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etropoller küresel iktidar coğrafyasının iri-
leştirilmiş kentleridir. Küreselleşmenin 

tüm çelişki, sıkıntı ve karışıklıklarını birbirlerin-
den farklı biçim, yoğunluk ve derinlikte yaşarlar. 
Sahip oldukları karmaşık iktidar ilişkileri ağında 
sınıf, cinsiyet, ırk, mezhep, etnik köken gibi sayı-
sız sosyal ve kültürel gruba ev sahipliği yaparlar. 
Küreselleşme nedeniyle sermaye, insan ve kültü-
rün akışkanlıklarının sağlandığı günümüz dünya-
sında, bu akışkanlıklar ile her birinin alt çeşitlen-
melerinde metropollerin kent içi güç dengeleri-
nin yeniden şekillenerek değişebildiğine, her 
değişkenle fiziki mekânlarda dönüşüm ya da 
yeniden yapılan(dır)malar yaşandığına şahit olu-
nur. Küreselleşmenin literatürde yer alan ‘çok 
katmanlı, çok yönlü ve çok boyutlu’ tanımları 
metropollerde karşılıklarını bulur. Bu bağlamda 
günümüz kentleri ve özellikle de metropoller 
düşünüldüğünde, küreselleşme etkisiyle/güdü-
süyle örgütlenmiş bir gündelik hayattan ve yine 
aynı etkiyle oluşmuş bir kent kültüründen söz 
etmek mümkündür. Ancak bilhassa metropolde, 
kültür ve gündelik yaşam üzerine –temel gereksi-
nim düzeylerinden (beslenme, giyinme, barınma 
vb) başlayan ve olası tüm düzeylerin toplumsal 
yapılardaki (aile, ırk, örgüt, devlet vb) gerçekleş-
me düzlemlerinin sayısız oluşunun farkındalığıy-
la– bir düşünme eylemi başlatmak bile oldukça 
karmaşık bir hal alır. Böylesi bir düşünme eylemi-
nin karmaşıklığını bir nebze olsun hafifletebil-
mek adına tartışmayı, kültür kuramı ve gündelik 
yaşam diyalektiği eksenlerine kimi zaman ayıra-
rak yürütmek, metropolle ilişkilendirmek ve kimi 
zaman da bu iki eksenin iç içe geçmişliklerinde 
bir arada düşünülebilirliklerini mümkün kılmak 
olasıdır. Söz konusu çerçeveden bakıldığında her 
ne kadar kültür kuramını ve gündelik yaşam diya-
lektiğini, ayrı ayrı ve tüm boyutlarıyla ele alarak 
irdelemek gerekliyse de bir makalenin boyutsal 
sınırlılığında, metropolde kültür ve gündelik 
yaşam üzerine düşünme eylemini, eksenlerine 
kısmen ayrıştırarak kısmen de içiçeliklerini vur-
gulayarak açıklamak zorunlu olmuştur.

Bu noktada düşünme eyleminin hem kültür 
kuramını hem de gündelik yaşam diyalektiğini bir 

arada içermesinin gerekliliği ve nedenselliği üzeri-
ne bir açılım yapmakta yarar var. Kültür, kültür 
kuramında ağırlıklı olarak, “ideal olanın, manevi 
olanın ve maddi olmayanın gerçekliği olarak 
görülür. İnanışların, değerlerin, sembollerin, işa-
retlerin ve söylemlerin biçimlenmiş bir alanı ola-
rak kavranır” (Smith ve Riley, 2016). Bu nedenle-
dir ki, kültür çalışmalarının büyük çoğunluğu 
kültürel kodlarla ve bu kodların toplumsal grup-
larla ilişkilerini araştırmak ve tanımlamakla ilgile-
nir. Genellikle sanat, bilim, felsefe gibi insanın ya 
da toplumların olgunlaşmış ‘üst faaliyetlerini’ 
(Lefebvre’in tanımıyla) refere eden kültürün 
yanında, salt yaşamsal temel gerçeklikleri kapsa-
yan gündelik yaşam pratiklerinin oldukça yavan 
ve bayağı kaldığı söylenebilir. Ancak gündelik 
yaşam diyalektiğinin göz ardı edildiği durumlar, 
üst faaliyetlere ulaşım sürecinde, insanın/toplum-
ların gerçekleşmiş veya potansiyel zenginliğinin 
de farkında olmaz. Tersi bir durumda ise, yani 
kültürün göz ardı edilerek gündelik yaşam pratik-
leri üzerinden yürütülen çalışmaların da üst faali-
yetleri ve bunlar sonucunda erişilen ‘yüksek anla-
rı’ yitireceği açıktır. Bu anlamda çözüm birbirleri-
ni üreten kültür ile gündelik hayatı, sırasıyla 
ürünleri olan ‘yaşamın daha üst noktalarına doku-
nan anlar’ ile ‘gerçek anlar’ın (Lefebvre, 2013a) 
karşılıklı ilişkileri üzerinden tanımlamakla müm-
kün olur. Ancak bu şekilde kurgulanan bir tanım-
lama, gündelik yaşam pratiklerinde yeri olan 
ancak henüz olgunlaşmamış ve dolayısıyla daha 
üst faaliyetleri oluşturmamış potansiyel yaşam 
biçimlerinin/anların yakalanmasını sağlarken, 
kültürel olguların oluşum ve gelişim süreçlerinin 
algılanmasını da kolaylaştırır.

Bu bağlamda metropolde kültür ve gündelik 
yaşam üzerine düşünme eylemine gündelik 
yaşamla başlamak daha uygun düşer. Gündelik 
yaşam sıradandır. Hayat boyunca gündelik olan 
her şey, para, dakika, metre, kilogram vb ile 
ölçülebilirdir. Yaşam iyi ya da kötü olarak nite-
lendirilebilir ve içinde bulunulan ‘an’dan 
(şimdi) zevk alınabilir veya acı çekilebilir 
(Lefebvre, 2013b). Ancak gündelik yaşamın 
sıradan oluşu çok yönlü olmasını engellemez; 

Metropolde Kültür ve Gündelik Yaşam 
Üzerine Düşünmek
Pınar Engincan

MM

20 mimar•ist 2017/2

DOSYA
XX

I. 
YÜ

ZY
IL

IN
 B

UH
RA

NI
ND

A 
KE

NT
 K

ÜL
TÜ

RÜ



aksine ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bir 
zenginliğe sahiptir. Beslenmeden, giyinmeye, 
barınmadan komşuluk ilişkilerine farklı ölçek-
lerdeki çeşitli gereksinimleri (Lefebvre, 2013b) 
ve bu gereksinimlerin karşılanmasını kapsar.

İçerdiği bu çeşitliliğiyle gündelik yaşam, 
kente hem üretim hem de tüketim anlamında 
entegredir ve bu bağlamda özellikle metropol 
kentlerde küreselleşmenin etkisiyle/güdüsüyle 
örgütlenmiş bir gündelik hayattan söz etmek 
kaçınılmaz bir hal alır. Bu örgütlenme kent par-
çalarına yönelik tüketim merkezli olarak kurgu-
lanmıştır ve beraberinde tüketimi de yönlendiril-
miş bir toplumu oluşturur. Söz konusu tüketimi 
yönlendirme eylemi küreselleşmenin tüm boyut-
larını içinde barındırmasının yanı sıra, kent bağ-
lamında daha çok malın kentliye sunulmasına da 
aracılık eder. Hemen her şeyin metalaştırıldığı 
küreselleşme sürecinde metropolün kent parçala-
rında alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar, 
tiyatro ve sanat merkezleri, spor kompleksleri 
gibi fiziki mekânlar her geçen gün artan sayılarda 
ve çeşitlilikte kültürün metalaşmış ve pazara 
sunulmuş ürünleri olarak üretilirler. Bu tür kent-
sel mekân üretimleri, reklamlar ve toplumsal 
prestij göstergeleri ile desteklenerek bireysellik 
düzeyinde sadece tüketimi tarifleyip sınırlamakla 
kalmaz, aynı zamanda gündelik yaşamın hem 
içeriğini hem de yönünü belirler.

Söz konusu içerik ve yön bir yandan sadece 
metropolün değil, hemen tüm kentlerin temel 
özelliklerinden biri haline gelen tüketimi ve 
tüketim merkezli oluşmuş kültürü işaret eder-
ken, diğer yandan da metropol insanı ve yaşamı 
hakkında ipuçları verir. Metropol insanı kırsal 
kesim insanından farklı olarak metropolün bin-
lerce değişkeni karşısında daha yüksek bir kavra-
yışa sahiptir ve bu sayede kendisini metropol 
yaşantısından bazen korur, bazen de ona ayak 
uydurarak kendisine bireysel bir yön çizer. 
“Metropol yaşantısı, metropol insanında, yük-
seltilmiş bir kavrayışı ve aklın üstünlüğünü ön 
plana çıkartmış olur” (Simmel, 1996).

Tüketim kültürü her ne kadar sadece metro-
pole özgü olmasa da metropol her zaman para 
ekonomisinin merkezi konumundadır. Öyle ki, 
metropol, üretim ve tüketim ekonomilerinin bir-
birlerini büyüterek büyümelerinin mekânsal kar-
şılığı olan “devasa bir kompleks” (Mumford, 
2007) olarak tanımlanabilir. Metropol, ekono-
mik alışverişin çoğulluğu ve yoğunluğu bakımın-
dan zengindir; hemen her şeyin bir alışveriş 
değeri bulunur. Nesneler, bilgi, uzmanlıklar vb 
tüm ‘şey’lerin (Simmel’in (1996) tanımlaması 

ile) nitel farklılıklarının para ile açıklandığı ve 
ölçüldüğü metropolde, metropol insanı da kırsal 
kesim insanına oranla daha fazla hesap yapan bir 
kimliğe bürünür. Satın alınabilirliğin bu derece 
ön planda olması ‘şey’lere ait özün içini geri 
dönüşümsüz olarak boşaltır, tekilliklerini ve kar-
şılaştırılamaz oluşlarını zedeler. Her şeyin değer-
sizleştiği ve farksızlaştığı böyle bir ortamda para-
doksal bir biçimde metropol insanının uzmanlaş-
ma, farklılaşma ve kendisine yeri doldurulamaya-
cak bir işlev edinme zorunluluğu bulunur. Söz 
konusu zorunluluk hali, boyutları nedeniyle iş 
bölümünün merkezi mekânı haline gelen metro-
polde uzmanlıklar bağlamında insanlar arası bir 
mücadele alanını ortaya çıkarır. Bu süreç ve alan, 
“farklılığı, incelmeyi ve toplumun ihtiyaçlarının 
zenginleşmesini teşvik eder ki bunun, kişisel fark-
lılıklara yol açacağı aşikârdır” (Simmel, 1996). 
Bütün bunlar bir yandan metropol insanının 
bireyselleşmesini şekillendirirken, bir yandan da 
beraberinde insanın yabancılaşmasını gündeme 
getirir. “Yabancılaşma”, özellikle metropol kent-
lerde hem gündelik yaşam pratikleri hem de kent 
kültürü bağlamında çokça söz edilen, birçok 
araştırmaya ve felsefi tartışmaya konu olmuş ve 
bu nedenle de üzerinde özenle durulması gere-
ken bir kavramdır.

Yabancılaşma temel olarak “özne ile nesne 
ya da bilinç ile şeyler arasındaki ilişkinin bozul-
ması ya da öznenin ötekileşmesidir” (Aydoğan, 
2015). Felsefe tarihinde öncülleri olmakla bir-
likte, kavramın Hegel’in “bir başkası olmak” 
fikriyle ortaya çıktığı kabul edilir (Timuçin, 
1992). Hegel tarafından bilinç olguları düze-
yinde ele alınan yabancılaşma kavramı Feuer-
bach tarafından materyalist bir boyuta taşınır. 
Marx ise kavramı toplumsal ve iktisadi boyutları 
bağlamında ortaya koyar (Aydoğan, 2015). 

Marx, yabancılaşma kuramında ‘yabancılaş-
mış emek’ten yola çıkar. Yabancılaşmış emeğe 
zemin oluşturan olguyu “İşçi ne kadar çok zen-
ginlik üretir, üretimi erk ve hacim bakımından ne 
kadar artarsa, o kadar yoksul duruma gelir. Ne 
kadar çok meta üretirse, o kadar ucuz bir meta 
olur. İnsanların dünyasının değersizleşmesi, nes-
nelerin dünyasının değer kazanması ile orantılı 
olarak artar. Emek sadece emtia üretmekle kal-
maz; genel olarak emtia ürettiği ölçüde, kendi 
kendini ve işçiyi de meta olarak üretir” (Marx, 
2005) biçiminde açıklar. Böylece Marx yabancı-
laşmış emeğin sonuçları üzerinden yabancılaşma-
yı, işçinin emeğine ve ürününe yabancılaşması, 
insanın üretim etkinliğine yabancılaşması ve insa-
nın türsel varlığına olan yabancılaşması olmak 
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üzere üç farklı türde tanımlar. Bu tanımlarının 
yanı sıra insanın “türsel” varlığına yabancılaşma-
sının bir sonucu olarak da insanın insana yabancı-
laştığını dile getirir (Marx, 2005).

Marx’ın tanımladığı yabancılaşma türlerinin 
tamamı kapitalist üretim sürecinde emeğin/ürü-
nün nesnelleşmesi ve üretilen nesneler karşısında 
insanın yabancılaşmasını ortaya koyar ki, tam da 
bu sebeple yabancılaşma kavramını, kavramın 
sayısız biçimini göz ardı ederek “iktisadi bir 
yabancılaşmaya indirgemesi eğilimiyle” (Lefebv-
re, 2013c) eleştirilere konu olur. Bu bağlamda 
Lefebvre, yabancılaşma kuramını gündelik haya-
tın incelenmesinde kullanılabilmek adına Marx’ın 
yabancılaşma teorisini de kapsayan ancak onun 
eksik bıraktığı sosyolojik yanı geliştirerek bir dizi 
önermede bulunur. Bunlardan ilki, yabancılaşma-
nın ancak yabancılaşmadan kurtulma hissi ile bir-
likte, toplumsal bir küme karşısında düşünülebi-
leceği yönündedir. “Yabancılaşma bir ‘hal’ değil-
dir, yabancılaşmadan kurtulmadan başka bir şey 
değildir. Her ikisi de bir hareket içinde kavranır” 
(Lefebvre, 2013c). Önermelerden ikincisi insanın 
yabancılaşması, yabancılıktan kurtulmak adına 
birtakım faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetler 
sürecinde başka toplumsal kümeler karşısında 
yeniden yabancılaşmasını tarifleyen bir döngü 
üzerindedir. Diğer bir deyişle “yabancılaşmadan 
kurtulma, yabancılaştırabilir” (Lefebvre, 2013c). 
Üçüncü önermede ise, en kötü yabancılaşmanın, 
bilinçsizliği içerebileceğini belirtir. Yabancılaşma-
nın bilinci yabancılaşmadan kurtulma olduğun-
dan, bilinçsizlik halinde daha derinde bir yabancı-
laşmaya dönüşerek yenilgi, yoksunluk ya da daha 
da ötesinde yabancılaşmayı yok saymaya kadar 
gidebilir. Son iki (4. ve 5.) önerme Marx’ın iktisa-
di yabancılaşma kuramını içerir niteliktedir: Dör-
düncü önerme para ve meta nedeniyle köleleşme-
yi ve yabancılaşmayı tanımlarken beşincisi yaban-
cılaşmanın “başka” ile ilişkinin sonucu olduğuna, 
yani bir faaliyeti başkalaştıranın ilişkinin kendisi 
olduğuna işaret eder (Lefebvre, 2013c).

Lefebvre’in önermelerinin gündelik yaşam-
da çoğu kez pek çok insan için karşılık bulduğu-
nu, özellikle metropol insanın yabancılaşmanın 
bu çeşitli görünümleri ile baş etmesi gerektiğini 
söylemek yanlış olmaz. Zira metropol, insanın 
tarihsel bağlarından koparak bireyselleşmesi, 
görece özgürleşmesi ve bir o kadar da çeşitli 
türlerde yabancılaşması süreçlerini, bireysel 
ölçekte sayısız olarak içeren nitelikte bir kent 
kültürünün mekânıdır. 

Bu nedenle, metropolde kültür ve gündelik 
yaşam üzerine düşünme eylemine kültür ekseni 

üzerinden devam etmek anlamlı olur. ‘Kültür’ 
kavramı, günlük kullanımda her ne kadar sanat ve 
edebiyata dair oluşumları akla getiriyor olsa da 
gerçekte daha geniş anlamıyla bir toplumun ya da 
toplumsal bir grubun yaşam biçimlerine (Gid-
dens, 2000), birbirleri ile olan etkileşimlerine işa-
ret eder ve içinde insanın varlık gösterdiği her tür 
olası gerçekliği kapsar. Bu olasılıklar sonsuz 
olmakla birlikte, genel olarak insanın/toplumların 
varoluş ve düşünüş biçimleri, yaptıkları veya yap-
mak istedikleri, değerleri, gelenekleri, isteklerini 
düzenlenme yöntemleri ya da sahip oldukları 
örgütlenme şekilleri (dernek, okul, devlet vb), 
üretim ve tüketim biçimleri gibi her tür maddi ve 
manevi ürünlerinde karşılık bulur (Uygur, 1996).

Tanımından yola çıkarak kültürün “tüm insan 
davranışları ve yarattıkları” olduğu (Güvenç, 
1985) ve bu nedenle de sanatsal alanlar ile sınır-
landırılmayıp, toplumsal yaşamın tüm düzey ve 
yönleriyle ilintili olarak kavrandığı söylenebilir. 
Elbette bu kavrayış, kültürün “temel ekonomik 
güçlerin, güç dağılımlarının ya da toplumsal 
yapısal ihtiyaçların basit bir yansıması olarak açık-
lanamayacağı gerçeği”nin (Smith ve Riley, 2016) 
bilincindedir. Böylesi bir kavrayışın temeli insa-
nın hemen hiçbir şeyi olduğu gibi görmeyip, 
algıladığı her şeye anlam verme edimi sayesinde 
elindeki malzemenin göstergesel olanaklarını 
zenginleştirmesidir. Bu anlamlandırmalarla nes-
nelliğini kazanan yapıların taşıyıcısı konumunda 
olan kültür, başkalarınca da anlaşılır/görünür 
olabilme özelliği kazanır. “Dolayısıyla kültür, 
insan dünyasındaki bütün göstergeleri kuşatan 
ortak bir göstergedir: göstergelerin göstergesi-
dir” (Çotuksöken, 1995). Bu bağlamda yalın bir 
biçimde toplumsal yapıların ya da güç dağılımla-
rının basit yansımaları olmasından öte kültür, söz 
konusu yapı ve dağılımlara yüklenen anlamlara/
anlamlılıklara ilişkin göstergelerdir, kodlardır. 

Bu açıdan bakıldığında gündelik yaşamda 
insana ya da çevresine ait olduğu düşünülen her 
şey (yapılar, mimari biçimlenişler, ev eşyaları, 
kentsel mobilyalar, kent içi alanlar vb) aslında 
kültürün de birer parçasıdır. Kültür ve gündelik 
yaşamın içiçeliği tam da bu noktada keskinleşir. 
Öyle ki, kültürel öğelerin/göstergelerin oluşu-
munda insanın anlamlandırma ediminin varlığı 
göz önüne alındığında, gündelik yaşam pratik-
lerinin en önemli noktalarından biri olan tekrar-
ları aracılığıyla kültürel göstergelerin gelişimine 
katkı sağladığı söylenebileceği gibi, kültürel 
özelliklerin/olguların da söz konusu tekrarları 
ve hatta gündelik yaşamın en pasif anlarını bile 
şekillendirebileceği ifade edilebilir.
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Gündelik yaşamın tekrarları, “işteki ve iş 
dışındaki tavırlar, mekanik hareketler (ellerin ve 
vücudun hareketleri, aynı zamanda parçaların 
ve tertibatların hareketleri, rotasyon veya gidiş-
gelişler), saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar; 
çizgisel tekrarlar ve döngüsel tekrarlar, doğal 
zaman ve akılcı zaman vs”yi (Lefebvre, 2013b) 
kapsar. Gündelik yaşamın alışkanlık ve rutinleri-
ni oluşturan tekrarları, gündelik yaşamın tüm 
bileşenlerinde gözlemlemek mümkündür. Bu 
bileşenler, çalışma, aile/özel yaşam ve boş 
zamandır (free time/leisure) ve her üçünün bir-
liğinde insanın gündelik yaşamı şekillenir.

Gündelik yaşamın büyük kısmını oluşturan 
bir bileşen olarak “çalışma”, toplumsallık ilişkileri 
içerisinde insanın ihtiyaçlarının ilki olarak kabul 
edilir. Bu noktada bir parantez açarak Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlamakta fayda vardır. 
Bu hiyerarşide en üst kademede yer alan insanın 
kendini gerçekleştirme ihtiyacı bireyin kendine 
uygun bir işi yapması/işte çalışması olarak açıkla-
nır (Süral Özer ve Topaloğlu, 2008). Bu bağ-
lamda çalışma aynı zamanda insanın kendini ger-
çekleştirme biçimidir ve toplumsal anlamda kişi-
sel gelişimini de temellendiren bileşendir. “Çalış-
ma bireyi (atölyede, toplumsal sınıfta, toplumsal 
bütünün içinde) diğer emekçilere ve de bilgiye 
bağlar” (Lefebvre, 2013a).

Modern zamanların üretim biçimlerine 
paralel olarak gelişen çalışma hayatı beraberinde 
boş zamanı zorunlu bir ihtiyaç haline getirir. 
Gündelik yaşamın boş zamanı ile çalışma bileşe-
ninin bu ilişkisi karşılıklı derin bir ilişkidir. Boş 
zamanın temel hedefi rahatlama ve zevk alma 
olmakla birlikte, içinde çalışmadan kopma ve 
uzaklaşma fikrini barındırır; hatta bu düşünce 
salt çalışmadan değil aynı zamanda gündelik 
yaşamdan ve onun rutinlerinden de kopma 
anlamı taşır, ama bir o kadar da çalışma ve gün-
delik hayat temellidir, zira boş zaman ancak 
çalışmanın varlığında anlam kazanır, yokluğu 
bireyin kendini gerçekleştirememesinden öte 
temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı bir duru-
mu tarifler ki, böylesi bir boş zamanın bir anla-
mı olmaz. Boş zaman etkinlikleri, eğlenme, din-
lenme, oyalanma niteliğinde olan, yükümlülük-
leri bulunmayan ve zorunluluk doğurmayan 
etkinliklerdir. Tam da bu noktada boş zaman ile 
çalışmanın derin ilişkisi yeniden görünür olur. 
Çalışma yaşamı nedeniyle gerek hizmet gerek 
üretim sektöründe çalışanların boş zamanının 
hafta sonları ve yıllık izinlerle sabitlenmesi, boş 
zamanın kendiliğinden ve ihtiyaca uygun olarak 
ortaya çıkmasına değil de çalışma süreleri dışın-

daki zamanın zorunlu bir biçimde boş zaman 
halini almasına işaret eder (Lefebvre, 2013a).

Aile ve özel yaşam bireyin güvenlik, ait 
olma/sevgi gibi temel ihtiyaçları bağlamında 
ele alınmakla birlikte çalışmanın nedenselliği ile 
bağlantılıdır. Sonuçta çalışma bireyin kendini 
gerçekleştirme ihtiyacı ile özdeşleşmiş olsa da 
derinlerinde günlük yaşamın ihtiyaçlarını maddi 
olarak karşılayabilmek, bireysel bağlamda bir 
hayat düzeni oluşturabilmek de bulunur. Bu 
nedenle aile ve özel yaşam için ev/konut özel-
likle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Boş zamanın 
aile/özel yaşamın bir parçası olduğu durumlar 
da azımsanmayacak kadar çoktur. Özellikle 
küreselleşme ile birlikte değişen konut sunumu 
ve konut donatıları ile boş zamanın değerlendi-
rilmesinin bizzat konutun içindeki eylemlere 
(bahçe ile uğraşmak, televizyon seyretmek, 
tamirat yapmak vb) dönüşmesi de söz konusu-
dur. Daha üst ölçekte ise boş zamanı kentlerin 
tüketim odaklı değişmesindeki ana eksen olarak 
kabul etmek yanıltıcı bir yaklaşım olmaz.

Bu noktada metropol ile hem fiziki mekân 
hem de mekânın üretimi bağlamında kurulan 
ilişki anlamlı hale gelir. Gündelik yaşamın her 
bir bileşeni kent içi alanlarda ayrı mekânsal özel-
likler ile karşılığını bulur ve birbirlerine dışsal 
olma durumlarıyla yabancılaşmayı da içerirler 
(Lefebvre, 2013a). Örneğin bir bireyin günde-
lik hayatında yer alan çalışma eylemi ve eylemin 
mekânı, bir diğer bireyde pekâlâ boş zamana ve 
ona ilişkin mekâna denk gelebilir.

Dolayısıyla bugün, küreselleşmenin de etki-
siyle, büyük ölçüde üretim-tüketim-yeniden üre-
tim sarmalında yer alan metropollerde, metropol 
insanının genel olarak bu bağlamda üretilmiş 
kentsel ve özel alanlarda yaşamlarını idame ettir-
dikleri ve böylece de tüketim kültürünün bir par-
çası haline geldikleri söylenebilir. Elbette bu söy-
lemi sadece tüketim değil, aynı zamanda üretim 
ekseninde de izah etmek gerekir. Bu izah, yine 
ancak küreselleşmenin dinamikleri bağlamında 
ele alınarak mümkün olur, zira metropolde kül-
tür ve gündelik yaşam üzerine düşünme eylemi-
nin bütününde sıkça söz edilen küreselleşmenin 
tanımına uygun bir sarmal oluşturduğu aşikârdır. 
Bu durumda küreselleşmenin “dünya milletlerini 
ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından bir-
birlerine yaklaştırmaya ve bir bütün olmaya 
götürmek” (Püsküllüoğlu, 2004) olarak tanım-
landığını hatırlatmakta yarar vardır. Küreselleşme 
sadece kapitalizme geçişle başlamış olan üretim 
sürecinin dünya bütününe yaygınlaşmasını değil, 
aynı zamanda tüm ulus/ülke ekonomilerinin, 
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kültür, siyaset ve iletişim alanları gibi insana ve 
insanın oluşturduğu her tür olguya ait alanların 
da yayılmasını olanaklı kılar. Dolayısıyla küresel 
bir pazar haline gelen dünyaya ve onun küresel 
ölçekteki ekonomisine eklemlenme konusunda 
hemen her ülke neredeyse bir yarışa girer. Bu 
sürecin bazen sonucunda, bazen de bizzat süre-
cin içinde, kentlerin ve özellikle de metropollerin 
küresel bağlamda yeniden yapılan(dırıl)ması ya 
da kentlerin yeniden işlevlen(diril)mesi söz konu-
su olur. Bu da beraberinde sosyoekonomik ve 
kültürel değişimlerin yaşanmasını kaçınılmaz 
kılar. Tüm kentlerde olduğu gibi metropolde de 
yaşanan bu değişimlerin kentin fiziki mekânlarına 
yansımaması olanaksızdır. Hatta sürecin lokomo-
tifinin kimi zaman kentsel mekân üretiminin biz-
zat kendisi haline geldiği görülür.

Dolayısıyla küreselleşmenin hedefinde kentsel 
alanlar aracılığı ile gündelik yaşamın boş zaman 
bileşeni yer alır. Gerçekten de metropol 
mekânlarının üretimi göz önüne alındığında boş 
zamanın değerlendirilmesine yönelik kentsel 
projelerin hayli revaçta olduğu gözlemlenebilir. 
Bu durumun küreselleşme bağlamında tek hede-
fin kentsel kamusal alana ilişkin olduğu yanılsa-
masına da yol açmaması gerekir, zira aile/özel 
yaşam için vazgeçilmez olan konutun üretimi de 
üretim-tüketim-yeniden üretim sarmalında ciddi 
bir paya sahiptir. Öyle ki, sürekli artan bir ivmey-
le sürdürülen yeni konut üretimlerinin yanı sıra, 
kentsel dönüşüm projeleri kapsamında üretilen 
konut alanları da azımsanamayacak sayıdadır.

Metropollerdeki bu kentsel ve özel alan üre-
timlerine bir de tüketim açısından bakmak üretim-
tüketim-yeniden üretim dizgesini anlamlandırır. 
Kentsel mekânın tüketimi boş zamanla ilintili 
olduğu kadar çalışma ile ilgilidir. Üstelik çalışma 
ile boş zaman arasındaki ayrım çok nettir. Netliği, 
metanın nasıl üretildiğine ve ne amaçla üretildiği-
ne ilişkin verilerin, satış aşamasında ne satıcıda ne 
de satışa ilişkin reklamlarda bulunmamasından 
kaynaklanır. Kentsel mekânın tüketimi bağlamın-
da kurdukları ilişki ise bireyin ‘para kazanma dene-
yimi’ ile onu ‘harcama deneyimi’ arasında gelişir. 
Parayı harcama deneyimi kazanma deneyimine 
göre ‘seçme serbestliği’ ve seçenek çeşitliliği suna-
rak kısmi ve tüketim bazlı da olsa özgürleşme/
özgür hissettirme bağlamında daha çekici bir hale 
gelir (Harvey, 2015). Bu nedenle tüm metropol-
lerin kültürünün temel anlamda tüketimden geç-
tiği söylenebilir. Metropolde elbette tek bir kül-
türden söz etmek imkânsızdır, aksine barındırdığı 
sayısız toplumsal gruplara ait sayısız kültürel özel-
liklerden söz etmek olanaklıdır. Dolayısıyla metro-

pol kültürünün birçok kültürün ve kültürel özel-
liklerin bir arada var olabilmesini mümkün kılan 
bir yapısı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Özel mekânın yani konutun üretimi, aile ve 
özel yaşam bağlamında önemlidir. Üretilen 
konut birimleri aracılığı ile nasıl bir aile ve özel 
yaşama sahip olunması gerektiği vurgusu tüketi-
mi yönlendirme eyleminde sıkça yapılır. Bu 
durumun en can alıcı noktalarından biri, güven-
lik duygusu üzerine inşa edilendir, zira kent mer-
kezlerinin güvenli olmadığı ve bu mekânların 
daha güvenli bir yaşam için üretildiklerinin üze-
rinde durulur.

Metropolde gerek kentsel gerek özel mekânın 
sadece üretim değil, tüketim odaklı irdelenmesin-
den, yalnızca metropollerin küresel coğrafyanın 
temel taşları olmasının haricinde bu düzeyde net 
olan başka sonuçlar elde etmek pek de mümkün 
değildir. Bir diğer deyişle metropol mekânında 
üretilenin üzerinde tespitten fazlasını yapmak 
neredeyse imkânsızdır. Bu durumda metropolde 
toplumsal anlamda neyin üretilemediğine bak-
mak, metropolde kültür ve gündelik yaşam üzeri-
ne düşünme eyleminin hem çıkarımlar yapılabile-
cek noktası hem de son durağı olabilir.

Bu doğrultuda Lefebvre’in (Lefebvre, 2014) 
mekânın üretimi konusundaki üniter teorisinde 
‘metropolde üretilmeyen nedir’ sorusuna ilişkin 
cevaplar aranabilir. Lefebvre, toplumların kendi 
mekânlarını ürettikleri ve bu anlamda mekânın 
bir ürün olduğu fikrinden yola çıkarak “fiziki 
mekân”, “zihinsel mekân” ve “toplumsal mekân” 
olmak üzere bir üçlü tanımlar. Fiziksel olarak 
algılanabilen yapılı çevreyi ifade eden fiziki 
mekân, üretimi sağlayan ve bu üretim sonucunda 
oluşabilecek toplumsal birliktelikleri şekillendiren 
mekânsal pratikleri (spatial practice) içerir. Zihin-
sel mekân, düşünsel anlamda bir soyutlamadır, 
mekânın üretim ilişkileri bağlamında oluşturduğu 
düzene ilişkin olarak mekânın temsilini (represen-
tations of space) belirtir. Bu anlamda hem toplu-
mun hem de yöneticilerin ve tasarımcıların/plan-
lamacıların mekânıdır. Toplumsal mekân ise sos-
yal yaşamı içeren temsili mekân (representational 
space) olarak bireylerin diğer bireylerle etkileşim 
içinde oldukları mekânı tarif eder. Lefebvre, bu 
üç mekânı içeriklerinden yola çıkarak “algılanan 
mekân” (perceived space), “düşünülen mekân” 
(conceived space) ve “yaşanan mekân” (lived space) 
olarak adlandırır (Lefebvre, 2014).

Mekânın üretimi bağlamında düşünülen 
(soyut) mekân ile yaşanan (sosyal) mekân, algı-
lanan (mutlak) mekândan –mutlak mekânın 
fiziksel özellikler içermesi bakımından– ayrılır-
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lar. “Sosyal mekânlar, toplumun bütün üyeleri-
nin eylemlerinden ve gündelik yaşanan dene-
yimlerin uygulamasından ortaya çıkmakta ve 
cismanileşmektedir” (alıntılayan: Sadri, 2013; 
aktaran: Gottdiener, 1993). Soyut mekân ise 
bilgi ve sermayenin kesişmesi ile oluşması anla-
mında daha hiyerarşik bir özelliğe sahiptir, ser-
mayenin hegemonyasında bölünür, parçalanır 
ve homojenleşir. Söz konusu parçalı ve homo-
jen mekân üretimini sadece günümüz metro-
pollerinde değil hemen tüm kentlerde gerçek-
leştirilen kapalı ve dolayısıyla da korunaklı yerle-
şim projelerinde, kentsel dönüşüm uygulamala-
rı ile oluşturulan mahallelerde ve “sürekli göze-
tim altında tutulan özelleştirilmiş kamusal 
alanlar”da (Sadri, 2013) izlemek mümkündür.

Bu noktada, metropolde neyin üretilip, 
neyin üretilemediğine dair sorulara mekânın 
üretimi teorisi bağlamında yanıt verilebilir. 
Metropoller, küresel coğrafyanın nirengi nokta-
ları olmaları nedeniyle kapitalist üretim biçimle-
rinin de merkezinde yer alır. Bu durum metro-
pollerin homojenleşmesine, hiyerarşik bir yapı-
lanmaya sahip olmasına, bir diğer deyişle soyut 
mekânlar haline gelmelerine sebep olur. Soyut 
mekân doğası gereği kapalı yerleşimler, farklı 
gelir gruplarına farklı kentsel mekânlar vb üre-
tir. Ürettiği söz konusu parçalama/ayrıştırma 
araçları ile üretim-tüketim-yeniden üretim dön-
güsünü koruyabilir. Bu noktada metropolde 
sosyal mekânın üretilemediği söylenebilmekle 
birlikte bu üretilemeyeceği anlamına da gelmez.

Öyle ki, soyut mekân sayısız homojen 
mekânlar üretilmesine olanak sağlasa da metro-
pol bütününde bir homojenlikten söz edilemez. 
Bu durum bünyesinde pek çok çelişki barındır-
masına neden olur. Bu çelişkilerin en temel olan-
larından biri, küreselleşme etkisiyle, mekânı 
küresel ölçekte var etme hayali ve bu bağlamda 
ele alma güdüsü ile mekândan hem kâr elde etme 
ve hem de mekân üzerinden kentin kontrolünün 
sağlanabilmesi adına parçalayarak homojenleştir-
me arasında olandır. Bir diğeri ise mülkiyet kav-
ramı etrafında şekillenerek kullanım ve değişim 
değeri arasında bulunanı işaret eder (Lefebvre, 
2014). Bu çelişkiler, kentlinin hem özel alanda 
hem de kentsel alanda var olmalarına ilişkin 
süreçlerde edindikleri deneyimlerle olgunlaşarak 
yaşam tavırlarına etki eder. Bu, kentlinin üretil-
miş olana erişiminden öte üretilmiş olanı değiş-
tirme arzusuna yol açar ki, aynı zamanda berabe-
rinde toplumsal talep ve eylem anlamına da gelir. 
Bu bağlamda, her ne kadar soyut mekânın baskın 
bir yapısı olsa da gerek metropol insanının kavra-
yış zenginliği gerek metropolün barındırdığı kül-

tür çeşitliliği ve gündelik yaşama ilişkin sayısız 
pratikler, sosyal mekânın üretilmesi konusunda 
her daim ama en çok da hegemonya artışının his-
sedildiği dönemlerde sonsuz olasılıklar taşır. 
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Thinking	on	Culture	and	Everyday	Life	in	the	Metropolis
Metropolises	host	numerous	privileged	social	and	cultural	groups	such	
as	class,	gender,	race,	etc.	In	metropolises	due	to	globalization,	the	
balances	between	social	groups	within	the	city	change	and	
transformations	occur	in	physical	spaces	with	every	variable.	The	
definitions	of	globalization	in	the	literature	as	‘multilayered,	versatile	and	
multidimensional’	find	their	counterparts	in	the	metropolis.	In	this	
context,	when	metropolises	are	considered;	it	is	possible	to	talk	about	a	
daily	life	and	a	culture	of	the	city	organized	by	the	effect	of	globalization.	
But	it	is	very	complicated	to	realize	the	action	of	thinking	together	
culture	and	everyday	life	in	the	metropolis.	It	is	precisely	for	this	reason	
that	the	axioms	of	discussion,	culture	theory	and	everyday	life	dialectics	
have	sometimes	been	carried	out	by	separating	them	from	each	other,	
being	associated	with	the	metropolis,	and	occasionally	being	able	to	
think	together	in	their	interiors	of	these	two	axes.
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