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ime Out dergisinin A¤ustos 2004 say›s›nda “100 kelimede ‹stanbul” isimli e¤lendirici ama düﬂündürücü yaz›s›nda Asl› Özlem
Karakuﬂ’un seçti¤i kelimeler aras›nda garip ve ﬂu ana kadar hiç duyulmam›ﬂ bir terim yeral›yor: jantileﬂme. Acaba bu terim ne anlama geliyor? Yazar, Galata’dan Tarlabaﬂ›’na dek uzanan ‹stanbul’un merkezî
semtlerinde son on senede gözlemlenen emlak de¤erinin art›ﬂ›ndan
bahsediyor. Bu de¤iﬂim süreci ona biraz ﬂaﬂ›rt›c› geliyor. Yine de kulland›¤› kelime olumlu bir özellik taﬂ›yor (“janti” frans›zca “gentil” yani “samimi” anlam›n› ça¤›r›ﬂt›r›yor): sanki jantileﬂme ile sadece bir tarihî ﬂehir dokusunu yeniden de¤erlendirme söz konusuymuﬂ gibi. Bunu yaparken Karakuﬂ, “soylulaﬂt›rma”, “seçkinleﬂtirme”, “nezihleﬂtirme”, “mutenalaﬂt›rma”, “kibarlaﬂt›rma”, “ehlileﬂtirme” kavramlar›na ek olarak, gentrification kelimesinin uzun Türkçe çeviri listesine yeni bir seçenek katm›ﬂ oluyor. Bu terimlerden hiçbiri henüz Türkçede
yerleﬂikleﬂmedi¤i için ve görüﬂ aç›m›z› geniﬂ tutmak amac›yla, biz as›l
yabanc› ifadeyi korumay› tercih ettik. Baﬂl›kta ve giriﬂte soylulaﬂt›rma
ve gentrification olarak kullansak da kitab›n içerisinde kat›l›mc›lar›
tercihlerinde serbest b›rakt›k.
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Bu kullan›m tereddütleri asl›nda gentrification gibi yabanc› bir
kavram›n ‹stanbul özel durumuna uygulanabilirli¤i hakk›ndaki tart›ﬂmalara denk düﬂüyor. Bilindi¤i gibi, bu kavram asl›nda, bir nevi ﬂaka
ﬂeklinde 19. yüzy›l›n sonunda ‹ngiliz k›rsal aristokrasisinin “taﬂray› sahiplenmesi” hareketine at›fta bulunarak Ruth Glass taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.1 Daha sonra, 1960’larda Londra’n›n merkezi iﬂçi semtlerinin
orta s›n›flar taraf›ndan iﬂgal edilme sürecini tarif etmek amac›yla kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu anlamda, urban gentrification dar gelirlilerin de¤eri gittikçe yükselen tarihî mekânlardan kovulmas› ve d›ﬂlanmas› olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Glass, 1964).
Bugünlerde Türkiye’de gentrification kavram› çeﬂitli ﬂekillerde
tan›mlan›yor. Örne¤in, kent planc›lar› ﬂu tan›mlamay› kabul etmiﬂ gözüküyorlar: “Sosyo-kültürel aç›dan bozulmuﬂ, çöküntüye u¤ram›ﬂ,
dolay›s›yla fiziksel çevresi de bozulmuﬂ alanlarda, özellikle de tarihi
kent parçalar›nda sosyal yap›n›n ›slah edilmesi”.2 Bu tan›mlama tart›ﬂmas›, üzerinde durulmas› gereken baz› sorunsallar›n ortaya ç›kmas›na yol aç›yor. Bu kitab›n baﬂl›¤›nda gentrificaton kelimesi kullanmam›za ra¤men, Türkiye’de bu kentsel sürecin ne derece geçerli oldu¤u
konusunda ciddi soru iﬂaretlerine sahibiz. Gentrification terimini yerel
kentsel de¤iﬂim sürecini betimleyen bir kavram olarak kabul edersek
–ki kitab›n içinde kabul etmeyenler de var– seçilen semtlerin nitelikleri, konumlar›, eski ve yeni iﬂlevleri (mesken ya da mesken-d›ﬂ›), bu süreçte etkili olan sosyal aktörlerin özellikleri ve müdahalelerinin zamanlamas›n› yak›ndan incelemek gerekir. Bunun yan›s›ra, sürecin aﬂamalar› ve (yap›sal ve görünebilir) somut yans›malar›n› göz önünde bulundurmakta da fayda var.
Çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda dört ayr› atölye3 ﬂeklinde düzenlenen
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Nuran Yavuz, bu derleme içinde, “Gentrification Kavram›n› Türkçeleﬂtirmekte Neden Zorlaniyoruz?”, s.36.
www.kentli.org/gentrification.htm
1. Atölye: “Yerel Oluﬂumlar, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›, Dernekler ve Gentrification”.
2. Atölye: “Gentrification süreci içinde ﬂehir projeleri ve planlama yöntemleri”.
3. Atölye: “Gentrification’un öncüleri ve aktörleri”.
4. Atölye: “Gentrification kuramlar›n›n ‹stanbul’a uygulanabilirli¤i”.
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sempozyumun ana sorular›ndan yola ç›karak elde etti¤imiz esas sonuçlar› ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz:
• Gentrification sürecinin geliﬂme aﬂamalar› ile kentsel hareketlerin yerelleﬂmesi aras›nda ne tür paralellikler çizilebilir?
– Kuzguncuk örne¤inde görüldü¤ü üzere 1980 öncesinde mahalle baz›nda sadece güzelleﬂtirme dernekleri bulunmaktayd›. Daha sonra,
Bedrettin Dalan y›llar›nda, a¤›rl›kl› olarak Mimarlar Odas›, Mühendisler Odas› gibi meslek odalar› taraf›ndan yürütülen bir kentsel protesto
hareketi görüldü. Bu ba¤lamda, 1987’de Dalan’›n Büyük Hendek Caddesi projesine karﬂ› yap›lan etkinlikler bir dönüm noktas› olarak görülebilir.4 Bu tarihten itibaren sivil toplum hareketlerinin yerelleﬂmesi söz
konusu oldu.5 Bu süreçte yukar›dan empoze edilen projelerle mücadele eden aktörler giderek yerel oluﬂumlarda yer alarak “mahalle”nin ç›karlar›n› savunmaya baﬂlad›lar. Bu ilk dönemdeki toplumsal hareketlere kat›lanlar aras›nda öncü gentrifier’lar da bulunuyordu. Daha sonra,
bahsi geçen “güzelleﬂtirme” dernekleri yerine daha çok “koruma”
amaçl› dernekler kurulmaya baﬂland›: 1995’te Galata Derne¤i, 1997’de
bir özel hastane projesine karﬂ› Kuzguncuk Derne¤i ve 1999’da üçüncü Bo¤az Köprüsü tehditine karﬂ› Arnavutköy Semt Giriﬂimi kuruldu.
Bunun neticesinde, özellikle 1999’daki depremlerden sonra mahalle baz›nda kurulan sivil oluﬂumlar geliﬂti. Bugün art›k bu tür yerel STK’lar
ﬂehrin di¤er mahallelerinde ortaya ç›k›yor.
Bu sivil toplum hareketlerine paralel olarak, ayn› y›llarda bir
Gentrification süreci de yaﬂand›: 1980’lerde Kuzguncuk, Ortaköy ve
Arnavutköy’de görülen ilk dalga oluﬂumdan sonra, 1990’lar›n baﬂ›nda, ikinci dalga, Cihangir, Galata ve Asmal›mescit gibi daha merkezî
semtlere kayd›.6 Yeni gentrify edilen mahallelerde de¤iﬂim süreci
STK’lardaki dönüﬂümle beraber h›z kazand›.7
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Korhan Gümüﬂ, “Türkiye’de STK tarihini yeniden okumak”, www.siviltoplum.com.tr/tanitim_1_1.htm
“‹stanbul’a sivil sahip ç›k›ﬂ”, ‹stanbul Dergisi, No.47, Temmuz 2002.
Tolga ‹slam, bu derleme içinde, “Merkezin D›ﬂ›nda: ‹stanbul’da Soylulaﬂt›rma”, ss.24-33.
T. ‹slam, a.g.e.
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• ﬁehir planlamas›nda, mevcut ve potansiyel aktörler aras›ndaki iliﬂkiler ne olursa olsun, gerek yerel veya merkezî yönetimler, gerek
özel yat›r›mc›lar ve uluslararas› kurumlar için, gentrification, restorasyon ötesinde bir amaç olarak sunulabilir mi? Ya da tersine kamu yönetimleri aç›s›ndan kesinlikle kaç›n›lmas› gereken bir geliﬂme olarak
m› alg›lanmaktad›r?
– Akademik çevrelerden sempozyuma kat›lan ﬂehir planc›lar›
olguya karﬂ› ahlâki bir görüﬂle, sürece yönelik ﬂüpheli bir yaklaﬂ›mda
bulundular: “Do¤rudan bu kavram kullan›larak planlaman›n gündeminde tart›ﬂ›lmak durumunda; aksi takdirde di¤er kavramlar çerçevesinde ‘kenti sivilleﬂtiriyoruz’ fiziksel çerçevesi içine girdi¤i zaman sosyal içeri¤in d›ﬂlanmas›yla bir tehlikenin içine düﬂülmüﬂ oluyor.”8 Di¤er bir deyiﬂle, “kentsel dönüﬂüm”, “rehabilitasyon” ya da “yeniden
düzenleme” gibi s›kça kullan›lan adlar alt›nda yürütülen projelerin arkas›nda gentrification sürecinde tespit edilen baz› olumsuz etkiler görülebilir. Yerel yönetimler için, Fatih Belediyesi temsilcilerinin söylediklerine göre, gentrification dar gelirli gruplar›n zorunlu yer de¤iﬂtirmesi olarak tan›mland›¤›nda, k›sacas› mesken boyutu oldu¤unda “kaç›n›lmas› gereken bir nokta” olabilir.9 Gene de birkaç ayd›r çok ra¤bet
gören Frans›z Soka¤› projesine bakacak olursak yerel yönetimlerin
deste¤i hiçe say›lamaz. Bu çok konuﬂulan örnek özel yat›r›mc›lar›n
gentrification sürecine katk›s›n›n düﬂündürücü bir ispat›d›r. Süratle geliﬂtirilmiﬂ olan ve belediyenin deste¤ini alan bu projede asl›nda mesken
boyutu da vard›r.
• ‹stanbul’daki gentrification sürecini baﬂlatan aktörler kimler?
E¤er bireysel bir giriﬂimden söz edersek, bu süreç nas›l kolektif bir harekete dönüﬂebilir?
– Tepeden inme baﬂlat›lan görece büyük ölçekli Fener-Balat rehabilitasyon projesini bir kenara b›rak›rsak, Amerika’da gözlemlenil8
9

Aykut Karaman, bu derleme içinde, “Soylulaﬂt›rman›n Kent Planlama Dinamiklerine Etkileri”,
s.44.
Senem Kad›o¤lu, bu derleme içinde, s.91.
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di¤i üzere, Türkiye’de de gentrification süreci kolektif olarak planlanmam›ﬂ ve de¤iﬂik aktörlerin birbiriyle irtibatta olmad›¤› bir ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂt›r. Gentrification sürecinin öncüleri, yabanc›lar10 ve yurt
d›ﬂ›nda uzun süre okumuﬂ olanlar dahil, emlak piyas›n›n f›rsatlar›n› ve
baz› mimarî niteliklerini de¤erlendirip “yeni hayat tarz›” aray›ﬂ›ndan
hareket eden insanlard›r. Daha sonra, belli tayin edici anlardan veya
sebeplerden (çevre, doku, güvenlik sorunlar›n› çözmek maksat›yla)
dolay›, etkili kiﬂilerin yerel inisyatiflerin etraf›nda, gittikçe biçimlenen
hatta bilinçlenen ortak ç›karlar do¤rultusunda bir nevi kolektif hareketlenme hayata geçmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca, baz› kültürel faaliyetlerin h›zland›r›c› ve çekici bir etkisi olmuﬂtur.11 Daha sonra, rant yükseliﬂi sonucunda sadece kâr amaçl› hareket eden aktörler ile yerel sosyal
dokuya önem verenler aras›nda çekiﬂmeler kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.12
Bu bahsetti¤imiz sürece damga vuran “etkili kiﬂiler” baz› ortak
özelliklere sahiptirler. Bunlar›n ço¤u 1970’lerde ve 1980’lerde meslek
odalar› faaliyetlerinde bulunmuﬂ, sol ya da sosyal-demokrat hareketlere kat›lm›ﬂ ve yurtd›ﬂ›yla s›k› iliﬂkileri olan kiﬂilerdir. Bu anlamda, bu
aktörlerin süreçte ön planda bulunmalar›, farkl› alanlarda da saptanm›ﬂ, darbeden sonra yerel ve “sivil” giriﬂime geçiﬂ e¤iliminin bir ifadesidir. Asl›nda, baﬂlang›çta savunduklar› “kozmopolit bir ortam oluﬂturma” ve “dinleraras› uyum” aray›ﬂ›, süreçte ortaya ç›kan “olumsuz”
olarak yorumlanabilen baz› yan etkilerle ba¤daﬂm›yor. Sonuçta bu kesim gerek gentrification kavram›, gerek gentrification olgusundan kendilerini uzaklaﬂ›rmaya çal›ﬂ›yor.
• Anglosakson gentrification kuram›n› ‹stanbul’a uygulayabilir
miyiz?
– Kavramlar, t›pk› moda gibi, bir avuç bilirkiﬂinin özel sözlü¤üne girer, sonra sosyo-kültürel seçkinlere geçip, medya taraf›ndan sindi10 Sempozyum çerçevesinde bu konu maalesef yeterince incelenememiﬂ ve tart›ﬂ›lamam›ﬂt›r.
11 Ayça ‹nce, bu derleme içinde, “Asmal›mescit’te Kültür Endüstri Destekli Yer De¤iﬂim”, s.57-64.
12 Nil Uzun, bu derleme içinde, “Sosyal Ve Mekânsal Yenilenme Kuramlar› Çerçevesinde ‹stanbul’daki Örneklerin De¤erlendirilmesi” adl› makalesinde, ay›r›ﬂt›r›lmas› gereken “iki grup”tan
bahseder, s.22.
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rilir ve sonunda ya güncel dile kat›l›r ya da kaybolur. Bu kitapta, asl›
Anglosakson olan kavram›n, ithal sürecinde meydana gelen de¤iﬂimlerini dikkate alarak,13 hem uygulamalar› veya uygulanabilirli¤i, hem de
u¤rayan dönüﬂümlerini incelemeye çal›ﬂt›k. Kavramlar, her kelime veya deyiﬂte oldu¤u gibi, gönderici ve al›c›n›n alg›land›rmalar›na göre,
birbirine z›t iki anlama gelebilir. Nurdan Gürbilek’in ifade etti¤i gibi
(1992: 48), “adland›rmak bir ﬂey söylemek de¤il, hakk›nda söz söylenecek ya da yeni bir bilgi eklenecek ﬂeyi tan›d›k nitelikleriyle ça¤›rmakt›r.” O yüzden gentrification kavram›n›n kullan›lmas› onun do¤rudan ve eleﬂtirmeden uygulanmas› anlam›na gelmiyor. Tercih etti¤imiz yöntem, yak›ndan incelemek, sorgulamak, “k›ﬂk›rtmak” ve gerekirse yerine daha isabetli bir kuram yerleﬂtirmektir.
• Atölyelerde konuﬂulanlardan yola ç›karak, çeﬂitli semtlere uygulanabilecek, ‹stanbul’a özgün bir model biçimlendirebilir miyiz?
– Bütün çal›ﬂmalar ve tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda, ‹stanbul’a özgün bir
modeli biçimlendirmeye çabalayabiliriz. Tespit edilen süreç epeyce küçük bir ölçekte gerçekleﬂmekte, ki o yüzden “mikro-soylulaﬂt›rma”dan
bahsetmek bize daha uygun geliyor. Bazen sadece apartman ölçe¤inde
gözlenebilen bir olgu (Do¤an Apartman›, Arif Paﬂa Apartman›, Gözüm
Apartman› vs.), hatta Cihangir ya da Galata’da oldu¤u gibi manzaral›
katlara yo¤unlaﬂan bir “dikey ve kesitli gentrification” söz konusudur.
Baz› araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre, sürecin s›n›rl› olmas›, yüksek e¤itim seviyesini esas k›stas olarak al›rsak,14 hedef kitlenin çok az say›da
olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Gene de ﬂu anda, yurt d›ﬂ›na dönük
bir hayat tarz›n› benimseyen kitlenin rolü belirleyeci gözüküyor.
Türkiye d›ﬂ›nda daha önce gerçekleﬂen ve gentrification olarak
adland›r›lan geliﬂmelere karﬂ›n, ‹stanbul’da sürecin daha yavaﬂ ilerle13 Her ithal edilmiﬂ üründe oldu¤u gibi, kavramlar, “nakliyat” sürecinde birtak›m zararlar görebilirler: kullan›m tarihleri geçmiﬂ olabilir, “ek vergi” alarak fazla yüklenebilirler, ya da gümrükte
geri gönderilebilirler.
14 Nilgün Ergün, bu derleme içinde, “Gentrification Kuramlar›n›n Istanbul’da Uygulanabilirli¤i”,
s.14.
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di¤ini söyleyebiliriz. Sürecin düzensiz ilerleyiﬂi ekonomik (1994 ve
2001’deki krizler) ve siyasî istikrars›zl›¤a ba¤l› olarak aç›klanabilir.
Örne¤in, Mart 1994’te Refah Partisi’nin belediyeleri kazanmas›, potansiyel gentrifier kitlesinde bir çekingenlik yaratm›ﬂ olablir. Bunun
ötesinde, son senelerde yerel yönetimlere yönelik s›kça hissedilen güvensizlik ve tarihî semtlerde turizm sektörüne fazla önem verilmesi
muhtemelen cayd›r›c› faktörler aras›nda say›labilir.
Atölyelerde yap›lan sunuﬂlar› ve elde etti¤imiz sonuçlar› birleﬂtirerek, üç bölümden oluﬂan bir plan haz›rlad›k:
1. ‹lk etapta kavram›n teorik arka plan› ve uygulanabilirli¤i ele
al›nd›.
2. Monografik ve karﬂ›laﬂt›rmal› saha araﬂt›rmalar› kullan›larak mikrososyolojik bir bak›ﬂ aç›s›yla sözü edilen gentrification sürecine u¤rayan semtlerin özellikleri ve iç dinamikleri incelendi.
3. Son olarak, hem söz konusu mahallelerin yeni sakinleri hem
de örgütlenmiﬂ yerel oluﬂumlar›n kat›ld›¤› (meslek örgütleri, dernekler,
vak›flar vs.) bir tart›ﬂma bölümü yap›ld›. Böylece, son senelerde gözlemlenen “elitlerin” kent merkezine geri dönüﬂ sürecinde, yeni de¤erlendirilmiﬂ mekân› sahiplenme yöntemleri tespit edilmeye çal›ﬂ›ld›.

