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ÖNSÖZ

Bu kitabın ortaya çıkış nedeni, uzun süredir üstünde çalış-
tığım kent kültürü, kamusal alan tanımı ve kullanımı, tüke-
tim ve kent ilişkisi konularını, şimdiye kadar ele alınmışın 
dışında sorgulamak ve düşüncelerimi paylaşmak isteği. Kül-
türümüz, kolay genellemelere yatkın ve ne yazık ki, akade-
mik ortamlar da, bu kolaycılıktan muaf değil; iyi/kötü diye 
yargılayıp damgalamadan bir konuyu anlamaya çalışmak ol-
malı akademisyenlerin görevi, ülkemizde yaygın tutum bu 
değil. Akademik birikimimin, uzun yıllar çalıştığım üniver-
sitenin beklentisi doğrultusunda yabancı bir dilde yayınlan-
ması ve Türkçe yazmaya fazla zaman ayıramamam bu an-
lamda olumlu oldu; araştırmalarla desteklediğim ve gelişme 
süreçlerini gözlediğim uzunca dönem, daha yansız ve güve-
nilir sonuçlara varmamı sağladı. Elbette, her şeyin bu kadar 
hızlı değiştiği bir ortamda güvenilirliğin sınırları olduğunun 
bilincinde olarak yazıldı bu kitapta aktardığım bütün görüş-
ler. Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki kültür yoksunlaşma-
sının yol açtığı kısır ve genelgeçer yargıların ötesine geçmek, 
akademik ortamlarda dahi fazla sorgulanmadan çoğunlu-
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ğun hemfikir olduğu konularda tartışma başlatmak, bu kita-
bı yazmaktaki temel amacım. Kısacası, çoğu konuyu tartışır-
ken içine düştüğümüz kolaycılığı, bu kitaptaki yaklaşım ve 
konularla aşmayı hedeflediğimi söyleyebilirim.

Bilimsel araştırmalarım, öncelikle yaşadığım ve kendimi 
parçası saydığım Ankara üstünde yoğunlaşmakla birlikte, 
özellikle kamusal alanın özelleşmesine aracılık eden alışve-
riş merkezleri (kısaca, AVM’ler) ve tüketim kültürü söz ko-
nusu olduğunda daha yaygın bir nitelik taşıyor. Tüketimin 
çeşitli alanları, boyutları ve tüketici özellikleri ile ilgili ol-
duğu kadar, küçük esnaf ve büyük ölçekli perakende üstü-
ne gözlemler, Türkiye’deki kentlerin ayırt edici özellikleri 
olarak ele alınabilir. Ülkemizdeki kentli profili pek çok açı-
dan parçalanmış durumda; gelir, yaş, sosyal konum ve böl-
gesel ayrışmalar, kenti sahiplenme ve kamusal alan kulla-
nımı ve paylaşımı aracılığıyla gözlemlenebilecek kent kül-
türü kavramının tanımını zorlaştırıp belirsiz hale getiriyor. 
Hangi kent ve hangi kültür sorularından kaçmak olanaklı 
değil, ancak temel ortaklık aksları da bol. Örneğin, son yıl-
larda kent araştırmacılarının gündemini çokça meşgul eden 
AVM’lerin neden bu kadar yaygınlaştığını ve benimsendiği-
ni bu temel ortaklıklarla açıklamak mümkün olabilir. Kent-
lerimizin çoğunda son yıllarda oluşan olumsuz değişimle-
rin, tarihsel, ekonomik ve politik nedenlerinin anlaşılma-
sının yanı sıra, küreselleşmenin etkisiyle yaşanan hızlı dö-
nüşümler ve bunlara direnme ve/veya uyum sağlama pra-
tiklerinin anlaşılması büyük önem taşıyor. Farklı kesimle-
rin dönüşümlere tepkisi de, kentte konumlanışlarına göre 
farklılaşıyor ve oldukça dinamik bir yol izliyor. Böyle ba-
kınca, tüm araştırmaların kapsamlı bir derlemesini yapmak 
pek olanaklı görünmüyor, ancak belli yoğunlaşma alanla-
rı çercevesinde bir deneme yapılabilir; yapmaya çalışaca-
ğım tam da bu.
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Bu kitapta yer verdiğim görüşler, 20 yıllık bir süreye ya-
yılan araştırmalarımdan olduğu kadar, daha uzun bir sü-
re boyunca verdiğim derslerden, öğrencilerimle tartışmala-
rımdan ve gençlerle ilgili gözlemlerimden beslendi ve geliş-
ti. Araştırmaların bir kısmında birlikte çalıştığım öğrencile-
rimin bazıları şimdi başarılı meslektaşlarım, araştırma süre-
cinde kentli olmanın anlamını birlikte öğrendik. Yararlandı-
ğım özgün araştırmaların künyeleri, kaynakçada yer almak-
ta. Bu süreçte öğrendiklerim benim kazancım oldu, aktar-
dıklarımdaki eksikler ise, tümüyle bana ait. Yazmaktan al-
dığım hazzı aktarabileceğimi ve kent üstüne düşünmek iste-
yenlere katkıda bulunabileceğimi umuyorum.

Kitaba, çeşitli destekleriyle katkıda bulunan dostlarıma 
ve meslektaşlarıma, elbette teşekkür borçluyum. Başta, böy-
le bir kitap yazmamı öneren ve okuyup görüş belirten Mu-
rat Gültekingil’e, çeşitli aşamalarda danıştığım, bölümleri ve 
toplamı okuyarak görüş bildiren ve görsel malzemenin iyi-
leştirilmesinde destek olan Bülent Batuman’a, Tunalı Hilmi 
üzerine deneyimlerini cömertçe paylaşan Halil Yurtkuran’a, 
tüm süreçte yüreklendiren, destek olan ve okuyarak görüş-
lerini paylaşan Nesim Erkip’e, kitap henüz tasarı aşamasın-
dayken değer verip yönlendiren ve okuyarak görüş bildiren 
Tanıl Bora’ya ve okuma-yazma süreçlerini, en sevdiğimiz 
aile etkinliği haline getirmemize büyük katkısı olan kızım 
Zeynep Beler’e teşekkür ederim.

Münih - Ankara
Ekim 2017 - Ağustos 2018
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BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ YERİNE:  
1980 SONRASI KENTLERİMİZDE  

TÜKETİM NASIL DEĞİŞTİ?1

Akşam saat altıda, kent tüketicilerin eline düşüyordu. Gün boyunca, üret-
ken insanların başlıca uğraşı üretmekti: Tüketim malları üretiyorlardı. Be-
lirli bir saatte, sanki bir düğmeye basılmış gibi üretimi bırakıyor, dışarı fır-
lıyorlardı! Tüketmeye veriyorlardı kendilerini. Her gün, sallanan kırmızı su-
cuklar, tavana yükselen porselen tabak kuleleri, tavus kuşu kuyruğu gibi 
kıvrımlar yaparak açılan kumaş topları, daha ışıklı vitrinlerin ardına yığılıp 
boy gösterir göstermez, tüketici kalabalığı, sergiyi bozmaya, kemirmeye, el-
lemeye, yağmalamaya geliyordu. Bütün kaldırımlarda, revaklarda kesintisiz 
bir akıntı yılan gibi kıvrılıyor, herkesin birbirinin kaburgalarına sanki düzen-
li bir piston gibi vurduğu dirseklerle devinerek, mağazaların camlı kapıla-
rından içeriye bütün tezgâhların çevresine uzanıyordu. Tüketin! Malları elli-
yor, yerlerine bırakıyor, tekrar alıyor, elleriyle çekiyorlardı; tüketin!

– ITALO CALVINO, Marcovaldo ya da  
Kentte Mevsimler, s. 103.

Yukarıda bir bölümünü okuduğunuz Calvino’nun müthiş 
öyküsü “Marcovaldo Süpermarkette” yazıldığında (1960’la-
rın başında) tüketim henüz üretimden tümden boşanma-
mış olmalı. Öykünün tümünü okuyunca Marcovaldo adlı 
işçinin ailesiyle birlikte sırf meraktan gittiği süpermarkette-
ki acıklı durumuna üzülmemek elde değil; sadece bakmak-
la yetinmek zorunda olan çocukları değil, Marcovaldo bi-
le kendini alışverişin cazibesine kaptırınca başlarına gelen-

1 Bu bölümdeki düşünceler ilk olarak, “Alışveriş Merkezleri (AVM’ler) Üzerin-
den Serbest Çağrışımlar” başlığıyla, TMMOB Mimarlar Odası tarafından yayın-
lanan Dosya 22 - AVM’lerde yayınlanmıştır (Erkip, 2010a). Burada yer alan, as-
lına oldukça yakın olarak yeniden düzenlenmiş hâlidir.
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lerle ilgili bu öykü. Süpermarketlerin kent yaşamında yeni-
lik olarak görüldüğü dönemlerde, alım gücü olmayan kentli 
kesimlerin durumunu gözler önüne büyük ustalıkla seriyor 
Calvino bu öyküsünde. Paul Mazursky, Bir Alışveriş Merke-
zinden Manzaralar (1991) filmini çektiğinde ise, AVM’ler 
Amerikan kentinin, daha çok da banliyö yaşamının ayrılmaz 
bir parçası olmuş bile. Woody Allen ve Bette Midler’in can-
landırdığı karı koca, evliliklerinin hesaplaşmasını bu ortam-
da yapıyorlar.

Bizim, bakkaldan süpermarkete, oradan da AVM’lere ge-
çişimiz çok hızlı bir sürecin sonunda gerçekleşti. 1960’lar-
da bakkallar hâlâ ağırlıklı olarak günlük yaşamın içindeydi.

Ankara’da Gima (1956), İstanbul’da Migros (1954) yeni 
hizmet vermeye başlamıştı.

Migros’un başlangıçta yirmi satış kamyonuyla mobil satış 
yaptığı günleri hatırlayanlar olacaktır (mynet.com, 2004). 
1990’ların başında ilk AVM örneklerini görmeye başladık 
büyük kentlerimizde. İstanbul’da Galleria, Ankara’da Ka-
rum ilk örnekler olarak düşünülürse, bu konuda ne kadar 
yol aldığımızı da anlamış oluruz. Öyle ki, bu AVM’ler şimdi 
demode olmuş durumda; bazıları kapanıyor, yenileri peş pe-
şe açılıyor, yabancı markalarla doluyor, tasarım ödülleri ka-
zanıyor, giderek kent yaşamının en belirleyici ögeleri halini 
alıyor. Bu gelişmenin akademik olarak ele alınabilecek bir-
çok boyutunun yanı sıra, duygusal yaklaşımlar da söz ko-
nusu; bir kısmımız bakkallarımızı, marketlerimizi özlüyo-
ruz. Tüketim anlayışı ve kültüründe büyük bir dönüşüm ya-
şanıyor. “Ak akçe kara gün içindir”, “Sakla samanı gelir za-
manı”, “Ayağını yorganına göre uzat” gibi tutumluluk öne-
ren atasözleri geçmişte kaldı. Kredi kartları, taksitler, kam-
panyalar bu konudaki anlayışı tersine çevirdi; “Bugün al, ay-
lar sonra öde” yaklaşımıyla insanlar üretmeden –öyle olma-
sa bile yeterince kazanmadan– tüketmeye alıştırıldı (Radi-
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kal, 2010a).2 Yerli Malı Haftası okullarda hâlâ kutlanıyor mu 
bilmiyorum; belli bir yaşın üstünde olanlar hatırlarlar, o haf-
ta okula yerli malı götürmek âdettendi, bolca da çerez götü-
rülürdü. Özellikle 1980’den sonra her türden yabancı ürü-
nün ülkemizde bulunur hale gelmesiyle, bu günler iyice çe-
rezleşti; kalemi, silgisi, giysileri yabancı marka olan çocuk-
lar okula yerli malı ceviz, üzüm, incir götürür oldular. “Yer-
li malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı,” sözünün ye-
ni kuşaklar için anlamı, küreselleşmeye başarıyla eklemle-
nen Mavi, Sarar, Simit Dünyası gibi Türk markalarının rek-
lamlarında somutlaşıyor, dünyaya kim olduğumuzu böyle-
ce gösteriyoruz.

AVM’ler büyük değişiklik yarattı, bu doğru, ancak şeyta-
nın avukatlığını yapmak pahasına şunları söylemek istiyo-
rum: AVM’ler sokaklardan daha temiz, modern, kullanış-
lı, rahat değil mi, ülkemizde ve birçok ülkede? Sokaklar yü-
rünemez, gürültülü, kalabalık, trafik tehdidi altında olun-
ca insanların kaçacak yer araması tuhaf karşılanmamalı. Da-
ha öteye giderek, AVM’lerin Türk halkının çoktandır özle-
diği modern kamusal alanı sağladığını öne süreceğim. Bu 
konudaki tartışmanın ayrıntılarına Beşinci Bölüm’de dönü-
lecek (Erkip, 2003; 2005). “AVM gibi son derece ticari bir 
mekânda kamusallık ne dereceye kadar olur?” sorusu elbet-
te ve haklı olarak sorulacaktır; yine de AVM’lerin özellikle 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için sokaklardan da-
ha uygun olduğu tartışma götürmez. Türkiye’nin başkenti 
Ankara’nın sokaklarına bakmak yeterli bunu anlamak için. 
Araç üstünlüğüne dayalı kent düzeninde yayaya hayat hak-
kı tanınmıyor, yaya geçitleri az, düzensiz, trafik kuralları-
na uyulmuyor, denetlenmiyor, arabalar kaldırımlarda park 

2 Konuyla ilgili gazete haberlerinin derlenmesinde sistematik bir yöntem izlen-
mediğinden, kaynak gösterilen haberler tek bir gazeteden alınmıştır, ancak te-
sadüfi olan bu derlemeden bile perakende sektörünün oldukça popüler bir ko-
nu olduğu anlaşılmaktadır.
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ediyor, daha hızlı olur diye kurye motosikletleri kaldırım-
ları tercih ediyor, zaten bakımsız olan kaldırımlarda yürü-
mek zorken imkânsız hale geliyor böylece. Çocuklar, çocuk-
lu kadınlar ve erkekler, yaşlılar, bedensel engelliler için du-
rum daha da kötü. Türk kentinde yaya olmak sanki tümüy-
le sağlıklı, güçlü kuvvetli ve ayağına çabuk olmayı gerekti-
riyor; yayaya yeşil ışık yanarken bile ağırdan almayınız, sa-
rı yanar yanmaz fırlayan bir araba haddinizi bildirebilir. Yal-
nız kadınlar için geceleri sokaklar çok güvenli olmayabilir, 
AVM’lerdeki denetim sayesinde ufak da olsa bir yaşam alanı 
açılıyor, hiç değilse bir bölümüne. Böyle olunca, AVM’lerin 
kent hayatını olumsuz etkilediğini yinelemek yerine, neden 
kabul gördüklerini sormak daha doğru geliyor bana. Ayrı-
ca, bazı konularda biraz ezbere konuşulduğunu da düşünü-
yorum. Bir Avrupa Birliği Projesi (Erkip ve Kızılgün, 2011) 
kapsamında Ankara’da bulunan Portekizli, Fransız ve İsveç-
li konuklarımıza perakende ticaretin durumunu göstermek 
için kenti gezdirirken Sakarya Caddesi, Tunalı Hilmi Cad-
desi, Esat Caddesi, Ulus Meydanı, Hal, Çıkrıkçılar Yokuşu, 
Kızılay Meydanı gibi geleneksel alışveriş alanlarının yanı sı-
ra Etlik Forum Outlet, Kentpark, Cepa gibi AVM’leri de gös-
terdik. Onlarla birlikte, kendimiz de çeşitliliğe ve zenginliğe 
şaşırdık. Kentli nüfusun çokluğu bir tek bu konuda avantaj 
belki, her yere yetecek tüketici ve kullanıcı var gibi. Önem-
li olan bunların yan yana varlığını sürdürmesi, bunun için 
gerekli önlemlerin alınması. Denebilir ki, “AVM’lerin diğer 
alışveriş formları üstündeki etkisi daha yeterince görülme-
di.” “Bakkallara ne oldu?” diye soranlar da çok, başta mes-
lek örgütleri olmak üzere. Bakkalları özlemek için nostal-
jik nedenleri olan biri olarak bile, özlenecek fazla bir şey ol-
madığını itiraf etmek zorunda hissediyorum kendimi, kü-
çükken “amca” diye çağırdığım bakkallara ihanet pahasına. 
Şimdi mahalle bakkallarına girince toz, beceriksizlik, atalet 


