırken, kent mekanı da bir şölen ve zenginlik 

göstergesi olarak yenilenir ve küresel kente uygun biçimde dizayn edilir. Zenginliğin 

taşeronu olanlar ise (alt sınıflar, yoksullar, çalışan yoksullar ve gözden çıkarılan 

sınıf-altı yoksulları) kapitalist büyüme gerçekliği içinde başka bir dünyanın öznesi 

olurlar. 2000’li yıllarda kentin değişen yüzü ve bireysel öykülerde ortaya çıkan 

durum bu gerçekliğin hayalleri ve umutları çok fazla naif kılmış olmasıdır. Bu 

durumu dönemin ve bu tezin incelediği filmlerde sadece finallerdeki karamsarlığa 

bakarak görmek mümkündür.   
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Umut ve Cemile’nin çalıştıkları iş kolları, sanayileşmenin azalmaya başladığı 

büyük metropol merkezlerinin güvencesiz ve düşük ücretli örnekleridir. İstanbul’da 

sanayileşmenin azalmaya başlaması ve hizmet sektörünün ağırlıklı istihdam alanı 

olmasıyla bir yandan yüksek ücretli beyaz yakalıların sayısı artmış diğer yandan da 

düşük ücretle çalışan güvencesiz ve sanayi işçisi olmayan bir yoksul kesim ortaya 

çıkmıştır. Dönemin Türk sinemasında söz konusu beyaz yakalılar en azından 

yoksullukla bağlantılı filmlerde çok fazla görünür olmamışlardır. Yüksek ücretler 

kazanan orta-üst sınıf beyaz yakalıların konu edildiği filmler genellikle  (İki Çizgi, 

Bir Avuç Deniz, Türev) romantik bir çıkmazın ya da büyük kente has iç sıkıntıların 

evreninde anlatılmışlardır. Dönemin birkaç istisna aşk filmini göz önüne almazsak, 

yoksullar ve zenginler arasındaki kesişmenin toplumsal yaşamda olduğu gibi film 

evreninde de ortadan kalktığını görürüz. Yeşilçam’da sıklıkla karşımıza çıkan fakir 

oğlan zengin kız (ya da tem tersi) aşkı yirmi birinci yüzyılda da neredeyse 

imkansızlaşmıştır. Çünkü artık ne fabrika sahibinin kızı/oğlu fabrikaya uğrar ne de 

orada çalışan işçi böyle bir aşka inanır. Toplumsal sınıflar keskin bir şekilde 

birbirinden uzaklaşırken bunu Türkiye sineması çok net bir şekilde takip etmiştir.  

Umut bir dolmuşta, belirli bir ücret karşılığında dolmuşun sahibi için şoförlük 

yapmaktadır. Cemile ise (film bunu bize göstermek yerine Cemile’nin ağzından 

söylemeyi tercih etmiştir) çocuk bakmaktadır. İkisinin de yaptığı iş modern kentli 

bireyler için en önemli ihtiyaçları karşılamaktadır. Umut kentsel dinamizmi harekete 

geçirerek katkı sağlarken, Cemile bu dinamizmin oluşması için gerekli olan dışarı 

çıkma eylemini evin içerisine girerek katkıda bulunmaktadır. Orta-üst sınıf ailelerin 

önemli ihtiyaçlarından biri olan çocuk bakım işinde çalışan Cemile, kentin istihdam 

yapısı içerisinde özel bir alandadır aslında. Hem aile olmak hem de belirli bir refah 
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düzeyinde yaşamak isteyen ve üyelerin hepsinin çalıştığı kentli orta-üst sınıflar için 

Cemile’nin sunduğu hizmet çok işlevseldir. Aile fertlerinin çoğunun çalıştığı yoksul 

aileler için bu tarz işler akrabalık ya da komşuluk ilişkileriyle çözülürken, modern 

kentli aile bu sorunu kapitalist ilişkiler bağlamında çözer. Ki Köprüdekiler’de de 

gördüğümüz üzere ortada gerçekten tam bir kapitalist ilişki vardır. Bunu görmemiz 

için yönetmen, bir pazarlık ya da herhangi bir patron-işçi ilişkisi gösterme ihtiyacı 

duymaz. Cemile ve Umut’un ev bakma süreçleri ve bir türlü bütçelerine yetecek bir 

ev bulamamaları, onların çalışma koşullarını, özellikle kazandıkları ücretler 

açısından anlamamızı sağlar. Aldıkları ücretlerle kentte kendilerine yetecek bir 

konutta oturamayan Cemile ve Umut için çalışmak sadece gündelik geçimin 

sağlanmasına yarar. Kazandıkları para hayata istedikleri şekilde tutunmalarını sürekli 

engeller. Cemile’nin hayalleri, Umut’un gözlerindeki ısrarlı yorgunluk, 

yoksulluklarını hem yeniden kurar hem de çıkışsızlıklarını arttırır. Hayata tutunma 

istekleri, dünyadan bezmişliğe (Simmel, 2009: 321) ve birbirlerine olan inançlarının 

ölümüne evrilir. İnsanlar duygusal bombardımana uğradığında, kent yaşamı artan bir 

şekilde insan hayatını dolayladığında ve aynı şehirde yaşayan insanlar kaçınılmaz bir 

şekilde daha çıkarcı hale geldiğinde, Simmel’e göre /bireyler son çare olarak kendi 

içlerine kapanırlar ve toplumla aralarına mesafe koyarak kentte yaşamsal bir taktik 

geliştirirler/ (Donald, 1999:11). Umut ve Cemile’nin kendi arkadaşlarıyla konuşarak 

içlerini döktükleri sahneler kent yaşamının bu halinden kaçmadan önceki son 

duraklar gibidir. Onların tam olarak ne istediklerini anlamayan arkadaşları, Cemile 

ve Umut’u git gide kendi içlerine ve o dünyadaki sorunlara itelerler.     

Fakat tabi ki onlar kentin en dibindeki yoksullar değildir. Fikret ve onun 

yaşadığı mahalle yoksulluğun daha da derinden hissedildiği ve bireylerin iş bulma 
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ihtimaline olan inançlarının da kaybolduğu bir yerdir. Cemile ve Umut’un öyküsünde 

dikkat çeken bir başka unsur, var olan geçimsel sıkıntıların yaşamlarını, gündelik 

olayların akışı ve romantik anların büyüsünün bozulması dışında, aslında birbirlerine 

olan sevgilerini de yıkacak şekilde etkilediğidir.    

Yaptığı iş ve gördüğü yaşamlara dair algısıyla Cemile, kentsel 

parçalanmışlığın tam ortasında konumlanmıştır. Umut ise bu parçanın yoksulluk 

tarafını temsil ederek Cemile’yi içinden çıkmak istediği dünyaya karşı daha mesafeli 

kılmaktadır. Cemile, büyük ihtimalle yaptığı işin de onda uyandırdığı algı açıklığı 

sayesinde, kentin iki farklı temsilini, biri çalıştığı ev-mekan diğeri akşam 

döndüğünde yaşadığı gerçeklik olmak üzere, net bir şekilde görür. Umut’un sürekli 

“umutsuzluk” vaat eden konuşmaları (“bu devirde iş bulmak kolay mı, napalım” vb. 

gibi), onun bu temsilin yoksulluk tarafına büyüyen bir tepki oluşturmasına neden 

olur. Bunun içselleştirilmiş hali ise kendini iki şekilde gösterir. İlkini, kendi 

geleceğini beyaz yakalıların arasında görme isteğini de dışa vuran ve bir danışmanlık 

şirketine giderek yeni bir kariyer planlama konusunda yardım almaya çalışan 

Cemile’de görürüz. Bir önceki sahnede hayallerinden sert bir şekilde uyanan Cemile, 

gittiği danışmanlık (kişisel gelişim) şirketinde de kendisi için yaratılan toplumsal 

sınırlarla sert bir şekilde karşılaşacaktır. Masa başı bir iş istediğini söylediğinde hiç 

bilgisayar kullanmadığını fark eder. Ardından danışman olarak ona yardımcı olan 

kadın öğrenmesi gereken programları sıraladığında, yönetmen, kamerayı iki kadını 

tek çekime aldığı yerden kaldırır ve Cemile’nin yüzünü yakın planda tam ortaya 

alacak şekilde konumlandırır ve yüzünde oluşan şaşkınlığı bize aktarır. Cemile’nin 

kendi yoksulluğuyla kurduğu ilişki, onun gibi birçok farklı bireyin kurduğundan 

farklı değildir. Kentteki kapitalist düzen ve onun ortaya çıkardığı imkanlar hiyerarşisi 



117 
 

Cemile’yi, Fikret’i, Kara Köpekler Havlarken’in Çaça ve Selim’ini hep daha fazlası 

için ümitlendirecek fakat bunu bir şekilde geri alacaktır
20

. Kırdan farklı olarak kentin 

bir modernleşme potansiyeli barındırması ve bu modernleşmenin ancak kapitalist 

üretim ilişkilerinin belirleyiciliğinde gerçekleşebilmesi, kentin sunduğu imkanlara 

karşı yoksulluk öznelliğinin de daha karmaşık bir hale gelmesine yola açar. Kentin 

modern özneleri olmak isteyen yoksullar sürekli kapitalizmin sınırlarına çarparak 

geri döndüklerinde, bir süre sonra bu sosyo-ekonomik yapıyı kendilerinin ya da 

etraflarındaki bireylerin sınırları olarak algılamaya başlarlar. İşte bu noktada Cemile, 

suçluyu Umut olarak görecektir ve yukarıda bahsedilen tepkinin ikinci halini bu 

şekilde dışa vuracaktır. Ev baktıkları ve Cemile’nin evi beğenmesine rağmen 

Umut’un maddi olarak imkanlarının yetmeyeceği için tutamadıkları sahnenin 

ardından Cemile, bir arkadaşına evlilikleriyle ilgili dertlerini anlatır. Sahnenin 

açılışında odanın içerisinde duran televizyonda bir reklam izleriz. Cemile arkadaşına 

bir şeyler anlatırken, kamera alttan yapılan bir çekimle televizyondaki reklama 

odaklanmıştır. Reklamda alışveriş merkezinde oturma odası beğenen bir kadının ne 

kadar mutlu olduğu gösterilir. Böylece yönetmen henüz sahneye başlarken niyetini 

belli etmiştir.  Dönemin toplumsal hayatının akışına paralel bir şekilde, kapitalist 

ilişki biçimleri ve onun gündelik hayatımızda yarattığı sonuçları anlamak için 

yaratılan tüketim arzusunun ayrı bir anlamı vardır. Bu anlam Cemile’nin bütün 

konuşmasına yönetmen tarafından hemen sahnenin başında yerleştirilmiştir. Cemile 

tüketime ilişkin kentin kışkırtıcılığına sadece çalışmaya, alışverişe ve gezmeye gittiği 

                                                           
20

 Burada amaç  kapitalizmi bir sistem olarak sınıfsal geçişkenliğin hiç var olmadığı bir yapı olarak 

tarif etmek değil. Kapitalizm içerisinde yoksullar tabi ki zengin olabilir ya da tam tersi. Fakat bu 

sistem olarak kapitalizmin doğasına aykırıdır ve bunun gerçekleştiği istisnalarda bile yasal olmayan 

yollara ne ölçüde başvurulduğu incelenmesi gereken bakir bir alan olarak durmaktadır.   
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zaman değil, evinde en mahrem konuşmasını yaparken bile maruz kalmaktadır. 

Konuşma sırasında Cemile’nin ne kadar acı çektiğini gören arkadaşı eşinden 

ayrılması gerektiğini söyler. Fakat Cemile’nin cevabı yine her şeyi açıklayacak 

değerdedir “Biliyorsun ailemle yaşayamam ben…tek başıma yaşayacak maddi 

durumum da yok.” Cemile’nin hayatla kurduğu bağ, mutluluk ve huzur gibi istekleri 

bir çıkışsızlık mekanına takılıp kalmıştır. Kentte yoksul olarak kalmak artık geri 

dönüşü olmayan bir hayatın sonucu gibidir. Yirmibirinci yüzyılda durum bir 

dönemin köyüne, kasabasına dönme şansı olan insanların tercih şansından çok 

farklıdır. Erdoğan’ın (2007: 82) da haklı olarak belirttiği gibi, sermayenin özellikle 

metropollerdeki dinamizmi, yoksulların elini kolunu bağlayan ve terk edip başka bir 

yere gitmelerine imkan vermeyen, homojenleştirici ve onların dünyasını her açıdan 

ve her yönden kuşatan bir alan kuruyor. Fakat yoksulların kendi yaşam koşullarına 

dair gelişen algıları, sermayenin onları bir yere tam olarak sabitlemesine de izin 

vermiyor.  

Rıza için kamyonu, kentin sunması muhtemel olanak ve acılardan kaçmak 

için bir araçtır. Selim ve Çaça ise kentsel ayrışmanın o güne dek onlara sunduğu 

yoksulluktan kurtulmanın yolu olarak sermayenin ana damarlarına girerek orada 

yaşamayı görürler. Rıza kaçışı her şeye karşı yaparken, Kara Köpekler Havlarken’in 

kahramanları kapitalizmin zenginleşme vaadine kendilerini kaptırarak sabitlenme 

pratiklerini yıkmaya çalışırlar. Köprüdekiler’in kahramanları ise “anı yaşarlar”. 

Umut, idare etmek dışında bir yol görmediğini film boyunca değişik cümleler 

etrafında tekrarlar. Var olan işi onun için şu an elinde olan tek şeydir ve işini 

kaybetme riskini aklına bile getirmek istemez. Sakinliği ve işine olan düşkünlüğü 

Rıza’ya benzemektedir. Fakat Umut, Rıza gibi yalnız değildir ve bunun getirdiği 
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sorumluluklarla yüzleşmesi gerektiğinde ne yapması gerektiğini tam olarak bilemez. 

O yüzden hayatına aktif bir amaç katmaktansa, yaptığı işin ücret alış-verişine paralel 

olarak günü bitirmeye çalışır. Cemile ise Köprüdekiler’in ekranından dışarı çıkmak 

için uğraşan en istekli ve filmin tek kadın karakteridir. Ne var ki Cemile’nin de bu 

arzusu kent yoksulluğunun işlevsel engellerine takılır. Yaptığı işten elde ettiği gelir 

Cemile’nin yalnız bir hayat kurmasına ve kendini geliştirmesine imkan vermez. Bu 

yüzden o da anı yaşamak zorundadır. Fikret de Cemile’ye benzer şekilde kentsel 

sınırları aşmaya çalışır fakat o da başaramayıp mahallesine ve köprüye geri döner. 

Murat ise kentin kamusal yoksulluk yüzünü temsil eder. Henüz Kayseri’deki annesi 

tarafından evlendirilmemiş Murat için hayat zaten ufak ve bütünü bir anlama 

ulaşamayan anlardan ibarettir. Evindeki bilgisayarında farklı kızlarla tanışıp buluşur, 

spor yapmaya gider, namaza gider ve televizyonda gördüğü terör olaylarına öfkesini 

dile getirir. İstanbul gibi bir metropol için az da olsa düzenli bir para geliri olan 

Murat’ın modern kentin karmaşıklığı karşısında başı dönmüş gibidir. İşi dışında, 

yaptığı sosyal faaliyetlere kendisinin de anlam veremediği bir yüz ifadesi film 

boyunca mevcuttur. Zaten yönetmen bu yüzden onu filmin son sahnesinde, deniz 

kenarında annesiyle konuşurken bir siluete dönüştürür. Anne kucağından koparılmış 

bütün bebekler gibidir sanki Murat ve kentten korkmuş bir şekilde annesine, onun 

yanına geleceğini söyler.  

Köprüde gül satmaya çalışan bir çocuk: Fikret, yanında bir adam, gündüz 

çekimi. Hava kararmaya başlar, az sonra yağmur yağar, Fikret sigarasını yakar, 

henüz on beş-on altılarındadır. Adam ve Fikret yağmur altında ellerinde 

satamadıkları güllerle evlerine dönerler, akşam dış mekan çekimi. Bir sonraki çekim 

sabit bir kamera açısıyla yoksul bir evin dışarıdan görüntüsüdür. Kapının önünde bir 
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çöp toplama çuvalı ya da arabası vardır. Hemen ardından kamera evin içine girer ve 

yerde yatan bir sürü çocuk arasından, bir sedirde yatan Fikret’e doğru hareketini 

değiştirir. Fikret kalkar, dışarı çıkar, bir sürü çöp arabasının ve çocuğun olduğu 

sokakta dolaşır ve eve girer. Gördüklerimiz birkaç ufak ayrıntı dışında ondokuzuncu 

yüzyılı İngiltere sanayi kentlerini anlatan Charles Dickens
21

 romanları gibidir. Sanki 

yüzyıllar geçmemiş, modernleşme hiç yaşanmamış ve biz yirmibirinci yüzyılda 

küresel bir kent olan İstanbul’da değilizdir. Evin dışarıdan resmedildiği sahnede 

karşımızdaki yoksulluğun hangi yüzyıla ait olduğunu ancak bazı detaylarla 

keşfedebiliriz: Birkaç (resme kadraj derinliği katılsa onlarca) uydu anteni, bir yerli 

arabanın arka camı. Fikret’in Mahallesi için yoksulluğun derinliği ve kentte 

deneyimlenme biçimi açısından yüzyıllar çok fazla değişiklik getirmemiştir. Var olan 

sadece modern bazı araçların günlük yaşamın arasına sıkıştırılmış olmasıdır. Modern 

teknolojinin hızla ilerlemesinin sonuçlarından bir tanesi de, belirli bir teknolojinin de 

o hızla eskimesi ve ucuzlamasıdır. Eskiyen teknoloji ise atılmak yerine kent 

yoksullarının yaşam ve iş mekanlarına aktarılır. Böylece yoksul bireyler de (ne kadar 

vazgeçilmiş ve sınıf-altı olurlarsa olsunlar), tüketim kültürünün en alttaki parçası 

olarak kalmaya devam ederler.  

Fikret, arkadaşları ve mahallesi sınıf-altı yoksulların köprüye yakın 

yaşayanlarıdır. Dayanışma ilişkilerinin sadece birbirlerine arkadaşlık etmekten ve 

aynı sokakta neredeyse iç içe yaşamaktan ibaret olabildiği bir yoksulluk çizgisinde 

hayata tutunmaya çalışmaktadırlar.  Kentsel dönüşümün çok yakın zamanda onları 

yerlerinden etmesi muhtemeldir fakat Fikret için sorunlar sadece yaşadıkları yer ile 
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 Özellikle çocukların yerde yattıkları sahne Roman Polanski’nin de uyarladığı meşhur Oliwer Twist’i 

oldukça anımsatır.  
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ilgili değildir. Sınıf-altı yoksulluğu tanımlarken kullanılan ve sadece yoksulluktan 

ibaret olmayan, sosyal dışlanmayı ve ötekileştirilmeyi de kapsayan olumsuz koşullar 

Fikret ne yaparsa yapsın karşısına çıkmaktadır. Çalışmak istediğinde karşısına hiç 

okula gitmemiş olması çıkar ve emek süreçlerinden dışlanır. Arkadaşlarıyla bir 

teknoloji mağazasına gidip oyunlara baktığında kıyafetleri yüzünden oradan kovulur. 

Kara Köpekler Havlarken’de AVM müdürünün Selim’den steril insanlardan uzak 

tutulması gerektiğini söylediği kişi(ler) Köprüdekiler’de Fikret ve arkadaşı olarak 

karşımıza çıkar. Kentsel ayrışma ve dışlama önce kendini yoksulların potansiyel 

suçlu ilan edilmesiyle başlar. Daha makro düzeyde zaten kentin yeni zenginlerinin 

kendilerini yoksullardan büyük duvarlarla ve geniş güvenlik önlemleriyle 

ayırmasının altında yatan neden etraflarının onların can ve mallarına göz dikmiş 

insanlarla çevrili olmasında yatar. Bu bazı tecrübelerin sonucu olabileceği gibi, 

aslında genel itibariyle televizyonda ve gazetelerde her gün belirli yoksullara 

(varoşlardan gelenler, evsizler vb.) dair yaratılan algıyla ilgilidir. Sıradan olaylarda 

ise Fikret gibi yoksul semtlerden geldikleri üzerlerinden ve hareketlerinden anlaşılan 

insanlar taciz edilerek üzerlerinde suç kanıtı aranır. Arkadaşı ve Fikret teknoloji 

mağazasından çıkarken, bir güvenlik görevlisi ve mağaza yetkilisi yanlarına gelerek 

üzerlerini arayıp orada ne işleri olduğunu sorar. Fikret “geziyoduk, yaaa” dediğinde 

ise bu iki görevli de herhangi bir etki yapmaz. İnsanların satın alamayacakları 

tüketim araçlarına bakması ancak ilerde bir gün alma ihtimalleri varsa mantıklıdır 

çünkü. O yüzden Fikret ve arkadaşının eğlencesi sadece bir hırsızlık ya da şiddet 

olayıyla açıklanabilir mağaza görevlilerinin ve orada gezen diğer bireylerin 

gözünde
22

.  
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 Diğer bireyleri sadece orta ya da üst sınıf olarak anlamamak gerekir. Yoksul olarak 
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Filmin en etkileyici ve anlamlı sahnesinde, yoksulların toplumsal özne 

konumu için aday oldukları son yer olarak “meşru devlet şiddetinin” kaldığını 

görürüz. Cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında, sokakta kortej yapan okul 

öğrencilerini izlemektedir, hiç okula gitmemiş Fikret ve arkadaşı. Ardından savaş 

uçakları gökyüzünde şov yapar ve arkadaşı Fikret’e dönerek “keşke savaş olsa” der. 

Yoksulluğun ve dışlanmanın bu boyutunda tekrar toplumun “saygı”sını kazanmak ve 

kendini kentte olan bitenin bir parçası olarak görebilmek için savaş tek çaredir. Ya da 

belki Fikret’in arkadaşı daha fazlasını düşünmüş ve savaşın yıkıp, kendilerinin 

yeniden organize edeceği bir kentte daha adil şartlarda yaşamanın hayaliyle bu 

cümleyi kurmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
tanılayabileceğimiz fakat alışveriş merkezine gittiğinde sosyal dışlanmayla karşılaşmayan, mekanın 

görsel şartlarını yerine getirebilen, örneğin çalışan yoksullar için de Fikret potansiyel bir suçlu 

olabilir. “Farklı yerlerde insanların izole bir hayat sürmesi, belirli yerlerde elde edilebilecek özel ve 

sınırlı deneyimlere dayalı olarak farklı sosyal kimliklere yol açar (Meyrowitz’den akt Thrift; 

Williams, 2007: 209).” Alışveriş merkezinde Selim, Cemile ya da başkaları kendi kimlikerinden ve 

toplumsal statülerinden sıyrılmanın “keyfini” ancak kendilerinin orada olmaya haklarının olduğunu 

kanıtlayacak daha yoksul bireyler bulabilirlerse yaşayabilirler.    
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SONUÇ  

Bu çalışmada, Türkiye sinemasının 2000’li yıllarda yoksulluğu nasıl 

algıladığı ve yoksulların öznel deneyimlerini nasıl bir çerçevede sunduğu, yoksulluk, 

kent ve kapitalizm ilişkisi de göz önüne alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye 

toplumunun sosyolojik yapısına paralel olarak yoksulluk hikayeleri Türkiye 

sinemasında her zaman anlatılmıştır. Özellikle göçlerin yoğun olarak yaşandığı ve 

kentlerin henüz büyük oranda gecekonduları ve eski usül mahalleleri barındırdığı 

dönemlerde yoksulluk da çok farklı şekillerde sinemasal temsilini buluyordu. 

Ardından 1980’de değişmeye başlayan ekonomik yapı ve 1990’larda ortaya çıkan 

yeni kültürel ortam sinemaya da yansıdı ve yoksullar ya yok oldular ya da farklı 

şekillerde dönemin sinemasında görünür oldular. 2000’li yıllarda ise Türkiye’de 

yoksulluk büyük oranda kentli olmaya başlamıştı ve Türkiye sinemasının bir kısmı 

melankolik erkeklerini kırsala taşırken, yoksulluğu görselleştirmek isteyen 

yönetmenler kameralarını kentin sakinlerine çevirmeye başladılar.  

Yakın dönem Türkiye sinemasının önemli özelliklerinden biri de, erkek baş 

kahramanının varoluşsal sorunlarını, kentsel mekanda belirli karşıtlıklar üzerinden 

anlatmasıdır. Sanatsal açıdan yetkin birçok yeni dönem Türk filmi, erkek 

karakterlerinin dünyaya fırlatılmış ve yabancılaşmış ruh hallerinin üstüne giderek, 

kente ait bir çıkmazı incelemeye çalışmışlardır. Bu çıkmaz, iyilik ve kötülük arasında 

kalmış yeni kentli erkeğin, kendini bulma çabası üzerinden ifadesini bulmaktadır. 

Türkiye sineması bir yanıyla Türkiye’de 2000’lerde değişen toplumsal yapının 

izlerini takip ederken, bir yanıyla da daha evrensel sorunlar eşliğinde erkeklik, 

yabancılaşma, sıkışmışlık ve kentli olamama gibi sorunları konu edinmiştir. Kara 

Köpekler Havlarken, Rıza, Köprüdekiler gibi filmler kentsel yoksulluğun, toplumsal 
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yönlerini ve bireyler üzerindeki etkilerini incelemeye çalışırken, içinden yoksulluk 

geçen bazı filmler ise, genellikle bir varoluş sorunsalı üzerinden öykülerini anlatmayı 

tercih etmektedirler. Bu bağlamda, Türkiye sinemasının bazı örneklerinin yoksulluk 

gibi geniş ve derin bir sorunu bile, post-modern bakışın parçalı ve tikel bireyler 

üzerinden anlatmaya çalıştığını ve ekonomik-sosyal arka planı, bu özne hikayeleri 

uğruna feda ettiği söylenebilir. Kentsel yoksulluk bu filmlerde, kapitalist üretim 

ilişkileri ve sınıf konumları bağlamında ele alınmamakta, ancak bir suç mahalli 

şeklinde yoksulluk mekanları resmedilmektedir. Böylece şiddet ve suç gibi öğeler 

için sadece yoksulluk alanlarının bir türevi algısı yaratılmakta ve yoksulluk kültürü 

tezlerini doğrulayacak bir teori oluşturulmaktadır. Diğer yandan ise, başka bir sinema 

anlayışı yoksulluğu bütün boyutlarıyla ele almaya çalışmakta, kentin bu süreçteki 

işlevini de karakterlerin günlük yaşamları üzerinden anlatmaktadır.  

1980’ler itibariyle değişmeye başlayan üretim yapısı, sanayide post-fordizme, 

kültürel hayatta post-modernizme geçiş kentlerin de yapısını değiştirmiştir. Kentlerin 

değişmeye başlayan istihdam yapısı, yoksulluğun kentsel bir gerçeklik olarak 

toplumsal eşitsizliği ifşa etmesi ve genel olarak kentte farklı bir yaşamsal deneyimin 

(tüketim alışkanlıkları, zengin ve yoksulların büyük duvarlarla birbirlerinden tecrit 

edilmesi vb.) ortaya çıkması da bu sürecin tarihsel notları olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda Türkiye sinemasının adı geçen filmleri de, kentin bu değişen ve ortaya 

çıkan ikili yapısını ifşa etmeye ve yoksul bireylerin öykülerini, geniş iktisadi ve 

toplumsal boyutlarıyla ele almaya çalışmışlardır. Kent bir yandan bütün ilişkileri 

meta haline getirirken, diğer yandan da bu sürece ayak uyduramayanları çeperlerine 

itmektedir. Söz konusu filmler de, dışlanmış ve ötekileştirilmiş insanların 

hikayelerini, onların hayata bakış açılarından anlatmaya çalışmaktadır. Bu anlamda, 
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her ne kadar öyküler suçun içinden geçse de, kullanılan dil, yoksulların mekanlarını 

sadece bir suç yeri olmanın ötesine taşımaktadır. Bunda tabi ki, daha önce 

bahsedildiği üzere, kentin ve kapitalist süreçlerin bir bütünlük içerisinde anlaşılmaya 

çalışılmasının etkisi vardır.  

Tezin amacı doğrultusunda 2000’ler Türkiye sinemasından üç film üzerinden, 

yoksulluk süreçleri, kentsel ayrışmalar, kapitalizmin yoksul bireyler üzerinde nasıl 

bir yapısal baskı oluşturduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca giriş 

bölümünde açıklanan sorular filmlere sorulmuş ve bunlara dair filmlerin incelendiği 

başlıklar altında ayrıntılı analizler yapılmıştır. Kentsel mekan, incelenen üç filmde de 

önemli bir analiz nesnesi olarak ortaya çıkmıştır. Kentte yaşanan yoksulluk, 

kapitalizmle bağlantısını belli bir ölçüde mekan üzerinden sağlamaktadır. Hayati bir 

sorun olmasının yanında, kentsel yoksulluğun önemli bir yönü de, toplumsal hayata 

katılımı engellemesi, bireylerin kendilerini yetersiz ve eksik hissetmesini 

sağlamasıdır. Belirli üretim ve tüketim ilişkileri üzerinden ortaya çıkan bu toplumsal 

sonuçlar kendilerini öncelikle mekan üzerinden içselleştirir ve yaygınlaştırırlar. 

Kapitalizm bir yandan üretim ilişkileriyle yoksulluğu ortaya çıkarır, diğer yandan ise 

mekanı ve tüketim ağlarını kullanarak yoksulluğun yaşanma biçimlerini de 

etkilemeye ve dönüştürmeye çalışır. İşte bu yüzden filmlerdeki mekan kullanımı 

önemlidir ve farklı kahramanlar üzerinden farklı sonuçlar çıkması yoksul bireylerin 

kapitalizmin bütün dolayımlamalarına pasif birer özne olarak katılmadıklarını, kendi 

kimliklerini bir şekilde de olsa bu süreçlere sokmaya çalıştıklarını görmemizi sağlar. 

Rıza için kentsel mekan yoksulluk alanlarından ibarettir ve kendini 

gerçekleştirebildiği tek yer bu çevredir. Rıza için zenginleşmek ve yoksulluğunu 

aşmaya çalışmak gibi bir amaç yoktur, tek istediği kamyonunu yaptırarak işine geri 
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dönmektir. Film boyunca arzulanabilecek bir kent görmememiz Rıza’nın bu 

isteksizliğinin de nedeni gibidir aslında. Var olduğu dünya Rıza’ya yetmektedir ve 

kendi yoksulluğunu daha altına düşme tehlikesi oluşmamak kaydıyla içselleştirmiştir. 

Kara Köpekler Havlarken’in Selim’i ise her an kendi yoksulluğunu hissedecek kadar 

çok yakındır kentsel zenginliğe. Yeni kent ve onun yoksul kalmaya devam ettiği 

sürece dışlanacağı orta üst sınıf mekanlar yaşadığı alanın tam karşısındadır. Kentin 

kapitalist düzeniyle bu kadar iç içe olmak Selim’in kendine dair algısını da 

dönüştürecek ve yoksulluktan çıkmak için uğraş verecektir. Selim’e benzer bir 

şekilde Köprüdekiler’in Cemile’si de kentle kurduğu bağlantıların yoğunluğunun 

etkisiyle kendine yaşanabilir bir hayat talep edecektir. Fakat ataerkil kısıtlar 

içerisinde bunu önce eşinden (Umut’tan) isteyecek, ardından ise kendini 

dönüştürmenin doğru olacağına karar vererek yeni bir kariyer düzenlemeye 

çalışacaktır. Fikret ise sınıf-altında yaşayan bir yoksul olarak kendi öznelliğini 

kurmak için büyük bir çaba göstermek zorundadır. Hiç okula gitmemiş, diploması 

olmayan ve okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş biri olarak Fikret’in 

karşısındaki yapısal engeller çok daha derindir.  

Üç filmde de yoksulluk bu çalışmanın başından itibaren savunmaya çalıştığı 

şekliyle bir durum olarak değil süreç olarak kavranır. Her ne kadar karakterlerin 

sınıfsal konumları, sömürü ilişkileri filmlerin içerisinde net bir şekilde anlatılmamış, 

öykü akışına dahil edilmemiş olsa da, yaşanan anın tarihselliği ve yaşam standartını 

oluşturan ve dönemin koşulları üzerinden anlamlandırılabilecek göstergeler filmlerde 

mevcuttur. Rıza’nın otelle ve kamyonuyla kurduğu çaresiz bağ yeterli parayı 

bulamamasından dolayı bir çıkmaza dönüşürken, buna dair çözümün Afganlı bir 

göçmenin öldürülmesi üzerinden sağlanması küresel kentin yoksulluk mekanlarının 
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trajedisini anlatır. Kara Köpekler Havlarken’de ise Selim’in yaşadığı en sıradan olay, 

belki de bütün film boyunca Selim’in peşinde koştuğu her şeyin gerçek 

motivasyonudur. Sevgilisinin “TOKİ’nin son günü geldi ara ödemeyi halledebilecek 

misin” sorusu, Selim’in yoksulluğunun dışavurumudur adeta. 2000’li yılların kentsel 

dönüşümünün üreticisi ve uygulayıcısı olarak TOKİ bütün gerçekliğiyle filmin 

dünyasının içinde yerini almıştır. Köprüdekiler öykülerinin birinde, yaşanabilir bir 

eve geçebilmek için bütün film boyunca uğraşan Umut ve Cemile’nin konut 

sorunlarını anlatır. 

Sonuç olarak, yoksulluk kentsel bir soruna dönüşmüş şekilde 2000’lerle 

birlikte Türkiye sinemasında tekrar yerini almıştır. Her ne kadar bir ilişki biçimi 

olarak sınıf hala görünürlük kazanmamış olsa da kapitalizm ve onun dönüştürmeye 

çalıştığı kentle yoksul bireylerin kendi öznelliklerinin de katıldığı ilişki biçimleri 

Türkiye sinemasında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. 
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ÖZET 

Bu Çalışmada 2000 sonrası Türk sinemasında yoksulluk, Rıza, Kara Köpekler Havlarken ve 

Köprüdekiler filmleri aracılığıyla incelenmistir. İstanbul özelinde Türkiye’deki kentsel 

yoksulluğun, Türk sinemasının son on yılında nasıl algılandığı; karakter oluşumunda ve 

toplumsal arka planın yaratılmasında hangi kavramsal ve kuramsal analizlerin referans 

alındığı incelemeye dahil edilmiştir. Modern yoksulluk, bireysel bir yeteneksizlikler dizisinin 

sonucu değildir ve kapitalizmin yapısal ihtiyaçlarının bir ürünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kentsel yoksulluk, bunun en saf ve acımasızca yaşandığı alandır 

Anahtar Kelimeler: yoksulluk, Türk sineması, kent yoksulluğu, kapitalizm 

 

ABSTRACT  

This study examines the poverty in the post-2000 Turkish cinema through Rıza, Black Dogs 

Barking, Men on the Bridge. With a special focus on Istanbul, the study delineates how the 

urban poverty in Turkey has been perceived in the last decade of the contemporary Turkish 

cinema, and what conceptual and theoretical analyses have been utilized in the creation of 

the characters and in the construction of social background. Modern poverty is not the result 

of a set of individual ineptness, but the result of the structural imperatives of capitalism. 

Urban poverty is a sheer example of this situation  

Key Words: poverty, the Turkish cinema, urban poverty, capitalism  

 

 

 


