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A.Karadağ: Bir sosyolog olarak mesleğinizi nasıl tanımlarsınız? 
Sizce sosyologların şehirdeki mevcut rolü nedir ve size göre ne 
olmalıdır? 

L. Sunar: Sosyoloji temelde toplumsal sorunları anlayıp çözmeye 
yarayan bir bilimdir. Toplumsal hayatın veriler dahilinde izlenmesi, 
kapsamlı bir analizinin yapılması ve bunların çözüm önerilerine dö-
nüştürülmesi bir sosyoloğun temel vazifelerinden birisidir. 

Modern toplum şehirleşme ile kendisini belirginleştirmiş, şehirler 
etrafında ortaya çıkmış bir toplumdur. Anthony Giddens sosyo-
lojinin temelde kentsel sorunları incelemek üzere ortaya çıktığını 
söyler. Bu anlamda modern sosyolojinin ortaya çıkışı ile şehirlerde 
kalabalık kitlelerin bir arada yaşaması neticesinde oluşan sorunlar 
birbirine paralel, birbirini besleyici bir şekilde gelişmiştir. Dolayısıyla 
sosyoloji kentsel problemlerin çözülmesi anlamında çok eski bir 
tarihe sahiptir.

F. Kafalı: Mekân, coğrafya ve toplum ilişkisini nasıl tanımlarsınız? 
Coğrafya kader midir?

L. Sunar: Coğrafya kaderdir sözü İbn Haldun’un bir sözüdür. Bu 
anlamda iklim koşullarının ve coğrafi yerlerin üzerinde yerleşilen 
coğrafi özelliklerinin toplumsal yapıyı etkilemesine vurgu yapmak 
için kullanmış olduğu bir tabirdir. 

Gerçekten de üzerinde yerleşilen coğrafyanın nitelikleri toplumsal 
yapıyı ileri düzeyde etkiler. Bugünün teknoloji toplumunda dahi 
coğrafi niteliklerin toplum üzerinde çok etkili olduğunu görüyoruz. 
Mesela bir dağ yerleşmesi ile bir ova yerleşmesinin, bir kıyı yerleş-
mesi ile kara yerleşmesinin ya da yolların kavşağında olan bir yer 
ile yollardan uzak olan bir yerin, soğuk iklime sahip bir bölge ile 
sıcak iklime sahip bir bölgenin pek çok niteliğinin birbirinden farklı 
olduğunu görürüz.

Bu toplumsal yapıları ileri düzeyde etkileyen coğrafi ve iklimsel ko-
şullar aslında insanın yaşamını derinden etkilemesi ve doğrudan 
insan eylemleri ile belirlenebilir olmaktan uzak olması bakımından 
bir kader gibi değerlendirilebilir. Ancak bugün insanoğlunun ulaş-
mış olduğu teknolojik kapasite coğrafyanın belirli açılardan aşılabil-
mesini, düzenlenebilmesini ve insan yerleşimine daha uygun hâle 
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getirilmesini mümkün kılmaktadır. O anlamda insanın coğrafya ile girdiği ilişki ona 
tabi olmak, bütünüyle onun boyunduruğu altına girmek ile tamamıyla onu kontrol 
etmek, bütünüyle coğrafyanın efendisi hâline gelmek arasında bir sarkaçta hare-
ket eder. Bu sarkacın iki ucu da kendi içerisinde toplumun kuruluşu ve gelişimi 
açısından sorunlar barındırmaktadır. Dolayısıyla aslında coğrafya kaderdir sözünü 
insanın eylemlerinin sınırlarını belirleyen bir ifade olarak kabul etmek gerekir. 

Kadim düşünce insanın doğa ile daha fazla uyumlu bir şekilde yaşamasını önerir 
ancak coğrafya kaderdir sözünün sahibi olan İbn Haldun insanın aslında coğraf-
yanın etkilerini aşabilecek birtakım sosyal organizasyonlar geliştirme kapasitesine 
sahip olduğunu da kabul etmektedir. Dolayısıyla aslında eğer bu sözün sahibi 
İbn Haldun’dan hareket edersek coğrafyanın kader olması fikri bünyesinde derin 
tarihsel bir hafızayı barındırmaktadır.

İnsanın coğrafya ile 
girdiği ilişki ona tabi 

olmak, bütünüyle onun 
boyunduruğu altına 

girmek ile tamamıyla onu 
kontrol etmek, bütünüyle 

coğrafyanın efendisi hâline 
gelmek arasında bir sarkaçta 

hareket eder. 
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F. Gündoğan: Türkiye toplumunun tarihini düşündüğümüzde siz-
ce bu toplum kaç farklı kırılım yaşadı şimdiye kadar? Günümüzdeki 
toplum geçmişteki bu kırılımların hangisine daha benzer?

L. Sunar: Türkiye toplumunun tarihini düşündüğümüzde aslında 
son 200 yıldır çok çeşitli geniş ölçekli kırılmalar yaşadığımızı söyle-
yebiliriz. Bunu sosyologlar kabaca modernleşme olarak adlandır-
maktadır. Aslında bu toplumsal tarihimizde eşi benzeri görülmemiş 
bir kopuş ve kırılmaya denk düşmektedir. 

Modernleşmeyle birlikte toplumsal yapının organizasyonu ve bu 
organizasyona temel teşkil eden zihni dünyada büyük ölçekli fark-
lılaşmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Esasında bu farklılaşmaların 
niteliğini tayin eden en önemli husus bunların toplumsal bir talep 
neticesinde kendiliğinden ve doğal olarak ortaya çıkmayıp genellik-
le dışarıdan bir baskı ve zorlama ile gerçekleşmiş olmasıdır. Aslında 
modernleşme sürecini belki bir anlamda daha baştan trajik kılan 
husus da bu dışarıdan, yukarıdan baskı mahiyeti olmuştur.

Gerçekten de baktığımızda modernleşme sürecinin toplumsal ka-
tılımı bünyesinde çok fazla barındırmadığını görürüz. Bu da mo-
dernleşmeye karar veren bürokratik devlet aygıtı ile toplum kade-
melerinin gittikçe birbirinden hem fikren hem de duygusal olarak 
kopmasına yol açmıştır. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye toplumu 
bu modernleşme sürecinde çok büyük kırılmaları defaatle yaşamış 
vaziyettedir. 

Bu anlamda bana göre en kapsamlı en büyük ölçekli kırılma 
1830’larda Tanzimat ile neticelenmiş olan temel kararların verilme-
si aşamasında yaşanan kırılmalıdır. Akabinde ikinci büyük kırılmayı 
1923 sonrasında Cumhuriyet idaresi ile görürüz. Cumhuriyet idaresi 
kendisinin Osmanlı'dan devralmış olduğu modernleşme girişimleri-
ni bir adım ileriye götürerek, daha radikal bir şekilde uygulamıştır. 
Ama süreç ve kırılmalar burada bitmemiştir. Modern Türkiye'deki 
toplumsal kırılmalara baktığımızda 1950'lerde sanayileşme ve şe-
hirleşme ile yeni bir kırılmanın yaşandığını, sonrasında 1980'lerde 
küreselleşme ile yeni dönüşüm ve liberalleşme ile farklı kırılmaların 
yaşandığını ve akabinde de 2000'lerde Türkiye toplumsal yapısının 
küresel ilişkilere en ileri düzeyde eklemlenerek daha büyük çaplı bir 
kırılmaya maruz kaldığını söyleyebiliriz.

Yani bu anlamda son 200 yıllık tarihimiz bitmeyen bir modernleşme 
ve toplumsal kırılma tarihidir. Bu tarih boyunca dikkatimizi çeken 
önemli husus Türkiye'nin toplumsal olarak geçmişinden sürekli bir 
kopuş yaşamasıdır. Hem düşünsel olarak hem de yapısal olarak 
yaşanan bu kopuşlar neticesinde Türkiye toplumunun çeşitli sürek-
sizlikler ile malul olduğunu söyleyebiliriz.

İ. Taşdemir: Bu kopuşlar toplumsal alana nasıl yansıdı?

L. Sunar: Geçmiş ile irtibatın kopması bazı gruplarda geçmişin bir 
nostaljiye ve bir kaçış alanına dönüşmesine yol açmıştır. Bugün top-
lumun önemli bir kesiminde bir tarih takıntısının mevcut olduğunu 
görürüz. Tarihteki hadiselerin, tarihteki yapılanmaların her şeyi ile 
doğru ve bugün için de geçerli olabileceğine dair nostaljik bir tav-
rın kamusal düşüncede çok belirleyici bir mahiyete sahip olduğunu 
görebiliyoruz. Ancak bir başka kesimde de tarihten kurtulma send-

Sultan Abdülmecid’in 3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanı
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romu diyebileceğimiz tarihin bütünüyle bir 
yük ve sorun alanı olduğu yönünde bir gö-
rüşün egemen olduğunu görüyoruz. Bu iki 
uç bakış birbirini besleyecek şekilde Türki-
ye'de toplumsal alana sirayet etmektedir. 
Hâlbuki ne tarih bütün problemlerin, bütün 
sorunların çözümü için tek başına yeter-
li bir kaynaktır; ne de bütün sorunlarımız 
bütün problemlerimiz tarihten kaynaklan-
maktadır.

Bu anlamda baktığımızda modernleşme-
nin belki de toplumsal düşünce ve ilişkiler 
açısından bize en büyük maliyetinin bugü-
nün problemleri ile yüzleşme noktasında 
yeterli birikimi oluşturmaması olduğunu 
söyleyebiliriz. Kırılmalar ve yaşanan top-
lumsal değişmeler aslında bir bakıma tep-
kisel bir toplumsallık meydana getirmek-
tedir. Bu tepkisellik sosyal problemlerin 
sağlıklı ve nitelikli bir şekilde ele alınmasını 
ve sorunların çözülmesi için gerekli olan 
düşünce birikiminin oluşturulmasını engel-
leyen bir mahiyet arz etmektedir.

Ü. Güneş: Sizce devlet ve sivil toplum iliş-
kisi nasıl olmalıdır? Ülkemizde bu ilişkinin 
fotoğrafını çekseniz nasıl bir kare ortaya 
çıkar? 

L. Sunar: Türkiye'de modernleşme süre-
cinin oluşturduğu en önemli sorunlardan 
birisi de devlet ile toplumun birbirinden 
kopmasıdır. Sivil toplum genellikle batılı 
toplumsal modelde devlet ile toplum ara-
sında arabuluculuk vazifesini yerine getirir. 
Sivil topluma sivil otorite ile halk arasında 
bir tampon olma görevi yüklenmiştir. Bu 
anlamda sivil toplumun devlet ile toplum 
arasında bağdaştırıcı rolüne vurgu yapıl-
maktadır.

Bu roller ve görevler tabii ki sadece libe-
ral demokratik modellerde değil aslında 
bütün toplumsal yapılarda belirli kurumlar 
tarafından üstlenilir. Bütün siyasal yönetim 
modellerinde bütün toplumsal yapılarda az 
ya da çok kapsamlı ya da dar bir biçimde 
kamusal otorite ile toplum arasındaki me-
safeyi ve ilişkileri belirleyen çeşitli formel, 
enformel kurumsal yapıların bulunduğunu 
söyleyebiliriz. 

Bizim tarihsel modelimizde de aslında 
devlet ile toplum münasebetlerini düzen-
leyen vakıflar, medreseler, loncalar gibi 

Tarihteki hadiselerin, 
tarihteki yapılanmaların her 

şeyi ile doğru ve bugün için 
de geçerli olabileceğine 

dair nostaljik bir tavrın 
kamusal düşüncede 

çok belirleyici bir 
mahiyete sahip olduğunu 

görebiliyoruz. Ancak bir 
başka kesimde de tarihten 

kurtulma sendromu 
diyebileceğimiz tarihin 

bütünüyle bir yük ve sorun 
alanı olduğu yönünde bir 

görüşün egemen olduğunu 
görüyoruz. Bu iki uç bakış 

birbirini besleyecek şekilde 
Türkiye'de toplumsal 

alana sirayet etmektedir. 
Hâlbuki ne tarih bütün 

problemlerin, bütün 
sorunların çözümü için tek 
başına yeterli bir kaynaktır; 

ne de bütün sorunlarımız 
bütün problemlerimiz 

tarihten kaynaklanmaktadır.

çeşitli gruplar vardır. Ancak bu toplumsal 
yapı modernleşme sürecinde bütünüyle 
değişime uğradı. Bu süreçte devlet or-
ganizasyonunun ve yapısının bütünüyle 
değişmesi ile birlikte devletle toplum ara-
sındaki münasebetleri düzenleyen kurum 
ve gruplar da devre dışı bırakıldı. Devletin 
modernleşmeyi yukarıdan aşağıya doğru 
bütüncül bir şekilde bir toplumsal muha-
lefet olmaksızın uygulama arzusu bunda 
etkili oldu. Modernleşmeye direnebileceği 
düşünülen bütün grupları devre dışı bı-
raktı. Dolayısıyla modernleşme sürecinde 
geleneksel anlamda bir sivil toplum yapı-
lanması ortadan kalktı. 

Bu sadece Cumhuriyet modernleşmesi 
için değil, Osmanlı modernleşmesi için de 
geçerli olan bir husustur. Daha 1840’larda 
vakıfların ciddi bir biçimde tırpanlandığını, 
ulemanın ve medresenin devre dışı bırakıl-
dığını, loncaların kaldırıldığını görürüz. Ta-
kip eden süreçte Cumhuriyet ile bütün al-
ternatif sivil oluşumların ve grupların devre 
dışı bırakılmasına şahit olmaktayız. Buna 
mukabil batılı mânâda bir sivil toplum da 
meydana çıkmadı. Çoğunlukla devlete ek-
lemlenmiş devlet kontrolü altındaki meslek 
grupları, odalar ve çeşitli sivil oluşumlar 
meydana çıktı. Bunlar da sivil toplumun 
batılı mânâdaki rol ve işlevlerini üstlenebi-
lecek bir özelliğe sahip değildiler.

Osmanlı'da loncalar
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Bugün insanların yaşamış 
olduğu şokun arkasında 
aslında böyle bir hadiseyi 
beklemiyor oluşları, 
hazırlıksızlıkları söz 
konusudur. Daha bundan 
birkaç ay önce sürekli 
teknoloji harikaları yeni 
buluşları konuşurken, 
dünyanın gittikçe daha 
steril, daha kontrollü bir 
yer olacağı hususunda 
hemfikirken birkaç ay sonra 
ortaya çıkan bir salgın, 
0,02 gramlık bir virüs bütün 
hayatımızı baştan sona 
etkiledi, bizleri evlerimize 
kapattı, birbirimize uzak 
hale getirdi. Salgın iş 
yaşamını durdurdu, uçaklar 
kalkmaz oldu ve bir anda 
insanların hayatı dondu. 
Dolayısıyla bu ölçekteki bir 
etkinin toplumsal yaşamı 
derinden sarsmasını 
bekleyebiliriz. 

Aslında 1950'lerden itibaren yeniden filiz-
lenen İslâmi oluşumların tarihsel mânâda 
bizdeki sivil toplum modelini yeniden üret-
tiklerini görüyoruz. Bu İslâmi oluşumların 
en önemli vazifesi toplumun talep ve istek-
lerini siyaset sahnesine taşımak, görünür 
hâle getirmek, kamusal bir yüz kazandır-
mak olmuştur. Ancak son zamanlarda bu 
grupların bir devletle bütünleşme eğilimin-
de olduğunu ve gittikçe siyaset ile daha 
fazla entegre olduğunu görüyoruz. Bu da 
aslında bizde birazcık da olsa filizlenmiş 
olan sivil oluşumların irtifa kaybetmesine 
neden olmaktadır. 

Bana göre sivil toplumun esas rolü toplu-
mun daha diri, canlı ve organik bir şekilde 
kendisini sürdürebilme imkânlarını ürete-
bilmesinin zeminini hazırlamak olmalıdır. 
Bu aynı zamanda siyaset kurumunun ve 
siyasal ilişkilerin kısırlaştırıldığı toplumsal 
münasebetler zeminini canlı tutmaya da 
vesile olacaktır. Sivil toplum bir dayanışma 
alanıdır. Aynı zamanda sivil toplumun en 
önemli vazifelerinden birisi toplumun de-
zavantajlı gruplarının sesi olmak, toplum-
daki mağdurların korunmasına yardımcı 
olmaktır. Eğer siyaset ile çok fazla bütün-
leşirse sivil oluşumların bu vazifelerini yeri-
ne getiremeyeceğini, gittikçe bürokratikle-
şeceğini, kısırlaşacağını ve dolayısıyla da 
toplumdan temaslarının kopacağını düşü-
nüyorum.

F. Gündoğan: Ülkemiz ve dünya açısın-
dan koronavirüs günlerini ve sonrasını na-
sıl değerlendirirsiniz? Yarının dünyasında 
neler değişecek? Bu değişimlerden han-
gileri çoktan tetiklenmişti, hangilerini virüs 
tetikledi?

L. Sunar: Bu çok güzel bir soru. Bugün-
lerde herkes hayatımızı bu denli kapsamlı 
bir şekilde etkileyen bu krizin yarınlarımızı 
nasıl etkileyeceğini düşünüyor. 

Esasında dünya tarihindeki en önemli de-
ğişimler bu tür coğrafi, iklimsel ve biyolojik 
krizler neticesinde ortaya çıkmıştır. Dünya 
tarihi salgınlar ile yaşanan büyük kırılmala-
rın tarihidir. Mesela en yakından bildiğimiz 
1300’lerdeki veba salgını tarihin seyrini 
değiştirdi. Aynı şekilde 1920'lerdeki İs-
panyol gribi de dünyadaki değişimlere çok 
önemli etki yapmıştır. 

Tabi son 70 yılda özellikle halk sağlığı ala-
nındaki gelişmeler ve ileri düzeyde kontrol 
mekanizmasının oluşumu ile bu tür büyük 
ölçekli salgınların hayatımızdan çıktığı ger-
çeği söz konusuydu. Dolayısıyla insanlar 
21. yüzyılda bir anda coğrafi, iklimsel, bi-
yolojik gerçeklikler ile karşılaşmış oldular. 
Bu da çok önemli ölçüde şok edici bir etki 
oluşturdu. 

Bugün insanların yaşamış olduğu şokun 
arkasında aslında böyle bir hadiseyi bek-
lemiyor oluşları, hazırlıksızlıkları söz ko-
nusudur. Daha bundan birkaç ay önce 
sürekli teknoloji harikaları yeni buluşları 
konuşurken, dünyanın gittikçe daha steril, 
daha kontrollü bir yer olacağı hususunda 
hemfikirken birkaç ay sonra ortaya çıkan 
bir salgın, bütün hayatımızı baştan sona 
etkiledi, bizleri evlerimize kapattı, birbiri-
mize uzak hale getirdi. Salgın iş yaşamı-
nı durdurdu, uçaklar kalkmaz oldu ve bir 
anda insanların hayatı dondu. Dolayısıyla 
bu ölçekteki bir etkinin toplumsal yaşamı 
derinden sarsmasını bekleyebiliriz. 

Bugün insanların eski düzenlerini yeniden 
kurmak için bir çaba içerisinde olduğuna 
şahitlik ediyoruz. İnsanlar mesela çalışma 
yaşamını, kamusal aktivitelerini, sosyallik-
lerini bir şekilde devam ettirmek istiyorlar. 
Alışkanlıklarını sürdürme çabası öne çıkı-
yor. Bu anlamda hemen imdadımıza dijital 
imkânlar, online sistemler yetişmiş vaziyet-
te. Online dersler, toplantılar yapıyoruz ve 
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gittikçe evimizden dünyaya katılma yönünde bir imkân, bir fırsat 
oluşturma çabası kendisini daha fazla belirginleştiriyor.

Aslında bu bizim hayatımız için yeni bir hadise değil. Yaklaşık 20 
yıldır bütün dünyada dijital dönüşüm tartışılıyor idi. Uzaktan ça-
lışma imkânları, uzaktan sosyalleşme imkânları sosyal medyanın 
kurduğu yeni ilişkiler çok uzun süredir gündemimizde idi. Yapılan 
tahminler dünyada 2030’larda dijital bir toplumun ortaya çıkacağı 
yönünde idi. Ancak bugün bu salgın ile muhtemelen bu dünyadaki 
dijital toplumun oluşumu bir on yıl erkene çekilmiş durumda. 

Tabii bunun alışageldiğimiz dünya ve alışkanlıklarımızı çok ciddi bir 
biçimde değiştirmesinin artacağını öngörebiliriz. Özellikle toplu-
mun her kesimi bu dönüşümden eşit bir biçimde etkilenmeyecek. 
Bazı kesimler daha kapsamlı bir şekilde etkilenirken, bazıları bu 
değişimden faydalanırken, belki de önemli bir kesimi bu dönüşü-
mün negatif boyutları ile karşı karşıya kalacaklar. Özellikle çalışma 
yaşamı ve iş dünyası içerisinde bu eşitsizlikleri daha fazla görecek 
gibiyiz. Bedensel işlerde çalışanlar, yarı vasıflı işçiler muhtemelen 
bu süreçte dijitalleşme ile işlerini kaybedecekler. 

Toplumun önemli bir grubu o anlamda dijitalleşme sürecinde bel-
ki bir uyum sorunu yaşayacak. Bunun aynı zamanda toplumsal 
ilişkileri başlı başına değiştiren, dönüştüren bir hadise olacağını 
görüyoruz. Ben dijitalleşme hususunda yeni alternatiflerin, yeni 
platformların oluşturulması gerektiğini, bu dijitalleşme ile birlikte 
meydana gelebilecek sosyal sarsıntıları aşmak için kapsamlı analiz 
ve tartışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.

A.Karadağ: Olası değişimlere karşı ne yapmalıyız? 

L. Sunar: Toplumsal değişme ne insanlardan bağımsız olarak iş-
leyen bir süreçtir ne de insanlar toplumsal değişmeyi her boyu-
tuyla denetleyebilirler. Bu anlamda sıklıkla gündeme gelen belirli 

grupların, belirli devletlerin sosyal hadiseleri tamamıyla yönlendir-
dikleri fikrini doğru bulmuyorum. Aslında toplumsal değişme bizim 
de içinde yer almış olduğumuz bazı süreçlerin birleşmesiyle ortaya 
çıkan bir nihai durum olarak karşımıza çıkar. Esasında toplumsal 
değişmeyi arzulayan toplumsal aktörlerin, onu iyi bir şekilde anla-
maları gerekir. Böylece, yapmak istedikleri değişimleri gerçekleş-
tirmeleri için önemli imkânlar ve fırsatlar elde ederler. 

Genellikle insanların toplumsal değişmeyi bir tehdit olarak algıla-
maları onların toplumsal değişmeye nasıl yakalandıkları ile ilişkili bir 
durumdur. Eğer toplumsal değişmeye zayıf bir biçimde yakalanır-
sanız, onu anlamamışsanız, onu bir tehdit olarak görmeniz daha 
olasıdır. Hâlbuki eğer toplumsal değişmeyi anlamışsanız o zaman 
onun sizin için bir fırsat olması da söz konusu olabilir. Bu aynen bir 
nehirde bir kayıkla seyahat etmek gibidir. Nehrin akıntısını, girintile-
rini çıkıntılarını, hız alacağı ya da yavaşlayacağı yerleri bilen usta bir 
kayıkçı bunları kendisi için bir imkân olarak kullanabilir. Ama bunları 
bilmeyen acemi bir kayıkçı ise o nehrin akıntısını ve biçimini çoğun-
lukla bilmediği için alabora olacaktır. Bizim bu anlamda yapacağımız 
şeyin toplumsal alanı daha iyi tanıyabilecek, onu veriler çerçeve-
sinde daha iyi anlayabilecek bir bilgi birikimine ulaşmak olduğunu 
düşünüyorum.

F. Kafalı: Sizin genelde kullandığınız bir tabir var. Suyun akışına en-
gel olamayız diye. Peki, suyun yatağını değiştirmek için ne yapmak 
gerekir?

L. Sunar: Toplumsal gerçeklikler serttir. Toplumsal gerçeklerle yüz-
leştiğinizde onları bütünüyle değiştiremeyeceğinizi görürsünüz. As-
lında bu bir boyutuyla da büyük bir imkândır. Çünkü insanın sınırlı bir 
zaman diliminde oluşturmuş olduğu bir perspektifle toplumsal hadi-
seye müdahale etmesi bana göre bünyesinde çok önemli sorunlar 
barındırır. Ne kadar iyi donanmış ne kadar iyi yetişmiş, ne kadar 
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doğru bir perspektife sahip olursa olsun 
hiçbir insanın toplumu bütünüyle yönlen-
dirme ve değiştirme imkânının olmaması 
gerektiğini düşünmüyorum. Ayrıca böyle 
bir gücün var olduğunu da düşünmüyo-
rum. 

Dolayısıyla aslında her bir bireyin ve her 
bir grubun toplumun doğal oluşumuna ve 
seyrine daha uygun olan hareket tarzlarını 
benimsemesinin hem ahlaki olarak hem 
de realiteler çerçevesinde daha doğru ol-
duğunu düşünüyorum. Bu “suyun akışına 
engel olamazsınız ama koşulları iyi analiz 
ederseniz onu düzenleyebilirsiniz” sözünü 
bu gerçekliğe atıf yapmak için kullanıyo-
rum.

Aslında toplumsal yapının iki temel boyutu 
bulunur. Bunlardan birisi araçlar, birisi ise 
koşullardır. Araçlar toplumsal aktörlerin 
kontrol edebildiği bileşenleri temsil eder-
ken koşullar ise çoğunlukla toplumsal 
aktörlerden bağımsız bir şekilde var olan 
dışsal alanı ifade eder. Bence toplumsal 
aktörlerin ellerindeki araçlara odaklanma-
ları, dışsal koşulları ise iyi anlayıp iyi ta-
nımaları gerekir. Böylece toplumsal alana 
yönelik düşünce ve eylemlerinde daha tu-

tarlı ve hedefe varacak bir plan ile hareket 
etmeleri mümkün olacaktır.

Ü. Güneş: Kimlik inşasında mekânın yeri 
ve bu mekânlarda zaman içerisinde da-
mıtılarak oluşan hafızanın önemi hakkında 
ne düşünürsünüz?

L. Sunar: Toplumsal yapı ve ilişkilerin 
aslında iki temel boyutu bulunur. Bunlar-
dan birisi süreklilik, diğeri ise değişimdir. 
Değişim genellikle zaman faktörü üzerin-
den ifade edilirken; süreklilik ise mekân 
üzerinden ifade edilir. Bu sebeple dü-
şünce tarihinde sıklıkla mekân ile hafıza 
arasında bir ilişki kurulmuştur. Gerçekten 
de mekânın yavaş değişmesi, daha sabit 
bir forma sahip olması, onu bir hafızaya 
dönüştürür. Mekânın sadece coğrafi biçi-
mi değil üzerinde inşa edilmiş olan kültü-
rel semboller de insanın tarihi ile kurmuş 
olduğu bağı ve bağlantıyı koruyarak bir 
hafıza oluşturur. 

Bu anlamda toplumların kendi kimliklerini 
ve aidiyetlerini mekân üzerinde oluştur-
muş oldukları, süreklilik arz eden unsurlar 
ile kurduklarını görürüz. Bugün mesela bir 
Ahlat mezarlığına gittiğinizde orada Türk 

Her bir bireyin ve her bir 
grubun toplumun doğal 
oluşumuna ve seyrine 
daha uygun olan hareket 
tarzlarını benimsemesinin 
hem ahlaki olarak hem de 
realiteler çerçevesinde 
daha doğru olduğunu 
düşünüyorum. "Suyun 
akışına engel olamazsınız 
ama koşulları iyi 
analiz ederseniz onu 
düzenleyebilirsiniz" 
sözünü bu gerçekliğe atıf 
yapmak için kullanıyorum.
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toplumunun tarihsel hafızasını ve süreklili-
ğini keşfetmeniz söz konusudur. Oradaki 
bir mezar taşının biçimi, üzerindeki işaret-
ler ve orada yazılanlar toplumun tarihsel 
sürekliliğini göstermesi bakımından çok 
önemlidir. Dolayısıyla mekânda korunan 
unsurlar sadece estetik boyutuyla değil, 
aynı zamanda kimliği de kapsar. Mekân 
toplumun sürekliliğini ve tarihini gösterir. 

Bu anlamda baktığımızda şehirlerimizin ku-
rulumunun ve şehirlerdeki tarihsel hafızayı 
teşkil eden kültürel unsurların toplumun 
kimliğini ve aidiyetini oluşturacak bir hafı-
za boyutu inşa ettiğini söyleyebiliriz. Ger-
çekten de bazen sizin bir kitapla günlerce 
konuşarak ifade edeceğiniz bir birikimi 
ve sürekliliği, bir mezar taşı, bir cami, bir 
sokak, bir ev tek başına ifade edebilir. Bu 
mekânların korunarak gelecek kuşaklara 
aktarılması gerekir.

Geçtiğimiz yıllarda Belçika'ya gitmiştim. 
Belçika'da özellikle Brugge ve Gent kent-
lerinde gezerken aklıma şu soru takıldı: 
Bizim bu şekilde toplumun tarihini üzerin-
den okuyabileceğimiz kaç tane şehrimiz 
kaldı? Bu şekilde bir hafıza mekânı olarak 
toplumun geçmişi ile bağını süreklilik içeri-

sinde ve işlevsel bir şekilde koruyan eden 
kaç tane şehrimiz var? Bir turistik mekân 
olarak, hayatın dışında bir ziyaretgâh ola-
rak değil, hayatın içinde yaşayan ve top-
lumsal ilişkilerin sürekliliğini temsil eden bu 
tür hafıza mekânlarına ihtiyacımız olduğu-
nu düşünüyorum. Biz genellikle ya hafıza 
mekânlarını çok iyi koruyup hayatın günde-
lik akışının dışına çıkarıyoruz ya da onları 
çok hızlı bir şekilde dönüştürüp yok ediyo-
ruz. Bu anlamda şehirlerimizin hafızasını, 
mekânlarımızın hafızasını işlevsel bir şe-
kilde korumak, kullanım içerisinde tutarak 
gelecek kuşakların bu tarihsel birikimi hem 
hissederek hem de yaşayarak öğrenmesini 
sağlamak gibi bir vazifemiz var.

İ. Taşdemir: Mekânlar bir mânâ taşımalı, 
bir figür değerinde olmalı mıdır? Yoksa üze-
rinde, içinde, çevresinde barınanı, yaşaya-
nı tanımlar vasıfta mı olmalıdır?

L. Sunar: İnsanın mekân ile kurmuş ol-
duğu ilişki çok ilginçtir. İnsan temelde ya-
şamış olduğu münasebetlere ve süreçlere 
anlam atfeden ve bu anlamı da semboller 
çerçevesinde kalıcı hâle getiren bir varlıktır. 
İnsanı insan yapan en önemli özelliklerinin 
başında anlam inşa eden, anlam arayan bir 

varlık olması gelir. Bu anlam inşası temel-
de mekânın düzenlenmesi ile de kendisini 
gösterir. Böylece mekân insan için mânâ-
nın kalıcılığını temsil eder. İnsanın mekâ-
nı işleyişi ve mekândaki yaşayış biçimi, 
mekâna yerleşmesi ve oluşturmuş olduğu 
işlevler mekânın mânâsını somut bir hâle 
getirir, ona müşahhas bir biçim kazandırır. 
Bu anlamda baktığımızda maddi olmayan 
kültürün temelde mekân üzerinden mad-
dileştiğini görürüz. Yani mânâ, mekânda 
maddeye dönüşür. Tersinden söyleyecek 
olursak mekândaki madde bünyesinde 
derin mânâlar taşır.

Bu anlamda mekânın her oluşumu kendi 
içerisinde bir mânâ barındırmaktadır. Yani 
bugün mesela şehrimizin ortasında yükse-
len gökdelenler aslında mânâsız değildir. 
Bunlar da başka bir mânâ taşır. Mesela 
kapitalist sermayenin mekânda müşah-
haslaşmasını gösterir. Bir rezidans birey-
lerin birbirinden kopukluğunu sembolize 
eder. Bir otoban hızı ve insanların birbiriy-
le münasebetini kopukluğunun mânâsını 
bünyesinde barındırır. Bir fabrika, üretimin 
her şeyin merkezine oturduğu, bütün orga-
nizasyonun temelinde üretmenin yer aldığı 

Bugün mesela bir Ahlat mezarlığına 
gittiğinizde orada Türk toplumunun 
tarihsel hafızasını ve sürekliliğini 
keşfetmeniz söz konusudur. Oradaki 
bir mezar taşının biçimi, üzerindeki 
işaretler ve orada yazılanlar toplumun 
tarihsel sürekliliğini göstermesi 
bakımından çok önemlidir. Dolayısıyla 
mekânda korunan unsurlar sadece 
estetik boyutuyla değil, aynı zamanda 
kimliği de kapsar. Mekân toplumun 
sürekliliğini ve tarihini gösterir. 

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan mezarlık tarihi kaynaklarda “Selçuklu Mezarlığı” diye geçmemektedir.
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bir toplumsal ilişkiler evrenini sembolize 
eder. Bu anlamda mekândaki mânâ üretimi 
insanın yaşamında oluşturmuş olduklarının 
bir yansımasından başka bir şey değildir. 

Bizim hayatın anlamını nasıl kuracağımız, 
mekânın da şekillenmesine önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Eğer insanı yeryüzünde va-
zifeleri olan, başka insanlara karşı görevleri 
olan ve öte dünya inancı ve bu dünyanın 
geçiciliği fikriyle, imar anlayışı ile mekâna 
yönelen bir varlık olarak tanımlarsak mekâ-
nın şekillenişi de buna göre değişecektir. 
Yoksa insanı sadece maddi bir boyuta sa-
hip olan bir varlık olarak tanımladığımızda 
işte karşımıza bugünkü şehirler çıkar.

F. Kafalı: Geçmişin mahalle anlatısında 
genellikle hayalî denebilecek kadar kusur-
suz, idealize edilmiş bir resim görürüz ya 
da algı bu şekildedir. Bu geçmişe duyulan 
özlemle ya da nostaljik bir bakış açısıyla es-
kiyi olduğundan daha güzel gördüğümüz 
için midir? Hayranlık duyduğumuz geçmiş-
teki mahallenin bugün şehircilik marifeti ve 
mimari dil aracılığıyla yeniden üretilebilece-
ğine inanır mısınız?

L. Sunar: Bugün Türkiye'de bizim geç-
mişle kurmuş olduğumuz ilişkinin çok ciddi 
sorunlar barındırdığını biraz önce konuş-
muştuk. Özellikle modernleşme sürecinde 
belli bir kesimde tarih ve geçmiş bütün so-
runların kaynağı olarak görüldü. Buna bir 
tepki olarak geçmişin nostaljik bir şekilde 
sahiplenildiğini ifade etmiştim biraz önce. 
Bu durum mekân tasavvurlarında da ken-
disini gösterir. 

Mesela sizin de sorunuzda belirtmiş oldu-
ğunuz gibi Osmanlı mahallesi ya da Os-
manlı şehri bugün pek çok insan için nos-
taljik bir değere sahiptir. Hâlbuki her yaşam 
biçimi kendi tarihselliğini bünyesinde barın-
dırır. O günkü üretim ilişkileri, o günkü top-
lumsal form, şehri kurma ve sürdürmenin 
teknik zorluğu, nüfusun daha az kalabalık 
olması Osmanlı mahallesini şekillendiren 
önemli hususlardan birisi olarak karşımıza 
çıkar. Bugün biz istesek de Osmanlı ma-
hallesini yeniden üretemeyiz. Çok istesek 
de muhtemelen böyle bir mahallede yaşa-
yamayız. 

Ancak tarihteki oluşumların bize sağla-
yacağı en önemli imkân bu oluşumların 
arkasındaki ilkeleri tespit edip bu ilkelere 

göre birtakım yenilikler yapmak olmalıdır. 
Yani tarihsel formu yeniden üretmemiz 
imkânsızdır. Ancak bu forma hayat veren 
ilkeleri dikkate alarak bugünkü teknik im-
kân ve araçlarla yeniden bir şekillendirme 
yapmamız söz konusu olabilir. Bu anlamda 
rahmetli Turgut Cansever'in çok önem-
li bir açılım yaptığını görüyoruz. O mimari 
tasarımlarında geçmişteki simgeleri birebir 
yeniden kopyalamak yerine bu mimari ya-
pıtların arkasındaki fikri anlayarak bugünün 
imkânları ve araçlarıyla yeniden üretmeye 
girişmiştir. 

Aslında tarihi eğer iyi bir biçimde yorum-
larsak ondan daha nitelikli bir şekilde fay-
dalanmanın da önünü açmış oluruz. O 
anlamda bizim yapacağımız ilk iş Osmanlı 
mahallesinin kuruluşuna zemin hazırlayan 
toplumsal ve iktisadi ilkeleri iyi bir şekilde 
ortaya çıkarıp, bu ilkeleri bugünkü ihtiyaç-
lar çerçevesinde mekâna ve yaşam alanla-
rına uygulamak olmalıdır. 

Mesela ben bunlardan sadece birisini söy-
lemekle yetineyim. Osmanlı mahallesine 
temel teşkil eden en önemli ilke sosyal 
adalet prensibidir. Eşitsizliklerin görünür 
olmaktan çıkarılması Osmanlı mahallesinin 

Mesela sizin de sorunuzda 
belirtmiş olduğunuz gibi 
Osmanlı mahallesi ya da 
Osmanlı şehri bugün pek çok 
insan için nostaljik bir değere 
sahiptir. Hâlbuki her yaşam 
biçimi kendi tarihselliğini 
bünyesinde barındırır.

Eyüp Sultan'da bir mahalle - 1900'ler
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Ancak bu forma hayat veren 
ilkeleri dikkate alarak bugünkü 
teknik imkân ve araçlarla 
yeniden bir şekillendirme 
yapmamız söz konusu olabilir. 
Bu anlamda rahmetli Turgut 
Cansever'in çok önemli bir 
açılım yaptığını görüyoruz. 
O mimari tasarımlarında 
geçmişteki simgeleri birebir 
yeniden kopyalamak yerine bu 
mimari yapıtların arkasındaki 
fikri anlayarak bugünün 
imkânları ve araçlarıyla yeniden 
üretmeye girişmiştir. 
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en temel özelliklerinden birisidir. Zengin ile yoksulu bir arada yaşatma-
sı ve toplumsal dengeleri sağlayacak bir adalet nosyonu çerçevesinde 
mimari formların oluşumuna imkân sağlaması Osmanlı mahallesinin en 
temel ilkelerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla biz bugün bir 
yerleşim alanı kurarken adil bir şehri nasıl inşa edebileceğimizi bu uy-
gulamalardan hareketle yeniden düşünebiliriz. Ancak ne olursa olsun 
geçmişteki bazı uygulamaların o günün imkân ve sorunları ile ilişkili ol-
duğunu unutmadan, bir yeniden yorumlama denemesinden kaçınma-
dan bugünün dünyasında yaşanabilir mekânlar kurmak için çalışmamız 
gerektiğini aklımızdan çıkarmamız gerekir.

i. Taşdemir: Hayatımızı idame ettirdiğimiz evlerin biçim ve organizas-
yonunun pek de düşünülmediği, fakat salgın sonrasında sürekli içinde 
olunuşundan kaynaklı düşünmeye başlandığı salgın günlerinde mekânı 
sadece bir fiziki çevre olarak mı algılamalıyız?

L. Sunar: Geçtiğimiz günlerde M. Ziya Paköz çok güzel bir yazı yazdı, 
azman kentlerin sonu başlıklı. Bu yazıda yazar içinde bulunmuş oldu-
ğumuz kentlerin tasarımının aslında toplumsal krizlerin yönetimine ne 
kadar zorluk çıkardığını tartışıyordu. Bu anlamda özellikle son yüzyılda 
meydana gelmiş olan endüstriyel kent tasarımının aslında hem toplum-
sal ilişkileri çok ciddi bir biçimde zedelediğini hem de mekânın kontrol 
edilemez bir şekilde örgütlenmesine yol açtığını tartışıyordu. Bu yazı-
dan hareketle ben de içinde bulunmuş olduğumuz kentlerin tasarımının 
sosyal yapıyı çok ciddi bir biçimde sorunlu hâle getirdiğini söyleyebi-
lirim.

Modern kentlerin en önemli özelliklerinden birisi yol 
ekseninde yapılmış olmasıdır. Modern kent bir otoban 
kentidir. Şehri baştan başa kat eden otobanların şehrin 
planlanmasına da çok ciddi bir etki ettiğini görürüz. Mo-
dern kenti tanımlayan en önemli husus insan ilişkileri ya 
da toplumsal münasebetler değildir; aksine hız ve ulaşım 
modern kentin temel unsuru olmaya başlamıştır. Bunda 
şüphesiz kentlerin çok kalabalıklaşmış olmasının önemli 
bir etkisi var. Özellikle Amerikan şehirleri, Çin şehirleri, 
Japon şehirleri bu anlamda bu modern kentin ideal tipi 
olarak karşımıza çıkar bizde.

Ülkemizde maalesef tarihsel tecrübemizi ve toplumsal 
yapımızı çok fazla dikkate almaksızın modern kentin bu 
dönüştürücü yapısını sadece İstanbul, Ankara İzmir, Ko-
caeli, Bursa gibi büyük metropollerde değil nüfusu 40-
50 bini geçmeyen kasabalarda bile üretme “başarısını” 
gösterdik. Bugün Anadolu'daki çok küçük şehirlerin bile 
yol etrafında geliştiğini söylememiz mümkündür. Paul Viri-
lo’nun veciz bir şekilde ifade ettiği üzere yol devletin top-
lum üzerindeki tasnif ve tanzim edici gücünü temsil eder. 
Bu anlamda şehrin toplumsal ilişkileri merkezine alır bir 
biçimde yeniden yapılanması için üretimin ve yaşam alan-
larının yeniden biçimlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Özellikle Orta Avrupa'nın kentleri bu anlamda çok güzel 
örnekler teşkil eder; bu kentler sadece nüfuslarının az olu-
şu ile değil üretim ve tüketim organizasyonunu dengeli bir 
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şekilde dağıtmaları ile de sosyal münase-
betlerin sürekliliğine katkı yapar bir biçimde 
örgütlenmişlerdir. Bu bize hem endüstrinin 
hem ekonomik aktivitelerin sorunsuz bir 
şekilde sürdürüldüğü hem de toplumsal 
ilişkilerin korunduğu bir kentsel tasarımın 
mümkün olduğunu gösterir. 

Bizim bugün Türkiye'de en önemli soru-
numuz kentlerimizin çoğu kez nüfusundan 
da bağımsız bir biçimde betonlaşma riski 
ile karşı karşıya kalmasıdır. Azmanlaşan 
kentler sadece nüfusu çok fazla artmış, 
büyük kentler değil. Biz çok küçük kent-
leri de bu şekilde tasarlama “başarısını” 
gösterdik. Mesela Anadolu'da Bayburt gibi 
Tokat gibi doğa harikası bir coğrafi zemi-
ne sahip olan kentlerimizin dahi tabiattan 
kopmuş betonlaşmış yol merkezli kentlere 
dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu da aslın-
da temelde siyasal otoritenin, sermayenin 
kentteki tezahür biçimleri ile yakından iliş-
kili bir durumdur. Biz siyasal otorite ile ser-
maye ile toplumsal alan arasındaki ilişkiyi 
eğer çözemezsek muhtemelen kentlerimizi 
insani bir boyuta taşıma noktasında da çok 
başarılı olamayacağız.

A.Karadağ: Şehir yapılanmasının geçmiş-
ten gümümüze değişimine baktığımızda 
müstakil evli mahallelerden apartmana, 
apartmandan siteye, siteden rezidansa 
doğru bir sözde yenilenme trendi görüyo-
ruz. Bunu sosyal olarak nasıl anlamalıyız? 
İnsanların hangi sosyal ihtiyaçları bu deği-
şimi tetikliyor?

L. Sunar: Mekânın, şehrin, evin biçimi ve 
değişimi asla toplumsal yapı ve ilişkilerden 
bağımsız değildir. Bu somut yapılardan biz 
toplumsal yapının oluşum ve değişimini 
izleme imkânına sahip oluruz. Yakın tari-
himizde 1950'lerden itibaren özellikle orta 
ve büyük şehirlerimizde çok büyük çaplı 
bir apartmanlaşma sürecinin başladığını 
görüyoruz. Bu apartmanlaşma süreci bir 
bakıma aslında modernleşme biçimimiz 
ile de yakından ilişkilidir. 1950'lerde bir 
apartmanda yaşamak modernliği temsil 
ederken 1980'lerde bir sitede yaşamak 
2000'lerde ise bir rezidansta ya da gü-
venlikli bir sitede yaşamak modern olmayı 
temsil etmeye başlamıştır. 

Ancak bütün bunlar sadece modernliği 
temsil etmez; toplumsal ilişkilerin mekâna 

yansıması anlamını da bünyesinde taşır. 
Mesela meşhur Lüküs Hayat Opereti Şiş-
li'de bir apartman hayatının ne ifade ettiğini 
anlatır. Aslında Şişli’deki apartmana taşı-
nanlar Laleli’de ya da Süleymaniye’de eski 
tipte konakta yaşayanların çocuklarıdır. Bu 
anlamda Pera'daki, Şişli'deki, ve Harbi-
ye’deki apartmanlaşma aslında bir bakı-
ma toplumsal ilişkilerin değişen boyutunu 
da gösterir. Peyami Safa'nın meşhur Fatih 
Harbiye romanında anlatmış olduğu bu ikili 
manzara bir bakıma apartman üzerinden 
toplumsal tasavvurların değişimini de bize 
gösterir. 

Bugün de güzelim parke taşlarının sökülüp 
asfalt ile kaplanması gibi pek çok insan da 
rezidansın kurmaca dünyasına taşınmayı 
hayal etmektedir. Bu aynı zamanda sadece 
bireylerin şahsi özlemlerinden ibaret bir du-
rum değildir. Aslında biz burada toplumsal 
olarak üretmiş olduğumuz kamusal tasav-
vurların, bireylerin davranış ve taleplerine 
yansımasını görürüz. Bugün pek çok insan 
gerçek değerinin çok ötesinde bir meblağı 
vererek rezidanslarda mülk sahibi olmaya 
can atmaktadır. Bu anlamda baktığımızda 
aslında rezidans sadece yaşanılan bir yeri 
değil, sermaye ilişkilerindeki konumu, oto-
rite süreçlerindeki yeri de temsil eder.

Ben bunun Türkiye'deki sermaye oluşu-
mundan bağımsız olduğunu düşünmüyo-
rum. Sermayenin mekândaki temsili Türki-
ye'de çok ciddi bir biçimde bir tahakküm 
ilişkisiyle şekillenmektedir. O tahakküm, 
meydan okurcasına şehrin göbeğinde yük-
selen bir rezidansta -bu rezidansların rek-
lamlarının yansıdığı biçimiyle- bütün şehri 
ayakları altına alan panoramik bir görüntü-
ye sahip bir daireye sahip olmakla tezahür 
eder. Eğer bu tahakküm ilişkilerini yumuşa-
tıp çözmezsek rezidansların ya da yüksek 
güvenlikli sitelerin şehrin bağrına bir hançer 
gibi saplanması sorununu da ortadan kal-
dıramayız. 

Büyük kuleler, gökdelenler bu anlamda 
aslında bir netice olarak bize sermayenin 
mekân ve toplum üzerindeki tahakkümünü 
göstermektedir. Odaklanacak yer bunların 
biçiminden ziyade bunları imal eden iktisa-
di siyasi ve toplumsal ilişkiler olmalıdır.

Ü. Güneş: Son olarak sizce Türkiye’de 
toplumsal olarak mekânı da ilgilendiren en 
temel sorun nedir?

L. Sunar: Son 40 yılı dikkate alarak ce-
vap vereceğim bu sorunuza. Çünkü Tür-
kiye toplumunun tarihini ben 1980 öncesi 
ve sonrası olmak üzere ikiye ayırıyorum. 
1980'e kadar her ne kadar çok önemli 
değişimler geçirse de toplumsal yapı ve 
ilişkilerin belirli bir formu koruyarak devam 
ettiğini görüyoruz. Ancak 1980 sonrasında 
geçmişteki kırılmaların ve zayıflamaların da 
etkisiyle Türkiye toplumsal yapısının çok 
daha kapsamlı bir dönüşüm yaşadığını gö-
rüyoruz. Özellikle ekonomik liberalleşme ve 
küreselleşme bu dönüşümün tetikleyici un-
surları olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde 
bireysel ilişkiler ve toplumsal yapı bütü-
nüyle yeniden inşa edildi. Kent ve mekân 
da bu dönüşümden kapsamlı bir şekilde 
nasibini almış görünüyor. 1980 sonrasında 
hiçbir zaman Türkiye'deki sosyal yapı ve 
ilişkiler eskisi gibi olmadı.

Bana göre 1980 sonrasını sembolize eden 
en önemli gösterge finansallaşma ve ser-
maye merkezli bir toplumsal modelin orta-
ya çıkması olmuştur. 1980 sonrasını 1980 
öncesinden ayırt eden en önemli husus 
artık sermayenin bütün toplumsal ilişkileri 
belirleyebilecek bir kapasiteye ulaşmış ol-
masıdır. Dolayısıyla 1980 sonrasında aslın-
da toplumsal yapıda çok önemli ölçüde bir 
eşitsizlik artışına şahitlik ederiz. Toplumdan 
kopan ve gittikçe belirli ellerde toplanan 
servetin ve sermayenin geniş mânâda 
sosyal yapıyı gittikçe her boyutuyla tanzim 
edebilecek bir güç ve kapasiteye erişteğini 
görürüz. 

Dolayısıyla mekânı da ilgilendirecek bir 
biçimde Türkiye toplumsal yapısının en 
önemli meselesinin sermaye birikimi et-
rafında oluşmuş olan eşitsizlik olduğunu 
söyleyebiliriz. Bugün siyasal yaşamdan 
kültürel hayata, dini yaşamdan bireysel 
davranışlara kadar bu eşitsizliğin tezahür-
lerini görebiliyoruz. Eşitsizlikten kaynakla-
nan sosyal problemleri hemen hemen her 
gün çok açık bir biçimde müşahede ede-
biliriz. Bence toplumsal sorunların çözümü 
bu en temel noktadan başlamalı. Sermaye 
ve serveti belirli yerlerde toplayan ve toplu-
ma tahakküm edebilecek düzeyde bir biri-
kime çeviren sistem ve uygulamaların ivedi 
bir şekilde dönüştürülmesi gerekir. Böylece 
adil bir topluma varabiliriz.
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