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Takdim

Yüzyıl Sonra ‘Şehir’i Okuma Denemesi

Alim Arlı1

Bazı kitaplar yayımlandığı andan itibaren belirli olgular bütü-
nüne yönelik bakış açısını değiştirir, topladığı taraftarları ve kar-
şıtlarıyla ilgili tartışmaların merkezine yerleşir. Yayınlanmasının 
üzerinden yüz yıl gibi uzun bir vakit geçtikten sonra başka bir 
kültürel ortama tercüme edildiğinde eserin nasıl alımlanacağı, 
teorik ve pratik olarak ne türden bir bağlam içinde değerlen-
dirileceği eserin daha önceden kat ettiği etki sahası dikkate alı-
narak değerlendirilmelidir. Akademik alanda edindiği konumun 
zamanla kalıcı bazı bilimsel yatkınlıklar üretmesi, eserin fark-
lılaşma ve temayüz etmesi bakımından ayırt edici yerine işaret 
eder. Güncelliğini zamanla kaybetse de disiplinlerin konjonk-
türel epistemolojik kriz anlarında yeniden hatırlanmaları bu tür 
eserlere ayrıcalıklı bir statü de kazandırır. Eleştirel olarak yeni-
den okunurlar ve alandaki konumu da yeniden müzakere edilir. 
1 İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Yazışma için email adresi: 

alimarli@sehir.edu.tr
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Klasikler eserler için bu temrin dönem dönem yapılır. Teorik 
sonuçları veya yöntem araçları “eskimiş ve hantallaşmış” olsa da 
çıkarımlarının özgünlüğü, bazı konuları doğuş anında kavram-
sallaştırmış olmanın ayrıcalığı ve konu edindiği nesne için yaptı-
ğı modellemenin başarıları sınırlı sayıda çalışmada ortaya çıkar.

Klasik eserlerin akademik alanın tarihsel değişimi içinde ka-
lıcı ve kararlı konumları olması, sosyal bilimcileri disiplinerinin 
geçmişiyle sürekli bir diyalog ihtiyacına sevk eder. Klasiklere ço-
ğunlukla referans yapılmasa da alanın tarihindeki örtük etkileri 
süregelir. Sosyal bilimlerde doğa bilimlerinden farklı olarak, kla-
sik metinlerin eğitim ve araştırma organizasyonlarındaki belir-
leyici rolü hiç bitmez. Bu tür klasik çalışmalar tercüme yoluyla 
başka kültürlerde yeniden dolaşıma sokulduğunda, yayımlan-
dıkları ilk dil üzerinden ortaya çıkmış yorumlama çerçevelerinin 
etkisinden kısmen çıkarlar. Göreli olarak eser kısmen özgürleşir, 
anlamın tercüme dolayımıyla ortaya çıkabilecek örtük potansi-
yelleri belirir. Bu durumlar bazı naif ve önceden tartışılmış olanı 
tekrarlama olasılığı içerecek yorumlara da yol açabilir. Bu çer-
çevede Jeffrey Alexander, klasikleri hatırlama ihtiyacının ve en-
telektüel kaynaklarını içerecek şekilde sosyal bilim klasiklerinin 
dört temel işlevinden bahseder: İlki, klasik eserler teorik tartış-
maları basitleştirir ve ayrıntılı analizlere girmeden olguları anla-
mayı kolaylaştırır. İkinci olarak, bir klasiğin değerlendirilmesiyle 
alakalı kıstasları açıklamaksızın bazı teorik ve ekole ait olabilecek 
bağlılıkları savunulabilir kılar. Üçüncüsü, genel bir söylem hak-
kında ortak bir iletişim altyapısı sunar. Son olarak, bu metinle-
rin ayrıcalıklı konumları gereği klasik eserlere atıf yapmak, atıf 
yapanın çalışmasını klasik eser kurucuları açısından meşru kılan 
fikir bağları üretir (Alexander 2008: 39-40). 

Elinizdeki Şehir kitabı Alexander’ın klasikler bağlamında sı-
raladığı özelliklerin tamamını taşıyan bir eserdir. Şehir çalışma-
ları alanına sunduğu teorik ve metodolojik yenilikleriyle sayısız 
araştırma, tez ve çalışmaya öncülük yapmıştır. Şikago Okulu’nda 
ve okul dışında yapılan şehir araştırmalarının teorik ve yöntem-
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sel yönelimleri için temel bir referans esere dönüşmüştür. Şehir 
araştırmaları için getirdiği kavramlar ağı, alanda çalışanlar için 
iletişimsel bir ortaklık sağlamış ve şehir ekolojisi yaklaşımının 
temel kurucu eseri olmuştur. Ve son olarak hakkında olumlu 
ve olumsuz değerlendirmeler içeren büyük bir külliyat ortaya 
çıkmıştır. Ancak yine de Abbott’un (2014: 275) sorusu ortada-
dır: “Çağdaş sosyoloji neden Şikago Okulu’nun söyleyeceklerini 
tamamiyle unuttu? Onlar neden bizim ‘klasik sosyoloji’miz de-
ğillerdi?” 

Abbott, Amerikan sosyolojisinin (biz diye kast ettiği şey) Şi-
kago geleneğini unutmasında, Giddings ve Lazarsfeld’in öncü-
lük ettiği ‘değişkenler paradigması’nın kamuoyu ve pazar araştır-
malarının yükselişiyle ilgili görür. Lazarsfeld, karmaşık nedensel 
süreçleri ve teoriyi göz ardı ederek, olguların zaman ve mekân 
bağlamsallıklarını büyük ölçüde dışarıda bırakarak, nihai ama-
cı ‘müşterilerin düşündükleri şeyi neden düşündüklerini bul-
mak değil, sadece hangi ürünü tercih ettiklerini bulmak’ olan 
tüketici tercihleri sosyolojisini inşa ederek 1940’lar sonrasının 
hâkim paradigmasına dönüşür (2014: 283).  Şikago sosyologları 
‘sosyal olguların yerleşik olduğunu’, ‘diğer bağlamsal etkenlerle 
çevrelenmiş olduğunu ve onu geçmiş bağlamlara bağlayan bir 
süreçle vücuda getirilmiş şekilde’ konumlandırıldığı anlayışına 
sahipti. Hâlbuki Şikago Okulu üyeleri ‘değişken temelli düşü-
nüşte’ olgular arasında sadece birkaç etkileşime izin veren ve 
‘değişkenlerin bağımsızlığına ilişkin’ kabulde ortaya çıkan ‘diğer 
değişkenlerin net etkisi’ni belirleme gibi teorik kabullerin, sosyal 
dünyada asla olmadığını kabul ediyordu (2014: 266). Abbott’a 
göre okulun günümüzdeki önemi, ‘yaşlı ve yorgun’ değişkenler 
paradigmasının durumu üzerinden bakıldığında daha iyi gö-
rülür. Ona göre yerleşik toplumsal olguları katmanlı zaman ve 
mekân bağlamlarına yerleştiren Şikago geleneği hâlâ canlı bir 
paradigmadır (2014: 298-299). Soruya tekrar dönelim: Şikago 
metinleri neden klasik sosyolojiler arasında geçmez?

Bu kısmen gerçekleşmiştir, çünkü Şikago çalışmaları çağdaş 
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ile klasik arasında bulunmaktadır. Bir klasik okuduğumuzda 
metnin uzun ömürlü, kalıcı ve dayanıklı yanını ele alan bö-
lümüne odaklanmak için eski ideolojiyi ve tuhaf ifade tarzını 
gözardı ederiz. Dolayısıyla, aptalca neo-korporatizmine rağ-
men Durkheim’i, sınıflandırmaya yönelik eğilimine rağmen 
Weber’i, artık tarih olmuş fabrika sistemiyle meşguliyetine 
rağmen Marx’ı önemli bir sosyal kuramcı olarak görüyoruz. 
Fakat Şikago Okulu’nun sıcak düzyazısı onun çağdaş bir çalış-
ma sanılarak okunmasına neden olmaktadır. Ancak daha sonra 
Park’ın ırksal uyuma ilişkin samimi kuramı, Cressey’in ‘hafif 
meşrepliğe yönelim’ tanımı, Thrashner’in ‘seyahat tutkusu’na 
ilişkin analizi insanı utandırmaktadır. Ve Şikago Okulu’yla il-
gili bir sorun, ne klasik olacak derecede yeterince eski, ne de 
çağdaş olacak derecede yeni gibi görünmesidir (Abbott 2014: 
274-275).

Abbott’un öne sürdüğü şey günümüzde sosyolojiyi nesne-
siyle dolayımsız ilişkiler üzerinden tanıştıracak yöntemsel dina-
mikle yakından alakalıdır. Şu halde Şehir gibi bir klasiği, eserin 
yayını üzerinden doksan yıl geçtikten sonra bugün Türkiye’de 
nasıl değerlendirebiliriz? Aslında bu kadar uzun bir zamandan 
sonra tercüme edilen bir esere yazılacak hiçbir takdim yazısı, ese-
ri konumlandırmada eserin karşı karşıya kalacağı semantik be-
lirsizlikleri ve yanlış anlama risklerini azaltamaz. Bu yazıda, bu 
tür kaygıları bir kenara bırakarak, eseri ortaya çıkaran entelek-
tüel bağlamı yeniden hatırlatmayı, sonradan literatürde edindiği 
konumu ve bugün sosyal bilim zanaatiyle uğraşanlar için neler 
ifade edebileceğini, bütün literatürü tüketme iddiası taşımadan 
değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü bu eser, sosyal bilimi masa 
başı bir faaliyet olmaktan ziyade sokakların, işyerlerinin, şehir 
dehlizlerinin tozunu yutarak inşa etmiş bir sosyolojik bilgi gele-
neğinin kurucu çalışmalarının başında geldiğinden, sosyal bilim 
öğrencilerine her zaman söyleceği şeyler olacaktır. Çalışma, in-
san eylemini izah için yola çıkmış bir teorinin, etnografik araştır-
ma geleneklerine açtığı zengin bilgi yolunu anlamak için temel 
bir başlangıç noktası olarak da görülebilir.
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‘Ekolojik Topluluk Olarak Şehir’ Fikrinin Doğuşu

Günümüz sosyal bilim metinlerinde ‘mekân’ sözcüğünün kulla-
nımındaki artış çarpıcıdır. Şeylerin mekânsal özellikleri olduğu 
iddia edilmekte, mekânsal özelliklerin ise siyasi temeli olduğu 
öne sürülmektedir. Mekânı, zaman zaman kendi kendini açık-
layan totolojik bir kavram olarak kullananlar olduğu gibi, çokça 
hangi sosyal ilişki kipini tarif ettiği belirsiz şekilde kullananlar 
da bulunuyor. Kavramın tanımı ve açıklayıcı güçleri üzerinde 
analitik ve ilişkisel çalışmalar olsa da yaygın kullanım özensizdir. 
Aslında mekân kavramını, açıklayıcılığı kanıtlanmış bir kavram-
sal ağla ve sosyolojik öznitelikleriyle birlikte kullanmaktan ziya-
de, bunlardan yalıtılmış bir tözcü içerikle kullanım daha yay-
gındır. Halbuki toplumsal dünyanın kompleks niteliğini geçerli 
sosyolojik nedensellik ve açıklama çabalarıyla ilgisiz biçimde 
kavrayan mekânsal tözcülük, sosyolojinin bilimsel temelleriyle 
de uyumsuz bir epistemolojik tutumdur. Mekânı sosyolojik bağ-
lama yerleştirmenin zorluğunu aşıp araştırmalarda işe koşmak 
ise kuvvetli bir epistemolojik tutarlılık ve arkaplan gerektiriyor. 
Şu halde günümüz araştırmalarında nereden geliyor bu mekân 
sorunsalı? David Harvey gibi seçkin coğrafyacıların eserlerinin 
merkezindeki bu sorunsal, 1968 toplumsal hareketlerinin şehir 
mekânlarının ve kamusal alanların siyasal önemi hakkındaki fel-
sefi farkındalıklarının artışıyla paralel şekilde H. Lefebvre ve M. 
Castells gibi araştırmacılarca popülerleştirildi. Bu terime yapılan 
referanslar ‘mekân sorunsalını’ günümüzün bazı sosyal bilimci-
leri için neredeyse gizemli bir kategori haline getirmiş durumda. 
Hâlbuki mekân sorunsalının sosyolojik bağlamı ve yerel bilginin 
özgün değeri çerçevesinde, toplumsal örgütlenmenin bir formu 
olarak ilk kez Şikagolu sosyologlar tarafından çalışıldığı hatır-
lanmaz bile.

Jennifer S. Light’ın yakın tarihli fevkalade dakik ve odaklan-
mış araştırması Şehirlerin Doğası: Amerikan Şehircilik Uzmanla-
rı ve Ekolojik Vizyonlar 1920-1960, Amerikalı şehir uzmanları 
arasında ekolojik bakış açısının nasıl yayılıp egemen hale gel-
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diğinin ayrıntılı bir tartışmasını sunar.2 “Nasıl oldu da erken 
20. yüzyılın Amerikan sosyal bilimcileri arasında şehir olgula-
rı ‘tahmin edilebilir yasalarca organize olmuş bir ekolojk top-
luluk olarak’ araştırma konusu haline geldi?” (Light 2009: 6). 
1920’den sonra yaygın şekilde sosyologlardan şehir plancılarına, 
coğrafyacılardan iktisatçılara, yerel yönetim uzmanlarına ve pek 
çok diğer sosyal bilim disiplinlerine kadar geniş bir akademik 
çevre şehir sorunlarını ekolojiden ödünç alınan kavram, fikir 
ve yaklaşımlarla anlamlandırmaya ve açıklamaya başladı. Light 
büyüyen sanayi şehirlerinin dinamiklerini açıklamak için yola 
çıkmış bu araştırma ve izah merakının bazı 19. yüzyıl ekoloji 
uzmanlarına kadar izinin sürülebileceğini belirtir. Ancak bunun 
sosyal bilimlere ve onun üzerinden geniş bir alandaki uzman ve 
entelektüellere taşınmasındaki merkezi rol Şikago Üniversitesi 
sosyologlarının araştırma ve kitaplarıyla gerçekleşir. Bütün bu 
araştırmaların rehber eseri R. Park ve E. Burgess’in (1921) Sos-
yoloji Bilimine Giriş (bundan sonra Giriş) adlı bin sayfayı aşan 
telif yazılar ve derleme metinlerden oluşan muazzam kapsam-
daki çalışmalarıydı. Eser sosyolojiyi doğa bilimleri gibi yasalılı-
ğı arayan bir bilim olarak konumlandırırken, özellikle bitki ve 
hayvan ekolojisi araştırmalarında üretilmiş sayısız kavramı sosyal 
bilimlere taşıyordu. 

Georg Simmel’in öğrencisi olan Park, hocasının beş temel 
toplumsal etkileşim formu olarak tarif ettiği ‘çatışma, mübadele, 
2 Bu eğilimin ortaya çıktığı yılları bir romancı gibi hayal etmek en doğru yol 

olabilir: Yer, sayısız sanayi işkolunun ve fabrikaların serpildiği ve yüzbinler-
ce başka başka diller konuşan insanın bir araya geldiği gerçek bir sanayi şeh-
ridir. Hırslı ve mütevekkil, baskın ve pasif, girişken ve yalnız gibi her çeşit 
insan bu toplumsal sahnede yer tutmuştur. Teknolojik yenilikler durmadan 
hayatı değiştirmekte, insanlar başdöndürücü bir hız ve değişime uyum sağ-
lamaya çalışmaktadırlar. Farklı etnik ve dini topluluklardan insanlar dev bir 
sanayi şehrini üç kuşak içinde emekleriyle inşa ederler. Mücadeleler, çatış-
malar, servet birikimleri, yoksulluk, dev gökdelenler, ahşap haneler ve bir 
şehrin sakinlerine adım adım dönüşme süreci. Vahşi kapitalizmin bağrında, 
verimli bir tabiatın çevresinde yeşeren bir şehir: Şikago (Şehrin çevresel bir 
tarihi için bkz. Cronon 1992).
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fahişelik, tahakküm ve sosyallik’i ekolojik perpektif içinde ye-
niden tanımlayacak bir çaba içindeydi aynı zamanda (Simmel 
2009: 65-146) . Simmel’in organizmacı bir yaklaşımı olmasa da 
Park, farklı felsefi tutumlar içinde geliştirilmiş kavram ve dü-
şünceleri kendi araştırma ve düşünce yöntemine dâhil etmede 
usta biriydi. Giriş’te; doğal alan, rekabet, tahakküm, rekabetçi 
işbirliği, ortakyaşarlık, istila, silsile, sıralı (ardarda) kullanım, 
yerine geçme, asimilasyon, adaptasyon gibi çok sayıda kavram 
doğa ve toplum bilimleri bağlamlarında tanımlanıyordu.  Sosyal 
mesafe ve etno-ırksal önyargıların kaynaklarını tespit etmek için 
hem ekolojiden hem de Simmel sosyolojisinden yararlanıyordu. 
Oldukça anlamlı biçimde Irk ve Kültür başlıklı kitabının alt baş-
lığı ‘çağdaş insanın sosyolojisi üzerine denemeler’dir. Park (1964: 
345-376), hocası Simmel’in ‘yabancı’sı gibi (2009: 149-154) 
‘marjinal insanı’ modern kültürdeki çatışmanın tam merkezin-
de görür. Toplumsal temelde konumlanmış bir öznelliği üreten 
bağlamı kavramlaştırırken, hocası gibi modernlik ve metropol 
sorunsalını birey ve gruplar arası mesafe bakımından ele alır. 
Yurttaşa dönüşen göçmenin, kültürü alımlama ve Simmel’in 
metropol insanı gibi hayatı daha fazla entelektüalize etme gerek-
siniminin nedenlerini arar. İki kültüre aidiyet tanımı yaparken 
çatışmalı bir durumda kalan kişi, ona göre ‘marjinal insan’dır. 
‘Bu insanın belirsiz bir benlik kavramı ve stres deneyimi vardır’, 
ancak başka herkesten daha geniş bir ufka sahiptir ve daha me-
deni bir gündeme sahiptir (Levine 1995: 265-66).

Aynı şekilde şehri hem insan davranışlarının etkileşimi dola-
yımıyla yer üzerindeki mücadeleler hem de ortaya çıkan sosyal 
organizasyonun devamlılığının garantisi olarak bir moral düzen 
mekânı olarak kavramsallaştırmaya çalışıyordu. Belirli toprak 
parçası üzerinde bir araya gelmiş nüfusların, o toprağı kendi 
toplumsal varlığının temeli olarak nasıl kurduklarını ancak aynı 
zamanda bir sosyal mekâna dönüşen o toprağın şehir formuna 
kavuştuğunda insanı nasıl şekillendirdiğini açıklamak amaçlanı-
yordu. Dönemin geçerli biyolojik yaklaşımlarının izinde bugün 
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yadırgatıcı bulunacak natüralizmiyle bir ‘insan doğası’ anlatısı 
bu yaklaşımın kalkış noktasıydı. İnsanın gözlemlenebilir davra-
nışlarını, etkileştiği toplumsal ortamlarda inceleyerek, ortaya çı-
kardığı açık ve örtük toplumsal ve ahlaki (norm sistemi) düzeni 
keşfetmekti amaçları. Ontolojik bakımdan natüralist, epistemo-
lojik bakımdan pragmatist ve inşacı olan bu bakış açısı insan 
toplumunu araştırırken tarihselci bir normatiflikten gelebilecek 
yaklaşım sorunlarını da aşabileceğini düşünüyordu. Giriş’teki 
seçkinin mantığı bir yandan Boas gibi antropologların ‘kültürel 
alan ve kültürel sınır’ kavramsallaştırmasına dayalı saha araştır-
malarına, diğer yandan William Wheler ve Frederic Clements 
gibi seçkin ekologların çalışmalarına, evrimci biyolojinin diğer 
kavramlarına ve 19. yüzyıl sosyal biliminin pozitivist metinle-
rine dayanıyordu (Light 2009: 15-16). Taranılan bilgi alanının 
genişliği gerçekten baş döndürücüdür. Park ve Burgess Giriş’teki 
yaklaşımlarıyla okuyucuyu hem kendi metinlerine hem de doğ-
rudan ekoloji ve biyolojinin birincil metinlerine yönlendiriyor-
lardı. 

Park ve Burgess’te sosyolojinin diğer temel doğa bilimlerin-
den bir farkı olmadığı konusunda net bir tutum vardır. Onlara 
göre insan toplumu bir ekolojik topluluktur ve bir canlı toplu-
luğunu bir arada tutan yasa ve kurallar içinde açıklanması ge-
rekir. Alman geisteswissenschaften geleneğini yakından tanıyan 
sosyologların bu tavrı, üzerinde durulmaya değerdir. En kritik 
kavram olan ‘insan ekolojisi’, 1908’de Şikago Üniversitesi coğ-
rafyacı hocası Paul Goode tarafından sonraki kullanımına yakın 
anlamda kullanılmıştı. Coğrafyacılar ile sosyologlar arasında da 
kuvvetli entelektüel bir etkileşim ortamı vardı. Okulun coğrafya 
bölümü, öğrencilerini sosyoloji bölümünün McKenzie gibi ho-
calarının derslerine yönlendirmekteydi. O dönemde Amerikan 
Coğrafya Derneği başkanı da olan Şikago Üniversitesi Coğrafya 
bölümünden Harlon Barrows 1923’te coğrafya disiplinini insan 
ekolojisi’ni araştıran bir alan olarak yeniden konumlandıran bir 
açılış konuşması bile yapmıştı. Pekçok beşeri coğrafyacı, sosyo-
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log ve iktisatçı, ekolojiyi insan, hayvan ve bitki topluluklarının 
yaşayışının ortak kurallarını, benzerlik ve farklılıklarını araştıran 
bir bilim olarak kavrayan pekçok çalışma yapmaktaydılar. Üni-
versitelerde müstakil insan ekolojisi bölümleri oluşturulmaya 
başlandı. Bu fikirler, öğrenciler ve araştırmalar yoluyla Amerikan 
kampüsleri ve şehircilik mesleklerinde çalışanlar arasında hızla 
yayıldı (Light 2009: 10-19). 

İnsan ekolojisi araştırmaları günümüzdeki ayrımları dikka-
te aldığımızda sosyal bilim etkinliğini coğrafya, antropoloji ve 
sosyoloji disiplinleri arasındaki ayrımları asgariye indirmeye 
çabalayan bir bütünsel kavrayışla kurmaya çalışmaktaydı. Şehir 
sosyolojisindeki ekolojik bakış açısı tabiri caizse kısa ama olduk-
ça derinlikli bir dizi yazının birbirilerinin içinden doğmasıyla 
açığa çıkmıştır: 1903’te Georg Simmel etkileşimci ve ilişkiselci 
sosyolojik kavrayışı içinde Metropol ve Zihinsel Hayat adlı her 
sosyoloğun mutlaka okumuş olduğu klasikleşmiş makalesi-
ni yazar (2009: 317-329). 1915’te Robert Park kendi ekolojik 
kavrayışıyla, hocası Simmel’in makalesinin kapsama alanındaki 
konuları daha geniş bir teorik düzlemde  ele alan, Şehir: Kent 
Ortamındaki İnsan Davranışın Araştırılması İçin Öneriler adlı 
araştırmacılar için yol açıcı olacak makalesini yayımlar. Bu çalış-
ma elinizdeki kitabın giriş makalesi de olacaktır. 1925’te Ernest 
Burgess yine elinizdeki  Şehir kitabında Şehrin Büyümesi: Araş-
tırmaya Giriş ve aynı eserde Roderick McKenzie İnsan Topluluk-
larının Çalışılmasında Ekolojik Yaklaşım makalelerini yazarlar. 
Şikagolu araştırmacılar arasındaki akademik işbölümü bir başka 
deyişle Park’ın öğrencilerini organize etmedeki başarısı çarpıcı-
dır. Park’ın makalesi şehrin bir toplumsal organizasyon olarak 
kuruluşunu insan davranışlarının etkileşimsel bir dışavurumu 
olarak daha felsefi bir düzeyde ele alır. Burgess şehrin ‘doğal’ ge-
lişiminin zaman içinde toplumsal örgütlenme temeli üzerinde 
şehirdeki mekânsal katmanlaşma biçiminde tecelli eden kural-
lı bir zonal ayrışmaya nasıl dönüştüğünü modeller. Bu yazı bir 
anlamda ekolojik şehir fikrini kartografik sunumuyla herkesin 
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aklında somutlaştırır. R. McKenzie ise metodolojik bakımdan 
insan topluluklarının ekolojik birimler olarak çalışılmasının yol-
larını gösteren bir yazı yazar. Louis Wirth’ün kitabın sonundaki 
olağanüstü ayrıntılı tetkikli bibliyografyası daha sonradan eko-
lojik şehir fikrinin en çok tanınan klasik makalesine doğru giden 
yaklaşımının ilk işaretidir. 1915’te başlayan ve sayısız kitap, araş-
tırma ve makaleyle gelişen ekolojik şehir teorisinin en iyi bilinen 
özgün bir sentezi 1938’de Louis Wirth (2002) tarafından yazılır:  
Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme. Şikagolu sosyologların tüm 
bu çalışmalarındaki metodolojik tavır “karmaşık mekânsal kar-
şılıklı bağımlılığı” açıklamayı hedefleyen “etkileşimsel alan anali-
zidir” (Abbott 2014: 270, 292). Okulun bu ilk kuşağı sonradan 
sembolik etkileşimcilik etiketiyle tanınan ikinci kuşak sosyolog-
larına yöntem, teori ve kavramlar açısında zengin ve ilginç bir 
sentezi miras bırakmışlardır.

Üniversiteden Ekole, Araştırmadan Teoriye

Park ve Burgess’in elinizdeki eserin Park tarafından kaleme alı-
nan ilk makalesi yukarıda da zikredildiği gibi kitabın yayının-
dan on yıl önce 1915’te American Journal of Sociology’de (AJS) 
yayınlanır. Kitabın diğer yazıları Şikago Okulu’nun en parlak 
yıllarındaki alan araştırmalarına rehberlik eden teorik yazılardan 
derlenerek yayımlanır. Eser o yıllarda Şikago’da yürütülen şehir 
çalışmalarına teorik yön veren Robert Ezra Park’ın belirgin im-
zasını taşır. Şehir, birey ve grup tutumlarının (attitudes) toplum-
sal, kültürel ve zamansal değişimini tasvir edebilmek için yine 
Şikago sosyoloji okulunda William Thomas ve Florian Znaniec-
ki tarafından yapılan ve 1918-1920 arasında basılan beş ciltlik 
Amerika’da Polonya Köylüleri adlı başyapıtla birlikte, Amerikan 
sosyolojisinin ampirik bakımdan doğuşuna öncülük eden iki ça-
lışmadan biridir. Bu kitapların kurucu etkilerinin anlaşılabilmesi 
için Şikago Üniversitesi’nin özel kuruluş koşullarının hatırlan-
ması konuyu anlamlandırmak için önemlidir.3 
3 Şikago sosyoloji okulu üzerine yakın zamanlardaki en güncel ve kapsamlı 

başvuru kitabı konuyu tarihsel ayrıntılarıyla ele alan Andrew Abbott’un ses 
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1890’da kurulan Şikago Üniversitesi’nde aynı yıl Albion 
Small tarafından sosyoloji bölümü kurulur ve 1892’de eğitime 
başlar. Bu yıllarda ABD’nin Harvard gibi geleneksel eğitim ko-
lejleri Charles W. Eliot gibi öngörülü rektörler öncülüğünde Al-
man tarzı araştırma üniversitelerine dönüşürken diğer yandan, 
yoğun biçimde araştırma yapacak kurumlar olarak tasarlanan 
yeni üniversiteler kurulur. Şikago Üniversitesi’ni kuran Rocke-
feller gibi pek çok zengin işadamı servetleriyle bu yeni araştırma 
kurumlarını finanse ederler. Araştırma fonlarının yüksekliği Şi-
kago gibi okulların kısa zamanda büyük bir hızla gelişmesine 
imkan tanır. Geleneksel olarak Oxford ve Cambridge’ten esin-
lenerek kurulmuş Amerikan kolejleri eğitim odaklı yapılardır. 
Araştırma faaliyetleri henüz üniversitelerin temel gündemleri 
değildir ve doktora eğitimi yoktur. 1880’lerde Johns Hopkins 
ve Yale Üniversiteleri’nin öncülüğüyle araştırmaya da odaklanan 
ve doktora programları açan üniversiteler araştırma sahaların-
da hızla gelişmeye başlar. Berlin ve Göttingen Üniversiteleri bu 
yıllarda en çok model alınan okullardır. Sadece temel bilimler 
alanlarını kuran ve mühendislik programları açmayan Şikago 
Üniversitesi Alman üniversite sisteminin etkisi altında, ABD’de 
ilk kez özerk bölüm (günümüzün disiplin tanımına uygun) bi-
rimlerini merkeze alan bir örgütlenmeye gider ve kısa süre sonra 
neredeyse her temel bilim alanında kendi adıyla anılan ekoller 
üretir. Lisansüstü öğrenci oranı lisanstan daha yüksekte tutula-
rak üniversitede canlı, dinamik ve örgütlü bir araştırma ortamı 
oluşturulur. Sosyoloji de hızla gelişecek olan bu bölümlerden bi-
risidir. Yine her bölüm için özel olarak açılmış akademik Şikago 
Üniversitesi dergileri de bu araştırma dinamiğini şekillendirir. 
1896’da Şikago sosyoloji okulunun teşekkülünde temel bir etkisi 
olan American Journal of Sociology (AJS) dergisi Albion Small ön-
cülüğünde yayın hayatına başlar. Dergi Amerikan sosyolojisinin 
şekillenmesinde de öncü ve kritik işlevler üstlenir. Üniversite, 
19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında her disiplinden 

getiren eseridir (2014, özellikle ilk üç bölüm).
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öncü araştırmacı ve teorisyenlerin toplandığı bir yer olur. Bu 
yıllar Avrupa ile ABD üniversiteleri arasında Avrupa’nın lehine 
üstünlüklerin belirgin ve etkileşimlerin yoğun olduğu bir dönem 
olsa da, bu yıllardaki farklılaştırıcı kurumsallaşma hareketleri 
Amerikan sosyal biliminin bazı temel özelliklerini kazanmasını 
sağlar (Gieger 1986: 1-38; Abbott 2013: 155-191; Abbott 2014: 
147-224). 

Özellikle 1920’li yıllarda Şikago Üniversitesi’nin idealist 
yöneticilerinin girişimiyle üniversiteye önemli bağışlar gelir ve 
bunlar sosyal bilim bölümlerinin kullanımına tahsis edilir. Bu 
yıllarda Şikago araştırma odaklı bir örgütlenmede en önemli 
üniversite haline gelir. 1923’te beş bölümün girişimiyle kurulan 
‘Yerel Topluluk Araştırmaları Komitesi’ özellikle sosyoloji bölü-
münde yürütülecek araştırma ve tezler için temel kaynak sağ-
layıcı birim olur. Okul yüksek finansal gücüyle dönemin önde 
gelen araştırmacı ve profesörlerini toplar ve dünyanın 1920’ler-
de sosyal bilimlerde en etkili araştırmalarının yapıldığı üniver-
sitesi haline gelir. Park ve araştırma ekibinin eserleri nevi şahsı-
na münhasır teorik kurgularının yanı sıra bu kurumsal gelişim 
döneminin fırsatlarını kullanarak yapılan çok sayıda etnografiyi 
içerir (Gieger 1986: 154-159; Platt 1998: 135, 142-179; Abbott 
2014: 30). Şehir odaklı başlayan bu araştırmalar sosyolojide za-
man ve mekân bağlamsallığını inşa eden, bağlamsal olumsallık-
ların farkında olan bir yerel bilginin sosyolojik teori açısından 
önemini ortaya çıkaran, etnografik araştırmaların değerini vur-
gulayan bir dinamiği harekete geçirir. Bu sosyologlar, ‘etnografi, 
istatistik, yaşam öyküsü ve kurumsal tarih [yoluyla] sosyal olgu-
ların mekânsal ve zamansal bağlamlarının çoklu katmanlarını’ 
ortaya çıkaracak yöntemler kombinasyonunu kullanmayı dene-
diler (Abbott 2014: 280).

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kurumsal organi-
zasyondaki Alman üniversite modeli etkisinin yanı sıra, sosyoloji 
bölümü kurucuları olan Albion Small, William I. Thomas, Ro-
bert Park’ın hayatlarının bir dönemlerinde Almanya’da eğitim 
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görmüş olmalarıdır. Organizmacı felsefeyi, evrimci ve işlevselci 
bir pragmatizmi benimsemiş okul kurucularının Almanya’da ta-
rihselciler ile doğalcılar arasındaki methodenstreit’e (yöntem tar-
tışması), yeni-Kantçı filozoflar arasındaki bilim tasnifi tartışma-
larına, yaşarken ve yerinde Weber ile Simmel gibi sosyologların 
çalışmalarına tanıklık etmiş olmaları okulun tarzını etkilemiştir. 
Ayrıca diğer araştırmacıların da ya Avrupa üniversiteleriyle iliş-
kileri olmuştur ya da ebeveynleri buralarda doğmuş göçmenler-
di. Bu bakımdan özellikle Robert Park’ın kilit rolü ve yetenekli 
araştırmacılara rehberlik etme becerileri bu araştırma geleneği-
nin doğuşunda hassas bir yer tutar. 1934’te emekli olmasının 
ardından yirmi yıllık enerjik araştırma ortamı da sönümlenmeye 
başlar (Coser 2011: 331-334). 

Okulun araştırma pratiği açısından William Thomas ve Flo-
rian Znaniecki’nin 1918’de yayınlamaya başladıkları Amerika’da 
Polonya Köylüleri araştırmaları Amerikan sosyolojisinde etnog-
rafik ve ampirik araştırma dinamiğini ateşleyen temel çalışma 
olur. Göç sosyolojisinin temel klasiği olarak sadece göçmenleri 
değil, göçmenlerin köken toplumunu da araştırmaya dahil ede-
rek toplumsal ve kültürel değişim, topluluk araştırmaları, yerel 
bilgi üretimi ve kimlik değişimi konularına karşılaştırmalı bi-
çimde doğrudan eğilen bir teorik tartışma inşa ederler. Kimlik 
ve kültür araştırmalarında inşacı bir epistemolojik konum alarak 
sosyolojik yönteme Durkheim’in hayatta olduğu bir dönemde 
kalıcı bir müdahale yaparlar. Kültürel tutumların geniş ölçekli 
toplumsal etkileşimlerde nasıl dönüştüğünü modellemeleri son-
radan ‘erime potası’ yaklaşımını doğurur. Irk sorununu ırkçılık-
tan çıkararak toplumsal olarak inşa edilmiş bir kategori olarak 
yeniden kurarlar. Thomas’ın ahlaki gerçekçelerle üniversiteden 
ayrılmak zorunda bırakılmasının ardından bölümün, Şikago’yu 
toplumsal bir laboratuar gibi inceleme ve bölümü bir ekol/okula 
dönüştürme fırsatı aynı dönemde bölüme katılan Robert Park 
tarafından inşa edilir (Schnapper 2005: 202-237). Belirtmek 
gerekir ki, laboratuar metaforuyla düşünseler de, Hughes bu la-
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boratuarın bilinçli ve niyetli etkileşim içindeki bireylerden oluş-
tuğunun açıkça farkındadır ve yöntemsel olarak doğa bilimle-
rindeki gibi nesnel bir gözlemin imkansızlığını ifade eder (Light 
2009: 10). Sonradan Mead, benlik ve toplum incelemeleri al-
tında topladığı etkileşimciliği eylemin, performansın, sahnenin, 
yüzün, durumun bileşiminden oluşan sentetik bir teoriye kavuş-
turur ve okulun sonraki kuşaklarına miras bırakır (Mead 1964). 
Bu noktada Şikago okulunun karizmatik akademik lideri olarak 
Park’ın entelektüel kariyerine yakından bakmak yararlı olacaktır.

Robert Ezra Park (1864-1944) Max Weber’le aynı yıl 
Pennysylvania’da doğar. Fakat ismi, tıpkı hocası Georg Simmel 
gibi, sosyolojinin teori tarihi çalışmalarında uzun süre kurucu 
isimler arasında yer almaz. Bunda bir diğer ABD’li sosyolog Tal-
cott Parsons’ın kendinden önceki Amerikan sosyal bilimlerini 
görmezden gelen tavrı çok etkili olmuştur. Bu tutum uzun süre 
devam ettirilmiştir.4 Her yönüyle sıradışı bir kişiliği olan Park, 
ABD’de sosyolojinin gelişimindeki en etkili isimlerin başında 
gelir ve onun sosyolojiye profesyonel anlamda geçişi dönemi-
nin diğer etkin sosyologlarından belirgin biçimde farklıdır. Kısa 
otobiyografik yazısının girişinde sosyolojiye ilgisine ilişkin açık-
larken kullandığı örnek anlamlıdır. Michigan Üniversitesi’nde 
John Dewey’in gözetimi altında eğitimini tamamladıktan sonra, 
onu çok etkileyen Goethe’nin Faust’u gibi kitaplardan yorulmuş-
tur. Kafasını kitaplara bakarak, bilgiye doyup dünyayı ve olgu-
ları açıklamak yerine, insanların dünyasını doğrudan deneyim-
leyerek ve onu deneyim halindeyken araştırarak sosyal dünyayı 
öğrenmeye karar verir ve gazeteci olur. Bir süre farklı şehirlerde 
sahadan haber raporlayarak gazetecilik yaptıktan sonra tekrar 
üniversiteye döner ve Harvard’da William James’in yanında ‘ha-
berin doğası ve işlevi üzerine’ felsefe tezi yazar. “Bilimin evren-
sel ve kesin dili aracılığıyla, haberlerin etkisi altında toplumun 
4 Bunun bir istisnası 1971 tarihli Lewis Coser’in kitabında Park’a sosyoloji-

nin kurucu bir ismi olarak uzun bir bölüm ayırmasıdır (Coser 2011: 315-
338)
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davranışının nasıl tasvir edilebileceği” sorusunun cevabını arar 
bu dönemlerde. Sorusunun cevabını bulmak için bir yıllığına 
Berlin’e gider ancak orada Simmel’in öğrencisi olur ve tam dört 
yıl kalır. Park, hayatı boyunca tek formel sosyoloji eğitimini de 
Simmel’den aldığını belirtir. O dönemde diğer pek çok kişi gibi 
Almanya felsefe ve sosyal bilimlerde prestijli doktoraları dağı-
tan en önemli ülkedir. Kistiakowski adlı Rus arkadaşı vasıtasıyla 
Heidelberg’te Yeni Kantçı filozoflardan Wilhelm Windelband’ın 
öğrencisi olur. Onun danışmanlığında hazırladığı Masse und 
Publikum (Kalabalık ve Halk) adlı teziyle doktorasını bitirip 
Harvard’a döner ve bir süre orada çalışır (Park 1964: v-vii).

Akademiden yine yorulan Park, kafasını kitaplardan kaldı-
rıp yine hep etkisinde kaldığı Faust’un izinde, “yakından ve de-
rinlemesine insan doğasını bilme tutkusuyla” tekrar gazeteciliğe 
geri döner. Bu yıllarda William James’in ‘İnsan Varlığında Belir-
gin bir Körlük’ denemesini okur ve derin şekilde etkisi altında 
kalır. Bu ‘körlüğümüz’ ona göre en çok da ‘ötekilerin hayatla-
rı’ söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Şairin deyişiyle 
‘İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır’ olma 
halinin nedenlerini anlamaya koyulur. Her bir insan için sıkı-
cı ve heyecan verici olanı, insanların ‘yüzlerinin arkasında’ neler 
olup bittiğinin merakı içinde araştırmayı istemektedir. ‘Dünyayı 
gerçekte deneyimledikleri haliyle bilen insanları’ gözlemleye-
rek, dinleyerek, durumlarını tanımlayarak açıklamaya koyulur. 
Daha önceden suç haberciliğinde uzmanlaşmış olan Park için 
bu kez modern Amerika’nın kalbindeki açık yara olan ırk mese-
lesini keşfetme dürtüsüyle dönemin W.E.B. Du Bois ile birlikte 
en önemli siyah (o dönemki adıyla zenci hakları savunucusu) 
hakları liderlerinden Booker T. Washington’ın yanında işe baş-
lar ve Tuskegee Enstitüsü’nde yardımcısı olur. Washington daha 
ılımlı ve toplumsal reform yanlısı bir siyasetçiydi. Yedi yıllık bu 
tecrübesi Park’ı 20. yüzyıl boyunca Amerika’da ırk sorunu ve si-
yahlar konusunu en iyi bilen bir kaç ‘beyaz’ Amerikalıdan biri 
yapacaktır. Washington ile Avrupa’ya seyahat eder. Bu art arda 
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yedi kış boyunca Belçika’nın Kongo’da yürüttüğü kanlı sömürge 
zulmünden, ABD’nin güney eyaletlerindeki siyahların sorun-
larına, etno-ırksal farkta kökenlenen toplumsal acının izahına, 
Kenya’daki ve Güney Afrika’daki gelişmelere kadar pek çok alan-
da olayları takip eder ve bunların ilk elden bilgisine erişir. Bu 
yıllardaki tecrübesini ilerideki akademik hayatını en fazla zen-
ginleştiren dönem olarak anar (Park 1964, v-ix). Buraya kadarki 
biyografik not, Park’ın düşüncesini anlamak açısından önemli 
olsa da daha sonradan harekete geçirdiği entelektüel enerji dik-
kate alındığında hâlâ yetersizdir. 

1914 yılında Tuskegee Enstitüsü’nde Park ile karşılaşan 
W. I. Thomas onu sosyoloji bölümüne katılmak üzere Şikago 
Üniversitesi’ne davet eder, Park aynı yıl profesör olarak Şikago 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlar ve öğrencileri için reh-
ber olacak ‘Şehir’ makalesini AJS’de 1915’te yayınlar. 1919’da 
Şikago’daki siyahların geniş çaplı ayaklanmalarının ardından 
kamu yöneticilerinin üniversiteye yaptığı büyük bir bağışla ayak-
lanmanın nedenlerinin araştırılması istenir. Park ve meslektaşı 
olan öğrencileri Ernest W. Burgess ve Roderick McKenzie şehir 
sosyolojinin oldukça parlak bir dönemi olacak yirmi yıllık araş-
tırma dönemini (1915-1938) bu sayede başlatırlar. Elinizdeki 
kitap bu araştırmaların teorik sonuçlarını vazeden temel bir eser 
olarak Park’ın 1915’teki makalesiyle birlikte 1925 yılında yayın-
lanır. Fakat bu çalışmaya ve yapılan diğer onlarca araştırmaya ve 
doktora tezine rehberlik eden5 yöntem çalışması Park ve Ernest 
W. Burgess tarafından 1921’de Sosyoloji Bilimine Giriş’tir. Uzun-
ca bir dönem ABD’de en fazla okunan ders kitaplarının başında 
gelir. Buraya kadar farklı veçheleri ele alınan Park’ın düşüncesini 
kaynaklarını özetlemek yararlı olacaktır: Birincisi, Park’ın erken 
dönem eğitiminde, bilginin elde edilmesinde deneyime ve ‘in-
san doğasının’ açıklanmasında davranışların gözlemlenmesine 
ayrıcalıklı bir yer veren hocaları Dewey ve James gibi Amerikan 
pragmatistlerinin açık etkisi vardır. İkinci olarak Park’ın sosyo-

5 Bu çalışmaların kısa bir listesi için bkz. Abbott, 2014: 269.
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lojik tahayyülünde hocası Simmel’in formel sosyolojisinin, sos-
yal tipler teorisinin ve ilişkiselci bakış açısının büyük bir etkisi 
olmuştur. Park toplumsal tipolojiler kurma işini saha araştırması 
deneyimi üzerinden geliştirir. Ricardo’nun siyasal iktisadından 
arazi piyasaları ve kira seviyeleri arasındaki ilişkileri açıklamak 
için yararlanır. Üçüncü olarak toplumsal dünyayı değer yargı-
larına mesafeli durarak Spencer ve Darwin’in etkisi altında bir 
eko-sistem olarak açıklamak için geliştirilmiş büyük bir kavram-
sal set kullanır. Yine de normatif teori şehrin ahlaki düzeni tar-
tışmasında teorilerinde belirgin bir yer edinir. Robert Park, W. 
I Thomas ve Charles Horton Cooley’in naturalizm, formalizm 
ve evrimci pozitivizmi bir araya getirerek ürettikleri pragmatist 
sentez, kullandıkları yöntemlerin yenilikçiliyle birleşerek Şikago 
Okulu’nun harcını oluşturmuştur (Arlı 2012: 126-126-137). 

Şehir: Etkiler, İtirazlar ve Savunmalar

Şehir ekolojisi yaklaşımı, çok sayıda nitelikli şehir etnografisinin 
üretilmesine öncülük etmiştir. İki dünya savaşı arası dönemde 
alkolikler, evsizler, hobolar, mahkumlar, akıl hastaları, yoksullar, 
göçmenler, zenginler, hayat kadınları, müzik kulüpleri, gecekon-
du sakinleri, siyah Amerikalı haneleri, İtalyan mafya grupları, et-
nik topluluklar, dini topluluklar, büyücüler, getto sakinleri, beyaz 
yakalı suçlular, gangsterler, gençler, işçiler ve daha pek çok ko-
nuda araştırmalar yapan bu okulun üyeleri sosyolojik araştırma-
larda kesin bir ilerlemeyi ve derinleşmeyi gerçekleştirdiler. İlginç 
bir şekilde bu dönem pek çok sosyoloji tarihi kitabında Weber 
ve Durkheim’ın ölümü sonrası Almanya ve Fransa’da sosyoloji-
nin sönümlendiği yıllar olarak anılır. Bu yıllarda sadece Franfurt 
Okulu’nun bazı çalışmaları sosyoloji tarihi eserlerinde kendine 
bir yer bulur. Nadir bazı atıflar dışında Şikago Okulu’nun sayısız 
alan araştırması görmezden gelinir. Sahadan bilgi toplayarak sos-
yolojiyi geliştiren bu etnografik gelenek 1932’de Park’ın emekli-
ye ayrılıp Fisk Üniversitesi’ne geçmesiyle birlikte güç kaybeder. 
Louis Wirth’ün öncülüğünde şehir araştırmaları bir süre daha 
devam eder. Sonradan Herbert Blumer, Mead’in izinde sosyal 
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psikolojiye açılan güzergahlarda yeni tartışmalar başlatır. Şehir 
araştırmaların sayısı ve bölümdeki araştırma yoğunluğu azalsa 
da William Foote Whyte’ın 1943 tarihli klasik çalışması (1993) 
Şikago sosyologlarının geliştirdiği katılımcı gözlemi farklı top-
lumsal alanlarda geliştirmeye devam eder. Yine Şikagolu iktisatçı 
Homer Hoyt, Burgess’in  eşmerkezli çemberler modelini sek-
tör modeli olarak revize ederek başka şehir deneyimleri ışığında 
kartografik araştırmaları geliştirir. Okulun tarzı, sonraki kuşak-
larından Erving Goffman, Howard Becker gibi isimlerin et-
nografik araştırmalarda kat ettikleri yol ve sembolik etkileşimci 
güzergâhın verimleriyle devam zenginleşir. William Julius Wil-
son, Elijah Anderson gibi usta etnografların çalışmaları okulun 
yöntem konusundaki etkilerinin devamlılığını gösterir. Richard 
Sennett’in araştırmalarındaki problematikler Şikago Okulu’nun 
mirasından açık ve derin izler taşır. Meslekler sosyolojisini ta-
rihsel sosyolojik perspektifte yeniden kuran Andrew Abbott’un 
eserleri Şikago geleneğini “etkileşimsel alan” teorisi yoluyla aktif 
olarak kullanan bir örnek olur. Herbert Gans’in erken dönem 
çalışmaları şehrin çeperlerinde ve altkentlerdeki etnografileriyle 
şehir sosyolojisine yepyeni pencereler açar.

Castells’in 1967’de (1976; 1997:18-22) Şikago Okulu’nun 
kent araştırmalarına ve ekolojik perspektifine yönelttiği sert eleş-
tiriler unutulmaya yüz tutmuş araştırmaları tekrar hatırlatmaya 
da yarar (Abbott 2014: 20). Ulf Hannerz (1980: 19-58) ise Şe-
hir ile başlayan bir çalışma geleneğinin şehir antropolojisi çalış-
maları için değerini hatırlatan kapsamlı bir eser yazar. Hannerz 
hem Şikago sosyologlarının çalışmalarının teorik çıkarımlarını 
ayrıntılı şekilde kritik eder hem de geliştirdikleri yöntemlerin 
kent etnografileri için gerçek değerini ortaya koyar. Şikago ge-
leneği 1970 sonrasında yeni Marksist kent sosyolojisinin yük-
seliş yıllarında ithamlarla ele alınmaya ve eksik okumalara konu 
olmaya devam eder. Castells (1983: 292) önemli bir eserinde 
Şikago Okulu’nun sosyal bütünleşme ve sosyal değişim sorunu-
na odaklandığını ve şehri kurulu ahlaki düzenin bozulmasının 
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kaynağı olarak gördüğünü belirterek eleştirir. Pasif asimilasyo-
nun olumlu okumasına dayanan göçmen topluma ilişkin yak-
laşımlarını da kapitalist iktidar ve rekabet bağlamının eleştirel 
olmayan bir onaylanması ve iktidarın analiz dışı bırakılmasının 
örneği olarak görür. Kısmi teorik haklılığı bir yana, bu bakış da 
eksiktir. Çünkü Şikago Okulu toplumsal hareketleri, dışlanmış-
ları, ırksal gerilimleri ve şehirleşme süreçlerini çalışmak için hala 
kullanılmakta olan sayısız yöntem ve çalışma biçimini de sosyo-
lojiye kazandırmış ve şehri bir çalışma konusu haline getirmiştir. 
Benzer biçimde modern kentin Marksist bir hikâyesini yazan bir 
çalışmada, Şikago Okulu’nun şehri bir kanser gibi, yabancılaş-
manın, suç ve sapkınlığın mekânı gibi gördüğü görüşünü öne 
sürer. Hatta Şikago bakış açısı şehir karşıtlığı önyargısı üzerine 
kurulmuştur, ona göre (Merrifield 2012: 16). Bu da aynı şekil-
de Şikago sosyologlarının üzerinde çalıştıkları konuların kap-
sam ve genişliğini kavramaktan uzak ve eksik bir eleştiridir (krş. 
Schnapper 2005: 202-381). 

Şikago Okulu’nun etnografik geleneğinin verimlerini ku-
rumsalcı perspektifle ustaca kaynaştıran Wacquant (2011) ise 
daha çok getto söz konusu olduğunda ‘doğal alan’ gibi terimler-
le konuyu ele almanın yanlışlığını, onun eksik bırakılan politik 
boyutunu irdeleyerek eleştirir. Ona göre, doğal alandan ziyade 
etno-ırksal dışlama ve kapatmanın kurumsal bir ekonomi-poli-
tiği getto ve hiper gettoyu ortaya çıkarmaktadır. Şikago gelene-
ğinin izinde yapılmış ‘yoksulluk kültürü’ çalışmalarındaki kav-
ramsallaştırmaları da dikkatli şekilde kritik eder. Aslında Şikago 
okulunun naturalistik yaklaşımının sorunlu taraflarını oldukça 
ustaca ortaya koyar. Wacquant ekolojik perspektifin doğal alan 
gibi kavramlarının kendiliğindenci natüralizminin, ortaya çık-
mış sorunların siyasi temellerini ve boyutlarını kararttığı için 
eleştirir. Yaklaşımını toplumsal mekânın kuruluşundaki siyasi 
ve ekonomik düzenlemelerin mukayeseli etkileri bağlamında 
geliştirir. Bunlar kısmen Castells’in kapitalist tüketim kültürü-
nün toplumsal mekânlar üzerinde ürettiği çatışmayı toplumsal 
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hareketler ve ekonomi politik bağlamında yeniden kurma eleş-
tirisi gibi daha paradigmatik kritiklerdir. Bu eleştiriler şehirci-
lik araştırmalarına yeni boyutlar da eklemiştir kuşkusuz. Şikago 
geleneğinin çoğulcu yapısı ‘yoksulluk kültürü’ araştırmalarıyla 
Becker’in dışlanan gruplar veya Goffman’ın total kurumlar üze-
rine araştırmalarını aynı şemsiye altında toplamasında görülebi-
lir. Araştırmacının özgürlüğünü ve yeteneklerini ustaca harman-
laması gereken bir bilgi üretme zanaati olarak sosyoloji en çok 
bu geleneğin eserlerinde tebellüğ eder.

Esasen elinizdeki metinde yer yer beliren ahlakçı dili yar-
gılayan ve reddeden eleştirel çalışmalar bu sosyologların insan 
doğası hakkındaki görüşlerinin etkisini görmelidir. Açık bir şe-
kilde insan doğasına içkin gördükleri açlığı, saldırganlığı, diz-
ginlenemez iştahları toplumun göreli normlarını referans alarak 
değerlendiren bir bakış açıları vardır. Hobbescu bir doğa duru-
mu varsayımından sosyal mukavelelerle oluşturulan bir sosyal 
düzene geçiş fikrine inanırlar. O nedenle toplumsal düzeni sağ-
layan rutinleri ‘bozan’ gelişme dinamikleri ve kültürel kopuş ya-
ratan göçler konusunda ahlakçı bir tutuculuk göze çarpar. Ernest 
Burgess’in elinizdeki eserdeki “Mahalle Çalışmalarının Bilimsel 
Temeli Olabilir mi?” yazısındaki şu cümlesini ele alalım: 

İnsanın bir toplumsal yöreden diğerine hareketi veya bir keşfin 
yol açtığı ani değişim, kültürel çöküş ihtimalini ortaya çıkarır. 
İşleyiş üzerindeki kültürel kontrol çözülürse dürtüler ve dilekler 
rastgele ve vahşi bir ifade kazanır. Bunun sonucu, ahlaksızlık ve 
suçtur; yani kısacası, kişisel ve toplumsal düzensizliktir.

Nesnelciliğe inancın refleksivite yokluğuyla çakıştığı bazı 
durumlarda bunun gibi pek çok yorumla karşılaşılabilir. Bu 
tür durumlar sosyolojinin geleneğinde sıklıkla görülür. Yukarı-
da Abbott’un belirttiği gibi her klasik metinde dikkate alınan 
ve görmezden gelinen konuların olması kaçınılmazdır. Mesela, 
Park’ın bu kitaptaki metinlerinde karşımıza çıkan ‘ticarileşmiş 
ahlaksızlık’ üzerine ifadeleri, insan doğası fikrini ve toplumsal 
düzen sorunsalını sosyolojisinin merkezine yerleştirmiş biri için 
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o günün şartlarında yadırgatıcı değildi. Bu sosyologlar toplumsal 
bakımdan ‘normal’ kabul edilen şeyleri tehdit eden düzensizlik 
yaratıcı olgular karşısında ahlaki tepkiler verdiler. Bugün sosyo-
lojide bu tür normatif dayatmaya yer yoktur. Bu normatifliğe 
karşı eleştirel yeniden okuma kaçınılmazdır. Ancak okuyucu 
sadece bu normatif içeriğe takılırsa, eserin gerçek meziyetlerini 
gözden kaçırma riski ortaya çıkabilir. Toplumsal kontrolün araç-
ları olarak şehirde dönen dedikodularla, bunları basılı hale geti-
ren gazetecilik arasındaki ilişkiden tutun da, şehirdeki büyücü 
hekimlerin varlığının kültürel değişimlerdeki işlevine kadar pek 
çok konuyu araştıran bu sosyologlar için şehir, insanın yonttuğu 
ve insanı yontan heykeltraş için bir heykeldir.

Şehir sosyolojisinin bir diğer usta ismi Herbert J. Gans’in 
(2009: 211-219) de ifade ettiği gibi günümüzde şehir sosyolojisi 
araştırmalarındaki temel sorunlardan birisi, tamamen büyük şe-
hirlere odaklanmış olmalarıdır. Şehir sosyolojisinin büyük şehre 
ve özellikle de ABD’de Şikago’ya odaklanmasında Şikagolu sos-
yologların etkisi olduğunu belirtir. Bu sosyologlar için ‘büyüme’ 
ve ondan kaynaklanan toplumsal çatışmalar ve sorunlar temel 
bir konuydu. Ona göre, yeni Marksist şehir sosyolojisi çalışmala-
rı alanda egemen hale geldikten sonra da ‘büyüme’ problematiği 
araştırmalara hâkim olmaya devam etmiştir. Hâlbuki altkentler, 
kasabalar ve kırsal alanlar da hem buralarda yaşayan nüfusun 
yüksekliği hem de buraların modern metropollerin yatakhane 
banliyösü işlevi kazanmalarının getirdiği özellikler nedeniyle 
‘yerleşmeler sosyolojisi’ bağlamında farklı perspektiflerle çalışıl-
malıdır. 

Bu bağlamda Şikagolu sosyologların insan topluluklarının 
doğrudan deneyiminin gözlemlenmesiyle elde ettikleri bilgiyi, 
farklı insan yerleşmeleri bağlamında sınayarak tartışmayı zen-
ginleştirmek zaruridir. Ayrıca teknolojik ve ekonomik değişim 
yönü, insan yerleşmelerini Şikagolu sosyologların çalıştığı yıllar-
daki Şikago’daki kadar düzenlenmiş, tek merkezli ve standartlaş-
mış kurallı yapılara doğru değiştirmedi. Şehirler çevrelerindeki 
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kırlarla bütünleşerek daha karmaşık ve kaotik formlara doğru 
evrildiler. Doğa üzerindeki insan sömürüsünün sürdürülebilir-
liği sorunu ekolojik tartışmaların en temel konusu haline geldi. 
Altkentlerin ortaya çıkış süreçleri de modern şehir gelişimi bağ-
lamındaki ev ve işyeri tanımlarını kökten değiştirdi. Yalıtılmış 
ve şehrin kültürel ve sosyal imkânlarından uzaklaşmış yatakha-
ne bölgeleri, Şikagocu anlamda insan ekolojisini dönüştürmeye 
devam etti. Ailenin tanımı ve formu modernist ahlak kalıpla-
rını terk etmeye başladı. Irksal sorunun yönü de Şikagocuların 
beklentileri ışığında değil, bir ölçüde aksi istikamette gelişti ve 
bütünleşmeden çok çözülmeye doğru seyretti. Aslında modern 
yurttaşlık idealine ilişkin beklentiler ile kapitalizm ve demokra-
si arasındaki çelişkiler şehir sorunsalının mahiyetini değiştirdi. 
Şehrin moral düzeni Şikagocuların anladıkları anlamıyla ‘doğal 
gelişim’den ziyade siyasi müdahaleler, mekân üzerindeki ekono-
mik mücadeler ekseninde sürekli yeniden kuruldu. Amaçsız bir 
büyümenin politik anlamı konusundaki tartışma şehre yönelik 
temel bakışta ayrım noktaları ortaya çıkardı.

Bugün siyasi ve toplumsal bütünleşme paradigması kadar 
birlikte yaşama, konsensüs kadar uyuşmazlığı da insan toplu-
luklarının politik varoluşlarında mücadele halindeki aynı ölçüde 
geçerli yaklaşımlar olarak görüyoruz. Pasif asimilasyonun hakim 
kültür bağlamlarındaki geçerlilik ve meşruluk koşulları üzerine 
farklı ve aykırı görüşler ortaya çıktı ve sosyal bilim demokratik 
ideale daha fazla bağlandı. Ancak aynı zamanda demokrasinin 
mahiyeti üzerindeki tartışma da yeni boyutlar kazandı ve tüm 
bunlar şehre ilişkin fikirlerimizi etkiliyor. Şüphesiz bu değişim-
ler bugünün farkındalığına içkindir. Bugünün demokratik yargı 
kalıpları geçmişe doğru deneyimi özgürleştirme amaçlı taşınsa 
da klasik metinleri kendi bağlamlarında değerlendirmenin daha 
fazla geçerli olduğuna dair bir içgörü ve yaklaşım da ortaya çıktı. 
Şehir kitabını şehir sosyolojisini sosyal araştırma temelinde ku-
ran klasik bir metin olarak bu çerçevede değerlendirmenin daha 
doğru olacağını düşünüyorum. Şehir üzerine olduğu kadar, saha 
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araştırmasına dayalı her türlü çalışma için ilham verici olmuş 
bir geleneğin kurucu metninin geç de olsa Türkçe’ye çevrilmiş 
olması bağlamında yaptığım tüm değerlendirmeler konunun 
sadece belirli kısımlarını kucaklamaya yetiyor kuşkusuz. Sos-
yolojik soruşturmaların zengin bir tasvirini veren bu eseri oku-
yucuların zevkle okuyacaklarını düşünüyorum. Sözü daha fazla 
uzatmadan sizi şehrin titreşimleri, esintileri ve fısıltılarıyla baş-
başa bırakıyorum.
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Giriş

Chicago Okulu’nun 1915-40 döneminden bu yana kent sos-
yolojisi üzerine üretimi kapsamlı; bu üretimin etki alanı ise çe-
şitliydi. Okulun kilit isimleri, kentsel ilişkiler üzerine akademik 
araştırmada kalıcı bir etki yarattı ve sosyal ve politik siyasalar 
için temel meseleleri ortaya koydu. Öyle ki çabaları öteki beşerî 
disiplinlere dahi sıçradı.

Araştırma monografileri -akademik çevrelerin dışında yer 
alan geniş bir kitleyi de etkisi altına alarak- kent gerçekliğinin 
canlı bir tasvirini sergilemekteydi. Bu insanlar, David Riesman 
ve Oscar Lewis gibi kişilerce de sürdürülmüş olan ayrıntılı bir 
vaka çalışması geleneğine öncülük ettiler. Chicago Üniversitesi 
sosyologlarının çalışmaları, kampüslerle bir şekilde ilişki için-
de olan romancılarla da etkileşiminden dolayı Amerikan edebî 
dünyasının da bir parçası hâline gelmiştir. Bu isimler arasında, 
sadece üç tanesinden bahsedecek olursak, James T. Farrell, Ric-
hard Wright ve Saul Bellow’un adlarını sayabiliriz.           

O dönemin şehir odaklı fiziki ve sosyal planlama meseleleri, 
Büyük Buhran’dan çok önce, konuya ilişkin sağlam bir altya-
pısı olan bu sosyologlar tarafından dile getirilmişti. Saha araş-
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tırmacıları olarak, büyük şehirlerdeki toplumsal marazları tarif 
etmekten de öteye gitmiştiler. Toplumsal değişim ve sosyal plan-
lamanın kapsayıcı düzeni ile yakından ilgiliydiler. Geçici bir dü-
zelmeyi hedefleyen yüzeysel adımlara karşı eleştirel bir tutumları 
vardı. Günümüzde acı verecek derecede kesif hâle gelmiş olan 
sosyal hizmet üzerine ilk eleştiriler, henüz 1918 yılında W. I. 
Thomas tarafından özenli bir akıl yürütmeyle ortaya konmuştur. 
Yeni kavramlar üretme çabaları, Sosyoloji Bölümünün saha aya-
ğı olan ve 1930’larda Chicago’nun kuzey yakası civarındaki ke-
nar mahalleler için “toplumsal kalkınma”yı hedefleyen Chicago 
Sahası Projesi ile bütünleşmiştir. Elde edilen sonuçlar; “yoksullu-
ğa karşı savaş”ın kilit fikirlerinden olan vatandaş katılımı, kişisel 
gelişim ve yoksulluk kültürü kavramlarını üretmiştir.   

Bununla birlikte Chicago Kent Sosyolojisi Okulu, şehri ba-
ğımsız sosyolojik analizin nesnesi olarak görme güdüsüyle kuv-
vetli bir şekilde yönlendirilmişti. Bu insanlar, kent toplulukları-
nın karmaşasını ve bu aşikâr karışıklığın düzenliliğine dair bir 
örüntüyü keşfetme ümidine kapılmışlardı. Bununla birlikte, 
şehrin o dönemdeki yeniden keşfi, onların kavram ve önermele-
rinin fikren uygunluğunu iyileştirmekle sınırlı kaldı sadece. Ke-
sin cevaplar üretmediler fakat kent sosyologlarının düşününde 
hâlâ etkin olan can alıcı sorular yönelttiler. Bu sorular ve kuram-
sal formülasyonlar, yaygınlaştıkça inceliklerini kaçınılmaz olarak 
yitirdiler. Aynı şekilde, kent sosyolojisi içindeki bazı çağdaş tar-
tışmalar da bu özgün formülasyonlara doğrudan hesaplaşmadı-
lar; bundan ötürü de onların fazlaca basitleştirilmelerine sebep 
oldular.

Tam da bu sebeple, Robert E. Park, Ernest W.Burgess, ve Ro-
derick D. McKenzie tarafından kaleme alınmış Şehir’i yeniden 
neşretmenin tam zamanıdır. İlk kez 1925’te basılmış olan bu ki-
tap, Chicago Kent Sosyolojisi Okulu’nun etkinliğinin en yoğun 
olduğu zamanda, dönemin entelektüel dertlerinin tam bir ke-
sitini sunmaktadır. Kitap, kent yaşamının hem temel kuramsal 
anlatımları hem de kültürel örüntüsü hakkında yorumlayıcı ya-
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zıları içermektedir. Burada eksik olan ise, okuyucunun ayrı ayrı 
monografi çalışmalarında bulması gereken ayrıntılı betimleyici 
(deskriptif ) bulgulardır.

Robert E. Park’ın, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranış-
larının Araştırılması Üzerine Öneriler başlıklı makalesi, araştır-
manın günümüzde de yüzleşmesi gereken meselelerin çarpıcı 
ve çağdaş bir ifadesidir. Ernest Burgess’in kent bölgeleri üzeri-
ne analizi, şehrin planlanmamış büyüme örüntülerinin bilişsel 
bir haritasını çıkarmayı hedefleyen bir araştırmacının özgün bir 
çabası olarak okunabilir; hâlihazırdaki planlı toplumsal değişim 
gayretleri için, bu türden bir mesai tekrarlanmalıdır. Roderick 
D. McKenzie’nin ekoloji incelemesi, benzer şekilde, şehri bü-
tüncül olarak incelemek isteyen bir entelektüel gayenin ifadesi-
dir; şehir büyüdükçe ve daha karmaşık bir hâle geldikçe böylesi 
bir hedef daha da önemli bir hâl almıştır.   

Chicago Okulu’nun entelektüel tutumu kitabın tümüne 
hâkimdir. Şehir, yapay bir olgu veya önceki düzenin kalıntıları-
nın yeniden düzenlenmesi değildir. Tam tersine, şehir, insan do-
ğasının gerçek niteliğini bünyesinde barındırır. O, genel olarak 
insanlığın ve özel olarak da yaşanılan bölgeyi sahiplenme güdü-
sünün oluşturduğu toplumsal ilişkilerin bir ifadesidir. Modern 
teknoloji, şehirdeki medenileşme seviyesi eşitlenirken bu sahip-
lenme güdüsünü değiştirmiş ama yok etmemiştir. 

Bu insanlar, büyü ve zihniyet gibi konular üzerine de yaz-
mışlar; mit ve entelektüellik gibi meseleleri de ele almışlardır. 
Onlar; şehirlilerin gelenekleri, âdetleri ve romantik heveslerinin, 
ekolojik, ekonomik ve endüstriyel etkenleri toplumsal örgütlen-
meye dönüştürdüğünün farkına varan sosyologlardı. Nesnellik 
ve genellik arayışlarında, insanları harekete geçiren değerlerle 
ilgili kaygılarını göz ardı etmeyi gerekli görmediler. Toplumsal 
örgütlenme teriminin onlar tarafından sıkça kullanılması bu 
yüzdendir: Örgütlenme, toplumsal değer ve hedefleri yaratanla-
rın insanlar olduğuna işaret eder.



34 GİRİŞ

Bugün modern şehir, vaktiyle onların elinde bulunan veri 
türleri veya miktarıyla tam olarak anlaşılamaz. Bilgi edinme ve 
kavrama çabaları, o günün şartlarına göre kahramanca olsa da 
bizim ölçülerimize göre oldukça ilkeldir. Örneğin çağdaş şehir ve 
çağdaş kent sosyolojisi, bilgisayar teknolojisi kullanılmadan ça-
lışılamaz. Verilerini kendileri toplayan Chicago sosyologları, bu-
günün sosyal bilim imkânlarının sonuçlarını görselerdi bu du-
rumdan hiç kuşkusuz hoşnut kalırlardı. Fakat yine de, bireysellik 
üzerine olan ilgilerini göstermek için, dikkatlerini “Hobo”nun6 
ve kiralık dansçıların modern zamandaki benzerlerine yöneltme-
ye devam ederlerdi: tıpkı öğrencilerinin de sonradan yapacağı 
gibi. 

Morris Janowitz

6 Türkçe Söyleyen Notu [T.S.N.]: Amerikan kültüründe, sırtında çantası ve 
iki parça kıyafetiyle yolları arşınlayan, belli bir ikameti olmayan, özgürlüğü-
ne düşkün, maceracı evsiz-gezgin-mevsimlik işçi. Bu figürün en derinlikli 
sosyolojik betimlemesi, kendisi de bir Hobo olan Nels Anderson tarafından 
yapılmıştır (The Hobo: The Sociology of the Homeless Man, Chicago, Univer-
sity of Chicago Press. 1923). Heretik’in yayınlanacaklar listesi içindedir.        


