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Özet
İlkel içgüdülerin yönlendirmesi ile başlayan toplumsal 
yaşam isteği zaman içinde gelişim göstererek kentlerin 
oluşmasını sağlamıştır. Yerleşik hayata geçiş akabinde 
kentleşmenin sağladığı olanaklar insanoğlunun 
ilerleyişi ve gelişimi için zemin oluştururken, kent de 
bu gelişmelerden etkilenerek zaman içinde çok farklı 
dokular kazanmıştır. Tarihsel gelişim ve evrilme 
sürecinde kentin insanın gelişimine etkisi ve insanın 
kent dokusunun şekillenmesi üzerindeki etkisi 
medeniyetlerin ve devrimlerin örnekleminde 
açıklanmıştır.
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Abstract
The desire for social life, which started with the 
guidance of primitive instincts, developed over time 
and enabled the formation of cities. Following the 
transition to settled life, while the opportunities 
provided by urbanization for the progress and 
development of human beings, the city has gained 
very different textures over time by being affected by 
these developments. The effect of historical 
development and evolution on the development of the 
city and the urban design of the human being has been 
explained in the examples of civilizations and 
revolutions.

Keywords: Urban, Urbanization, Domicile, Society, 
State, Human, Interaction between Human and City, 
Reversible Interaction, Industrial Revolution, Roman, 
Ancient Civilizations.

Giriş
İnsanoğlu, ihtiyaçlarına karşılık verebilecek araçlar ve 
sistemler geliştirmek adına sürekli bir gelişim ve 
dönüşüm içinde bulunmuştur. Bu gelişim ve dönüşüm, 
temel ihtiyaçlarından biri olan barınma; mesken 
edinme adına da gerçekleşmiştir.
 
Çevresel, iklimsel, sosyal, vb. koşulların zararlarından 
etkilenmemek adına mesken edinme ihtiyacı ilk 
insandan bu yana devam etmektedir. Tarih boyunca 
insanların bir arada yaşama iç güdüleri onları toplu 
meskenler kurma yoluna itmiştir. Toplumsal yapının 
kurulması beraberinde insana yeni bir sorumluluk 
alanı oluşturmuştur: toplumsal sorumluluklar.
 
İnsanın sosyal, ekonomik, fiziksel ve ruhsal 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bireysel 
sorumluluklarına ek olarak, toplumsal 
sorumluluklarını da yerine getirebilmesi ile mümkün 
olmaktadır. Toplu meskenlerin oluşturulması; insanlar 

arasında görev paylaşımlarının oluşması ve toplumsal 
sorumluluklarının belirlenmesine sebep olmuştur. Bu 
makalede insanoğlunun barınması ve ilkel içgüdüleri 
olan topluluk halinde yaşamasının tarihsel süreç içinde 
kentleşmeye evirilmesi bağlamında insanların kente 
etkisi ve kentten etkilenmesi konusu ele alınmıştır. 
Din, hukuk, siyaset, teknoloji, sosyoloji, kültür, vb. 
insanı niteleyen ve gelişiminde insan etkisi olan 
konular kent dokusunun oluşmasına katkı 
sunmaktadır. Bu konulardan her birinin ayrı ayrı 
makalelerde incelenmesi mümkündür. Bu makalede 
konuları ayrı ayrı başlıklar halinde ele alıp etkilerinin 
yorumlanması yoluna gidilmeyecektir. Büyük 
medeniyetlerden ve devrimlerden örnekler ile 
kentleşmenin insana ve insanın kentleşmeye etkileri 
ele alınacaktır.

Kentleşme Süreçlerine Genel Bir Bakış
Kent kavramının anlamı üzerinde ittifak edilen bir 
açıklama mevcut değildir. Haliyle kent sınırlarını 
belirlemede farklı ölçütler verilmiştir. Bu ölçütlerin en 
önemlilerinden biri olan geçimlerini sağlama kıstasını 
esas alarak yorumlama yoluna gidilecektir. [Gür96]. 
İlk insanlar avcılık ile geçimlerini sağladıklarından 
yerleşik hayata geçme ihtiyaçları olmamıştır. Mağara, 
sığınak gibi kapalı alanlarda barınma ihtiyaçlarını 
karşılamışlardır. Tarımsal yaşama geçiş insanoğlunun 
yerleşik hayata geçişinin de ilk evresini oluşturmuştur. 
Ufak topluluklar halinde yaşamaya başlanması ve bu 
ufak toplulukların genişlemesi ile kentler oluşmuştur. 
Kentleşme süreçlerindeki ilerlemeler zamanla 
karmaşık sosyal organizasyonların oluşmasını da 
zorunlu kılmıştır. [Pus06]. Yerleşik hayata geçiş, ilmi, 
teknik ve teknolojik açıdan insanlığın ilerlemesi için 
uygun zemini oluştururken, kentleşmenin beraberinde 
getirdiği sorumluluk alanları ve ihtiyaçlar insan 
hayatına yön vermede etkili oldu. Tarım, avcılık ve 
hayvancılık faaliyetleri ile temel ihtiyaçların 
karşılanmasında başarı sağlanması ekonomik, sosyal, 
idari ve içtimai sınıf ve düzenlerin oluşması ihtiyacını 
doğurdu. Avcı, çiftçi, hayvancı, yöneten, yönetilen, 
ilim adamı, din adamı, vs. gibi sosyal sınıfların 
oluşması beraberinde; siyaset, hukuk, sağlık, 
astronomi gibi alanlarda gelişmeleri ve ilerlemeleri 
mümkün kıldı. Sürece bakıldığında ilkel insani dürtü 
sonrası ihtiyaçların karşılanması temelinde kurulan 
kentler, sonrasında sınıfların oluşması ve toplumsal 
ödevlerin dağıtılması ile insanı etkileyen ciddi bir 
unsur olmuştur. Elbette zaman içinde gerçekleşen 
gelişim ve ilerlemeler kentin şekillenmesinde aktif rol 
oynadığı gibi, bunların gerçekleşmesinde kent 
yapısının etkisi de göz ardı edilemez. Buna en güzel 
örneklerden biri olarak tarih boyunca kurulan büyük 
medeniyetlerin din, sanat, edebiyat, kültür, teknoloji, 
ilim, vs. konularında zamanının en üst seviyelerinde 
olmasında kent dokusu ile olan tersinir ilişkisi 
gösterilebilir. Kentler bir medeniyetin ulaştığı seviyeyi 
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göstermesi bakımından bu alanlardaki ilerlemelerin 
devamlılığını ve ilhamını oluştururken, her bir 
ilerleme ve gelişim kent dokusunda izler bırakır. 
[Oğu14]. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, batı 
medeniyetleri kutsallarını resmetmekte canlı varlık ve 
insan figürlerini kullanmayı bir saygı unsuru olarak 
görüp yapılarında kullanmayı tercih ederken, İslam 
medeniyeti bunu kutsallarına karşı bir saygısızlık 
olarak görmüş ve daha çok geometrik şekilleri 
kullanarak estetik yakalamayı hedeflemiştir. Bu 
anlayış ve kentleşme süreci İslam medeniyetinin 
geometri, astronomi, matematik gibi alanlarda 
ilerlemesini hızlandırarak hâkim güç olmasında etki 
göstermiştir.

Kentlerin Gelişmesinde İnsan Etkisi ve Kentlerin 
İnsana Etkisi
Antik dönemde kurulan devletler kent devletleri 
şeklindedir. Aileden topluma, toplumdan köye ve 
köyden kente geçiş toplumsal sınıfları ve toplum 
yönetimini zorunlu hale getirdi. Antik dönemde 
kentler, etrafındaki kırsal kesimler için dinsel, yargısal 
ve kültürel bir merkezdi. Antik kentlerin oluşumu din 
merkezliydi ve yöneticileri de din adamlarından 
oluşurdu. Eski Çağ medeniyetlerine bakıldığında en 
ihtişamlı kent yapılarının tapınaklar olmasının nedeni 
olarak kentin oluşum ve yönetim şekli gösterilebilir. 
Roma medeniyetine gelindiğinde merkezi yönetimin 
gelişmiş ve sınıfsal sistemlerin oturmuş olduğu bir 
yapı ile karşılaşırız. Bu sistemde, askeri gücü elinde 
bulunduran hükümdar, din adamları, aristokratlar ve 
halk tabakalarına rastlanır. Merkezi gücün gelişmesi 
ve refahın artışına paralel olarak Roma medeniyetinde 
kemerler, hamamlar, arenalar gibi hizmet yapıları 
ihtişam kazanmaya başlar. Bu dönemde kent 
oluşumları fetihlere ve ekonomik kalkınmaya endeksli 
gelişmiştir. Aristokratların zevk-ü sefa içinde, 
toplumun kalkınması adına hiçbir adım atmamaları 
sistemin işlemez konuma düşmesine neden olmuştur. 
Sonrasında piskopos devletler, feodal devletler, 
imparatorluklar ve ulus devletler şeklinde günümüze 
kadar ulaşan devlet yapılaşmasında kent mimari yapısı 
ve anlayışında farklılaşmalar olmuştur. Kent 
yapılarındaki bu değişim kentliyi de 
etkilemiştir.[Pus06]
 
Batı’nın meşhur ressam ve müzisyenlerinin 
yetişmesinde döneminin kent dokusunun etkisi göz 
ardı edilemez. O dönemlerde devlet yapılarına canlı 
varlık figürleri ile estetiklik kazandırılmıştır. Sanayi 
devrimi sonrası ekonomik faaliyetlerin değişimi, seri 
üretim olanaklarının gelişmesi ve iş gücü ihtiyacının 
artması sebebiyle kent dokusunda ciddi değişimler 
meydana gelmiştir. Artık kentler idari ve dini işlevini 
yitirmiş, ticaret ve sanayi merkezi haline 
gelmiştir.[Pus06].
 

Seri üretime geçilmesi kent yapılarında da benzer 
gelişimi göstermiş ve dünyanın her yerinde dini, 
siyasi, içtimai bir kimlik taşımayan kopya yapıların 
oluşmasına sebep olmuştur.[Oğu14]. Batı şehri, İslam 
şehri, Türk şehri gibi özgün kentleşme 
geleneklerinden kopuş, seri üretim modeline geçiş, 
insan gelişiminde de tek düzeyliğe sebep olmuştur. 
İslam şehrinin topoğrafya ile uyum içinde, kişi 
haklarına riayet eden ve canlı yaşamına saygılı 
kentleşme yapısı yerini sanayi ve ticari faaliyet 
alanlarına yakın, estetik kaygısı güdülmeyen, yaşam 
alanı olmaktan uzak barınaklara bıraktı. Kentleşme 
yapısındaki bu değişim insanları tek düze, estetikten, 
inanç ve tefekkürden uzak yaşamaya 
sürükledi.[Kub68]

Sonuç
Tarihsel süreç içerisinde kentleşme hareketleri 
incelendiğinde insanın ilkel dürtüleri sebebiyle 
oluşmuş, kentin gelişmesinde insani ihtiyaçlar ve 
inançlar ciddi bir etki göstermiştir. Kentin oluşumunda 
temel aldığı düşünce ve inanç sistemi ilerleyen 
dönemlerde insanları etkileyen bir hal almıştır. Bu 
etkileşim insanın çevresini, kendisini ve ihtiyaçlarını 
tanımlamasında değişimlere neden olmuştur. Kent 
dokusu dini, kültürel, idari, ekonomik, sosyal çevreyi 
etkilemiş ve etkilenmiştir. Karmaşık sosyal 
organizasyonların oluşumu da kentleşme ile mümkün 
hale gelmiştir. Tüm bunlar insanı şekillendirmiş, insan 
da kenti şekillendirmiş ve ileri bir medeniyet 
seviyesine kavuşmasına vesile olmuştur. Bu tersinir 
etkileşimler medeniyetin ilerleyişine veya 
gerilemesine neden olmaktadır. İbn Haldun’un 
kentleşmeyle alakalı düşüncesinde ifade ettiği gibi 
şehirlerin gelişimi medeniyetin gelişmesini 
hızlandırırken, tersi durum medeniyetin gerilemesine 
ve dolayısıyla insanların gerilemesine sebep 
olmaktadır. [Elm08]
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