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Özet: Kent konusunda çalışan sosyologların, kente ilişkin sosyolojik değişkenlerin 

tek bir disiplinin bakış açısı ile yorumlanamayacağı noktasındaki kanaatleri, bu bilgi 

birikimini yorumlamak dışında, sosyal yapının gündelik hayatının parçası olarak 

kentin deneyimlenmesi ile ilişkilidir. Bu deneyimle sonucunda edinilen verilerin 

raporlaştırılması ve kullanılan yöntemler sosyolojinin alt disiplini kabul edilen 

Kentsel Etnografi’nin içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kentsel Etnografi’nin 

disiplin olarak tarihsel ve entelektüel kökeni, yöntemi ve uygulama alanları 

Sosyolojinin perspektifinden aktarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Etnografya, Kent Etnografı, Kent Sosyolojisi, Şikago 

(Chicago) Okulu. 

 

 

A BRIEF OVERVIEW OF URBAN ETHNOGRAPHY 

Yeliz Okay 

 

Abstract: The opinion of sociologists working on the subject that the sociological 

variables related to the city cannot be interpreted from the perspective of a single 

discipline is related to the experience of the city as part of the daily life of the social 

structure, apart from interpreting this knowledge. As a result of this experience, the 

reporting of the data obtained and the methods used constitute the content of Urban 

Ethnography which is accepted as the sub-discipline of sociology. In this study, the 

historical origin method and application areas of Urban Ethnography as a discipline 

will be tried to be transferred from the perspective of Sociology. 

Keywords: Urban Ethnography, Urban Ethnographer, Urban Sociology, Chicago 

School. 
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Yeliz Okay 

Giri ş 

Ekonomik, politik, kültürel, değişimdeki karmaşık süreçlerle karakterize edilen yeni 
tipte toplumun ortaya çıkmasını modernlik olarak tanımlayan Swingewood (Swingewood, 
1991: 9), toplumsal değişimin tesadüfi ve öngörülemez değil, süreç olarak kavrandığı bir 
çerçeve geliştirme niyetindeki kuramların tutarlı bir toplumsal gelişme teorisi sunma ama-
cını vurgular ve post-modern teorisyenlerin eleştirdiği bu öğenin makro sosyologlardan, 
mikro geleneğe kadar tüm sosyolojik modernlik teorilerinde önemli olduğunun altını çizer.  

Harvey (2016: 10), kuram olmadan olayların denetimli, tutarlı, rasyonel açıklamasını 
elde etmenin umulamayacağını, kimliğin ve aidiyetlerin kuram olmadan birey ve toplum 
ölçeğinde tanımlanamayacağını ifade eder ve “bizi kuramlarımızdan tanımalısınız” der. 
Katznelson (2016: 10), Sosyal Adalet ve Şehir adlı kitaba yazdığı önsözde David 
Harvey’in bu kuramı bulduğunu ve coğrafya alanında bu kuramın analizi içinde ele aldığı-
nı konunun kent olduğunu belirtir. Kent konu olarak pek çok disiplinin kuramcılarının 
üzerinde çok yönlü düşündüğü niteliktedir. Ancak toplumsal yapıda meydana gelen deği-
şimlerin mekanın yeniden üretimini sağlayan dinamik yapısı nedeniyle kültür, birey, top-
lum etkileşimine bağlı olarak hemen hemen hiçbir disiplinin kendi kuramsal bakış açısı ve 
terminolojisi ile ele alması mümkün gözükmemektedir. Dolayısı ile disiplinler etkileşimli 
olarak alt disiplinler ölçeğinde kent çalışmalarına odaklanabilirler. Bu disiplinler, Antropo-
loji, Arkeoloji, Etnografya, Mimari, Coğrafya, İktisat, Felsefe, Sosyoloji, olarak sıralanabi-
leceği gibi bu disiplinlerin veri toplama tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan alt disiplinleri 
de sayılabilir. Kent Antropolojisi, Kent Sosyolojisi, Kentsel Etnografya vb.  

Kent, K. Marx’tan M. Weber’e, E. Durkheim’den G Simmel’e, Şikago Okulu’nun 
temsilcilerinden kendini postmodern olarak tanımlayan yazarlara kadar birçok düşünürün 
en temel araştırma konusu olarak sosyolojinin meselesi halini almıştır (Koyuncu, 33: 
2011). Bu çalışmada kent çalışmalarının tanımlanışında önemli görülen değişkenleri ele 
alış biçimiyle ve kuramsal ve yöntemsel temelleri ile Şikago Okulu’nun sosyolojinin alt 
disiplini olarak Kentsel Etnografya’nın, Kent Etnografisinin, Şehir ekolojisi yaklaşımı 
çerçevesinde ortaya çıkışı ve tanımı ile uygulama alanları ele alınacaktır. 

Entelektüel ve Tarihsel Kökleriyle Sosyolojinin Alt Disiplini: 
Kentsel Etnografya  

Küreselleşmenin doğası her ne kadar sınırları kaldırmak yoluyla toplumların gündelik 
hayat pratiklerinden, kentlerin görünümlerine ve yaşam alanlarının kullanım formalarına 
kadar birey-toplum etkileşimini içeren alanların tümünde benzeşime yol açmışsa da bu 
benzeşme hali küreyerel görünümlü yaşam tarzlarını ortaya çıkarmıştır. Kentsel alanlarda 
araştırma yapan sosyologların ve etnografların, küresel ve küreyerel olarak iç içe geçmiş 
yaşam pratiklerini sosyolojik değişkenlerle inceleme yaklaşımları modern kentte sergilenen 
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gündelik hayat fragmanlarının ele alınışında da gözlemlenir. Erken dönem etnografik bilgi, 
Batılının kendini tanımak üzere ötekine yaptığı seyahatlerde belli yöntemlerle başka coğ-
rafyalardan topladığı etnografik malzemenin tasnifi, sergilenmesi, yorumlanması ile şekil-
lenmiştir. Batılı ya da modern denen insanın zihinsel şemasındaki farklılıklarını ilkel ya da 
geri kalmış, öteki, yazısız olarak tanımladığı insana yönelten merak güdüsünün temelinde 
(Okay, 2012:15), Servier’e (1992:75) göre, “insanlık tarihini yeniden inşa ederek uygarlı-
ğa doğru ilerleyişinin aşamalarını ortaya sermek edimi” vardır. Yaşam tarzı, varoluş biçi-
mi, fiziki görünümü, giysileri, gündelik hayat pratikleri, ten rengi, dili ile farklı olan öteki 
aynı zamanda aynı zamanda başka yerde ve mekana göre diğer uçta bulunan olduğundan 
keşfedilmesi için coğrafi sınır ve uzaklık algısını aşacak eylem insanlık mirasına sahip 
çıkma haklılaştırması ile ötekine doğru yolculuktur. Seyyah, etnograf, antropolog kimliği 
ile seyahat ettiği toplumun içine girer, gündelik hayatına katılır, bilgisini edinmek istediği 
toplum içinde yaşayarak toplumsal yapıyı tüm yönleri ile deneyimler; bu deneyimleme 
gözleme dayalı etnografik metottur. Toplumların arşivlerinde tarihlerinde ve kroniklerinde 
yer almayan bilgileri aktaran Batılı, ilk etnografik bilgiyi bu yöntemle derlemiştir (Okay, 
2012: 24). Diplomat, misyoner devlet adamı, bilim adamı kimlikleri ile ötekine yolculuk ile 
edinilen bilginin takip eden şekillendirdiği disiplinler sosyoloji, antropoloji, etnoloji, etnog-
rafya konu olarak kenti ele almaya başlamıştır. Kentlerin ortaya çıkışı ve düşünürlerin 
kentin içinde gündelik hayat pratiklerinde, yaşam tarzlarında sosyolojik değişkenlere bağlı 
olarak ortaya çıkan farklılıklara ilgisi kent ile ilgili çalışmaları ve farklı yaklaşımları ortaya 
çıkarmıştır. Bu defa sosyolog, antropolog, etnolog, etnograf kendi coğrafyasında kenti 
gezerek ve risk grubunda olan, marjinal ya da yaşam biçimi nedeni ile kentte ötekileşmiş 
insanın kentini deneyimlemeye başlamıştır.  

Kentsel Etnografya, hem 1960'larda II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan toplumsal 
gelişmelere hem de etnografik kültürel değişimlerle bağlantılı olan Şikago Okulu’nun 
etnografik yaklaşımlarıyla ilişkili olarak Sosyoloji’nin bir alt alanı olarak görülmüştür 
(Venegas & Huerta, 2010: 8). William Thomas ve Florian Znaniecki’nin 1918 yılında 
yayımlanmaya başlayan Amerikada’ki Polonya Köylüleri araştırmaları Amerikan sosyolo-
jisinde etnografik ve amprik çalışma dinamiğini ateşleyen temel çalışmadır. Göç sosyoloji-
sinin temel klasiği sayılan bu eser, göçmenleri değil göçmenlerin köken toplumunu da ele 
almış, toplumsal ve kültürel değişim, topluluk araştırmaları, yerel bilgi üretimi, kimlik 
değişimi konularında karşılaştırmalı teorik tartışma inşa etmiştir (Arlı, 2015:19). Bu eser, 
sosyolojiyi soyut kuram ve kütüphane araştırmasından uzaklaştırarak kuramsal çerçeveden 
yararlanma yoluyla amprik dünyanın araştırılmasına yöneltmesi nedeniyle dönüm noktası 
görülür (Bulmer 1984: 45, Ritzer, 2014:200). Ritzer (2014: 19), Wiley’nin -bu eserin öne-
mine ilişkin bir toplumsal yapının içine giren disiplinin entelektüel bir netlikle bulgular 
ortaya koyması nedeniyle- Polonya Köylüsü’nü içini sadece bu disiplinin görebildiği ve 
keşfedebildiği eşsiz entelektüel mekanı açıklığa kavuşturması olarak yorumladığını ve 
eserin Polonyalı göçmenler arasındaki toplumsal düzensizliğin nedenlerini ortaya koyarken 
otobiyografik malzeme, ücretli yazılar, aile belgeleri, gazete dosyaları, resmi belgeler, 
kurumsal evrakları kapsayan verilerden yola çıktığını ve toplumsal kurumlarla ilgili 
makrososyolojik yaklaşımla yöntem inşa ettiğini belirtir. Thomas’ın (1863-1947) bu yakla-
şımı daha sonra insanların ne düşündüğünün ve bunun onların yaptıklarını nasıl etkilediğini 
yorumladığı mikroskobik sosyal-psikolojik yönelime girmiş ve bu odaklanma Marx, 
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Weber, Durkheim gibi makroskobik toplumsal yapısal, toplumsal kültürel perspektiflerin 
karşısında yer almıştır. Bu odaklanmanın bir diğer önemi sembolik etkileşimcilik yaklaşı-
mının tanımlayıcısı oluşudur (Ritzer: 2014: 200).  

Kentsel Etnografya’nın, sosyolojinin alt alanı olarak kabul edilmesinde Şikago okulu-
nun önemli ismi Robert Park’ın (1864-1944) katkısı da alt disiplinin tarihi açısından sem-
bolik etkileşimcilik ile ili şkili olarak önemlidir. Park’ın akademik kariyerinden önce sahip 
olduğu mesleki çeşitlilik ve Şikago’lu sosyologlardan farklı olarak Avrupa’da eğitim almış 
olması, Simmel’in öğrencisi olarak kent sosyolojisi konularında eklektik düşünmesi adeta 
kent etnografı kimliğini biçimlendirmiştir. Park, sosyolog olmadan önce bir gazete muhabi-
ridir ve bu deneyimi kent sorunlarının ve kişisel gözlem yoluyla alanda veri toplamaya 
girişme gereksiniminin önemini kavramasını sağlamıştır. Temel olarak Simmel’in fikirleri-
ni, eylem ve etkileşime odaklı yaklaşımının merkezine alan Park, Şikago okulunun kent 
ekolojisine kalıcı ilgisinin doğmasına sebep olur (Ritzer, 2014: 200). Linder’e göre gerçek 
dünyayı gazeteci olarak tecrübe eden, kentin parçası olan kumarhanelerin, esrarkeş batak-
hanelerinin gündelik yaşamının peşine düşen Park, kent yaşamı hakkında yazarken alana 
gidecek, gözlem yapacak, çözümleyecek ve gözlemlerini yazacaktı. Gerçekte Park’ın 
yapmakta olduğu araştırma “bilimsel rapor etme” daha sonra Şikago sosyolojisinin ayırt 
edici özelliği olarak katılımcı gözlem tekniklerini kullanan kent etnolojisinin (Ritzer, 2014: 
202) temelidir. Park’ın perspektifinden bakan kent etnografı, sosyal yapıya derin katılım ve
belirli bir mekanın kültürel yeniden üretiminin açık bir şekilde değerlenmesi yaklaşımı ile
modern kentsel etnografik tarzın bir parçası olarak (Venegas & Huerta, 2010: 8) kenti
deneyimleyen sosyoloğu, kent etnografına dönüştürmüştür. Arlı (2015:10), Park’ın Şehir
adlı eserinin sosyal bilimi masabaşı bir faaliyet olmaktan ziyade sokakların, iş yerlerinin,
şehir dehlizlerinin tozunu yutarak inşa etmiş bir sosyolojik bilgi geleneğinin kurucu çalış-
malarının başında geldiğini belirtir. İnsan eyleminin izahı için ortaya çıkmış bir teorinin,
etnografik araştırma gelenekleriyle (2015:10) toplumsal yapıyı irdelemesi ekolojik topluluk
olarak şehir fikrinin doğmasını sağlamıştır.

Şikago ekolünün biçimlendirdiği kent olgusuna, kentsel etnografya noktasından bakı-
şının entelektüel temelleri George Simmel’e dayanır demek mümkündür. Frisby (1992), 
20. yüzyılın başlarında, Amerika’da yeni sosyoloji üzerinde belirgin bir etkisi olan
Simmel’in ünlü makalesi The Metropolis and Mental Life, toplumsal etkileşimin mekânsal
boyutlarından biri olarak toplumsal metropol mekânını tartışan içeriğiyle en çok Şikago
Okulu’nu etkilediğini belirtir ve Robert Park’ın Simmel’i modernitenin ilk sosyoloğu ola-
rak nitelediğini ifade eder (Frisby, 1985: 2). Şikago ekolünün diğer sosyologlarının
Simmel’e atıfları ve Simmel sosyolojisi hakkındaki görüşleri bunu doğrular niteliktedir.
Park'ın öğrencisi Louis Wirth, 1925 yılında Simmel'in The Metropolis and Mental Life,
denemesini 'kenti sosyolojik açıdan ele alan en önemli çalışma' olarak niteler. Ancak
Şikago ekolünün önemsediği asıl makale Georg Simmel’in “Yabancılık” makalesidir.
Robert Park, Sosyoloji Bilimine Giriş kitabı için bu ara bölüm niteliğindeki makaleyi çevi-
rir. İki önemli araştırma geleneğinin -yabancılığın sosyal psikolojisi ve toplumsal mesafe-
nin ölçümü- öncülü kabul edilmiştir. Park, “İnsan Göçü ve Marjinal İnsan” başlıklı maka-
lesinde Simmel’in yabancılık tanımını kullanmış ve bununla eşdeğer olarak marjinal insan
kavramını betimlemiştir. Park’ın, yabancı kavramını Simmel’den alarak karmaşık toplum-
larda göç ve kültürel temas olgularına uyarladığı yönündeki görüşler vardır. Bu görüşlere
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göre Park, çeşitli sapkın davranışların (suç, görev, ihmal, gayri meşruluk), göç ederek eski 
değerlerinden vazgeçen ama yeni hayatlarının gerektirdiği normlara da yeterince uyum 
sağlayamayan insanların deneyimlerini yansıttığını savunmuştur. Ancak, Park bu tanımı 
kullanırken kavramın biçimini değiştirmiştir. Park’ın marjinal insanının, Simmel’in yaban-
cısından farklı olduğunu ifade eden Levin ve diğerleri (2011: 76) Amerikan kentlerinde, 
kültürel temas alanlarındaki etnik azınlıkların deneyimlerini göz önünde bulunduran Park, 
marjinal insanı ırksal ve kültürel bir melez olarak düşünmüştür. İkisine de öyle ya da böyle 
yabancı olan, iki ayrı dünyada birden yaşayan insan, yeni gruba dahil olmaya çok istekli 
olsa da, bu grubun hep dışında bırakılan insan. Simmel’in yabancısı ise aksine yeni grup 
tarafından benimsenmeye o kadar istekli değildir. Gelme ve gitme özgürlüğü ile başa çı-
kamamış potansiyel bir göçebedir. Park’ın dışlanmış marjinal insanı ruhsal iniş çıkışlardan, 
yoğunlaşmış öz bilinçten, huzursuzluktan ve sıkıntıdan mağdurken, Simmel’in, bir grup ile 
sınırlı bir ilişki içinde olan yabancısı başarılı bir tüccar, bir hakim, kendine güvenen ve ilgi 
çekici bir kişiliğe sahip biri olarak betimlenmiştir (Levine, Cartor, Gorman, 76: 2011). 
Donald Levin (1979), Park dışında, Anderson’un Hobo, Louis Wirth’in Getto, Everett 
Stoquenist’in Marjinal İnsan analizinde ve Norman Hayner’in Otel Hayatı monografisinde 
Simmel’e atıfta bulunulmuş olduğunu ifade eder ve Şikago Okulu’nun kentsel etnografya-
nın temelini oluşturan görüşünde Simmel’in etkisini ortaya koyan entelektüel şecereyi de 
sıralamış olur (Jackson, 1985: 159). Düşünsel kaynaklarını, James, Dewey ve Mead’in 
felsefelerinin ve Simmel’in sosyolojisinin oluşturduğu pragmatist ve formel sosyoloji inşa-
sına sahip ekolün çalışmaları keskin normatif ve organizmacı yaklaşımla şekillenmiş olup, 
okul, kentsel topluluklar, mekânsal modelleme, ırk ilişkileri, kentsel suç gibi konularda 
kentsel etnografi geleneğinde(Mollaer,2018:104) kent sosyolojisi literatürünü ortaya koy-
muşlardır. 

Kentsel Etnografyada Yönteme İlişkin Yorumlar 

Disiplinler arası bir perspektifin entelektüel zeminine oturan kentsel etnografya, kent 
sosyolojisi ile kültürel antropoloji ve coğrafyanın geniş bilgi birikimi ile etkileşim halinde-
dir. Pardo ve Prato (2018), kentsel etnografyada yöntemin neden pek çok disiplinin işbirli-
ğinde şekillenmesi gerektiğini, etnografik uygulamanın kentsel alana yönelik özel araştırma 
hedefleriyle birleştirildiğinde, çok çeşitli metodolojik yaklaşımlarla ve bunun sonucu yeni 
paradigmatik zorluklarla karşılaşma gerçeğinden hareketle açıklarlar. Pardo ve Prato 
(2018), alan araştırmasını, sonuçta, bir “mümkün olanın sanatı” olarak kentsel yaşamın 
karmaşıklığından kaynaklı olarak şehirlerde birçok olasılık olduğunu bunlardan doğan 
zorluklarla ancak disiplinlerin işbirliği ile mücadele edilebileceğini ifade ederler. Dünyanın 
sürekli değişen toplum tahayyülleri gibi bilimin değişen, gelişen, dinamik yapısı kimlikleri-
ni de değiştirmelerini olanaklı kılar. Bu durum yeni işbirliklerini ortaya çıkarır. Bilgi alışve-
rişi, içinde yaşadığımız dünyanın karmaşıklığı hakkında bilinçli ve yeterli bir şekilde ifade 
edilen bir anlayış kazanmada kritik öneme sahiptir. Etnografik kent araştırmalarının özünü 
yöntemsel olarak tartışan Gerald Suttles, endüktif alt alan sosyolojinin soyut kavramsal 
içeriğini mevcut ampirik gözlem dünyası ile sıkı bir şekilde temas halinde tutmak noktası-
nın (Suttles, 1976) altını çizerek kentsel etnografın rolünü durumsal ve normatif değerle 
arasında arabuluculuk yapmak olarak tanımlar (Jackson, 1985: 159). Bununla beraber 
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çalışmaların büyük kısmında eğilimin durumsal değerlerden yana ağır basmakta olduğunu 
ve kentsel etnografyada Şikago okulunun ikinci dönemin değil, birinci dönemin yöntemsel 
yaklaşımlarının benimsemesinin doğru olduğunu vurgular (Jackson; 1985:169). Jackson 
(1985), kent etnografyasını tüm yönleri ile ele aldığı makalesinde birinci dönem Şikago 
okulunun kenti gözlemlemeye ve deneyimlemeye dayanan yöntemlerinin ikinci dönem 
Şikoga okulu mensuplarının çalışmalarında daha çok etkileşimde bulundukları diğer disip-
linin ve sosyolojinin istatistik temelli yöntemlerinin hakim olduğunu ancak katılımcı göz-
lemleri yorumlamada bunların kavramsal bağlantıları tanımlamada esnekliğe izin vermedi-
ği için ekolün ilk dönem felsefi temelleri ile uyuşmadığını belirtir (Jackson, 1985: 163). 
Etnografik yaklaşım ve teori arasındaki gerilim Şikago okulu mensuplarının sürece yönelik 
genelleme eğilimlerinden çok yapıya odaklanmalarına neden olmuştur. Monografilerde, 
“ardışıklık”, “örgütsüzleşme” ve “adaptasyon” “tabakalaşma”, “eşitsizlik” ya da “güçten” 
daha çok vurgulandı. Smith, analistin sürekli bir deneyim akışına dayanan süreçle ilgili 
genellemeler yaparak araştırmaya başlaması için, tüm deneysel çalışmaların doğasında var 
olan gözlem, yansıma ve seçim gibi katılımcı araştırma stratejilerini kavraması gerektiğini, 
ancak o zaman analistin yapı açısından daha yüksek soyutlama seviyelerinde genellemeler 
yapması mümkün olacağını belirtir (Jackson, 1985: 164). Kentsel etnografya çalışmaları, 
katılımcı gözlem ve klasik değerlendirme yöntemlerinden uzaklaşıp, bilgiyi standardize 
ederek somut sayısal genellemelere varma tutumuna yakınlaştıkça kendi yöntemsel doğa-
sına yabancılaşmıştır. Zayıf yönleri postmodernist kuramcılar tarafından iktisadi değişken-
leri yetersiz ele almak noktasında eleştirilen kuram, etnografik geleneğin veriminden en üst 
seviyede faydalandığı dönemde gündelik yaşam pratikleri ve yabancılaşma, marjinalleşme 
süreçlerini ele aldıkları çalışmalarla, ileride bu alanda yapılabilecek çalışmalara yöntemsel 
geleneği ile bir bakış açısı sağlamıştır. Disiplinler arası nitelikten uzaklaşıp tek disiplinin 
yöntemsel ve kuramsal bakış açısına yönelmek kent yaşamına ilişkin bulgulara da silik 
görünüm kazandırmıştır.  

Şikago sosyolojisi doğrudan "alan çalışması ile ampirik incelemeye sıkı sıkıya bağ-
lıydı. Robert Park, öğrencilerine "lüks otellerin lobilerine ve yoksul evlerinin merdivenleri-
ne gidip oturmalarını, Gold Coast sahilindeki bankları ve kulübe mahalleleri gözlemelerini, 
Orkestra Salonu'na, Star and Garter Burlesque'e gitmelerini; kısacası, pantolonlarının arka-
sını gerçek araştırmalarda eskitmelerini" söylüyordu. Park'ın bu direktifi sosyolojide artık 
klasikleşmiş sayılan çok sayıda ampirik inceleme (Frederic Thrasher, The Gang, 1927; 
Clifford Shaw, The Jack Roller, 1930; Nels Anderson, The Hobo, 1923; Harvey Zorbaugh, 
The Gold Coast and the Slum, 1929) ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda araştırma 
yöntemlerinde etkili deneyler yapılmasını sağlayacaktı. "Katılımcı gözlem ile "örnek olay 
incelemesi bu noktada özellikle altı çizilmesi gereken yöntemlerdir (Marshall; 1999: 96). 

Çok sayıda nitelikli şehir etnografisinin üretilmesinde öncülük eden Şehir Ekolojisi 
yaklaşımı, iki dünya savaşı arası dönemde örneklemi alkolikler, evsizler, hobolar, mah-
kumlar, akıl hastaları, yoksullar, göçmenler, zenginler, hayat kadınları, müzik kulüpleri, 
gecekondu sakinleri, Afrikalı Amerikalılar, İtalyan mafya grupları, etnik topluluklar, dini 
topluluklar, büyücüler, getto sakinleri, beyaz yakalı suçlular, gangsterler, gençler ve işçiler-
den oluşan örneklemi ile sosyolojik anlamda kent yaşantısına dair derinleşme ve ilerleme 
sağlayan çalışmalar yapmışlardır (Arlı: 2015, 23). Sosyoloji, psikoloji ve felsefenin temel 
görüşlerini sentezleyerek etnografik gözlem sonuçları ile toplumun ötekileştirilen kesiminin 
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kent içinde gündelik hayat pratikleri itibarıyla psikocoğrafik nitelikli haritasını çıkaran ekol 
üyeleri alt disiplinlerin oluşması için gereken kente ilişkin etnografik bilgiyi inşa etmiştir. 
Kentsel Etnografya’nın öncüsü Şikago Okulu'nu sadece kalitatif yöntemlerin uygulandığı 
bir yer olarak görmek yanlış olacaktır, çünkü bu okul aynı zamanda, toplumsal "anket 
araştırmalarının ve cemaat kapsamındaki istatistiki araştırmaların kullanılmasının, toplum-
sal alanların kantitatif haritalarının çıkarılmasının ve yerel cemaat defterlerinin yaratılması-
nın öncülüğünü yapmıştır (Marshall, 1999: 197). 

Bu anlamda her ne kadar görünmez kılındılarsa da suç sosyolojisi, gündelik hayat 
sosyolojisi, kent sosyolojisi, kentsel etnografya, şehir antropolojisi çalışmaları için ilham 
oldular. Şikago ekolü mensuplarının çalışmalarının teorik çıkarımları ve yöntemleri kent 
etnografyası çalışacaklar için tamamlanması gereken yönleri ile yol haritasıdır. Marshall 
(1999), kent sosyolojisi köklerini, bir yandan şehrin alanlarının (şehrin göbeğinden dış 
semtlere kadar halkalı bir daire halinde düzenlenmiş bir dizi bölge) haritasının çıkarılmasıy-
la betimleyici bir şekilde, öbür yandan şehrin büyümesi ve değişiminin dinamiğini açıkla-
maya çalışma temelinde kuramsal olarak önemli ölçüde bu gelenekten aldığını ifade eder. 
Kentsel etnografya ise grupların kent deneyimlerini ele alarak monografilerle kültürel 
kodlarının kentle etkileşimi üzerindeki etkiyi açıklamaya odaklanmıştır.  

Suttles (1976), ‘utanmaz eklektizm’ ve ‘metodolojik oportünizm’ etnografinin özellik-
lerini belirliyor diyerek, kentsel etnografların, sosyal bilimcinin kullanabileceği her tekniği, -
anketler, muhbirler, sayımlar, tarihi belgeler, doğrudan katılım, ilk elden gözlemler, betimle-
yici dilbilim, korelasyon teknikleri, psikolojik testler ve benzer pratikler olarak kullanmaya 
istekli olduklarını gösterdiklerini eleştirel tutumla ifade eder. Kentsel etnografya tarihi 
boyunca metodolojiye çok az dikkat edildiği bilinen bir gerçektir. Şikago monografları 
genel olarak herhangi bir yöntem tartışmasını ihmal ederken, karakteristik işlemlerinin bazı 
kanıtları, metinlerin kendisinden ve şu anki gibi mevcut kanıtlardan toplanabilir (Bulmer, 
1983: 116). 

Kentsel etnografyaya yönelik en ısrarcı eleştirilerden biri, tek bir vaka incelemesi te-
melinde geçerli genellemelerin yapılamayacağı yönündedir. Bazı yazarlar, etnografik araş-
tırmaların, özel vakaları anlamada derinliği ve incelik kazancını arttırmakta başarılı oldu-
ğunu itiraf edeceklerdir, ancak onlar da, kabul edilebilir bir sorunu temsil etme sorununu 
bulmaktadırlar (Jackson: 1985:170). Jackson bu noktada Bulmer’in (1983), gecekondu 
mahallesini klasik bir kentsel etnografya konusu yapan şey, sadece bir alan düzenlemesin-
de katılımcı gözlem tekniklerini mükemmelleştirmek değil, aynı zamanda rutin olarak 
kaydedilen malzemeye analitik gücünü veren sosyolojik prensiplere başvurması olduğu 
yönündeki açıklamasını detayları ile aktarırken yöntemin malzemeyi yorumlamak için 
yeterli olmadığına vurgu yaptığı gibi kentsel etnografya ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi de 
netleştirir.  

 
Sonuç 
 

Kentsel etnografya, metotları ve ölçme araçları alt disiplini olduğu sosyolojinin yanı 
sıra diğer sosyal bilimlerin yöntemlerini kentin karışık toplumsal konularını irdelemek 
üzere kullanmıştır. Bunu sonucunda ölçme araçlarının geçerlilik -güvenilirlik, standardi-
zasyon ve bulguların analizine imkan vermesi ölçeğinde eleştirilere uğramış olan kent 


