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Bir toplumun ortaya koyduğu tarihsel biri-
kimin diğer toplumlar tarafından alınıp 
anlașılmaya çalıșılması gibi karmașık 

süreçler, sosyal bilimlerin çok farklı alanlarını 
birlikte çalıșmak zorunda bırakır. Bu alanların 
tümünün ortaklaștığı anlayıș ise böylesi bir akta-
rım sürecinde toplumsal bir süreç ve yapı olarak 
“dil”in rolü ve etkisidir. Genel olarak “dil”in bu 
aktarım sürecinin en önemli aracı ve tarafsız kabul 
edilemeyecek aktörlerinden birisi olduğu kabul 
edilegelmiștir. Yapısal ișlevselcilerden yapısalcı-
lık-sonrası akımlara kadar zengin bir yelpazede, 
sosyal bilimlerdeki farklı alanların bu anlamda 
dili ele alıș biçimleri ise kendi tarihsel gelișimleri 
doğrultusunda değișmektedir. Sosyal bilimler bu 
aktarım sürecinin toplumsal boyutlarını derinle-
mesine inceseler de, aktarımın teknik yanının, 
özellikle de teknik bir süreç olarak görülen çeviri 
ve çevirinin etkilerinin hak ettiği biçimde ele alın-
dığını söyleyebilmek zor görünmektedir. 

Kent Çalıșmaları ve Planlama gibi disiplinler 
arası kavșağın sürekli sakinleri için bu aktarım 
diğer disiplinlerden çok daha sorunludur. Özel-
likle gelișmiș toplumların iki yüz yılı așkın bir 
süredir deneyimledikleri kentleșme sürecinin 
betimlenmesi için üretilen kavramların ve içe-
riklerinin gelișmekte olan ülkelerdeki kentleșme 
süreçlerinin anlașılmaya çalıșılması için kulla-
nılması, batılı ya da kuzeyli kavramlarla doğulu 
ya da güneyli toplumsal süreçleri açıklamaya 
çalıșmanın açmazları yanında teknik açıdan da 
birçok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
sorunlar Türkiye gibi bulunduğu bölgedeki en 
çalkantılı ve sıkıntılı kentleșme süreçlerinden 

birisini yașayan ve akademik alanda bu süreçleri 
kavramsallaștıracak kurumsallașmıș yaklașımları 
ancak el yordamıyla olușturmaya çalıșan bir ülke 
için çok büyük önem tașımaktadır.

Teknik açıdan bakıldığında çeviride karșılașılan 
sorunların aynı zamanda hem disipline hem 
de çevirinin doğasına ilișkin sorunlar olduğu 
söylenebilir. Öncelikle, birçok sebepten dolayı, 
aktarılması gereken birikime ilișkin çoğu temel 
metnin çevirisi yapılamamıștır. Temel metin-
lere ilișkin çevirilerin yapılamaması, yapılan 
çevirilerin yaygınlaștırılamaması, çeviriler üze-
rinden yeterli düzeyde eleștirel Türkçe metnin 
üretilememesi, toplumsal alanla paylașılama-
ması kentleșme ve planlamaya ilișkin konuları 
tartıșacak ortak bir dil ve anlayıșın olușmasına 
da engel olmaktadır. Antik Yunan Kent Planla-
rının biçimini ifade etmekte kullanılan “ızgara” 
(grid-iron) benzetiminin bazen kanalizasyon 
kapakları üzerine konan ızgaralarla birbirine 
karıștırılması bu duruma gülümsetici bir örnek 
olarak gösterilebilir. Bu sebeple, temel metin-
lerde kullanılan kavram ve tanımların toplumun 
kolay kolay anlayamayacağı, daha çok konunun 
uzmanı akademisyenler arasında paylașılan yarı-
mistik bir bilgi niteliği kazandığı görülmektedir. 
Bu özel bilgi astronomi ya da tıpta olduğu gibi 
Latince ya da Sanskritçe gibi dillere dayalı kendi 
terimsel dünyasını yaratamadığı, daha ziyade 
gündelik hayatın kavramlarına yeni anlamlar 
yükleyerek hareket etmekte olduğundan durum 
daha da karmașıklașmaktadır. Gündelik hayatın 
kavramları kimi zaman olduğu gibi, kimi zaman 
benzetme amacıyla kimi zaman da ayrımları ifade 

Planlamayı Türkçeleștirmek 
Çevrilemeyenler ya da Çeviride 
Kaybolanlar Üzerine…

Kendi sesini duyabilmek için bazen bașkasının sesiyle 
avaz etmek gerekir…
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derleyen, Taylor ve Lang’ın “Yeninin Șoku: Son 
Zamanlardaki Kentsel Değișimi Betimleyen 100 
Kavram” bașlıklı makalesini çevirerek bir tartıșma 
zemini ve ortaklașma yaratılmaya çalıșılacaktır. 
Bu ortaklașmanın planlamanın temel kavram-
larının Türkçeye çevrilmesinin tartıșıldığı bir 
zemin için bașlangıç noktası olușturması arzu 
edilmektedir. Çevirinin içerisindeki kavramların 
karșılıklarının tam anlamıyla doğruluğu tartıșı-
labilirse de makalede kullanılan kaynakça bile 
bașlı bașına bir katkı niteliği tașımakta olduğu 
düșünülmektedir.

eder biçimde yeniden üretilerek anlamsal atıflara 
konu edilmektedir. Yapılan çevirilerde bu sorun 
olabildiği kadar așılmaya çalıșılsa da söz dizimi 
(sentaks) ve anlambilimsel (semantik) açıdan 
birçok sorunla karșılașılmaktadır. 

Bu sorunları așabilmek adına Kent Çalıșmaları 
ve Planlama alanlarının temel metinleri ile güncel 
kavramsal dağarcığı bir arada değerlendiren bazı 
çalıșmaların Türkçeye çevrilmesi için çaba 
harcanması daha da önemli hale gelmektedir. 
Bu sebeple Kent Çalıșmaları ve Planlama Yazı-
nında son yıllarda üretilen en önemli kavramları 
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Derinden Sarsan Sosyal Bilimler 
‘Yeninin șoku’ ifadesi görsel sanatlardaki değiși-
min betimleyicisi olarak kullanılmakta olup bil-
hassa modernleșme hareketiyle ilișkilidir (Hughes, 
1991). Sosyal bilimler içerikleri bakımından hızlı 
değișimler karșısında daha az savunmasız değil-
lerse de bu ifade tercih edilerek “paradigma deği-
șikliklerine” göndermede bulunmak amaçlanmak-
tadır. Bu da, doğal bilimler ve bunların “bilimsel 
devrimler” tarafından belirli aralıklarla kesintiye 
uğratılan istikrarlı ‘normal bilim’ dönemleri ile 
yakınlık kurmayı sağlamaktadır. Sürecin alter-
natif paradigmalar ve bunların bilimsel temelleri 
etrafında dönüp dolașması bakımından bu model 
muhafazakârdır. Oysaki ‘Yeninin Șoku’nun etki-
leri sürekli bir çözülmeyle sonuçlanabilecek yeni 
bir istikrar yaratmak yerine daha az muhafazakâr 
olabilir. Bu kısa bildiride beșeri bilimlerdeki deği-
șim modelinin sosyal bilimler için önceden kabul 
edildiğinden daha uygun olduğu fi krini ele aldık. 
Her șeyden öte, sosyal ve beșeri bilimler ortak bir 
‘modern konu’yu yani ‘sürekli bir bozunma karga-
șası’nı paylașmaktadırlar (Berman, 1988:15).

Sosyal bilimlerde son zamanlardaki hızlı 
değișimin tespiti kolaydır: son birkaç on yıldır 
șu’nun -sonrası ya da bu’nun- sonrası bolluğuna 
boğazımıza kadar battık. Bunlar, sosyal bilim 
disiplinlerinin kuramsal, bilgi kuramı ve varlık 
bilimine göre eleștirilerine dayalı genel kapsa-
yıcı entelektüel değișimlerin tanımlayıcılarıdır. 
Kabaca söylemek gerekirse, sosyal bilimler 
büyük oranda yirminci yüzyılın ilk yarısında 
kurumsallașmıș, üçüncü çeyreğinde serpilmiș ve 
dördüncü çeyreğinde krize girmiștir. Eleștirinin 
ve değișimin bu yüksek düzeyi önemlidir ancak, 
sürekli değișen konuları yakalamaya çalıșan 
gündelik sosyal bilimler pratiğinin mücadelesi 
kadar değil. Ellerini tașın altına koyan sosyal 
bilimciler inandırıcı tanımlamalar yapabilmek 
için ilgilendikleri konuları sürekli yeniden 
kavramsallaștırmaya zorlanmaktadırlar. Bizim 
ilgilendiğimiz konu da iște bu görgül araștırma-
dır. Özellikle, kentlere ilișkin Anglo-Amerikan 
tanımlamaların kent çalıșmalarının ilgi alanın-
daki devasa değișikliklerle nasıl bașa çıktığını 
gözden geçirdik. 


