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Sanayi Devrimi’nden sonra başlayan hızlı gelişim trendi sonrasında, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 55’i şehirlerde
yaşamaktadır. 2050 yılında ise nüfusun yaklaşık % 70’inin şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda şehrin geleceğinin tartışılması aslında insanın geleceğinin ne olacağının
konuşulması anlamına gelmektedir.
“Geleceğin şehri” dendiğinde insanların aklına uzayda veya
yerin altında inşa edilecek şehirler gelmektedir. Oysa insanın
yaşama mekânı dün olduğu gibi yarın da yeryüzü olacaktır.
Bu durumda şehrin geleceğini planlarken dünyanın şartlarını, coğrafyasını, topografyasını göz önüne almak zorundayız.
İnsanın varlığının devamı dünyanın yaşanabilir bir yer olarak
kalmasına bağlı olduğuna göre, şehrin geleceğini planlarken
ilk ve öncelikli olarak tabiatın bozulmamasına dikkat etmek zorunda olduğumuz bir gerçektir.
Öte yandan şehir nüfusunun artması beraberinde birçok sosyal meseleyi de getirmiş, kent merkezli yeni toplumsal sorunlar
ortaya çıkmıştır. Şehrin geleceğine dair çok disiplinli yaklaşımlar aslında ortaya çıkan toplumsal sorunların kaynağını tespit
edip çözmeye yönelik çabalardır. Her bilimsel alan insanın karşı
karşıya kaldığı sorunları kendi açısından çözme çabasına girmiştir. Bu da şehrin salt bir mimari alan olmaktan çıkıp bütün
bilim dalları için uğraş alanı haline gelmesine yol açmıştır.
Esenler Şehir Düşünce Merkezi de bu anlayıştan hareket ederek şehrin geleceğini farklı disiplinler açısından ele alan çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi olan Geleceğin Şehri Sempozyumu farklı disiplinlerden birçok bilim adamını bir araya
getirmiş ve kıymetli fikirlerinden istifade etmek istemiştir.

Modernitenin ortaya çıkardığı sorunları aşma çabasının ifadesi
olan kentin geleceğinin tartışılması bir anlamda postmodern
arayış olarak da tanımlanabilir. Bu arayışta insan aşağıdaki çözümlere ulaşmanın çabası içerisindedir:
1.

İnsanlık, özellikle de kentsel toplum modernitenin kendisini sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için yeniden toprakla buluşmanın çarelerini aramaktadır.

2.

Şehrin yalnızlaştırdığı insan “ben” merkezlilikten sıyrılıp
“biz” merkezli bir anlayışa yönelerek yeniden toplumun bir
parçası olma çabası içindedir.

3.

Bu iki çözüm arayışının yanında aynı zamanda modern
çağın hayatı kolaylaştırıcı imkânlarından da faydalanmaya
devam etmek istiyor.

Sempozyumda sunulan tebliğlerden de anlaşılacağı gibi, şehrin geleceğini çok farklı açılardan düşünmek ve sorunlara farklı
pencerelerden çözümler üretmek gerekmektedir. Herkes için
bir yer olan ve farklı anlamlar ifade eden şehirlerimizde her sorun için de farklı çözümlerin bulunduğunu göz önüne alarak
geleceğin şehirlerini planlamalıyız. Unutulmamalıdır ki şehirlerimizde en önemli plan unsuru insandır ve her zaman öyle
kalacaktır. Bu durumda çağın imkânlarını bünyesinde taşıyan
ancak fıtratı da gözeten şehirler inşa etmek zorundayız.
Son derece önemli bir konunun bütün yönleriyle ele alındığı
Geleceğin Şehri çalışmamıza katılarak değerli fikirlerinden istifade etmemize imkân veren kıymetli Başbakanımız Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu’na ve çalışmaya katkı veren tüm akademisyen ve yazarlara teşekkür ediyorum.
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Geleceğin Şehrinde Yönetim

Başbakan

Bir topluluk bir yerde süreklilik halinde bir kültürü idrak ettiği, oluşturduğu, geliştirdiği ve
aktardığı zaman, tarih o milleti, o topluluğu özne yapar.
Şehirleri şehir yapan, şehirleri kalıcı kılan; Rabbin lütfu olan mekânı en doğru yerde tespit
edip, orada mekânla buluşan, uyumlu bir şekilde mekânla teşekkül eden bir yapı olmasıdır.
Mekân “kevn”den gelir; oluştan, olmaktan. Aynen; insanın var oluşuyla mekânın var oluşu
arasındaki ilişkinin, şehrin var oluşuyla alâkası gibi. Bütün kadim kültürler bu anlamda
mekânla insanın buluştuğu yerde var oluşun idrak ve tarihe yansıması anlamında şehirleri kurmuşlardır.
Zamana geleceğim…
Zamanda özellikle şehirlerin tarihi akışı bakımından, tarihi silsile içinde oluşumu ve gelişimi bakımından üç evre olduğunu düşünüyorum. Kadim, modernite ve küreselleşme.
“Şehrin geleceği” dediğimizde, aslında bu üçü arasındaki sürekliliği nasıl anladığımızı, nasıl yorumlamaya çalıştığımızı da ifade etmeye gayret ettiğimizi düşünüyorum. Ama önce
mekânla ilgili boyutu ve kadimle ilgili yaklaşımı ele almakta fayda var. Bu çerçevede tam
da İstanbul’da, İstanbul’u ele almakta fayda var.
Rabbim bizi, birçok güzel ve büyük şehri görme imkânına sahip kıldı. Baktığımızda; aslında kadim şehirlerin ve kökü derinlemesine bir kültüre dayanan şehirler; mekânla en
doğru yerde buluşulan bir imar faaliyeti, bir ûmran, bütün bunların oluşumu da - İbn-i
Haldun’u ve Cemil Meriç üstadımızı rahmetle anıyorum - bir mekânda teşekkül, tecessüm etmeyle ilgilidir.
İstanbul’a en son geleceğim… Bütün güzel şehirlere bakın, büyüleyici güzellikler; doğal
mekân ile ûmran içinde oluşan şehir mekânı arasında kurulan uyumlu ilişkide görülür.
*

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Geleceğin Şehri Sempozyumu gala yemeğinde yaptığı konuşmanın
kendileri tarafından düzenlenmiş halidir.
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Geleceğin Şehri
Medeniyet Kuran Şehirlerden
Doğacaktır*

Hepsi de anasır-ı erbaa ile bir şekilde ilişkilidir. Su, hava, toprak ve ateş.
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Şimdi hepimizin çok sevdiği ve tarihin en görkemli şehri olan ve bütün metafiziğin derunî bir şekilde kendisinde tecelli ettiği Kudüs’e baktığınızda; Zeytin Dağı’nın karşısında,
vadiden akan suyla dağın eteğinde, o şehri bütün ihtişamıyla, derinliğiyle görürsünüz,
idrak edersiniz.
Ben şehirlerin gerçek ruhunun ancak ve ancak ortalıktan el ayak çekildiğinde, güneş batarken, gece yarısı ya da sabah güneş doğarken görülebileceğini hissederim. 1983 yılında
Kudüs’e ilk gittiğimde bütün bir gece Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e baktığımda Mescid-i Aksa’ya, gözümü hiçbir zaman bir daha ayırmamacasına bir güzelliği temaşa ettiğim hissiyle
ayrılamamıştım. Bütün bir gece neredeyse Zeytin Dağı’nda kaldım. Kudüs’ün içine girdiğinizde, orası bir güzelliktir, Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e baktığınızda başka bir güzelliktir.
Mescid-i Aksa’da ve kadim Kudüs’te sabahı idrak edip güneşi gördüğünüzde, bir başka
güzelliktir, güneş batarken bir başka güzellik.
Toprak tepe Mescid-i Aksa; hava, toprak, su ve ateşin buluştuğu, güneşle buluştuğu, neredeyse dans ettiği, bir şekilde bir uyum içinde olduğu bir mekânı size yansıtır.
Ya da Amasya’ya gidin daha küçük ölçekli bir şehir olmakla birlikte Yeşilırmak’ın suyunun
toprağa temasının ve toprağın kenarındaki yalı evlerinin ûmran ile o toprakla buluşmasına bakın. Bu sizde; “İşte mekân, şehrin doğacağı yer tam da burası, doğru yer seçilmiş”
hissini uyandırır.
Veya Mezopotamya’nın en güzel şehirlerinden biri Mardin’imize gittiğinizde, tepeyle
yine önünde ufuk gibi, neredeyse gece Mardin’den Mezopotamya’ya doğru baktığınızda engin bir ufka doğru gözünüzü kapattığınızda, orası size bir deniz hissi verir, o dümdüzlüğüyle yine benzer hislerle dolarsınız. Şehir, tam da orada kurulmalıydı ve orada da
kurulmuştur. Kızıltepe’den, ovadan Mardin’e baktığınızda evler ve mekân öylesine bir bütünleşiklik hissi verir ki… Ûmran orada mekânla uyum içinde birleşmiş, bütünleşmiştir.
Van’a gidin ya da… Van Tepesi’nden, kadim Van’dan Süphan Dağına doğru baktığınızda
önünüzde Van Gölü, karşınızda Süphan Dağı, hava, havayla bütünleşen, gökle bütünleşen bir toprak, onunla baktığınızda ufukta derinlemesine buluşan su ve güneş; bilhassa
da batarken… O gurup vaktinde güneş, ateşi temsilen oradadır. Bunun onlarca örneklerini görebilirsiniz.
Mekânla sağlam bir bütünlük kurmamış olan ve mekânda ortaya çıkan - biraz önce Tevfik
Bey’in zikrettiği - doğal estetiği, insanî estetikle buluşturmamış olan bir şehir, şehir niteliği kazanamaz. Bence bunun en güzel misâli de, İstanbul’umuzdur. Hiçbir yerde su ile
toprağın böylesine iç içe geçtiği, Boğaz ve Haliç üzerinden böylesine güzel buluştuğu
bir mekân yoktur. Sadece tevafuk değil, güzel mekân seçmenin örneği olarak, Roma da
7 tepe üzerindedir, İstanbul da 7 tepe üzerindedir. Ecdat her birini kubbelerle, tepeyle o

Şehir, sadece değişik inşa malzemeleriyle, bugün beton, geçmişte taş veya başka bir şey,
değişik inşa malzemeleriyle rastgele düzenlenmiş bir mekân değildir. “Kevn” ile yani oluş
ile “kün” ile ol emriyle o mekânı inşa eden zihnin varoluşsal arka planı arasında bir irtibat
yoksa şehir de olmaz.
Bunun onlarca örneğini şimdi verebilirim. Nereye giderseniz, hangi kadim şehre giderseniz gidin bunu görürsünüz. Meselâ, Granada böyledir. Dün ben Üsküp’teydim. Bizim
Üsküp’ümüzde; Yahya Kemal’in Üsküp’ünde ve bizim kurduğumuz Üsküp’te. Sabaha karşı
Edirne’ye geldim, şimdi akşam İstanbul’dayım, gece de inşallah Ankara’da olacağım. Bu
dört şehre de baktığınızda, özellikle Üsküp’ün, İstanbul’un, Edirne’nin, Üsküp-Edirne bağlantısını kurduğunuzda şehrin bu sefer tarihi boyutuna gelirsiniz. Ama önce o mekânın
sağlam bir yapıyla inşa edilmiş olması, yani doğru yerde, doğru doğal estetik üzerinde
inşa edilmiş, imar edilmiş olması önemli.
Kadim şehir, buna dikkat ederdi. Kadim şehirde metafizik ile fizik buluşurdu, her tepede
veya mekânda, oranın metafizik önderleri, öncüleri anılırdı. Aynı şekilde fizikî mekân ile
estetik mekân arasında bir uyum olurdu. Uyumdu kadim şehrin esası. Hemen hemen her
medeniyette de bunu görürsünüz, bu arayışı görürsünüz.
Şimdi mekânla bu ilişkiyi kuran insan, bunu sürdürme arzusu içine girdiğinde; insan,
tarihsel değişimle onu buluşturma ihtiyacı hisseder. Nitekim; bizim şehirlerimiz ve bütün diğer şehirler, kadimden aldıkları birikimle, moderniteyle yüzleştiler ve bazı yerlerde
bir dönüşüm, bazı yerlerde bir yıkım, bazı yerlerde bir tasfiye niteliğinde gerçekten bu
mekânla şehrin buluşması, fizikî mekânla buluşmasının, o uyumun tahribe uğradığı anlar
oldu.
Şimdi baktığımızda doğu ve batı şehirlerine Asya, Afrika, Avrupa, Amerika şehirlerine,
öyle şehirler vardır ki kadimi var, moderniteyi doyasıya veya bütün meydan okumalarıyla
yaşamış ve küreselleşme içinde çizgisinde devam ediyor.
Bunun çarpıcı örneklerinden biri İstanbul, buna geleceğim.
Bazı şehirler de vardır ki; kadimi var ama moderniteyi yaşamamış. İşte biraz önce zikrettiğim Granada ya da Kurtuba’ya gittiğinizde ya da kadim bazı şehirlere gittiğinizde,
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Haliç’in, Boğaz’ın; etrafında yalılar ve diğer mekânlarla oluşan ûmranı ise o mekânda suyla toprağın buluşmasıdır. İşte onun için İstanbul’un Mihrimah Sultan Camileriyle gurup
ve şafak vaktinde güneşle buluşması Mimar Sinan’ın zihninde anasır-ı erbaa’nın biraraya
gelmesi demektir; işte şehir budur.
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kubbe arasında kurduğu irtibatla dönüştürmüştür, o andan itibaren tepelerin gökyüzüyle buluşması toprakla havanın buluşmasıdır. İşte bu bütünleşiklik sağlanamadığında da o
yer şehir niteliği kazanamaz, hele hele kadim şehir niteliği hiç kazanamaz.

modernitenin etkisinin sınırlı düzeyde kaldığını görürsünüz. Bu şehirler bir açık müze gibi
muhafaza edilebilir, ama canlılığını koruması açısından birtakım zorluklarla karşılaşır.
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Geleceğin şehri dediğinizde bu şehirleri olduğu gibi ve o uyumla birlikte muhafaza etmek, üzerimize tarihi bir borç gibidir. Bazı şehirler vardır ki ben bunlara “şehir” derken çok
dikkatle diyorum, kadimi yoktur modernitesi vardır ve küreselleşmeye doğru gider, New
York gibi… New York’un kadimi yoktur.
Preston’daki bir konferansta, şehirler üzerine konuştuğumda şunu söyledim: “Bizim en
yeni şehrimiz Nevşehir, yani adıyla kastediyorum, yoksa kadim kökenleri var, sizin yeni
şehriniz olan New York’tan binlerce yıl daha eskidir. Bu, şunu gösterir: Şimdi New York’a
gittiğinizde görkemiyle sizi büyüler. Her yerde muhteşem gökdelenleriyle etkilememesi
mümkün değil. Ama dışarıdan baktığınızda, aslında New York’un da fiziki mekânı bir şehrin oluşumu için toprakla suyun yakınlaştığı bir yer gibi görünür ama bataklıktır vaktinde.
Şimdi niye New York’u örnek verdim? Çünkü modernite ve geleceğin şehri diye düşünüldüğünde genellikle Manhattan’ın gökdelenleri akla gelir. Zinhar bunun akla gelmemesini vurgulamak için söylüyorum.”
Eğer New York sokaklarında yürürseniz şehre nüfuz edemezseniz, şehir size nüfuz edemez. Bir büyük tünelin içinde kaybolursunuz adeta. Sizi ezen koridorlarda, labirentlerde
yürüyor hissine kapılırsınız. Ne sizi, kendi varoluşunuza davet eder, Mardin gibi ya da Kudüs gibi; ne de siz onun kevnine, var oluşuna nüfuz edebilirsiniz.
Şehir size dokunmaz, siz şehre dokunamazsınız. Çünkü modernitede uyum yerine fonksiyonellik öne çıkmıştır. İşlevsel olarak doğru olan şey, şehir için de doğru gibi gözükür.
Modernite aynı zamanda sosyo ekonomik gerçeklik itibariyle sınıfsal bir dönemi de yansıttığı için burjuvaziyle belli bir sınıfsal arka planı ve şehrin varoşlarıyla şehrin merkezi,
yani şehri kuran burjuva ile varoşlardaki onun eski tabiriyle köleleri ya da emekçileri - nasıl
tanımlarsanız tanımlayın - ayrı iki dünyada yaşar.
Harlem ile Manhattan örneği…
Harlem’e ilk kez 1982 yılında gittim, Manhattan’dan, yani New York’un içinden Harlem’e
doğru gittiğimde daha metroya girer girmez belli bir noktadan sonra bütün beyazların el
etek çektiği, zencilerin dünyasının başladığı ve iki dünyanın birbirine geçmeden yaşadığı
iki ayrı âlemi gördüm; görürsünüz. Meselâ bu, İstanbul’un tarihinde, bizim İstanbul’umuzda hiç olmamıştır. Hiçbir zaman böyle sınıfsal bir yapı üzerinde şehir insanları katmanlaştırmamış, insanları ayırmamış, insanlar arasında duvar kurmamıştır. Avrupa şehirleriyle
bizim şehirlerimiz arasındaki fark bu. Bütün Avrupa şehirlerinde gettolar vardır. Venedik,
o güzel Venedik ki, şehir kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil eder. İlk getto orada
doğdu. Yine bir ziyaretimde gettoya gittiğimde o duvarların arkasında nasıl bir ayrımcı ve
ayrıştırıcı kültür olduğunu görmüştüm.

Şimdi bizim şehirlerimiz üzerine düşünürken modernleşme, çağdaşlaşma adına şehirlerimizde yeni New York’lar kurma hevesini taşımamamız lazım. Bizim buna ihtiyacımız yok.
Biz zaten öylesine bir şehir kültürün devralmışız ki o şehir kültürü ancak ve ancak köklü
medeniyetlerin olduğu diyarlarda o söz konusu olur.
Belki iddialı bir biçimde olacak ama yine de söylemek istiyorum: O, Preston’da verdiğim
konferansta - 2002 yılında - zikretmiştim: “Bin yılı devirmemiş olan şehir gerçek anlamda
bir mekân, gerçek anlamda tarihin testinden geçmiş bir şehir değildir. Tarihin testinden
geçebilmek için bir 1000 yılı görmek lazım. Bu devlet gelenekleri için de geçerlidir ama
özellikle de şehir için geçerlidir. İnsanları büyüleyen öylesine şehirler doğmuştur ama bir
müddet sonra bunların eserlerini görmedik.”
Şu günlerde; şehir üzerinde yapmaya çalıştığım ve bu yoğun tempoda bir türlü nihayete
erdiremediğim son birtakım düzeltmelerini ve tashihlerini gözden geçirdiğim bir çalışmada, medeniyet ve şehir arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışıyorum. Medeniyet kuran
şehirler; ki Medine’dir, Roma’dır. Medeniyet tarafından kurulan şehirler; Bağdat’tır, İstanbul’dur, bir de medeniyetler tarafından dönüştürülen şehirler; yine Bağdat’tır, Kurtuba’dır,
Granada’dır, Paris’tir. Ama medeniyet tarafından dönüştürülen, farklı medeniyetleri yaşamış ve bütün dediğim süreçleri adım adım görmüş - kadimi, moderniteyi, küreselleşmeyi
- şehirler, işte bu şehirler insanlığın geleceğini şekillendirecek, insanlığın geleceğine ufuk
çizecek şehirlerdir. Eğer doğru bir dönüşümü kendi içinde yaşamışsa, geleceğin şehirleri
yine buralarda doğacaktır. Ve gelecekte devletler üst yapılar olarak gittikçe belli esneklik
içinde önemlerini kaybederken şehirleri olan devletler güçlü olacaktır. Şehrini koruyamamış devletler güç kaybedecekler. Şehrini bir anlamda yenilemiş, ama süreklilik içinde
şehir kültürünü korumuş devletler, ülkeler yükselmeye devam edecekler. Ama kendi şehirlerini tasfiye edenler, kendi şehirlerinin ruhuna nüfuz edemeyenler kültürel süreklilikle-
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Onun için New York eğer modern şehrin bir modeli ise - burada dikkât ederseniz, Batı ve
Doğu ayrımı yapmadan söylüyorum – bu modern şehirde; ne Roma’daki, ne Medine’deki,
ne Kudüs’teki mekânla, 7 tepeyle, tepelerle, anasır-ı erbaa’yla sizi buluşturan bir çizgi yoktur, fark edemezsiniz. Toprağı hissetmezsiniz, göğü labirentlerin içinde yukarıya kafanızı
kaldırdığınız zaman görürsünüz, havayı ise bir caddeden diğerine, o ızgara şehir modeli
olduğu için geçtiği zaman esen rüzgârla hissedersiniz.
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Bizim özellikle de kadim şehirlerimizde getto da yoktur, varoş da yoktur. Uyum olan yerde insanların birbirine geçmesi, birbirini selâmlaması gereken alanlarda ne binalar insanı boğmalı, ne insanlar birbirlerini dışlamalı. Şimdi bunu, sadece kadimi yüceltmek için
söylemiyorum. Moderniteye geçişte neleri kaybettiğimizi fark etmemiz için ve sadece
fonksiyonellik üzerinde, sadece insanların belli mekânlara yerleştirilmesi ve bir şekilde
dört duvar arasına sokulması şeklinde şehirciliği düşünmememiz gerektiğini vurgulamak
için söylüyorum.
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rini kaybedecek, şehirlerini hayatiyet taşıyan uzuvlar haline dönüştürememiş olan ülkeler,
devletler de bir müddet sonra etkilerini kaybedecekler.
Şehirlerimiz ne salt müze gibidir, ama ne de her an her şekilde yeniden şekillendirilebilecek puzzle gibi oyuncaklardır. “Şöyle bir kentsel dönüşüm yapalım, bakalım kâğıt üzerinde nasıl oluyor? Sonra onu şuraya koyalım, şurada şunu yapalım, buraya şunu inşa edelim”
diyerek mekanik bir şekilde şehre baktığınızda, hani çocukların eline verilen oyuncakların
birbirine geçmesi gibi, işte o andan itibaren şehri anlamamışsınız demektir.
Şehri siz şekillendiremezsiniz. Şehri, şekillenmiş kültürü olan şehri, siz idrak edersiniz ve
onunla birlikte kendi ruhunuzu şekillendirdikçe şehir sizinle birlikte şekillenir. Ama şimdi
maalesef öyle uygulamalar yaşandı ki, yine Turgut Cansever Hoca’yı rahmetle anıyorum.
İstanbul’un ortasından açılan o bulvarların kaç mescide, kaç külliyeye, kaç camiye mâlolduğunu hepimiz biliriz. O acaba modernleşme miydi, modernite ve birbirine bakan evlerin yerine o bulvarlar üzerinde caddelere bakan apartmanların doğması, işlevsel olarak
o bulvarlarla bir bütünlük arz edebilir ama insanla bütünlük arz edemedi, bir türlü, arz
edemedi.
Ben, tam o geçiş sırasında İstanbul’a ailemle gelmiştim ve Fatih’te o güzelim konakların,
evlerin, birbirine bakan bahçeli ve iç içe geçmiş evlerin yerini yavaş yavaş “modernleşme”
adına apartmanların almasından sonra komşuluk ilişkilerin nasıl bir sosyolojik değişime
uğradığını bizzat gözledim. O eski, tarihî, ahşap evlerin içinde oyunlar oynardık. Orada
oyun oynamak bile güzeldi, ama yıkılmak üzereydiler hepsi. Ama apartman binalara girdiğimizde daha mekanik, daha fonksiyonel, ama daha az organik, daha az uyumlu, daha
az insanî bir çevreye girdiğimizi hissederdik.
Ben bunun “Newtonyan mekanik”le de doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum zihinsel anlamda. İnsan düşüncesinin, felsefi düşüncesinin organik bütünlükten mekanik yapılanmaya geçişiyle şehirde modernite; bize; ne feodalitesi, ne de burjuvazisi olan bizim
kültürümüze neredeyse bir aktarım şeklinde taşındı. Bahçelievler, Bağcılar, Esenler’de 70’li yıllarda gittiğim için biliyorum - oraların dönüşümünde tabiri caizse kendi varoşlarımızı nasıl oluşturduğumuzu yaşadık.
Bu ıstırap verici bir süreçti.
Bugün şehirciliğimizin ve İstanbul’umuz başta olmak üzere ve öncelikle de İstanbul olmak üzere yaşadığımız bu tarihi serüveni anlamamız lazım. Kadimi koruyamazsak, o kadimdeki şehir kültürünü yeni inşa malzemeleriyle, ama eskimeyen bir ruhla yeniden inşa
edemezsek, işte o zaman ûmranımızı kaybetmiş oluruz. Belki kentler; altını çiziyorum,
şehir demiyorum kentler yaşar ama şehirler ve ûmran ruhunu kaybeder.
Bugün Edirne’deydik. Bir Mescid-i Aksa, bir Tac Mahal, bir de Selimîye. Saatlerce bakın,
ne kadar bakarsanız bakın tek bir aykırılık göremezsiniz. “Şu şununla uyumsuz” diyebi-

Eğer İstanbul’da aynı Selimîye’yi yapmış olsaydı, birçok güzel siluet içinde, birçok benzer
ve harika yapının içinde belki karşılaştırma olacak ve Edirne’deki o simetriyi, o ahengi
tek başına inşa etmek mümkün olmayabilecekti. Süleymanîye’nin Ayasofya’yla yan yana
durmasının ikisinde de gözünüzde ve ruhunuzda uyandırdığı etki gibi. Ama Edirne’ye
giderseniz, sadece Selimiye vardır ve her şey Selimiye’ye ayarlıdır.
Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Bir yerde doğru olan bir şey başka yerde doğru
olmaz. Mekân, Rabbimiz tarafından çeşitlendirilmiş bir yapıda ortaya konduğu için, tek
düze olmadığı için tek düze şehir, tek düze mekanik bir yapı olmaz; moderniteyle aramızdaki fark bu. Modern, tekdüzeleştirir ve - aynen siyasal hayatta herkesi bir şeye bir yekûn
içinde yazılıp çizilmek anlamında bir sıraya dizmesi gibi - şehri de sıraya dizer. Bulvar çizer,
mekanikleştirir ve beklenir ve istenir ki o modern şehir her yerde tekrar tekrar üretilsin.
New York olduğu için Singapur ve Hong Kong vardır. New York olmasaydı Singapur da bir
tür bataklıktır, orada o yapı olmazdı.
Modernleşmek, New York’u tekrar etmek anlamına gelmez. Modernleşmek, Napolyon
Parisi’nin benzeri bulvarlar açarak şehirleri tekdüzeleştirmek anlamına da gelmez. Biz
bunları idrak ettiğimizde maalesef şehrimizin ve ûmranımızın büyük bir kısmını kaybetmiştik. Şimdi aynı şekilde, Cumhuriyet dönemi okulların yapımına bakın. Mimar Kemalettin ve onun dönemindeki ilk Cumhuriyeti kastetmiyorum. 50’li, 60’lı yıllardan itibaren
kamu binaların yapımına bakın tekdüzedir, sanki modern bina hep böyle olur; Kars’ta da
öyle olur, Mardin’de de öyle olur, Konya’da da, İstanbul’da da. İklim farkı yok, mekân algısı
yok, “Acaba bu malzeme burada gider mi? Olur mu?”, sorusu yok. Vereceksiniz ihaleyi,
yapacaksınız şu kadar okul ve bir bakarsınız bir müddet sonra Kars’taki o güzelim taş
binaların yanına son derece anlamsız betonlardan oluşan okullar, kamu binaları yapılır
ya da Selçuklu mimarisinin yanına o güzel estetik içinde bir bakarsınız dikdörtgen ve her
şeyiyle sadece çizimlerle üzerinde şekillenmiş eserler ortaya çıkar.
Bütün bu tecrübe üzerinde bizim yapmamız gereken geleceğin şehri dediğimiz şey için

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Sorulması gereken bir soru. Niye Kanunî Sultan Süleyman, Süleymanîye’yi yaptı da yani
onun döneminde, tam da Osmanlı’nın zirvesi olan aynı dönemde böyle Mimar Sinan bir
büyük estetik mucizeyi yapmak için neden Edirne’yi tercih etti ya da Sultan Selim Edirne’yi neden tercih etti? Benim kanaatim, aynen Tac Mahal’in Delhi’de değil de Agra’da
olması gibi. İstedi ki; tarihten gelen birçok eserle iç içe olmak hasebiyle o eserlerden biri
olan bir eser değil, yapıldığında şehre kimlik veren ve onun dışındaki her eserin gözünüzün dışarıda kalacağı bir eser ortaya koysun. Onun için Edirne’yi seçti.
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leceğiniz ya da gözünüzü yoran bir şey bulamazsınız. Görkem değil Selimiye’de olan,
Selimiye’de olan başka bir şey. Görkem büyüklükle alakalı bir şey, orada derunîlik var ve
sizin ruhunuza hissettirir bunu. Öyle bir simetri var ki, Tac Mahal’de gördüğünüz tarzda,
öyle bir ahenk var ki, nereden bakarsanız bakın size sadece dinlenme hissi verir.
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önce şehir olmak lazım. Gelecek sahibi olmak için önce şehir olmak lazım. Şehri idrak
lazım, şehri idrak etmek için çevreyi, mekânı idrak edeceksiniz. O mekânda gözünüze rahatsızlık verecek hiçbir şey yapmayacaksınız. Ki bu eski kültürde vardı; benim doğduğum
köy, kasaba, yani Taşkent nihayet çok büyük bir şehir değil, Alanya-Konya yolu üzerinde
küçük ölçekli bir kasaba. Ama çok yamaçta ve dağın zirvesinde olduğu için birbirinin
görüş açısını engelleyen iki ev dahi yoktu. İnsanlar orada bir metrekareye bile ihtiyaç
hissederler. Ama o insanlar, hani üniversite bitirmemişler, mimarlık-inşaat okumamışlar,
ama bir şeyi biliyorlar: “Komşunun hukukuna müdahil olmayacaksın, onun görüntüsünü kapatmayacaksın.” Bizim evin damı başka bir evin bahçesi gibiydi. Bu, organik bir ilişkiydi. Köylerde, kasabalarda yaşattığımız bu kültürü şehirlerimizde ve bu büyük ûnvanlı
diplomaları aldıktan sonra niye yaşatamıyoruz? Neden adeta alabildiğine bir rekabetle
yanımızdaki komşunun yanında ne kadar daha büyük, ne kadar onu bastıracak bir bina
yaparsak, sanki o kadar kudretliymişiz gibi bir anlam yüklüyoruz bu inşa işlerine?
İstanbul’a geleceğimi söylemiştim.
Ben İstanbul’un “örnek şehir” olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan: “Örnek” derken, bunu
sadece pozitif anlamda söylemiyorum. Evet, her açıdan güzeldir İstanbul ama esas kadimden moderniteye, moderniteden küreselleşmeye geçişin imtihan yeridir İstanbul.
İstanbul’un ölçeğinde, büyüklükte, yani 15 milyonu aşmış dünyada hiçbir şehir yoktur
İstanbul kadar kadimi olmuş olsun. Yani Mexico City mi dünyanın en büyük şehri? İspanyol işgalciler eski kadim kültürün şehrini tasfiye ettiler, yok ettiler, onun yerine kurdular bu
şehri. Sao Paulo mu? Yok, hiçbir şehir yok. İstanbul kadar nüfusu bu ölçüde büyük olup
da bu kadar kadim kültürün mirasını barındıran ve eskiye giden bir başka ikinci şehir yok.
Moderniteyle bu kadar yıpratılmış bir başka ikinci şehir yine yok.
Çocukluğumda beni en fazla tarih bilincine sevk eden şey, Fatih’te oturduğumuz dönemde Fatih’ten çıkıp bütün bir Divan Yolu üzerinden babamın dükkânına ve sonra okuluma
gitmekti. Ya da tersinden Divan Yolu’ndan sahaflara gelmek, Süleymaniye’ye yürümek,
Vefa’dan Zeyrek’e geçmek. Şimdi o dönemde bile bu yaşanıyordu 60’lı yıllarda, bunu hissedebiliyordunuz. Ama bir baktık, Vefa’yla Zeyrek iki komşuyken, aradan öyle bir yol geçti
ki, iki yaka gibi oldular, aradan sanki Boğaz geçmiş gibi, ulaşmak mümkün değil.
Bunları, modern gelişimi tenkit etmek için söylemiyorum. Ama aynı İstanbul’un 19. Yüzyıldaki imar faaliyetine bakın, daha eskilere, ilk yıllara bakın. Boğaz’da, Boğaz’daki cami
kültürünün gelişmesinde İstanbul’daki İslâmî hayat üç önemli imar faaliyeti yaşadı. Bir;
fetihten hemen sonra yaşanan imar ki, Sur içindeki dönüşüm, hiç rahatsız etmeden Ayasofya’dan Süleymaniye’ye geçmek ve sonrasında iki kanatta Eyüp’te ve Üsküdar’da iki
tane model İslâm şehri kurmak ve bunun geliştirdiği bir havza. Sonra, 19. yüzyılda yine
o kadar güzel ve ortak ölçekli diyeyim camilerle Boğaz’a doğru şehir yayılırken, inci gibi
dizilmiş camiler inşa oldu. O manzara; yani Ortaköy, Dolmabahçe, Bebek, Beylerbeyi kar-

şılıklı olarak, Karadeniz’den gelirken o camilerle yavaş yavaş büyüyerek sizi Ayasofya’ya
ve Süleymaniye’ye hazırlar. Mütevazı bir şekilde yükselir ve sizi şehre yavaş yavaş hazırlar.
Peki 60’lı, 70’li yıllardan sonraki cami mimarîmiz acaba bunu sağlayabildi mi? İstanbul’daki cami mimarîsi, acaba Yedi Tepe’deki, Sur içindeki o mimarînin yanında mütevazı, ama
aynı zamanda gözü yormayan bir bütünlük arz edebildi mi?

İstanbul’u tekrar İsfahan gibi bir hale döndüremeyiz. Burası yaşayan bir şehir, durduramayız. Ama İstanbul’u İsfahan’ın özelliklerini muhafaza eden yerlerini, kültürünü, kadimini
öylesine bir koruma altına alırız ki bir tek çakıl taşının orada düşmesine rıza göstermeyiz.
Tarihin akışı şehirlere belli misyonlar yükler ve o andan itibaren siz o şehrin gidişini durduramazsınız ama en azından bazı şeyler yapabilirsiniz. Kadimi öyle bir muhafaza altına
alırız ve kadimden moderniteye geçerken yıpranan şehir dokularını öylesine bir gözden
geçiririz ki, pekçok şey telâfi olur. Şimdi tam da artık o moderniteyle dikilen apartmanların korozyon dönemi başladı, elden geçmesi zaten gerekiyor. Öylesine bir şehir kültürü
içinde bunu yapmaya gayret ederiz ki, İstanbul’un o köklü birikimini muhafaza etmekle
birlikte, İstanbul’un etrafında eğer küresel şehre girişin zaruri sonuçları olarak görülecek
değişimler yaşanacaksa, bunu da sağlayacak alt yapıyı o şehir dokusu içinde kurabiliriz.
Geleceğin şehrini tahayyül ederken, bunun illâ ve mutlaka dikey anlamda büyüyen ve
insan ruhunu sıkıntıya sokan, o ruhla yabancılaşan bir şehir olarak tahayyül etmememiz
lâzım. Hâttâ, bir şehrin geleceğini planlamakla bir ülkenin geleceğini planlamak arasındaki irtibatı da iyi görmek lâzım. Şehirler hinterlantlarıyla, arka bahçeleriyle, o şehre akan
insanla değişim yaşar. Eğer 50’li-60’lı yıllarda, Türkiye’deki sosyo ekonomik dönüşüm ve
köyden kente göç bu şekilde kontrolsüz ve tamamıyla kendi tesadüfîliği içinde gelişmemiş olsaydı ve bir göz, bir planlama, bir ûmran anlayışı Türkiye’nin bütününe bakıp her bir
şehri olduğu yerde muhafaza ederek, belli ölçeklerde şehirlerin büyüklüklerini tutabilmiş

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Kadimi moderniteyle ciddi şekilde - özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında – yıpratmış olmanın telafisini yapmak lâzım. Orada neler yapabileceğimiz konuşulacak elbette. Yaşayan
dokuyu değiştirmek mümkün değil. İstanbul’un farkı ve zorluğu burada. Diğer şehirler,
kadim eski kültür şehirleri, buna Kudüs de dahildir, İsfahan da dahildir. İsfahan moderniteyi yaşamadı, küresel bir şehir olma iddiası da şu an itibariyle yok. Ama İstanbul moderniteyi yoğun yaşadı, küresel bir şehir olma yolunda yaşayan bir yapı İstanbul, onu
durduramayız. Ama onu durdurmayacaksak, durduramayacaksak, İstanbul’a öyle bir
özen göstereceğiz ki! Her birimiz, zihnimizde İstanbul’un geleceğiyle ilgili titremeliyiz.
Gönlümüzün ve zihnimizin titremesi lâzım. Onu nasıl gelecek nesillere devredeceğimiz
konusunda bu özeni göstermek lazım. İsfahan’da o yapıyı muhafaza edersiniz, ki yeni bir
şey yapmanıza gerek yoktur, sosyal hayat onu zorlamaz.
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Bütün bunları düşünmek zorundayız.

olsaydı; İstanbul’u bugün daha az nüfusla ama yine aynı iddialarla geleceğe hazırlamamız mümkün olabilirdi.
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Ama bunlar artık maalesef geçmişin muhasebesine müteallik hususlar. Yapacak bir şey
yok.
Ülkemizin her yerinde, gittiğim her yerde; Amasya’da, Mardin’de Edirne’de gördüğüm
şu: Her bir şehrimizin, kendi doğal mekânı ve tarihi serüveni itibariyle özgün özellikleri
var. O özgün özelliklerini yok ederek şehirleri tekdüzeleştirmeden şehirlerin canlı organizmaları olarak varlıklarını devam ettirmelerinin doğal bir tarihi akış olduğu gerçeğini
göz ardı etmeden, kadim modernite küreselleşme çizgisinde yepyeni bir şehir idrakini
oluşturmamız, bu şehir idrakiyle biraz önce Mazhar Beyin bahsettiği, makalemde benim
vurgulamaya çalıştığım 15 sene önce, yok yaklaşık 20 sene önce 96’da “Medeniyetlerin
Ben-idraki”nde anlatmaya çalıştığım; kendi ben idrakimizle, kendi idrakimizle kendi var
oluşsal idrakimiz, bilincimiz ile mekânın idraki, zamanın ve şehrin idraki arasında anlamlı
bir köprü kurmak durumundayız.
Bu toplantıların, bu güzel faaliyetlerin böylesi bir idrakin oluşumuna zemin teşkil edeceğini ümit ediyorum.
Hiçbir zaman bu şehirlere yukarıdan, yani bir devlet otoritesi nazarıyla bakamayız. Aksine
şehirlerimizin karşısında mütevazı olmamız gerekir. Biraz önce zikredilen, İstanbul Ak Parti
bayram konuşmasında söylediğim gibi; ben hocalarımı sıralasam en büyük hocalarımın
arasına İstanbul’u yazardım. Hoca olmak, hocayla temasta olmak, illâ birbirini görerek
aynı sınıfta, salonda ders okumak anlamına gelmez. Şehir de size ders verir, öğretir. Benim
çok ders aldığım, sokağında yürürken insanlığı öğrendiğim, sokağında yürürken doğasını, mimarisi, estetiğini öğrendiğim, bütün güzel zevklerini öğrendiğim, tarihini öğrendiğim şehir İstanbul. Bu hemen her şehrimiz için geçerlidir. Kadim ve köklü bir şehirse
tam bir hocadır. Yeter ki biz talebe olduğumuzu bilelim, şehre hükmetmeye kalkmayalım,
şehirde otorite kullanmaya kalkmayalım.
Özellikle belediye başkanlarımız için söylüyorum; önce şehrin talebesi olalım, diz çökelim
şehrin önünde, özellikle İstanbul gibi bir şehrin….
Alalım meselâ - bir çağrı olarak bunu Esenler Belediyesi’nden başlatalım - bütün imar
dairelerini ve çalışan herkesi imar ve diğer birimlerde, İstanbul derslerine tabi tutalım ve
bu dersi de İstanbul sokaklarında yapalım, odalarda değil. Buradaki hocalarımızdan, - ki
yakından tanıdığım, saygı duyduğum ilim adamlarımız hepsi – onlarla İstanbul’u gezerek,
meclis üyelerimizle, diğer dairelerde çalışanlarımızla hizmet içi eğitimi gibi şehirlerimizi
dolaşalım.
Şehirden ders almayı öğreneceğiz. Mütevazı bir şekilde, şehrin önünde diz çökmeyi öğreneceğiz. Ondan sonra şehirde bir taşı bir taşa koyarken 10 kere, 5 kere değil 1000 kere

Bütün üniversitelerimize bulundukları şehrin pratik dersini, yani alanda ders uygulamasını yaptırmak lazım ki yeni nesiller bir şehir bilinciyle gelişsinler, gelecek perspektifini ona
göre inşa etsinler. Aksi takdirde gelecek perspektifinden kastedilen, yeni Manhattan’lar
kurmak gibi bir zihin olduğu zaman, biz dikey anlamda yükselirken derunî anlamda sığlaşırız, bütün derunîliğimizi kaybederiz.
Tarihin derinliğine gidemeyenler istikbalin geleceğini göremezler.
Bizim yapmamız gereken; bu kültürü, bu bilinci her bir İstanbullu’ya, her bir Amasyalı’ya, her bir Mardinli’ye, Bursalı’ya kazandırmaktır. Dün Üsküp’te modernite adına yapılan şeyleri gördüğümde hayretler içinde kaldım ve çok değerli dostum olan Makedonya
Cumhurbaşkanına da zarif bir şekilde izah etmeye çalıştım. O güzel Üsküp’te bunların, bu
değişimin her değişimin güzel olmadığını, bir değişimin güzel olması oradaki güzelliği
muhafaza etmesi gerektiğini ihsas ettirmeye çalıştım.
Evet, İstanbul dünyanın en çok turistinin, dünyada hava ulaşımının en yoğun aksının olduğu yer olacak, bundan kaçınamayız. İstanbul yaşayan küresel bir şehir ama aynı zamanda şehir kültürünün, o kadimin yaşadığı bir mekân da olacak.
Her bir şehrimize bu anlamda yeni bir mana ve ruh ile bakmak ama önce şehri değiştirmek yerine gözümüzü değiştirmek lâzım. Ona bakan gözü değiştirmek için de gönül
gözünün açık olması lazım.
Allah hepimize gönül gözü açıklığı versin, teşekkür ederim.
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O bakımdan üniversitelerimize - burada da Yıldız Teknik Üniversitesi’ne özellikle – büyük
görev düşüyor. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: Anadolu’da yeni kurduğumuz
üniversiteler maalesef bütün güzel özellikleri yanında bazen şehirlerden kopuk, o şehirden kopuk, o şehirden ders almayan bir yapıyla öğrencilerini mezun edip gönderiyor.
Ben Konya’da Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversitelerimize seslenerek söyledim; Konya’yı yaşamamış, yani Konya’da bulunup da Konya’nın şehrinden ders almamış öğrenciyi
mezun etmemek lâzım. Ama öyle oluyor ki kampusa geliyor, yurtta kalıyor, belki belli
saatlerde şehre gidiyor. Şehirle irtibat kurmadan, gerçek anlamda şehre dokunmadan,
şehirden ders almadan gidiyor.
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düşünürüz. Ve gözümüzden yavaş yavaş yanlış olan her şey görünmeye başlar.

Dr. Kadir Topbaş

•

“Proje geliştirme, borç yönetimi ve sektör finansmanını dâhil ederek alt ulusal yapılar
için teknik destek ve kapasite oluşturma çalışmalarını artırmak;”

•

“Uygun bir mali desantralizasyon oluşturmak”

•

“Ulusal düzeyde uygun bir mevzuat ortamı ve yasal ortam hazırlamak”

Muhakkaktır ki yeni gündem, yerel kamu idarelerinin etki alanlarında üretilen gelirlerin
bir kısmının şeffaf ve etkili bir yaklaşımla yerel kalkınma için seferber edilerek, yeniden
yatırıma dönüştürülmesini sağlayan mekanizmalara itimat etmelidir. Ulusal ve yerel
yönetimler iç kaynakların mobilizasyonu için beraber çalışmalı, uygun vergi ve tarifeler uygulamalı, bütçe yönetiminin etkinliğini artırmalı ve yenilikçi finansman modelleri
kullanmalıdır. Ancak yerel vergilendirme gerektiği kadar gelişememiş ve yerel yönetimlerin arazi bedellerindeki sermaye kazancının bir kısmı ile ekonomik faaliyetlere ilişkin
katma değerin elde edilmesini sağlayan şartlar karşılanmamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma
Finansmanı Uzmanları Hükümetlerarası Komitesi Raporu’nda teklif edildiği üzere “mali
desantralizasyon yerel yönetişimi güçlendirebilir ve kaynakların kullanımı için yerel mülkiyeti yaratabilir” Uzun vadeli finansman ayrı bir önem taşımaktadır. Bu, kentlerin ve yerel
yönetimlerin kendi hizmet ve altyapılarını geliştirme kapasitesini elde etmelerini sağlamaktadır. Kredilere ve mali piyasalara erişim, geçtiğimiz iki yüz yılda Batılı şehirler için en
önemli altyapı yatırımlarının bel kemiğini oluşturmuştur. Günümüzde, gelişmekte olan
ülkelerde sayıları gitgide artmakta olan şehirler, kredi ve bonolar vasıtasıyla hizmetlerini artırma gayretindedirler. Ancak kısıtlayıcı kurumsal çerçeveler, düşük kredi değerliği
ve yerel idareye ilişkin sınırlamalar, yerel yönetimlerin metropol alanlar ve büyük kentler
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı ile Küresel Görev Gücü bünyesinde bir araya
gelmiş olan yerel liderler olarak bizler, “Dönüştürücü Bir 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi
için Uygulama Araçları tartışmasına katkıda bulunma arzusundayız. Bugün, kalkınma hedeflerine ulaşılmasında büyük bir sorumluluğu bulunan bir yönetim düzeyi olarak, sizlere
bu sorumlulukları ele alan dünya çapındaki yüz binlerce yerel yönetimin kararlılığını sunmak istiyorum. Bizler, yoksulluğun azaltılması, refah ve sürdürülebilir kalkınma konularını
birleştirmenin bir yolu olduğuna inanıyoruz. Kalkınma Finansmanı Konferansının hazırlık sürecinin ortak kolaylaştırıcıları tarafından 23 Ocak 2015’te hazırlanan Ana Unsurlar
Raporu’ndaki bazı önemli konuların altını çizmeme izin veriniz. Burada “Şehirler gibi alt
ulusal yapıların, genellikle altyapı ve diğer alanlarda yatırım yapmak için yeterli kaynak ve
kapasiteye sahip olmadığı” vurgulanmaktadır. Politika tavsiyeleri ise daha önce üzerinde
durulan noktaları son derece iyi özetlemektedir:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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haricinde finansa erişimini güçleştirmektedir. Bunun yanında özel yatırımcılar ve bankacılık kurumları yerel yönetimlerden akıllıca bir finansman yönetimi, uzun vadeli istikrar
ve sürdürülebilir bir şekilde gelir üretilmesini beklemektedir. Yerel yönetimlerin kurumsal
kapasitelerinin artırılması, ulusal ve uluslararası gündemimizde öncelik sahibi olmalıdır.
Uluslararası ve bölgesel kalkınma bankaları, muhtelif bölgelerde kentsel temel hizmet
altyapılarının finanse edilmesinde hâlihazırda büyük rol oynamaktadır. Ancak bu kuruluşlar ekseriyetle ulusal hükümetlere ve özel sektöre kredi vermekte, yerel yönetimlere
nadiren doğrudan kredi sağlamaktadır. Altyapı ve temel hizmetlere yatırımları artırmak,
yerel yönetimlerin özel finansmana erişimini güçlendirmek ve döviz kuru riskini azaltmak
için makroekonomik denge de göz önünde bulundurularak yerel yönetimlere doğrudan
kredi imkânı sunulmalı ve kredi güvenilirliğini artırmaya yönelik yenilikçi seçenekler geliştirilmelidir. Altulusal yönetimlerin kredi güvenilirliğinin artırılması ve kolaylaştırılması
için belediyeye ait birtakım mali kurumların başarı öykülerine göz atılmalıdır. Uluslararası
kurumlar ve ortaklar; reformların desteklenmesinde, mali desantralizasyonun kuvvetlendirilmesinde, kamu-özel sektör ortaklığı için gerekli yasal çerçevenin yaratılmasında, yatırımcıların güvence altına alınmasında ve altulusal piyasaların kalkınmasında kritik bir rol
oynayabilirler. Resmi Kalkınma Yardımı bilhassa düşük gelirli ülkeler için temel altyapı ve
sosyal hizmet yatırımları alanlarında teşkil ettiği önemli rolü sürdürecektir. Ancak Resmi
Kalkınma Yardımı, kaynakların seferber edilmesi ve ulusal, yerel ve bölgesel finansmanın
dengelenmesini sağlayacak yerel çerçevelerin güçlenmesine de katkı sunmalıdır. İklim –
finans mekanizmaları yerel yönetimlerin dirençli altyapılara yatırım yapmaları için yerel
seviyede ulaşılabilir olmalıdır. Bu finansman potansiyelini kullanmak, fonların yerel yönetimlerin ihtiyaç ve kapasitelerine yönelik kullanımının teşvik edilmesi, güvence altına
alınması ve uygulanması için dünyanın birçok bölgesinde reformlar yapılması anlamına gelmektedir. Bunun yanında bilhassa iklim değişikliğinin azaltılmasına vesile olacak
temiz enerjinin kullanımının yanında risk ve tehlikeleri azaltacak dirençli altyapı inşası
konularında altulusal yönetimlerin teknolojiye erişimlerini arttırmalıyız. Veri eksikliklerini gidermeliyiz. Sonuçların ölçülebilmesini sağlayacak, kentsel ve bölgesel kalkınmanın
şehir ve yerel seviyede toplanabileceği ve ülke seviyesinde kümelenebileceği kalkınma
göstergeleri oluşturmalıyız. Veriler üzerine fikir birliği sağlamak ve toplanmalarına kaynak
ayırmak kamunun yararınadır. Yerel yönetimlerin ve kent idarecilerinin veriyi elde edebilme kapasitelerini artırmak elzemdir. Yerel katılımların nasıl ve ne zaman ulusal seviyede
kentsel kalkınma programlarına dahil edileceğini değerlendirecek çerçeveler geliştirilmelidir. Altulusal katmanların kurumsal ve finansal kapasitesini ele almak tanımladığımız
gündemin verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Sonuç olarak, alternatif kalkınma stratejilerinin başarısı, küresel ortaklığın kökten gözden geçirilmesine; hedefleri ve amaçları destekleyecek kurumsal ve mali çerçeveye bağlıdır. Bu yeni çerçeve, yeni paydaşları,
mevcut durumda ele alınmayan konuları ve düzenlemeleri içeren daha güçlü ve daha
demokratik bir uluslararası yönetişim yapısıyla desteklenmelidir. Bu bağlamda, altulusal
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yönetimlerin sorumlu yönetim katmanları olarak uluslararası politika üretmedeki rolünün açıkça tanınması, karar alma yetkisine sahip yerel ve bölgesel alanlar açması gereken gerçekçi bir gündemin tanımlanmasında önemli rol oynayacaktır. Yerelin, liderlerin,
vatandaşların ve paydaşların küresel problemlere çözüm üretme konusunda sahip olduğu potansiyel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşmada çok önemli bir noktaya
sahiptir. Bu anlamda şahsım ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarım adına başarılı,
güçlü ve kayda değer bir Habitat III Konferansının önemini yinelemek isterim. Zira bu
konferans yalnızca yeni kentsel gündemi belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda küresel
kalkınma gündeminde yerel ve altulusal yönetimlere de yeni bir rol atfedecektir.

Prof. Dr. İsmail Yüksek
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Saygıdeğer Başbakanım,

Değerli Öğretim Üyeleri,
Sayın Konuklar,
Değerli Basın Mensupları,
Üniversitemiz ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Geleceğin Şehri” temalı sempozyum vesilesiyle sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayım.
Tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Saygıdeğer Başbakanım,
Zat-ı alinizin, değerli zamanlarını ayırarak üniversitemizi teşrifleri bizleri gerçekten çok
mutlu etti.
Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz.
Değerli konuklar,
Şehirler, tabiattaki her nesne gibi “değişim” olgusundan bağımsız değildirler. Hayat, değişimle mümkündür. Şehirler, bir yandan insanı ve toplumu doğrudan ve dolaylı şekillerde
etkilerken, diğer taraftan da toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasal ve kültürel değişimlerden etkilenirler. Değişimin yönü ve gücü, o toplumun karakteristik özelliklerine ve ortam koşullarına göre şekillenir. Şehirlerdeki değişim de buna paralel olarak zamana ve
zemine göre farklılıklar göstermektedir.
Günümüzde küreselleşme döneminde hızlı değişim sürecinde şehirlerin algılanması ve
yorumlanması ciddi bir biçimde değişime uğramıştır. Kentsel politikalar, değişimin tam
odağında yer almaktadır. Kentlerin yönetimi, kentlerin fiziki gelişim yönünün belirlenmesi, kentlerdeki soysal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin yönlendirilmesi, kentsel refahın
artırılması, sürdürülebilir kentsel büyümenin sağlanması ve kente dair hemen her uygulama, yeni kavramların belirlediği yeni kentsel politikalar çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu durum, kenti, onun mekânını, içindekileri ve çevresindekileri anlama, açıklama ve bu
yolla kenti yeniden biçimlendirme çabasının bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
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Sayın Valim,

Bu yeni şehircilik anlayışı, yaşadığımız kentleri biçimlendiren faktörleri ve insanlara sunulan yeni yaşam ve yapı formatlarını çeşitlendirmekte ve çok boyutlu hale getirmektedir.
Bu durum, teknolojik gelişmelerin de ivme kazandırdığı bu dönüşümlere ayak uydurabilmek için ülkelerin, merkezi ve yerel yönetimlerin, mimarlık, planlama ve şehircilik alanlarında mevcut ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla yeni politikalar üretmesini kaçınılmaz
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kılmaktadır.
Değerli konuklar,
Bir şehrin yeniden oluşturulması, değerlendirilmesi, yaşanır kılınması ve kentin stratejik yönetim esaslarının belirlenmesinde kentsel politikalar büyük önem taşırlar. Çağdaş
kentsel politikaları ortak akılla ve katılımcı yönetimle belirlemek ve bunları elbirliğiyle
istikrarlı bir şekilde hayata geçirmek, bugünün kent yönetimlerinin ve kentlilerin temel
sorumluluğudur.
Sorunlara çözüm üretme ve karar vericilere fikir verme amacıyla gerçekleştirilen bu tür
organizasyonlarda ortaya çıkacak yeni düşünceler ve ürünlerin hem bilim dünyasına
hem de topluma olan katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Amacı, şehircilik konusunda yaşanmakta olan değişimin ve bu değişimin arkasında yatan dinamiklerin çözümlenmesi,
tartışılması, yeni bilgilerin ve bakış açılarının paylaşılması ve gelecekteki şehircilik anlayışına vurgu yapmak olarak tanımlanan sempozyumun alana ve tüm katılımcılara değer
katmasını temenni ediyorum.
Saygıdeğer Başbakanım,
Sempozyumu teşrifleriniz organizasyona büyük anlam ve değer katmıştır. Akademisyen
kimliğiniz ve yüksek vizyonunuz tüm üniversitelere büyük güç ve güven vermekte ve geleceğe daha umutla bakmamıza neden olmaktadır. Teşrifleriniz için en derin şükranlarımı
sunarım.
İyi bir Yıldız mezunu olan ve özellikle şehircilik konusunda önemli ve örnek çalışmalara
imza atan belediye başkanımız Sayın Tevfik Göksu’ya da çok teşekkür ederim.
Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen sempozyum düzenleme komitesine,
sempozyuma katılan ve destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.
Sempozyumun hayırlı olması dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı

Sayın Başbakanım,

Dünyayı bekleyen asıl tehlike, her bir medeniyetin sahip olduğu özgün miras çerçevesinde dünyaya açtığı pencerenin giderek kapanmasıdır.
‘Medeniyetlerin Ben İdraki’ adlı makalenizde zat-ı âlinizin de vurguladığı gibi batılı düşünce biçimi, evreni veya dünyadaki toplumsal değişimleri zaman ve mekândan bağımsız
bir şekilde hep kendi benliği ekseninde tanımlayıp konumlandırmıştır.
Bu durum, var olmanın doğal biçimi olan çeşitliliği, farklılığı giderek bertaraf etmekte ve
dünya tek tipleşmektedir. Bu değişim aynı zamanda mekânların da, şehirlerin de sahip
oldukları özgün kimliklerini kaybetmeleri anlamına gelmektedir.
Modernleşmenin bu ifsad edici değişim seyrini insanileştirmenin önemli mevzilerinden
birisi de şehirlerdir, mimaridir.
Modernleşmenin süper organik bir şekilde üretmiş olduğu evrensel-ilerici paradigma,
insanı da mekânı da dönüştürmektedir.
Sadece sahip olduğu inanca ilişkin var olan çekincelerimizden dolayı değil, aynı zamanda
insanlığı sürüklemiş olduğu yer bakımından da bugün egemen olan bu bilince karşı yeni
bir bilinç oluşturmayı kendimiz için temel bir varoluşsal amaç olarak görmeliyiz.
Ancak milletimizle ortak bir paydada buluşturmaktan uzak olan bu yapısal dönüşümün
ne yazık ki hem hukukileştirildiğini hem de toplumsal bir proje haline getirildiğini görmekteyiz.
Batı medeniyetinin “ben idrakini” kendi gelişim rotamızın temel yol haritası haline getirmemiz demek aslında Batının politik kamerasının konu mankeni olmamız demektir.
Oysa sahip olduğumuz değerler ve mirasımız, bizim nesne değil özne olmamızı hem
içermekte hem de bize emretmektedir.
Bu ideali yansıtabileceğimiz en kolay alan kentsel tasarımdır, mimaridir. Zira mimari, soyut olan estetik duyguyu somutlaştıran biricik alandır.
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Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisinin Batı düşünce tarzının, Batı epistemolojisi ekseninde şekillenen globalleşme ya da modernleşme olduğunu
bilmekteyiz.
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Muhterem hanımefendiler beyefendiler,

Vaktiyle bu coğrafyanın sahip olduğu temel değerleri bertaraf etmek için özel bir mekanizmanın, milli mimari komitesi adında bir yapının inşa edildiğini ve bu yapının da ilk
önce kişilerin geçmişle bağını kuran tüm yapıları yıkmakla işe başladığını görmekteyiz.
Yıkamadığı binaları da betondan modern bir gövde giydirmek sureti ile bertaraf ettiğini
görmekteyiz.
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Saygıdeğer Hocam;
Kentler, medeniyetlerin evidirler. Her bir kültürün kendi kimliğini yansıttığı bir “evi-kenti”
vardır.
Şehirler paradoksal bir biçimde hem modernleşmenin mekânıdırlar hem de insanı kadim
değerlerinden koparan modernleşmeye direnme alanlarıdırlar.
İnsanı merkeze koymayan bir şehirde yaşamak zorunda kalan bir insanın, içinde yaşadığı
ortamla gireceği ilişkinin karakteri zorunlu olarak maddidir ve insan orada nesneleşmiş
durumdadır. Modern ve gösterişli şehirlerin insana sunmuş olduğu tablovarî görüntüler
şehir-insan ilişkisinin ne kadar dolayımsız olduğunu anlamamıza yardım edebilir. Alışveriş
merkezlerinin, toplu konutların veya benzeri toplanma mekânlarının en çok sarf ettiği
şey enerji olduğu gibi, bu gibi merkezlerde temerküz eden kalabalıklar da bir enerji olarak görülür ve maddî olana tahvil edilir. Bu durum modern şehrin ne kadar ‘çıplak’ bir şey
olduğunu ve insanı doğrudan ilişki kurmaya davet ettiğini açık bir şekilde gösterir kanaatimizce. Maddi ilişkiler neticesinde bir anlamın, ruhun veya maneviyatın ortaya çıkacağını kabul etmek Schopenhauer’in ifadesiyle kendini ıskalayan bir teoriye sahip olmak
demektir. Pratiğin sayısız tekrarından bir ‘dil’in doğmasını beklemek buğday tarlalarından
saygı biçmek kadar anlamsızdır. Gerçekte ‘emek’ ve ‘saygı’ ayrı anlam alanlarına aittir ve bu
ikisi ancak ‘insan’da ve ‘insan için’ bir araya gelebilir.
Eğer biz sahip olduğumuz kadim değerlerimizle, köklerimizle ve tarihimizle yeniden
buluşmak istiyorsak şehir üzerine bir kez daha düşünmek durumundayız. Şehirlerimize
kendi kimliğimizi giydirmek ya da kazandırmak zorundayız.
Bu anlamda insanı kutsaldan uzaklaştıran modernleşmeye direnmek için işe şehirlerimizden başlayabiliriz. Onları yeniden canlandırabiliriz. Sezai Karakoç’un deyimi ile “eski ruhun
dirimi” ile şehirlerimizi canlandırabiliriz.
Bizler bu gayeyle yola çıktık ve yürümenin güçlüğünde yolumuza ışık olan üstadlarımızı,
Sinanı, Sedefkar Mehmet Ağayı, Davut Ağayı, Vedat Tekili’yi Mimar Kemalettin’i ve tabiî ki
Turgut Canseveri kendimize rehber edindik.
Bizim medeniyetimiz esas olarak bir şehir medeniyetidir. Efendimizin yaşadığı yer Medine, şehir demektir.

Biz şehirlerle insana hitap ederiz; şehirlerin diliyle muhatabımıza sesleniriz:

Toprağı güldür, taşı gül.
Kurusu güldür, yaşı gül.
Has bahçenin içinde
Serv ü çınarı güldür, gül
Gülden değirmen döner
Anın ile gül öğünür
Akar suyu, döner çarkı
Bendi, pınarı güldür gül.
Ak gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışırlar hare karşı
Han ezharı güldür, gül.
Gülden kurulmuş bir çadır
İçinde nimeti hazır
Kapıcısı İlyas, Hızır
Nanı, şarabı güldür gül.
Ümmi Sinan gel vasf eyle
Gül ile bülbül derdini.
Yine bu garip bülbülün
Ah u figanı güldür gül.
Saygılar sunarım.
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Gül alırlar, gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı Pazar güldür gül.
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Seyrimde bir şehre vardım
Gördüm, sarayı güldür gül.
Sultanın tacı tahtı
Bağı duvarı güldür, gül.
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Enerji Verimli Binaların Yerleşim ve
Tasarım Esasları

Özet
Yıllık enerji faturamızın 70 milyar dolara ve enerjide dışa bağımlığımızın %72’ye ulaştığı
günümüzde, en çok enerji kışın binaların ısıtılmasına harcanmaktadır. Şehir planlamacılarımızın ve mimarlarımızın; bina yerleşimlerini, bina formlarını ve iç mekân tanzimlerini
enerji bilinçli tasarlamaları halinde %50 ye varan enerji tasarrufu sağlamaları mümkün
olabilir.
Konutlarda tüketilen enerjinin %78’i kışın ısıtmaya harcanmaktadır. Bunu da %40’ı dış
duvarlardan %47’si dış pencere ile dış pencere ve dış kapı aralıklarından oluşmaktadır.
Binanın dış havayla temaslı yüzeyleri toplamının o yüzeyler içinde kalan hacme oranı
daha az olan bina formları daha az ısı kaybetmektedir. Binalar; güney, güneydoğu ve güneybatı yönüne bakacak şekilde açık hilal formunda ve birbirine gölge etmeyecek tarzda
yerleştirilmelidir.
Bu bildiride enerji verimli binaların yerleşim ve tasarım esasları sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Enerji Verimli Binalar, Yerleşim Esasları, Tasarım Esasları
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Abstract
Recently, Turkey’s annual invoice of energy has reached $60 billion and the dependency
of foreign energy percentage has risen up to 72%. This energy is mostly consumed to
heat buildings in winter. It is possible to attain energy saving up to 50% by conscious
design of building locations, forms and interior planning made by urban planners and
architects.
The 78% of domestic energy is consumed for heating in winter. 40% of this consumption
is caused by exterior walls whereas 47% by exterior windows and the gaps of exterior
windows and doors. Building forms which have a less ratio between total exterior surfaces and their interior volume loose less energy. Thus buildings must be positioned in
a crescent form directed to south, southeast and southwest, without shadowing each
other.
In this paper, location and design principles of energy efficient buildings are presented.
Key words: Energy efficient buildings, location principle, design principle.

I- GİRİŞ
Yıllık enerji faturamızın 60 milyar dolara ve enerjide dışa bağımlılığımızın % 72’ye ulaştığı günümüzde, en çok enerji kışın binaların ısıtılmasına harcanmaktadır. Tam da kışın
ortasında dış kaynaklardan bir sıkıntı olması halinde, binaların içindeki insanlar konfor
sıcaklığının altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar.
Konutlarda tüketilen enerjinin %78’i kışın ısınmaya harcanmaktadır. Bununda % 40’ıdış
duvarlarda, %47’si dış pencereler ile dış pencere ile dış kapı aralıklarından oluşmaktadır.

Binaların yerleşimlerinde güneş enerjisinden yararlanma esas alınmalı ve binalar; açık hilal formunda dış bükey olarak güney, güneydoğu ve güney batıya bakmalıdır.

Binanın dış havayla temaslı yüzeyleri toplamının, o yüzeyler içinde kalan hacme oranı
daha az olan bina formları daha az ısı kaybetmektedirler.
Bina formlarındaki tercihimiz sunulan alternatifler arasında daha az ısı kaybeden form
olmalıdır.
Binaların dış duvar yalıtımlarının şeffaf yapılması halinde kış geceleri ısı kazanımı sağlanabilmektedir.
İskandinav ülkelerinde uygulanıp Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşan yeni trende göre dış
pencereler; arada iki hava boşluğu bulunan üç camlı pencerelere dönüşmektedir.
Dış cephelerdeki pencere alanları; güney, güneydoğu ve güneybatıda daha fazla olmalıdır.
Radyatörlerin üstü veya önü örtülmemelidir. Klasik ısıtma sisteminde 900 / 700C yerine
700/500C veya daha düşük olanlar tercih edilmelidir ki gerektiğinde ısı pompalı veya güneş enerjili sistem ısıtma sistemlerine adapte olabilmelidir. Tabii çekiş için bacanın üst
seviyesi çatı mahyasını en az 40cm aşmalıdır.

1. Enerji Verimli Binaların Yerleşim Esasları
Enerji verimli binaların sürdürülebilir olmaları için, güneş enerjisinden yararlanmaları gerekir. Çünkü güneş enerjisi kıyamete kadar sürecek olan, hiç bir ülkenin ambargo koyamayacağı ve kalitesinde hile yapamayacağı bir enerjidir.
Bilindiği gibi; güneş enerjisinden yararlanmaların temelinde Diyojen - Büyük İskender
diyalogu vardır. Diyojen her zamanki gibi ağzı güneşe dönük fıçısında yaşarken Büyük
İskender karşısına dikilip ‘’ Dile benden ne dilersen!’’ deyince, Diyojen ‘’ Gölge etme başka
ihsan istemem’’ diyerek evi olan fıçısını ısıtan güneşine mani olmamasını istemiştir. Binalar; güney, güneydoğu ve güneybatıya dış bükey hilal şeklinde yerleştirilmelidir. (Şekil
1-2-3-4-5-6-7)
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Yerleşim yerine; hava sirkülasyonunu kesmeyecek şekilde hakim rüzgar yönüne göre koridorlar bırakılmalıdır. Bina yükseklikleri tercihen beş katı geçmemelidir.
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Binalar birbirine gölge etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Binaların güney, güneydoğu
ve güneybatı yönlerine kışın yaprağını döken ağaçlar; kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı
yönlerine kışın yaprağını dökmeyen ağaçlar dikilmelidir.
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Şekil 1: Diyojenin evi

Şekil 2: Güneş enerjisinden yararlanma dikkate alınarak yönü değiştirilmiş bina yerleşimi

Şekil 3: Güney ve güneydoğuya cephesi olan ikiz binaların yerleşim planı

• 37
Şekil 5: Güney, güneydoğu ve güneybatı cepheli ve birbirine gölge etmeyen bina
yerleşimleri
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Şekil 4: Güney, güneydoğu ve güneybatı cepheli bir binanın yerleşim planı ve güney
cephesi görünümü
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Şekil 6: Güney, güneydoğu ve güneybatı cepheli, birbirine gölge etmeyen, beşer katlı
ve güney, güneydoğu ve güneybatı yönlerine kışın yaprağını döken ağaçlar dikilmiş bir
site yerleşimi
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Şekil 7: Güney, güneydoğu ve güneybatı cepheli, birbirine gölge etmeyen, beşer katlı
ve kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerine kışın yaprağını dökmeyen ağaçlar dikilmiş
başka site yerleşimi
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Bina içlerinde de aynı mantıkla çok kullanılan hacimle; güney, güneydoğu ve güneybatıya; az kullanılan hacimler; kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıya yerleştirilmelidir. (Şekil 8)

Şekil 8: Bina iç dizaynı güneşten yararlanacak şekilde düzenlenmiş dubleks bir villanın
zemin kat, birinci kat planları ve kesiti

2- Enerji Verimli Binaların Tasarım Esasları
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Bir binanın ısı kaybının % 40’ının oluştuğu dış duvarların ısı yalıtımı çok önemlidir. Sürekli
kullanılan (konut, hastane, huzurevi ve ceza evi gibi) binalarda ısı yalıtımının dışarıdan;
kesintili kullanılan (iş yeri, okul, ofis, banka ve eczane gibi) binalarda ısı yalıtımının içeriden
yapılması uygundur. Dıştan ısı yalıtımının yapılması halinde şeffaf ısı yalıtım malzemesi
kullanılarak kışın güneş enerjisiyle sağlanan ısı kazancından da yararlanılır. (Şekil 9)

Şekil 9: Şeffaf ısı yalıtımı uygulanan dış duvarlarda kışın ısı kazancı sağlanır.
Isı kaybının %30’unun oluştuğu dış pencerelerde bir hava boşluklu iki cam yerine iki hava
boşluklu üç cam kullanılması halinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Bina cephesindeki pencere alanlarının, yönlere göre brüt cepheye oranları aşağıdaki
değerlerde yapılırsa güneş enerjisinden daha çok yararlanılmış olunur. (Tablo 1)

Tablo 1: Bina Cephesindeki( İdeal Pencere Alanı / Cephe Alanı) Oranları
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Mimarların bize önereceği bina formları arasında, her bina için o binanın ısı kaybeden dış
kabuk alanları toplamının, o alanlar içinde kalan hacme oranları hesaplanıp karşılaştırma
yapılmalı ve hangi bina formunda bu oran daha düşük çıkarsa, o bina formu tercih edilmelidir. (A/V m2/m3 olarak) (Şekil 10-11 ve Grafik 1)

Şekil 10: Bina formlarının ve yerleşimlerinin
ısı kaybına etkileri

Şekil 11: Bina yerleşimlerinin ısı
kaybına etkileri

Grafik 1: Binanın ısı kaybeden dış kabuk
alanları toplamının, o alan içinde kalan
hacme oranı değerinin binanın ısı kaybına etkileri

Radyatörler pencere altlarına yerleştirilmeli ve gerek üstleri gerekse önleri örtülmemelidir. Çünkü bir radyatör grubunun ürettiği ısının %80’i yukarıya, %20’si karşıya transfer
olmaktadır. Örtülme durumuna göre bu ısılar hapsolmaktadır. (Şekil 12)

Şekil 12: Radyatör örtülme şekillerinin ısı kaybına etkileri

Şekil 13: Isıtma sistemindeki suyun gidiş-dönüş sıcaklıklarına göre ısıtma sistemi uygulamaları
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Isıtma sistemindeki suyun gidiş-dönüş sıcaklık değerlerine göre ısıtma sistemleri; yüksek
sıcaklıklı sistem, orta sıcaklıklı sistem ve düşük sıcaklıklı sistem şeklinde adlandırılmaktadır. (Şekil 13)
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Şekil 14: Isı pompası kaynaklarının türüne göre, ısı pompası ile ısıtma ve soğutma imkânları

Düşük sıcaklıklı sistemler enerji verimli binalarda tercih edilmektedir. Düşük sıcaklıklı sistemlerden en çok uygulananı da ısı pompası sistemleridir. (Şekil 14)
Isı pompası kaynağı olarak toprak, su ve hava kullanılabilmektedir. Isı pompası sistemiyle
kışın ısıtma yapılırken yazın da soğutma yapılabilmektedir.

II- Sonuç
Sonuç olarak, yukarıda sıralanan önlemlerin alınması halinde, sürdürülebilir bir enerji politikamız sağlanabilecektir. Aksi halde enerjide dışa bağlılığımız artarak devam edecektir.
Almanya, yukarıda belirtilen benzer hususları uygulayarak 1973-2013 arasında son 40
yılda enerjide dışa bağımlılığı %50 azaltmış ve 2050 yılına kadar da %100 azaltmayı hedeflemiştir.
Enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamanın tek yolu “Enerji Verimliliği” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma”dır. Buna göre hareket etmeyen ülkelerin başına gelenler
meydandır. Kışın ortasında, yakıtı kesilen bir Avrupa ülkesinin hükümeti tedbir olarak;
bina ısıtma sistemlerinin, dış sıcaklığın -5 0C ve daha düşük olması halinde devreye girmesi kararını alarak kışı geçiştirmiştir. Hâlbuki ısıtma sisteminin devreye girmesi; dış hava
sıcaklığının +15 0C’nin altına düşmesiyle başlatılmaktadır.

1. Arınç, Ü.D. ‘’Güneş enerjisi ve Pompası Sistemleri, Y.T.Ü.Lisans Ders Notları
2. Arınç, Ü.D. ‘’Güneş Enerjisinden Isıtmada Yararlanma Teknikleri’’ Y.T.Ü Lisans Üstü Ders
Notları
3. Arınç, Ü.D. ‘’Isıtma - Havalandırma, ’’ Y.T.Ü.Lisans Ders Notları
4. Arınç, Ü.D. ‘’ Binalarda Isı Korunması ve Yalıtımı için öneriler’’, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Sunulan Rapor. 1999
5. Buderus Gmbh. ‘’Handbuch für Heizungstechnik’’, Beuth Verlag, Berlin,1994
6. Vıessmann, H. ‘’Viessmann Heizungs - Handbuch’’, Gentner Verlag, Stuttgart,1987
7. Kaiser, Y. Hasting, S.R.,’’Niedrigenergie Solarhaeuser’’, Birkhaeuser Verlag, Basel,1998
8. Graf,a. ‘’Das Passivhaus, Wohnen ohne Heizung’’, Callwey Verlag, München, 2000
9. IKZ Energie Strobel Verlag, Arnsberg, S.68, April 2013
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III- Kaynaklar
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Ayrıca iç mekân sıcaklıklarının 10C altına düşürülmesi halinde binanın yıllık yakıt tüketiminde % 6 -% 11 tasarruf sağlanabilmektedir. Ülkemizde tam da “Kentsel Dönüşüm ve
Kentsel Tasarım” ların planlandığı bir zamanda “Enerji Verimli Binaların Yerleşim ve Tasarım
Esasları” dikkate alınabilirse, torunlarımıza ve torunlarımızın torunlarına daha enerji güvenli şehirler bırakmış olacağız.

Şehrin Estetik Hafızası:
Kitabeler

Özet
Bir şehrin geçmişten gelen, günümüzde varlığı devam eden ve de geleceğe uzanan
karmaşık bir organizma olduğu bilinmektedir. Bu özelliğiyle şehir hafıza, dolayısıyla “dün”
ile “yarın” sahibi olur. Bu ise şehrin tarih çizgisinde yürüdüğünü göstermektedir. Bunun
sayesinde şehir, geçmişiyle bugünü birlikte yaşar; kendine mahsus lisanıyla bu birlikteliği
anlatır.
Bu anlatım şehrin birçok hafıza aracı ile gerçekleşmektedir. Bu araçların her birinin kendine ait bir hafızası bulunur. En büyük âbideler ile en küçük bir taş parçası bu araçlardan sayılmaktadır. Şehirli, bu araçlar sayesinde şehirle iletişim kurar. Bu iletişim üzerinden şehirli
ve şehir zamanla bir ve bütün haline dönüşür ve bu birlik ve bütünlük içinde hayatlarını
idame ettirirler.
Bu çalışmada vurgulayacağımız nokta, şehrin hafıza araçlarından olan kitabelerin niteliği
ve muhtevasıdır. İstanbul’daki kitabelerden bazılarını örnek olarak ele alıp onları muhteva ve üslup bakımından inceleyeceğiz. Ne söyler ve nasıl söyler sorusu üzerinden hem
estetik hem de kültürel katkılarını, fonksiyonlarını ortaya koymaya çalışacağız. Bununla
birlikte günümüze ait bazı hafıza niteliği taşıdığını düşündüğümüz kitabe benzeri yapılar
hakkında bazı tespitlerimizi sunacağız ve buradan bir mukayese çıkaracağız. Her iki döneme ait kitabelerin kendi dönemlerine ait şehir ve şehirlinin değer yargıları hakkında da
bilgi vermesi bakımından önem taşımaktadır.
Ayrıca bu çalışmada kitabelerin şehir hafızası oluşturmadaki önemine ve günümüz kitabelerinin nasıl bir gelecek hafızası oluşturacağı üzerinde durulacak; günümüz için bazı
öngörü ve önerilerde bulunulacaktır.
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Giriş
Tek bir tanıma sığmayan1, karmaşık yapıya2 sahip olan şehre “hafıza” cihetinden baktığımız zaman gözümüze çarpan ilk unsurlardan birisi şehrin ait olduğu medeniyetin derin
maziden gelen kültür yığılmasına ev sahipliği yapmasıdır. Zira “Bir medeniyet, her şeyden
evvel, derin mâzîden gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanmasıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve mîmârî eserleri gelir. Çünkü nesilleri asıl terbiye eden onlardır. Her mimarlık eseri,
bulunduğu şehrin hayatını bir ev tanrısı gibi farkına vardırmadan idâre eder. Onların kalabalığı ruhumuzda öyle bir konser yapar ki, ömrümüzde bir kere olsun onu dinlemek fırsatını
bulursak, bir daha kaybetmemek şartıyla kendimizi bulmuş oluruz. (…) Her mîmârî eseri, millî
hayatın koruyucusudur. Bu koruyucu tanrıları kaybede ede cemiyet bir gün devam fikrini kaybeder.”3
Ait olduğu medeniyetin kültür yığılmasına ev sahipliği yapan şehir, bu yığılmanın bütün
görsellerini maddî öğeleriyle şehirlilere arz eder; çünkü toplum ancak şehirle maddî unsurları üzerinden irtibat kurabilir. Maddî varlık bazı sembolik değer taşırlar. Toplum için
büyük önem arz eden bu semboller, arkalarında bazı anlama sahiptirler. Maddî unsurun
varlığı ile onun arkasındaki anlam aynı öneme sahiptir. Maddî unsur bir nevi mananın bedenidir. Bu sebeple bir toplumun kendi değerleriyle temas kurabilmesi için sembollere
mutlaka ihtiyaç duyulur.4 Tıpkı gözün kendisini ayna vasıtasıyla görebildiği ve ben’in kendisini ancak dil ile tanıyabilmesinde5 olduğu gibi şehirli de kendisini ancak şehriyle tanır.
Şehirli sürekli bir okuyucu şehir ise değişen ve dönüşen, canlı bir metindir; zira dünyanın
kendisi her şeyin gösterge/sembol olduğu anlamlı bir metindir.6
Şehre hafıza nokta-i nazarından baktığımız zaman kültür yığılması ve onun ifadesi olan
maddî unsurlar iki temel öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamıza konu olan kültür
birikiminin bir ifadesi, şehir hafızasının en önemli araçlarından biri olan ve şehirlilerin sürekli karşılaştıkları, okudukları ya da okumaya çalıştıkları kitabelerdir.
Kültür birikiminin ifadesi olan kitabeleri bir sanat çeşidi olarak anlamamız onu konumlandırmamız açısından kilit rol oynamaktadır. Çünkü sanatlar, insan hayatında en önemli
sırayı alırlar. İnsan maddî yönüyle fizikî âleme ait iken ruhî yönüyle de metafizik âleme
aittir. Bütün hareketlerine sembolik anlamlar yüklenmesi ve bu anlamların bir değeri karşılaması söz konusudur. Bu nedenle insan hayatının her aşaması görünür olanla onlara
1
2
3
4
5
6

Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, (Çev. Koca G., Tosun T.),
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, s. 13
Kevin Lynch, Kent İmgesi, Çev. İrem Başaran, 4. bs., Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2012, s. 132.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Haz. Birol Emil, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000, s. 198.
Sadettin Ökten, Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2012, s. 59.
Taylan Altuğ, Dile Gelen Felsefe, YKY, 2. bs., İstanbul 2008, s. 10.
Altuğ, a.g.e., s. 16.

Şehrin Estetik Hafızası: Kitabeler
“Binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak
veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazı”8 anlamına gelen kitabeler, Osmanlı döneminde
mimarî yapıların en büyüğünden en küçüğüne kadar her eserde karşımıza çıkmaktadır.
Nerdeyse her yapının tarihçesini içeren kayıtlar görmek mümkündür.
Dinî, sivil ve askerî yapıların belirli yerlerine özenle işlenen kitabeler, gerek tarihî bilgi vermesi gerekse estetiği tamamlaması açısından önem arz eder. “Çoğunlukla giriş kapıları
üzerinde yer alan ve eserin kimin tarafından ne zaman yapıldığını bildirene “tarih kitâbesi”,
tamiri hakkında bilgi verene “tamir kitâbesi” denilir; kemerlerle iç kapılar üstünde yazılı olanlara da “kitâbe levhası” adı verilir. Ayrıca yapının iç ve dış duvarlarında bulunan yazılar, okçulukta atılan okun düştüğü yere dikilen nişan taşı ile (menzil taşı) mezar, menzil ve mesafe
taşlarına işlenmiş yazılar da kitâbe sayılır.”9
Kitabelerde, bir sanat eseri gibi üslûp ve muhtevada belirli bir düzen gözetilmemiştir. Yapının büyüklüğüne küçüklüğüne; ehemmiyet derecesine; yazanın sanatkârlık derecesine
göre kitabe, metin ve sanat Açısından değişiklik göstermektedir. Ancak genel anlamda
şunu söyleyebiliriz ki kitabelerde yapının inşa tarihi, hayır sahibi, mimarı, şairi ve hattatın
isimleri gibi bilgiler bulunmaktadır. Bazı kitabelerde hepsi birden bulunurken bazılarında
bu saydıklarımızdan bazıları ile yer almaktadır.
Sadece bu yönüyle bile ele alınacak olsa kendi dönemine ışık tutması açısından kitabeler
çok büyük bir ehemmiyete sahiptir. Kendilerinden sonra gelecek nesillere kendisi hakkında yazılı bir tarih bırakması şehir üzerindeki muammayı ortadan kaldırmakta ve şehri
insana açmaktadır. Bu, insanın da aynı zamanda şehre açılması ve şehirle bütünleşmesi
anlamına gelmektedir. Zira şehrin dilini ve tarihini anladıkça şehir olayları, menkıbeleri ve
7
8
9

Walter G. Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, Çev. Tansel Güney, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 85-104.
Ali Alparslan, “Kitabe”, DİA, c. 26, İstanbul 2002, s. 76.
Alparslan, a.g.e., s. 76.
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Bu açıdan bakıldığında kitabe sıradan bir hafıza levhası olmaktan öteye geçer. Şehirlinin
fizikî ve ruhî yönlerini buluşturma ve bu dünya ile öteki dünya arasında bir köprü kurma
vazifesi görür.
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ait semboller ve değerler ile mücehhezdir. Bundan dolayı simgenin somut biçimi olan
hareket (gösterge) kadar onun gönderme yaptığı noktayı da (simgesel gönderge) göz
önünde bulundurmak önemlidir.7 Gösterge ile gönderge bizlere bu dünya hayatındaki
şey’lerin öteki dünya hayatındaki karşılığını sunarlar. Bu da ancak sanat ile yapılabilmektedir.
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efsaneleriyle şehirlinin dilinde ve gönlünde yeniden oluşturulur ve canlandırılır. Şehrin
kimliği ile şehirlinin kimliği bütünleşir.
Osmanlı dönemi kitabelerinde fonksiyonel anlamda bir hafızadan öte özellikler bulunmaktadır. Kitabeleri, kuru bir tarih iletiminden kurtaran ve ona estetik bir hüviyet ve insan
sıcaklığı veren de bu özellikleridir. Bu özelliklerin başında kitabe metninin mimarî eserin
türüyle alakalı ayet, hadis, dua ve derin ve duygusal tarihî hadiselere yapılan atıf ve telmih
içermesidir. Bu saydıklarımız kitabeleri, didaktik bir biçimden kurtarıp duygusal bir atmosfere taşımaktadır. Bu ise insanın duygusal boyutuyla irtibat kurmasına imkân tanımaktadır.
Bu boyut, şehrin şehirliyle bütünleşmesini sağlayan en önemli dinamiklerden biri olsagerektir. Çünkü bütünleşme duygusal güvenle oluşabilir ve onun da önceliği şehir sembollerinin yerli yerinde olmasıdır.10 Ancak yerli yerinde olsa da bu düzenin fark edilebilmesi
gerekmektedir. Bu ise şehrin dilini anlamak ya da hissetmekle mümkündür.
Yukarıda izah etmeye çalıştığımız hususla birebir örtüşen örneklerden birisi Topkapı Saray Sofasındaki Ocak Kitabesidir.11

Saray’daki ocak kitabesine bakacak olursa üslup ve muhteva bizlere birçok şey söyeleyecektir. Kitabede biri Farsça, diğeri Osmanlı Türkçesiyle iki beyit bulunmaktadır. İkinci beyit,
incelememize kafi miktarda numune sunmaktadır.
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün vezninde yazılmış beytin nesre çevirisi ve anlamı şöyledir:
Dem-be-dem sâ‘at-be-sâat bâd ikbâlet füzûn
Düşmenet çün şîşe-i sâ‘at hemîşe ser-nigûn
“An be an saat be saat ikbalin artsın/yükselsin. Düşmanın saat şişesi (kum saati) gibi baş aşağı
olsun.”
Bû ocâgın dûdı dâyim sünbül izhâr eylesün
Sâhibîne Hazret-i Hâk nârı gülzâr eylesün
10 Lynch, a.g.e., s. 5-6.
11 http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=3066&hid=5175. Çevrimiçi: 7 Ağustos
2014.

Ocaktaki en temel unsur ateş olduğuna göre bizi bekleyen duygusal boyut ateşle ilgili
olmalıdır. Bu aşama bizi ikinci mısrada yakalar. İkinci mısrada ise ateşle alakalı derin ve
duygusal bir tarihî hadiseye doğru tayy-i zaman ederiz. Bu hadise Hz. İbrahim’in ateşe
atılması ve ateşin kendisine gül bahçesi olmasıdır.13 Bu telmihle bizi büyük bir imtihan ile
karşı kaşıya kalan ve buna karşı zerre kadar bir korku ve tereddüt hissetmeyen Hz. İbrahim’in olayları kare kare geçer gözlerimizden. Daha önce de oğlu İsmail ile imtihan olmuş
Peygamber14, ateşe düşerken kendisine gelen meleklere Allah’ın kendisinden haberdar
olduğunu, bir şey istemekten edep ettiğini söyleyecektir. Hadisenin neticesi herkesçe
malumdur ki ateş, Hz. İbrahim için bir gül bahçesi oluverir. Zira her şey ol demesiyle oluyor. Bu da onun en tipik örneklerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır.
Böyle büyük bir hadisenin yüzü suyu hürmetine ocağın sahibi kendisine dua ister. Kendisi, gülbahçesini bir hak olarak ileri sürmez. Gülbahçesi, sanki bu hadisenin yani Hz. İbrahim’in hürmetine istenmektedir.
Bir diğer örneğimiz Üsküdar’da Eski Toptaşı Caddesi üzerinde bulunan Yakup Ağa Çeşmesidir.15 Çeşme kitabesi yedi beyitten oluşmaktadır. Şiir, Mostar doğumlu Rüşdî (ö. 1699)
adında bir şaire aittir.
Çeşme Kitabesi, Yakup Ağa’nın Saray Ağası makamını, çeşmeyi Allah rızası için yaptırdığını; bu çeşmenin suyunun saf ve cennet nehrinden gelen bir su gibi olduğunu; sonunda
da hayır sahibine yapılan duaları ifade eder. Ancak bunların arasındaki bir beyitle, bizi
yine hüzün dolu bir hadiseye götürür. Bütün müslümanların ortak bir hüznü ve acısı olan
olay, Kerbela’dır:
N’ola rûh-ı şehîd-i Kerbelâ’yı yâd idüp her dem
Cihâna kendüyi bezl etse anuŋ aşkına bu mâ
12 http://www.bitkibakimi.com/cicek/230-sumbul-bitkisi-bakimi-ve-yetistirilmesi-hakkinda-genel-bilgiler.
aspx. Çevrimiçi: 7 ağustos 2014.
13 Enbiyâ, 57-70; Sâffât, 88-98.
14 Sâffât, 101-107.
15 http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=781&hid=853. Çevrimiçi: 7 Ağustos 2014.
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Beyit bizleri öncelikle bir inceliğe çeker. Normal şartlarda insana itici gelen duman sünbül
benzetmesiyle bu iticilikten kurtulur. Sünbül, ocak dumanının tüterken alacağı şekillerinden dolayı benzetilmiş olabileceği gibi, çiçekleri çoğu mevsimde ayakta kalan nadir birkilerden12 olmasından dolayı da benzetilmiş olabilir. Bu benzetmeyle ocağın dumanının
her mevsim tütmesini temenni edebilir.
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“Bu ocağın dumanı daima sünbül (gibi şekiller) ortaya çıkarsın =[sünbül gibi tütsün]. Sahibine Cenâbı Allah ateşi gülbahçesine çevirsin.”

“Bu suyun Kerbela şehidinin ruhunu her an yâd edip onun aşkına dünyaya kendisini bolca
ikram etmesine şaşılmaz.”
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Kerbela toprağının hüzün dolu tarihine gideriz ancak özellikle Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleriyle özdeşleşen katl olayını hatırlarız. Onların şehadeti ve susuzluğu yâd edilir.
Suyundan içtiğimiz çeşme, kerbela şehitlerinin aşkına ve hatırına bütün dünyaya cömertçe su ikram etmek ister.
Bir başka çeşme kitabesi şehrin hafızası açısından önemli bir noktaya parmak basmaktadır. Ümraniye sınırlarında bugünkü şekliyle Dudullu semtinin esas adının 1275 yani 1860
senesinde Dudurlu olduğunu söylemektedir. Alemdağ Caddesinin Necip Fazıl Bulvarı’na
yakın bir noktasında bulunan “Yâ Muîn” ile başlayan ta‘lîk hatla yazılan Hafız Abdülkerim
Ağa Çeşmesinin kitabesi şöyledir:

Gâzî Hân Mahmûd işbu çeşme-i dîrîneyi
Gördü akmaz emr idüp tecdîd-i bünyâd eyledi
“Gazi Mahmud Han, bu eski çeşmenin akmadığını görünce emredip temelini yeniletti.”
Kesilüp sonra Dudurlu halk[ı] teşne-dil iken
Gencdâr Usta yine onları dil-şâd eyledi
“Dudurlu halkı can u gönülden istiyorken, istekleri yerine geldi; Gençdar Usta onları hoşnut
kıldı.”
Söyledi Fevzî kulu cevher gibi târîhini
Şevk-i Nihâl Usta nev-çeşmesin âbâd eyledi
Sene 1275 (1860)
“Fevzî kulu, ‘Şevk-i Nihâl Usta nev-çeşmesin âbâd eyledi’ sözleriyle cevher tarihini söyledi.”
Çeşme kitabesi, her şeyden önce bir semtin daha önceki ismini zikretmiş olmaktan dolayı
şehir tarihçiliği açısından önemli bir bilgiyi sunmaktadır. Ayrıca saydığı isimlerle birlikte bir olayı tahayyül etmemizi sağlamaktadır. Sadece bir tarih vermiyor aynı zamanda

Kitabedenin son mısrasındaki noktalı harflerin toplamı 1275 tarihini vermektedir. Ayrıca
“Söyledi Fevzî kulu cevher gibi tarihini” ifadesiyle de tarih düşürme tekniğine işaret etmektedir.
Bu anlatılanlardan sonra çeşmenin hemen altındaki kitabeye erişir gözümüz. O zaman da
Hafız Abdülkerim Âğa’nın kim olduğunu söyler bize:
Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât Enderûn-ı
Hümâyûndan çıkma Hâfız ‘Abdülkerîm Ağa
Sene 1214 (1800)
Kitabeyi okuyup anlatının bittiğini düşünüyorsunuz; aşağıda ne var diye bakınca tarih
çeşmenin esas sahibinin yaşadığı devre, 1214 yani 1800’e gidiyor; size onun Enderun-ı
Hümayun’dan mezun olduğunu söylerek takdim ediyor.
Bunların yanında farklı bir örnek olarak bir apartman adının yazılı olduğu mermer levhayı
gösterebiliriz. Apartman cephesini boydan boya işgal etmeyen sadece kapı üzerindeki
bir levha da estetik diyebileceğimiz ölçüler içerisinde yerini almaktadır. Gözü yormayan,
haddi ve hakkı olmadan kendisine bütün dikkatleri çekmek için çaba sarf etmeden kendisine ait yerde duran bir apartman adı levhası: Hacı Bekirzâde Apartmanı.

16 Turgut Karabey, “Tarih Düşürme”, DİA, c. 40, İstanbul 2011, s. 81.
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Cevher tarihi, bir tür tarih düşürme tekniğidir. Mu‘cem tarih de denir. “Mu‘cem tarih. Manzumede yalnız noktalı harflerin hesap edilmesiyle söylenen tarihtir. Buna “münakkat, menkūt,
mücevher, cevher, cevherî, cevherdâr, cevherîn, gevher, güher” adları da verilir. Şairler, düşürdükleri tarihin mu‘cem olduğunu genellikle tarih mısraından önce bu kelimelerden birini
kullanarak bildirirler. … Şairler bu tür tarihlerdeki harflerin noktalarını yıldızlara, kıymetli
taşlara ve noktayı andıran şeylere benzettiklerinden bunlardan birinin adını (necm, ahter,
süreyyâ, pervîn, dür, yakut, zer, jale, eşk, katre, tohum vb.) zikretmek suretiyle tarihin mu‘cem
olduğunu belirtirler. Mu‘cem tarihler levha olarak kullanılacaksa hattatlar mısraın noktalarını
farklı renkten mürekkeple ve yıldız biçiminde yazarlar.”16

• 53

yaklaşık 150 yıl önce bir çeşme etrafında yaşanan bir hadiseyi dönemin idarî büyüğünü,
mahalleliyi, ustalarını ve bizzat şair kendisini katarak bir olay örgüsü ile karşımıza çıkıyor.
Böyle bir hikayevî anlatım sayesinde şair, mekânla insan arasındaki ilişkiyi maddî boyuttan öteye taşımış olmaktadır.
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Günümüz Şehrinde Kitabe ve Benzerleri
Günümüz şehirlerinin tabelalarında dikkat çeken en önemli unsur güncel ve günübirlik
olmaları diyebiliriz. Bu sebeple kalıcı bir yapı olamamaktadırlar. Bunun en önemli işareti
tabelaların sanat ya da şiir hususiyetlerinden mahrum olmasıdır. Çünkü bir nesnenin kalıcı olması sanat eseri olma vasfını taşımasına bağlıdır. Bu özellik, sanat eserinin insanın
fizikî ve ruhî yapısını; eylemlerin ve eylemlerin simgesel karşılıklarını kendisinde birleştirebilmesinden17 kaynaklanmakta bu da sanat eserini kalıcı ve zamanla değer kazanan bir
yapı haline getirmektedir.
İbn-i Arabî’nin “Şiir, felek-i Zühre ile şair arasındaki bir irtibatı sağlayan önemli bir alandır
ve aşk diline en müsait formu şiir dili vermektedir.”18 tanımında da görüldüğü üzere şiir
dili, aşk dilidir ve şairle felek/mavera arasındaki irtibatı sağlamaktadır. Bu vasıfları taşıyan
şiir dilinin kitabelerde kullanılması, yukarıda bahsettiğimiz şehirle şehirli arasında hâsıl
olan duygusal ve aşkın bir bağın oluşturulmasında ve kitabelerin kalıcı bir yapıya dönüşmesinde çok önemli bir etkendir.
Sanat özelliklerinden uzaklaşan bir eser, sıradan ve geçici olmakla karşı karşıya gelmektedir. Kitabelerin eserle bütünlüklü yapısına karşın bugünün tabelaları, yapıların üzerinde
ayrı ve dışarıdan bir parça gibi durmaktadırlar. Eserleri yapan vakıf ya da ticarî kuruluşlar,
kendi kurumsal renklerini aynı şekilde bütün eserlere eklemektedirler. Bu da eserlerin,
varsa, kendilerine has tasarımlarla uyum gösteremeyebilmektedir. Bir estetik hafıza unsuru olmasından öte bir reklam malzemesi olarak düşünülmesi de bunun böyle olmasının sebeplerinden biri olarak söylenebilir. Reklam öncelikli tabelalar yapılardan bağımsız,
kendilerini öne çıkarabilmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz sorunla birlikte geçmişe ait kitabelerin bir uzmana danışmadan
Latinize edilmesi sorunu da söz konusudur. Kitabenin şiir dilinden ve atmosferinden
uzaklaştırılması kitabe yazısının sahip olduğu tarihî ve efsunlu vasfını ortadan kaldırmaktadır. Bu da şehir ile şehirli arasında kurulması gereken bağı zedelemektedir. Bunlardan
elimize geçen bir örnek, Konya Köşk ilçesi sınırlarında bulunan Selçuklular zamanından
kalma bir çeşmenin kitabesidir.

17 Walter G. Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, Çev. Tansel Güney, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 85104.
18 Mahmut Erol Kılıç, Sufî ve Şiir, İnsan Yayınları, 2006, s. 183.
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Şehrin en önemli hafıza araçlarından olan kitabeler veya onun yerini tutan benzeri levhalar, yüzyıllardır kullanılagelmiştir. Bir yandan geçmişin bilgisini diğer yandan kültür ve medeniyet değerlerini, görgü ve anlayışlarını dikkatlerimize yaşadığımız hayatın akışı içinde
sunmaktadır. Şehirli şehirle temas kurduğu her noktada bu iletişim aktif sürmektedir.
Ancak Osmanlı öncesi devirlerde ve Osmanlı döneminde kitabeler bilgi içerikli ve estetik
hüviyette yapılırken bugün kitabelerin yerini tutabilecek bilgi levhaları, apartman isimleri
vs. sadece reklama dönük veya kuru bir bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır. Bu ise yukarıda bahsettiğimiz kitabelerin taşıdığı özellikleri taşımamakta ve şehirle şehirli arasındaki
yakınlaşmayı, bütünleşmeyi, aidiyeti sağlayamamaktadır.
Buna çözüm olarak temelinden itibaren günümüzde inşa edilen veya geçmişte yapılan
ve bugün restore edilen küçük büyük bütün eserlere, aynı gelenek üzere, şiir diliyle kitabe
eklenebilir. Bugünün tasarımcıları tarafından tasarlanıp ve yine bugünün sanatkârları tarafından biçimi ve muhtevası oluşturulabilir. Böylece çeşitli sanatların kendilerine mahsus
vasıflarından ve çok yüksek bir telmih ve çoğul anlam potansiyeline sahip şiir dilinden19
yararlanılmış olur. Bu sayede kitabe okuru, söz konusu potansiyelden sonuna kadar yararlanma imkânı bulur.
19 Andrews, a.g.e, s. 79.
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Binlerce insan ziyaret ettiği mekânların kitabelerini anlamadan seyretmektedir. Binlerce
insan her gün geçtiği güzergâhlardaki yapıların kitabelerine dikkat etmemektedir. Bunun
için öncelikle kitabelerin geçmişin ölü dili olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
Kitabelerdeki metinler, çoğunlukla belli hatlarla yazılmış, iç içe geçmiş, girift; sözcük dizisi
kurallarının dışına çıkılarak harf ve sözcüklerin yeri değiştirilmiş olduğu için kitabenin dil
ve yazım özelliklerini iyi bilmek; ayrıca metni çözmek için vezin ve ebced konusunda
yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu sebeple kitabelerin şehirli ile irtibata geçebilmesi için kitabe bulunan yapıların yanına, mimarî yapıları ve kitabeleri rencide etmeyecek; onlara karşı duyulan hürmet ve tazimi hislerini zedelemeyecek şekilde Latinize edilip
Türkçe açıklama eklenebilir. Bu sayede şehir ile şehirli arasındaki daha karmaşık ve derin
sorunlar sebebiyle kopan bu irtibatı tekrar sağlayabilmek için bu somut bir adım olabilir.
Bununla birlikte bugün yapılan yapıların, tamiratların, restorasyonların ve de temizlik hizmeti gibi bazı faaliyetlerin duyurulduğu levhalar, estetik bir hüviyette hazırlanabilir. Kalıcı,
büyük, âbide niteliği taşıyan eserler için yarışma düzenlenebilir. Bu sayede geçmişten
tevarüs eden estetik kaygı ve anlayışın tavır ve davranışa dönüşmesi sağlanmış olabilir.
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Yaşanabilir Şehirlere Doğru

I. Giriş
1996 yılında ODTÜ’de “İnsan Doğa İlişkilerinin Ahlaki Boyutları” konulu doktora çalışmamı
tamamladıktan sonra dünyanın birçok ülkesine gittim; birçok önemli şehrini ziyaret ettim.
Çevreyle ilgili sorunları yerinde görmeye çalıştım. Çevreci bir bakışla baktığımda güzel
örnekler kadar, kötü örnekler de gördüm. Çevre-Şehir bağlamında şunları söyleyebilirim:
New York, Boston, Chicago, Washington, Paris, Stockholm, Berlin, Moskova, Pekin gibi
büyük şehirleri gezerken; modern hayat tarzı ve tüketim kültürünün çevremiz için oluşturduğu müşahhas sonuçları gördüm. Yerel yönetimlerin fiziki çevre konusundaki başarısının, sosyal çevre söz konusu olduğunda yetersiz kaldığını müşahede ettim. Örneğin
dünyanın süper gücü olarak bilinen ABD’nin en büyük şehirlerinde evsiz insanların sayısı
hiç de görmezden gelinecek kadar değildi. 2007 itibariyle ABD’de 35 milyon evsiz var.
Bunun 1.5 milyonu ise çocuk. Her yıl 100 bin kişi New York’ta evsizliği tecrübe etmektedir. Bunun 38 bini geceyi barınma evlerinde geçirirken diğerleri cadde ve kaldırımlarda
gecelemektedir. New York yerel yönetimi 1000 mutfakla evsizlere sıcak çorba ve hazır
yiyecek sunmaktadır. Yılda yaklaşık 2 milyon evsiz bu hizmetten yararlanmaktadır.
Ayrıca bu şehirlerin büyük çoğunluğunda güvenlik sorunu vardı. Chicago ve New York
gibi şehirlerin bazı kesimlerinde bırakınız gece, gündüz bile geçmek tehlikeli. Bununla
beraber çoğu küçük Amerikan şehirlerinde ise kapıyı kilitlemeye bile gerek duymayacak
kadar, kendini güvende hisseden insanlar gördüm.
Cape Town’un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunda birçok kişi müttefiktir.
Bir yandan Atlas Okyanusu, diğer yandan Hint Okyanusu! Arada yükselen Masa Dağının
etrafında birbirini kollayan ve adeta cilveleşen bulutlar. Ancak şehrin çok ciddi çevre sorunları var. Bir yandan aşırı göçlerle kalabalıklaşmış gecekondular şehrin fiziki çevresini
bozarken; asıl tehlike sosyal çevrede kendisini gösteriyor. Şehirde güvenlik çok ciddi bir
sorun. Bunu hemen hemen her evin alarm sistemiyle korunmasından anlayabiliyorsunuz. İki yüz yıllık sömürge ve ardından da ırkçı rejimin sebep olduğu kronik sorunlar şehri
yaşanabilir olmaktan uzaklaştırmış. Toplumun farklı kesimleri arasındaki gerginlik hala de-
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vam ediyor. (Bu yazıyı bitirdikten sonra Güney Afrika’da yabancılara karşı şiddet eylemleri
başlamış; yüzlerce yabancı hayatını kaybetmiş ve on binlercesi de ülkesine geri dönmek
zorunda kalmıştır. Güney Afrika’da yılda 20 binden fazla kişi şiddet sonucu hayatını kaybetmektedir).
Jakarta, Kahire ve Kazablanka’da da benzer sorunları müşahede ettim. Sanayileşme ve
ardında da küreselleşmenin etkisiyle mega-şehir haline gelen bu kentlerin sorunlarını
çözmeleri hiç de kolay görünmüyor. Bunun tabii bir sonucu olarak da kronik sorunlarla
boğuşuyorlar.
Sydney, Melbourne, Stockholm, Kopenhag, Singapur, Seul, Tapei nispeten daha huzurlu
şehirler. Özellikle Avustralya’nın hem bozulmamış tabii güzellikleri, hem de “yaşanabilir”
şehirleri hala birçok insanı cezbetmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar daha güzel ve huzurlu bir hayat için Avustralya’ya göç ediyor.
İstanbul’un hali ise malumdur. Büyüdükçe sorunları da büyüyor. Su en büyük sorun iken,
fazla yağmur yağdığında, yeterli alt yapı olmadığı ve zamanında gerekli önlemler alınmadığı için tabii afete dönüşmekte ve sık sık sel baskınları meydana gelmektedir. Bu konuya
daha sonra tekrar döneceğiz. Öncelikle çevre bağlamında bazı kavramları yeniden hatırlamakta fayda var.

II. Çevreden Ne Anlıyoruz?
Modern insanın karşı karşıya bulunduğu sorunlardan birisi, belki de en önemlisi, çevre
sorunudur. Bu sorun, sadece insanın kendi varlığını değil, gelecek nesillerin sağlıklı bir
ortamda yaşama hakkını da tehdit etmekte ve bu niteliğiyle de küresel bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnsanın sebep olduğu çevre kaynaklı sorunlar tüm gezegenin ve
içerisinde yaşayan canlıların hayatını tehdit etmektedir.
Amerikalı medeniyet tarihçisi Jared Diamond Çöküş adlı yeni kitabında çevre problemlerinin dikkate alınmadığında nasıl yıkıcı sonuçlara neden olduğunu; bu sorunlarım
hâlihazırda şehirlerimiz ve uygarlığımız için en ciddi sorunlar olduğunu bilimsel olarak
ortaya koymaktadır. Bunun anlamı, şimdiden önlem almadığımızda şehirlerimizin ölmeye başlayacağıdır. Tabii, şehirlerin ölümü bizden farklıdır. “Yaşanılmaz” olan şehirleri terk
eden insanlar, oralarını ölüme terk etmektedirler. Birçok medeniyete beşiklik etmiş Anadolu’nun bunun birçok örneklerini sayabiliriz. Bir zamanların görkemli ve cazibeli şehirleri, bugünlerde sadece arkeologların ve meraklı turistlerin ilgisini çekiyor. Aslında ibretle
bakılabilse ve bu şehirlerin neden harabe veya höyük haline geldikleri dikkatle incelense
belki günümüz için bazı dersle çıkarılabilirdi. Zaten ibret alınsaydı tarih tekerrür etmezdi.
İşte Diamond da bunun hikâyesini anlatıyor. Tarihten ve özellikle de medeniyet tarihinden (Medine’den, yani şehirden) ders çıkarmayan modern şehirlerimizin nasıl bir çöküşe
gittiğine dikkat çekiyor.

Kur’an’da bir taraftan tabiatın kutsal ve manevi boyutuna ısrarla dikkatimiz çekilirken,
diğer taraftan Allah tarafından yaratıldığımız ve öldükten sonra yaptığımız tüm eylemlerimizin hesabını vermek için tekrar ona döneceğimiz vurgulanır. Bunun anlamı: Bütün
yaptıklarımızdan, yani iyi yaptıklarımızdan da kötü yaptıklarımızdan da sorumlu olduğumuzdur. Çevreci bir anlayışla, Müslüman birey ahiret günü sadece insan-insan ve insan-toplum bağlamındaki eylemlerinden dolayı değil, insan-tabiat bağlamındaki eylem
ve davranışlarının da hesabını verecektir. Bundan dolayı Müslüman, çevresini ve içindeki tüm canlıları yaratan ve bizlere emanet eden Rabbimiz adına sevmek ve korumakla
yükümlüdür. Bunun kanuni bir yükümlülükten çok sevgi temelli ahlaki bir yükümlülük
olduğu açıktır. Ancak klasik dönem İslam hukukçularının konunun hukuki boyutunu da
ihmal etmediklerini biliyoruz.
Çevre sorunları derken de, bizleri kuşatan tabiat âlemindeki Allah’ın çok hassas dengelerle yarattığı ortamların bozulmasını, hayvan türlerinin yok olmasını, aşırı tüketimi ve
tabiatın kirlenmesini anlıyoruz. Bunlara ayrıca sosyal çevredeki kirlenme de ilave edilmelidir: Fakirlik, işsizlik, açlık, evsizlik, göçmen sorunu, ırkçılık, şiddet, sokaklara terk edilen
çocuklar, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ve diğerleri. Bu sorunların temeline bakıldığında
büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu görülür.
Dahası, sanayileşme ve şehirleşmenin de çevre sorunlarının ortaya çıkışında iki temel
etken olarak ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Zira “endüstri kenti, barındırdığı nüfus açısından tarihin en kalabalık kenti olmuş, aşırı nüfus yığılmaları çevreyi bozucu etkiler doğurmuştur.”
Bugün dünya nüfusunun %50’den fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, bu nüfusun büyük bir kısmı genel olarak alt yapı
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Çevre derken, bizim ve diğer canlıların içinde yaşadığı tüm tabii ortamları anlıyoruz. Böylece, insanın çevresini evi, bahçesi, arabası, soluduğu hava, içtiği su, içinde yaşadığı kent
ve beraber yaşadığı insanlar oluşturduğu gibi, toplumun bütün fertleri tarafından paylaşılan denizler, göller, nehirler, yollar, dağlar ve ormanlar yine çevremizi oluşturmaktadır.
Kur’ani bir bakışla baktığımızda, Allah’ın nihaî çevremizi kuşatan bir varlık olduğu ifade
edilir (57. Hadîd, 3). Buna göre, inanan bir insan için tüm âlem manevi bir boyut ve anlam
kazanır. Kur’an’ın “muhit” kavramının çevre açısından yeniden irdelenmesi ve anlaşılması
gerekmektedir. Özellikle Müslümanların kendilerine ait bir çevre anlayışı oluşturabilmesi
için bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
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Ancak “Çevre ve Şehir” hakkında konuşmadan önce temel kavramlarımızı yeniden vurgulamak faydalı olacaktır. Zira ilk zamanlar çok dar anlamda kullanılan çevre kavramının,
çevre sorunlarının çeşitliliği ve kapsamının genişlemesi ile birlikte anlamının genişlediği
görülmektedir.
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hizmetlerinin olmadığı kalabalık ve sağlıksız kenar gecekondu semtlerinde yaşamaktadır.
Cape Town’dan, Jakarta’ya, Mexico City’den İstanbul’a kadar bunun örneklerini görmek
mümkündür. Bu nedenle de sorun küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007
itibariyle ülkemizdeki son durum ise şudur: Ülkemizde ikamet eden nüfusun % 70.5’i şehirlerde yaşamaktadır. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 92.7 ile
Ankara, en düşük olduğu il ise % 31.8 ile Ardahan’dır. Toplam nüfusun sırasıyla; % 6.3’ü
Ankara’da, % 5.3’ü İzmir’de, % 3.5’i Bursa’da, % 2.8’i Adana’da ikamet etmektedir.
Ancak insanlar köyden şehre göçerken birçok sorunu da birlikte getirmekte veya daha
sonra bunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Yeterli altyapının olmadığı, aşırı kalabalıklaşan yeni mega-şehirlerde birbiriyle bağlantılı bir çok sorun da zamanla ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunlar modern şehirlerimizin yaşanabilir/sürdürülebilir olmasını ciddi
olarak tehdit etmektedir.

III. Düş Kırıklıkları
Köyden kente büyük hayallerle göç edenler her zaman aradıklarını bulamamışlardır. Bir
yandan işsizlik, diğer yandan başta konut sorunu olmak üzere ilk kez karşılaşılan sorunlar
yumağı onları yeni gerçeklerle yüz yüze getirmiştir. İçinde doğduğu-büyüdüğü, havasını soluduğu, derelerinden, pınarlarından su içtiği tabii çevrenin ortadan kalktığı; aşırı
kalabalık ve gürültülü şehir hayatı “şehre gelenlerin” beden ve ruh sağlığını büyük ölçüde etkilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak, modern şehirdeki “kompleks ve sağlıksız hayat
şartlarına bağlı olarak alkolizm, ilâç tutsaklığı, uyuşturucu alışkanlığı, psikolojik bozukluklar, intiharlar, cinayetler, kazalar, enfeksiyon hastalıkları artmaktadır. Trafik olayı; gürültü,
hava kirliliği, stres, yorgunluk... gibi etkileriyle başlı başına şehirleşmenin önde gelen bir
sorununu oluşturmaktadır. Prof. Dr. Rasim Adasal modern hayat durumlarına ve koşullarına bağlı bu bozuklukları toplum hastalıkları ve çağdaş medeniyet hastalıkları olarak
isimlendirmektedir.
Çevre sorunları ve kirliliğinin bu sayılanlardan ibaret olmadığı açıktır. Bu nedenle her gün
yeni kirlilik kavramları literatüre girmektedir: Siyasi kirlenme, dilin kirlenmesi, ahlaki kirlenme vs. İnsanlar sadece temiz bir çevreyi özlemiyorlar. Temiz bir çevreyle beraber, temiz bir
ahlak, temiz bir dil ve temiz bir siyaseti de özlüyorlar. Başka bir ifadeyle hem insanlarla ve
hem de doğayla olan ilişkilerimizde temizin ve temizliğin nitelendirdiği yeni bir ilişkiler
ağını talep ediyorlar.
Tüm bunlardan ötürü yeni bir çevre bilinci ve ahlakının geliştirilmesi; yeni bir sorumluluk
şuurunun yerleştirilmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeni anlayışa göre,
insanın yalnız kendine ve kendisinden (ailesinden, milletinden, dininden, kültüründen)
farklı gördüğü “ötekine” karşı değil; aynı zamanda diğer canlılara, cansız varlıklara ve hatta

IV. Yaşanabilir Şehirler
Çağdaş şehircilik uzmanlarına göre 1990’lı yıllarda şehircilik felsefesindeki en büyük yenilik “yaşanabilir şehirler” kavramıdır. Buradaki “yaşanabilir” kavramına özellikle dikkat etmek
gerekmektedir. Zira bu kavram, köyden-kente göçle oluşan mega-şehirlerimizin “yaşanamaz” olduğunun da tespitidir. Bundan dolayı 1992 Rio Zirvesinden sonra küresel çevre
sorunlarının teşhisinde şehirlerin merkezi bir yer almaya başladığı görülmektedir.
Bilindiği gibi 5 Haziran 1992 yılında Rio de Janerio’da, 179 ülkenin devlet başkanı ve yetkililerinin, BM kuruluşlarının, delegelerinin, uluslararası ve gönüllü kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Konu: Tüm dünyayı tehdit eden çevre sorunları ve
bunların nasıl çözüleceğiydi. Bunun bir anlamı da bu sorunların varlığı ve çözümünün
artık tüm ülkeleri ilgilendirdiğiydi. Yerel ve mahalli çevre sorunlarının varlığına rağmen,
asıl tehlike çevre sorunlarının küresel etkileri ve boyutuydu. “Tek bir dünyamız” olduğu
tespiti ve “aynı gemide” olduğumuz gerçeği dünya toplumunca kabul edilmeye başlandı.
Ayrıca mevcut ekonomik sistemine ve bunu sonucu ortaya çıkan yapılanmaların artık
daha fazla devam etmeyeceği/edemeyeceğinin herkes tarafından kabul edilmeye başlandı. Bundan dolayı da “sürdürülebilirlik” kavramı hayatımıza girdi. Bunun anlamı, mevcut ekonomik sistemin yanında, mevcut tüketim anlayışının da “sürdürülemeyeceği” gerçeğiydi.
İnsanların bireysel özgürlüklerini, toplum için değiştirmede ne derece başarılı olabileceğimiz tartışmalı ve zor bir konudur. Ancak ortada inkar edilemeyen bir gerçek var: Çevre
sorunları bireyler dâhil, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bunun için de acil bazı
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Bununla beraber unutulmaması gereken önemli bir nokta ise, toplumun ve çevrenin
sağlıklı olması için insanların gıda, su, mesken, ulaşım ve iş gibi temel ihtiyaçlarının ekonomik şekilde halledilmesidir. Ne yazık ki günümüz dünyası çok zengin küçük bir grupla
(Kuzey), fakir olan büyük bir kitleye (Güney) ayrılmış haldedir. Dahası her şehrin kuzey ve
güney gibi siyah ve beyazları da bulunmaktadır. Bunlar arsındaki ilişkilerin iyi olduğundan
bahsedemeyiz. Dünyanın bir çok mega kentindeki kırılgan noktalar bunu teyit etmektedir. Yaşama ve ayakta kalma mücadelesi veren insanlardan “ötekine” ve doğal çevreye
karşı daha olumlu bir davranış beklemek aşırı bir iyimserlik olur.
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gelecek nesillere karşı da olan sorumluluklarını ve görevlerini yeniden düşünülmeli, belirlenmeli ve vurgulanmalıdır. Başka bir ifadeyle, “barış ve huzur içinde birlikte yaşamadan”
bahsederken tüm bu gruplar da dikkate alınmalıdır. Şehir ve çevre açısından düşündüğümüzde, her birey şehrin bir vatandaşı olduğu; şehirdeki her şeyden “sivil ve demokratik”
bir anlayışla sorumlu olduğunu unutmamalıdır.

önlemlerin alınması gerekiyor. Bunların en önemlileri Gündem 21 olarak Rio’da deklare
edilmiş.
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4 ana başlık ve 40 alt başlıktan oluşan Gündem 21’in temel felsefesi, bütün ülkelerin daha
güvenli ve sürdürülebilir bir kalkınma için neler yapması gerektiğini belirlemek. Daha
sonra da bunların gerçekleşmesi için sadece merkezi hükümetleri değil, gönüllü kuruluşları da hareket geçirmek. Böylece sivil inisiyatifi devreye sokmaktır.
Rio Zirvesinin dikkate değer diğer önemli bir sonucu ise politika üreten mekanizmaların
ilk defa ve ciddi anlamda bilim adamları ve çevrecilerden gelen çağrılara kulak vermeleridir. Ülkemizde de birçok yerel yönetimin kendi Gündem 21’lerini hazırlayıp uygulamaya
koyduğu görüldü. Tüm bu yeni etkinliklerde “sürdürülebilir” kavramı merkezi bir yer işgal
etti. Bu da yerel yönetimlerin toplumun çeşitli kesimleriyle diyaloga girmesini sağladı.
Sonuçta, şehircilik anlayışında temel ve merkezi bir konuma geldi. Çevreyi dikkate almayan yerel yönetimler ve aldıkları kararlara medya ve toplum tarafından şiddetle protesto
edildi.
Böylece 1990’lı yıllardan itibaren şehircilik anlayışında çevre ve sürdürülebilir kalkınma
politikalarının belirleyici olmaya başladığı görülmektedir. Ancak geçen 15 yıllık süreden
sonra çevreciler eski şevklerini yitirmiş gözükmektedir. Zira tüketim alışkanlıklarımızın değişmemesi sonucu, ne ürettiğimiz çöplerde azalma olmuş, ne de tükettiğimiz kaynaklarda azalma olmuştur. Küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığına rağmen, hem bireysel,
hem de yerel yönetimler olarak su ahlakımızda da ciddi bir gelişme olduğu söylenemez.
Bunun sebeplerinden biri belki de en önemlisi çevreciliğin kurumsallaşamaması ve geopolitikin tekrar öne geçerek çevre duyarlılığının geride kalması/ötelenmesidir. Dünyanın
dikkati “terörle savaş”a odaklanırken, başta fakirlik ve çevre sorunları olmak üzere diğer
sorunlar üzerinde de benzer bir uluslararası dayanışma ve işbirliği ruhunu oluşturmak
gerekmektedir.
Bu nedenle başta su ahlakımız olmak üzere, tüm tüketim ahlakımızı yeniden düşünmenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir, sadece belediye
hizmetlerinin çok güzel ifa edilmesiyle meydana getirilemez. Her şeyden önce yaşadığı
mekânlara sahip çıkan, şehrini kimliğinin bir parçası olarak gören; tüm tüketim davranışlarını ve toplumsal sorumluluklarını bu çerçevede düşünen bilinçli vatandaşlarla mümkündür.
Haklı olarak şu soru sorulabilir: Belediyelerin bilinçli vatandaşların yetişmesinde rolü nedir
ve ne olmalıdır? Öncelikle küreselleşen dünyada yerel yönetimlerin daha çok inisiyatif almaları gerekmektedir. Hayat boyu öğrenmenin yeni bir eğitim şekli ve imkânı olarak karşımıza çıktığı bir zamanda, yerel yönetimler vatandaşların eğitimine daha etkin katılmalı;
bu konudaki sorumluluğunu üstlenmelidir. Çevrenin en iyi şekilde korunması ve gelişti-

rilebilmesi için, vatandaşlara her türlü bilgiyi sağlamak; eğitim programları düzenlemek
ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak yerel yönetimlerin öncelikli konuları olmalıdır.

• Günlük hayatla ilgili tüm davranışlarda vatandaşların aktif katılımı sağlanmalıdır.
• Ulaşım ve sağlık alanındaki davranış ve alışkanlıklar başta olmak üzere hayat tarzını
değiştirme teşvik edilmelidir. (Toplu taşım araçlarının kullanımı, sağlıklı yaşam işin
yürüyüş parkurları ve diğer etkinlikler desteklenmelidir.)
• Enerji tüketimi, yeme-içme alışkanlıkları ve atıkların evde ayrıştırılması konularında
hükümetin devreye girmesi, yani gerekli yasal düzenlemeleri yapması.
• Sivil bilincin ve sorumlulukla ilgili ahlaki değerlerin işe dâhil edilmesi. (BM ve
OECD’nin tespitlerine göre dünyanın birçok yerinde toplumun dini ve kültürel değerini dikkate almayan kalkınma planları istenen hedeflere ulaşamamaktadır)
• Kamu servislerine erişim ve yararlanmada vatandaşların rolünü yeniden belirlemek
• Parti veya başka toplumsal aidiyetlerden çok, nesnel bir duruşla “şehir üyeliğini/
kimliğini” öne çıkarılması.
• Kısaca, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehrin en önemli niteliği vatandaşların siyasi
aktörler olarak şehirle ilgili tüm karar süreçlerine ve kontrol mekanizmalarına katılmaları gerekmektedir. Ancak vatandaşın bu görevini yapabilmesi için “şehirleşmesi”
gerekmektedir. Şehirde yaşamakla şehirli olunmaz. Şehirli olmanın bir kültürü, anlamı ve bedeli vardı.

V. Medine’den Medeniyete
Şehir kelimesinin aslı Osmanlıcadır. Türk Dil Kurumu şehir kavramını “Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site” olarak tanımlar. Ancak bu tanım da amacımız açısından yeterli
değildir. Kültürümüze baktığımızda Medine (şehir) ile medeniyet arasında yakın bir bağ
kurulduğu görülür. Medine kelimesi Arapça olup “ikamet etmek ve şehirlilerin davrandığı
gibi davranmak” anlamına gelmektedir. Medenî’nin zıttı bedevî’dir. Bedevî, dağda kırda
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Şehircilik uzmanlarına göre “sürdürülebilir bir şehir” için bir takım şartlar vardı. Bunun anlamı geleneksel yerel yönetim politikalarıyla; tüm kararların tepeden ve bir merkezden
alındığı bir mekanizmayla “sürdürülebilir şehirleri” oluşturmak mümkün görünmemektedir. Bunun için öncelikle Dublin Bildirgesinde de vurgulanan şu noktaların göz önüne
alınması gerekmektedir.
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Şehirde yaşayanların da unutmaması gereken bir husus; şehrin karşı karşıya bulunduğu
sorunlarla mücadele etme, çözüm yolları bulma ve gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı
ve yaşanabilir bir çevre ve şehir bırakma görevi sadece yerel yönetimlere bırakılamaz.
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hukuk kurallarından ziyade örf ve töreye göre idare edilen insandır.
Bu bağlamda bakıldığında Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce
Medine şehri daha çok “Yesrip” olarak biliniyor ve anılıyordu. Hz. Peygamber Yesrib’e hicret ettikten sonra burası Medine oldu. Zira Yesrip’te Yahudi, Hıristiyan, Putperest ve Mecusiler de yaşıyordu. Tüm bu farklı grupların bir arada ve barış içerisinde yaşaması için Hz.
Peygamber 47 maddelik bir anayasa hazırladı. Böylece, Yesrip, farklı din, mezhep, ırk ve
inançtan insanların birlikte yaşadığı Medine’ye dönüştü.
Kadim Yunanlılar da “şehir” kelimesini “yaşamın daha üstün bir şekli olan ve içinde bir
takım sosyal ilişkiler ve sosyal kurumların bulunduğu” mekânlar olarak tanımlıyorlardı.
Fars kültüründe de medeniyet şehirleşme, şehirlilerin davranışına uyma ve alışma, bireylerin içinde yaşadıkları toplumda sosyal, iktisadi, dini, siyasi ve benzeri konularda işbirliği
anlamında kullanılmaktaydı. Kısaca, hem doğu ve hem de batı lisanında “şehre mensup
olmak ve şehirde yaşamak” medeni olmanın ölçütü olarak kabul edilmekteydi.
Kültürümüzde bedevilikten; kural ve nizamsızlıktan “Medine” ve “medeniyete” giden süreci en iyi tahlil edenlerin başında hiç şüphesiz ünlü tarihçi ve sosyolog İbn Haldun (1332–
1406) gelmektedir. İbn Haldun, İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold Toynbee’nin “Şimdiye
kadar hiçbir çağda, hiçbir insan zekâsı böyle bir eser yazamamıştır” dediği Mukaddime
adlı eserinde “medeniyetlerin ve kültürlerin doğuşunu, yükselişini ve çöküşünü çözümlemekte, özellikle İslam medeniyetiyle ilgili tutarlı görüşler ileri sürmektedir”.
Jared Diamond’ın günümüzde altını çizdiği hakikatleri, İbn Haldun on beşinci yüzyılda
vurguluyor; geçmiş medeniyetlerin, milletlerin ve şehirlerin yükselişinin nedenleri olduğu gibi, yıkılış ve yok oluşlarının da bir takım nedenleri olduğunu belirtiyordu. Bunun
anlamı, yirmi birinci yüzyılda “yaşanabilir ve sürdürülebilir” şehirlerde yaşamak istiyorsak,
şehirlerimizin karşı karşıya bulunduğu çevre merkezli sorunları dikkatle incelemek ve
çözmek durumundayız. “Yerel yönetimler çözsün” demiyorum. “Çözelim” diyorum. Zira
geldiğimiz noktada şehrin vatandaşlarını dikkate almayan ve onlarla birlikte hareket etmeyen yerel yönetimler bu sorunları çözmekte başarısız olmuşlardır.

VI. Sürdürülebilir Çevre ve Şehirler
Jared Diamond’ın en önemli eseri hiç şüphesiz Tüfek, Mikron ve Çelik adlı medeniyet(ler)
tarihini anlatan kitabıdır. Kitap başta Avrupa-merkezli medeniyet ve tarih anlayışı olmak
üzere birçok tabuyu yıkıyor ve bizlere medeniyetlerin mahiyetini anlamada yepyeni bakış
açıları sunuyor. Bu nedenle söz konusu kitap yirminci yüzyılda yazılan en önemli 20 kitaptan biri olarak kabul ediliyor. Diamond’un bizi asıl ilgilendiren çalışması ise daha öncede
bahsettiğimiz medeniyetlerin ayakta kalış ve çöküşlerini incelediği Çöküş adlı kitabıdır.

Diamond “Çöküş” kelimesiyle “uzun bir zaman diliminde ve geniş bir alan üzerinde insan
nüfusunda ve/veya siyasi, ekonomik, sosyal anlamda etkin bir düşüşü” kastetmektedir. Bir
zamanların mamur, müreffeh ve görkemli şehir ve ülkelerinin bugün viraneye dönüşünü
hikâyesini anlatır. Diamond bize başka örnekler de vermektedir: Modern Amerika sınırları
içerisinde yaşamış olan Anasazi ve Cahokia, Orta Amerika’daki Maya Medeniyetine ait
şehirler, G. Amerika’daki Moche ve Tiwanako toplumları, Yunanistan’da Miken şehri ve Girit’teki Minos medeniyeti, Afrika’da Büyük Zimbabve, Angkor Wat ve Asya’daki Harappan
Indus Vadisindeki şehirler, Pasifik okyanusundaki Paskalya Adası.
İngiliz şair Percy Bysshe Shelley (ö.1822) “Ozymandias” adlı şiirinde yaşadıkları görkemli
günlerden sonra, geride bugün turistlerin görmesi ve gezmesi için “heybetli kalıntılar”
bırakarak çöküp giden toplumları çok güzel bir şekilde tasvir etmektedir. Kanımca, sürdürülebilir şehir ve çevre için uğraşanların Shelley’ni bu şiirinde tasvir ettiği kibirli kral Ozymandias’dan alacağı dersler vardı. Kral’ın durumu Grönland’ı yok ettikten sonra, kendileri
de yok olan Vikinglere çok benzemektedir. Aksi takdirde Shelley’nin dediği gibi, “geriye
hiçbir şey kalmayabilir”.
***
Antik diyardan gelen bir seyyaha rastladım,
Dedi ki:
‘’ Çölün ortasında,
Gövdesiz, kocaman iki taş bacak,
Ve hemen yakınında yari beline kadar kuma gömülmüş,
Çatık kaşları, kırışmış dudakları
Ve buz gibi soğuk alaycı görünümü ile,
Parça parça olmuş,
Taştan bir surat vardı...
Onlara sekil veren o eller ve ruhlarını besleyen o kalp,
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Kitabın temel tezi, tarihte yok olup gitmiş toplum, millet ve medeniyetlerin “Yok oluş
nedenlerini” anlamaya çalışmak. Medeniyetlerin yıkılıp, yok oluşunu açıklamaya çalışan
çeşitli teorileri biliyoruz. Ancak belki de ilk kez Diamond (İbn Haldun’dan sonra) bu kadar
açık ve müdellel olarak, insanın içerisinde doğduğu, yetiştiği ve barındığı çevresini tahrip
etmesinin, bu yok oluştaki payını ortaya koymaktadır. “İçinde yaşadıkları çevreyle uyum
içinde yaşamış, zamanla karşılaştıkları çevre sorunlarını da çözmeyi başarmış toplumlar
günümüze kadar yaşamayı sürdürürken, bunu başaramayanlar yok olup gitmişlerdir” Bunun müşahhas iki örneğini ise Grönland ve Japonya ile veriyor. Çevre sorunlarının bu iki
ülkeyi getirdiği durumu detaylı olarak kitabında ortaya koymaktadır

Cansız şeylere kazınan tutkuları ne kadar da canlı göstermişti!
Üzerinde ise su sözler yazılı idi:
Ben kralların kralı Ozymandias...
Şu yaptıklarıma bakin da,
Haddinizi bilin!
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Ama koca yıkıntılar arasında saklı kalmış bir harabe,
Ve ucu bucağı görülmeyen, çıplak ve yapayalnız kumlardan başka,
Artik ne kaldı geriye?
Hiç bir şey... ‘’
Bu şiiri en iyi anlayabileceklerden birisinin Türk toplumu olduğunu düşünüyorum. Asya’nın bereketli topraklarından koparak, sürekli Batıya göç eden; bu göç esnasında birçok
devlet ve medeniyet kuran atalarımızın; sadece komşu devletler ve düşman güçlerle değil, aynı zamanda sürekli çevre sorunlarıyla mücadele ettikleri; çölleşen, Asya bozkırlarının
onları hep göçe zorladığını unutmamız gerekmektedir.
Bir zaman medeniyet ve ümranın beşiği ve merkezi olan şehirlerin Shelley’nin şiirindeki
hali hepimizi ciddi olarak düşündürmeli; şu anda yaşadığımız şehirleri “Yaşanabilir ve sürdürülebilir” yapma konusunda teşvik etmelidir. Unutmamalıyız ki, buradan öte gidecek
bir yerimiz de yok.
Yazara göre bu toplum ve medeniyetlerin yok olup gitmesindeki en etkin sebeplerinden
birinin “insanların toplumlarının bel bağladıkları çevresel kaynakları hesapsızca kullanmaları sonucunda kendi elleriyle sonlarını hazırlamalarıdır” . Diamond’a göre “kasti olmayan
bu ekolojik intihar, yani eko-intihar arkeolog, klimatolog, tarihçi, paleontolojist ve polenleri inceleyen bilim adamlarının son yirmi-otuz yılda yaptıkları birtakım keşiflerle teyid
edilmiştir.
Diamond’un bu tespitleri Şubat 2007 tarihinde Paris’te yayınlanan “Küresel Isınma Raporuyla” da teyit edilmiştir. BM öncülüğünde düzenlenen konferansa 5 kıtadan 60 ülkenin temsilcileri katıldı Küresel ısınmanın 2100 yılına kadar 1,8 ila 4 derece arasında artış
göstereceği kaydedilen raporda “çevre sorunlarının en büyük sorumlusunun insan olduğu”
özellikle vurgulanmıştır.

VII. Yaşanabilir Şehirlere Doğru
Yaşanabilir şehirlerin bir örneği olarak eski İstanbul dikkatimizi çekmektedir. Ancak bu şairlere ilham veren, herkesi kendisine meftun eden farklı bir İstanbul’dur. Başka bir ifadeyle,
İstanbul’un yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olduğu günlerden bahsetmek istiyorum. Zira

İstanbul’u fetheden dehanın, insanların (Müslüman, Hıristiyan, Yahudi) orada huzur içerisinde yaşaması için de tüm tedbirleri aldığı görülmektedir.

Osmanlı dönemi vakıf eğitim ve hayır kurumlarından cami, medrese, tekke, sübyan
mektebi, hamam, çeşme, kütüphane, kitap, darü’-şifa, darü’z-ziyafe, ribat, köprü, yol ve
kervansaray gibi eserlerin kuruluş gayeleri ve hizmet hedefleri incelendiğinde, sadece
o şehirde yaşayan insanlar için değil, herhangi bir ayırım yapmaksızın bütün mahlûkata
dönük olduğu görülür. Ayrıca bu mimari eserlerin çevre düzenlenmesi, mimari şekli ve
diğer nitelikleriyle, çevresi ile uyum içinde oldukları görülmektedir.
İstanbul’u ziyarete gelen yabancı seyyahlarının eserlerinde insan-çevre ilişkisiyle ilgili
bolca örnek görmek mümkündür. İstanbul’un mimari eserlerine, onların zarif çeşme ve
sebillerine, çiçekli zarif bahçelerine, tatlı kuş nağmelerine, mis gibi çiçek kokuları ve lahuti
ezan sesleri ile meşbu latif rüzgârlarını bize nakleden Batılı seyyahlar; İstanbul’u çiçek ve
ağaç denizi içinde bir köşk ve bir hayal ülkesi olarak sunmaktadırlar.
Yine Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han dönemlerinde, Edirne’de bina edilen
Dâru’ş-Şifâ ve Bîmarhâne’lerde hastalar klasik mûsiki, ney sesleri, güzel Kur’an kırâ’etleri,
bülbül sesleri, güzel çiçeklerle, nefis gül kokulu gül bahçeleri içinde, akarsu sesleri ile
tedavi edildikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle, insan-çevre ilişkisinin ilginç bir uyumuna rastlanmaktadır. Günümüzde, birçok Batı üniversitesinde okutulmaya başlanan
Eko Psikoloji (Çevre Psikolojisi)’nin yapmak istediği de, insanın doğayla iletişimini yeniden sağlayarak, çağdaş insanın başta depresyon ve stres olmak üzere psikolojik/manevi
hastalıklarını tedavi etmektir.
Osmanlının çevreyle ilgili bakış açısını görebileceğimiz bir diğer alan ise minyatür ve tezhiplerdir. Bunlar dikkatle incelenirse, insanoğlunun hayalindeki, stilize edilmiş, ağaç, kuş,
çiçek ve hayvan figürleri; masmavi göğü, yeşil çimenleri, çiçeklerle bezeli dağları, masmavi akan dereleri ile bu resimlerin adeta cennetin irem bağlarını temsil etmekte oldukları görülür. Yine bu minyatürlerdeki insan figürlerine dikkat edilirse, bunların sol elinde
İslami temizliği, tazeliği ve inceliği sembolize eden bembeyaz bir mendil; sağ elinde ise,
insan-çevre uyum ve dengesini sembolize eden bir gonca gül bulunduğu görülür. Bu
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Osmanlı toplumundaki çevre ve şehircilik bilincinin hayatın tüm kesimlerine nüfuz ettiği
görülmektedir. Osmanlı vakıf binaları incelendiğinde, bunların çevresindeki nefis ve zarif
kuş evlerinin zarif bir taç gibi bu binaları süslediği görülür. Böylece mimari eserlerle tabiat
ve çevre arasında bir uyum sağlanmış, bu binalarda yaşayan insanların stressiz ve dengeli
bir hayat sürmelerinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.
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Haliç’in dolmaması için önlemler alan Fatih’in, Kağıthane deresi havzasında hayvan otlatılmasını, bina yapılmasını ve tarla açılmasını yasakladığı görülmektedir. Ayrıca erozyona
müsait yamaçlar ağaçlandırılmış ve ormanlarda ağaç kesimi yasaklanmıştır.
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tablo bize, Osmanlı kültür medeniyetinin insanın çevresi ile bir bütün olduğunun örneğini apaçık olarak göstermektedir.
İnsan-çevre ilişkisinin sosyal boyutu, yani sosyal çevreyle ilgili olarak ise şunlar dikkat
çekicidir. Yine yabancı seyyahlara göre: Osmanlı ülkesinde cinayet, hırsızlık, eşkıyalık,
sarhoşluk ve gürültünün, yok denecek kadar az olduğunu; hatta bazı şehirlerde hiç bulunmadığını, bunun sebebinin, adaletin harfiyen uygulanmasından ve verilen cezaların
caydırıcı olmasından kaynaklandığını; iyi dini terbiye görmüş olan halkın bu gibi suçlara
müsamahakâr bakmaması olduğu görülmektedir. Yine bu seyahatnamelerde, Osmanlı ülkesi; “Zabıta vak’ası olmayan, gece gündüz asayişin tam olduğu, Müslüman Türlerin
son derece doğru dürüst bir hayat sürdüğü bir ülke” olarak bildirilmektedir. Bunların hayatlarını Kur’an’ın şekillendirdiğini; dürüstlük ve ahlaklarının kaynağının, Kur’an ve İslam
Peygamberinin ahlak anlayışı olduğu” vurgulanmaktadır.
Bugün bunlar bize çok uzaktaki bir rüya gibi görünse de, köyden-kente göçün oluşturduğu çevre sorunları etkilerini tam olarak göstermediği 1950-1960lı yıllarda İstanbul’un
“Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer” olarak görülmekteydi. Bu konunun en
güzel tanıkları İstanbul’u şiirleriyle ebedileştiren çağdaş şairlerimizdir. Sadece iki örnek
vermek yeterli olacaktır.
Necip Fazıl “Canım İstanbul” şiirinde her şu şekilde tanımlar:
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
İstanbul benim canım;
Vatanım da vatanım...
İstanbul,
İstanbul...”
Burada “yaşanabilir” bir şehrin insanın nasıl “canı” ve “kimliği” haline geldiğinin müşahhas
bir örneğini görmekteyiz.
Yahya Kemal Beyatlı’ya göre ise (1884-1958) İstanbul’un “Sade bir semtini sevmek bile bir

ömre değer”. Bugün tartıştığımız “yaşanabilir ve sürdürülebilir” kavramları çerçevesinde
baktığımızda, dünkü İstanbul’un bize öğreteceği çok şeyler olduğunu düşünüyorum.
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan…
Yahya Kemal, “Koca Mustafapaşa” şiirinde aslında tek güzel şehrimizin İstanbul olmadığını
da ifade eder. Atalarımızın her bakımdan “yaşanabilir ve huzur veren” şehirlerde yaşadığının tanıklarının yine eski şehirlerimiz olduğunu belirtir:
Bu geniş ülkede, binlerce lâtîf illerde,
Nice yıl, cedlerimiz kökleşerek bir yerde,
Mânevî varlığının resmini çizmiş havaya.
-Ki bugün karşılaşan benzetiyor rü’yâya.Şiirin devamı ise hepimize ve özellikle de tüm yerel yönetimler için önemli mesajlar içeriyor:
Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan.
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan;
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük;
Budur âlemde hudutsuz ve hazîn öksüzlük.
Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı,
Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı.
Rûh arar başka tesellî her esen rüzgârda.
Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda!
21. yüzyılda yaşadığımız şehirlerin yaşanmaz hale gelmesinde fizik ve sosyal çevre sorunlarının etkili olduğunu biliyoruz. Bu sorunlarının başat sorumlusunun insan, yani bizler
olduğunu da bilim adamları hem fikirdir. Bu sorunların müsebbibi biz olduğumuz gibi,
çözecek olanlar da yine bizleriz. Ancak bu sorunları çözerken dünyadaki iyi örneklerden
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Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
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yararlandığımız kadar, kendi tarihimizden, kültürümüzden de yararlanmak durumundayız. Aksi takdirde “köksüz” ve “öksüz” olarak sorunlarımızla boğuşmaya devem ederiz.
Kısaca, yeni bin yılda şehirler yeni bir anlam kazandığı gibi, çevre bilinci de yeni anlamlar
kazanıyor. 1960’lı 70’li yıllardaki çevrecilik, bugün çok farklı bir boyuta ulaşmış. Norveçli
çevreci filozof Arne Naess geleneksel çevreciliği “sığ” olarak tanımlar ve eleştirir. Bu sorunların üstesinden gelmek ve tabiatla barış içerisinde yaşamak için “derin” bir çevre anlayışına ihtiyaç vardır. Naes buna “Derin Çevre (Deep Ecology) der. Naes’in derin çevreyle
kastettiği, insan-tabiat ilişkilerimizin yeniden ve derinlemesine sorgulanmasıdır. Tabiatın
bize sağladığı faydaların ötesinde, insan-tabiat ilişkisini yeniden temellendirerek; bu bağlamda kâinatın mütevazı bir üyesi olduğumuzu kabul etmektedir. Bu mütevazılık tabiattan yabancılaşmayı reddettiği, gibi her tür toplumsal yabancılaşma ve “ötekileştirmeyi”
de reddeder.

MBA, MA, Ph.D
Architect/Restorer/Urban Planner
The Lebanese University, Beirut
Architecture & Fine Arts Faculty

Introduction
During the 1950’s it was recorded that 30% of people lived in urban areas throughout
the world. In the year 2000 this figure climbed to 47%. The United Nations has recently
projected that by the year 2030, this figure will rise to 60% of the world’s population
living in urban areas. This translates as 5 billion people. (United Nations, 2001)
Soaring land prices in these urban areas, and the decline of large areas of space on which
to build has resulted in ever increasing demand for affordable residential and commercial properties over a minimal land area. A common solution for this problem is evident
the world over; the construction of high-rise buildings otherwise known as skyscrapers.
Examples of this can be clearly noted throughout the world’s largest cities where the
demand for these types of building is ever greater.
For more than a century, architects and civil engineers have applied practical and theoretical knowledge about vertical construction techniques to transform the look of cities.
Despite this it has become apparent that the built environment is the greatest single
indirect source of carbon emissions in the developed world, making them a major contributor to global warming.
Global warming, energy and water shortage, urban sprawl, air pollution, overflowing
landfills, disease, and global conflict will be the legacy of the twenty-first century unless
we move quickly towards the notion and implementation of sustainability.
Survival of the human race depends upon the survival of the cities--their built environment and the urban infrastructure. This will warrant vision, commitment, and action
through partnership and commitment of governments, policy makers, experts, and the
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involvement of citizens. It will require collaboration of urban planners, architects, engineers, politicians, academics, and community groups.
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Sustainable Architecture
The World Commission on Environment and Development (WCED) was established by
the United Nations in 1983. It served to resolve the conflicts arising out of the aspirations
of the developed and developing worlds. In 1989 the Brundtland Report was published
and the concept of “sustainable development” was addressed. As part of the UN’s WCED,
it called for “Sustainable development; which meets the needs of the present generation
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
This called for the challenge of architects and civil engineers to create sustainable architecture, defined as environmentally conscious and energy-saving, whilst being able
to utilize responsive and renewable materials and systems (Newman, 2001). Ecological
and environmental concerns have expanded beyond the issue of the consumption of
non-renewable energy sources. Sustainability essentially aims for ecological balance.

PART I
I. The High Performance Tall Building and its Sustainable Design
The area in which a tall building is placed is of vital importance to the urban environment. Due to the size and nature of a tall building, the effect on the surroundings can be
enormous; this includes the contribution to the urban heat island effect, overshadowing, large scale waste production and the effect on local services.
The internal environment of the building also needs careful consideration. Inner cities
are renowned for their own microclimate, often comprising of heavily polluted external
air conditions, for this reason the internal air quality of a tall building needs to be maintained at a high standard. During the construction phase there is potential of the use of
toxic materials and chemicals used in building components, systems and furnishings, all
of which are of great concern to building users, and other users of surrounding buildings.
For these reasons, sustainable design of a tall building is a term which applies to the
careful consideration of design, construction and maintenance of the building including
its performance in its working life. This means that we have the ability to minimize or
ideally eliminate the negative impact on the local and global environment including its
users.
High rise buildings consume vast amounts of energy both in the construction and work-

I.1. The Design Factors
Due to the size of the task of building tall structures, there are several factors to take into
account when designing sustainable tall buildings:

- Site context
The assessment of all physical aspects attached to and surrounding the site including
the specific location of the site. This includes site access for construction and access for
its users after completion.

- Environment
The economical, social and physical environment will be affected locally and possibly
globally by a tall buildings construction, especially if building super-tall structures. All
aspects of which must be taken into account through careful planning and design from
industry professionals.

- Structural form
The form of the proposed tall building is important in the design phase as this means
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Therefore a high rise building requires an incredibly in-depth understanding of the local
and global environment and its resultant impact on the local environment specifically.
Construction and community elements of the project must combine through expert advice and assessment from field experts. This includes architects, civil engineers and city
planning agencies in regards to design and construction and the input of community
groups, physiologists, and social experts with regards to the impact on the community.
Both groups need to combine in harmony to produce a sustainable design which will
benefit from high building performance, optimum energy efficiency, and limited negative local environmental impact, non-renewable material conservation, and limited pollution during construction and active life, provide a high standard internal environment
and create a structure that aesthetically harmonizes with existing surrounding buildings.
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ing life phase. Even though they are the central elements of urban architecture due to
the scale and purpose of their construction, they should have a focus on sustainable
development. A high rise building that meets the requirements of sustainable design is
one that has optimum efficiency of function and performance via the use of sustainable
technology providing reduced energy consumption and the reduction of negative environmental impacts.

dealing with the analysis and design of structures that support or resist loads that will be
relevant to the local climate i.e. Wind loading will be greater in specific geological areas.
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- Materials
The use of renewable or non-renewable materials is perhaps one of the most important
factors of the design and construction. This has an immediate effect on the sustainability of the tall build project. Where these materials are sourced is also important, a local
source is optimum.

- Energy use
A design target set to offer optimum energy performance of a building resulting in reduced life time energy costs through implementation of energy efficient technologies
including intelligent heating and ventilation systems and solar design.
- Water utilization
- Ecological impact
- Community impact
- Local architectural style
Due to the extent of construction and the relatively confined inner city space in which
to build, these factors are magnified due to their impact on the immediate local environment. All parties involved in the design and construction process, need to be aware
of the goal of optimum sustainability to enable the team to achieve all the sustainability
goals set. These goals must be clear and achievable.

I.2. Building Integration Systems (BIS)
High rise buildings in confined inner city areas require optimum performance if they are
to meet the high standards of sustainable development. This requires the integration
of architectural design and civil/structural engineering. This integration is a key factor
in the success of a high rise “green” building. The term “green” often refers to the carbon
output of a building and can apply to the variety of sustainable features a building has,
and resultantly how sustainable the development is.
This integration of architectural and engineering professionals will consider every aspect
of the design in order to produce a suitable building integration system. The factors
taken into account are:

- Day-lighting design
- Building orientation
- Building height (and number of floors)
- Exterior/Interior finishes
- Provision of services

- Heating systems
- Air conditioning systems
- Acoustic design
- Vibration
- Computer applications (building control)
- Roof design (the use of water harvesting systems, green roof etc.)
- Drainage systems
- Aerodynamics
- Wind/structural loading
- Foundation system
- Insulation
- Plant location
- Building Form
Integration of hardware components of the building system provides the building with
a range of technology based solutions and services that will increase efficiency and
productivity. Importantly, these must share space with each other in the building, not
compromise the aesthetic appeal of the building and work in harmony with each other.
Integration of tall building systems with special emphasis on sustainable design warrants a multidisciplinary approach and requires the integration of architectural components, structure, vertical transportation, fire safety, energy conservation, and communication systems.

I.2.1. Types of Integration
Bachman lists three types of integration: physical integration, visual integration, and performance integration.
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- Lighting systems
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Physical integration is about how components and systems share space and how they
fit together. The floor-ceiling section of many buildings, for example, is subdivided into
separate zones for lighting, ducts, and structure to support the floor above. These segregated volumes prevent “interference” between systems by providing adequate space for
each system. Sometimes these systems are meshed together or unified, which requires
careful physical integration.
Visual integration involves development of visual harmony among the many parts of a
building and their agreement with the intended visual effects of design.
Performance integration has to do with “shared functions” in which a load-bearing wall,
for instance, is both envelope and structure, so it unifies two functions into one element. It also involves “shared mandates” - meshing or overlapping functions of two components without actually combining the pieces. In a direct-gain passive solar heating
system, for example, the floor of the sunlit space can share the thermal work of the
envelope and the mechanical heating systems by providing thermal mass and storage.

I.2.2. The Cost of Integration
It is important to remember that although fully integrated high rise, high performance
buildings may cost more to build than a regular building, this is accounted for by a lower
operational cost in the buildings lifetime.
With continued implementation of integration techniques even the initial cost will eventually level off.

I.3. Strategies for Achieving Sustainability
Architects and engineers have different views on the concept of sustainability. Architects assess the way a building is orientated in relation to the sun, a way the building
is laid out, how the building interacts with the surrounding environment and how sustainable features can be applied to the fabric and finishes of a building. Engineers are
concerned with the structural system and how this can aid energy conservation through
intelligent design.
Combining the Architects and Engineers with the aid energy experts and field professionals, tall buildings in urban areas can be intelligently designed to respond to the local
climate automatically.
There are many options for the design team to take into account when undertaking a
high rise sustainable project. Some of which are (discussed) below:

I.3.1. Passive Solar Gain

Good passive solar design can also reduce energy consumption through use of atriums
allowing natural sunlight to fill a reception or entrance area to a high rise building, and
use solar energy for direct or indirect heating of an internal space.

I.3.2. Active Solar Energy
Active solar utilizes the suns energy via collecting it using photovoltaic panels or solar
panels. This harnesses the suns energy to create energy for a sustainable tall building.
Photovoltaic’s can produce integration of building hardware by incorporating an aesthetically pleasing facade with photovoltaic panels.
The major advantage of photovoltaic employed in a tall building is their ability to collect
a direct stream of sunlight as they tower over surrounding buildings.

I.3.3. Structure and Material Preferences
Construction uses over 420 million tones of materials per year, produces 92m tones of
construction and demolition waste per year (around 50% of which is recycled).
The impacts of this activity arise in many ways from initial extraction of raw material, the
processing and manufacture of material, assembly and transportation of products, characteristics of the product in use, longevity, maintenance requirements, disposal issues
etc.
Several factors need to be taken into account when selecting materials for a tall build
project. These include the embodied energy of the selected materials, the cost of the
materials, the source of the materials (possibility of recycled material), the maintenance
costs and the possible disposal of the building at the end of its active lifetime.
Steel and reinforced concrete are the most popular choice to build with, but decisions
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Therefore passive solar design requires an understanding of the local seasonal solar geometry, new window and facade technology, and local seasonal climate. An in depth
understanding of these factors can considerably increase thermal performance.
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Passive solar design in high rise structures varies considerably due to the location and
climate of the project. The fundamental aim is to maximize sunlight entry to a building
in the winter months and minimize excess sunlight in the summer months. This can be
subject to alteration in extreme climate such as Dubai, where the Middle Eastern climate
delivers intense sunlight almost constantly throughout the year.
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can be made on the combination of materials to use in relation to the local climate,
resultantly this can make huge impacts on the sustainability of the project. For instance,
large concrete structures can be used in a desert-like climate to capture the cold night
air and harvest it as cooling energy during the operational hours of the building. Furthermore, recycled steel can be used in the structural framework to add to the goal of
achieving a sustainable development.
Furthermore, since the terrorist attacks on the World Trade Centre in New York City in
2001, the core structure and stability of tall buildings has never been more important.
This relates directly to the materials chosen to provide a structural framework for the
high rise building. The use of a concrete core can serve as protection from missile, bomb
and aircraft impacts.

I.3.4. Façade Technology
Since day-lighting design has a large impact on the sustainability of the design, the facade may be one of the most important factors in controlling the daylight and shadow
that enters a high rise structure.
The facade usually covers 95% of the external building surface. The facade has a fundamental impact on total energy consumption as a result of heat loss and gain. The control
of heat loss and gain is the responsibility of the material and technology employed in
the facade treatment. An intelligently designed facade can be used to control internal
conditions of the building.
The latest trend is the use of double skin, and occasionally triple skin, façade with ventilation system (Behr, 2001). Double glazing with argon-filled cavities, triple-glazing and
glass coatings can increase U-values (Pank et al., 2002).
Daylight has also been proven to have a large impact on the mental attitudes of the
users of the building whether it is a commercial or residential building. The importance
of the facade to control daylight entry should not be underestimated as its affect on
the internal environment and the resultant effect on the user can be detrimental in the
success or failure of the high rise building.

I.3.5. Harvesting Wind Energy
Like solar energy, wind energy is a renewable resource that can provide unlimited supplies of energy for a sustainable tall building. The benefit of tall buildings is the fact that
they are exposed to high altitudes where wind speeds are considerably greater than at

ground level.

Combined Heat and Power (CHP) is the simultaneous generation of usable heat and
power (usually electricity) in a single process. Through the use of an absorption cooling
cycle, tri-generation or Combined Cooling Heat and Power (CCHP) schemes can also be
developed. CHP is a highly efficient way to use both fossil and renewable fuels and can
therefore make a significant contribution to the a tall buildings sustainable energy goals,
bringing environmental, economic, social and energy security benefits.
The result is a cost saving and reduction of CO2 emissions of over 30 percent with respect to generation from coal-fired power stations and over 10 percent with respect
to gas fired combined cycle gas turbines. CHP offers a flexible approach to low or zero
carbon output tall buildings.

I.3.7. Fuel Cells
Fuel cells are devices that convert the energy of a chemical reaction, typically between
hydrogen and oxygen, directly into low-voltage DC electricity and into heat.
Although most fuel cells are still under development, they seem certain to play a large
part in providing CHP in the hydrogen economy. For building applications, fuel cell systems offer modularity, high efficiency across a wide range of loads, minimal environmental impact and opportunities for use as CHP systems. Stationary fuel cells are ideal
for power generation, either connected to the electricity grid to provide supplemental
power and backup for critical areas, or installed as a grid independent generator for onsite services.
Since fuel cells operate silently, they reduce noise pollution as well as air pollution and
the waste heat from a fuel cell (Rerefence) can be used to power singular floors of commercial or residential space within a sustainable tall building, and offer the option of hot
water and space heating to that particular floor. Combined with a rainwater harvesting
system, each floor is supplied with heated running water at an ultra-low cost.
In the stationary power sector, if fuel cell manufacturing costs are reduced to the level
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With careful design high rise structures can be aerodynamically designed to resist high
wind speeds and simultaneously utilize them, via strategically placed wind turbines in
areas where the structures profile is designed to amplify wind speed thus producing
more energy with no risk to the safety of the buildings users.

expected through volume production, electricity generating costs could eventually be
as low as 3- 4p/kWh (excluding any utilization of heat).
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I.3.8. Rainwater Harvesting
Rainwater harvesting tanks are usually located on the roof of a tall building, and are used
to collect rainwater. The water is then pumped throughout the building to the point of
use supplying the building with a source of alternative sustainable water. The water is
used for toilets and non drinking water taps. The available water is determined by the
tank size and local climate. Thus rainwater harvesting has a limited operational use.
The use of water recycling systems is also of interest to high rise buildings, particularly
those of residential use. All toilet, tap and kitchen waste water can be reused in a process
called “grey water recycling”.

I.3.9. Biomass Energy
Biomass Energy is produced by combusting renewable biomass materials such as wood.
The carbon dioxide emitted from burning biomass will not increase total atmospheric
carbon dioxide if this consumption is done on a sustainable basis (i.e., if in a given period of time, re-growth of biomass takes up as much carbon dioxide as is released from
biomass combustion).
Biomass energy can be applied to sustainable tall buildings via the recycling and combustion of waste paper in commercial high rises. This can be aided by the burning of
wood and other matter within the biosphere and can aid the self-production of electricity and steam for tall buildings.

I.3.10. Borehole Heat Exchange System (BHE)
For every 100m of depth into the earth’s crust the rate of increase of temperature is 2.5-3
degrees C. This renewable energy can be tapped into via a system known as borehole
heat exchange.
The heat exchanger refers to the underground pipe network used to reclaim heat from
the ground. This piping system is the key to the system’s efficiency. Vertical borehole
systems are favorable in inner cities where land area is limited and for when the scale of
the building is as large such as high rise structures.
A number of boreholes are drilled. Long “hairpin” shaped loops, U-bend pipes, are in-

serted. They’re backfilled, plugged or grouted, and the pipes connected to headers in
a trench leading back into the building. The drilling depth is determined by the lowest
total cost based on conditions at the job site. Typical borehole depth is 150 to 250 feet.
The objective is to install a specific amount of pipe.

The employment of an efficient building management system in a sustainable high rise
development is a key to achieving optimum sustainability. The building management
system controls almost every aspect of the way the building interacts with its physical
environment.
The BMS is a computer-based control system installed in the building that controls and
monitors the building’s mechanical and electrical equipment. A BMS consists of software
and hardware; the software program, usually configured in a hierarchical manner.
The system is responsible for controlling, monitoring and optimizing the building’s facilities and mechanical and electrical equipment performance. The main aim is to provide
a comfortable, safe environment for the user whilst ensuring peak building efficiency of
services and sustainable technologies.
These factors in the systems control are:

- Power systems (to provide building with energy)
The computer combines the input of renewable self producing energy provided by
sustainable technology (wind, solar, borehole heat exchange etc.) within the building,
along with the injection of power needed from the national grid. The computer system
automatically responds to power reductions and cuts, and makes decisions about where
to source power from reacting in real time, thus resulting in the building operating at
peak energy performance.

- Electric Power Control Systems
The system is responsible for control of interior and exterior lighting of plazas and reception/entrance areas. It is also accountable for the control and monitoring of other electrical equipment and systems such as high speed passenger and freight elevators. The
system is usually fully automated and able to adjust to different time periods. Although
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Spacing vertical boreholes for residential or commercial high rise systems can be done
in a variety of ways lines, squares, rectangles, grids depending on available land areas.

the system is fully automated it can be overridden or set to meet the user’s needs.
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- HVAC System
All aspects of heating and ventilation are controlled and react to heat and air quality
sensors within the building. Often the system is based on climatic changes relevant to
the local atmosphere. Internal environment needs to be maintained at a high standard.
The system can also control features such as window opening and shading.

- Security and Observation System
Safety is always a concern in high rise buildings. If security is compromised at the entrance or reception level of a commercial or residential tall building the consequences
could be drastic. The security of high rise structures is paramount following the event of
the terrorism acts on the World Trade Centre, New York in 2001. The building management system is responsible for the monitoring and recording of all security observation
systems, but must be complimented by a human for this purpose. Although safety is
taken into account in a BMS safety system it has little impact on sustainability.

- Magnetic Card and Access System
Comprises as part of the security system, and allows entry to all authorized personnel or
residential users of high rise developments.

- Fire Alarm System
Fully automated fire detection and prevention system controlled by the BMS. This includes the programming of phased alarms and evacuation systems. Tall buildings need a
refined evacuation procedure that is programmed into the BMS. This way a safe and relatively orderly phased evacuation can take place in the event of a fire, evacuating those
at immediate risk first. The prevention system also includes automated sprinkler systems.

- Plumbing System
All water use and plumbing systems are under the BMS control, including the control
of rain water harvesting systems pumping water to point of use. Intelligent building
computer systems can assure sustainable targets are met by managing energy. The system can be controlled within the confines of the building itself or remotely, and most
systems are fully autonomous without the need for human interaction. A well designed
building management system is a vital to the success of a sustainable tall building.

I.4. Sustainable Retrofit of Existing Tall Buildings
Due to the nature of the 21st century and the raised awareness and importance of sustainability in architectural design, an important area of sustainable design is the retrofit
of existing tall buildings to improve energy efficiency and sustainability. Given that most
buildings have already been built, retrofitting existing buildings could have a far bigger
impact than making new developments sustainable.
This is a large challenge due to the scale of tall buildings and the challenges involved in
accessing upper areas of the building to retrofit with sustainable equipment and materials.

PART II
II. Sustainable Architecture for Tall Buildings in the Arab World
Following the Economic Boom in the Arab world, in 2001, several sectors in the Economy started to boost including the Banking Systems, Communications systems, Real
estate Sectors, and Tourism Industry, these sectors were in need for Larger Structures
that are able to contain the demand on these sectors, Tall Skyscrapers erected in the
middle of the deserts in the Arabian Gulf area in the cities of Dubai, Abu Dhabi, Jeddah,
Riyadh, Manama, Doha and others, to contain the demand and supply of the Business
in the region.
Until recently, the construction industry in Dubai, was the creator of unsustainable world
breaking high rise towers. This approach led to Dubai becoming labeled as the largest
polluter in UAE and seen by the construction industry worldwide as an example of an
unsustainable city. The current global crisis, however, has provided Dubai with the opportunity to firstly understand the benefits of sustainable practice and then implement
this concept strategically within the construction industry.
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Energy performance is recorded by energy companies through the provision of energy
bills to the building owners and tenants, but to ensure optimum energy saving performance of a tall building all energy consuming factors and sustainable features performance should be monitored, assessed and recorded by part of the building management system called the building energy management system. This ensures that the data
collected can be used to improve the efficiency of the building year upon year, and can
aid in the design of proposed new tall buildings.
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Dubai city is located on the northern tip of the United Arab Emirates on the Persian Gulf.
It has been ruled by the Al Maktoum dynasty since 1833 and has existed in its modern
state since 1971. The current ruler is Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, who is also the
prime minister and vice president of the UAE. The rather small city has a population of
1.6 million people and a 37 billion USD economy based largely on trade, manufacturing
and financial services. Contrary to popular belief petrol and natural gas only make up a
small percentage of revenues. The city has gained world-wide attention in the past few
years because of its booming economy and ambitious architectural projects.
With a focus on business and tourism, the city is ramping up construction on an unprecedented level. In fact, Dubai is said to be home to 15% to 25% of the world’s 125,000
construction cranes. Don’t think that the architectural expansion is over, because a slew
of new project are on the table and in the works as we speak.
However Dubai has more high-rise buildings than Abu Dhabi. Dubai has 18 completed
and topped-out buildings that rise at least 300 meters (984 ft) in height, which is more
than any other city in the world. While Dubai has 73 completed and topped-outbuildings that rise at least 200 meters (656 ft) in height, again which is more than any other
city in the world. Based on the average height of the ten tallest completed buildings,
Dubai has the tallest skyline in the Middle East and the world. As of 2012, the skyline of
Dubai is ranked fifth in the world with 236 buildings rising at least 100 meters (330 ft) in
height.

II. 1. Existing Sustainable Tall Buildings in the Arab World
II.1.1. The Dynamic Tower, Dubai
The Dynamic Tower, the world’s first building in motion, takes the concept of Green
buildings to the next level, generating electricity for itself with a possible surplus for
other nearby buildings, making it the first skyscraper designed to be entirely powered
by wind and sun.
Designed by Italian architect David Fisher, the Dynamic Tower is made up of 80 pre-fabricated apartments rotating around a central column, with the help of 79 giant wind
turbines placed between the floors. The 420 meters-long building “will never look the
same, not once in a lifetime” says David Fisher, the apartments will be able to spin 360
degrees, giving the tower a different look every time. One of the most important features
of the Dynamic Tower is it’s going to be energy self-sufficient, the wind turbines will
produce more than enough energy for the whole building, the extra energy will go back
into the grid.

II.1.2. The Nakheel Tower , Dubai
Designed for Dubai by Woods Bagot, the Nakheel Tower is planned to be the world’s
tallest skyscraper. The towering spire would stand over a kilometer tall, measuring in at
1,400 meters (4,593 ft) and putting the Burj Khalifa to shame. The tower is part of a much
larger marina development in Dubai and also designed to LEED standards – that is if it
ever gets built.

The project is part of a large 270 hectare mixed-use development called Nakheel Harbor. The tower was designed to serve as Dubai’s new capital building and it is adorned
with Islamic design elements. Shopping districts, residences, offices, and public parks
will make the area a thriving cultural hub.
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Photovoltaic ink is to be placed on each roof of each rotating floor to produce solar energy. With approximately 20% of each roof exposed to the sun and light, a building with
80 roofs equals the roofing space of 10 similar size buildings. In addition, natural and
recyclable materials including stone, marble, glass and wood are intended for the interior finishing. Further improving the energy efficiency of the Dynamic Tower, insulated
glass and structural insulating panels are employed. During construction, energy use is
drastically reduced due the pre-fabrication of the buildings in a factory, versus traditional
construction methods, which results in a cleaner construction site with limited noise,
dust, fumes and waste.
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With wind turbines fitted horizontally between each rotating floor, an 80 story building will have up to 79 wind turbine systems, making it a true Green power plant. While
traditional vertical wind turbines have environmental and social effects, including the
need for roads to build and maintain them plus their noise and obstruction of views, the
Dynamic Tower’s wind turbines are practically invisible and extremely quiet due to their
special shape and the carbon fiber material of which they are composed.
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To achieve a height of over 1,400 meters, the tower features an Islamic building typology
that divides the Tower into four cores, with slots in the middle up near the top. These
slots allow wind to pass through the building, reducing the wind load and allowing for
uniformly-sized floor plates to be used the whole way up. The vertical city will be a LEED
certified eco-tower and include black water treatment, storm water harvesting, reuse of
fire test water, solar panels, wind turbines, and high-voltage power distribution.

II.1.3. The Jumeira Burj Al-Arab Tower , Dubai
The Burj Al-Arab is a luxury hotel located in Dubai, United Arab Emirates.
At 321 m (1,053 ft), it is
the fourth tallest hotel in the
world; however, 39% of its
total height is made up of
non-occupable space. Burj
Al-Arab stands on an artificial island 280 m (920 ft)
from Jumeirah Beach and is
connected to the mainland
by a private curving bridge. The shape of the structure is designed to mimic the sail of
a ship. Sometimes referred to as “the world’s only 7 Star hotel”, its star rating is disputed.
Burj Al-Arab was designed by architect Tom Wright of WKK Architects. The design and
construction were managed by Canadian engineer Rick Gregory of WS Atkins. Construction of the Island began in 1994. It built to resemble the sail of a dhow, a type of Arabian vessel. Two “wings” spread in a V to form a vast “mast”, while the space between
them is enclosed in a massive atrium. The architect Tom Wright said
“The client wanted a building
that would become an iconic or
symbolic statement for Dubai;
this is very similar to Sydney with
its Opera House, London with Big
Ben, or Paris with the Eiffel Tower.
It needed to be a building that
would become synonymous with
the name of the country”.

II.1.4. The Dubai Tower or Burj Khalifa, Dubai
At 2,717 feet and standing
at least 160 stories high Burj
Khalifa holds the record as the
world’s largest tower with the
fastest elevators and the most
rooms, in addition to a slew
of other dubious distinctions.
It cost 1.5 billion $ to build,
much of which was borrowed
from Abu Dhabi during the
economic slump, and ten
months after its splashy inauguration in January, 2010, 825
out of its 900 apartments were
empty! The controversial tower does not eclipse the world’s second tallest building, Taipei 101, by just a little – it is actually at least 1,000 ft taller (about the same height as the
Eiffel Tower). While we’re excited about the opening of this spectacular architectural feat,
we’re still skeptical about the tower’s efforts to green itself, as well as its elephantine
carbon footprint.
Housing a staggering 1,000 condos, an Armani hotel, 57 elevators, and a slew of other
amenities, the tower is a symbol of luxury and excess that does not seem in keeping with
sustainable goals or the humble times that the world is currently experiencing. However,
there are some notable green features such as an 11 hectare green oasis surrounding
the foot of the tower which will be irrigated using an innovative condensate collection
system. Condensation from the building’s cooling equipment will be recovered providing an estimated 15 million gallons of water a year – certainly helpful when you’re operating a gigantic tower in the desert.
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We’ve heard about tennis matches that put the audience on the edge of their seats but
how about ones where the players could fall off the edge of a 1,000 foot building? This
dizzying green roof which doubled as a tennis court sat atop the Burj Al-Arab luxury hotel in Dubai as part of a media stunt right before the Dubai Duty Free Men’s Open. Tennis
greats Andre Agassi and Roger Federer were invited up to the courts to play a friendly
game before the competition began. While it was only temporary, the tennis court lives
on in these amazing pictures, which actually make us a bit dizzy. Can you imagine trying
to play up there?
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II.1.5. The Al-Bahr Towers, Abu Dhabi: World’s Largest SunResponsive Façade Shades
Abu Dhabi’s 25 story Al-Bahr Towers stand at the eastern gateway to the city, where they
serve as headquarters for the Abu Dhabi Investment Council (ADIC). The mercury can hit
120 degrees Fahrenheit in the summer in the United Arab Emirates’ largest city and capital, but Aedas Architects, working with Arup Engineers, created an incredible Mashrabiya façade that pays homage to traditional Arabian architecture and design. The geometric patterns that comprise this gigantic screen include over 1,000 moving elements that
contract and expand during the day depending on the sun’s position - similar to Jean
Nouvel’s Institut du Monde Arabe. Construction on the towers is now completed.
The riddle Aedas Architects
faced was how to keep the
building cool without using
massive amounts of air conditioning. Such a sustainable
approach to architecture is
important to Abu Dhabi, as
the city has pledged to develop an economy that can
thrive once its oil reserves
are exhausted. The solution
is a software-driven design
that creates an intricate modern version of the Mashrabiya, the geometric screens that are found on buildings all over
the Middle East.
The Al-Bahar Towers’ Mashrabiya facade is not only eye-catching, but it’s very effective in
protecting the towers from the relentless solar gain that is problematic for many modern buildings in hot climates. While reducing solar gain by 50 percent, the facade also
reduces the offices’ dependence on artificial light, allowing the architects to use lightly
tinted glazing and overall improving the comfort of the employees who work for the
ADIC. The gigantic latticework almost entirely wraps both towers except for the area of
the facades facing north.
For ADIC and Abu Dhabi, the Al-Bahar Towers are a shining example of how to use the
latest in modern technology while rooting a building in its cultural context. Traditional
Arabian architecture long helped locals survive under the most extreme weather conditions. As Abu Dhabi strives towards environmental sustainability and cultural integrity,

the Al-Bahar Towers stand tall as an example of how the new and old can coexist.

Doha Tower comprises 46
floors above ground, 3 floors
below ground and a total
gross floor area of approximately 110,000 m². It has no
central core, leaving more internal space available to its occupants. The design is unique,
the first skyscraper with internal reinforced concrete diagrid columns, which form a
cross (X) shape that connects
with the eye-catching cylindrical facade. The design expresses the local culture, connecting the very modern with ancient Islamic designs (Mashrabiya). Islamic screens were
designed to shade the building from high temperatures as well as the unpleasant sand
residue found on glass throughout the region. The building is designed to hold offices
for businesses wishing to operate in the diverse business district of West Bay (Doha).

II.1.7. The Aspire Tower, Doha
The Aspire Tower, also known as Torch Hotel, is a 300-metre (984 ft) tall skyscraper hotel
located in the Doha Sports City complex in Doha, Qatar. Designed by architect Hadi
Semaan, AREP, engineer Ove Arup & Partners, the tower served as the focal point for the
15th Asian Games hosted by Qatar in Dec 2006. The Aspire Tower is currently the tallest
structure and building in Doha and Qatar, but it is expected to be surpassed by the Dubai Towers Doha and the Barwa Tower.
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Doha Tower, also known as Burj Doha and previously named as Burj Qatar and Doha
High Rise Office Building, is an iconic high rise tower located in the West Bay of Doha.
Doha Tower was designed by renowned French architect Jean Nouvel. In 2004 the project was first named as High Rise Office Building and after completion of construction
in 2012 was branded as Burj Doha by the owner, H. E. Sheikh Saud bin Muhammed AlThani. The public has noted the buildings “phallic form”, suggestive of what Nouvel calls
a “fully assumed virility”.
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II.1.6. The Doha Tower, Qatar
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The tower was a landmark of the 2006 Asian Games due to its size and proximity to
the main venue, the Khalifa International Stadium. The tower housed the Asian Games
flame during the games and holds the record for tallest ever games flame and highest
positioning of a games flame, which was visible throughout Doha for the duration of
the games. The design employs a concrete core which acts as the primary support. The
remainder of the building is a steel structure that cantilevers out from the concrete core.
The exterior of the building is covered in a steel mesh which, during the Asian Games,
was festively illuminated by vibrant LED lightsw.
The final form consists of a 1 to 1.8 meter thick, reinforced-concrete cylinder (the core),
varying from 12 to 18 meter in diameter, encircled with radiating networks of cantilevered steel beams on each floor of its building modules. The modules themselves
are composed of steel columns, metal decking, concrete slabs, and outer tension and
compression ring beams, which support glass-paneled outer walls. The bottom of each
module is covered with glass fiber reinforced concrete. Beams, as well as steel struts
tying all the structural components together, are bolted through the concrete core and
hence are anchored into place, transferring vertical loads from perimeter columns and
ring beams to the core.
The designer, Semaan, has described the structure as “a celebration of earth and sky” adding
that, “the structural steel struts that brace the
structure back to the core also act as visual forces which create energy radiating from the center
in a centrifugal rise.” One of the most interesting
features of the tower is the broadcast of videos
which was carried out around an 8 meter section of the tower; this was done through the
use of Philips technology. The building was fully
completed in November 2007 at a final cost of
€133,395,000.

II.1.8. The Kingdom Tower, AlRiyadh
Kingdom Tower is a 65 storey, 302.3 m (992 ft) skyscraper in Riyadh, Saudi Arabia. It is
the second tallest skyscraper in the country, and the world’s fourth tallest building with
a hole. Besides the shopping mall, Kingdom Tower contains the Four Seasons Hotel Riyadh and state-of-the-art apartments.

II.1.9. The Bahrain World Trade
Center, Manama
The Bahrain World Trade Center is a 240metre-high, 50floor, twin tower complex located
in Manama. The towers were built in 2008 by the multi-national architectural firm Atkins.
It is the first skyscraper in the world to integrate wind turbines into its design. The wind
turbines were developed, built and installed by Danish company Norwin A/S.
The project has received several awards for sustainability, including:
1.

The 2006 LEAF Award for Best Use of Technology within a Large Scheme.

2.

The Arab Construction World for Sustainable Design Award.

The two towers are linked via three skybridges, each holding a 225kW wind turbine,
totalling to 675 kW of wind power capacity. Each
of these turbines measure 29 m in diameter, and
is aligned north, which is the direction from which
air from the Persian Gulf blows in. The sail-shaped
buildings on either side are designed to funnel wind through the gap to provide accelerated
wind passing through the turbines. This was confirmed by wind tunnel tests, which showed that
the buildings create an S-shaped flow, ensuring
that any wind coming within a 45° angle to either
side of the central axis will create a wind stream
that remains perpendicular to the turbines. This
significantly increases their potential to generate
electricity.
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The building is situated on 100,000 square meters
site with car parking for 3,000 vehicles. The upper
third of the tower features an inverted parabolic arch. The building utilizes butt jointed glazing
which, combined with the lack of both distinguished floor lines and other tall buildings around
it, gives an impression of immense scale and an
iconic quality. The lower two thirds were constructed with a reinforced concrete frame while
the top third has a tubular steel frame.
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The wind turbines are expected to provide 11% to 15% of the towers’ total power consumption, or approximately 1.1 to 1.3 GWh a year. This is equivalent to providing the
lighting for about 300 homes. The three turbines were turned on for the first time on 8
April 2008. They are expected to operate 50% of the time on an average day.

II.2. Future Sustainable Tall Buildings in Dubai and other UAE
Cities
II.2.1. The Park Gate Towers, Dubai
Park Gate is set to be a 4.7 million sq ft
mixed-use development project that
will include offices, retail space and a
hotel. Its 6 gently curved towers will
be grouped in pairs and covered with
a light weight vaulted canopy overhead to provide shade for the interior,
reducing the ground temperatures by
10-15 degrees. Solar panels cover the
roof of the canopy providing renewable energy for the development and
also provide structure for the hanging trellises and gardens. The hanging gardens are
watered with a water-efficient gray water misting system and help cool the surrounding
air.
Oriented to reduce solar heat gain and to receive optimum natural ventilation in the
form of sea breezes, the arched structure will provide a shady and cool respite from the
desert sun. Balconies on the interior of the arches look down on the cool gardens and
reflecting pools below. The salt-water pools act as a thermal sink, absorbing heat during
the day and releasing it back during the night. Drought tolerant vegetation is planted
throughout the gardens and indigenous, salt-water-tolerant plants are planted near the
pools, which reduces potable water use.

II.2.2. The Cloud Tower,
Dubai
The Cloud is a speculative design for
a resort city elevated 300 meters in
the air above Dubai and supported

on slanting legs resembling rain. It is designed by Nadim Karam of Lebanese architect
atelier Hapsitus. It is a horizontal presence on an elevated platform, an antithesis to the
sum of skyscrapers spreading over the entire region.

II.2.4. The Dancing Towers,
Dubai
Zaha Hadid’s Dancing Towers are planned
to be located in Dubai’s business bay development area. The plan consists of three
buildings which rise up from the ground
bending and intertwining with each other to create fluid animation of the forms.

II.2.5. The Opus Tower, Dubai
Opus is another Dubai building designed by British architect Zaha Hadid.
The 235 million GBP Development was
designed for the business bay for Omniyat Properties. It stands at 20 stories
located next to the towering Burj Dubai. Hadid’s concept was to have the
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Dubai Hub One tower is a design proposal for a cultural hub, serving the UAE. Designed
by studio nova, the space has been created to work in much the same way as a shopping mall, except for the consumption of culture instead of goods. Its forms have been
generated using algorithms and special programming scripts creating a dense structure
of spaces.
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II.2.3. The Hub One Tower, Dubai

building open onto the city, framing the views. It is currently under development and is
planned to be completed by 2010.
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II.2.6. The (O-14) Tower, Dubai
At 22 stories tall, the 300,000 square-foot commercial O-14 Tower’s most unique feature
is its façade, which is made of 16” thick concrete containing over 1,000 circular openings.
Designed by RUR Architecture, the building’s façade perforations serve as a solar screen,
letting in light, air, and views through to the interior occupants. The one-meter space
between the façade and the building’s glass surface also yields a chimney effect causing
hot air to rise, creating an efficient passive cooling system. The façade also serves as a
structural exoskeleton, absorbing all of the tower’s lateral forces and acting as a physical
barrier for the building’s window wall.
The Architects Jesse Reiser and Nanoko Umemoto of RUR Architecture designed O-14 in collaboration with
developer Shahab Lutfi. The result
was a fruitful relationship between
developer and architect- both Reiser
and Umemoto comment on the significance of their working relationship
with Lutfi, with particular regard to his
outlook and enthusiasm for innovative architecture.

II.2.7. The Dubai
Pearl Towers, Dubai
Dubai Pearl was originally
conceived by the Omnix
Group in 2002 but has since
been taken over by a consortium of investors led by
the al Fahim Group. The 3
billion USD project overlooks the Pal Jumeriah and covers 1.4 million square meters of the Dubai media and
technology free zone.

II.2.9. Dubai Towers
Dubai Towers is the centerpiece for the large Lagoons development. The buildings and the development were all conceived of by TVS. The four
towers ranges in size from 54 to 97 floors, sand
were inspired by the flames and movement of candle light.

II.2.10. Abu Dhabi Convention Centre
RMJM architects have designed this building for Abu Dhabi Convention Centre. The structure features an organically shaped office tower, which blends seamlessly into the
horizontal convention space below.
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The Arabian Blade is a mixed-use tower designed
by Claudio Catalano. The building was inspired by
plant forms and combines several volumes into
one unit. It will contain residences, a hotel and
commercial space.
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II.2.8. The Arabian Blade Tower,
Dubai

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

• 100

II.2.11. The Diamond Tower,
Dubai
The Almas Tower or Diamond Tower is a
360 meter skyscraper currently under construction in Dubai’s Jumeirah Lake Owners
Development, where it will be the tallest
structure. It will have 74 floors mostly commercial space with a few service floors. it was
designed by Atkins Architects for Nakheel
properties and will be completed this year.

II.2.12. The Stellar Tower, Dubai
The 255 meter Stellar Tower was designed by
London based architects MAKE. It was commissioned to honor the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al-Nahyan. Located in Dubai on Ittihad
Square, the building features a geometric, dress
shaped exterior which will house offices, a hotel
and commercial space.

II.2.13. The
World Tower,
Dubai
The Burj Al-Alam or
World Tower is a 108 story, 501 meter high skyscraper currently being constructed in Dubai’s business bay area. Designed
by Nihon Architects, the building’s form is based on the form
of a flower. When complete it will be among the tallest building in the world. The top of the building will be finished with
a 6 stories Turkish bath and sky garden, when construction is
completed in 2010.

II.2.14. The Tameer Tower, Dubai
The Tameer Towers was proposed as a sustainable skyscraper, designed by Gensler Ar-

Royal Haskoning Architects were invited by Nakheel Development to create a master plan design
for Pal Jabal Ali, off the coast of Dubai. Their winning design includes sports facilities, housing, and
retail and office space. The design also features an
iconic bridge connecting to the main towers.

II.2.16. The Apeiron Hotel Tower,
Dubai
The Apeiron Hotel will be a 7 star hotel
built on an island off of Dubai. The arched
185 meter tall hotel will cost 500 million
USD. It will have 350 luxury suites that will
only be accessible by yacht and helicopter. Designed by sybarite UK, the hotel
features its own lagoon, beaches, cinemas
and at gallery.

II.2.17. The Underwater Resort &
Tower, Dubai
Hydropolis is a company who produces underwater resorts in places all over the world,
including Dubai. Its 220 suites will sit 66 feet
below the Persian Gulf. Cost issues and concerns over the project’s environmental im-
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II.2.15. The
Pal Jabal Ali
Towers, Jabal
ALi
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chitects. The development will include six 72 story towers with a diamond shaped base. Set to be complete
in 2011, the towers will be shaded by a series of landscaped terraces inside, apartments, hotels, shops and
office will fill the space.

pact have halted the project which was originally expected to be completed this year.
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II.2.18. The Vision Tower, Dubai
TVS Architects were commissioned by Dubai
properties to design Vision Tower, a 51 story
office building in the business bay district. The
tower features a canted and bent glass facade to
light its 650 square feet of office space.

II.2.19. The Porshe Tower, Dubai
Rem Koolhaas’s OMA Architects collaborated
with Porsche Design to create the Porsche
Towers in Dubai’s business bay. The two building complex features a cylindrical tower and a
hallow slab which is glassed in the center. The
project is currently under construction.

II.2.20. The
Empire
Tower, Dubai
The Empire Tower is located in the heart of Dubai.
It uses an array of splayed
vertical layers which are
unified at the bottom and
rise up into the sky with
gentle curves. It measures
230 meters overlooking
the sea and nearby parks.

II.2.21. The Palm Tower, Dubai
The Palm Tower is as its name implies, inspired by the trunk of a palm tree. it is located
in the center of Jumeirah Village. It measures 150 meters tall holding offices, retail space

and gardens. Designed by Sybarite UK, it contains 60,000 square meters of interior space.

II.2.22. Burj Dubai
Lake Hotel Tower

II.2.23. The Bay Gate Tower, Dubai
Near completion is The Bay Gate, a 40 floor tower
in Dubai’s business bay area. Its windows appear to
fade away at the sides while the base is wrapped in
a multi-floor glass atrium.

II.2.24. The G Tower, Dubai
Named the G Tower this building was
designed by YOO
Design Company. Its
geometric and gridlike exterior is set
to be complete this
summer. It is located in the city of Arabia, just outside Dubai.

II.2.25. The Wave Tower, Dubai
Madrid’s A-Cero Architects led by Joaquin Torres has
designed a new tower for the city of Dubai. The Wave
Tower is a high-rise proposed to be installed on the
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Currently awaiting completion, this art deco inspired building will house
a hotel and residences.
The Burj Dubai Lake Hotel
stands at 306 meters next
to the Dubai mall and the
Burj Dubai Lake.
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city’s waterfront, the first skyscraper to do so. The tall
tower, which appears to float in the sea, is connected
to land by a gently curved bridge which mimics the
waves of the gulf sea. The building is under development and will be in the Madinat Al-Arab district. It will
stand at 370 meters and have 92 floors wrapped in a
double skin glass facade.

II.2.26. The Pixel Tower, Jabal ALi
The Pixel Tower by Light Architecture is on the Pal Jebel Ali overlooking the lagoon and bay. The building’s
twisted core gives it a light and flexible appearance.
The 45 degree twist allows the uppermost apartments
to have optimal views, despite the buildings footprint.

II.2.27. The Trump Hotel Tower,
Dubai
The Real Estate Mogul Donald trump is also
part of the architectural plans of Dubai,
along with Nakheel hotels he plans to
build a 255 meter Trump Hotel on a
man-made island in Dubai. With 60 stories, the 5 stars hotel will also house some
luxury apartments. The building has been designed by Atkins
Architects.

II.2.28. Dubai
Opera House
Jean Nouvel submitted this proposal
for the Dubai Opera
House. The futuristic
building is meant to
differentiate itself from

‘the vulgar hotels and office buildings’ of Dubai. Its design resembles a cliff face or a waterfall and is capped with a giant dome featuring a semi-permeable skin.

II.2.30. The Providence Tower, Dubai
The Providence Tower is currently under construction and expected to be complete in 2010. It features 57 floors and is located in Dubai’s financial
district.

II.2.31. The Infinity Tower,
Dubai
The Infinity Tower is designed by
Skidmore Owings and Merrill and
is located directly on Dubai’s waterfront. When complete it will be the
world’s tallest tower to feature a 90 degree twist. It will be used for luxury apartments
and services, with all sides of the building featuring optimal views. the building’s interior
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Conceived of as a gateway to the
city of Dubai, Norway’s Snohetta
Architects designed this cobra like
building complex. The project was
commissioned by Sheik Saud and
Rakeen of Ras Al-Khaimah. The design is meant to create an icon to
serve as an entry point to the city.
Covering over 300,000 square meters of land, the
building will house a congress center, exhibition
space, shopping center and 3 hotels.
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II.2.29. The Cobra
Towers, Ras Al-Khaima
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structure will feature a concrete column,
shaped like a helix. Each floor has a slight
1.2 degree twist to compose the full 90
degrees.

II.2.32. Waterfront Towers,
Ajman
Ajman is a small island territory 20 km
outside of Dubai, which is also the United
Arab Emirates smallest state. A large master plan is under way to transform the city’s waterfront. Existing elements will be added
onto and a series of new buildings will also be constructed. The whole plan covers 26
hectares of land area.

II.2.33. The Ettihad Towers, Abu
Dhabi
DBI design created this 5 tower project dubbed
the Ettihad Towers. The project is located on
the waterfront in Abu Dhabi, near the business
district. The 5 towers range in size from 55 to
77 stories.

II.2.34. The Promenade Hotel
Tower, Dubai
Dubai Promenade Tower is another project developed by Nakheel. Located in
between Dubai Marina and Palm Jumeirah, this wheel shaped five star hotel is
built on a man-made peninsula. It will be
accompanied by a series of sister towers
that will create 2,000 residential units.

II.2.35. The Sharq Tower, Dubai
The Sharq Tower will be the tallest building on Dubai’s Sheikh Zayed road when it will be

Architect Andrew Bromberg designed this 120 floor
building while at Aedas Architects. Measuring 516 meters, the Pentominium is
a residential only building which will be one
of the highest towers n
Dubai’s Marian, when it is complete. The slender building is covered in glass with a series of tiered balconies
on one side.

II.2.37. The Emaar Towers, Dubai
The Emaar Towers are located at the entry point to the
Burj Dubai Development, right across from the Burj Dubai Tower. The towers are 42 and 34 stories each and
will mostly house offices. An articulated skin covers the
buildings and recalls the layers of traditional Islamic architecture.

II.2.38. The Q1 Tower,
Dubai
Inspired by the Q1, the
world’s tallest residential
tower, the D1 Tower is designed by Sunland Architects. It combines Middle
Eastern tradition with modern technology. It measures
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II.2.36. The Pentominium Residential
Tower, Dubai
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completed. Measuring 360 meters tall, the tower will contain 268 luxury apartments. The building features eight interconnected cylinders which covered in spiraling filigree.
Skidmore, Owings & Merrill designed the structure which is
currently under construction.

284 meter tall with 80 stories, located on Dubai creek cultural and artistic district.
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II.2.39. The Lighthouse Tower, Dubai
Atkins Architects also designed the Lighthouse Tower
a new tower located in the middle of Dubai’s financial
center. The 400 meter tall office tower which hopes to set
a new standard for sustainability among Dubai’s towers. It
plans to reduce its total
energy consumption by
65% and its water consumption by up to 40%.

II.2.40. The Sky
Tower, Abu Dhabi
Sorough Real Estate is
planning a grouping of large buildings in Abu Dhabi
for their Gate Development. The complex will house
a number of unique structures including the 83 story,
379 meter tall Sky Tower. When complete, it will be the
15th tallest residential tower in the world.

II.2.41. The Ocean Heights Tower, Dubai
Ocean Heights is another tower located at Dubai Marina. It
measures 310 meters tall and contains 82 floors. Each side is
twisted to maximize the views over the water when the building
is completed this year.

II.2.42. The Tiara United Tower, Dubai

Situated on Dubai’s Sheikh Zayed road across from
the Burj Dubai are the Lam Tara Towers. The two towers are 60 and 70
stories, measuring
a total height of
360 meters. While
currently under construction, the towers are planned
to be complete by 2010.

II.2.44. The Golden Dome Tower, Dubai
Golden Dome is a 455m high tower, 2.2 million sqm,
500,000 sqm commercial areas and includes 3,000
apartments. It will be one of the higher buildings of
the world.

II.3. Sustainable
Architecture in Beirut
The rebuilding and rehabilitation of
the Center District of Beirut is one of
the world’s most significant and challenging urban regeneration projects
in implementation at the turn of the
millennium.
Since its inception, Solidere has placed
a premium on architectural quality
for its own developments and insisted on a high level of design for other
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Tiara United is a pair of office tower located near the
financial district in Dubai. Its multi-colored facade
features branch like structural components. The two
buildings are joined at the base with a glass atrium.
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developments within its territorial borders. Controversially, Solidere has drafted lists of
architects that developers must choose from for green architectural projects on specific,
high-profile plots of land.
Jean Nouvel is working on the luxury Landmark project to be built on Riad Al-Solh
Square; Stephen Holl on the Beirut Marina, Michael Graves on the Dib and Town Towers, Rafael Moneo on the souks project, Arata Isozaki on Beirut Gardens, Giancarlo De
Carlo on Beirut Village, Herzog and De Meuron on Beirut Terraces, Graham Morrison on
District S, Rassem Badran on Al-Wadi Grand Residence, and Vladimir Djurovic on Samir
Kassir Square. Elsewhere, Zaha Hadid is reportedly designing the headquarters of the
Al-Mawarid Bank, Christian de Portzamparc is on board as the chief architect on Beirut
Gate, and Norman Foster is said to be at the top of the wish list for Phoenician Village. All
three have won the Pritzker Prize, the architectural equivalent of a Nobel.
The idea that sustainable architecture can bring added value to real-estate projects is
catching on for developers working outside the BCD, particularly in such neighbourhoods as Gemaizeh, Clemenceau, Sursock and Abdel Wahab al-Inglizi, where land prices
are soaring and numerous high-ticket residential buildings are going up based on plans
by well-known local and international architects.
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Mimari ve Kentsel Tasarım
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKÇİ ARSLAN (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Geleceğin Mimarisi ve Şehirleri
• Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ (EMBARQ Türkiye, Sürdürülebilir Ulaşım Derneği)
Kent içi Ulaşım Uygulamalarında Toplu Taşım Odaklı Gelişim (TOD) Yaklaşımı
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Şehirleri Geleceğe Taşımak: Kamusal Alan Üzerinden Sosyal Sürdürülebilirlik
• Salih KÜÇÜKTUNA (Mimar)
Geleceğin Değişen Koşulları için Geçici Barınak Önerisi
• Ömer YILMAZ (Mimar)
Geleceğin Şehri için Yarışmayla Yap

Geleceğin Mimarisi ve Şehirleri

Özet
Gelecek mimarisi ve şehirleri söz konusu olduğunda farklı geometrik formlar, zorlama
strüktürel kurgular, farklı düzlemlerdeki yaşam alanları ilk olarak akla gelebilmektedir.
Biyogenetik formlar, doğadan esinlenerek yapılan tasarımlar, bilim kurgu filmlerinden
esinlenerek yapılabilecek tasarımlar günümüz bilgisayar teknolojisi ile mümkün görünmektedir.
Nanoteknolojiden, robotik teknolojiden ve ileri düzey bilgisayar teknolojilerinden ve mühendislik hizmetlerinden faydalanan iç ve dış mekânlar düşünülebilir.
Rüzgar, güneş toprak gibi tükenmeyen enerji kaynaklarını kullanmak, bu kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, sistemli bir organizasyon ile çalışmaları kurgulamak ve
optimum anlayışı ile planlamayı tamamlamak yarının mimarlığı ve kentleri için önemli
faktörlerdir. Gelecek mimarisinde şehirlerin ulaşım, altyapı, kamusal mekân gibi fiziksel
çevrelerin tamamının düşünülerek tasarımın makro ölçekte tamamlandığı bütüncül çalışmalar yapılmalıdır.
Bu çalışmalar yapılırken doğadan ilham almak, doğada var olan eşsiz düzenden yararlanmak olasıdır. Doğadan esinlenerek günümüz için ütopik olarak görülebilecek formlar,
kanal sistemleri, yaşam ağları ya da strüktürel kurgular hata payı en aza indirilerek hayata
geçirilebilmesine olanak sağlayabilecektir.
Doğadan esinlenerek mimari tasarım yapma olarak tanımlanabilecek olan biyomimikri
ile geleceğin şehirleri daha ekolojik, kendi sirkülasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlayabilen, karbon salınımı en aza indirgenmiş, çevreye duyarlı ve enerji etkin olabilir.
Anahtar Kelimeler: Geleceğin Şehirleri, Biyomimikri, Gelecek mimarisi.
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Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekçi Arslan

1. Giriş
Mimarlık ve doğadan öğrenme denildiğinde literatürdeki en yaygın paradigma doğadaki
form ve strüktürlerin bir analoji ile yapıya aktarılması olmuştur.
Mimarlık mirasında doğadan öğrenilmiş çok sayıda uygulama bulunmaktadır. Ağaç gibi
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dallanmış yapılardan, çiçek formlarına, ağ yapılaşmalarından kabuklara, kristallerden yıldızlara kadar çok geniş bir yelpazede değişik metaforlardan yararlanıldığı görülebilir.

Şekil1: Gelişmiş Strüktürel Sistemlere Örnek

Şekil 2: Hydrogenase, Algae Farm To Recycle Co2 For Bio-Hydrogen Airship

Şekil 3: Deniz Altında Yaşam Için Tasarlanan Yapı Örneği (Lilypad, A Prototype Of AutoSufficient Amphibious City)

Bu bağlamda, bu çalışma, fen, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin günümüz çağdaş mimarisindeki etkilerinin genel bir değerlendirmesinin yanı sıra, gelecek şehirleri ve
geleceğin mimarisine başka pencerelerden bakabilmeyi sağlamaya yönelik örnekleri
içermektedir.

Mimarlık mirasında doğadan öğrenilmiş çok sayıda uygulama bulunmaktadır. Ağaç gibi
dallanmış yapılardan, çiçek formlarına, ağ yapılaşmalarından kabuklara, kristallerden yıldızlara kadar çok geniş bir yelpazede değişik metaforlardan yararlanıldığı görülebilir.
Bu anlamda hızla gelişen bilim ve teknoloji mimarlığı, gerek tasarım sürecinde, gerekse
malzeme ve yapım sistemlerine kadar hemen her boyutta etkilemektedir.
özellikle gelecek üzerine düşünsel üretimi içeren deneysel mimarlık örnekleri olan ütopyaların, gerçekleşmesine olanak tanıyan bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Fali Yerlileri’nin Kaplumbağa Formunu Çağrıştıran Ev Şemaları
Fali Yerlileri’nin kaplumbağa bedenini çağrıştıran ev şemaları da doğadan esinlenerek
yapılan mimari çalışmalara bir örnek olarak gösterilebilir. İnsanların genelde benzetme,
özelde de hayvanlara benzetme tutkusundan, kentlerin yanı sıra tek tek binalar da paylarını alırlar. Hayvanlarla binalar arasında kurulan benzerlikler her zaman açık seçik, ayan
beyan olmayabilir.

Şekil 4:
Fali Yerlileri’nin
Kaplumbağa
Bedenini
Çağrıştıran Ev
Şemaları

Sanat ve Bilim Şehri
Santiago Calatrava tarafından tasarımı yapılan Sanat ve Bilim Şehri, Valencia’da yer almak-
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2. Doğadan Esinlenerek Tasarım Yapmak

tadır. Bilim müzesi, planeteryum, tiyatro, opera binası ve dış alanı çevreleyen çok büyük
bir pergoladan meydana gelen kompleks Avrupa’nın önemli kültür kenti örneklerinden-
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dir. Calatrava bu yapıyı göz şeklinden yola çıkarak tasarlamıştır.

Şekil 5: Santiago Calatrava tarafından tasarımı yapılan sanat ve bilim şehri

2. Geleceğin Mimarlığı ve Şehirleri
İnsan yaşamı ile insan yerleşimi sürekli olarak birbirlerini şekillendirmektedir. İnsanlar şehirleri yaşayan birer organizmaya dönüştürür ve bu organizmaların sağlıklı bir dengeye
ihtiyaçları vardır. Bu dengeyi tek kelimeyle ifade etmek mümkündür: sürdürülebilirlik.
Sürdürülebilir şehirlerde başarının anahtarı ise ekolojik uyum ve yaşam kalitesidir.

Şekil 6: Smart City- 2050 Paris Vizyonu

Gelecek mimarisinde binanın sürdürülebilir olması, kendi enerjisini üretebilmesi, herkes
için tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlanması, daha konforlu iç mekân ortamlarının
yaratılması ve çevre kalitesinin en üst düzeyde olması önem taşımaktadır. Yarının kentlerindeki sürdürülebilir mimari gelişim, gereksinimlerin en üst düzeyde karşılandığı, doğanın ve tarihi kültürel değerlerin korunduğu, deprem gibi doğal afetlere dayanımın yüksek
olduğu, kişilerin psikososyal ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların mutluluk içinde yaşayabileceği alışılmamış mekânların öngörüldüğü yaşam alanlarını tasarlamaya yöneliktir.
Sürdürülebilir şehirlerin nasıl olması gerektiğinin anahtarı ise; ekolojik uyum ve yaşam
kalitesidir. Kaliteli ve sağlıklı çevrede yaşamak tüm insanların hakkıdır.

3. Sürdürülebilir Yapılar
Sürdürülebilir mimarlığın iç mekân hava kalitesi, pasif enerji kazanımı, eko yapım teknikleri, geri dönüşebilir malzeme seçimi, atık yönetimi gibi alt başlıkları çok farklı uzmanlık
alanlarıdır. Bu konularda kendilerini geliştiren meslek adamlarının yetiştirilmesi yanında
farklı disiplin uzmanlarının bir araya gelerek ülkemizin fiziksel ve ekonomik koşullarına
uygun ve sürdürülebilir mimarlık konusunda rehber teşkil edecek standartlar oluşturması, yapı sektörü çalışanları ve yatırımcıların sürdürülebilir uygulamaların ekonomik ve
ekolojik yönleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar mekanizmalarının sürdürülebilir uygulamaları teşvik edici yasa ve yönetmelikler düzenlemesi büyük önem taşımaktadır. [47]
Yeşil, sürdürülebilir, ekolojik veya çevre dostu gibi isimlerde adlandırılan doğayla uyumlu
yapılar, binanın arazi seçiminden başlayan yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildi-
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Dünya Şehirlerinin Durumu 2008/2009 Raporunda, uyumlu şehir adı altında yeni bir tanım kategorisi yaratılmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT)
bu yeni tanım kategorisiyle sürdürülebilirlik kavramını ‘doğru çalışan bir idare, hukuki güvenlik ve sosyal dayanışma gibi faktörleri içine alacak şekilde genişleme ihtiyacına yanıt
verebilen’ olarak tanımlamıştır [4].

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

• 118

ği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal-çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanmış yapılardır.
İklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanan, inşaasında insan sağlığına zarar vermeyen, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, projelerine katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.
Tasarım süreci, yapısı, bileşenleri ve üretim süreçleri, kendisini oluşturan tüm malzemelerin yapısı ile geleneksel yöntemlerle Klima sistemlerinin seçimi ve yöntemleri, toplumsal
ve bireysel enerji miktarı ve veri tasarım süreci olarak çevreye uyum maliyeti yapısı.
Ancak, enerji verimli bina içinde tüm bu birleştiren tasarım ve benzer veriler tasarım sürecine önemli kararların alındığı, bu veriler üzerinde tasarım düzenlenmiş olmalıdır.

Şekil 7: Doğa ve yapı teknolojisine etkisi

4. Biyomimikri
Doğanın iyi fikirlerinden taklit ederek öğrenmek olarak da tarif edilebilen Biomimikri,
doğadaki olası çözümleri veya çözüm potansiyellerini (en az malzeme ve enerji ile en
fazla verim almaları, kendi kendilerini onarma özellikleri, geri-dönüşümlü ve doğa-dostu
olmaları, sessiz çalışmaları, estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları) birçok farklı disiplinleri bir araya getiren bir etkileşimle somutlaştırarak yeni bir bilim dalı adayı olarak
anılmaya başlanmıştır.
Örneğin “abalone” adı verilen bir deniz canlısının iç kabuğunun, yüksek teknolojiyle üretilen seramiklerden daha dayanıklı olduğunun fark edilmesi ya da örümcek ipeğinin çelikten daha sağlam olduğunun gözlemlenmesi, midyenin salgıladığı yapışkan maddenin
suyun altında da etkili olduğunun anlaşılması, bal arısı peteklerinin geometrileri, malzeme özellikleri ve işlevi, köpüklerin en az malzemeli yüzeylerinin gerilimle elde ettiği
dayanım, fotovoltaik pillere esin kaynağı olan fotosentez olayı ve doğada karşılaştığımız
sayısız örnek çok farklı kullanım alanlarında, yeni ve sürdürülebilir malzeme gereksinimlerine çözüm üretmeye katkıda bulunacak birçok araştırma bu süreçlerin sonunda ortaya
çıkmıştır [17].

Lotus çiçeği suyun içinde ve özellikle kirli, bataklık alanlarda yetişen bu çiçeğin en önemli
özelliği yapraklarının dokusu sayesinde gün ışığından ve yağmurdan faydalanarak kendi
kendini temizliyor olması.

ince olmalarına karşın çok büyük basınçlara dayanabilme özelliği kazandırmaktadır. Onların bu formları, mimarların çeşitli çatı ve tavan tasarımları için model olmuştur.

Şekil 8: Kanada’da Royan Çarşısı’nın çatısı istiridye kabuğunun bu özelliği örnek alınarak hazırlanmıştır.

İstiridye kabuklarının kıvrımlı yapıları onlara büyük bir dayanıklılık kazandırır. Oluklu mukavvalarda istiridyelerdeki kıvrımlı tasarım uygulanmaktadır. Bu nedenle oluklular, düz
tabaka şeklindeki mukavvalardan çok daha sağlamdır.

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı - Arı Petekleri
Petek formundaki inşaat detayları son derece önemlidir. Bu ayrıntılar aslında petek formunun güçlü bir strüktürel kurgusunun olmasından dolayıdır. Arı kovanındaki hareketler
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Sağlam ve Hafif Çatılara Örnek Olan İstiridye Kabukları
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belirli bir büyüklükte kabul edilebilir sismik
titreşimleri oluşturur. Bu küçük depremleri
petek duvarları emer. Petek arı ve bal peteği
duvarları içinde deprem dayanımı üzerine
araştırmalara da konu olmuştur.

Münih Olimpiyat Stadı ve
Yusufçuğun Kanatları
Yusufçuk böceğinin kanatları, milimetrenin
1/3.000’i kalınlığındadır. Bu kadar ince olmasına rağmen kanatlarının bine varan bölmelerden oluşması sebebi ile dayanıklıdır. Bu
bölmeli yapı sayesinde hayvanın kanatları yırtılmamakta, uçarken oluşan basınca dayanabilmektedir. Münih Olimpiyat Stadı’nın çatısı
da aynı özellik gözetilerek yapılmıştır.

Şekil 9: Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı - Arı
Petekleri

Örümcek Ağları ve Mimaride
Kullanımı
Bazı örümceklerin kurdukları ağlar, çalıların
üzerine bırakılmış bir örtüye benzer. Zemin
boyunca yayılan ağ, çalıların uçlarına tutturulan gergin iplikçiklerle taşınır. Bu taşıma sistemi, örümceğe, sağlamlıktan ödün vermeden,
oldukça geniş bir alanda ağ kurmasına imkan
tanır.

Şekil 10: Münih Olimpiyat Stadı ve Yusufçuğun
Kanatları

Bu harika yöntem, büyük mekânların üstünü kapamak amacıyla insanlar tarafından
birçok yapıda taklit edilmiştir. Bu yapılardan
bazıları; Cidde Havaalanı Hac Terminali, Münih Olimpiyat Stadyumu, Sidney’deki Ulusal
Atletik Stadyumu, Kanada ve Münih’teki hayvanat bahçeleri, ABD’de Denver Havaalanı
ve Cambridge’teki Schlumberger Araştırma
Merkezi binasıdır.

Şekil 12: Örümcek Ağları ve Mimaride Kullanımı

The Eden Project : The Core
Eden Projesi, Cornwall, İngiltere’de bulunan büyük ölçekli bir bitki tiyatrosudur. Eden Projesinin mimari tasarımı Ay’dan ilham alınarak 1996 yılında Nicholas Grimshaw tarafından
yapılmıştır. Proje çelik ve termoplastik kullanılarak yapılmış ve 2001 yılında tamamlanarak
hizmete açılmıştır. İngiltere Cornwall’daki bu bitki tiyatrosu çelik konstrüksiyonla oluşturulan dev bir böceği andırır ve içerisinde binlerce değişik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Grimshaw, geçici bir Kızılderili çadırı formunda geçici eğitim faaliyetleri olanakları sağlamaktadır. 50 metre yüksekliği bulan yapı, 23.000 metrekare alanı kaplamaktadır.
Core tasarım konsepti doğal olarak meydana gelen geometrilerden geliştirilmiştir. Çatısı
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Şekil 11: Örümcek Ağları ve Mimaride Kullanımı

tasarımın odak noktasıdır: çam kozalağı ölçekleri, ızgara şeklinde ahşap paneller ile şekillendirilmiş ve geri dönüşümlü gazeteler ile yalıtılmıştır. Bunlar bakır panellerden oluşan,
ayakta duran bağlantılarla kaplanmıştır.
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Çatı üzerine dağıtılmış piramitlerin ve pencelerin birleşiminden oluşturulan bina, cafe ve
sergi alanı üzerinde doğal havalandırma ve aydınlatma sağlamaktadır.

Şekil 13: Eden Project, Nicholas Grimshaw, 2001

Şekil 14: Eden Project, Nicholas Grimshaw, 2001

Asya Cairns Farmscrapers
Mimar Vincent Callebaut’ın bu projesi, Çin’in kentsel çevresi için yeni bir ekolojik görünüm öneriyor; Çiftlik gökdelenleri., her geçen gün kırsal alandaki yerleşim ve nüfus Çin’in
hızla artan kentsel nüfusu yüzünden gittikçe azalmakta, bundan dolayı çevresel sorun-

lara artmaktadır. Bu projede ise dikey bir çiftlik kuleleri kullanılarak 111 katta çözmeye
çalışılmıştır.
Asya Cairns Farmscrapers, projesi kentsel çevre için yeni bir ekolojik görünüm ve avantajlar sunuyor. Bu avantajlar, kentsel çevrenin sürdürülebilir olmasıdır, farklı alanlara kolay

suyun bina içerisinde kullanılmak üzere geri dönüşümlü olması sağlanacaktır.
Bu yapıda akan su ve çakıl taşı temaları dikkate alınmıştır. 8 kuleli gökdelen şeklinde
olacak yapıda kırsal ve kentsel çevrenin tüm ihtiyaçları düşünülmüştür. Konaklama, konser salonları eğlence, tarımsal alanlar dikkate alınmıştır. Yapıda rüzgar türbinleri, güneş
hücreleri ile birlikte, ağaçlar, çim ve yeşil alanlar ev sahipliği yapmaktadır. Çiftlikler sadece
üretim amaçlı değil aynı zamanda şehrin kalitesiz havasını da kaliteli hale getirecektir.
Her çakıl kütlesinde ofis, konut ve rekreasyon alanı çözümlenecektir. Mimar Vincent Callebaut, yeşil tasarım ilkesini benimseyerek, Çin’in kentsel büyümesine mimari çözümler
getiriyor. Hızlı büyüyen şehirlerde ekolojik Asya Cairns tipi yapıların sayıları artacaktır.

Şekil 15: Asya Cairns Farmscrapers projesi, Vincent Callebaut

Ulaşım, alltyapı ve kamusal alanlar da dahil olmak üzere tüm sistemin büyük ölçekte
planlanarak tasarımların yapıldığı kentler geleceğin vazgeçilmezidir. Geleceğin şehirleri
çevresel, toplumsal, sosyal ilişkilerin de düşünüldüğü ve çözüldüğü şehirler olmalıdır.
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Asya Cairns Farmscrapers, kendine yetebilen ekosistemler olarak tasarlanmıştır. Toplanan
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erişim sağlanmakta ve verimli planlama ile daha az alana daha fazla kişi sığabilmektedir.
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Şekil 16: Asya Cairns Farmscrapers projesi bir hücresi, Vincent Callebaut

Şekil 17: Gelecek şehirlerinde ulaşım sistemlerine örnekler

5. Değerlendirme ve Sonuç
Geleceğin şehirlerinde çevre sorunlarının çözümünde dünya genelinde yürütülen politikalar, hazırlanan uluslararası çevrenin korunumu ile ilgili standartlar, denetim mekanizmaları, çevreyle dost sürüdürülebilir projeler gibi çözüm önerileri hayata geçirilmekle
beraber, özellikle çevre etkilerinin azaltılmasında yapılı çevrenin, doğal ve sosyal çevre ile
bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.
Geleceğin şehirleri, keşifler, hayalgücü ve yaratıcılık ışığında dünyayı yeniden , doğaya
dost bir dünyaya dönüştürebilmek için yeni bir yoldur.
Bu gelişen hareketler; yeniden-düşünmek, tamir etmek, kullanmak, geri dönüştürmek,
hayal etmek yoluyla yeniden gezegenimizi bir ‘yuva’ yapacaktır.
Bu çalışma yerel yöneticilere, mülki idarecilere, mimarlara, müheahhitlere ve inşaat mühendislerine ilham vermesi, yeni ve özgün tasarımlara ışık tutması amacıyla yazılmıştır.
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Kent İçi Ulaşım Uygulamalarında Toplu Taşım
Odaklı Gelişim (Tod) Yaklaşımı

Özet
Motorlu taşıtların kullanımının artmasıyla birlikte kentler yayılmaya başlamış, bu yayılma
beraberinde daha fazla araç kullanımını ve daha fazla yol yapımını gerekli kılarak bir kısır
döngü yaratmıştır. Bu döngüyle birlikte trafik sıkışıklığı, kirlilik, zaman kaybı gibi pek çok
sorun da gündeme gelmiştir. Sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir kentsel gelişme konuları, pek çok ülkede birlikte ele alınarak, bahsi geçen sorunların ortadan kaldırılması
için çaba harcanmış, özellikle de özel araç kullanımını ve motorlu taşıt trafiğini azaltıp
kullanıcılara erişilebilir, güvenli ve eşit şartlarda bir ulaşım sistemi sunmanın yolları aranmıştır. Bu sebeple daha sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin sağlanmasında toplu taşım
olanaklarının geliştirilerek kentliye sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kentleşme sorunlarına çözüm bulmak ve kentlerin yayılmasını engellemek bugünün kentlerinin sorunu olduğu kadar geleceğin kentleri için de sorun niteliği taşımakta ve bu soruna yönelik
çözüm önerisi olarak ise toplu taşım odaklı gelişme stratejileri ortaya konmaktadır.
Toplu taşım odaklı gelişme (transit oriented development) toplu taşımayı baz alan yaşanabilir alanlar yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu yaklaşıma göre, kentsel yapılanma konut
ve ticari alan kullanımlarının bir arada ve toplu ulaşıma erişiminin maksimize edildiği,
toplu taşıma durağı ya da istasyonunun ise odak noktayı oluşturduğu bir yapılanma olarak tasarlanmaktadır. Dünyada pek çok kentte uygulama alanı bulan toplu taşıma odaklı
gelişim, Türkiye kentlerinde henüz, sürdürülebilir kentsel gelişim ögesi olarak ele alınmamıştır. Bu çalışmada, öncelikle ulaşım ve arazi kullanımı ilişkisi irdelenerek kavramsal
olarak toplu taşıma odaklı gelişim üzerinde durulacak, ardından TOD, gelişmiş ülke pratikleri üzerinden örneklenerek ortaya konulacak ve ülkemiz kentlerinde geliştirilen toplu
taşıma politikaları bu çerçevede değerlendirilecektir. Toplu taşım odaklı gelişim yaklaşımının Türkiye kentlerinde nasıl uygulama alanı bulacağı ve geleceğin kentlerini şekillendirmede nasıl bir rol üstleneceği ise tartışmanın sonuç çıkarımlarının ana çerçevesini
çizmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplu Taşım, Kentsel Gelişim, Kompakt Kent, Sürdürülebilirlik
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Transit Oriented Development (Tod)
Approach in Urban Transportation
Implementations
Çiğdem Çörek Öztaş
EMBARQ Turkiye
Abstract
With the increase in using motor vehicles, cities began to spread and this spread cause
more and more use of vehicles by requiring more road construction which has created a
vicious cycle. With this vicious cycle many problems such as traffic congestion, pollution,
loss of time has occured. In many countries, sustainable transport and sustainable urban
development issues taken together in order to eliminate these problems. Especially it
is tried to offer to users accessible, safe and equal conditions on transportation by reducing the use of private vehicles and motor vehicle traffic. For this reason, in order to
create a more sustainable urban development, the importance of transportation facilities has seen. In order to prevent the spread of cities and in order to find solutions to the
problems of urbanization, transport oriented development strategies began to be put
forward as a solution proposal.
Transit oriented developments which bases public transport in the core area to increase
livebility of cities. According to this approach, urban construction use a combination of
residential and commercial areas and there is a maximization of access to public transport as public transport stops or stations. Despite, transit oriented development find
application in many cities around the world, cities of Turkey has not been considered
the issue as elements of sustainable urban development yet. In this study, the relationship between transportation and land use priorities as a public transport oriented development concept will be emphasized. Then developed countries practical samples of
TOD will put forward and our country and public transport policies will be evaluated in
this context. How transit oriented development approach will find area of application in
Turkish cities the discussion part of the study.
Key Words: Public Transport, Urban Development, Compact City, Sustainability

Giriş

TOD, otomobil kullanımını düşürürken yaya ve transit yolculuğu arttırması beklenen ve
insanlara modern yaşam alanları sunarak yaşanabilirliği artıran bir yapılanmadır (Calthorpe, 1993). TOD, yoğun, belirli aktivite modlarında karma kullanım alanlarının bulunduğu,
yüksek kapasitede ulaşım sistemine bağlantısı olan, kamusal alan ve sokakların birbirine
entegre olduğu, konut ve çalışma alanlarının bir arada tasarlandığı bir yapılanmayı ifade
etmektedir. Bu yapılanma ile ulaşımda yaşanan problemler ve zaman kaybı da en aza
inmektedir.
Özellikle Kanada ve Amerika’da TOD örneklerine rastlamak mümkündür. Türkiye’de ise
özel olarak toplu taşım odaklı gelişim örneğine rastlanmamakla beraber, toplu taşım sistemlerinin geliştirilmesi ve kentsel arazi kullanımının biçimlenmesine yönelik birtakım
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı TOD uygulamasının kapsamı ve
örnekleri ile Türkiye uygulamalarını karşılaştırarak bir değerlendirme yapmaktır.

1. Ulaşım ve Kentsel Arazi Kullanımı İlişkisi
Ulaşım etkinliği, toplumsal yapıyı güçlendiren önemli bir etken, hizmet ve unsurdur. Toplumsal ve bireysel bir gereksinim ve hak olarak insan yaşamının önemli bir parçası olan
ulaşım olgusuna belli bir amaç için mekânda yer değiştirme olarak bakılacak olursa; yer
değiştirmenin nasıl, neyle, hangi hızda, ne kadar uzaklığa ve ne sıklıkta yapıldığının tarihsel süreç içindeki değişimi, günümüzde ulaşım davranışları ve etkilerinin doğru analiz
edilmesine yardımcı olacaktır (Bayındırlık Bakanlığı, 2009).
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Geleneksel planlama anlayışında hâkim olan genelde düşük yoğunluklu, insan ölçeğine
uygun, yaya odaklı yapı, günümüzde yayılma, kaynak ve enerji tüketimi ve ulaşımdan
altyapıya kadar çeşitli alanlarda olumsuz etkiler oluşturan bir yapıya bürünmüştür. Sürdürülebilir kent planlaması, kentsel yayılmanın, gereksiz kaynak ve enerji kullanımının
önüne geçecek, daha yaşanabilir çevreler oluşturulmasında etkili olacaktır. Bu çerçevede,
sürdürülebilir kent planlamasının bir öğesi olarak, hem kentsel mekânda karma işlev kullanımını desteklemek hem de yaya odaklı yaşam alanları oluşturulmasına fırsat tanımak
amacıyla son dönemde, pek çok metropoliten alanda toplu taşım odaklı gelişim (TOD)
kavramı ön plana çıkmıştır.
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Kentler, 19. yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi ile birlikte hızlı bir büyüme sürecine girmişlerdir. Kentlerin gerek fiziksel olarak gerek nüfus açısından büyümeleri, 21. yüzyılda da artarak devam etmektedir. Kentlerin hızlı bir şekilde büyümeleri motorlu araç kullanımının
artmasına, çevresel kalitenin bozulmasına, nüfus yoğunluğuna, gürültüye ve dolayısıyla
da yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
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Planlama yazınında arazi kullanımı ve ulaşım davranışları arasında çok güçlü bir ilişkinin
bulunduğu görülmektedir. Hansen, (1959), Washington D.C.’deki yerleşimlerden ulaşım
sistemine yakın olan kişilerin yoğun gelişme olanağı içinde olduklarını tespit etmiştir.
Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar ise, kent içi yolculukların ve yer seçimi kararlarının
birebir etkileşim içinde bulunduğunu ve karar alma sürecinde birbirlerini etkilediklerini
ortaya koymuş, iki konunun birlikte koordine edilmesi gerektiğine dair inancı arttırmıştır
(Wegener, 2003). Ulaşım sistemini meydana getiren altyapı, mekânlar arasında fiziksel
yakınlık olarak ölçülebilen etkileşim olanaklarını doğurmakta mekândaki fiziksel yakınlığın dağılımı, hem yer seçimi kararlarını hem de arazi kullanımında meydana gelen değişimleri birlikte belirlemektedir (Wegener, 2003) İnsan aktivitelerinin mekândaki dağılımı,
mekânsal etkileşimi ve kent içi yolculuk ihtiyacını ortaya çıkarır. Kent formu ve kentsel
gelişme deseni, erişilebilirlik, hareketlilik gibi kavramlarla birlikte ulaşım türü seçimini şekillendirmekte; ulaşım türlerinin mekânsal ve teknolojik özellikleri ise kentsel gelişmenin
büyüklüğünü ve yönünü belirlemektedir (Bayındırlık Bakanlığı, 2009).
19. yüzyıla kadar yaya kentlerinde yürüme mesafesi kentin gelişme alanının temel belirleyicisi olmuş, kentler kompakt ve yüksek yoğunlukta gelişmiştir. 19. yüzyılda önce demiryolları ve sonra metrolarla beraber yolculuk hızının artması ve böylece birim zamanda
alınabilecek mesafenin büyümesiyle, kentlerin mekânsal büyümesi hızla artmış, ilk uydu
kentler oluşmuş, demiryolları ve karayollarının bulundukları koridorlarda gerçekleşen
kentsel gelişme sonucu, ışınsal ya da doğrusal kent formları ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyıl
sonu ve 20. yüzyıl başlarında otobüs sistemlerinin geliştirilmesiyle, ışınsal koridorlar arasındaki boşluklar dolmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, otomobil
teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu kentlerin büyüme imkanları artmış, kentsel
kullanımlar ve konut alanları uzun mesafelere yayılmış, az yoğun ve dağınık bir kent formu oluşmaya başlamıştır (Babalık, 2005).
Türkiye kentlerinde de Batı’da yaşanan bu sürecin bir benzeri yaşanmış, yaya kentlerinden
sonra demir yolu altyapısı ile banliyöler gelişmiş, sonrasında otobüs sistemleri ile birlikte
yoğun kent formu korunmaya devam edilmiş, araba teknolojisinin sunduğu olanaklarla
da kentlerin belli bölgelerinde uzun mesafelere yayılmış, dağınık, az yoğun kent formu
oluşmaya başlamıştır (Babalık, 2005). Otomobil odaklı geliştirilen kentsel planlamada kullanımlar uzak mesafelerde yer seçmiş ve yaya ulaşımı daha az tercih edilir hale gelmiştir.
Yayaların göz ardı edilmesi kentsel alanları daha az güvenli ve toplu taşıt kullanımını daha
konforsuz kılmaktadır. Bu koşullar otomobil bağımlılığını arttırarak araç odaklı çevrelerin
yaratılmasına sebep olmaktadır (www.yarbis.yildiz.edu.tr). Yukarıda da bahsedildiği gibi
özellikle geçtiğimiz yüz yıllık dönemde önce Kuzey Amerika ve ardından Batı Avrupa’dan
başlamak üzere otomobilin kentsel ulaşımda yaygınlaşması ile birlikte, bu bireysel ulaşım
aracının sağladığı esneklik kent yaşamını ve kentlerin yapısını köklü biçimde etkilemiş,
aşılması güç pek çok trafik, çevresel, toplumsal ve kentleşme sorununu da beraberinde

1.2. Toplu Taşım Sistemleri
Toplu taşıma uygulamaları çok eski dönemlerden beri gündemdedir. Başlarda, atlarla çekilen araçlarda 10 -14 kişinin taşınmasına olanak veren çözümler üretilmiştir. Kentler arası
ulaşımın sağlanması amacıyla demiryolları geliştirilmiş, sonrasında ise raylı sistemden
kent içi ulaşımın sağlanmasında da yararlanılmıştır. Dizel motorun bulunmasından önceki dönemde tramvaylar ve yeraltı-yerüstü metroları toplu taşıma gereksinimini karşılamak için inşa edilmiş, dizel motorun bulunmasıyla beraber 20. yüzyılın başlarında otobüs
sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır (kent içi ulaşım). Otomobil kullanımının kentlerin
çevresel ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı görülerek son dönemde toplu taşımanın iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi başlıca ulaşım politikalarından biri
haline gelmiştir (kent içi ulaşım). Toplu taşım hizmetlerinin iyileştirilmesi, çağdaş ulaşım
planlama yaklaşımları ve sürdürülebilirlik ilkesi açısından başlıca uygulama alanlarından
biridir. Toplu taşım sistemlerine daha fazla yolcu çekerek dağılımı daha dengeli hale getirmek amacıyla dünyanın hemen her yerinde, sistem kapasitesi ve hizmet kalitesinin
yüksekliği nedeniyle raylı sistem yatırımları yapılmakta ayrıca raylı sistemlere oranla çok
daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilen otobüs yolu ve otobüs şeridi uygulamalarının
sayısı da artmaktadır ( Babalık, 2009).
Kentsel toplu taşıma türleri kapasitelerine göre sınıflandırmak gerektiğinde 3 ana başlık
ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
• Düşük Kapasiteli Türler: Taksi, minübüs, dolmuş
• Orta Kapasiteli Türler: Otobüs, troleybüs, tramvay
• Yüksek Kapasiteli Türler: Hızlı otobüs sistemleri, hafif raylı sistemler, metro, banliyö
trenleridir.
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Bu nedenle, bugün sürdürülebilir kentsel ulaşım üzerine yapılan araştırmalar, her şeyden
önce kent formunu ve kentin gelişme desenini araba bağımlı formdan kurtarıp, toplu
taşımı ve yaya ulaşımını destekleyen bir form geliştirmek üzerinde durmaktadır. Özellikle
son dönemde dünyada kent planlama yazınında ve uygulamalarında, ulaşım seçeneklerinde çeşitliliği sağlayan, otomobil kullanımını zorunlu ve tek seçenek haline getirmeyen
kentsel mekânsal gelişme modellerinin desteklenerek hayata geçirildiği görülmektedir.
Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel mekânlar oluşturmak amacıyla yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleri tercih edilmekte ve kentlerin mekânsal gelişmesinin bu şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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getirmiştir. Oysa yaygın ve dağınık gelişme eğilimi yerine, belli odaklarda veya koridorlarda yoğunlaşan bir mekânsal gelişme modelinde, hem yolculuk istemlerinin toplu taşıma
sistemleriyle etkin biçimde karşılanması mümkün olmakta, hem de bazı yolculukların
yaya olarak yapılması olanağı bir seçenek olarak sunulabilmektedir.
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Minibüs ve dolmuş işletmeciliği yalnızca gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Otobüs, troleybüs ve tramvay yaklaşık aynı taşıma kapasitelerine sahip toplu taşıma türleridir.
Troleybüs işletmeciliği dünyada 1970’lerden sonra giderek azalmıştır. Tramvay, metro,
hafif raylı sistemler ise kullanım yaygınlığı bulunan sistemlerdir (Vuchic,V.R., 2004 ). Bu
yaklaşım içerisinde başta raylı sistemler olmak üzere, kent merkezlerinde büyük kapasiteli
toplu taşımacılık sistemlerine öncelik verilmeye ve entegre toplu taşımacılık sistemleri
oluşturulmaya başlanmıştır. Kişilere mümkün olduğunca çok yolculuk alternatifi sunulmuştur (Çubuk ve Türkmen, 2003).
Son dönemde raylı sistem kavramı değişmiş, daha esnek bir yapıya kavuşmuştur. Bu gelişim tramvay ve metro arasındaki kapasite yelpazesini dolduran hızlı tramvay, hafif metro,
yarı metro, ön metro kavramlarıyla tanımlanan yeni raylı sistemlere dayanmaktadır. Bu
sistemler, gerektiğinde diğer trafikle birlikte kent caddelerini paylaşan, koşullara göre değişik biçimlerde ayrılmış yollardan veya tünellerden yararlanan, talebe göre kapasitenin
arttırılmasını, dolayısıyla yatırımın aşamalı biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, bu özellikleriyle de kentsel raylı sistemlere geniş olanaklar kazandıran sistemlerdir (Evren, 1999)
Raylı sistemler elektrik enerjisi kullandığı için işletme aşamasında çevresel etkilerinin daha
az olmasıyla da öne çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda gündeme gelen ve uygulama alanı
bulan, raylı sistemlere göre daha düşük maliyetli olan hızlı otobüs taşımacılığı, metrobüs
gibi sistemler de bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Otobüsle taşımacılık sisteminin yapısı genel ulaştırma sisteminden farklı değildir. Toplu taşıma sistemlerinin çalışma
düzeni ve seyahat şartlarında yapılan herhangi bir iyileştirme, sistemin daha çok yolcu taşımasını sağlayabilmektedir. Bu manada en esnek toplu taşıma sistemlerinden biri olarak
görülen otobüs sistemi, bütün dünyada gerek tek başına gerek yardımcı ve besleyici bir
sistem olarak çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. (Bayındırlık Bakanlığı, 2009).
Bahsi geçen ulaşım sistemleri yukarıdaki bölümde de değinildiği gibi kentsel alan kullanımını ve kentsel büyümeyi de etkilemiş, toplu taşım olanaklarını ve kentsel yaşam
alanları yaratılmasını birlikte planlayan yaklaşımların geliştirilmesi hız kazanmıştır. Toplu
taşım-kentsel kullanım ilişkisi yalnızca kent planlarının hazırlanma sürecinde kullanılan
bir planlama politikası olmaktan çıkarak bu konu, daha proje bazlı ele alınmış ve özellikle Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Kanada’da “toplu taşım odaklı gelişim” başlığı altından
uygulama alanı bulmuştur. Takip eden bölümde bu konu uygulama örnekleri ile birlikte
değerlendirilecektir.

2. Toplu Taşım Odaklı Gelişim (Tod)
Son dönemde erişilebilirlik kavramı ön plana çıkmış ve ulaşım planlaması yaklaşımları
toplu taşıma boyutunda ağırlık kazanmıştır. Özellikle Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika,

Tipik bir TOD, ekonomik gelişmeyi ve akıllı büyümeyi teşvik etmek amacıyla toplu taşıma altyapısını kullanmaktadır. TOD, sürdürülebilir topluluklar yaratarak tüm insanların
eşit ulaşım ve barınma olanaklarına sahip olmasını tasarlamaktadır. İnsanların yürüdüğü,
bisiklete bindiği ve toplu taşıma ile eriştiği alanların etkinliğini artırmayı hedeflemektedir
(http://www.fta.dot.gov).

Şekil 1: Kompakt ve Yayılmış Kent
Genel anlamda bakılacak olursa TOD gelişiminde:
• Yaya hareketliliğine uygun tasarımlar önceliklidir.
• Bölge merkezinin öne çıkan yeri TT (Toplu Taşım) istasyonudur.
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TOD, toplu taşım olanaklarının yakınında gelişen karma kullanımlı ve kompakt bir yapıyı
ve yüksek kalitede yürünebilirliğe sahip çevreleri anlatmaktadır (www.fta.dot.gov). TOD,
kurallı, sürdürülebilir bir kentsel arazi kullanım aracıdır. TOD, kentsel gelişim politikaları
ve bu politikaların etkilerinin etkileşimi üzerine kurgulanmıştır (Calthorpe, 1993). TOD,
bir toplu taşıma istasyonunu ya da durağını (tren istasyonu, metro istasyonu, tramvay
durağı ya da otobüs durağı) çevreleyen göreceli olarak yoğun yapılaşma ve merkezden
uzaklaştıkça azalan yoğunluklu gelişmeyi gösterir. TOD yaşam alanları bir toplu taşıma
istasyonu/durağının merkezinde olduğu ve yaklaşık 400–800 metre yarıçapında bir daire
(yayalar için katlanılabilir bir yürüme mesafesi) ile çevrelendiği bir alan olarak düşünülebilmektedir (www.wikipedia.org/wiki/Transit-oriented_development).
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Brezilya ve daha pek çok ülkenin kentleri için Toplu Taşıma Odaklı Gelişim (Transit-Oriented Development - TOD) olarak nitelenen yaklaşımla birlikte kentlerde toplu taşıma
olanakları yaygınlaşmaya başlamıştır.

• Bölge merkezinin yakın komşuluğunda konut, perakende, hizmetler sektörü birlikte bulunmaktadır.
• TT istasyonunun 10 dakikalık yürüme çevresinde yüksek kalitede ve yoğunlukta
yapılaşmalar bulunmaktadır.
• Bisiklet ve küçük motosikletlerin kullanımını kolaylaştıracak bir tasarım mevcuttur.
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• Kullanıcılarına daha yüksek yaşam kalitesi vaat eder.
• Trafik tıkanıklığının azalması ve daha az araç kullanımı söz konusudur.
• Trafik kazalarında ve yaralanmalarda/ölümlerde azalma mevcuttur.
• Yabancı akaryakıta bağımlılığın azaltılması sağlanmaktadır.
• Çevresel yıpranmanın ve kirlenmenin azalması söz konusudur.
• Kentsel yayılımın azaltılması ve kompakt gelişimin teşvik edilmesi mümkün olmaktadır (www.yarbis.yildiz.edu.tr).
• Kentsel ve bölgesel gelişmeyi organize eder.
• Yerel kullanımlarla ilişkilendirilmiş yaya dostu sokak dağılımı görülür.
• Doğa ve yaşam alanlarını korur.
• Yaygın açık alan kullanımı vardır (Berke ve diğerleri, 2006).
TOD, toplu taşıma sisteminin yolcu sayısını artırmayı, bireysel otomobil sahipliğini ve kullanımını azaltmayı ve yaya önceliğini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. TOD’u büyük
ölçüde etkileyen ve kategorize edilişinde öneme sahip olan üç ana başlık bulunmaktadır.
Bunlar:
• Bölgesel bağlam
• Karma arazi kullanımı
• Birincil toplu taşıma türü
Bölgesel bağlam, ilgili alanları kent merkezi ya da banliyö ayrımına göre yorumlarken karma arazi kullanımı, arazi kullanım kapsamına giren fonksiyonlara göre bir değerlendirme
yapmaktadır. Birincil toplu taşıma türü ise toplu taşıma türleri bağlamında bir değerlendirme yapmaktadır. TOD, karma arazi kullanım yapısı ve mekânsal yığılma ile erişilebilirliği
ve toplu taşıma seçeneklerini arttırmaktadır. Bununla beraber kaliteli bir toplu taşıma sistemi, kentin yüksek yoğunluğa sahip merkezi bölgelerinde gelişimi desteklemektedir. Bu
durum da yine erişilebilirliğin artmasını sağlamaktadır (www.fta.dot.gov).
TOD, yaşanabilir ve erişilebilir çevrelerin gelişmesine katkı sağlamakta ve söz konusu yerleşimlerin çevresinde bulunan toplu taşıma yatırımları ile yerleşimlerin emlak değerlerinde artışa neden olmaktadır (Diaz ve Hinebaugh, 2009). Toplu taşıma sistemine yönelik
yatırımlar (durak alanı oluşturma gibi), erişilebilirliği artırarak yeni gelişmekte olan alanlar
için çekici bir ortam oluşturmaktadır.

Toplu taşıma odaklı gelişmeye örnek verilecek pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar en başta Amerika olmak üzere, Kanada ve Avrupa ülkelerinde de yaygındır.
Kanada Toronto’da bulunan Equinox yerleşimi de toplu taşıma odaklı gelişime güzel bir
örnektir. Equinox insanlara konut ve iş gibi farklı kullanım olanakları sunan ve Scarborough Merkezinde yer alan bir yerleşim bölgesidir. İyi tasarlanmış hemzemin ticaret alanları,
yaya yolları, meydanlar ile erişilebilir, güvenli, tanımlı, yaya uyumlu bir yapı sergilemektedir. Merkezle bağlantı yeni bir karayolu, STR (Scarborough Hızlı Transit Sistemi) ve bu
istasyona bağlanmış bir yaya geçidi ile sağlanmaktadır. Equinox, 127 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır. Scarborough’un merkezi iş odaklı bir yoğunlaşma göstermekle birlikte
kompakt ve karma kullanıma yönelik bir büyüme sergilemektedir. Alanın komşuluk birimleri arasında Scarborough hızlı tren istasyonu; alıveriş birimleri, meydanlar bulunmaktadır. Daha dışta ise yaşam alanları, ticaret alanları, parklar ve doğa alanları yer almaktadır.
Equinox Projesi, 37 katlı iki blokta 689 adet daireden oluşmaktadır. İlk nokta 340, ikinci
blokta ise büyüklükleri 51 ile 90 m2 olan 349 daire bulunmaktadır. Alanda 771 araç kapasiteli yer altı, 6 adet (misafirler için) yer üstü otopark alanı yer almaktadır. Bloklar, toplu
taşım istasyonuna olabildiğince yakın konumlandırılmış (25 metreden az) ve 2007 yılında
istasyona bir yaya üst geçidi ile bağlanmıştır.
Toronto’da metro ve otobüs sistemlerinin işletmeciliği Toronto Ulaşım Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Büyük doğu-batı hattı hareket bölgesi (Bloor-Danforth Hattı)
arasında Kennedy İstasyonu’na uzatılmıştır. Kennedy İstasyonundan Scarborough Merkezine ulaşım bağlantı noktası SRT (Scarborough Hızlı Transit Sistemi) 1985 yılında açıldığında belirlenmiştir (69 ha). STR terminal alanı aynı zamanda depo ve bakım alanı olarak
ta kullanılmaktadır. Koridor, CNR Raylı sisteminin en yoğun bölgesine ve düşük maliyetli
endüstri bölgesine konumlandırılmış. SRT, bölgesel çalışma ve konut büyümesini desteklemek ve Scarborough Express yoluna bir alternatif oluşturmak üzere geliştirilmiştir. Bugün SRT, günlük 42.000’in üzerinde yolcu taşımaktadır. Yoğun saatlerde her 1.5 dakikada
bir geçmekte ve saat başı yaklaşık 4000 yolcu taşımaktadır.
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2.1. Toplu Taşım Odaklı Gelişime Yönelik Uygulama Örnekleri
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Yayaların ve yolcuların düzenli ve sık akışları, toplu taşımayı ve toplu taşıma odaklı arazi
kullanım gelişi mini desteklemektedir (Diaz ve Hinebaugh, 2009). TOD, beraberinde pek
çok ek faydayı getirmektedir. Kısaca, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, kent merkezinin
çöküşünü ve komşuluk birimlerinin dışlanmasını engellemek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu faydalar temelde ekonomik fayda sağlamaktadır ancak en önemlisi toplu taşıma sistemi yolcularına erişilebilirliği ve hareketliliği artırarak net bir fayda yaratmaktadır
(Diaz ve Hinebaugh, 2009).
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Fotoğraf 1: Equinox Yerleşimi
Planlama Prensipleri
Toronto Resmi Planı, yeniden yatırım başlatmak amacıyla üç merkez tanımlar. Merkezler genellikle ana yollar boyunca ve stratejik bölgelerde yer almaktadırlar. Bu merkezler
odaklanma, mevcut altyapıdan yararlanma ve kamunun ulaşım hizmetini karşılamak
amacıyla seçilmiştir. Equinox da bu merkezlerden biridir. Alan, karma kullanımın uygulandığı bir alandır. Ana ulaşım arterlerinin yanına konumlanmış ve zaman içerisinde çalışma
ve konut alanlarını da içine alarak genişlemiştir. Bugün, alan 401 numaralı karayolunun
hemen yanında bulunmakta ve çalışma koridorunun merkezinde yer almaktadır. Karma
kullanım alanı olarak Scarborough Merkez konut, iş, eğlence, rekreasyon, kültür, yönetim
ve sosyal olanaklar sunmaktadır.
Devam etmekte olan altyapı yatırımları da alanı tüm bu kullanımların yer seçmesi bağlamında çekim merkezi kılmıştır. İnsanlar bu sayede iş yerlerine çok yakın mesafede oturabilmekte ya da esas merkeze çok rahat bir biçimde ulaşabilmektedirler. Son 30 yıldır Scarborough merkezi, 40.000 kişiye konut, 23.000’den fazla kişiye iş imkanı sunmaktadır. Alan
gelişmeye devam etmekte ve ikinci planda da (2005) karma kullanımın devam ettirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Kapalı bisiklet parkı uygulaması yapılmamıştr. Bunun dışında dışarıda pek çok yerde bisiklet park alanları bulunmaktadır (www.cmhc-schl.gc.ca).
Toplu taşıma odaklı gelişime verilebilecek bir başka örnek ise Amerika’da bulunan Mission Meridian Village’dir. Mission Meridian yerleşimi, Güney Pasadena’da yer almaktadır.
Güney California’nın en şirin ve küçük şehirlerinden biri olan Güney Pasadena, bu özelliğini korumaktadaki çabası ile bilinmektedir. Mevcut katı imar kuralları da yerleşimin başka türlü bir gelişim göstermesine fırsat tanımamaktadır. Güney Pasadenanın bir merkez
ve karma kullanım alanı olarak biçimlenmesi de bu sebeplerden ötürü zaman almıştır
(www.examiner.com).

Amerika’dan verilebilecek bir diğer toplu taşım odaklı gelişim örneği de Kaliforniya’da
bulunan New Railroad Square Santa Rosa’dır. New Railroad Square Santa Rosa, ArchitectWRT mimari bürosu tarafından tasarlanmıştır. Alan, Santa Rosa’nın tarihi merkezi konumundadır. Tarihi ve kültürel değeri nedeniyle, restorasyon çalışmaları yapılmış ve merkez
günümüzdeki halini almıştır. Bu çalışmalar kapsamında alanda yaşayanların, Santa Rosa
yönetiminin, tren istasyonu işletmesi gibi paydaşların destek ve fikirleri alınmıştır. Alan
günümüzde ulaşım işlevinin yanında, önemli bir kongre ve ziyaretçi karşılama merkezi
olarak da kullanılmaktadır (www.railroadsquare.net).
Toplam alan, 5 hektardır. Toplam, 570 araçlık otopark mevcuttur. Yerleşimde yaklaşık 600
kişi ikamet etmektedir. Alan karma kullanımın en iyi örneklerinden biridir. Alanda pek çok
banka, finans merkezi, ticaret merkezi, kafe ve restoranlar ile konut alanları yer almaktadır. Aşağıdaki planda alanın arazi kullanım durumu verilmektedir. Planda da görüldüğü gibi, otopark alanı, ticaret alanları, ofis ve konut kullanımları birlikte çözümlenmiştir
(www.sustainablecitiesinstitute.org).

Şekil 2: Kullanım Planı
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Mission Meridian Village, ünlü mimarlar Moule & Polyzoides tarafından tasarlanan ödüllü bir karma kullanım alanıdır. Toplam 67 adet daireyi kapsamaktadır. Yerleşim, LA’nin
ilk toplu taşım odaklı gelişim bölgesidir. Evler müstakil, veranda evleri, daireler olarak
çeşitlilik göstermektedir. Tarihi evlere yürüme mesafesinde kurulan yerleşim, aynı zamanda LA ile Pasadena arasındaki bölgede faaliyet göstermekte olan tren istasyonuna da yürüme mesafesindedir. Amaç, araç kullanımını azaltarak yürünebilirliği arttırmak olmuştur. Her Perşembe, ünlü çiftçi pazarı kurularak yerleşime taze meyve sebze
de sağlanmaktadır. Yaklaşık 325 araçlık 2 adet yeraltı otopark alanı bulunmaktadır
(www.missionmeridianvillage.info).
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Genel anlamda bakıldığında üç örneğin de ortak yönünün kentsel yaşam kalitesini arttıracak çözümler olan erişebilirlik, yürünebilirlik, karma kullanım gibi uygulamalara yer
verilmesi olduğu görülmektedir. Yüksek konut kapasitesinin bulunduğu her uygulama,
önemli bir toplu taşım sistemi çevresinde şekillenmiş, otopark ve bisiklet kullanımları ile
birlikte çözümlenmiştir. Özel araç kullanımını özendirici yaklaşımlardan kaçınılmış, rahat
ve erişilebilir toplu taşım sistemlerinin yaşam alanı ile entegrasyonuna önem verilmiştir
(www.sustainablecitiesinstitute.org)

3. Türkiye’de Toplu Taşım Uygulamaları ve Tod’un
Uygulanabilirliği
Türkiye’de toplu taşım odaklı gelişme bir planlama yaklaşımı olarak uygulanmasa da toplu taşım sistemlerine yönelik uygulamalar zaman içerisinde çeşitli şekillerde geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle raylı sistem yatırımları en
yaygın yatırım türü olmuştur. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya’da
1990’lı yıllardan bu güne yeni raylı sistemler hizmete açılmıştır. Toplu taşımda hizmet
düzeyinin iyileştirilmesine olanak sağlayan bu yatırımların bir kısmı iyi uygulama olarak
değerlendirilebilecekken bir kısmı ise ihtiyaç/kapasite sorunu yaşamaktadır.
Toplu taşıma uygulamalarını en olumlu biçimde uygulayan örneklerden birisi Eskişehir’dir. Kentteki tramway sistemi, taşınan yolcu sayısı ve kapasitesinin yerinde kullanılması
nedeniyle başarılı olduğu söylenebilir. Bunun yanında Porsuk Nehri boyunca uzanan bir
sistem olması ve nehir boyunca yaya ve yeşil alanların bağlayıcı unsuru olması nedeniyle
de başarılı bir örnektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafında da 1999 yılından bu yana
çeşitli etaplar halinde Ulaşım Dönüşüm Projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında kentteki
vapur sayısı artırılarak daha sık ve ucuz hizmet sağlanmış, bir hafif raylı sistem geliştirilmiş,
otobüs hatları tamamen düzenlenerek daha kısa ve daha kolay anlaşılır güzergahlar oluşturulmuştur (Babalık, 2009).
İstanbul’da ise şu an hem planlama gündeminde hem de planlamadan bağımsız olarak
siyasi gündemde yer alan pek çok ulaşım projesi bulunmaktadır. Özellikle transit geçiş
için talep edilen 3. köprü, Ulaştırma Bakanlığınca yürütülen ve planlama sürecinde de ele
alınan Marmaray ve diğer raylı taşıma sistemleri ile özellikle son dönemlerde geliştirilen
karayolu tünelleri bunlardan bazılarıdır. Üçüncü köprü ile birlikte kuzeydeki su toplama
havzalarının ortasından geçecek transit yolla bölgenin erişilebilirliği de artmış olacak ve
orman alanları ve doğal kaynaklarla kaplı bu alanlar, planlarla her ne kadar korunmaya
çalışılsa da hem sanayi hem de konut sektörünün yoğun baskısıyla karşı karşıya kalacak
ve kentsel gelişme öngörülenin aksine İstanbul kuzey yönünde gelişme eğilimi gösterecektir (www.arkitera.com). Bunların yanında, metrobüs uygulaması, raylı sistem yatırımla-

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren planlı kentleşme örneği olarak Ankara
deneyimine bakıldığında, arazi kullanımının konut, endüstriyel, ticari ve kamu alanları
olarak büyük arazi parçaları şeklinde dağıldığı görülmektedir Bu nedenle Ankara iş-konut
dengesinin sağlandığı kendi kendine yeten semtler yaratma konusunda başarılı olamamıştır (EGO, 1994). 1970’lerden itibaren yapılan planlama çalışmalarında kompakt yapıyı
değiştirerek, kontrollü bir desantralizasyon politikasıyla mekânda yayılmadan belli koridorlar boyunca gelişim stratejisi benimsendiği görülmektedir. Kentte Sincan ve Batıkent
güzergahlarından oluşan Batı Koridoru ve Çayyolu gelişmelerinin gerçekleştiği Güneybatı Koridoru olmak üzere iki temel koridor boyunca kentsel gelişme önerilmiştir. Kentsel
gelişmeyi desteklemek için bu iki koridorda metro sistemi önerisi de yer almıştır. Özellikle
Batı Koridorunda yaşama ve çalışma alanlarının beraber gelişmekte olduğu, Güneybatı
(Çayyolu) Koridorunda ise ağırlıklı konut gelişiminin gerçekleştiği görülmektedir. Bu eğilim, konut-işyeri ilişkisi incelendiğinde de aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Batı Koridorunda karma arazi kullanımı ağırlıklı bir gelişme deseni mevcuttur. Koridorda yaşayanların
yarısının aynı koridor üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde karma kullanım stratejisine uygun bir sonuç çıktığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, yapılan ev-işyeri yolculuklarının önemli
bir bölümü bu koridorun sınırları içinde gerçekleşse de, koridordaki metronun kullanımı
sınırlıdır ve araba kullanımı beklenenin üzerindedir (Babalık, 2005). Çayyolu Koridoru ise,
karma arazi modelinin tam olarak gerçekleşemediği ve konut ağırlıklı gelişme eğiliminin
devam ettiği, düşük yoğunluklu, otomobile bağımlı ve homojen arazi kullanımının yaygın olduğu bir bölgedir. Bölgede çok sayıda çıkmaz sokak, dairesel sokak ve sınırlı sayıda
iş alanı bulunmaktadır. Bu nedenle bölge sakinlerinin çok büyük bir kısmı bölge dışında çalışmaktadır. Bölgede ayrıca yayalar için elverişli bir ortam bulunmamaktadır (Zorlu,
2006).

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

İstanbul’da son dönemde pek çok ulaşım altyapısı geliştirilmesine rağmen kentsel gelişme ve ulaşım planlaması ilişkisinin tam olarak dengelenemediği ve birlikte düşünülemediği görülmektedir. Ulaşım politikaları yalnızca ulaşım ve taşıma konusuna odaklanmakta,
konunun konut ve diğer arazi kullanımına etkisi ise çoğu zaman göz ardı edilmektedir.
Ulaşım planlaması üst ölçek kararlar niteliğinde kalmakta, İstanbul ulaşım politikaları daha
çok Türkiye ulaşım politikası olarak ele alınmakta, bu durumda alt ölçekte çözülebilecek
ve yukarıda örnekleri sunulan toplu taşım odaklı gelişim (TOD) gibi politikaların kentsel
gelişme boyutunda uygulama alanı bulmamasından ötürü çok daha büyük yatırımlar
yapılması durumunda kalınmaktadır.
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rının ağırlık kazandığı bir dönemde önem arz etmektedir. Güzergahtaki talep karşısında
kapasitenin yeterli olup olmadığı ve kullanılan araç teknolojisine ilişkin eleştiriler olmakla
birlikte, uygulama tahsisli otobüs yolu düzenlemesine Türkiye’den verilebilecek güzel bir
örnektir (Babalık, 2009).
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Görüldüğü gibi, Ankara’da 1990’lı yıllardan başlayarak metro ve Ankaray sistemleri oluşturulmuş ve bu sistemler geliştirilmeye devam edilmektedir. Ancak, raylı sistemlerin sağladığı nitelikli toplu taşım hizmetine rağmen kent merkezi ya da başka bir koridorda özel
araçlı yolcuları sınırlayarak toplu taşımayı destekleyecek uygulamalar hayata geçirilmemiş, aksine kentin her bölgesinde ve özellikle kent merkezinde motorlu taşıt trafiğine
öncelik verecek uygulamalar geliştirilmiştir (Babalık, 2009). Bu yaklaşım Ankara ulaşım
sisteminin de İstanbul örneğinde olduğu gibi yalnızca ulaşım-erişim-taşıma boyutuyla
ele alındığını, kentsel yaşanabilirlik ve kentsel gelişme boyutunun ise gözardı edildiğini
göstermektedir. Ulaşım politikalarında insan ölçeği ve yaşanabilirlik konuları, özel araçla
erişimin daha rahat sağlanması gerektiği düşüncesinin arkasında kaldığı için birbirinden
kopuk, çalışma ve iş alanlarını birbirinden ayırarak insanların gün içinde sürekli bir yerden
bir yere gitmesini ve bu gidiş gelişlerini de özel araçlarıyla yapmasını sağlayan bir sistem
geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye kentlerinde toplu taşım odaklı gelişim konusu belirli bölgelerde pilot projelerle
gerçekleştiği ve ana ulaşım politikaları ile entegre edildiği taktirde, hem makro düzeyde
ulaşım altyapılarının daha etkin kullanımı hem de daha yaşanabilir yaya ve bisiklet odaklı
bir kentsel gelişim imkanı sunulması da mümkün olabilecektir.

Sonuç
Dünyada toplu taşım odaklı gelişim (TOD) örneklerine bakıldığında, bir istasyon ve onun
yakınına konumlandırılmış, yaya yolları, otoparkları ve bisiklet parklarıyla yaşanabilir, karma kullanımı baz alan, çalışma ve yaşam alanlarına erişilebilir bir sistem tarif edilmektedir.
Türkiye’de toplu taşım odaklı gelişim boyutunda bir uygulama bulunmamakla birlikte
konu ulaşım ve arazi kullanım kararlarını etkileyecek toplu taşım sistemlerinin geliştirilmesi, ulaşım sistemi altyapısının kurulması olarak ele alınmakta, belirli hatlar boyunca,
merkezi iş ve çalışma alanlarını baz alan yaklaşımlarla, insanların merkezlere erişimlerinin
kolaylıkla sağlanmasına odaklanılmaktadır. Buradaki amaç yayılmış kentsel bölgelerde
ikamet etmekte olan kişilerin gün içerisinde yaptıkları yolculuklarda erişilebilirliği sağlamaktır. Bu sebeple de merkezlere daha çok ağırlık verilmekte, konut ve çalışma bölgeleri
birbirlerinden bir biçimde ayrılmaktadır.
Yurt dışı örneklerinde ise, özellikle TOD olarak geliştirilen bölgelerde karma kullanıma
(konut-ofis- alış veriş-rekreasyon-park vs.) önem verildiği görülmekte, bu alanlar ana merkezlere yürüme mesafesinde ya da bisikletle erişilebilecek mesafelerde bulunan istasyonlara bağlanmaktadır. Bu şekilde hedeflenen, insanlara daha yaşanabilir kentsel yaşam
alanları sunmaktır.
Türkiye’de de yapılması gereken öncelikle kentlerde kentsel yayılmanın önüne geçebil-
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mek amacıyla kompakt gelişimin yollarını aramak ve toplu taşım sistemi ile desteklenemeyen, erişilemeyen alanlarda yeni gelişmelere izin vermemektir. Toplu taşım koridorları
boyunca karma arazi kullanımı üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur. Konut alanları, çalışma alanları, alt merkezler, dinlenme ve eğlence alanlarının birbiriyle iç
içe veya en azından toplu taşım koridoru boyunca beraber tasarlanması ile özel araçlı
yolculuklara olan gereksinimin azaltılabileceği, kentlerin araba yerine toplu taşım ile yaya
olarak yolculuk yapmaya özendirilebileceği görülmektedir (Babalık, 2005). Kent ölçeğinden bakıldığında TOD projeleri daha noktasal çözümler gibi gözükse de uzun vadede
kentlerin gelişimini etkileyecek en etkili yöntemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Bu
sebeple Türkiye’de bu konu daha çok araştırılmalı ve uygulamanın yolları aranmalıdır.
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Özet
Geleceğin şehrine ulaşmak için şehirlerin bugünden geleceğe hazırlanması gerekmektedir. Bu günün izini yarına aktarmak adına sürdürülebilirlik önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sürdürülebilirlik, 70’li yıllarda popüler olmaya başlamış, zaman geçtikçe kentsel yenileme
ve yeniden oluşturulan kentsel yerleşimlerde önemi artmış bir kavramdır. Günümüzde
yaşanılabilir kentler oluşturmak ve bu kentleri geleceğe taşımak adına sürdürülebilirlik
önemli bir etkendir. Sürdürülebilirlik, çevresel, politik, sosyo – kültürel, ekonomik ve teknolojik olmak üzere beş açıdan incelenmektedir.
Mekâna insanı katarak sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışan sosyo – kültürel sürdürülebilirlik araştırmaları, günümüz kentsel projelerde diğer sürdürülebilirlik kollarından
daha fazla göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Böylelikle tasarlanan bir çok yeni
yerleşimlerin ya da yenilenen yerleşimlerin insan odaklı, yaya odaklı yerleşimler olarak
adlandırılması şaşırtıcı değildir.
Sosyo – kültürel açıdan sürdürülebilir yerleşimler, insanların orada yaşamaktan mutluluk
duydukları ve gelecekte de orada yaşamak isteyecekleri yerler olarak ömürlerini devam
ettirirler. Geleceğe taşınması amaçlanan şehirlerin sürdürülebilir yerleşimleri bünyesinde
barındırması gereklidir. Yerleşim sakinlerinin o yerleşimi sahiplenmeleri için topluluk ve
aidiyet ruhunu barındıran, farklı kültürlerden ve inanıştan gelen insalara olan tolerans,
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Kentsel Yenileme Projelerinde Kamusal
Alan Üzerinden Sosyal Sürdürülebilirlik

saygı ve kucaklaşmaya mekân oluşturan, yerleşimdeki arkadaş canlısı, işbirlikçi ve yararlı
davranışları görünür kılan, kültürel, topluluksal ve sportif aktivitelere olanak sağlayan, herkezin eşit bir şekilde ulaştığı, suç için uygun alanlar oluşturmayan dolayısıyla antisosyal
davranışları engelleyen kamusal alanlara ihtiyaçları vardır.
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Bu çalışmada sürdürülebilir toplulukların bu özelliklerini sürdürebilmesi için gerekli olan
kamusal alan ihtiyacı konusu ve özellikleri Hafencity örneği üzerinden tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, sosyo – kültürel sürdürülebilirlik, geleceğin şehri,
kamusal alan, Hafencity.
Sürdürülebilirlik, 70’li yıllarda popüler olmaya başlamış, zaman geçtikçe kentsel yenileme
projelerinde ve yeniden oluşturulan kentsel yerleşimlerde önemi artmış bir kavramdır.
Sürdürülebilirlik kavramı, dünya kaynaklarının tüketimi konusunda bilinçlenme ile birlikte yükselişe geçmiştir. Çünkü, sürdürülebilirliğin dikkate değer amaçlarından biri eldeki
kaynakların tüketimini aza indirmektir. Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Ekoloji bilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin
devamlılığının sağlanmasıdır (Url-1).1 Bu gereksinim canlı yaşamın gerekliliği için şarttır.
Bu nedenle ilk sürdürülebilirlik araştırmaları ve uygulamaları ekolojik sürdürülebilirlik başlığı altında yapılmıştır.
Sürdürülebilirlik, beş kola ayrılarak çalışılan bir kavram haline
gelmiştir. Bu kolların her biri
sürdürülebilirliğe hangi açıdan
bakıldığını tanımlar. Bu bakış
açıları; çevresel, politik, sosyo –
kültürel, ekonomik ve teknolojik
olmak üzere beşli sürdürülebilirlik kollarını oluşturmaktadır (Şekil 1). Sürdürülebilirlik kavramı
ilk olarak çevresel yani ekolojik
yönden araştırılmaya başlanmıştır ve zaman içerisinde her
bir kolun önemi değişkenlik
göstermiştir.
Şekil 1: Beş Kollu Sürdürülebilir Topluluk Oluşturma Şeması2
1
2

(Url-1): http://tr.wikipedia.org/wiki/Sürdürülebilirlik.
www.ecospheres.com (2003-2006), Joslyn Castle Institute for Sustainable Communities, Flatwater Report,
Omaha, Nebraska, USA.

70’li yıllardan başlayarak yakın zamana kadar kentsel planlamada sürdürülebilirlik söz
konusu olduğunda öncelik ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde idi.4 Bunun
nedeni kentsel planlamada nicel yöntemler ile yapılan araştırmalara olan güvende artış
yaşanmasıdır ve dolayısıyla planlamanın sosyal tarafı başka bir deyişle sosyo – kültürel kol
ikinci plana atılmıştır.5
Mekâna insanı katarak yerleşimin sürdürüleblilir olmasını sağlamaya çalışan soyo – kültürel sürdürülebilirlik araştırmaları, geleceğin şehrini düşünürken diğer sürdürülebilirlik
kollarından daha fazla göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Böylelikle tasarlanan
yeni yerleşimlerin ya da yenilenen yerleşimlerin insan odaklı, yaya odaklı yerleşimler olarak adlandırılması şaşırtıcı değildir.

Sosyo – Kültürel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Yenileme
Kentsel yenileme, kent parçalarının yeniden geliştirilmesi sürecidir. Bu süreç iş merkez3
4
5

Department of Economic and Social Affairs United Nations (2010).
Woodcraft, S., T. Hackett, and L. Caistor-Arendar (2011), ‘‘Design for Social Sustainability: A Framework for
Creating Thriving New Communities.’’ The Young Foundation www.youngfoundation.org.
Silverman, E. (2011), “Social Sustainability and Spatial Planing: Findings from Israel, towards an International
Research Agenda, makale sunumu, ENHR 2011, 5-8 Temmuz.
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Yaşanabilir, sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için fiziksel ve çevresel zorluklar vardır. Bu çevresel zorluklar, basit anlamda kaliteli ve devamlılığı olan kamusal alanlar, yeşil
alanlar ve sosyal aktiviteler için mekânlar ile giderilmeye çalışılmaktadır ve bu alanları /
mekânları mimarlar ve plancılar kentsel planlama süreci içinde çözümlemektedir. Burada
sürdürülebilirlik adına en zorlu konu, fiziksel altyapılar çözümlendikten sonra bu mekânlara insanların dahil edilmesi sürecidir ve bu süreç sosyo – kültürel sürdürülebilirlik başlığı
altında incelenmektedir. Hal böyleyken insanlar için yapılan fiziksel mekânlar içine insanların dahil edilmesi konusu yani sosyo – kültürel sürdürülebilirlik, yaşanılabilir mekânlar
elde etme amacı çerçevesinde önem arz etmektedir. Hal böyleyken sürdürülebilir topluluklar, insanların yaşamak istedikleri ve yaşamaya devam etmek istedikleri mekânlarda
gerçekleşir.
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Dünya nüfusu sürekli artmakta iken kaynakların verimli kullanımı büyük önem arz etmektedir. Dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliği için özellikle kentsel nüfus artışı dikkat
ve kontrol edilmesi gerekli bir konudur, çünkü 2030 yılında her 5 kişiden 3’ü hayatlarını
kentte sürdüreceklerdir.3 Kentsel nüfusta böyle bir artış, kentsel planlamada sürdürülebilirlik konusunun önemini derinleştirmektedir. Nüfus artışı, sürdürülebilirlik başka bir deyişle sürdürülebilir topluluklar oluşturmanın ve geleceğin şehrine ulaşmanın önünde bir
engel oluşturmaktadır.
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lerinin, konutların ve dolayısıyla insanların yeniden konumlandırılmasını ve bu konumlanmada sosyal strüktürün oluşturulmasını kapsar (Url-2).6 Roberts (2000)’e göre kentsel
yenileme, değişimin konusu olan alanın çevresel, sosyal, fiziksel, ekonomik koşullarında
kalıcı ilerleme arayan ve kentsel problemlerinin çözümüne liderlik eden kapsamlı ve bütünleşmiş bir öngörü / harekettir.7
Büyük ölçekli ve çevresel, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik gibi farklı yönlerde başarı
arayan kentsel yenileme projeleri pratiğinde insanın tasarlanan mekâna dahil edilmesi
önemli bir konudur. Bu konu 2000’li yıllarda kültür önderliğinde yenileme projelerinin
yapılmasına yol açmıştır.8
Fiziksel çevre, sosyal yapı ile birlikte inşa edilmektedir. Dolayısıyla kentsel yenileme süreci
içerisinde, yenilemeye konu edinilen kent parçasının yeni görünümü, o kent parçasının
barındırdığı sosyal sermayesi ve kimliği ile uyum içerisinde olmalıdır. Bu uyum kentsel
yenileme projesinin yaşanılabilirlik açısından başarılı olduğunu işaret etmektedir. Kentsel yenilemenin başarı değerlendirmesi sağlık, suç, mahrumiyet, sosyal katılım, toplum
entegrasyonu, kamu servisleri ve açık kamusal alan kavramları üzerinden yapılmaktadır.9
Görüldüğü üzere bir yerleşimin değerlendirilmesi sadece fiziksel çevrenin kalitesi üzerinden değil aynı zamanda o yerleşimde yaşayan ya da yaşayacak bireyler ile çevrenin
uyumu üzerinden yapılmaktadır. Bu uyum ya da uyumsuzluk sosyo – kültürel sürdürülebilirliğin konusu olmaktadır.
Sosyal sürdürülebilirlik diğer sürdürülebilirlik bileşenleri ile oluşturulan alanlara insanı
katan bileşendir. Sosyal açıdan sürdürülebilir topluluklar, insanların şimdi ve gelecekte
yaşamak ve çalışmak istedikleri alanlardır. Yenileme projelerinde sosyal sürdrülebilirlik,
topluma aitlik duygusunu, güvenliği, sosyal eşitliği, kaynaklara ve sosyal sermayeye ulaşımı korur ve geliştirir.10
Her topluluk farklıdır ve yerleşiminin ne istediği önemlidir. Bu istekleri öngörmek ve ölçmek de bir o kadar zordur. Sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için çevresel sürdürüle6
7
8

(Url-2): http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_renewal
Roberts, P. (2000) ‘‘The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration’’ In Urban Regeneration, A
Handbook, edited by P. Roberts and H. Sykes, 9_36. London: Routledge.
Edensor, T., D. Leslie, S. Millington, and N. Rantisi (2009) Spaces of Vernacular Creativity. Rethinking the
Cultural Economy. London and New York: Routledge.

Evans, G. (2005) ‘‘Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration.’’
Urban Studies 42 (5/6): 959_83.
9 Glasson, J., and Wood, G. (2009) ‘‘Urban Regeneration and Impact Assessment for Social Sustainability.’’
Impact Assessment and Project Appraisal 27 (4): 283_90.
10 Pakseresht, S. ve Fazeli M. (2011), Toward a Social Sustainability-based Strategy for Urban Regeneration in
Tehran, ‘IAIA11 Conference, 28 May- 4 June

Geleneksel anlamda bireylerin mutluluğu, istihdamın yükseltilmesi ve yoksulluğun azaltılması üzerinden değerlendirilirken, günümüzde bu iki etkenin yanında, sürdürülebilir olarak tanımlanan bir toplulukta yaşayan bireylerin mutluluğu, sosyal kaynaşma ve
mekânın duygusu (mekân yaratmak) gibi ölçülemeyen kavramlar üzerinden değerlendirilmektedir.13 Mekânın duygusu, kentsel bir karakter, kentsel atmosfer, duygu ya da yerel
kent parçasının ambiyansının yaratılması pratiği olarak açıklanabilir.14 Başka bir deyişle
yerin kültürü ile uyumlu bir kent parçası karakteri yaratılması ve dolayısıyla yerin insanlarının da o mekânı sahiplenmesi ile sonuçlanan süreç olarak da tanımlanabilir. Bu süreç,
ait olma duygusu ve topluluk kimliğinin, sosyal ve kültürel açıdan aktif topluluklar geliştirmek için gereken entegre parçalar olmaları dolayısıyla önemlidir. Bu entegre parçalar
aynı zamanda sosyo – kültürel sürdürülebilirliğin de ana parçalarıdır.
Yenilenen kent parçalarında yaşayan bireylerin yaşadıkları mekânı sahiplenmeleri ve gelecekte de orada yaşamak istemelerininin sağlanması için bireylerin sosyal ihtiyaçlarının
karşılayacak altyapıların oluşturulması gerekmektdir. Bu alt yapıların altlık oluşturması gereken sosyal bileşenler şöyle sıralanabilir. Bunlar;
1. Diğer sakinler ve sosyal ağlar ile karşılıklı etkileşim,
2. Kolektif topluluk aktivitelerine katılım,
3. Yerin duygusu,
11 Woodcraft, S., Hackett, T. ve Caistor-Arendar, L. (2011), A.g.e.
12 Dempsey, N. (2011). The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability, SustainableDevelopment, 19(5), Sf: 289 300.
13 Colantonio, A. (2010) ‘‘Urban Social Sustainability Themes and Assessment Methods.’’ Proceedings of the
ICE _ Urban Design and Planning 163 (2): 79_88.
14 Dovey, K. (2010) Becoming Places. London: Routledge.
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Sosyal sürdürülebilirlik hem fiziksel hem de fiziksel olmayan faktörler ile sağlanır. Fiziksel
olmayan faktörlere eğitim, sosyal adalet, refah, yaşam kalitesi, sosyal sermaye, güvenlik,
sosyal düzen, sosyal iletişim, aidiyet; fiziksel olan faktörlere, çekici kamusal alan, çevresel
kalite, ulaşılabilirlik, sürdürülebilir kent tasarımı, yaya dostu çevre sayılabilir.12 Fiziksel ve
fiziksel olmayan faktörlerin birbirini desteklemesi sosyal sürdürülebilirlik açısından kilit
rol oynamaktadır. Örneğin çevresel kalite açısından yerleşimdeki bireyleri toplayıcı etki
yaratmayan bir kamusal alan, sosyal iletişimin başlamasına ya da mevcut sosyal iletişimin
devamlılığına izin vermeyecektir.
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bilirlik de olduğu gibi niteliksel standartları yoktur.11 Bu zorluklar, toplumsal sosyal ağları
sağlam ve mekân ile uyumlu olan yerleşimlerde bireylerin ve toplulukların birbirleriyle
nasıl yaşadıklarına bakılarak ve kendileri için seçtikleri gelişim modellerini gerçekleştirmek için kullandıkları yöntemler incelenerek atlatılabilir ki sosyal dürdürülebilirlik de tam
olarak bununla ilgilenmektedir.

4. Yerleşimin istikrarı,
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5. Güvenlik duygusudur.15
Bu bileşenlerin, mekânsal altyapılar tarafından desteklenmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla yeni kurulan yerleşimlerde mekânsal olarak çözüm bulunan barınma, istihdam
gibi sorunların yanında sosyal bileşenlerin mekânsal çözümleri de ilk sırada çözülmesi
gerekmektedir, çünkü yeni kurulan yerleşimlerde sosyal bileşenler için çözüm önerileri
getirilmesi durumunda o yerleşimdeki sosyal ağların oluşması için 15 yıl geçmesi gerekmektedir.16 Sosyal bileşenlerin altyapı çözümleri oluşturulmadan yerleşime açılan yenileme projeleri, her geçen yıl ile birlikte bu sosyal ağ oluşumunu ertelemekte ve zorlaştırmaktadır.
Sosyal bileşenlerin altyapısını oluşturan mekânların yani sosyal ve kültürel aktiviteleri destekleyen alanların sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar; topluluk ve aidiyet
ruhunu barındırmaları, farklı kültürlerden ve inanıştan gelen insalara olan tolerans, saygı
ve kucaklaşmayı sağlamaları, yerleşimdeki arkadaş canlısı, işbirlikçi ve yararlı davranışları
görünür kılmaları, kültürel, topluluksal ve sportif aktivitelere olanak sağlamaları, herkese
eşit ulaşılabilirlik sağlamaları, suç için uygun alanlar oluşturmamaları dolayısıyla antisosyal davranışları engellermeleridir.17 Sayılan özellikleri taşımayan sosyal altyapı mekânları
kullanışsız, çöküntü alanlar oluştururlar ve zayıf ya da negatif mekân duygusuna neden
olurlar.
Zayıf ya da negatif mekân duygusu, yerleşim sakinleri tarafından mekânın sahiplenilmemesine, az kullanılmasına ve uzun ömürlü olmamasına neden olmaktadır. Bu noktadan
yola çıkılarak denilebilir ki; sürdürülebilir toplulukların iyi tasarlanmış, hergün kullanılan
mekânlara, iyi yönetilen, iyi servis sağlayan, güvenli ve farklı ekonomik gelirden, kültürden ve sosyal yapıdan gelenler tarafından kullanılan mekânlara ihtiyacı vardır. Başka bir
deyişle sürdürülebilir bir yerleşimin kentin bir parçası olarak geleceğe taşınması için tüm
bu özellikleri yaşıyan kamusal alanlara ihtiyacı vardır. Konut alanlarındaki özel hayatları içinde var olan insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için kamusal alana çıkmaları
gerekmektedir. Barınma birincil ihtiyaç iken sürdürülebilir yerleşimlerde kaliteli kamusal
alanlar bir sonraki önemli ihtiyaç olmaktadırlar. Bu nedenle kamusal alanlar yerleşimdeki
insanların karşılaşması için olanaklar sağlamak, yerel sosyal ağı kurmak ve sosyal deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak için yerleşimde düşünülmesi gereken önemli sürdürülebilir mekân bileşenlerinden biri olmaktadırlar.
15 Darchen S. ve Ladouceur E. (2013), Social Sustainability in Urban Regeneration Practice: A Case Study Of
The Fortitude Valley Renewal Plan in Brisbane, Australian Planner.
16 Baugh, G. ve Elrington, C. (1985), A History of the County of Shropshire: Vol. 11 Telford: Victoria Country
History.
17 Woodcraft, S., Hackett, T. ve Caistor-Arendar, L. (2011), A.g.e.

Kamusal alanlar, kendiliğinden organize olan kamusal servisler gibi çalışırlar. Sosyal aktiviye altlık oluşturması dolayısıyla bireyleri iyi hissettirmesi, bir topluluğun parçası olma
duygusu kazandırması, kültür ve kimliklerin sergilendiği yer olması dolayısıyla farklılıklara
karşı farkındalık kazandırması, çocukların ve gençlerin yeni insanlarla tanışmasını sağlaması gibi yararları vardır. Bu yararlar, yerel ilişkilerin kurulmasına olanak sağlar, topluluk
duygusunu geliştirir. Kamusal alanlar sadece mimarlar, şehir plancıları tarafından oluşturulmazlar, onları var eden insanların o mekânı sahiplenmesi, kullanması ve yönetmesidir.
Ek olarak bir yerleşimde kamusal alanların çokluğu değil, kalitesi önemlidir.19
Worpole ve Knox (2007)’un kamusal alanın sosyal değerini araştırdıkları çalışmalarında
ortaya çıkan önemli noktalar vardır. Bu bulgular özellikle kamusal alanın önemli görevlerine ve özelliklerine ışık tutmaktadır. Bu bulgular aşağıdaki gibi sıralanabilir:20
• Kamusal alan toplulukların sosyal yaşantılarında hayati rol oynamaktadır. Kamusal
alanların sosyal rolü, yerel ile olan bağlantıyı kurmak ve diğerleri ile karışmak için
olanaklar sağlamaktır. Sosyal karşılıklı iletişim, sosyal karışma, sosyal dahil olma ve
topluluk bağlarını geliştirmek için gereklidir. Yerleşim içindeki ortak alanlar insanların bir araya gelmesi için önemlidir.
• Kamusal alanlar fikirlerin, arkadaşlıkların, eşyaların ve yeteneklerin yayılmasını kolaylaştırır.
• Kamusal alan fiziksel olarak ifade edilen kentsel tasarım ve yapım terimleri sonucu oluşmasının aksine ortak üretimdir. Başka bir deyişle insan varlığı ile aktif olan
mekânlardır.
• Kamusal alandaki genel suç korkusu abartıdır. Suç konusunda kötü bir şöhrete sahip mekânlar limitli kullanımı ve insanların bu yerlerde hareketli olmayı seçmesi bu
kötü şöhreti şiddetlendirmektedir.
18 (Url-3): http://tr.wikipedia.org/wiki/Kamusal_alan
19 Worpole, K. ve Knox, K. (2007), The Social Value Of Public Spaces, Joseph Rowntree Foundation, İngiltere.
20 Worpole, K. ve Knox, K. (2007), A.g.e
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Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve
gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak
toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan bir kavramdır. Kamusal alanı kısaca;
konut dışındaki alanlar bütünü, halkın karşılaştığı alan, ekonomik yönüyle, ortaklaşa ekonominin merkezi öğesi, sosyal yönüyle ortak bir dünyanın arabulucusu, demokrasinin
meşrulaştığı alan olarak tanımlamak mümkündür (Url-3).18 Görülmektedir ki kamusal alan
sadece bir mekâna karşılık gelmemekte, ayrıca bir karşılaşma, ortaklaşma, arabulma alanı
da olmaktadır.
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Sosyo – Kültürel Sürdürülebilirlik ve Kamusal Alan / Mekân

• Çoklu sahiplik ve paylaştırılmış sorumluluk kamusal alanın yönetimini etkili bir şekilde sağlamaktadır.
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• Kamusal alanın iyi tasarlanması ve yönetilmesi önemlidir. İyi tasarım insanları o
mekânı kullanmaya yönlendirir.
• Kamusal alanlar daralmamakta aksine genişlemektedir. Kamusal alanlar çoğalmakta fakat açık ve kontrolsüz alanlar ne olacağı belli olmayan karşılaşma mekânlarına
dönüşmek tehlikesi ile karşı karşıyadır ve bu mekânlar özelleştirilip, kontrol ve gözetim kuvvetlerinin denetimi altına girmektedir. Bir mekânın kamusal olması, kamunun mülkiyetinde olması ya da o alanda insanların toplanması ile gerçekleşmez,
mülkiyeti ne olursa olsun o mekânı kullanan insanların iletişime girmesi, sosyal değiş tokuş yapması o mekânı kamusal yapar.
• Yenileme projelerinde yeniden elden geçirilen kamusal mekânların uzun soluklu
yaşama mekân sağlamaları doyayısıyla sürdürülebilir topluluklar yaratmaları gerekmektedir.
Zamanla sürdürülebilir sosyal ağlara sahip olması beklenen yerleşimlerin taşıması gereken dört önemli elemanı vardır ve bu elemanların işlevlerini, kamusal alanların / mekânların / eylemlerin gerçekleştirmesi beklenir. Bu elemanlar, tesisler, sosyal ve kültürel hayatın
mekânları, ses ve etkiyi oluşturacak eylemler ve büyümeye elverişli esnek mekânlardır.21
• Tesisler, yeni kurulan yerleşmelerde insanların evleri dışında evindeymiş gibi hissetmesine ve başkaları ile tanışmasına olanak yaratması ile yardım eder. Bu tesislere, okul, postane, dükkanlar, eczane, dini binalar, barlar, spor alanları, toplu ulaşım
tesisleri sayılabilir. Bu mekânların yerleşim içerisinde yürüme mesafesinde olmaları
önemlidir. Örneğin kamu ulaşımı diğer yerleşimleri birbirine bağlar ve dolayısıyla
insanlara başka insalar tanıma fırsatı sunar.
• Sosyal ve kültürel hayatın mekânları, yerleşim içerisindeki insanlar tarafından
paylaşılan mekânları, paylaşılan ritüelleri ve sosyal ağları oluşturur. Aidiyet ve yerleşimin kimliğini oluşması açısından önemli mekânlardır.
• Ses ve etkiyi oluşturacak eylemler ile yeni oluşturulacak yerleşimin fikir ve yapım
aşamalarında oraya yerleşecek topluluğun kuruluş aşamalarına katılması sosyal
hayatın kurulması açısından gereklidir. Bu konuda diğer bir önemli nokta memnuniyetlik oranının yüksek olduğu yerlerin, sakinlerinin yerleşimlerini etkileyecek
kararlara katıldığı, bireylerin diğer sakinler ile düzenli iletişimlerinin bulunduğu ve
sakinlerinin yerel koşulları kontrol etme güvenine sahip olduğu yerler olmasıdır.22
Bu eylemler arasında sakinlerinin yerleşimi etkileyecek kararlar alınmasına katılma21 Woodcraft, S., Hackett, T. ve Caistor-Arendar, L. (2011), A.g.e.
22 Hothi, M., Bacon, N., Brophy, M. and Mulgan, G. (2008) Neighbourliness + Empowerment = Wellbeing: Is
There a Formula for Happy Communities?, London: Young Foundation

Sosyo – kültürel açıdan sürdürülebilir yerleşimlerde bulunan kamusal mekânların
ayrıca taşıması gereken belirli niteliksel ve niceliksel standartlar vardır. Bu doğrultuda taşıması gereken niteliksel ve niceliksel standartlar aşağıda sıralanmıştır.
Niteliksel Standartlar:
• Tasarım: Çok sayıda kullanıcının ihtiyacını karşılamalı, kullanıcı kendini kamusal
mekânda güvende hissetmelidir.
• Ulaşılabilirlik: 10 dakikalık yürüme mesafesinden uzak olmamalı ve konut bölgesine yakın olarak planlanan kent parkları ayrıca toplu taşıma yolları üzerinde düşünülmelidir. Çocuk bahçeleri konutların yakınlarında planlanmalı ve ayrıca konut
bölgesinden görsel kontrole izin vermelidir.
• Çeşitlilik: İşlevsel açıdan farklı kullanımlar sunarak çeşitlilik sağlanmalıdır.
• Paylaşımlı Kullanım: Açık alanların kullanımı maksimize edilmelidir. Bu amaçla her
mevsime uygun bir parçası olmalıdır. Ayrıca yakın mahalleler ile paylaşımlı kullanılmalıdır.
Niceliksel Standartlar:
• 1000 kişi için 2-2,5 hektar kamusal alan ayrılmalıdır.
• Yerleşimin tüm alanın %15 kamusal açık alana ayrılmalıdır.23

Sosyo – kültürel Sürdürülebilirlik: HafenCity Örneği
Hafencity, Hamburg’un en büyük limanı ve kentsel yenileme bölgesi olmakla beraber,
Rotterdam’dan sonra Avrupanın ikinci büyük limanıdır. Kent merkezindeki yoğunluğun
azaltılması ve atıl kalan liman bölgesinin kullanıma açılması yani gelecekte yaşanılmak
istenen bir yerleşim haline dönüştürülmesi amacıyla HafenCity Yenileme Projesine 1999
23 Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas (Cities, Towns
& Villages), Government of Ireland 2009 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,19164,en.pdf (25.12.2013)
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• Büyümeye elverişli esnek mekânlar ile hem kullanım hem de fiziksel olarak esnek mekânlar kastedilmektedir. Yeni ihtiyaçlara ve olanaklara adapte olabilen kamusal mekânlar başarılı sayılabilmektedir. Kesin bir plan ile oluşturulan yerleşimler
yerine, biraz belirsizlik içeren, şansa açık olan mekânlarda topluluk daha iyi yerleşecektir / oluşacaktır. Mekânın esnek kullanımı yerel topluluklarda yeni toplulukların,
ihtiyaçların ve fikirlerin şekillenmesinde rol oynar.
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ları, kendileri ve başkaları için sosyal projeler hazırlamaları ve yerleşimleri ile alakalı
web siteleri hazırlamaları sayılabilir.
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yılında başlanılmıştır. Proje etaplar şeklinde günümüzde hala devam etmekte ve 2023 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Biten bölümlerde yerleşimler başlamıştır (Url-4).24 Proje
Hollanda – Almanya ortaklığı olan Kees Christiaanse / ASTOC tarafından tasarlanmıştır ve
Hamburg’un kent merkezinin %40 genişletilmesini ve kullanılmayan alanların yenilenmesini kapsamaktadır (Şekil 2).
Sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir yerleşim oluşturmayı amaçlayan
proje, 4000 insanı barındıracak konut stoğu ile birlikte 45.000 ofis, restoranlar, bir üniversite, kültürel tesisler, parklar ve kamusal alanlar olmak üzere karma kullanımlı bir yapıya
sahiptir (Url-4).

Şekil 2: 1944 ve 2013 Tarihli Proje Alanı Görünüşü ve Proje Planı (Url-4)

Şekil 3: Zemin Kotunda Bir Anaokulu ve Oyun Bahçesi Bulunan
Konut Bloğu (Url-5)

Karma kullanım konsepti çerçevesinde binaların zemin kotunda kamusal işlevleri barındıran mekânlar
düşünülmüştür. Örneğin Şekil 3’de görüldüğü gibi
yapının zemin katı bir ana okuluna ayrılmış ve kamusal alana açılan bölümü oyun bahçesi olarak kullanılmaktadır. Yapının üst katları konut bölgesidir. Tüm
projenin etaplarının bitmesi beklenmeden bitirilen
etaplarda yerleşimin kullanıma açılmasına rağmen
sosyal ağlar oluşmaya başlamıştır. Bunun göstergesi
olarak yerleşim sakinleri tarafından düzenlenen bir
sanat festivali gösterilebilir. On yıl önce Şekil 4’de
görülen bu bölge kapalı konumdaki bir liman bölgesi ve endüstriyel çöp iken şuan farklı fonksiyonlara
olanak sağlayan, esnek bir kamusal alana dönüştürülmüştür. Projenin bu gibi bölgeler içermesi dolayısıyla bölge, yaya dostu, sahiplenilebilir ve esnek olarak tanımlanmakta ve kentsel tasarım felaketlerinin
doğru çözümü olarak gösterilmektedir (Url-5).25

24 (Url-4): http://architecturalmoleskine.blogspot.com/2013/04/hafencity-large-urban-project-in.html
25 (Url-5):http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/welcome-to-hafencity-germanys-crazy-ambitious-urban-redesign-p#
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Projenin tüm etaplarında yaya bağlantılarına önem verilmiştir, dolayısıyla yaya dostu bir
yerleşim elde edilmiştir. Kamusal alanlar aralarında mülkiyeti özel olan bir mekân girse
bile yaya ve bisikletlinin hareketinin kesilmemesine önem verimiştir. Rekreasyon alanları
arasındaki bağlantılar bu ilke ile planlanmıştır (Url-6).26 Projenin planlama konsepti, onu
hareketliliğin mekânı yapmaktadır. Rekreasyon alanları, işyerleri ve konutlar birbirlerine
yakın olarak ağ gibi örülmüştür. Yürüme ve bisiklet yolu ağlarının kesintisiz ve yoğunluğunun fazla olmasından dolayı yerleşim sakinleri çoğunlukla arabalarını garajlarında
bırakmaktadırlar. Hareketliliği yerleşimin içine katan planlama ilkesi ile yerleşme sakinleri
yürüme ve bisiklet yollarını sadece bir noktadan bir noktaya gitmek için değil, spor amaçlı
olarak hareket etme ve sosyalleşme amacı için kullanırlar. Aynı şekilde 10 km uzunluğundaki sahil yolu da bu ilke ile tasarlanmıştır. Spor ve gezinti amaçlı kullanılan ve kesintisiz
yürüme ve bisiklet yollarına entegre olan bu alanlar, kaykay platformu, oyun alanları ve
kaykay ve spor klüp binaları gibi sosyal ağlara altlık oluşturan tesisleri içermektedir. Ayrıca
2014 yılında ise yerleşimde halka açık tesisleri ile birlikte bir spor okulu inşasına başlanacaktır (Url-7).27
Sosyal sürdürülebilirliğin bileşenlerinden olan sosyal altyapı tesisleri, Hafencity yenileme
projesinde gönüllülük esasına dayanan dayanışma biçimlerini oluşturması dolayısıyla
görevlerini yerine getirdikleri görülmektedir. Ecumenical Forum Hamburg’un finanse
ederek inşa edilen Hafencity Ecumenical Şapeli papazı yaşadıkları çevreyi daha yaşanabilir, modern bir hale getirmek için projeler üretmekte ve liderlik yapmaktadır. Bu örnek
üzerinden, sosyal altyapı tesislerinden biri olan dini yapıların, sosyal ağların genişleme26 (Url-6): http://www.hafencity.com/en/concepts/lohsepark-hafencity-444-s-green-555-cental-park-555-.html
27 (Url-7): http://www.hafencity.com/en/living/sport-center-hafencity.html
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Şekil 4: 2011’de Düzenlenen Sanat Festivalinden Bir Görünüş (Url-5).
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sine ve büyümesine yardımcı olduğu, yerleşke sakinlerine ruhsal yardım etmenin yanında onları mekânın bir parçası olmaya adım atmalarını sağlayan projeler üreten br yapıyı
oluşturdukları söylenebilir (Url-8)28
Sosyal altyapı tesislerinin altlık oluşturduğu bir diğer konu ise katılım ve etkileşimi oluşturacak eylemlerdir. Hafencity yerleşiminde öne çıkan birkaç yerleşim sakini sosyal ağların
gelişmesi, yaratıcı, canlı ve açık fikirli bir topluluk oluşturmak adına projeler hayata geçirmişlerdir. Bunlara örnek olarak, yerleşim içerisinde dostlukların kurulması, yeni insanlar
tanıma ve bilgi alışverişi amacı ile kurulan www.hafencityleben.de forumu gösterilebilir.
2006’da kurulan bu forum sitesi bir tanışma mekânı olarak halen kullanılmakta ve en iyi
bisiklet yollarının hangileri olduğunun, bitki yetiştirme konseptlerinden, aydınlatma konusunda fikirlere kadar birçok şeyin tartışıldığı bir platform olmaktadır. Farklı bir proje
olarak, yerleşimin gazetesi olarak bilinen HafenCity–Zeitung örnek gösterilebilir (Şekil 5).
İlk olarak 2007 yılında basılı olarak yayına başlayan gazete, yerel fotoğraflar paylaşılan,
yerleşim hakkındaki güncel haberler yayınlanan ve www.hafencitynews.de adresi üzerinden takip edilen bir haber sitesine dönüşmüştür (Url-9).29

Şekil 5: HafenCity Zeitung Online Gazetesinden Bir Örnek (Url-10).30
Hafencity yenileme projesi kapsamında oluşturulan yerleşimde, sosyal sürdürülebilirliğin
devamlılığının sağlanması adına kamu fon sağlayarak katkıda bulunmaktadır. Örneğin
2005 yılında Hamburg Kulturstiftung, the Körber foundation ve HafenCity Hamburg GmbH’nin fon sağladığı “Musical LandArt” fesivali düzenlenmiştir. Bu festivale yerleşik halkın
yoğun katılımının yanı sıra turistler de yoğun ilgi göstermiştir. Bu üçlü ortaklı yapı “Musical LandArt” dışında günümüze kadar onsekizden fazla projeye fon sağlamıştır. Kamu
28 (Url-8): http://www.hafencity.com/en/living/something-for-everyone-social-infrastructure-in-the-locality.html
29 (Url-9): http://www.hafencity.com/en/living/building-a-good-neighborhood.html
30 (Url-10):http://www.hafencitynews.de/wp-content/uploads/2011/10/HafenCity-Zeitung_x.pdf

Projenin ana kamusal alanlarını oluşturan dört bölgesi vardır. Bunlar; batı Hafencity, Brooktorkai ve Ericusspitze bölgesi, Überseequartier bölgesi ve projenin kentsel parkı olan
Lohsepark’tır. Yenileme projesindeki toplam kamusal alanlar yaklaşık 28 hektardır ve bu
toplama kamunun kullanımına açık özel alanlar dahil değildir. Ayrıca kıyı şeridi toplamda
10.5 km boyunca kamunun kullanımına aittir (Url-13).33
Şekil 6’da görüldüğü üzere, Hafencity yenileme projesinin %62’si 2013 yılının bitimi ile
birlikte tamamlanmıştır. Projenin kamusal alanlarını oluşturan dört bölgesi projelerin
tamamlanan kısımlarında yer almaktadır. Batı Hafencity kamusal alanları projenin batı
ucunu tutarken, Brooktorkai ve Ericusspitze bölgesi ile Überseequartier bölgesi kamusal
alanları merkez kısımda yer alırken, projenin kent parkı olan Lohsepark yerleşimin doğu
ucunu merkeze bağlar konumdadır (Şekil 7).

Şekil 6: Yenileme Projesi Zaman Çizelgesi (Url-14).34
31
32
33
34

(Url-11): http://www.hafencity.com/en/living/people-ideas-projects-hafencity-as-a-cultural-melting-pot.html
(Url-12): http://www.hafencity.com/en/concepts/just-three-minutes-from-jungfernstieg-to-the- elbe.html
(Url-13):http://www.hafencity.com/en/concepts/the-foundation-of-hafencity-the-masterplan-1.html
(Url-14): http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=537164

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Hafencity yenileme projesinde oluşturulan yerleşime, ekonomik, ekolojik ve sosyal açılardan sürdürülebilir özellikler taşıyan ve Hamburg’un ana metro ağına entegre U4 metro
hattı ile toplu ulaşım sağlanmaktadır. Metro ağına entegre ayrıca 3 otobüs hattı kamusal
ulaşımı desteklemektedir. Toplu ulaşımın kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması ile kentin
diğer kısmı ile iletişimini kesmeyerek sosyal sürdürülebilirlik adına çalışan kamu ulaşımı
ayrıca özel araç kullanımını engelleyerek ve otobüs hatlarında kullandığı elektrikli otobüsler sayesinde hava kirliliğini engelleyerek ekolojik sürdürülebilirlik adına da çalışmaktadır.
Kiralık bisiklet sistemleri de çevre dostu yerleşimin diğer bir yüzünü göstermektdir. Kara
ulaşımı dışında yerleşimde ayrıca HADAG 72 adlı vapur hattı bulunmaktadır (Url-12).32
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fonu dışında, yerleşik topluluğun kendi olanakları ile gerçekleştirdikleri projeler de vardır
(Url-11).31
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Şekil 7: Yenileme Projesinde Bölgeler ve Kamusal Alanlar (Url-15).35

Hafencity Batı Bölümünde Yer Alan Kamusal Açık Alanlar
Batı Hafencity’de meydanlar, iç kısımda ve sahil boyunca uzayan gezinti alanları, parklar
içeren bir kamusal alan kompleksi planlaması 2002’de yapılmış ve 2014 sonu ile tamamen bitirilmesi planlanmaktadır. Bu kompleks içersinde iki büyük meydan yer almaktadır,
bunlar Magellan Terasları ve Marco Polo Teraslarıdır. Proje, yarışmaya açılmış ve kazanan
projenin uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Teraslamalar sahile dönük olarak planlanmış ve birleşimleri sonucu birer amfitiyatro özelliği kazandırılmıştır. İşlevsel olarak kullanılmalarının yanında farklı tasarımları ile insanların durup oturmaları için çağırmaktadır.36
İki büyük terastan kentsel görünüşlü olan Magellan Teraslarına göre Marco Polo Terasları
yeşil ve ahşabın buluştuğu bir alan olarak tanımlanmaktadır (Şekil 8). Yarışma ile tasarımı planlayan İspanyol tasarım ekibi projelerini insan ölçeğinde dinamik ve esnek olarak
tanımlamaktadırlar. İnsanlarda buraya rahatlamak için gelme isteği uyandırması prensibi
ile üç kotlu bir sistem planlamışlardır (Şekil 9). Her bir kota su ve yeşili entegre etmişlerdir. Örneğin su kotu (0,00), büyük yüzer platformlardan oluşmaktadır. Burası hem küçük botlara ve vapurlara geçiş için kullanılmakta hem de manzaralı dinlenme alanlarını
barındırmaktadır. Düşük gezinti kotu (4,50), yayalar için planlanmıştır. Bu kotta yer alan
kafeteryalar ile manzaralı bir dinlenme alanı oluşturulmuştur (Şekil 10). Sokak kotu (7,50),
yürüyüş yolları dışında oyun alanlarını içermekte ve cadde trafiğine sırtını dönmektedir
(Şekil 11) (Url-7).37
35 (Url-15):http://www.hafencity.com/en/concepts/the-foundation-of-hafencity-the-masterplan. html
36 (Url-6): http://www.hafencity.com/en/concepts/open-space-in-western-hafencity.html
37 (Url-7): http://www.architonic.com/aisht/hafencity-public-space-miralles-tagliabue/5100909
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Şekil 9: 3 Kot sistemli Marco Polo Terasları Planı (Url-4).

Şekil 10: Su Kotu ve Düşük Gezinti Kotundan Görünüm (Url-4).
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Şekil 8: Magellan Teraslarından Görünüş (Url-4).

• 160
GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Şekil 11: Sokak Kotundan Görünüm (Url-4).

Brooktorkai ve Ericusspitze Bölgesinde Yer Alan Kamusal Açık
Alanlar:
Yenileme projesinin Brooktorkai ve Ericusspitze bölgesi bir bulvar ve iki meydandan oluşan bir kamusal alan kompleksini barındırmaktadır. Bölgede ayrıca Brooktor ve Ericuss
kıyı şeridini bağlayan Shanghai Köprüsü bulunmaktadır. Bu iki kıyı bölgesi konumu gereği su ile ilişkilidir. Shanghai Köprüsü de iki yakanın suyun üstüne uzanan kolunu oluşturmakta ve üstünde barındırdığı oturma elemanları ile kullanıcılara bir balkon sunmaktadır.
Kompleksin iki meydanından biri Brooktor bölgesinde yer almaktadır. Diğeri ise Ericusspitze’de iş merkezlerinin arasında bulunmaktadır. Biri Spiegel Yayın Grubuna ait olan iki
önemli bina arasında konumlanan bulvar, bu bölgede yer alan meydana uzanmaktadır.
İş merkezleri arasından gelen yayanın burada durup dinlenmesi ve manzarayı seyretmesi
amaçlanmıştır. Brooktor bölgesinden başlayan yaya ve bisikletli yolu köprü ve bağlantı
yolları ile tek bir araca rastlamadan yerleşim ağına bağlanmaktadırlar. Bu bölgelerdeki kamusal alan kompleksinin en önemli özelliği yaya ve bisiklet yollarının kesişme ve dağılma
merkezi olmasıdır (Şekil 12) (Url-8).38
38 (Url-8): http://www.hafencity.com/en/concepts/waterside-urban-landscape-in-brooktorkai-and-ericusspitze.html
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Überseequartier Bölgesindeki Çok Yönlü Kamusal Alanlar:
Überseequartier çok sayıda kamusal alandan oluşmaktadır. Planlama fikri çok amaçlı işlevleri barındırması dolayısıyla Hafencity’nin kalbi olarak tanımlanmaktadır. Fikir ve eşya
alışverişi yapılabilen, insan yoğunluğu fazla olan bölgenin bulvarı, kuzey güney doğrultusunda uzanır. Yerleşimin ilk kentsel mekânı Uluslararası Denizcilik Müzesi bu bölgede
bulunmaktadır. Yoğunluğu yüksek olan bulvarın yanı sıra, kıyı kesimlerde rampalar, yeşil
alanlar, teraslar, farklı kotlar kullanılarak dinlenme mekânları oluşturulmuştur. 12 metre
genişliğinde kıyı şeridi yürüme yollarına sahiptir (Url-9) (Şekil 13). 39

Şekil 13: Überseequartier Bölgesi Kamusal Alanlarından Görünüm (Url-9).
39 (Url-9): http://www.hafencity.com/en/concepts/versatile-open-spaces-in- ueberseequartier. html
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Şekil 12: Brooktorkai ve Ericusspitze Bölgesi Kamusal Alanlarından Görünüm (Url-8).

Kent Parkı – Lohsepark:
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Yenileme projesinin kentsel parkı olan Lohsepark planlaması yarışma ile yapılmıştır. Parça
parça hayata geçirilmeye başlayan kent parkı projesinin 2018-19 yılında bitmesi planlanmaktadır (Şekil 14). 4 hektarlık bir alanı kaplayan park, yenileme projesi alanının kuzey
ile güneyini birbirine bağlayan kesintisiz yeşil bölgesini oluşturmaktadır (Şekil 15). Kuzey
ucu Elbe Kanalı ile sonlanmakta ve kanala olan genişliği 30 metreyi bulmaktadır (Şekil 16).

Şekil 14: Lohsepark’ın Biten Bölümünden Görünüm (Url-10).40
Konumu dolayısıyla toplu ulaşım ağlarının yakınındadır. Lohsepark çevresinde ayrıca
konut alanları düşünülmüştür ve kamusal alan ile özel alan birlikteliği bu planlamanın
karakterini vermektedir (Url-11).41

Şekil 15: Üst Ölçekten Kent Parkına Bakış (Url-12).42
40 (Url-10): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuer_Lohseplatz_Hamburg.jpg
41 (Url-11): http://www.hafencity.com/en/concepts/lohsepark-hafencity-444-s-green-555-cental-park-555-.html
42 (Url-12): http://www.competitionline.com/en/results/17096
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Değerlendirme ve Sonuç
Sosyo – kültürel sürdrülebilirlik, mekân ve insan ilişkisini konu edinen yapısı ile günümüz
yenileme projelerinin en önemli bakış açısını oluşturduğu aşikardır. Bunun nedeni, insan
odaklı olmayan projelerin zamana yeni düşmesi durumunun artık göze alınacak bir son
olmadığıdır. Ayrıca bu önemle birlikte varolanın yenilenerek geleceğe taşınması daha verimli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyamız üzerindeki kısıtlı kaynakların verimli
kullanımı ne kadar önemli ise, kentlerde kentsel toprakların verimli ve işlevsel kullanılması da o kadar önemlidir. Bu önem insanların sahiplendiği, kentsel bir ruh oluşturdukları, iş
birliği ile yönettikleri yerleşimler konusu üzerinde varlığını sürdürmektedir.
İnsanların şimdi yaşamak istedikleri ve gelecekte de yaşamak isteyecekleri yerleşimler
oluşturmaları adına, günümüz yenileme projelerinde konut ihtiyacı kadar önemli olan
kamusal alan ihtiyacı araştırılmakta ve sürdürülebilir kamusal alanların nasıl olması gerektiği konusu tartışılmaktadır. Belli niteliksel ve niceliksel özellikleri taşıması beklenen kamusal alanlar aslında içinde insanlar var oldukça sürdürülebilir olacaklardır. Sürdürülebilir
kamusal alanlar, şehirlerimizi geleceğe taşıyacak ve gelecekte de yaşanılabilir olmasını
sağlayacaktır.
İnsan / yaya öncelikli yenileme projelerinden biri olan Hafencity örneğinde, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen kentsel ruhun oluşmasına yardımcı olan, altlık oluşturan kamusal alanların taşıması gereken ve daha önce bahsedilen elemanların varlığı
görülmektedir. Hal böyleyken yerleşimde hiç bir dış etki olmaksızın, sosyal ağlar kurulmaya başlanmış ve gelişmesine devam etmesi için daha fazla altlık oluşturacak mekânlar
yapılmaya devam etmektedir.
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Şekil 16: Kent Parkının Elbe Kanalı ile Sonlandığı Bölgeden Görünüm (Url-12).
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Hafencity örneğinin aksine kamusal tesisleri, sosyal ve kültürel hayatın mekânlarını, ses
ve etkiyi yaratacak eylemleri teşvik etmeyen sosyal ağları ve büyümeye elverişli esnek kamusal mekânları içermeyen yerleşimlerde sosyal ağlar oluşmadığında sosyal problemler
ortaya çıkmakta, sosyal ve mekânsal izolasyon meydana gelmekte ve ruhsal rahatsızlıklar
oluşmaktadır. Sosyal aktivitelere olanak sağlayan altyapılar olmadan kurulan ve kaçınılmaz sonuç olarak suç yuvaları hali gelen, güven duygusu içermeyen yerleşimlerin çöküşü ekonomik açıdan masraflı olsa da sosyal açıdan daha masraflıdır.
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Geleceğin Değişen Koşulları için Geçici
Barınak Önerisi

Gelecekteki yaşam alanları ve şehirler için; gerek savaşlar, gerek iklimsel değişiklikler ve öngörülen afetler, gerekse teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin sunduğu/sağladığı toplu ve/
veya bireysel yaşam tarzları ve geçici olarak ihtiyaç duyulan barınma üniteleri doğrultusunda birçok farklı senaryo tasarlanmaktadır. İklim değişiklikleri ile oluşacak yaşam alanları,
savaşların ve afetlerin şekillendireceği ihtiyaç programları, teknolojinin ve sosyal medyanın
sunduğu imkanlar ve toplumların yaşam alanlarındaki dönüşümler, günümüzde kentlerdeki
yaşam dinamiklerini değiştirmeye başlamış olup gelecekte de bu değişimin devam edeceği
öngörülmektedir. Bu çalışmada, genel olarak, bahsedilen değişiklikler doğrultusunda oluşan
ihtiyaçlardan bahsedilmiş ve bu ihtiyaçlara çözüm sunabilecek olan geçici yaşam üniteleri ele
alınmıştır. Geleceğin şehri kapsamında, bu üniteler için 2 farklı kullanım senaryosu geliştirilerek biçimsel olarak kurgulanışları ve biraraya geliş önerileri sunulmuş ve kullanım alanlarından bahsedilmiştir.

Giriş
Kentler, toplumların kolektif olarak birarada yaşadıkları, insanların, günün her saatini, şehrin her halini deneyimledikleri yaşam alanlarıdır. Günümüzde yaşanan ve gelecekte de
yaşanacağı öngörülen savaşlar, iklim değişikliklerinin ve afetlerin getirdiği olağanüstü
koşullar, bunların yanısıra günlük yaşantıda karşılaşılan teknolojik gelişmeler ve kullanılan
uygulamalar, sosyal medya olanakları ile gerek şehirler gerekse bireysel yaşamlar şekillenmekte, değişmekte ve yeniden kurgulanmaktadır. Geleceğin şehirlerinin tasarımları
ve ihtiyaçları da bu bağlamda değişmektedir.
İlk bölümde, iki ayrı senaryo ele alınmakta ve savaşlar, iklim değişiklikleri ve afetler gibi
olağanüstü durumlar sonrasında meydana gelen sorunlara, o şartlardaki şehirlerin altyapı problemlerine değinilmekte ve bu olağanüstü şartlar altında çözüm getirebilecek yaşam barınaklarının işlevleri sunulmaktadır. İkinci senaryoda ise, teknolojinin, sosyal medyanın ve günlük yaşantıda kullanılan uygulamaların şekillendirdiği yeni yaşam tarzlarının
getirdiklerine ve bu bağlamda daha bireyselleşen ve/veya ihtiyaç duyulan yeni yaşama,
çalışma alanlarından, kısa süreli eğitim, çalışma ve barınma ihtiyaçlarından bahsedilerek
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ihtiyaç duyulan geçici barınaklara odaklanılmakta ve bu alanda çözüm önerileri sunulmaktadır.
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İkinci bölümde de, bahsedilen barınağın biçimine, biçimin oluşumuna ve oluşum kararlarına mimari ve geometrik açıdan değinilmekte ve bir araya geliş alternatifleri sunulmaktadır.
Son bölümde ise geçici barınakların, üretimi, kullanıma hazır şekilde depolanması, ihtiyaç
halinde transferi ve olağanüstü koşullarda kurulması ve kullanım süreçleri ele alınarak
sağlayacağı imkanlardan, kullanım kolaylıklarından bahsedilmekte ve geleceğe yönelik
hedefler ele alınmaktadır.

Senaryo 1: Olağanüstü Koşullar ve Sonrası
Geçici yaşam ünitelerinin tasarımında ele alınması gereken önemli unsurlar, olağanüstü
şartlarda kullanıcıların gereksinimlerini en optimum seviyede karşılayabilmesi, az yer kaplayarak depolanabilmesi, kolay transfer edilebilmesi, kolay kurulup kolay sökülebilirliği ve
birden fazla defa kullanılabilirliği şeklinde olmaktadır. Ayrıca tüm bu süreçler boyunca
bahsedilen geçici barınaklar, her türlü çevresel etkiye karşı korunması sağlanacak ve sürdürülebilir, çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması önerilmektedir. Olağanüstü
koşullarda kişilerin her türlü fiziksel ve psikolojik olarak zor şartlarda oldukları kabul edilerek önerilen sistemin mümkün olduğunca pratik, kolay ve anlaşılır olması düşünülmektedir.

Senaryo 2: Teknolojik Gelişmeler ve Sonrası
Gelişen teknoloji, cep telefonlarında kullanılan çeşitli uygulamalar, sosyal medya ile bilginin çok hızlı biçimde kitlelere ulaşması, her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmesi, bireylerin ve toplumların hayatlarını şekillendirmekte dolayısıyla yaşam alanlarını, kentleri ve
dünyayı değiştirmektedir. Gelecekle ilgili büyük ölçekte küreselleşen, daha mobil yaşamlar içeren yüksek teknolojili şehirler, tamamen merkezi yaşama/çalışma alanları sunup
dijital iletişimin ağırlıklı olduğu dijital şehirler, daha az karbon salınımı olan ve daha küçük
mahallelerden meydana gelen yaşanabilir şehirler, kendi içinde daha korumalı ve kapalı
yaşam alanlarından oluşup dışarıda tehlikeli alanların varolduğu kale şehirler gibi birçok
farklı şehir yaşamı modeli öngörülmekte ve kurgulanmaktadır [4].
Eğitim, eğlence, günlük yaşam ve iş hayatında da benzer modeller önerilmektedir. Günümüzde de varolan ve artmaya devam edecek olan alternatif eğitimler, geçici ofisler,
hazır ofisler, açılır-kapanır çalışma alanları, gezici kütüphaneler, gezici etkinlik alanları gibi
birçok yeni mekân ihtiyacı oluşmaktadır.

Bahsedilen olağanüstü koşullar olsun veya teknolojinin biçimlendirdiği ve/veya yönlendirdiği yeni yaşam ve çalışma mekânları ihtiyaçları olsun tüm bu şartlarda kullanılabilecek
geçici barınak bir çözüm olarak önerilmektedir.

Geçici barınak için, ihtiyaç duyulan şartların ve/veya sunulan arazinin en optimum şekilde kullanılabilmesi için alandan kazanç sağlayan, ancak kullanıcıya en verimli hizmeti
verebilecek olan altıgen biçimi seçilmektedir.
Düzgün altıgen, geometrik şekil olarak en az malzeme kullanılarak bir yüzeyi kaplamayı
sağlayan tek düzgün çokgendir. Bunun en başarılı doğal oluşum örneğini arıların peteklerinde görmek mümkündür. Ellerinde bulunan balmumunu en etkin ve verimli şekilde
kullanarak altıgen formundaki petek yapıyı oluşturmaları bir tesadüf değildir.

Şekil 1: Temel Biçimlerle Yüzey Kaplama
Bir yüzeyi kaplarken, Şekil 1’de görüldüğü gibi, eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgen
kullanılarak sonsuza kadar periyodik olarak bir örüntüyü devam ettirmek mümkündür.
Düzgün çokgenlerden sadece altıgen, hiçbir yardımcı biçime ihtiyaç duymadan düzlemi
periyodik olarak kaplayabilmektedir. Ancak beşgenlerle oluşan örüntülerde beşgenin iç
açısı olan 108º, 360’ı tam olarak bölemediğinden 36º’lik boşluklar oluşmaktadır. Bir başka
deyişle, eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgen aynı dönel simetri merkezinde çoğalarak
kaplama meydana getirmektedirler [3].
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Şekil 2: Düzgün Altıgen, Eşkenar Üçgen ve Kare ile Yüzey Kaplama
Bir örüntünün periyodik olup olmadığı, içine yerleştirilen bir paralelkenar yardımı ile anlaşılmaktadır [1]. Örüntünün üzerine yerleştirilen paralelkenar bir şablon her iki yönde de
aynı şekilde devam edebiliyorsa o örüntünün periyodik olduğu kabul edilmektedir.
Şekil 2’de de görüldüğü gibi, kırmızı paralelkenar, eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgenlerden meydana gelen kaplamada her iki yöne kopyalandığında aynı biçimler elde edilmektedir. Dolayısıyla eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgenden oluşan ve biçimin aynı
dönel simetri merkezinde çoğaldığı kaplamalar periyodik olarak sonsuza kadar devam
etmektedir. Şekil 2’de yüzeyi kaplamak için 1 birim kenar uzunluğundaki eşkenar üçgen,
kare ve düzgün altıgen kullanılmaktadır. Aynı boyuttaki alanı kaplamak için eşkenar üçgende 33 kenar, kare de 20’den fazla kenar kullanılırken düzgün altıgen de 11 kenar aynı
alanı kaplamada yeterli olmaktadır. Tüm bu veriler doğrultusunda, önerilen geçici yaşam
ünitelerinde zemin yüzeyi için düzgün altıgen seçilmiştir.

Şekil 3: Düzgün Altıgen Tabanlı Geçici Barınak

Şekil 4: Geçici Barınağın İskelet Sistemi ve Yüzey Açılımları
Yüzeylerinin farklı biçimlerden meydana gelmesi farklı malzeme kullanımlarına imkan
sağlamaktadır. Üçgen yüzeyler, ışık ihtiyacına ve iç mekân kullanımına göre membran
veya cam panel olabilmekte, beşgen panel açısından dolayı güneş panelleri için kullanılmakta veya tercihe göre daha kapalı bir mekân istendiğinde ahşap veya beton paneller
kullanılabilmektedir. Barınakların kurulacağı alandaki yerel malzemeler de kullanım açısından önerilmektedir.

Şekil 5: Geçici Barınakların Yüzeylerinde Kullanılabilecek Malzeme Örnekleri
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3 boyutlu form ele alındığında ise, kubbe formu, insan yaşam alanları içinde, doğal havalandırma, ısıtma ve soğutma açısından en verimli, aynı zamanda doğa ve iklim şartlarına
karşı en güvenli olan form olarak kabul edilmektedir [2]. Kubbe formunun deforme edilerek üçgen, yamuk ve düzgün olmayan beşgen yüzeylerden oluşan yeni formu geçici
barınaklar için önerilmektedir. Faklılaşan yüzeyler, barınakların iç mekân kullanımlarında
da ışığın istenilen yüzeyden alınması açısından çeşitlilik sağlamaktadır. Üçgen yüzeyler
çoğunlukla cam, yamuk yüzeyler ise giriş yönleri olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanı
sıra üretiminin, depolanmasının ve kurulumunun kolaylığı ve az malzemeden oluşması
açısından etkin bir form olmaktadır.

Altıgenler, altyapısını içinde barındıran boyutu daha büyük yine altıgen bir baz üzerine kurulmaktadır. Bir araya gelişlerinde aralarında oluşan birleşim hatlarından, ana boru
hatlarıyla temiz su ve pis su akışlarının sağlanacağı öngörülmektedir. Yüzeylerindeki
eğimden faydalanılarak yağmur suyu biriktirilmesi ve böylelikle kendi içinde su ihtiyacını
karşılayan bir sisteme sahip olması kurgulanmaktadır. Ayrıca yüzeylerden beşgen alana
sahip olanlara ihtiyaç halinde güneş panelleri takılarak kendi enerji ihtiyacını da karşılayan, tamamen sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam birimi sunulmaktadır.
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Barınakların Altyapısı

Şekil 6: Barınakların Temiz ve Pis Su Altyapı Sistemi

Yaşama Amaçlı Barınaklar
Aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi kapalı ve açık olmak üzere 2 temel kullanım modeli
önerilmektedir. Kapalı modül, yaşama ve eğitim ve/veya çalışma ihtiyacı için, açık modüller ise tarım alanları, çocuk oyun alanları, parklar, bahçeler, teraslar ve rekreasyon mekânları olarak düşünülmektedir.

Şekil 7: Kapalı ve Açık Modül Tipleri

Çoklu Modüllerin Biraraya Geliş Modelleri

Şekil 8: Birkaç Farklı Modülün Bir Araya Geliş Örneği

Şekil 9: Arazide Örnek Bir Yerleşim
Yukarıdaki şekilde örnek bir yerleşim görülmektedir. Gri alanlar konutları, yeşil renkli bölgeler bahçeler, parklar gibi yeşil alanları, kahverengi bölgeler ekim ve tarım alanlarını
gösterirken bej renkli bölgeler de terasların olduğu alanlar olarak kullanılmaktadır. Herbir
kapalı modül, en az üç tane açık modülle ilişkili olarak yerleşim alanında çoğalmaktadır.

Şekil 10: Örnek Yerleşimin 3 Boyutlu Görselleştirmesi
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Barınakların herbir kapalı ana barınma birimi ekim alanı, teras ve bahçe olmak üzere en az
3 temel hizmet birimi ile bağlanmakta, ihtiyaca göre sayıları artmakta ve diğer barınma
birimleriyle bu şekilde bir araya gelerek çoğalmaktadır. Standart bir birleşim kuralı olmayışı sayesinde, sunulan farklı boyut ve özelliklerdeki arazilere yerleşme anlamında olumlu
sonuçlar vermesi düşünülmektedir.
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Çalışma Amaçlı Barınaklar
Geçici barınaklar, sadece afet durumlarında kullanılabilecek veya yaşama birimi olarak
önerilecek barınaklar olmanın yanı sıra dönemlik işçilerin kullanımı için, arkeolojik kazı
alanları ve/veya geçici çalışma alanları, gezici kütüphane, geçici eğitim üniteleri, atölye
çalışmaları ve taşınabilir etkinlik mekânları kurgulama amacıyla da ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Şekil 11’de görüldüğü gibi, farklı biçimdede bir araya
gelerek daha fazla kapalı alanın ihtiyaç duyulduğu bir çalışma mekânı ve ortada bulunan
açık çalışma alanı olarak kurgulanırken diğer örneklerde dönemlik işçilerin veya arkeolojik kazı alanlarındaki çalışma ihtiyacına cevap verecek şekilde teraslı ve bahçeli bir model
ve orta bahçeli bir model olarak açık ve kapalı şekilde bir araya gelmektedirler.

Şekil 11: Çalışma Amaçlı Barınakların Farklı Şekilde Kurgulanış Örneği

Sonuç
Afetler, evsizlik, barınma ihtiyacı, geçici konutlar ve çalışma alanları, taşınabilir etkinlik
mekânları vb. gibi durumlar beraberinde düşünülmesi gereken bazı noktaları da getirmektedir. Bu bağlamda, önerilen barınaklar, formundan dolayı daha az malzeme kullanılarak üretilmekte, rahatlıkla depolanıp kolaylıkla kurulabilmekte, ihtiyaca göre panellerde
farklı malzeme kullanımı seçeneği sunulmakta ve bir araya gelişleri ihtiyaçlarına göre
çeşitlenmektedir. Formundan dolayı güneş panellerini gerektiğinde kullanılabileceği,
yağmur suyunu toplayabileceği ve altyapısının kolaylıkla kurulabileceği sürdürülebilir,
çevreye zarar vermeyen bir kullanım sunmaktadır. Tüm bu özellikler ele alınarak geliştirilen geçici barınak önerisi, geleceğin şehirlerinde gerek afetler, savaşlar gibi olağanüstü
durumların, gerekse geçici aktivite alanları, çalışma ve eğitim mekânlarının ihtiyaçlarına
çözüm olacak şekilde sunulmaktadır.
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Geleceğin Şehri için Yarışmayla Yap
Ömer Yılmaz

Öte yandan 1923’ten bugüne baktığımızda ekonomik büyüme rakamları son 12 yılda
Cumhuriyet ortalamasının üzerinde değil. Ancak buna rağmen AK Parti iktidarı döneminde kentleşme, kentsel altyapının oluşturulması, bina çeşitliliği ve yapıların yapım niteliğinde ciddi farklılıklar var. Bu farklılıklar bazı açılardan iyileşme olarak da adlandırılabilir.
Peki, bu iyileşme olarak adlandırabileceklerimiz neler? Köyden kente göçü hala tamamlamamış bir toplumuz, göç sürüyor yani. Kentlerde boş arsalar vardı ve tek katlı gecekondular yapıldı, piyasa odaklı kentleşmemizin ilk aşaması. Bu gecekondular 4-5 katlı apartmanlara dönüştü, bu ikinci aşamaydı. İçinde bulunduğumuz aşamada 4-5 katlı binaları
bu defa büyük, kimi zaman uluslararası sermayenin de içinde olduğu süreçlerle kimi zaman parsel, kimi zaman ada hatta bazen mahalle ölçeğinde dönüştürmeye çalışıyoruz.
Son dönüşümde özel sektörün dönüştürdüklerinin neredeyse tümü “gated community”
yani bir kent oluşturma iddiasında değil öyle bir iddiası olanlar da kendileri yine kapalı bir
kent. Bir araya gelen küçük parçalardan bir kent dokusu oluşturmuyor. Bu dönüşümün
dördüncü dönüşüme, bir haliyle ihtiyacı olduğu açık. Kamunun ağırlıklı olarak TOKİ eli
ile yaptıklarının durumunu ise zaten biliyoruz, tartışmasız bir dönüşüme ihtiyacı olacak.
Neden? Neden Avrupa’da yüzlerce yıllık kent dokularından bahsedebiliyoruz ya da en
çok bir dönüşüm söz konusu da biz 3-4 dönüşümün içinden geçiyoruz? Kaynaklarımız
o kadar bol mu, bu dönüşümün faturasını ödeyebilecek kadar zengin miyiz? Sorular çoğalabilir.
Öte yandan özellikle Gezi sonrasında diyalog kuramamak ciddi bir sorun haline geldi.
Bir sorunla ilgili olarak taraflar aynı hedefe yönelik olarak çalışacak da olsa, yöntemleri
benzeşse, tümüyle paralel düşünüyor da olsalar soruna odaklanmak yerine kendi taraflarından değerlendirerek diyaloğun önünü kapatıyorlar. Bu durum toplumun çok büyük
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Türkiye son 3 dönemdir tek başına iktidar olmayı başaran AK Parti döneminde büyük bir
kalkınma hamlesi yaptı. Bu kalkınma hamlesinin ekonomik yanı bu süreçte hep tartışıldı.
Bir kriz beklentisi AK Parti’nin iktidara geldiği ilk günden bu yana tüm toplumda bir dedikodu mekanizması olarak hep vardı. Geçen 12 yılda kalkınma hareketine zarar verecek
boyutta bir ekonomik krizi ise yaşamadık.
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Mimar

çoğunluğu için, hadi açık söyleyelim iki %50 için de geçerli.
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Nasıl olacak da toplum olarak hepimizin arzusu olan daha nitelikli kentlerde, binalarda
yaşayacağız? Nasıl olacak da gerçek soruna odaklanacak bir diyaloğu toplumsal olarak
kurabileceğiz? Bu soruyu biz Arkitera Mimarlık Merkezi olarak 15 yıldır soruyoruz. Cevabımız yok gibi. Ama bir konuda ümit var. Yarışma.

Tüm Kamu Yapıları Yarışmayla Projelendirilsin
• Şehir planları, imar düzenlemeleri
• Kentsel tasarımlar
• Parklar, peyzaj düzenlemeleri, meydanlar, kentsel donatılar
• Ve elbette binalar

Mevcut Durum
Türkiye’de kamu kurumları, büyük çoğunluğunun yasa gereği uymakla yükümlü olduğu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihtiyaç duydukları tasarımları elde ediyor.
Bildiğimiz ve çoğumuzun aklına ihale dendiğinde ilk olarak basitçe gelen yöntemin mevzuat içinde belki de onlarca türü var. Ancak buna rağmen bir kamu kurumunun proje
elde etmek için sadece iki yöntemi olduğunu iddia edebiliriz: Yarışma ve ihale. (Elbette
ihale mevzuatını baypas edecek gayrı resmi çözümler hariç.)
Bu ikisi arasındaki temel farkı özetlemek oldukça basit: İhale yönteminde nitelikli üretim
beklentisini karşılamak üzere çeşitli ölçütler, tecrübe ve donanım gibi girdiler söz konusu
olsa dahi sonunda amaç işi en ucuz yapana vermek. Böylece “kimseye ait olmayan, hepimizin olan” kamu, iyi fiyatla iş yapma hedefine ulaşmak istiyor. İhale sistemi kendi içinde
sorunsuz ve teoride planlandığı gibi bile yürümüyor. Benzer şekilde tarafların yarıştığı
diğer bir yöntem yarışma. Yarışmada amaç işi en ucuz yapana değil en iyi yapana vermek.
Yarışmayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatmadan önce bir konuda ihale yönteminin nitelikli
kentsel mekân elde etmeye dolayısıyla kamu yararına verdiği zararın altını çizelim.
Yüksek bir kırımla (tahmini bedelden indirim) aldığı bir ihale sonucu, nitelikli tasarıma
değil sadece zarar etmeden işin içinde çıkmaya odaklanan bir mimar, tasarımında doğal
olarak pek çok hata yapacaktır. Kamunun tasarım bedelini tekil olarak değerlendirmek
yerine, binanın inşaat maliyeti üzerinden değerlendirmesi çok daha doğru bir duruş olur.
Bugün Türkiye’de projelendirme maliyeti yapının toplam maliyeti içinde %2-5 aralığında;
şehirlerine ve binalarına imrenerek baktığımız ülkelerde ise bu oran %6-10 arasında.

Hatalı tasarım, eksik paftalar ve ihalenin yol açtığı diğer sorunlar bugün yaşadığımız kentleri, binaları ortaya çıkardı. Binalarımızı 20-30 yıl gibi sürelerde yeniliyoruz. Evet, bu sayede
inşaat ekonomisi hareketli ancak bunun sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşım olmadığı
da açık.

Türkiye’deki kamu kurumlarının yarışma açacakları zaman uymakla yükümlü oldukları bir
yönetmelik var. Bu yönetmelik yukarıdaki en basit tanımı, en ince ayrıntısına kadar tanımlıyor. Alışkın olduğumuz gibi geniş çerçevede kamu yararını değil, öncelikle devleti koruma refleksleri ile hazırlanmış. Öyle olmasına rağmen Türkiye’de proje elde etme açısından
tartışmasız en iyi yöntemi sunuyor.
Yönetmelik merkezi yönetimin ya da yerel yöneticilerin ihtiyaç duyacakları şehir ve bölge
planlama ölçeğinden grafik tasarım, hediyelik eşya, heykel gibi alt ölçeklere kadar her tür
düzeyde çözümü sunabilecek şekilde yazılmış.
Ulusal, uluslararası ya da bölgesel yarışma açmaya olanak tanıyor.
Gerektiğinde sadece fikir üretmek, düşünmek, kültüre katkı koymak amacıyla yarışmalar
açmaya da uygun yönetmeliğimiz. Bunu fikir yarışması olarak tanımlıyor. Ya da idarenin
ihtiyacının direkt olarak hedefe yönelik olarak çözecek yarışmalar açmaya olanak sağlıyor.

Yarışma ve Diyalog
İdareler ve bazen tasarımcılar da yarışmayı sonuç ürüne odaklanan bir araç olarak görüyorlar. Oysa yarışma sonuç ürün kadar kamu kurumu ve tasarımcılar arasında bir diyalog
platformu yaratıyor. Fikir, kentsel tasarım ya da bir mimari proje yarışması olmasından
tamamen bağımsız bu durum.
Bir kamu kurumu yarışma açmak istediğinde oldukça tedirgin davranıyor. Karar verme
yetkisini başka bir otoriteye terk etmek istemiyor. Kimi zaman bu çekincenin nedeni mimarlığı da en iyi o idarecinin bildiği düşüncesi olabiliyor.
Yarışma jürileri, jüri oldukları andan itibaren kendilerini idarenin otoritesinin ötesinde, sadece tasarımı değil yaşamı şekillendirme amacını kendinde gören olarak davranabiliyor.
Her iki taraf da bu davranışlarını kamu yararı için yapıyor. Ona inanıyor. Bu durum yarışma
modeli dışındaki herhangi bir durumdan çok farklı değil esasında.
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Yarışmayı özet olarak “bir tasarım sorununa, belli bir şartnameye göre 2 ve daha fazla
tasarımcının öneri hazırlaması olarak” adlandırabiliriz.
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Ancak bir yarışmanın açılma kararı alındığı andan itibaren, yarışma süreci tarafların aralarında doğal olarak kurdukları diyalogla rayına oturuyor. Jüri, yarışmacılarla idare arasında
bir hakem görevini üstleniyor ve taraflar sorunları bir müzakere masası etrafında toplanarak çözme yoluna giriyorlar.
Türkiye’de kentleşme meselelerinde tarafları bir masa etrafında toplayabilecek başka bir
araç yok. Yarışma bu niteliği ile kentleşme sorunlarımıza çözüm sunabilecek bir araç olabilir.

Geleceğin Kenti için Yarışmayla Yap
Türkiye’de 2000-2012 yılları arasında yılda ortalama olarak açılan yarışma sayısı 8,6. Üretilen bina sayısı ise on binlerle ifade edilebilir. Kamunun bina üretiminde bile yarışma
yöntemini kullanmadığı söylenebilir. Kaldı ki açık alan düzenlemeleri, kentsel tasarımlar,
parklar şehir hakkında alınacak üst ölçekli kararlar bile hep yarışmayla yapılabilir.
Aslında yarışmayla yapmak tarafları müzakere masasına çekmek demek oluyor. Bugün
mimarlar ve kamu kurumları arasında hiçbir bağ olmadığını söylemek olanaklı. Belediyeler ve merkezi idareler yabancı mimarlara tasarım yaptırıyor. Bu siparişlerde “Osmanlı
& Selçuklu stili” dayatması olduğunu ortaya çıkan tasarımlardan da görebiliyoruz. Kamu
kurumu adına da mimarlık ortamı adına de utanç verici bu durum ancak kamu iradesi ile
mimarlık ortamı arasında yeniden kurulması zorunlu olan diyalogla çözülebilir.
Geleceğin kentini sırf gayrimenkul odaklı bakarak oluşturamayız. Geleceğin şehri için
kamu mimarlık alanıyla diyalog kurmak zorunda. Yarışmayla yapmak kamu & mimarlık
arasındaki bağı kurabilecek önemli bir araç olarak daha yaygın kullanılmayı, sahip çıkılmayı bekliyor.
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Dünya Kentsel Forumu (Wuf) ve
Kentle İlgili Yeni Öneriler

Özet
Bu çalışma, bu yıl (2014) Colombia’nın Medellin kentinde yedincisi düzenlenecek olan
Dünya Kentsel Forumu’nun (WUF) kapsamı ve işleyişi hakkında bilgi vermek, forum sonuçlarının kentlerin bugün yaşadığı ve gelecekte yaşaması muhtemel sorunlara yaklaşımını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. İlki 2002 yılında Nairobi’de yapılan forum; tasarımdan, çevreye, ekonomiden kültürel entegrasyona kadar pek çok konuyu ana tema
olarak ele almaktadır. Çalışmada forumun tarihçesi, ilk forumdan başlayarak ele alınan
konular hakkında bilgi verilmiş, benim de katılımcı olarak bulunduğum 2012 yılında Napoli’de gerçekleştirilen forumdan gözlemler aktarılmıştır. Sonuç bölümünde forumun
Türkiye’de yansımaları üzerinde durulmuştur.

Abstract
This work is prepared for to inform about the process and indicate the approach of the
forum’s outcomes to problems which urbans experienced and might be experience in
the furutewintin the scope of the seventh World Urban Forum which will be held in the
Medellin city of Columbia. The first forum that held in 2002 in Nairobi; covers many subjects as main theme, through design to environment, economy to cultural integration.
In this work, the history of the forum and subjects that covered starting from the first forum, informed clearly. Also it is given the observations about the forum which I participated in Napoli in 2012. In the conclusion, the reflections of forum in Turkey is emphasized.
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Araştırmacı
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Çalışmamıza konu Dünya Kentsel Forumunun fikri olarak ortaya çıkışından bugüne kadar geçirdiği aşamalar, forumların tarihçesi, forumlarda ele alınan konular ve forumlarda
ortaya konulan sonuçlar kaynak taraması ve forum web sitesinden yapılan araştırmayla
toplandı. Bunların yanısıra, benim de katılımcı olarak bulunduğum Napoli 2012 Dünya
Kentsel Forumundan gözlemler de çalışmamızda kendisine yer bulmuştur.

Giriş
Dünya Kentsel Forumu, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programının çağrısıyla toplanan ve Birleşmiş Milletlerin himayesinde gerçekleştirilen bir oluşumdur.
Hâlihazırda dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır ve şehirler üretilen tüm
enerjinin üçte ikisinden fazlasını tüketmekte ve sera gazlarının da bir o kadarını atmosfere salmaktadır. 50 yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda şehirlerde artan yoksulluğun azaltılması, barınma, temiz
su ve temizlik ile çevreyle dost, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması çok
önemli gereklilikler halini almıştır.
Forum iki yılda bir gerçekleştirilmekte ve özellikle kentsel alanlarda insanlığın karşı karşıya
kaldığı sorunlar masaya yatırılmaktadır. Bu bağlamda hızlı kentleşme sorunları ve etkilerinden, kentsel alanlarda barınan farklı toplumsal kesimlerin, kültürel ve etnik grupların
durumuna, kent ekonomilerinden, küresel ısınma ve kentlerin bugünü ve geleceği ile
ilgili sorunlara kadar pek çok konu, kapsamlı olarak bu forumlarda tartışılmaktadır.
Forum’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, hayatın farklı alanlarında çalışan uzmanları
bir araya getiriyor oluşudur. Forum katılımcıları konusunda herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Katılımcılar sadece ulusal ve yerel ölçekli yöneticiler düzeyinden belirlenmemekte; yerel yöneticiler, üniversiteler, medya temsilcileri, kent üzerine çalışmalarıyla
bilinen enstitüler, sivil toplum gönüllüleri, özel sektör temsilcileri, vakıf ve dernek yetkilileri forumda kendilerine yer bulabilmektedirler. 1
16.02.2001 tarih ve 18/5 sayılı kararı ile, BM İnsan Yerleşmeleri Komisyonu, UN-HABİTAT
İcra Direktörü’nden: Kentsel Çevre Forumu’nu ve “Kentsel Yoksulluk Uluslar arası Forumu’nu birleştirip, 1996 yılında düzenlenen “Habitat-II” İstanbul Dünya Konferansı toplantısındaki tüm katılımcı üye ülkelerin 200’li yıllarda izleyecekleri konutlanma politikalarını
belirleyecek olan “Habitat” gündemini uygulamak için gereken uluslararası desteğin eşgüdümü çerçevesinde, yeni bir kentsel foruma dönüştürmesi talebinde bulunmuştur.
Buna cevap olarak, tartışma konuları, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme”, “Yerel Yönetimlerin
ve Öteki Habitat Gündemi Ortaklarının Rolü”, “Gecekondusuz Şehirler”, “Güvenli Konut-

lanma Kampanyası” ve “Kentsel Yönetişim Kampanyası” olarak belirlenen birleştirilmiş ilk
“Dünya Kentsel Forumu”, 29 Nisan-03 Mayıs 2002 tarihleri arasında, Nairobi/Kenya’daki
UN-HABİTAT merkezinde toplandı.2

Kentlere göç olayı, bozucu ve yıkıcı siyasal etkilere sahiptir. Çünkü göç sonucunda geleneksel değer sistemleri yıkılmakta, sosyal kontroller zayıflamakta, aile ve soy bağları
güç kaybetmekte, dolayısıyla daha farklı ve girift ilişkilerin olduğu, kurumlara ve diğer
bireylere olan güvenin farklılaştığı bir durum ortaya çıkmaktadır. Kentsel alanda Kültürel
farklılıkların görünürlülüğü, bu farklılıkların kentsel mekâna yansıması, farklı kimliklerin
kendilerini kentte ifade etme imkan ve araçları bu forumun tartışma konuları arasındaydı.
2006 yılında Vancouver’da düzenlenen forumun başlığı: “Our Future: Sustainable CitiesTurnes İdeas İnto Action” Geleceğimiz: Sürdürülebilir Şehirler – düşüncelerden eyleme”
olarak belirlendi. Foruma, 100 ülkeden 10.000 katılımcı katıldı.
“Sosyal Bütünleşme ve Uyum”, Ortaklık ve Finans, “Kentsel Büyüme ve Çevre” alt başlıkları
üzerine 8 diyalog toplantısı gerçekleştirildi. 4
Dünya Kentsel Forumunun dördüncüsüne Çin’in Nanjing kenti ev sahipliği yaptı. 3-6
Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen forumun ana teması “Uyumlu Kentleşme”
(Harmonized Urbanization) olarak belirlendi.
Bu forum, bir toplumun nüfusunun büyük bir kesiminin temel ihtiyaçlardan yoksun kalırken, diğer kesimlerinin bolluk içinde yaşaması durumunda, uyumlu olamayacağını ortaya koymuştur. Bu forumdan çıkan önemli bir mesaj da, kentsel yaşamın bedelini çevrenin
ödemesi durumunda şehirlerde uyumun gerçekleşemeyeceği olmuştur. 6
Dünya Kentsel Forumunun 5. Oturumu, Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro’da yapılmış olup, daha önceki dört oturumun teknik ve sağlam verileri üzerine inşa
edilmiştir. “Kent Hakkı; Kentsel Bölünmeye Köprü Kurulması” üzerinde yoğunlaşmıştır. Forum, bu kavramın uygunluğu üzerine perspektifleri ve bakış açılarını paylaşarak, kentsel
bölünmeye köprü kurulması ve kısmen kucaklayan bir şehirden tamamen kucaklayan bir
şehre hızlı ve sürdürülebilir bir geçişin kolaylaştırılması için neye ihtiyaç olduğunu belirler.
Rio’da düzenlenen beşinci forumun bir özelliği de Dünya Kentsel Kampanyası’nın (World Urbanization Campaign) başlatılmasına sahne olmasıdır. Oturumlar, “Şehirde Yaşama
Hakkının İleriye Taşınması”, “Kentsel Ayrımın Yakınlaşması”, “Barınmaya Eşit Erişim”, “Şehirlerde
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2004 yılında Barselona kentinde düzenlenen forumda, “kültürlerin kaynaşma noktası olarak şehirler, kapsayıcılık ve entegrasyon” konuları ele alındı.3
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Nairobi’de gerçekleştirilen ilk forumun ana teması sürdürülebilir kentleşme olarak belirlenmişti.

Kültürel Çeşitlilik”, “Yönetişim ve Katılım”, “Kapsayıcı Sürdürülebilir Kentleşme” alt başlıklarıyla
gerçekleştirilmiştir. 6
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Beşinci oturum, kent hakkının farklı yönleri üzerine dünya genelinde bir e-tartışma yoluyla daha erken bir aşamada başlamıştır.
İnternet kullanıcıları, Dünya Kentsel Forumunun hazırlanmasında fikirleri ve mesajlarıyla
önemli katkılar sağlamıştır. Bunlar ayrıca forumun, yerel yönetimlere, merkezi hükümetlere, uluslararası organizasyonlara, araştırma merkezlerine, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlara teslim edilmiş olan nihai raporunun hazırlanmasına da
dahil edilmiştir.

Dünya Kentsel Forumu Napoli 2012
Kentlerin Geleceği
Dünya Kentsel Forumu’nun katılımcıları arasında bulunduğum altıncısı 2012 Eylül ayında
İtalya’nın Napoli kentinde yapılmıştır. Hızlı kentleşme ve kentlerin idari sorunları bir önceki oturumlarda 21. yüzyılın en önemli konuları olarak belirlenmişti.
Napoli’de gerçekleştirilen forum da diğerleri gibi, farklı sosyal grupların ve aktörlerin daha
eşitlikçi, demokratik, sürdürülebilir ve insani şehirler inşa edebilmek için yan yana gelip tartışabilecekleri bir platform olarak tasarlandı. Bu çerçevede 6. Dünya Kentsel Forumunun
ana teması “Kentlerin Geleceği” olarak belirlenmiştir.

Forum ayrıca açık diyaloglar yoluyla sürdürülebilir kentleşme politikaları çalışmalarını kuvvetlendiren ve rehberlik eden BM-Habitat ve partnerlerinin katkılarını yeniden gözden
geçirmeyi amaçlamıştır. Bu demografik büyüklüklerin yayılımının olası sonuçlarına ilaveten süreklilik ve süreksizliğin sınanması çabasıdır.
Ayrıca forumda; çevre dostu, adil ve sürdürülebilir kentsel tabanlı sosyal ve ekonomik kalkınma hedefine ulaşmak için refah seviyesi yüksek kentler yaratılırken ortaya çıkan eski ve

Diyalog 1: Şehirlerin Şekli: Şehir Planlama Kuruluşları, Daha İyi Yaşam Kalitesi için
Düzenlemeler
Şehir Planlaması, kentlerde refahın yaratılması ve sürdürülmesinde kilit rol oynamaktadır.
Eşgüdümlü bir şekilde ve iyi kent tasarımı ile gelişmek üzere mevcut araçlara sahip olan
şehirler, refaha yönelik üstünluk sahibidir ve şehir planlaması, refaha yönelik herhangi bir
stratejide önemli bir yere sahip olmalıdır. Şehir planlaması ve işlevsel kent tasarımı, kentsel büyüme ve hızlı kentleşme taleplerine etkili bir şekilde yanıt vererek şehirlerin refah
düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli koşulları yaratır. Kurumsal ve düzenleyici çerçeve,
çeşitli oyuncuların rolünü ve bağlantılarının tarzını tanımlar. Bütünüyle, planlama çerçevesi, yaşanabilir yerlerin teşvikini ve yaşam kalitesinde iyileşmeyi belirler.
Şehir planlaması ve tasarımı, kentleşmenin ekonomik kazançlarını kontrol ederek, şehirleri
daha verimli ve adil kılabilir. Elbette ki bu, paydaşlar arasında sürekli geri bilgi akışı süreçleri içerisinde etkileşimli öğrenme yoluyla buluşsal bir değiş tokuş sürecidir.
Gelecek Senaryoları:
• Ekonomik toplanmayı desteklemek, altyapı ve hizmetler sağlama maliyetlerini düşürmek, sosyal etkileşimleri güçlendirmek ve devinim talebini azaltmak için yoğunluğun optimize edilmesi,
• Sürdürülebilirliğin toplumsal ve çevresel zorunluluklarını yerine getirirken, ticari değiş-tokuşu kolaylaştırmak üzere karma arazi kullanımı,
• Yeterli miktarda kamusal alan ve sokakların toplumsal ve ekonomik etkileşimin temel elemanı olarak önceliklendirilmesi ve aşamalı hizmet sağlanmasının beraberinde, devinim ve erişilebilirlik için önlem alınması,
• Arazi için ekonomik değer yaratmak ve yatırımları teşvik etmek üzere arsaların parsellenmesi,
• Doğal tehlikelerden doğan risklerin azaltılması ve arazi kullanımını yoğunlaştırma ve
daha iyi kentsel modeller yoluyla altyapı koruma maliyetlerinin en aza indirilmesi,
• Toplum düzeyi de dahil çok düzeyli yönetim süreçlerine artan bağlılık.
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6. Dünya Kentsel Forumunun ana teması, Kentlerin Geleceği, 4 alt tema ile desteklenmiştir.
Forumun ana odağını sağlayan temalar, alt temalar ile ilgili başlıklar üzerinde görüş belirtmek ve dinleyiciler arasından katılımcıları tartışmaya katılmaları için devreye alarak üst
düzey uzmanları bir araya getirmiş olan bir dizi diyalogda tartışılmıştır.
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yeni faktörler, hangi aktörlerin olumlu katkılarının olduğu, ne tür stratejilerin kullanıldığı,
kentlerin daha müreffeh hale getirilmesi önündeki engellerin neler olduğu ve disiplinler
arası analiz çalışmalarının nasıl yan yana getirilebileceği de gözden geçirilmiştir.

Diyalog 2: Eşitlik ve Refah: Zenginliğin ve Fırsatların Dağılımı
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Kucaklayıcı bir kent, tüm sakinlerinin ve özellikle de, en savunmasız ve en marjinal grupların haklarını korur ve cinsiyet eşitliğini, azınlık haklarını, v.b.’ni desteklemek üzere girişimlerde bulunur. Müreffeh bir kent, aynı zamanda, kültürel çeşitliliğinin de bilincindedir ve
etnik yapı, dil, din, tarihsel kökenler, değerler ve inançlar, cinsel eğilim ve cinsiyet de dahil
yaşam tarzları ve ifadelerindeki farklılıklara saygı ile nitelendirilir.
Gelecek Senaryoları:
• Kentin evriminin geçmişteki kazançlarının pekiştirilmesi, yüzyıllar boyunca kentsel
koşulları beslemiş olan kapsamlı pozitif insan kuruluşları üzerine inşa edilmesi ve
aynı şekilde, giderek daha çok kutuplaşan bir dünyaya yönelik rahatsız edici eşitsizlik eğiliminin tersine çevrilmesi için küresel bir eylem şarttır ve devamlı uyumlu
eyleme ivme verilir.
• Politikalar, bölünmüş şehirlerin doğrudan sonuçları olma eğilimindeki korku, güvensizlik, şiddet ve toplumsal huzursuzluğun azaltılması üzerinde yoğunlaşmalıdır.
Bu acımasız senaryoları ortadan kaldırmak üzere, çözümler, bütünleşmiş karma kullanım planlamasında ve toplumun tümüne yönelik her keseye uygun arazi, konutlandırma ve temel hizmetlere adil erişim temininde yatmaktadır.
• Marjinalleşmiş gecekondu bölgelerinin, tüm kent sakinlerine hitap edecek, geçmişteki kentsel hataların olumsuzluklarına cevap verecek şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir.
• Önemli bir değişim dinamiği, çeşitli bölge ve ülkelerdeki demokratik ilerlemeler ve
daha çok sosyal adalet talep eden toplumsal hareketlerin doğuşu olacaktır. Ekonomik reformlar yapılmasının ve yoksullara yönelik konut politikalarına olanak verilmesinin sonucunda, daha yüksek büyüme oranları, yeterli konuta artan erişim ve
bazı ülkelerde daha iyi dağılım politikaları olabilir.
• Bu önemli değişim dinamikleri, kentlerin daha kucaklayıcı, çeşitli ve heterojen olabileceği gerçeğinin kanıtı olmaktadır. Bu şehirlerin sakinleri, karar verme sürecine
etkili biçimde katılabilir ve temel hak ve özgürlüklerden etkili biçimde yararlanabilir.
Daha iyi konutlandırma, eğitim ve sağlık bakımlarından ‘kentsel avantaj’dan tam
olarak yararlanabilir, vatandaşlıklarını kullanmak üzere tam haklara sahip olarak çevre dostu bir yerde yaşayabilirler.
• Savunmasız gruplar, hak sahipleri olarak görülmekten çok, kendi yaşam koşullarını iyileştirme fırsatlarına sahip olmalı ve aynı zamanda şehirlerinin planlama ve yönetim
sürecinde söz sahibi olmayı da ima eden, sürdürülebilir kentsel gelişmenin gerçekleştirilmesine tam olarak katılmalıdır.
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Müreffeh bir kent, ekonomik gelişmeyi besler ve yaratıcılığı, yenilikçiliği, araştırma ve geliştirmeyi, bilim ve teknolojiyi kullanarak etkili ekonomik politika ve reformlar uygulamak
suretiyle herkes için saygın, üretken ve kazançlı işler ve eşit fırsatlar sağlama koşullarını
yaratır.
Şehirlerin nasıl iş yaratabileceğinin, emek piyasalarını nasıl daha esnek kılabileceklerinin,
serbest mesleği nasıl destekleyebileceklerinin ve ekonomik rekabet yeteneklerini arttırmak ve ekonomik refaha ulaşmak üzere üretim unsurlarını ve yeni yatırımı nasıl cezbedebileceklerinin araştırılması önem taşımaktadır.
Gelecek Senaryoları:
• Çoğu gelişmekte olan ülkenin, endüstriyelleşmeksizin hızla kentleşecek olmasından dolayı, bu ülkelerde göreli yoksulluğun ve işsizliğin hızla artması olasıdır.
Ekonomiye bir kazanç olması beklenen gençlik, resmi olmayan sektörde kıt kanaat
geçinmeye zorlandıkça yüksek işsizlikten dolayı başlıca zorluk haline gelebilir.
• Kentsel altyapıya ve kentsel hizmetlere yeterli yatırımlar, işletmeler hakkında uygun
olmayan ve gereksiz düzenlemelerin kaldırılması, beceri geliştirme, kentsel üretkenliğin arttırılması ve eğitime yeterli yatırımlar, şehirlerde, özellikle de gençler için,
ekonomik büyüme ve saygın işler yaratmanın anahtarıdır.
Diyalog, aşağıda belirtilen temalar üzerinde tartışmayı teşvik etmiştir:
• Kentler, hızla artan nüfusları için yeterli sayıda kazançlı işler yaratmak için neler yapabilir?
• Hangi kilit ekonomik sektörler, kentlerde saygın işler yaratmak için en büyük potansiyele sahiptir?
• Kentlerde istihdam yaratılmasında şehir ile merkezi hükümetler arasındaki tanımlayıcı rol ve ilişkiler ne olmalıdır?
• Kentsel alanların istihdam yaratma yeteneğindeki farklılıklardan sorumlu olan nedir
ve şehir liderleri ne rol oynamalıdır?
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Diyalog 3: Üretken Şehirler: Kentsel Yeni iş alanları açılması

• Kentler, ekonomik gelişme için altyapı fonlamasının yenilikçi yollarını belirlemek
üzere şehir planlaması, yönetim, gelir ve sermaye kazançları araçlarını nasıl kullanabilir?
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• Kentlerde şehir makamları serbest meslek fırsatlarını teşvik etmek için ne rol oynayabilir?
• Ekonomik büyümeye olanak verilmesi için ne tip beceri profilleri gerekmektedir ve
bunları geliştirmede şehirler ne rol oynayabilir?
Diyalog 4: Kentsel Devinim, Enerji ve Çevre
Kentsel alanlarda devinim, çalışma hayatına katılımın, sosyal, kültürel ve politik aktiviteler
ile uğraşmanın, eğitim ve sağlık tesislerine erişmenin temel bir koşuludur. Örneğin yol şebekesi gibi fiziksel altyapı, örneğin bisiklet / yürüyüş gibi vasıta dışı şekiller, güç ve iletişim
tesislerinin hepsi, kentsel devinimi geliştirir. Artan devinim, insanları insanlara bağlamaya
yarar, malları pazarlara, çalışanları işlere, aileleri hizmetlere ve kırsal alanlardaki yoksulları
kent merkezlerine olmak üzere toplumsal ve ekonomik bağlantılar sağlar. Bu bağlanabilirlik sureci, ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde ve yoksulluğun azaltılmasında
elzemdir. Pek çok gelişmekte olan ülkede, (daha) temiz yakıtlar, entegre metrobüs, hafif
raylı ve (sağlam) motorsuz ulaşım sistemleri (diğerleri arasında, bisiklet ve yürüyüş), mevcut gelecekteki senaryodur.
Diğer taraftan, son teknolojiler, Kentsel devinim için başlıca enerji kaynağı olarak E-mobiliteyi, hidrojenli arabaların kullanımını, yakıt hücreleri ile yenilenebilir enerjilerin kullanımını içermektedir.
21. Yüzyılda Sürdürülebilir Kentsel Devinim ile;
• Yoksul şehirler, refah gelişim olasılıklarını arttırmak üzere daha fazlasını başarmak
amacıyla toplu ulaşım sistemlerini nasıl benimseyebilir?
• Ara toplu taşıma sistemleri, sürdürülebilir ve güvenli kentsel ulaşım sistemlerine
nasıl dahil edilebilir?
• Şehirler ulaşım planlamasını nasıl bütünlemişlerdir?
• Mevcut “iyi” kavramları ve fikirleri, sürdürülebilir bir gelecek gerçekliğine aktarmak
üzere ne tip kuruluş ve kapasitelere gereksinim vardır.
• Ne tip kuruluş ve kapasitelerin güçlendirilmesi gerekecektir?

DÜNYA KENTSEL FORMU/ Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı
“Daha İyi Bir Kent Geleceği İçin Stratejik Ulusal İttifaklar Kurulması”
Şehir ve kasabaların büyümesini desteklemeye yönelik dünyanın çeşitli yerlerinde mev-

cut kentleşme surecine rehberlik etme şeklindeki zor görev, aşağıdaki referans noktaları
göz önünde bulundurularak, bunların belirli herhangi bir ulusal ve yerel durumda mevcut geçerli eğilimlerin anlaşılmasına yardımcı olması gerekmektedir:

c. Kent sakinlerinin daha iyi bir yaşama gereksinim duyduğu yerde etki yaratmak üzere siyasi irade yeterli mi, yoksa yasa ve politikaların güçlendirilmesi mi gerekiyor?
d. Dünya şehirlerine daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ulusal bir bağlamda ne tür
stratejik ittifaklar kurulabilir. Hangi düzeyde?
e. Bu (tepeden aşağı yaklaşım veya aşağıdan yukarıya) süreçlerde değişimin dinamikleri kimlerdir ve gereksinim duyulan değişimin meydana getirilmesinde merkezi
hükumetin maddi katkısı nedir?
f. Değişim nasıl tasarlanıyor, baskı altında mı hatırlatılıyor, yoksa gıyaben mi oluyor?
g. Bu süreçte gerek duyulan ademi merkeziyetçilik derecesi nedir, bunun işe yaraması
için ulusal düzeyde mevcut kaynaklar nelerdir?
h. Bu çabada merkezi hükumetler için beklenen getiri nedir?
i. Habitat III Konferansının, insan yerleşimleri programından kent gündemine bir
geçişe damgasını vuracağı dikkate alındığında, merkezi hükumetlerin bakan ve
temsilcileri, geçtiğimiz 10 yıllık surede Habitat Gündeminin ve MDG’lerin (bin yıl
kalkınma hedefleri) uygulanmasında elde edilen ilerlemenin, tüm dünyadaki kent
yoksulunun yaşam koşullarının iyileştirilmesine etkili biçimde katkıda bulunmasını
sağlama konusundaki rollerini nasıl anlıyorlar?
j. İstanbul + 5 Konferansından beri kentsel meselelerin ele alınmasındaki noksanların
ortadan kaldırılması ve aşılması için farklı ülkelerde hangi önlem ve politikalar devreye sokulmuştur?

DÜNYA KENTSEL FORMU/ Belediye Başkanları Yuvarlak Masa
Toplantısı
Yerel Liderlik ve Şehirlerin Geleceği:
Belediye başkanları ve siyasi liderler, kent liderliğinde kritik bir rol oynamaktadır, ancak,
ilerleme kaydedebilmeleri için sivil toplumda diğer liderler ile birlikte etkili bicimde çalışmaları gerekmektedir. Kent liderliğinin değişen doğası hakkında yeni düşünceleri harekete geçirmesi amaçlanmaktadır. Kolaylaştırıcı liderlik stillerinin ve sınırlar aşan liderlik
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b. Daha iyi bir kent geleceği için sürdürülebilir olmayan kentleşme modellerinden
caydırmak üzere ne türden önleyici tedbirler vardır?
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a. Gerçek zorluklar nelerdir ve kentsel gelişmenin desteklenmesi için çeşitli ülkelerde
merkezi hükümet ve bakanlar icin hangi mekanizmalar mevcuttur?

yaklaşımlarının, kent yönetiminde giderek daha önemli hale geldiğini vurgulamaktadır.

DÜNYA KENTSEL FORMU/ Ticaret Yuvarlak Masa Toplantısı
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Kentlerin Geleceği, Değişimin Dinamikleri:
Özel sektör, toplumsal hedefler ile şirket performansını uzlaştıran işletmeleri destekleme
sorumluluğundadır. Soru şu ki, şirketler toplumda nasıl, aynı zamanda kendi işletmeleri
için bir değer olan daha çok değer yaratabilir? Şirketler nasıl, şehirlerde, toplum için en
büyük değeri ve en yüksek işletme değerini verecek bicimde temel paydaşlar ile işbirliği
halinde çalışabilirler?

6. DÜNYA KENTSEL FORMU
KENTLE İLGİLİ YENİ ÖNERİLER VE KENTSEL TASARIM
1. Genç İşsizliği, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk: Genellikle gençler tüm büyük kentlerde bir sorun olarak algılanıyor, o nedenle gençlere yüklenen etkiyi değiştirmek
adına Youthful Cities Projesi uygulanmaya başlandı. Seçilen 20 metropol şehirde
yaşayan gençlerin aktif katılımıyla kentlerini daha yaşanabilir hale getirmeleri adına
proje uygulanmaya başlandı. http://www.youthfulcities.com/
2. Merkezi hükumetler, gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi işini yerel otoritelere
bırakmalıdır. Ana bileşenler; insanların ortak olarak aktivite yapabilecekleri alanların
yaygınlaştırılması, altyapı tesislerinin kurulması, yukarıda bahsedilen vergi sisteminin oturtulması ve gecekondu bölgelerinde yaşayanların kapasitelerin geliştirilip,
güçlendirilmesidir. Cevap sokaklarda değil uygulanan politikalardadır.
3. Kentsel tasarım simülasyonu: Gençlerin ve Çocukların Kentsel Planlama Seslerinin
Duyulması için Neler Yapılabilir? Bu bölümde İsveç’in yürüttüğü 2 projeden örnekler sunulmuştur. Projelerden bir tanesi Minecraft adında bir projedir. Proje kapsamında belirlenen gençler, bilgisayar ortamında hazırlanan bir program yardımı
ile belirlenen alan içerisinde istedikleri binayı veya aktivite alanını ekleyebiliyorlar.
Proje sonunda bol bol meydan, yeşil alan, gençler için sosyalleşme alanları ve farklı
kültürden kadınların buluşacağı bir alan eklenmiştir.
4. Fakir alanlarda yaşayan kişiler de diğer insanlar gibi şehrin tüm imkanlarından ve
kaynaklarından yararlanma, o şehirde ikamet etme ve şehri şekillendirme hakkına sahiptirler. Hükumetlerin uyguladıkları politikalar çoğunlukla kamusal alanların
özelleştirilmesi yönünde, bu da özel mülkiyet sorununu doğurmaktadır. Devlet, temel hak ve özgürlükler dahilinde kanun maddesi olarak belirlenecek ve ortak sahip

6. Cinsiyet ve Kadın Yuvarlak Masa Toplantısı: Cinsiyet kavramı, aslında son zamanlarda çok fazla suistimal edilen bir kavram olmuştur. Kadınların fiziksel engelleri yok
etmeleri için ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının yanı sıra, bir uyum politikası
(cohesion policy) geliştirilmesi gerekmektedir. 7

Sonuç
Dünya üzerinde var olan kentlerin refah düzeyini arttırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak
ve geleceğimizi şekillendirebilmek amacıyla toplumun pek çok kesimini bir araya getirmek ve ortak sorunlarına dair tartışmalar, öğrenme süreçleri ve pratikler geliştirmek amacıyla toplanan Dünya Kentsel Forumu dünyanın 100’e yakın ülkesinden akademisyenleri,
yerel ve ulusal yöneticileri, STK’ları, enstitüleri bir araya getirmektedir.
Forum’un en önemli işlevi, özellikle kentlerimizin 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı sorunları, bütüncül bir yaklaşımla ele almasıdır. Kentlerin günümüzde yaşadığı ve gelecekte
karşılaşması muhtemel sorunların her düzeyden katılımcıyla serbest tartışma ortamında
dile getirilmesidir. Çok farklı kesimden ve uzmanlık alanlarından insanların bir araya gelip kentlerin geleceğini tartışması bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması başlı başına
önemlidir. Bu nedenle forumdan çıkan sonuçlar kent üzerine yapılacak tartışmalarda yol
gösterici olabilir.
Bu tarz uluslararası organizasyonların akademik tartışmalarda ve kentsel mekânın dönüşümünde etkileri zamanla görülebilir. Bu toplantılar, sorunları kavramsal bir çerçeveye
oturtmak ve konunun uzmanlarını tartışmaya çekmek açısından son derece yararlıdır.
Dünya kentsel forumunda dile getirilen ve tartışılan konular, başta habitat olmak üzere uluslararası oluşumların da gündeminde olan konulardır. Kentsel forum, meseleleri
kentsel mekânla sınırlandırdığı için önemlidir. Bu nedenle forum sonuçlarının Türkiye’deki akademisyenlerin giderek daha çok ilgisini çekeceği bir öngörü olarak dile getirilebilir.
Bununla birlikte yerel yönetim düzeyinde Türkiye’nin foruma ilgisinin yeterli düzeyde
olduğu iddia edilemez. Yönetici düzeyinde sadece İstanbul ve Konya belediyelerinden
katılımın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ancak kentleşme tecrübeleri farklı bu iki kentin
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5. 21. Yüzyılın Yaşanabilir Şehirleri için Genç Fikirler Projesi: Prag şehrinin ortak kullanım alanlarının nasıl yaşanabilir olması gerektiği ile ilgili gerçekleştirilen bir yarışma
ile başlatılmış bir projedir. Projeye 255 genç mimar katılmış ve bunların %9’u kabul
edilmiştir. Proje sonunda kabul edilen projeler Prag/NY şehrinin belli noktalarında uygulanmış ve proje sonunda gençlerin %75 katılım gösterdiği, konferansların,
kentsel oyunların, çizim atölyelerinin yarışmaya katılan tüm projelerin sergilendiği
sergi alanının da yer aldığı bir festival de düzenlenmiştir.
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olunacak araziler oluşturmalıdır.

belediye başkanı düzeyinde katılımı ve diğer kentlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları,
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kentsel sorunların çözümü açısından önemli olarak değerlendirilmelidir.

Altıncı Dünya Kentsel Forumunda İstanbul ve Konya büyükşehir belediyelerinin varlığı,
Türkiye’nin uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği çalışmalar acısından ayrıca bir önem taşımaktadır. Toplantılarda ilk defa Türkçe tercüme yapılmış, Türkiye bürokrasi ve iş dünyasının bazı önde gelen isimleri toplantılara eşlik etmişlerdir.
Sürdürülebilir kentleşme konusunda, yerel yönetimlerin deneyim ve uygulamalarından
daha etkin yararlanılması konusunun öneminin altını çizen İBB Başkanı Kadir Topbaş,
UNACLA Başkanı olarak bu hedefini 6. Dünya Kentsel Forumu aracılığı ile ifade ederek,
İstanbul’un 2016’da gerçekleşecek HABITAT III’e ev sahipliği yapmayı hedeflediğini belirtmiştir.
Forumların en kayda değer kazanımlarından biri de gelişmiş ülkelerden daha sorunlu
ülkelere bilgi ve tecrübe akışının gerçekleşmesidir. Bu açıdan Dünya Kentsel Forumu’nda
tartışılan konuların hem akademik hem de yönetimsel düzeyde etkileri olmaktadır.
Türkiye son yıllarda baş döndürücü bir kentleşme ve kentsel dönüşüm süreci yaşıyor.
Kentleşme süreci sancılı bir süreçtir. Ülke olarak bu alanda pek çok sorunun yeni yeni farkına varıyoruz. Bu sürecin, siyasi, ekonomi, sosyal ve kültürel boyutları çok geç olmadan
yeniden tanımlanıp tartışılmak durumundadır. Dünya Kentsel Forumu’nun; yerel yöneticilerimiz, merkezi hükumet ve konunun uzmanı akademisyenler için çok değerli sonuçlar ortaya koyduğu ortadadır. Bu nedenle forum, konunun paydaşlarının ve bu alandaki
uzman ve akademisyenlerin daha çok ilgisini hak etmektedir.
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Türkiye’de
Sosyal Belediyeciliğin Geleceği

Giriş
Sosyal devlet kavramı, daha çok Avrupa menşeli bir olgudur, teorik ve pratik anlamda Batı’da üretilmiştir. Modernleşmenin savurduğu, aidiyet krizine sürüklediği birey ile sistem
arasında bir tampon mekanizma görevi üstlenmiş, bu karşılıklı ilişkiyi yumuşatarak yeniden kuran bir boyut üstlenmiştir. Ancak modernist referansların ve etnosentrik bakış açısının ötesine geçerek, sosyal devlet olgusuna daha kapsamlı bir şekilde yaklaştığımızda,
İslam öğretisinin temel motiflerinden biri olarak vakıf olgusunun ve bunun kristalleşmiş
halini oluşturan Osmanlı medeniyetinin, tarihin gelmiş geçmiş en büyük sosyal devleti
olduğu iddia edebiliriz. Din, dil, ırk, etnik ayrım gözetilmeksizin Osmanlı medeniyetinin
dört bir yanı insanların bütün ihtiyacını gözeten muazzam bir özenin yansıması olan vakıflarla donatılmıştır. Batı rasyonelliği ile standardize edilen, kurum ve kurallar tarafından
sıkı bir denetime tabii tutulan sosyal politikalar, doğuda farklı bir tinsel yoğunluğun, gelenek ve kültürden gelen doğal bir denetim mekanizmasının şemsiyesi altında serpilmiş,
bireyler tarafından içselleştirilmiş bir sistem olarak yüzlerce yıl varlık göstermiştir. Türkiye
modernleşmesi bu kadim mirasa arkasını döndüğü gibi batılı anlamda da yeni ve gelişmiş bir yapı kuramamıştır. Sosyal politikalar merkez-yerel çatışması altında ezilmiş, belediyecilik daha çok kentlerin fiziksel problemlerin çözüm üreten bir yapı olarak kabul
görmüştür. 1970’lerden itibaren devletin egemen konumunu devretmesi tartışmaları
ile birlikte dünyada yerelleşme önemli bir kavram olarak kabul edilmiş, yerel yönetimler
sosyal politikaları uygulama ve yeniden paylaşım ilkesini hayata geçirmede en avantajlı
birimler olarak kabul görmüştür. Türkiye’de ise sosyal belediyecilik anlamında en önemli
sıçramanın Refah Partisi döneminde gerçekleştiğini kabul etmek gerekiyor, ki bu yaklaşım partinin başarısını etkileyen en önemli sebeplerden biri olmuştur. Türkiye’de sosyal
belediyecilik uygulamalarının önündeki hukuksal ve ideolojik kısıtlar 2002’den sonra gerçekleştirilen reformlarla aşamalı olarak temizlenmiş, sosyal belediyeciliğin önü açılmıştır.
Bu dönemde geleneksel egemen devlet algısı yerine, yerel unsurları güçlendirerek, iktidarını yerel yapılarla paylaşan, efendi değil hizmetkar bir devlet dili kurulabilmiştir.
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Sosyal Devletin Gelişimi
Sosyal devletin kökenleri 19. yüzyıl ortalarında İngiltere’de temel eğitimi sağlamakla ilgili
yasal düzenlemelere ve Bismarck dönemi Almanya’sına kadar götürmek mümkün olsa da
(Alp, 2009: 266) asıl yükselişini yaratan zeminin 1929 buhranı, I. ve II. Dünya Savaşı gibi büyük tarihsel travmalardan sonra toplumsal eşitsizliklerin tahripkâr doğasını dengelemeye
yönelik, kapitalist sistemi ehllileştirme ve denetleme tasavvuru olarak okumak gerekir.
Devlet bölüşüm konusundaki adaletsizliği azaltmak ve toplumun dezavantajlı kesimlerine kaynak aktararak, eşitsizlikleri dengeleme rolüyle devreye girer. Modernitenin yıkıcılığı,
bireyselciliği, ayrıştırıcılığını törpülemek adına bir çeşit yeniden bölüşüm gerçekleştirilir.
Sosyal devlet moderniteye özgü bir kavram olduğu için, onun referansı olarak çoğunlukla refah devletinin kurumsallaştığı Batı Avrupa ülkeleri gösterilir. 1930’larda Almanya,
Fransa, İngiltere, Belçika ve İsveç’te farklı sosyal demokrasi uygulamaları hayata geçmiştir.
Modernist izleğin bize sunduğu temel referanslar ve kavramlar dünyasından bir adım
uzaklaşarak daha bütüncül ve tarihsel bir algı ile toplumların işleyiş biçimine baktığımızda, dünya tarihinin en büyük sosyal devletini vakıf sistemi vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun kurduğunu söyleyebiliriz. Vakıf; “Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli
şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk,
para” anlamına gelmektedir (tdk.gov.tr). İslam toplumlarında çok temel bir rol üstlenen
vakıflar Osmanlı sosyal sisteminin merkezini oluşturmuş, bir mülkün tüm gelirinin ebediyete kadar insanların faydasına kullanılmasını sağlamıştır. En temel husus yardım alanın
rencide edilmemesi, insan haysiyetinin korunmasıdır. Vakıf müessesesi yardımı kişisel
olmaktan çıkararak tüzel kişiliğe bağlamakta ve yardımı İslami usullere uygun hale getirmektedir (Gözübenli, ty). Vakıf kurmak zorunlu değildir bu yönü onu modern sosyal
devlet anlayışından farklı kılmaktadır, ancak zorunluluğa gerek duyulmaksızın Osmanlı’da vakıf müessesesi gelişiminin doruğuna varmış, kapsam, miktar ve çeşit bakımından
çok geniş bir alana yayılmıştır. Sosyal adalet, fırsat eşitliği, dengeli gelir, servet dağılımı
teminini büyük ölçüde vakıflar sağlamıştır (Doğan, 2006: 10). İslam anlayışına göre Vakıf
malının korunması, şahsi mülkün korunmasından çok daha önceliklidir. Vakıf malı yemek
yetim malı ve devlet malını yemek en büyük günahlardan biri kabul edilmiştir, bu anlayış
toplumun her hücresine yerleşmiş dolayısıyla da her türü denetimden azade bir şekilde
bir çeşit öz kontrol mekanizması yaratmıştır. Din, dil, renk, ırk gözetilmeksizin Osmanlı’nın
en ücra köşelerine kadar vakıflar aracılığıyla kurulan bu sosyal dayanışma ağı genişlemiştir. Osmanlı vakıfları o kadar itibarlı müesseselerdir ki imkân bakımından toplumun
en alt ya da en üst seviyesinde bulunanlar dahi bu anlayışı paylaşmaktadır. Nitekim iki
göz odalı bir evi bulunan yaşlı bir kadın bile evinin bir odasını vakfederek bu anlayışa
iştirak etmiştir (Kazıcı, 2004: 559). Vakıflar insanın ve evrenin tüm ihtiyaçları düşünülerek
kurulmuştu ve muazzam bir özen aksettiriyordu. Örneğin Fakir, dul, öksüz ve borçlulara

Modernleşme kendi yarattığı buhranlara çözüm olarak sosyal devlet geleneğini kurumsallaştırdı. Batı geleneği daha bireysel ve ödev ahlakı üzerinden üretilen bir sistem kurduğu için sosyal devlet bu yapıyla uyum içinde yeniden üretildi. Bizim kültürümüz özsel
olarak, ve özel bir denetime gerek duyulmaksızın kendi toplumsal dinamikleri içinde hayırseverlik üzerinden işleyen doğal ve çok boyutlu bir sistem kurmuştu. Türkiye modernleşmesi ile birlikte geleneksel olan lanetlendi ve bu topraklarda kendi mizacına yabancı
bir toplumsal ülkü gerçekleştirilmeye çalışıldı. Kendi zenginliğimizi dikkate alan, onu derinleştiren bir tahayyül kurmak yerine, Batı kültürünün kendi özgün koşullarının ürettiği
yapılar bu topraklar üzerinde tesis edilmeye çalışıldı. Bu bakış açısı vakıflara yaklaşımda da
kendini göstermiştir. Cumhuriyet sürecine geçişle birlikte vakıf müessesesi yeni toplumsal yapıya uyumlu kılınmaya çalışılmış, büyük bölümü tasfiye edilmiştir. Toplumda sadece
dini özellikleri ile hizmet vermeye devam edebilmişlerdir. 1924-35 yılları arasında Vakıf
yerleri ile yapılan bir çok düzenleme ile vakıflar tasfiye edilmiş, kamu hizmetlerindeki payı
iyice küçültülmüş, Osmanlı’da vakıflar tarafından yürütülen bir çok sosyal hizmet son derece merkezi bir kurumsallaşması olan cumhuriyet kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir
(Ertem, 2011: 53). Denebilir ki Osmanlı sosyal sisteminin çok merkezli, çok katmanlı, heterojen ve tekillikler üzerinden bütüncül bir dünya tasavvuru aksettiren, esnek dayanışma
sistemi, merkezci, hantal, bürokratik bir gelenek tarafından tasfiye edilmiş, güdükleştirilmiş, içeriği boşaltılmıştır. Öyle ki Türkiye’de “sosyal devlet” kavramı ancak 1961 Anayasası
ile gündeme gelebilmiştir, 1921 Anayasası’nda sosyal devlet ve haklar üzerine neredeyse
hiçbir şey yoktur. Çalışma hayatını düzenleme bağlamında çok kısıtlı bir takım tedbirler
ancak 1936’daki İş Kanunu ile söz konusu olabilmiştir. (Beki, 2009: 20). Söz konusu iş kanunundaki örneğin çocukları himaye eden kimi hükümler, II. Dünya Savaşı döneminin
olağanüstü koşulları bahane edilerek bertaraf edilmiştir, 1946 yılında çocukların çok ağır
işlerde çalıştırılabildiğini ve işgücünün %30’unu oluşturuyoruz (Kumral, 2011: 67). Türkiye
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para yardımı yapmak; halka meyve ve sebze dağıtmak, çalışamayacak derecede yaşlanan
kayıkçı ve hamalların bakımını sağlamak, çocukların emzirilmesini sağlamak, evlenecek
genç kızlara çeyiz hazırlamak, kase ve bardak gibi kap kacak kıran hizmetçileri, efendilerinin azarlamalarından korumak; kuşlara yem vermek, çocuklara oyuncak almak, yolcuların
ihtiyaçlarını karşılamak, yetimleri büyütmek, talebelere burs, kalacak yer temin etmek,
işsizlere iş bulmak, çırak yetiştirmek, müflis ve borçlulara yardımcı olmak, bekârları evlendirmek, hayvanları himaye etmek; cadde ve sokakların temiz tutulmasını sağlamak,
sokaklara atılan tükürük ve benzeri maddelerin üzerine kül döktürmek gayesiyle görevliler tayin etmek amacıyla çeşitli vakıflar kurulmuştu. (Türkoğlu, 2012). Osmanlı’da kamusal
hizmetlerin bir bölümü vakıflar tarafından yürütülüyordu. Hastaneler vakıflara bağlanıyor,
doktorlar ücretlerini buradan alıyordu. Öğretim müesseseleri vakıflara bağlı idi, medreseyi kuranlar sadece bir bina yapıp bırakmıyor, vakıflar okulun ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyordu (Kazıcı, 2004: 561).

cumhuriyeti ile gelenekten gelen himaye, koruma, dayanışma ve denetim mekanizmaları tarumar edilmiş ve yerine Avrupa’nın kurumsallaşması ile karşılaştırılabilecek yeni neredeyse hiçbir şey konulamamıştır.
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Türkiye’de Merkez Yerel İlişkisi
Türkiye devleti egemenliğin tek merkezde toplandığı, üniter ve merkezci bir gelenek inşa
etmiştir. Türkiye’de devlette yıllardır kök salmış “yenileşmeye kapalı bir zihniyet”in temsilcisi atanmış yapılar, belediyelerle ilişkiye “egemenliği karşı tarafa kaptırmak” kaygısıyla
yaklaşmış ve kendi varlıklarıyla bağdaştırdıkları “ulusal çıkarlar” için yerel yönetimleri tehdit olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla böyle bir zihniyetin uzantısı olarak merkez ve yerelin
karşıt konumda iki cepheye dönüşmüştür. Özellikle 1960’lardaki demokratikleşme çabalarına dek katı devletçi anlayışın belirleniminde bir reform geleneği etkisini sürdürmüştür. Bu dönemde yerel yönetimler merkezin bir parçası olarak tanımlanıyor, ayrı bir varlık
göstermelerine olanak tanınmıyordu. Cumhuriyet kadrolarının genel yaklaşımı yerel unsurların güçlenmesinin sistem için tehdit yaratabileceği varsayımına dayanıyordu. Yeni
kurulan bir sistemin bekasını sağlamaya yönelik bu aşırı korumacı ve otoriter edim yerelin
merkez karşısında egemenliği kısıtlayıcı bir unsur olarak varlığını meşru göremezdi. 19231945 yılları arasında merkezin vesayeti altında olsa da görece geniş yetkilerle donatılan
belediyeler, kaynak yetersizliği nedeniyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmede
yetersiz kalmışlardır. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra ise belediyeler ve il özel
idareleri tarafından yürütülen pek çok görev merkezileşmiştir. Bu dönemde belediyelerin hizmet alanının en çok tırpanlanan yönü sosyal belediyecilik olmuştur. Eğitim, sağlık,
sosyal yardım, sosyal hizmetler gibi belediyelerin sosyo-kültürel işlevleri tamamen daraltılmış, onun yerine şehirciliğin kentsel alt yapı gibi fiziksel sorunlarıyla meşgul olmalarına
olanak sağlayan bir zemin yaratılmıştır. (Ersöz, 2007: 139). Ancak 60’lardan sonra merkez
yerel ilişkilerinde özerklik, yerele güç kazandırılması gibi kavramlar tartışma dünyasında
yer bulmuş örneğin 1963’de yapılan yasal değişikliklerle merkezi yönetimin yerel yönetim organlarını görevden alabilme yetkisine son verilmiştir. Ayrıca belediye başkanının
doğrudan halkoyuyla seçilmesine ve belediye meclisi karşısındaki konumunu güçlendirmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. (Arıkboğat, 2007: 45).
Yerele yönelik bu daha esnek yaklaşım hem dünyadaki gelişmelerden, hem de Türkiye’deki toplumsal yaşamın dönüşümünden ve yeni dinamiklerin gelişiminden kaynaklanıyordu. 1970’lerden itibaren dünyanın değişen dengeleri ile birlikte “ülke sınırları içinde
ekonomiye, kültüre, kişilerin özel hayatına yoğun ve doğrudan müdahalede bulunan bir
devlet yerine; kurumsal ve yasal altyapı düzenlemesi yapan, sivil toplum taleplerine göre
yenilenen bir devlet anlayışı” ön plana çıkmıştır (Ener ve Demircan, 2008: 60). Devlet mutlak egemenliğini devrederek, sınırlı bir egemenlik içinde standartlaştırıcı ve istikrar sağ-

1990’lardan itibaren “yeniden paylaşım” olgusunu yerel yönetimin başlıca ilkelerinden
biri olarak kabul edilmeye başladığını söyleyebiliriz. Bir yerel yönetim sürecinde yeniden
paylaşım ekonomik kaynakları eskisinden farklı bir şekilde insanların arasında yeniden
pay etmek anlamına gelmektedir (Yörükoğlu, 2008: 67). Yerel yönetimlerin ve dolayısıyla
“sosyal belediyecilik” alanlarının geliştirilmesiyle sosyal konut, yoksulluk, sosyal yardım,
sosyal hizmetler, istihdam gibi alanlarda politikaların hayata geçirilmesi; yoksulluğun
giderilmesi; sağlık, eğitim ve çevrenin korunması, engellilere yönelik politikalar gibi çalışmalar yapılması mümkün olabilecektir. Bu sayede yerel yönetimler özellikle büyük
kentlerde derinleşen yoksulluk, yoksunluk, göç gibi sorunların çözümünde aktif bir işlev
edinecektir. Ayrıca yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin yüksek oranda seyrettiği
göz önüne alınacak olursa özellikle dezavantajlı gruplara yönelik politikalar üretilirken, bu
kişilerin de çözüm sürecinin içinde yer alabilmesini sağlayacak alanları oluşturmak yine
sosyal belediyecilik anlayışı ile mümkündür.
Seyyar’a göre yerel siyasetin temel sosyal politika görevleri şunlardır: Koruyucu entegreli
(bütüncül) sosyal politikalar, kişisel sorumluluğu geliştiren aktif sosyal yardım politikaları
üretmek ve yöre insanının dikey ve yatay sosyal entegrasyonu sağlamak. Yerel sosyal politikalar uygulanması sırasında oluşabilecek riskleri sübvanse edecek, önleyici koruyucu bir
bütünlük içinde uygulanmalıdır. Yöre insanının yerel yönetim ile bütünleşmesini sağlayacak uygulamaları barındıran dikey entegrasyon ve kent halkı ve dezavantajlı grupların
toplumla kaynaşmasını sağlayan yatay entegrasyon politikaları yeniden paylaşım mekanizmasının bir başka ayağıdır. Ayrıca yerel yönetimin belirli periyodlarda gerçekleştirdiği
nakdi sosyal yardımlar ve istihdam projeleri ise sacayağının son bileşenidir (Seyyar, 2008:
34-36). Merkezi ve sosyal politikalar ile yerel olanların hedefleri ile çoğu zaman paralellik
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layıcı bir unsura dönüşmüştür (Parlak, 2003: 60). Küreselleşme süreci modernist ulusalcılığın katı, esnemeyen, homojen ve merkeziyetçi yapısını kırarak, otoriteyi yerel unsurlara
ve toplumun çeşitli parçalarına dağıtarak, yerel eğilimleri güçlendirmiştir. Bunun yanında
Türkiye’de 1950’lerle birlikte kentleşme süreci hızlanmaya başlamış, bu durum kentlere
göç, gelir eşitsizliği, yoksunluklar gibi toplumsal olguları ön plana çıkarmış 1990’larla birlikte bu uygulama ivme kazanmış, belediyeler sosyal hizmet merkezli politikalara daha
çok önem vermeye başlamıştır (Pektaş, 2010: 12). Bu bağlamda özellikle Refah Partisi’nin
belediyecilik anlayışının uzun süre yüksek kurumların gölgesi altında kalan belediyecilik
yaklaşımında bir kırılma yarattığını söyleyebiliriz. Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışı
sistemli bir şekilde Refah Partisi’yle hayata geçmiştir. Kent ölçeğinde dezavantajlı kesimlere ulaşarak bu gruplara yönelik planlı ve programlı politikalar üretmiştir. Belediyecilik
sadece kentin görünen yönü ile ilgili bir faaliyet olmaktan çıkarılmış, yerel halkın yaşam
standardını yükseltmek, sosyal eşitliği sağlamak gibi hedefler de politikaya dahil edilmiştir. Bu kırılma ancak 2002 sonrasında gerçekleştirilen reformlarla yasal statü kazanabilmiştir.
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taşısa da, merkez bu uygulamaların çoğunlukla kanuni, yerel ise daha çok pratik boyutunu işlevsel kılmaktadır. Yerel idareler ayrıca merkezi sosyal politikaların yetersiz kaldığı
noktada tamamlayıcı bir fonksiyon içermekte ve toplumda var olan dinamikleri harekete
geçirebilecek potansiyeli barındırmaktadır. Bütün bu olgular değerlendirildiğinde ortaya
çıkan sonuç yerel yönetimlerin “yeniden paylaşım”a dayalı bileşkesinin toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlikleri perdelemek açısından önemli bir fonksiyon üstlendiğidir.

2000’li Yıllarda Sosyal Belediyecilik Alanındaki Gelişmeler
2000’li yıllar yerel yönetim anlayışında önemli bir kırılma yaratmış, geleneksel merkezci
anlayışı yerini aşamalı olarak yereli güçlendirildiği ve “adem-i merkeziyetçi” ilkelere göre
yeniden örgütlendiği bir modele bırakmıştır. Yerel yönetimler olabildiğince özerk ve demokratik, katılımcı, şeffaf ve sorumlu kılınmıştır. Sosyal belediyeciliği doğrudan etkileyen
temel unsurlardan birisi olan yerel yönetimlerde mali kaynak görev ilişkisi uluslararası
standartlar gözetilerek yeniden tanzim edilmesidir. Bir belediyenin kendi mali kaynaklarını yaratma ve kullanma koşuluna sahip olması merkezi yönetimlerce kendisine tahsis
edilen görevleri uygulamada son derece pratik bir fonksiyonu bulunmaktadır. Yani yerel
yönetimlerin hizmetlerini yerine getirebilmeleri için de yatırımlarının gerekli kıldığı harcamayı yapabilecekleri mali kaynaklara sahip olmaları gerekir. Aksi halde “ya yerel idareye
hizmet yüklememek ya da yerel idarelerin varlığına son vererek merkezi idare ile yetinmek gerekecektir” (Nadaroğlu, 2001: 79). Yerel idareler bölgeye olan hakimiyetleri ve yöre
insanı ile olan yakın temasları ve haberleşme olanaklarına sahip olmaları nedeniyle sosyal
öncelikleri belirleme konusunda da merkeze göre daha büyük avantaja sahiptir. Dolayısıyla bölgesine bu kadar hâkim bir yönetim biçimi kendisine ait mali kaynakları kullanarak toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmak ve sosyal adaleti sağlamak konusunda
merkeze göre daha pratik bir işleve sahiptir. Yerel yönetimlerin, sosyal konut, yoksulluk,
sosyal yardım, sosyal hizmetler, istihdam gibi alanlarda kendi olanaklarını kullanarak acil
müdahaleler üretebilmek yerine merkezden yardım ya da onay beklemesi sosyal politikaların uygulanmasında aksamalara sebep olacaktır. Uzun süren bürokratik süreçler
hizmet sunumunda hantal bir işleyiş yaratacak, talepleri karşılanmayan halk mağdur ve
mutsuz olacaktır.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 2008 yılında ise 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun” uygulamaya girmesi bu
bağlamda son derece olumlu gelişmeler yaratmış, yerel üzerinde merkezin vesayeti
hafifletilmiştir. Ekonomik anlamda kendi kaynaklarını yaratabilen güçlü birimler olarak
varlık göstermelerinin önünü açmıştır. Örneğin vergi gelirlerinin düzenlenmesinde değişikliklere gidilmiştir. . Belediyeler tarafından tahsil edilen vergiden kesilen %15’lik özel

2002’den sonra merkezi hükümetin sosyal devletin işleyişi için ayırdığı ödenekler %1000
oranında artmıştır (AK Parti Seçim Beyannamesi, 2014: 46). Yerel yönetimlerin ve dolayısıyla “sosyal belediyecilik” alanlarının geliştirilmesiyle sosyal konut, yoksulluk, sosyal yardım,
sosyal hizmetler, istihdam gibi alanlarda politikaların hayata geçirilmiş; yoksulluğun giderilmesi; sağlık, eğitim ve çevrenin korunması, engellilere yönelik politikalar gibi çalışmalar
yapılması sosyal belediyecilik ilkesine yeni bir boyut kazmıştır. Örneğin Ankara belediyesi,
vatandaşlara ve öğrencilere sabahları çorba dağıtmaktadır (AK Parti Seçim Beyannamesi,
2014: 46). Ankara Belediyesi sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneğini sunmuş, gençlik
merkezleri, çocuk kulüpleri, sokakta çalışan çocuklar için merkez, çocuk koruma ve danışma merkezi, çocuk meclisi, giysi yıkama, eğitim ve dinlenme, yaşlılar ve gençler için bilgi
erişim merkezleri gibi uygulamalarla sosyal belediyeciliğe derinlik kazandırmıştır (Turam
ve Demirel, 2011) Şefkat evleri, engelliler lokali, ticaret merkezi gibi uygulamalarla toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini kucaklayan, insanın maddi ve manevi yönünü kucaklayan bütüncül belediyecilik anlayışı hayata geçirilmiştir. AK Belediyecilik ile belediyecilik
hizmetleri kültürümüze, geleneğimize, tarihimize uygun olarak yeniden üretilmiş, insanların tüm ihtiyaçları gözetilmiştir. Çamaşırhaneler kurulmuş, evinden uzakta yaşayan üniversitede okuyan çocukların giysileri ücretsiz yıkanmıştır. Öğrencilere giyecek ve kırtasiye
yapılmıştır. En önemli gelişme ise sağlık alanında gerçekleşmiştir, evde yaşamak zorunda
kalan vatandaşlara doktor hemşire hasta bakıcı yöneltilmiştir. Yaşlı, yatalak, engelli kendi-
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idare payı kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin bölgelerindeki vergi hasılatınından
belediyelere aktarılan pay %4.1’den %5’e çıkarmıştır. Ayrıca bu %5’in içinde büyükşehir
belediyelerine ayrılan pay kısmı %40’tan %75’e çıkarılmış, geri kalan payın ise havuza gitmesi uygun görülmüştür (Urhan, 2008: 70). Söz konusu kanunlar sadece mali özerkliği
sağlama açısından önemli adımlar atmamış aynı zamanda hizmetlerde yerindelik, etkinlik ve verimlilik, yönetime katılma, hesap verebilirlik, hizmetlerde sonuca ve vatandaşa
odaklılık, yerinden yönetim gibi ilkelerin hayata geçirmiştir (Genç, 2007: 270). Böylece
yerinden yönetimler, özerk, yetki alanları genişlemiş ve yeterli mali kaynaklara sahip bir
şekilde donatılmaya çalışılmıştır. Bu kanunlar yerel yönetimleri sosyal yönetim ve hizmet
anlayışında temel kurumlar olarak tanımlamakta, yerel düzeyde sosyal refahın arttırılması
ve yeniden paylaşım ilkesinin hayata geçirilmesi bağlamında sorumlu kılmaktadır. Bedreddin Kesgin “Türkiye’de yoksulların can simidi olarak yerel sosyal refah” önemine dikkat
çekmektedir. Toplumcu belediyecilik anlayışında deneyim kazanan belediyeler küreselleşmenin etkilerini hisseden dezavantajlı kesimleri korumak için sosyal belediyeciliği ön
plana çıkarmışlardır. Burada amaç nitelikli hizmetlerin yerel yönetim tarafından verilmesi
ile merkezin yükünün hafifletilmesidir. Üretici, kaynak yaratıcı, birlikçi, çalışanını koruyan
belediye gibi yaklaşımlar hayata geçirilmiştir. Konut alanından halk pazarlarına, tanzim
satış yerlerine, mesleki eğitim ve kültür merkezlerine kadar pek çok öncü uygulama gerçekleştirilmiştir (Kesgin, 2012: 174).
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ne bakamayan insanlara evde bakım hizmeti verilmiştir. Hasta yaşlı ve kimsesiz çocuklara
moral ziyaretleri düzenlenmiş, sorunları çözülmüştür (AK Parti Seçim Beyannamesi, 2014:
47). Kentler, insanın ve onun ihtiyaçlarının merkeze alındığı, ruhu olan canlı mekânlar
olarak tasavvur edilmiştir. Nitekim Şen’e göre de; “Belediyecilik denildiğinde, ilgili yaşam
alanının fizikî dokusu, sosyal dokusu ve kültürel dokusu bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Fizikî hizmetler ile sosyal ve kültürel hizmetler tek bir hizmetmiş gibi görülmeli, bir bütün
içerisinde birbirlerini tamamlayan parçalar olarak algılanmalıdırlar” (Şen, 2007). Dolayısıyla sosyal politikalar ve yerel yönetim anlayışı bütünlük içinde ilerlemelidir. Bu sayede
yerel yönetimler yoksulluk, işsizlik gibi derinleşen sorunlara anında müdahalede bulabilmektedir. Mali kaynakların elverdiği ölçüde yerel halkın yaşam standardını yükseltmek,
sosyal eşitliği sağlamak ve söz konusu bölgenin altyapısını geliştirmek hedefini güden
sosyal belediyeler bu hedefi gerçekleştirmek için zaman zaman sivil toplum kuruluşları
ile işbirliğine de gidebilmektedir. .

Yükselen Bir Değer Olarak Sosyal Belediyeciliğin Geleceği
Sosyal belediyecilik kentte yaşayan farklı grup ve yapıların tekilliklerini dikkate alan, her
sosyal kümenin kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun politikalar üreten esnek bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Sosyal adalet politikaları çoğulcu perspektife göre yapılandırılmalı, Kent yönetimi teker teker tüm alt grupların sosyal, manevi, ekonomik, kültürel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları belirleyen dinamikleri göz önüne alarak sosyal politika üretmelidir.
Sosyal belediyeciliğin randımanlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ancak kent yöneticileri ve
kentliler arasında karşılıklı etkileşimin olduğu, halkla yatay bir ilişkinin kurulduğu dolayısıyla bölgede yaşayan halkın ihtiyaç ve taleplerinin bilindiği canlı bir ilişki ile mümkündür.
Nitekim yerel yönetimler halkın yerel ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderme potansiyeline
sahiptir. Bu bağlamda sosyal politikalar yerel-merkez gerilimi içinde ezilmemeli, yeniden
dağıtım bu iki unsurun bütünleştiği bir eksende üretilmelidir. Halkla böyle dinamik bir
ilişki kurma potansiyeli taşıyan yerel yönetimler koruyucu ve entegreli sosyal politikaların
oluşturularak yerel sosyal politikaların sürdürülebilirliğini, olası zarar ve risklerin minimalize edilmesini de sağlayacaktır. Sosyal yardımlar yardım alanı pasifleştiren bir mekanizma
içinde değil, aktif bir sorumluluk duygusu içinde konumlandırıldığı, katılımcı kılındığı, kişinin sosyal hayattın dışında kalmadan, sistemle eklemlenmesine olanak sağlayan mekanizmaların inşa edildiği bir yapı içinde daha da anlamlıdır.
Sosyal belediyecilik politikalarının bir bileşeni de kentlinin aidiyetini pekiştirmek olmalıdır. Kentlilerin sosyal, kültürel, manevi ve bedensel ihtiyaçlarını dikkate alan politikaların
hayata geçirilmesi, kentlilere daha iyi ve kaliteli bir yaşam sunacak olanakların yaratılması
kentsel aidiyetin bir parçasıdır. Çağdaş kent yönetimi anlayışı içinde yönetimin tek görevi
yaşanabilir mekânlar üretmek değil, aynı zamanda bireyin kendini güvende hissettiği,

Bir örnek olarak Viyana Belediyesi’ndeki uygulamalara baktığımızda sosyal politikaların
kanunlar tarafından sıkıca denetim altına alındığını görmekteyiz. Viyana Sosyal Refah Kanunu, Federal Özürlüler Kanunu, Viyana Özürlüler Kanunu, Uzun Vadeli Federal Bakım
Yardımları Sözleşmesi, Viyana Uzun Vadeli Bakım Yardımları Sözleşmesi, Viyana Azınlıkları
Koruma Sözleşmesi gibi kanunlar bunlardan bazılarıdır (Bir Sosyal Belediyecilik Örneği Viyana Belediyesi, ty). Katı bir bireyselliğin olduğu böyle bir toplum modelinde geleneksel
dayanışma ilişkilerinin azlığının yarattığı boşluk bir çeşit ödev ahlakı ile doldurulmaktadır.
Bu bağlamda bireyin tüm ihtiyaçlarının rasyonel bir şekilde ele alındığı, sistematik, kurallı
ve son derece gelişkin bir sosyal belediyecilik modeli ile karşılaşmaktayız. Viyana’da sosyal
hizmetler, ailelere-çocuklara, yaşlılara, özürlülere, kriz (maddî ve sosyal sıkıntılar, bağımlılık sorunları, şiddete maruz kalma, evsizlik gibi) durumlarındaki bireylere odaklanmıştır.
Her düzenleme için ayrı bölüm ve birimler kurulmuştur. Örneğin salt çocuk bakımı meselesi ile belediyenin özel bir birimi meşgul olmakta ebeveynlere çeşitli bakım tercihleri
arasında seçim yapma imkânı tanınmaktadır (Bir Sosyal Belediyecilik Örneği Viyana Belediyesi, ty). Ebeveynler isterse çocuklarını belediye tarafından sübvanse edilen gündüz
bakıcı annelere çocuklarını emanet edebilmektedir. Entegrasyon, gençlik hizmetleri, kadınları geliştirme ve kadın meselesi gibi tek tek konuların her biri ayrı departmanlar tarafından takip edilmekte, çok boyutlu ve seçenekli politikalar üretilmektedir. Avrupa’daki
sosyal belediyecilik uygulamalarına baktığımızda, bütüncül bir analize ulaşmak mümkün
değildir, her ülke kendi siyasal bağlamı, tarihi ve geleneğine uygun bir şekilde politika
üretmekte ve uygulamaktadır. Avrupa’daki uygulamalar, sosyal devlet geleneği ve tarihi
şüphesiz önemli bir zenginlik ve ilham kaynağı olmakla birlikte evrensel ve tek bir motif
değildir.
Kendi kültür ve geleneğimize baktığımızda dayanışma ve sosyal fonksiyonların özel bir
denetim ve zorlamaya tabii tutulmaksızın kendiliğinden çok gelişmiş, yoğun ve sistemli
yapı içinde işlediğini görmekteyiz. Bu yaklaşım, İslam’ın yaratılmış olan bütün varlıklara
ilahi olanın bir yansıması olarak büyük bir özenle yaklaşması prensibinin içselleştirilmesinin bir sonucudur şüphesiz. Vahdet ve tevhid ilkesi “nizam-ı alem idealinin temelidir, bu
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refahın adil bölüşümünün gerçekleştiği, temel ihtiyaçların karşılandığı insan odaklı politikalar hayata geçirmektir. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin ivme kazandığı 2000’li yıllara
kadar, bireyle sistem arasındaki ilişkiyi yumuşatan temel mekanizma toplumumuzun doğasında bulunan değer üretim mekanizmaları olmuştur. Zor durumdaki insanla dayanışma geleneği, hayır ahlakı sistem karşısında kırılganlaşan bireye önemli bir dayanma
gücü sağlamıştır. Avrupa ülkeleri içindeki uygulamalara baktığımızda ekonomik krizle
baş etme yöntemi olarak sosyal belediyeciliğin güçlendirildiğini görmekteyiz. Bu yönüyle belediyeler sistemle birey arasındaki ilişkiyi düzenlemekte, bir tampon mekanizma
olarak, ekonomik ve sosyal savrulmadan bireyi korumaktadır, yerel yönetimlerin sosyal
politika içindeki payı sürekli artmaktadır.
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ideal Türk-İslam toplumlarında batılı anlamda bir sınıfsal antagonizmanın oluşmasını engellemiştir. Osmanlı sisteminin temelini adalet ilkesi oluşturmaktadır. Nasıl Aydınlanma
çağından itibaren Batı’da tabiat toplum işleyişinin temeli olarak görüldüyse, İslam toplum
sisteminin temelini de adalet ilkesi oluşturmaktadır. Adaletin bir yönü de sosyal refahtır
ve devletin varlık sebebi halka hizmettir, Osmanlı belgelerinde yer alan iktisadi kararların
gerekçesi olarak “Allah’ın kullarının refahının sağlanması” ibaresi geçmektedir1 (Tabakoğlu, ty). Cumhuriyet modernleşmesi ile birlikte yeni kurulan Türkiye’nin geleneğine arkasını
dönmesi istenmiş, özsel olanla kurduğu bağ zayıflatılmaya çalışılmış, olmadığı bir biçime
girmesi istenmiştir. Sonuç iki açıdan da hüsran olmuştur,: Kültürümüze, derinliğimize, bizi
biz yapan değerlere özgürce sahip çıkmamız engellenmiş, geçmişinden kopuk, yavan,
derinlikten uzak bir yeni model inşa edilmiştir. Avrupa’nın kendi deneyimi ve tarihselliğine uygun olan modernleşme ve uzmanlaşma bu topraklarda sağlıklı bir şekilde kurulamamış, özden uzak zoraki bir şekilcilik ekseninden son derece sığ bir şekilde üretilmiştir.
Pek çok şeyde olduğu gibi sosyal belediyeciliğinde gelecekte önünü açacak olan temel
unsur, bu çelişkinin sağlıklı bir şekilde aşılmasıdır. Türkiye kendinden farklı toplumların
deneyimlerini kendi bakış açısını zenginleştirmek için değerlendirmeli, aynı zamanda asıl
kimliğini oluşturan, yıllarca yabancılaşmaya zorlandığı özsel değerleri komplekssizce sahiplenmelidir. Bu sayede üretilecek olan sosyal politikalar derinlikli, çok boyutlu, çoğulcu
ve bu toprakların ruhuna uygun olacaktır.

Sonuç
Yerel yönetim politikaları içinde bulunulan bağlam, tarihsellik, kültürel ve sosyolojik özgünlük dikkate alınarak inşa edilmelidir. Yerel sosyal politikaların merkezine insan yerleştirilmeli, onun çok boyutlu doğası, ihtiyaçları, varoluşunun taşıdığı zenginlik dikkate
alınmalıdır. Modernizmin olumladığı insan modeli rasyonel insandır, buna rağmen doğu
geleneğinin üretttiği insan modeli mistifiye edilmiştir ve çok boyutludur. Bu bağlamda
yerel yönetimlerin, kendi insanıyla ve çeşitli toplumsal guruplarla dolaysız irtibat kurarak
onun maddi manevi tüm ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı vardır. Sosyal politikaların tek misyonu, bireyin ve toplumsal grupların fiziksel ihtiyaçları karşılamak değil, onu
maddi manevi tüm yönlerini ve ihtiyaçları ile gözeten yaklaşımlar geliştirmektir. Yerel
yönetimler merkezi sosyal politikaların, insana temas eden yönünü temsil etmektedir.
Yerel sosyal politikaların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yerelin güçlenerek, merkezin
vesayetinden kurtulduğu işleyişin bütünleyici bir yaklaşımla koordinasyon ve eşgüdüm
içinde üretildiği bir atmosfere ihtiyaç vardır. 2002 yılından sonra gerçekleştirilen reformlarla yerel yönetimler olabildiğince demokratik ve özerk kılınmış, kendi bölgeleri içinde
acil müdahaleyi gerektirecek durumlarla baş edebilecek yetkilerle donatılmıştır. 2002
1
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Geleceğin Kentlerine Yönelik
Temel Kavramlar ve İlkeler

Dr. Sema Karagüler
¹Yeditepe Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Özet
Yaşamın çok yönlü gelişmesi ile ortaya çıkan yeni gereksinimlerin ve bunlara bağlı yeni
amaçların giderek artması, gerek bireysel gerek kentsel yaşamı da hızla değiştirmektedir.
Doğaldır ki bu değişim kentin fiziksel dokusuna da yansımakta, kent tasarımına yeni kavramlar, yeni ufuklar getirmektedir.
Günümüzde gelecekteki şehirsel yapılaşma ve şehir dokusunun oluşumuna ait sürdürülebilir kentler yeşil kent, ekokent, ekolojik kent, yavaş kent vb. gibi çok çeşitli yaklaşımlar
söz konusudur. Bu yaklaşımlar birbirlerine göre birtakım farklı bakış açıları içermekle birlikte bazı temel değişmez öğeler de taşımaktadır.
Bu yazıda; bilimsel, teknolojik ve sosyal yönlü gelişim ve değişimlere bağlı olarak, kent
kavramı ve kentleşme olgusundaki bugünkü gelinen durum ile yaşanmakta olan sorunlar ortaya konmakta, çözüm arayışlarından söz edilmektedir. Bu bağlamda, kent yaşamında geleceğe dönük yeni ufuklar ve kent tasarımına yansıyan yeni kavramların irdelenmeleri ve değerlendirmeleri yapılarak, geleceğin her yönlü kent tasarım yaklaşımlarında
oluşabilen ortak nitelikler ve ilkeler belirlenmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geleceğin kenti, ekokent, sürdürülebilir kent, kentsel tasarım, yeşil
kent, yeşil bina, yeni şehircilik.
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1. Kentleşmede Bugün Gelinen Durum ve Yaşanan Sorunlar
Bugün gelinen hızlı kentleşme olgusu, kent merkezlerini göğe doğru yükselen çok katlı
yapılara, konut alanlarını da konut kulelerinden oluşan megastrüktürlere dönüştürmektedir. Zemindeki yeşil alanların azalıp giderek yok olduğu, havanın pus, sis ve duman
bulutları ile gökdelenlerin arasında gökyüzünün belli belirsiz bir görünüme büründüğü
bu mega şehirler; “dikey kent”ler olarak dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan hemen
her bölgesinde ortaya çıkmaktadır [1]. Şekil 1’ de yakın tarihte bu yönde hızlı bir gelişme
gösteren ve “Çin’in Yarınının Kenti” olarak adlandırılan Chongqing’in panoramik bir görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 1: Chongqing’in panoramik görüntüsü, Çin [2].
Kentlerin, Chongqing örneğinde olduğu gibi, günümüzde çok yönlü hızlı gelişmelerin
etkisiyle, birçok olumsuzluklar üreten, bir anlamda yaşamın zorlandığı yerleşimlere dönüşmesi aşağıdaki üç temel etkene bağlı olarak açıklanabilir:
• Hızlı nüfus artışı
• Gelişen endüstrileşme ve teknoloji
• Globalleşme

1.1 Hızlı Nüfus Artışı
Kalkınmadaki coğrafi dengesizlik ve alt yapı eksikliğinin oluşturduğu köyden kente göç,
kent nüfuslarını hızla artırmaktadır. “Kent” kavramı artık, nüfus büyüklüğüne yönelik olarak şehrin kademelenmesi sisteminde açıklandığı gibi 45.000-100.000 nüfuslarla değil,
çoğu milyonlu nüfuslar içeren ve giderek büyük kentlere ve metropollere dönüşen yerle-

1.1.1 Gelişen Endüstrileşme ve teknoloji
Bilimsel gelişmelere bağlı olarak artan teknoloji ve büyüyen endüstrileşme, bireysel ve
sosyal yaşamda yeni gereksinmeleri ortaya koydukça, bu gereksinmelere cevap veren
yeni fonksiyonlar oluşmakta ve bu fonksiyonlara ait hizmet sektörü, donatı alanlarını artırarak kent merkezlerini büyütmekte, dolayısıyla çalışma alanları gelişmekte, daha yoğun
bir sosyal yaşam oluşmaktadır. Sonuç olarak, her yöndeki yeniliğe ayak uydurmak için
koşuşan, kendini ve zamanını sürekli yetersiz hisseden bir kent insanı profili gelişmekte,
sonunda da kentli, bu psiko-sosyolojik sıkıntıdan kurtulmak için kentten uzaklaşma isteği içine düşmektedir. Bu sosyo-teknolojik sorunlar yanında, teknolojinin ve endüstrileşmenin gelişmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlı artan enerji gereksiniminin
tükenebilen, havayı, suyu ve toprağı sürekli kirleterek gezegenimizin geleceğini tehdit
eden kaynaklardan sağlanması, kent yaşamlarının sürdürülebilme olanaklarını giderek
yok etmektedir.

1.2 Globalleşme
Çağımızda teknolojik, politik ve ekonomik gelişmelerin sonucu ortaya çıkan globalleşme
olgusu, iletişimi hızla artırmış, kentler, ülkeler ve kıtalararası turizm, ticaret, sanat, spor vb.
her sektörde birliktelik ve ortaklıklar oluşarak, hareketli bir dünya yaşamına girilmiştir. Bu
gelişme, özellikle başkentlerin, büyük kentlerin ve metropollerin dinamiklerini etkileyerek hızlı ve yetişilmez bir yaşam döngüsünün oluşmasına neden olmaktadır. Kent insanı
bu döngü içinde daha kalabalık, gürültülü dolayısıyla da çok yönlü amaçlara ulaşmada
zaman yetersizliği çeken stresli bir yaşam sürmektedir. Bu anlamda hızla globalleşen dünyada binalardan mahallelere, semtlerden kent ve hatta metropollere kadar her mekânın
hızla değiştiği ve bu değişime bağlı olarak da hızla tüketildiği bir süreç yaşanmaktadır.
Globalleşmenin bir ikinci yönü de, inşaat teknolojilerinin ve firmaların dünya çapında
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şimleri hatırlatmaktadır. Bugünün kentlerinin barındırdıkları bu büyük nüfuslar nedeniyle,
kentleri oluşturan komşuluk ünitesi, mahalle ve semt gibi alt birimler de gerek nüfusları
gerekse de kent içindeki sayıları açısından olması gerekenin kat kat üstünde bir gelişme göstermektedir. Dolayısıyla, kent merkezi, toplamda oluşan bu büyük nüfusun gereksinimlerini karşılamakla yükümlü olduğundan, kentsel donatılar nicel olarak artarken,
fonksiyonel çeşitlilikleri de nitel olarak artmaktadır. Bu durum kent merkezinin ve tüm
kent alanının içindeki ulaşım ve yapılaşma yoğunluğunu hızla yükselterek, çevre kirliliği,
doğadan uzaklaşma, enerji harcamasında artma ve hayat pahalılığı gibi çok temel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu arada, çoğunlukla kentsel planlamanın da nüfus
artış hızına yetişememesi kaçak yapılaşmayı artırarak plansız gelişmeyi körüklemektedir.
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hızla yaygınlaşması ile kentlerin birbirlerine benzer, tekdüze gelişmelerine neden olmasıdır. Bunun sonucu olarak da kentler kendilerine özgü yerel niteliklerini kaybetmekte,
kimliksiz dokulara dönüşmektedir.
Yukarıda üç temel nedene bağlı olarak açıklanan söz konusu sorunlar giderek daha da
büyüyerek, kentsel arazi değerlerinin yükselmesine, kentsel yeşil alanların azalmasına,
yüksek rant beklentilerine ve kent çeperlerindeki kenti besleyen ve yaşatan tarım alanları,
ormanlar, su havzaları ve yaban hayatın azalarak yok olmasına neden olmakta; dolayısıyla
bölgedeki iklimsel ve ekolojik denge bozulmakta genelde tüm dünya yaşamı tehlikeye
girmektedir. Artık bugün öyle bir noktaya gelinmiştir ki, gerek doğanın, gerek şehirsel
yaşamın, gerekse de insan sağlığının sürdürülebilir olması için yeni kentsel yerleşim modellerinin, yeni kaynak kullanım stratejilerinin ortaya konması ve bu konuda küresel çapta
ivedi çözümlere gidilmesi gezegenimizin geleceği açısından da elzem görünmektedir.
Sonuç olarak, tüm bu sorunların insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin de yadsınamayacağı açıktır.

2. Çözüm Arayışları ve Kent Yaşamına Yönelik Yeni Ufuklar
Yukarıda sözü edilen kent yaşamında gelişen ve çevreye yansıyan bu olumsuzluklar,
aslında yeni yapılanmalara yönelme açısından olumlu yeniliklere dönüşerek geleceğin
şehirlerinin oluşmasına da bir fırsat olarak görülebilir. Her şeyin değişim halinde olduğu
dünyamızda bu dönüşümlerin de olası ve gerekli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, aşağıda olumlu ve olumsuz yönleriyle, özellikle büyük kentlerde bugün yaşanmakta olan kaotik ortamdan kaçmak üzere ortaya çıkan, yeni yaşam bölgeleri, yerleşim tipleri ve farklı
planlama yaklaşımlarını içeren yeni çözüm arayışlarına yer verilmektedir.

2.1 Kısa Dönemde Çözüm Arayışları
Kentlerde bugün gelinen sorunların mevcut kent yapılaşması içinde gidilen ivedi çözümleri olarak, son dönemde kent içi ve kent çevrelerinde oluşturulan kapalı siteler, kentten
köylere göçler, daha küçük nüfuslu yerleşim birimlerine yönelme gibi arayışlara gidilmektedir.

2.1.1 Kapalı Siteler Oluşturma
Dünyada ve Türkiye’de, büyük nüfuslu ve metropoliten kentlerdeki insanların, yoğun
trafik, gürültü, çevre kirliliği, görüntü kirliliği, yeşil alan ve otopark yetersizliği, toplumsal
tehlike vb. yoğun, sıkışık ve olumsuz yaşam koşullarının zorluğundan kaçıp, sakin, temiz,

2.1.2 Kentten Köye Göçler
Kentten köye göç, kent insanına yukarıda nedenleriyle açıklanan kentsel kaostan kurtulmanın ilk ve temel çözümü gibi görünebilmektedir. Kendine özgü bir eve, bir bahçeye,
makul süreler içinde yorgunluk duymadan işi, çevresi ve evi arasında gidip gelebilme olanağına, doğadan kopmadan katkısız gıdalarla beslenme koşullarına sahip olmayı isteyen
ve bu hakkını kentte bulamayan insan, ancak kırsal yaşamın ağırlıklı olduğu köylere göç
ederek yerleşmek yoluna gitmeyi tercih eder olmuştur. Ne var ki bu çözüm, insanların
ekonomik ve sosyal koşullarının uygunluğuna bağlıdır. Kent hayatının getirdiği alışkanlıklar, iş, sağlık, eğitim vb. gereksinmeler ve bağlantılar, çoğu zaman bu geçişi engelleyecek
boyutlara çıkmaktadır.
Aslında kent ve köy yaşamı arasında niteliksel farklar vardır. Aksi durumda kentlerden
vazgeçmek gibi bir sonuca varılır ki; kentlerin sorunlardan arındırılma çabaları ile insanca
yaşama ulaşma olanakları da yok olur. Bu nedenle, köy hayatının iyi yönlerini olumlu bir
şehir hayatına adapte edebilmeyi amaçlamak yolunda araştırmaları sürdürmek çok daha
anlamlı görünmektedir. Daha sonraki bölümlerde açıklanan yeni kentsel kavramlar ve
yaklaşımların çoğunda; köylerdeki daha ekonomik ve huzurlu yaşam koşullarını temel
alan ekokent, yavaş-kent gibi modellerde de bu anlayış hâkimdir.

2.1.3 Küçük Yerleşim Birimlerine Yönelme
Merkezileşmenin şehir yaşamına getirdiği yükten arınmanın ve insanca rafine bir yaşamın büyük nüfuslu yerleşimlerden kaçınmak olduğu düşüncesi, 1972 Stockholm Konferansı’ndan beri kullanımda olan sürdürülebilir kent yaklaşımının gereği olarak gelişmiştir.
Bu konuda, geleceğimizin tek şansının, insanlığın daha çok küçük topluluklar halinde
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güvenli olabilen rafine bir yaşam arayışları, çevrenin olumsuz etkilerinden arındırılmış
çevreye kapalı konut alanlarının oluşmasını tetiklemiştir. İlk bakışta; çevreye kapalı, günlük hatta haftalık gereksinmelerini kendi içinde sağlayan, kent merkezine belki de yalnızca aylık gereksinmeler için ya da çalışma amaçlı gidilip akşama tekrar dönüldüğü bu
konut alanları, kentlerin kargaşasından kaçınılabilen daha huzurlu kentsel konut alanları
olarak görünebilmektedir. Ancak; bir tarz kurtarılmış bölgeler niteliğindeki bu siteler, yoğun kentlerin hızlı ve yorucu yaşam koşulları yanında, kentlerde azalan güvenlik, etnik ya
da elit gruplaşmalar, konutun meta haline gelmesi, mahalle nostaljisi ve deprem tehdidi
gibi nedenlere bağlı olarak da oluşmaktadırlar. Ne var ki, bu sitelerin hiç de oluşma amaçlarına uygunluk gösteremeyen, kentlerden dolayısıyla toplumdan adeta soyutlanmış ve
çeşitli sosyo-psikolojik sorunların yaşandığı bölgeler haline gelmekte olduğu zaman içinde ortaya çıkmaktadır.
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yaşaması olduğu da belirtilmektedir [3]. Doğaldır ki; küçük nüfuslu yerleşimler, büyük nüfuslu şehirlerdeki 2. bölümde sözü edilen yoğun sorunlardan daha az etkilenirler. Dolayısıyla, kırsal veya kentsel olsun nüfusu az küçük yerleşim birimleri daha fazla sürdürülebilir
olma şansına sahiptirler.
Bu bölümde açıklanan çözüm arayışları, ancak mevcut kentlerin kısa dönem içerisinde
iyileştirme çabaları olarak görülmekte olup, her birinin kendi içinde olumsuzlukları ve
yetersizlikleri söz konusudur. Bugün kapalı siteler oluşturmanın çevreden soyutlanma
olarak toplumlara getirdiği sorunlar tüm dünyada yankı bulmaktadır. Kentten köye göçler, bir anlamda kentsel yaşamın reddedilmesi gibi, sosyo-kültürel açıdan çok önemli bir
sorunu da beraberinde getirmektedir. Küçük yerleşim birimlerine yönelme ise, yeni kentleşmede oldukça geçerli bir gelişme olmakla birlikte, büyük kentlerin yenilenmesi, iyileştirilmesi gibi önemli dönüşüm işlevleri açısından yetersiz kalmaktadır. Açıktır ki, bugün
gelinen zaman ve mekânda yaşanan hızlı tükeniş, geleceğin kentleşmesi açısından daha
kalıcı ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler, yeni ufuklar gerektirmektedir.

2.2 Geleceğe Dönük Yeni Ufuklar
Geleceğin kentleşmesinde bugün yaşanan sorunlara temelden çözüm getirmek üzere
ortaya çıkan sürdürülebilirlik temel kavramı tüm dünyada ilgi ve kabul görmekte olup,
aşağıda açıklanan ve yeni ufuklar olarak nitelenebilen akımlara da temel dayanak olmaktadır.

2.2.1 Ekolojik Yerleşimler ve Yeşil Mimarlık
Ekolojik yerleşimler sürdürülebilirlik kavramına paralel olarak gelişen genel bir yaklaşımdır. Yukarıda sözü edilen etkenlere bağlı olan hızlı şehirleşmenin her şeyden önce doğaya yani toprağa, havaya, suya, bitki örtüsüne, enerji kaynaklarına vb. ekolojisine ve tüm
gezegene zarar vermesinin sinyalleri sonucu; 1972 Stockholm Konferansından bu yana,
tüm dünyada yerleşimlerin doğayı koruyucu ve ona saygılı olarak yapılandırılması anlayışı egemen olmuştur. Bu amaçla çeşitli uluslararası kurumlaşmalar, teknoloji merkezleri,
enstitüler oluşturulmakta; birçok konferanslar, paneller, sempozyumlar yapılmakta ve çok
yönlü uluslararası yönetmelikler çıkarılmakta, projeler geliştirilmektedir. Bu bağlamda gelişen en somut yaklaşım “yeşil mimarlık” olmuştur.
Yeşil mimarlık, çevre dostu ve doğaya saygılı, enerji tüketimini azaltan yeşil binalar, üzerinde bitkilerin ve yeşil dokunun tasarlandığı binalar, tüm katları ve cepheleri yeşille donatılmış ekolojik yapılar ve gökdelenler ile megastrüktürleri içeren ve giderek bina çatılarına taşınan kent içi tarımının geliştirildiği bir sürdürülebilir mimarlık yaklaşımıdır. Bu

akımın özellikleri [4]:
• Doğaya uyumlu yapılar
• Doğal ve atık üretmeyen malzeme kullanımı
• İklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygunluk
• İhtiyaç kadar tüketim
• Ekosistemlere duyarlılık
• Katılımlı planlamayı teşvik etme
Şekil 2 ve Şekil 3’de yeşil mimarlık akımını simgeleyen örnekler görülmektedir.

Şekil 2: Meera Evi, Singapur [5].

Şekil 3: Dikey Tarım Alanları, Brezilya [6].

Yeşil mimarlık; 4. bölümde açıklanacak olan, “yeşil kent-ekokent”, “yavaş şehir”, “sembiyo-kent”, “arkolojik kent”, “ideal kent”, “yaşanabilir kent”, “düşük karbon kent” ve giderek
de “kavranabilir kent”, “dijital kent”, “kompakt kent” ve “akıllı kent” kavramlarının içinde yer
alan yeni mimari yapılaşma modellerini de oluşturmaktadır

2.2.2 Yeni şehircilik
Yeni şehircilik, 1990’ların başında Alexandra, Virginia’da yapılan “Yeni Şehircilik Kongresi’nde ortaya atılmış, insanlığın kaybettiği mekân yapım sanatının yeniden yakalanmaya
çalışıldığı; gerek yapıların gerekse kentlerin kademeli yerleşim birimlerinin sürdürülebilir
nitelikli olarak yeniden tasarlanmasına ve dolayısıyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine
yönelik bir yaklaşımdır. Akımın öncüleri, plancı Andrés Duany başta olmak üzere, Saskia
Sassen, Peter Newman, Robert S. Davis sayılabilir. Akımın kabul gören genel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir [7]:
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• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme

• Yürünebilirlik: Ev ve iş arası 10 dakikayı aşmayan bir yürüme mesafesinde olması,
yaya yolu ağırlıklı ulaşım sistemi.
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• Bağlanılabilirlik: Yaya ve araç trafik ağlarının birbirine geçişli olarak düzenlenmesi,
dar cadde, bulvar ve ağaçlı yolların hiyerarşik düzenlenmesi, yüksek nitelikli yaya
yolu ulaşım ağı ve yürümeyi destekleyen kamusal açık yaya alanları.
• Karma Kullanım ve Çeşitlilik: Farklı fonksiyon alanlarının içiçe planlanması, binalar, yapı adaları ve komşuluk ünitelerinin kompakt tasarımı. İnsanların yaş grupları,
gelir düzeyleri, kültür ve ırk farklılıklarında çeşitliliğin birlikteliğinin sağlanması.
• Konutlaşmada Çeşitlilik: Farklı tip, boyut ve fiyatlardaki konutların bir arada planlanması.
• Mimarlık ve Kent Tasarım Kalitesi: İnsan ölçeğinde mekân oluşturma, kamu ve
özel kullanım alanlarının birlikteliği, estetik, güzellik ve insan konforunun vurgulanması. Mevcut kent dokusunun yeniden düzeltilip restore edilmesi
• Artan Yoğunluk: Küçük yerleşimlerden büyük şehirlere doğru artan yoğunlukta
ancak kompakt, az yer kaplayan yerleşimler.
• Akıllı Ulaşım: Şehirleri, semtleri ve komşuluk üniteleri birbirine bağlayan yüksek
kalitede raylı sistem.
• Geleneksel Komşuluk Ünitesi Strüktürü: Merkezden çevreye doğru azalan yoğunlukta, komşuluk ünitelerine kadar uzanan geçişli bir yapılaşma planlaması.
• Sürdürülebilirlik: Çevreyi en az etkileme, ekolojiye dost enerji ve teknolojilerin
kullanımı, yerel malzeme üretimi, arabadan çok yürümeye yönelme.
• Yaşam Kalitesi: İnsan ruhundan esinlenerek oluşturulan alanların planlanmasıyla
insan hayatını yücelten daha kaliteli yaşam koşularının sağlanması.

2.2.3 Akıllı Büyüme
Akıllı Büyüme terimi 1997’de Maryland valisi Parris Glendening tarafından kentsel yayılmayı engellemek amacıyla ortaya konmuştur. 90’lı yıllara kadar söz konusu yayılma
eğilimi ile büyüyen başlıca ABD şehirlerinden California, Connecticut, New Jersey, New
York, Massachusetts, Maryland, Pennsylvania, North Carolina, Virginia kapsamlı planlama
politikalarında reform yapmaya yönelmiştir. Akıllı büyüme hareketinin en güçlü savunucu gurubu Smart Growth Network akımın yayılmasında aktif rol oynamaktadır. Bu akımın
başlıca nitelikleri aşağıda belirtilmektedir [8]:
• Kompakt yapı tasarımı
• Farklı konut seçeneklerinin geliştirilmesi
• Yürünebilir mahalleler yaratılması

• Yerleşmede güçlü aidiyet hissi
• Adil ve maliyet etkin gelişme kararları
• Karma alan kullanımı
• Açık mekân, tarım alanı, doğal güzellikler ve kritik çevresel alanların korunması
• Çok çeşitli ulaşım seçenekleri

2.2.4 Landscrapers (Yere Gömülü Yerleşimler)
Landscrapers, son zamanlarda insanın yeryüzünü bina yapımları ile kullanmayı, onunla
yarışmak olarak değerlendiren, araziyi bozmayan aksine araziye uyumlu, görünür bina
cepheleri yerine arazi kontürlerine uygun görünümleri hedefleyen bir mimarlık yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, gökdelenlerin (skyscrapers) aksine bilinen görünür yapılar yerine arazi
ile birliktelik gösteren, doğanın içinde kalan dışarıya doğaya aykırı bir görünüm vermeyen yapıları ve giderek bu yapıların oluşturacağı kentleri savunmaktadır. Bugünün toprak
üstünde yükselen mimarisine, bir anlamda başkaldırı olarak, “doğaya dönüş” sloganını
ortaya koyar. Temel dayanağı sürdürülebilirlik olan ve başta “ekolojik yerleşimler” ve “yeşil mimarlık”, daha sonra “akıllı büyüme” ve “yeni şehircilik” ile gelişen günümüzdeki yeni
kentleşme yaklaşımları içinde “Landscrapers”, araziyi öne alan, yeşil bina kavramına ters
düşmeyen ancak, daha da ileri götürerek yapıları yeryüzü ile bütünleştirerek, kent görünümüne sade, doğal ve basit bir çizgi koyan farklı bir yapı ve kentleşme kavramıdır. Bu
nedenle, bir anlamda ekolojik yerleşimler ve yeşil mimarlık akımları içinde de sayılabilir.
Bu yaklaşımda aşağıdaki anlayışlar vurgulanmaktadır [9]:
• Arazinin görünüşünü ya da kontürlerini devam ettirmek.
• Araziyi dışlayan bina yapımlarını kabul etmemek.
• Yaşamak ve barınmak için bina yapmak yerine araziyi restore etmek.
• Araziyi ve doğayı taklit eden binaları daha çekici bulmak.
• Barınma ve yerleşme için bina yapmaya gerek olmadığı; bunun için üzerinde yürünen kara parçasının yeterli olduğunu kabul etmek.
• Bina inşaatını, arazinin doğasına karşı bir çeşit savunma tarzı olarak görmek.
Şekil 4 ve 5’de, yapılmış ve proje olarak günümüzden bazı landscrapers örnekleri görülmektedir.
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• Toplum ve uygulamacılar arası işbirliği
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• Mevcut yerleşim alanı çapında gelişme
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Şekil 4: Earth House Estate Lättenstrasse, İsviçre [10].

Şekil 5: Cooper Point Evi, Amerika [11].

3. Geleceğin Kent Tasarımına Yansıyan Yeni Kent Kavramları ve
Modelleri
3. bölümde açıklanan çözüm arayışları ve kent tasarımındaki yeni ufuklar, doğaldır ki farklı
tasarımları adlandırırken, çeşitli yeni kentsel kavramların gelişmesine de neden olmaktadır. Ekokent, yavaş şehir, kompakt kent, arkolojik kent ve sembiyo kent, ideal kent, kavranabilir kent, yaşanabilir kent, düşük karbon kent, dijital kent, akıllı kent bu kavram ve
modellerin en önemlileri olup, aşağıda açıklanmaktadır.

3.1 Ekokent, Ecocity, Yeşil Kent
Ekokent ya da Yeşil Kent, kent tasarımında “Arabaya göre değil, insana göre kent” sloganlı
bir yaklaşımdır. Bu kelime, ilk defa Richard Register’ın 1987 de yayınlanan “Ecocity Berkeley: sağlıklı bir gelecek için inşa edilen şehirler” adlı kitabında kullanılmış olup, başlıca
nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir [12]:
• Ekolojik ayak-izini minimize ederek kentin çevre üzerindeki etkisinin azaltılması
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
• En düşük düzeyde atık üretimi
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
• Yüksek binalardan kaçınma
• Kentin tüketiminin yine kentin üretimi ile karşılanması
• Enerji etkin ya da yeşil binaların geliştirilmesi
Avrupa Komisyonu tarafından 2010 Avrupa Yeşil Başkenti ödülüne layık görülen Stockholm [13], yine Avrupa’nın ikinci yeşil başkenti seçilen Hamburg ve 2012 Avrupa üçüncü yeşil başkenti seçilen İspanya Bask Özerk Bölgesinin başkenti Vitoria-Gasteiz [14], yu-

karıda belirtilen yeşil kent özelliklerini tümüyle sağladıkları gibi, geleceğe dönük yaşam
kalitesini yükseltici birçok yeni yeşil kent projelerinin uygulanmasına da öncülük etmektedirler.

Şekil 6: Eartshong Ekokent, Yeni Zelanda [15]

Şekil 7: Freiburg, Almanya [16].

3.2 Yavaş Şehir, Cittaslow
Gazeteci Carlo Petrini ve grubunun, Roma Meydanında açılan bir fast food dükkânına
karşı gelip, “slow food” u savunmasıyla geliştirilmiş bu yaklaşım, kentlerin yaşamına da
yansıyarak “cittaslow” kavramını ortaya koymuştur [17]. Dünyada 150 küçük nüfuslu yavaş şehir içinde Türkiye’de İzmir’in Seferihisar ilçesi başta olmak üzere (Şekil 8), Muğla’nın
Akyaka, Aydın’ın Yenipazar, Çanakkale’nin Gökçeada ve Sakarya’nın Taraklı ilçeleri de (Şekil
9) yavaş şehir statüsündedir.
Yavaş şehirlerin başlıca nitelikleri aşağıda belirtilmektedir [17]:
• 50.000’den düşük nüfus
• Geleneksel yapıların korunması
• Trafiğin azaltılması, otomobil yerine motorsuz basit ulaşım araçlarına yönelinmesi
• Yerel ürünlerin kullanılması
• Yenilenebilir enerji kullanımı
• “Fast food” yerine “slow food” yaklaşımı ile yerel yemek restoranlarının açılması
• Eski yapıların restore edilmesi
• Gürültü kirliliğinin engellenmesi
• Hava temizliğinin sağlanması
• Organik ürün üretilmesi
• El sanatlarının korunması
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Şekil 6 ve Şekil 7’de dünyadan bazı ekokent örnekleri görülmektedir.
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Şekil 8: Seferihisar, Yavaş Şehir [18].

Şekil 9: Taraklı, Yavaş Şehir [19].

3.3 Kompakt Kent
Kenti oluşturan yapılar, yollar vb. tüm öğelerin kompakt ve sürekli olduğu, içiçe oluşmuş,
gelişme sınırları belirli ve kaldırabileceği maksimum yoğunluğun sağlanması amaçlı yeni
bir kent yaklaşımıdır [20]. Kompakt kent yaklaşımındaki nitelikler genel anlamda aşağıdaki gibidir:
• Yüksek konut ve işyeri yoğunluğu
• Karma (özel ve kamu) arazi kullanımı
• Arazi kullanımında çözünürlük (parsel bazında kendine yetme)
• Belirli sınırlar içinde kalan kentsel gelişim
• Karma taşıma ve ulaşım sistemleri
• Yüksek derecede erişilebilirlik
• Düşük açık alan oranı
• İçiçe yapılaşma
• Merkezileşme ve bütünleşme

3.4 Sembiyo Kent, Symbio City
Şehrin farklı sistemleri arasındaki sinerjileri bulup kullanmak esasına dayalı, doğal kaynakları koruyan ve kentin ihtiyacı olandan fazlasını verebilen bir kentleşme yaklaşımıdır.
Sembiyo kentte, kentin bir sisteminin diğer bir sistemi ile karşılıklı faydalanması ve ortak
bir ürün alışverişi söz konusudur. Bu yaklaşım yapısıyla, kentler artan nüfuslarından etkilenmeden, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlar. Toplumların gelişmişlik
düzeyleri, kamu veya özel sektör bazlılığından bağımsız olarak, her duruma açıktır. Ayrıca,
sembiyosis yaklaşım, tek bir bloktan tüm şehre, bölgelere ve ülkelere kadar uygulanabildiği gibi, kişilerin her çeşit bireysel çalışmalarına da uygulanabilir bir esnekliğe sahiptir. Bu

kent tasarımını belirleyen temel nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir [21]:
• Atıkların çevresel sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürerek yenilikçi işlemleri oluşturma
• Kullanılmış suyu; içme suyu, biogaz ve tarımsal gübreye dönüştüren sistemleri
oluşturma

• Mimariyi tekil bina olarak değil, çevrenin yaşamına katkısının sağlanması amaçlı
kullanma
Şekil 10 ve Şekil 11’de sembiyo kent örnekleri görülmektedir.

Şekil 10: Hammarby Sjöstad, Stockholm [22].

Şekil 11: Malmö Stad, Stockholm [23].

3.5 Arkolojik Kent
Arkolojik kent, kompakt-üç boyutlu bir yerleşme yaklaşımı olup, kompakt kent ve ekokent yaklaşımlarına paralel olarak gelişmiştir. Mimar Paolo Soleri tarafından kullanılan “arkoloji” kelimesi, “architecture” ve “ekoloji” kavramlarının birleşmesi esasına dayandırılmıştır
[24]. Bu yaklaşımda başlıca nitelikler aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
• Tarım alanlarını yerleşim olarak işgal etmeme
• Yoğun ve sıkıştırılmış kent dokusu
• Çok katlı yapılara yer verme
• Otomobil yerine yaya ulaşımı
• Çevreyi koruma
• Yaşam kalitesini yükselterek topluma değer katma
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• İletişimde ve bilgi akışında basitleşme sağlanarak daha çok haberleşme ve dinlemeye yönelme
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• Şehir ulaşımında etkin ve optimum sistem geliştirme

3.6 İdeal Kent
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İdeal kent, optimal ölçekte oluşturulmuş, büyüme marjları buna göre tayin edilmiş, planlama ve yatırımların bu optimaliteye göre gerçekleştiği kent anlamındadır. Yerel ve evrensel değer ve ölçüleri iki ana eksene oturtarak, kentsel tasarım ve gelişmenin buna göre
yönlendirildiği bir kent algısı ifade eder [25]. Yeni şehircilik ve akıllı büyüme yaklaşımları
içerisinde yer alır. Özellikleri:
• Yaygın olmayan, kompakt gelişme
• Kent bilgi sistemine bağlı yönetim
• Enerjinin etkin ve tasarruflu kullanımı
• Yıpranmış kentsel alanların yenilenerek kullanılması
• Kontrollü nüfus büyümesi
• Doğaya saygılı gelişme

3.7 Kavranabilir Kent
Yeni şehircilik anlayışının temel özelliklerinden biri olarak sayılan “kavranabilir kent” kavramı, 1994 de Herman Hill tarafından “Kavranabilir Şehir” adlı kitabında ortaya atılmış olup,
her yanıyla kentlilerce özümsenen ve bütün kentsel sistemlerle kentlilerin uyum içerisinde olduğu bir kenti belirtir. Bu yaklaşım, kenti her şeyden önce, kentte yaşayanların
etkileşimine dayalı bir birliktelik olarak görür. Kavranabilirlik, aslında, şehri tüm öğeleri ve
özellikleri ile algılayıp anlayabilmek ve devamında bütün bunları kontrol edip, yönetebilmeyi ifade eder [26]. Dolayısıyla bu yaklaşımda, kavranabilir olmayan bir kentin, kendi
içinde iletişimsiz kalacağı ve çökmeye mahkûm olduğu anlayışı hâkimdir. Açıkça, kent,
“kent yaşarsa kentli de yaşar” anlayışına bağlı sürdürülebilir bir organizma niteliğindedir.
Kentin tarihsel temelinde, şimdilerde sürgün yaşayan “diyalog” vardır [27]. Burada belirtilen diyalog ise, kentsel yaşam ve kentin biçimlendirilişinde bireysel katılım olarak rol
oynar. Temel prensipleri [27]:
• Kentsel kararlarda katılımcılık
• Kenti bir organizma olarak görmek
• Geçmişle bugünün, doğal çevre ile sosyal çevrenin barışıklığı
• Kent ve kentlinin kentdaş olarak bütünleşmesi.
• Kentsel kimliğin vurgulanması
• Kentin doğadan kopmadan gelişmesi
• Kaliteli yönetim hizmeti
• Kentin kaynaklarından etkin olarak yararlanılması

• Enerjinin alt yapısını tüketimi önleyecek şekilde planlama
• Acil güvenlik durumlarında hızlı müdahale
• Kent bilgi sistemleri ile tüm mekanizmayı destekleme

• Yüksek iletişim ve etkileşim olanakları
• Çekici, estetik ve işlevsel kamusal mekân
• Temiz ve güvenli kentsel mekân
• İşlevsel çeşitlilik içeren kentsel mekân
• İnsan ölçeğinde yaşlı, çocuk ve engelli bireyler için konfor arz eden kentsel mekân,
• Etnik ve kültürel çeşitliliğin sürdürülebilirliği
• Katılımcı yönetim yapısı
• Sürdürülebilir ulaşım modlarının arz edilmesi
• Doğal kaynakların korunumu ve enerji verimliliğinin desteklenmesi
• Ekonomik konut olanakları
• Motorlu ulaşım araçlarından bağımsız kent
• Yerel ekonominin desteklenmesi

3.9 Düşük Karbon Kent
Dünya çapında birçok kent, enerji tüketimi ve CO2 miktarını azaltabilmek için gelişme
politikasını düşük karbon ekonomisine uyumlu hale getirmeye çalışmakta, düşük karbonlu kent yaratmayı hedeflemektedir. Bu konuda Bristol, Leeds ve Manchester kentlerini içeren “Düşük Karbonlu Şehirler” programı ile “Çin’de Düşük Karbon Şehir” girişimi en
önemlileri olarak gelişmektedir (Şekil 12). Bu girişimler, genellikle düşük karbon salınımı
için, ekolojik farkındalığın artırılmasını ve yapı teknolojilerinin önemini öne çıkarmaktadır.
Kentsel ulaşım açısından bakıldığında, motorsuz ulaşımı sağlayacak girişimler benimsenmektedir ve başlıca prensipler aşağıdaki şekilde sıralanabilir [8]:
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Yaşanabilir kent, İngiltere şehir yöneticiliğine göre, sosyal ve ekonomik olarak işlevleri
güçlü, çevre duyarlı, yaya ve motorsuz erişime olanak verecek şekilde ulaşım bağlantılarının güçlü olduğu bir kent anlayışıdır. Hahlweg’e göre ise, yaşlı, engelli ve çocukların hizmetlere kolay erişebileceği herkes için kent anlayışıdır. Ayrıca, Salzano bu kent kavramını,
tarihe saygı duyan, gelecek kuşaklara sağlıklı yaşam alanı sağlayan bir kent kabulüyle,
geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliğinde görmektedir. 1985’den bu yana özellikle
ABD ve Avrupa’da yaşanabilir şehirler temalı uluslararası etkinlikler sürdürülmekte olup,
planlama tasarım ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir [8]:
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3.8 Yaşanabilir Kent

• Enerji korunumu farkındalığının arttırılması
• Enerji korunumlu yapı ve malzeme teknolojisinin geliştirilmesi
• Kompakt ve esnek kentsel mekânsal yapı
• Çevre dostu ulaşım planı
• Ekolojik eşiklere dayalı sınırların tespiti
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• Kentsel yenileme ve yoğunluk denetimi ile verimli arazi kullanımı
• Yeşil yaşam çevrelerinin yaratımı ve yeşil kent sistemi

Şekil 12: Düşük karbon şehir Shenzhen, Çin [28].

3.10 Dijital Kent
Bu yaklaşım yeni gelişen teknolojilerin kent ile ilişkilendirilmesi düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Dijital kent kavramı, “sanal mekânda kent bilgi sistemleri” ve “teknolojik araçlarla
donatılmış kentsel mekân” bütünlüğünde ele alınmaktadır. Dijital kentlerde amaç, “yerel
yönetimlerden bilgi edinme”, “kent içi bilgi alışverişinde bireylerarası iletişimin düzenlenmesi”, “elektronik hizmetlerden ve dijital bilgiden faydalanma olanaklarını artırmak” yolları
ile kentlinin bilgi teknolojilerine erişimdeki eşitsizliklerin giderilmesine olanak sağlamaktır. Özetle, dijital şehirler risk, eğitim ve ağ kurma unsurlarını bir araya getirerek daha fazla
dâhinin fark edilmesine ve kentin kullanımını optimize etmeye çalışır [29]. Başlıca planlama ve tasarım ilkeleri [8]:
• Yerel topluluklar için ağ alt yapısının sağlanması ve geliştirilmesi
• Kamusal iletişim ortamlarının sağlanması
• Fiziksel ve sanal mekânın entegrasyonu
• Kentsel yaşam için sosyal bilgi altyapısının sağlanması (iş, ulaşım vb. donatılar)
• Kentin oluşumunda kamusal katılım için teknolojinin sağlanması

3.11 Akıllı Kent
“Akıllı kent” kavramı, çeşitli özellikleri baz alarak yapılan farklı tanımlamaların yanında,

• Yaratıcı girişimlerle kentlerin yarışmacı kabiliyetlerini artırmak
• Yaşam kalitesini artırmak, entegre kamusal mekân ağı ve kamusal yaşama katılımı
teşvik etmek
• Sosyal ve etnik çeşitliliği desteklemek
• Karar verme süreçlerine katılımın desteklenmesi
• Bilgi iletişim alt yapısının geliştirilmesi ve kentsel mekân ile entegrasyonu
• Kentlerin yenilenebilir enerji teknolojilerinin entegrasyonu
• Doğal kaynakların korunumu, verimli su ve atık yönetimi
• Kompakt kentsel gelişme, meskûn alanda gelişme, karma alan kullanımı ve maksimum düzeyde motorlu taşıtlardan bağımsız erişim
• Yerleşme dokusu gelişiminde iklimlendirmenin gözetilmesi
• Sıfır enerji yapı veya enerji verimli yapı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi
• Eğitim, sağlık ve kültürel etkinlikler ile bireysel güvenlik olanaklarının güçlendirilmesi
Şekil 13’de Rusya’dan akıllı kent görülmektedir.

Şekil 13: Akıllı kent Kazan, Rusya [30].
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Akıllı kent kavramı, esas olarak bir yerleşimin verimli kullanılmasını öngören ve vurguları
farklı da olsa bu bölümde açıklanan sürdürülebilir kent kavramlarının, hemen hepsindeki
ortak ilkeleri kapsayan geniş ve ileri bir nitelik taşır. Bu anlamda akıllı şehirlere ait ilkeler
aşağıdaki gibi özetlenmektedir [8]:
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ortak yönlere dayalı olarak; bir kentin yüksek performans göstermesi için gerekli tüm
teknolojik yeniliklerin kentsel mekâna aktarılması esasına dayalı bir yerleşimi ifade eder.
Dünyada bu konuda sürdürülen “Avrupa Akıllı Şehirler”, “Konçerto Şehirler”, “Avrupa Akıllı
Şehirler Sıralaması” gibi girişimlerin yanında, “Akıllı Viyana”, “Akıllı Amsterdam Şehri”, “Yokohama Akıllı Şehri”, “Rotterdam Akıllı Delta Şehri”, Portekiz’deki “Parades Akıllı Şehri” gibi
kent çapında akıllı şehir projeleri de söz konusu olmaktadır [26].

4. Geleceğin Kent Tasarım Yaklaşımlarında Ortak Niteliklerin ve
İlkelerin Belirlenmesi
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Geleceğin kent tasarımında yönelinecek eğilimler ve her durumda geçerli olabilecek ana
tasarım ilkelerinin belirlenebilmesi, sürdürülebilirlik temel ilkesine bağlı olarak oluşturulacak tüm tasarım ilkelerinin, ileriye dönük kentleşme akımları ve kent tipolojisi ile olan
ilişkilerine dayalı olarak araştırılmasını gerektirir.

4.1 Sürdürülebilirlik Koşulları ve Tasarım İlkeleri
Yukarıda 3. bölümde geleceğe dönük yeni ufuklar başlığı altında açıklanan akımlara uygun olarak gelişen kent kavram ve modelleri 4. bölümde genel ilkeleri ile açıklanmıştır.
Ekolojik yerleşimler ve yeşil mimarlık akımlarına uygun olarak gelişen; ekokent (yeşil kent),
yavaş şehir, sembiyo kent arkeolojik kent, kompakt kent, küçük karbon kent kavram ve
modelleri ile yeni şehircilik ve akıllı büyüme akımlarına uygun olarak gelişen, ideal kent,
dijital kent, kavranabilir kent, yaşanabilir kent ve akıllı kent kavram ve modellerinin bölüm
4.’de açıklanan tüm özellikleri incelendiğinde, hemen hepsinin, kentlerin sürdürülebilmesi amaçlı olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle, tüm bu özellikler baz alınarak, yeni
kentleşme akımları çerçevesinde aşağıdaki dört ana başlık altında ortaya konan kentlerin
sürdürülebilirlik koşullarının alt koşullarını sağlayacak olan ve Tablo 1’de gösterilen tasarım ilkeleri dizisi oluşturulmuştur. Tablo 2’de ise, bu tasarım ilkelerinin kent tipolojilerine
uygunluk dereceleri gösterilmektedir.

Tablo 1: Kentlerin sürdürülebilirlik koşullarını sağlayan tasarım ilkeleri.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanma

•

Geri Dönüşümlülük

Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
Organik ürün üretimi
Geri dönüşümlü atık yönetim sistemi kullanımı
Bina üzeri tarımsal üretim

Erişebilirlik

Trafiğin azaltılması
Karma arazi kullanımı
Kompakta yapılaşma
Yüksek ve kütlevi yapılara yer verme
Yerel malzeme kullanımı
Verimli arazı kullanımı

Enerji Tüketiminde Tasarruf

Enerji korunumu için yapı ve malzeme teknolojisi geliştirme
Motorsuz taşıt tipleri kullanımı
Yaya ulaşımına ağırlık verilmesi
Işık kirliliğinin önlenmesi
Enerji etkin malzeme kullanımı

•

•

•

Yapım + İşletim
Maliyetlerinde

•

Optimizasyon

•

Ekolojik Dengenin Korunması

•

Doğal Çevrenin Korunması

•

Doğaya Yakın Yaşam

•

Bitkilerin Yararlarını
Değerlendirme

•

İnsan Ölçeğini Kaybetmeme

•

Eşitçilik

•

Ekonomik + Sosyal Güvenlik

•

Bilgi Teknolojilerine Erişim

Ekonomik konut sağlama olanaklarının değerlendirilmesi
Tarım alanlarını işgal etmeme
Kentin tüketimini kentin üretimi ile karşılama
Taşıma mesafesini minimize etme
Gökdelen ve megastrüktürel tipteki binalardan kaçınma
Yerel ekonominin desteklenmesi
Temiz enerji kullanımı
Düşük ve az yoğun nüfus
Gürültü ve elektromanyetik kirliliğin önlenmesi
Kent içi ağaçlandırma ve bitkisel ortamın arttırılması
Binada yeşil kullanıma yönelme
Kent içi ortak yaya-yeşil-açık alanları arttırma
İnsan-Bitki ilişkisinin sağlanması
Kavranamayan açık alanlardan kaçınma
Etnik ve kültürel çeşitliliğin devamlılığı
Katılımlı yönetim yapısı
Yaşlı, çocuk, engellilere uygun mekân tasarımı
Tarihi ve kültürel değerlerin korunması
Kentsel yıpranmış alanların yenilenmesi ve kullanımı
Konut tipolojilerindeki çeşitliliğe yer verme
Yerleşimde güçlü aidiyet duygusunu saptama
Toplumla uygulamacılar arası işbirliği
Şeffaf yönetim
Kentsel kimliğin korunması ve geliştirilmesi
Kentsel müdahalede öncelik alanlarının belirlenmesi
Kamusal iletişim ortamlarının sağlanması
Kentsel yaşam için sosyal bilgi alt yapısının sağlanması
Fiziksel sanal mekânın integrasyonu
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TASARIM İLKELERİ
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EKONOMİK YAŞAM
DOĞAYA SAYGILI OLMA
SOSYAL GÜVENLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOŞULLARI

KONTROLLÜ ÜRETİM VE KAYNAK TÜKETİMİ

ALT KOŞULLAR

A

B
B
A
C

17. Ekonomik konut sağlama olanaklarının değerlendirilmesi

18. Tarım alanlarını işgal etmeme

19. Kentin tüketimini kentin üretimi ile karşılama

20. Taşıma mesafesini minimize etme

C
A

15. Işık kirliliğinin önlenmesi

16. Enerji etkin malzeme kullanımı

A

B

14. Yaya ulaşımına ağırlık verilmesi

B

A

A

B

B

A

A

A
A

C

A

12. Enerji korunumu için yapı ve malz. teknolojisi geliştirme

C

C

A

A

13. Motorsuz taşıt tipleri kullanımı

A

10. Yerel malzeme kullanımı

11. Verimli arazı kullanımı

C

C
C

A

6. Trafiğin azaltılması

7. Karma arazi kullanımı

C

C

B

8. Kompakta yapılaşma

A

A

4. Geri dönüşümlü atık yönetim sistemi kullanımı

5. Bina üzeri tarımsal üretim

9. Yüksek ve kütlevi yapılara yer verme

B

A

3. Organik ürün üretimi

A
A

A
A

Ekokent
Yeşil Kent

1. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanma

Yavaş
Şehir

2. Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
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A

Yaşanabilir
Kent
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Sembiyo
Kent
A

Kavranabilir
Kent
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

B

A

A

B

B

B

C

C

C

B

B

B

A

A

B

A

A

Dijital
Kent

KENT TİPOLOJİLERİ

Tablo 2: Kent tipolojilerinin tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. ( A: Kuvvetli, B: Orta, C: Zayıf )

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Düşük
Karbon Kent
A

Kompakt
Kent
A

A

A

B

A

C

B

C

B

A

B

A

A

A

C

A

B

B

A
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A

Arkolojik
Kent
A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

İdeal
Kent
A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Akıllı
Kent
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DEĞER

8

11

8

7

11

6

6

7

8

8

8

4

5

5

7

9

10

9

11

11

Toplam
A Değeri
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•••

•••••

•••

•••

•••••

••

••

•••

•••

•••

•••

•

••

••

•••

••••

••••

••••

•••••

•••••

Ağırlık
Değeri

A

B

C
B
C
C
B
C
C

32. Katılımlı yönetim yapısı

33. Yaşlı, çocuk, engellilere uygun mekân tasarımı

34. Tarihi ve kültürel değerlerin korunması

35. Kentsel yıpranmış alanların yenilenmesi ve kullanımı

36. Konut tipolojilerindeki çeşitliliğe yer verme

37. Yerleşimde güçlü aidiyet duygusunu saptama

38. Toplumla uygulamacılar arası işbirliği

B
C
C
C

41. Kentsel müdahalede öncelik alanlarının belirlenmesi

42. Kamusal iletişim ortamlarının sağlanması

43. Kentsel yaşam için sosyal bilgi alt yapısının sağlanması

44. Fiziksel sanal mekânın integrasyonu

C

A

C

C

B

A

30. İnsan-bitki ilişkisinin sağlanması

31. Etnik ve kültürel çeşitliliğin devamlılığı

39. Şeffaf yönetim

A
A

B

40. Kentsel kimliğin korunması ve geliştirilmesi

B

A

28. Kent içi ortak yaya-yeşil-açık alanları arttırma

29. Kavranamayan açık alanlardan kaçınma

A

C

C

C

B

B

A

B

B

A

B

A

A

A
A

26. Kent içi ağaçlandırma ve bitkisel ortamın arttırılması

A

27. Binada yeşil kullanıma yönelme

A
A

24. Düşük ve az yoğun nüfus

25. Gürültü ve elektromanyetik kirliliğin önlenmesi

A

A

23. Temiz enerji kullanımı

A
A

B
B

21. Gökdelen ve megastrüktürel tipteki binalardan kaçınma

22. Yerel ekonominin desteklenmesi

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

B

A

B

C

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

A

B

B

C

C

C

C

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

A

B

B

B

A

A

C

B

B

B

A

A

C

A

B

A

C

A

B

C

C

B

B

B

B

A

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

C

A

B

C
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C

C

C

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

C

A

A

• 231

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

B

A

B

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

2

5

5

5

5

5

4

7

5

7

9

5

4

6

7

11

8

8

11

6

11

4

11

5

•

••

••

••

••

••

•

•••

••

•••

••••

••

•

••

•••

•••••

•••

•••

•••••

••

•••••

•

•••••

••
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Tablo 2’de kent tipolojileri ile sürdürülebilirlik koşullarını sağlayacak sürdürülebilir tasarım
ilkeleri arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi yapılarak, her bir sürdürülebilir tasarım
ilkesi için belirli ağırlık değerleri belirlenmiştir. Ağırlık değerleri belirlenirken, sürdürülebilir tasarım ilkelerine kuvvetli derecede cevap veren kent modeli sayıları baz alınmıştır.
Bu yöntemle, ağırlık değerleri en yüksek olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri, birinci grup
ilkeler olarak öngörülmüş olup, diğer tasarım ilkeleri de aynı şekilde ağırlık dereceleri sıralamasına göre, ikinci, üçüncü ve dördüncü grup sürdürülebilir tasarım ilkeleri olarak
gruplandırılmıştır. Bu yaklaşım ile gruplandırılmış sürdürülebilir tasarım ilkeleri aşağıdaki
gibi sıralanmıştır:
• Ağırlık değeri 9, 10 ve 11 olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri : 1. Grup
• Ağırlık değeri 7, 8 ve olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri : 2. Grup
• Ağırlık değeri 6, 5 ve 4 olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri : 3. Grup
• Ağırlık değeri 3, 2 ve 1 olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri : 4. Grup
Tablo 3’ de de sürdürülebilir tasarım ilkeleri ve dâhil olduğu gruplar gösterilmektedir.
Tablo 3: Sürdürülebilir Tasarım İlkelerinin Sınıflandırılması

1. Grup Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

No
(Tablo 2)

Fosil yakıtlar yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma

1

Geri dönüşümlü malzeme kullanımı

2

Yapılarda enerji etkin malzeme kullanımı

16

Kentin tüketimini kentin üretimi ile karşılama

19

Temiz enerji kullanımı

23

Gürültü ve elektromanyetik kirliliğin önlenmesi

25

Binada yeşil kullanıma yönelme

27

İnsan bitki ilişkisinin sağlanması

30

Organik ürün üretimi

3

Geri dönüşümlü atık yönetim sistemi kullanımı

4

Bina üzeri tarımsal üretim

5

Kentsel yıpranmış alanların yenilenmesi ve kullanımı

35

2. Grup Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

No
(Tablo 2)

Trafiğin azaltılması

6

Yerel malzeme kullanımı

10

Verimli arazi kullanımı

11

Otomobil yerine motorsuz taşıt tipleri kullanımı

13

Ekonomik konut sağlama olanaklarının değerlendirilmesi

17

Tarım alanlarını işgal etmeme

18

Taşıma (yük, hayvan, insan) mesafesini minimize etme

30

Kent içi ortak yeşil, açık ve yaya alanlarını artırma

28

Kavranamayan açık alanlardan kaçınma

29

Etnik ve kültürel çeşitliliğin devamlılığının sağlanması

31

Konut tipolojilerinde çeşitliliğe yer verme

36

Toplumla uygulamacılar arası işbirliği
3. Grup Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

38
No
(Tablo 2)

Karma arazi kullanımı

7

Kompakt yapılaşma

8

Yaya ulaşımına ağırlık verilmesi

14

Işık kirliliğinin önlenmesi

15

Yerel ekonominin desteklenmesi

22

Kent içi ağaçlandırma ve bitkisel ortamın artırılması

26

Katılımlı yönetim yapısı

32

Tarihi ve kültürel değerlerin korunması

34

Yerleşimde güçlü aidiyet duygusunu sağlama

37

Kentsel kimliğin korunması ve geliştirilmesi

40

Kentsel müdahalede öncelik alanlarının belirlenmesi

41

Kamusal iletişim ortamlarının sağlanması

42

Kentsel yaşam için sosyal bilgi alt yapısının sağlanması

43

Fiziksel ve sanal mekânın integrasyonu

44

4. Grup Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

No
(Tablo 2)

Yüksek ve kütlevi yapılara yer verme

9

Gökdelen ve megastrüktürel tipteki binalardan kaçınma

21

Düşük ve az yoğun nüfus

24

Yaşlı, çocuk ve engellilere uygun mekân tasarımı

33

Şeffaf yönetim

39

Tablo 4. de de sürdürülebilirlik sıralamasındaki ölçüt olarak, her kent modelinin kuvvetli
olarak cevap verdiği toplam sürdürülebilir tasarım ilkesi sayıları gösterilmektedir.
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Enerji korunumu için yapı ve malzeme teknolojisi geliştirme

Tablo 4: Kent tipolojisinin dereceli olarak uyum gösterdiği toplam sürdürülebilir tasarım ilkesi sayıları.

Ekokent Yeşil Kent

Yavaş Şehir

Yaşanabilir Kent

Sembiyo Kent

Kavranabilir Kent

Dijital Kent

Düşük Karbon Kent

Kompakt Kent

Arkolojik Kent

İdeal Kent

Akıllı Kent

Kuvvetli (A)

17

25

39

22

41

18

27

19

29

36

42

Orta (B)

10

12

1

18

3

22

13

15

11

7

1

Zayıf (C)

17

7

4

4

0

4

4

10

4

1

1
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KENT TİPOLOJİSİ

Uygunluk Derecesi

DEĞER

4.2 Değerlendirme
Tablo 2. ve 3. ve 4’ ün yorumlanması ile aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilmektedir:
1. Her kent modelinin kuvvetli derecede cevap verdiği sürdürülebilir tasarım ilkeleri
sayılarının, kent modellerinin sürdürülebilirlik açısından sıralanmasına ölçüt olacağı
öngörülmüştür. Tablo 3’de görülen bu ölçüte göre kent modellerinin sürdürülebilirlik açısından sıralanışı aşağıdaki gibidir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akıllı Kent ..........................................
Kavranabilir Kent ..........................
Yaşanabilir Kent .............................
İdeal Kent ..........................................
Arkolojik Kent .................................
Düşük Karbon Kent ....................
Yavaş Şehir .......................................
Sembiyo Kent ................................
Kompakt Kent ................................
Dijital Kent ........................................
Ekokent, Yeşil Kent ......................

42 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
41 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
39 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
36 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
29 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
27 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
25 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
22 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
19 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
18 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk
17 tasarım ilkesine kuvvetli uygunluk

2. Yalnızca 1. grup sürdürülebilir tasarım ilkelerine kuvvetli derecede uygunluk gösteren kent modelleri sıralanışı ise aşağıdaki gibidir:

• Yaşanabilir Kent, Akıllı Kent, Kavranabilir Kent, Sembiyo Kent, Düşük Karbon Kent,
İdeal Kent, Arkolojik Kent
• Dijital Kent
• Kompakt Kent
• Yavaş Şehir

4. Geleceğin şehirlerinin biçimlenmesine ve niteliklerine yansıyan günümüzdeki yeni
akımlar ilk olarak çevre değerlerinin olumsuzlaşmasının önlenmesine yönelik olarak
ekolojik yerleşimler ve yeşil mimarlık yaklaşımları olarak gelişmiştir. Bu yaklaşımların
tipik ilk kent modellerinden “ekokent” ya da “yeşil kent, giderek gelişen sürdürülebilir tasarım ilkeleri açısından diğer kent modellerinin gerisinde kalmış görünmektedir. Bunun nedeni, temiz çevre, düşük nüfus ve sakin bir yaşamı simgeleyen bu kent
modelinin karma arazi kullanımı, kompakt yapılaşma, yüksek ve kütlevi yapılara yer
verme kriterlerine zayıf derecede (C) cevap vermesi yanında, doğaldır ki yeni gelişen kentleşme akımlarının getirdiği Tablo 2’ de ki 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42,
43 ve 44 no’lu sürdürülebilir tasarım ilkelerine de uzak kalmış olmasıdır. Ancak, bu
kent modelleri içinde kabul gören yeşil bina ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelme gibi temel girdiler, yeni gelişen diğer kent modelleri için de vazgeçilmez
ilkeler olarak korunmaktadır.
5. Dijital kent olgusu, yalnızca kent bilgi sistemine odaklanmış, yoğun bir kentsel ağ
kurgusuna yönelik olduğundan, Tablo 2’deki bazı ilkelerin üzerinde durulmadığı
izlenimi vermektedir. Söz konusu bilgi sisteminin her türlü gereksinim için geçerli
olacağı gerçeğine dayanarak, ‘‘Dijital Kent’’ sürdürülebilir tasarım ilkelerinin çoğu
için uygun görülebilir.
6. Yaşanılır kent, düşük karbon kent, sembiyo kent, ideal kent, kavranabilir kent ve akıllı kent modellerinin hepsi 1. grup sürdürülebilir tasarım ilkelerine kuvvetli şekilde
uygunluk göstermelerine rağmen, Tablo 4’ deki tüm sürdürülebilir tasarım ilkeleri
açısından sıralama yapıldığındaki ölçüt olan her kent modelinin kuvvetli olarak uygunluk gösterdiği toplam sürdürülebilir tasarım ilkeleri sayıları değiştiğinden, son
dönem kentleşme akımlarının hedeflerine göre gelişen akıllı kent, kavranabilir kent
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3. Hemen tüm kent modelleri, 1. grup sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygunluk göstermektedir. Ancak, 2., 3. ve 4. grup ilkelere uygunluk gösteren kent modellerinin
sayısı 2. gruptan 4. gruba doğru azalmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, yaşanabilir ve
kavranabilir kent modelleri, bir iki ilke dışında tüm gruplara cevap vermekteyken,
yavaş şehir, eko-şehir gibi kent modelleri hemen hemen ancak, 1. gurup ilkelere cevap verebilmektedir. Akıllı kentler ise, tüm sürdürülebilir tasarım ilkeleri guruplarına
eksiksiz olarak uygunluk göstermektedir.
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• Ekokent (Yeşil Kent)
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ve yaşanabilir kent modelleri ilk üç sıraya yerleşmektedir. Bu kent modelleri, temelde doğayı koruma, ekonomik yaşam gibi ilkelere uygunluğun yanında tüm yeni
ve gelişen teknolojik olanakların kullanılmasına cevap veren sürdürülebilir tasarım
ilkelerine uygun olan daha ileri kent modelleri olarak değerlendirilebilir. Ancak
açıkça görüldüğü gibi, kent kavram ve modellerinin bu gelişme dinamiği sürdükçe
daha yeni ufukların doğacağı, yeni kentleşme olgu ve kavramlarının oluşacağı gerçeği de yadsınamaz.

4.3 Geleceğin Şehirlerinin Tasarım İlkeleri
Yeni kentleşme akımları ve bu akımların getirdiği yeni kent tipolojisinin, sürdürülebilirlik
koşullarına uygun tasarım ilkeleri ile ilişkileri, yukarıdaki tüm değerlendirmeler altında incelendiğinde, kentlerin gelecekteki gelişmelerinin, 1. grup sürdürülebilir tasarım ilkelerini
korumak koşuluyla temelde birbirinden farklı üç ayrı eğilim göstereceği görülmektedir.
Bu eğilimler şöyle açıklanabilir:
• Arazide az bir alan işgal ederek, doğaya fazla dokunmadan, çok katlı yoğun bir yapılaşma içeren kompakt kent anlayışı: Kompakt kent, Sembiyotik Kent, Arkolojik Kent
modelleri bu anlayışın başında gelmektedir.
• Doğayla içiçe ve doğayla barışık yaşayan, az katlı seyrek, insan ölçeğini aşmayan genelde yatay gelişmeli kent anlayışı: Ekokent (Yeşil-Kent), Yavaş Şehir, Düşük Karbon
Kent modelleri bu anlayışın başında gelmektedir.
• Sürdürülebilir tasarım ilkelerinden 1. grup ilkeleri koruyan bu eğilimler, giderek,
yalnızca 1. grup değil, diğer grupları oluşturan tasarım ilkelerine de uygunluk
göstermek üzere birleşerek, zeminden koparılmış, yeşil ama yüksek olabilen megastrüktürel yapılı kent tasarımlarına fırsat veren üçüncü bir eğilimi doğurmuştur.
Bu eğilim, hem yüksek, hem yaygın gelişmeye fırsat veren İdeal Kent, Kavranabilir
Kent, Yaşanabilir Kent, Akıllı Kent modellerini ortaya koymuştur (Şekil 14, Şekil 15,
Şekil 16 ve Şekil 17).
Bu durumda, geleceğin kentlerinin tasarım ilkelerinin, yeni kentleşme akımlarına bağlı
kent kavram ve modelleri ile yukarıda ortaya konan eğilimlere göreceli olarak belirlenebileceği, ancak aşağıdaki temel ilkelerin değişmezliğini koruyacağı söylenebilir:
• Sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygunluk sayısı yüksek olma
• Yeni gelişen ve gelişmekte olan teknolojilere açık olma
• Yaygın ya da düşey gelişme sınırlamasından bağımsız olma
• Doğayla barışık olma
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Şekil 15: Power Center, Seul, Kore [32].

Şekil 16: Asian Cairns, Çin [33].

Şekil 17: Sky Vilage, Danimarka [34].

5. Sonuçlar
• Kentleşmede bugün yaşanan, hızlı nüfus artışı, gelişen endüstrileşme, teknoloji ve
globalleşme kaynaklı sorunlara, kapalı sistemler oluşturma, kentten köye göçler ve
küçük yerleşim birimlerine yönelme olarak ortaya konan kısa dönem çözüm arayışları ile yaklaşılmaktadır.
• Bugünkü zaman ve mekânda yaşanan hızlı tükeniş, geleceğin kentleşmesini yenilikçi çözümlere ve yeni ufuklara yöneltirken ortaya çıkan yeni kentleşme akımlarında “sürdürülebilirlik” ana ilkesi ön plana çıkmıştır.
• Geleceğe dönük yeni ufuklar olarak nitelenen yönelimler, aşağıdaki yeni kentleşme
akımlarını geliştirmiştir:
»» Enerji, doğa ve ekolojik koruma amaçlı “Ekolojik Yerleşimler ve Yeşil Mimarlık”
»» Geleneksel kent öğelerini kaybetmeden yaşam kalitesinin yükseltilmesi
amaçlı “Yeni Şehircilik”
»» Kentsel yayılmayı önleme amaçlı “Akıllı Büyüme”
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Şekil 14: Perfumed Jungle, Hong Kong [31].

»» Arazinin konturlarının korunması amaçlı “Yatay Yere Gömülü Yerleşimleri
(Landcrapers)”
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• Yeni kentleşme akımları; “Ekokent (Yeşil-Kent)”, “Yavaş Şehir”, “Kompakt Kent”, “Sembiyo Kent”, Arkolojik Kent”, “İdeal Kent”, Kavranabilir Kent”, “Yaşanabilir Kent”, “Düşük
Karbon Kent”, “Dijital Kent” ve “Akıllı Kent” kavramlarıyla geleceğin kent tasarımına
yansıyan yeni kent tipolojisini geliştirmiştir:
• Geleceğin kent tasarım yaklaşımlarında ortak nitelikler, yeni kentleşme akımlarının
getirdiği amaçlara bağlı olarak belirlenebilen aşağıdaki sürdürülebilirlik koşullarına
göre gelişmiştir:
Kontrollü üretim ve kaynak tüketimi ....... Yenilenebilir enerji kullanımı, Geri dönüşümlülük,
Erişilebilirlik
Ekonomik yaşam ................................................. Enerji tüketiminde tasarruf, Yapım ve işletim
maliyetlerinde optimizasyon
Doğaya saygılı olma .......................................... Doğal çevrenin korunması, Ekolojik dengenin
korunması, Doğaya yakın yaşam, Bitkilerin
Yararlarını değerlendirme, İnsan ölçeğini
kaybetmeme
Sosyal güvenlik...................................................... Eşitçilik, Ekonomik ve sosyal güvenlik, Bilgi
Teknolojilerine erişim

• Genel olarak sürdürülebilir kentlerin tasarım ilkeleri de sürdürülebilirlik koşullarını
sağlayan ilkeler olarak gelişmiş olup, yeni akımlara ait amaçlar çerçevesinde değerlendirilerek ortaya konan 44 sürdürülebilir tasarım ilkeleri ortaya çıkmıştır.
• Sürdürülebilir tasarım ilkelerinin geleceğin yeni kent tipolojileri ile ilişki matrisinden
doğan değerlendirme sonucu, her bir tasarım ilkesine kuvvetli derecede cevap veren kent modeli sayısı o ilke için ağırlık değeri olarak belirlenmiştir. Ağırlık değerleri
en yüksek olan sürdürülebilir tasarım ilkeleri 1. grup olmak üzere sıralama yapılarak
dört gurup tasarım ilkesi ortaya konmuştur.
• Kent modellerinin sürdürülebilirlik açısından sıralanmasında ölçüt, her kent modelinin kuvvetli derecede cevap verdiği sürdürülebilir tasarım ilkesi sayısıdır.
• Kent modellerinin sürdürülebilir tasarım ilkeleri sayıları ile 1. grup tasarım ilkeleri
açısından yapılan sürdürülebilirlik sıralamaları değerlendirildiğinde, geleceğin şehirlerinin, her koşulda 1. grup sürdürülebilir tasarım ilkelerine uyumlu gelişeceği
ortaya çıkmaktadır.
• Şehirlerin gelecekteki gelişmeleri, temelde birbirinden farklı aşağıdaki üç ayrı eğilimde ortaya çıkacaktır:
»» Arazide az yer işgal ederek doğayı koruyan, yapılaşması çok katlı, yoğun kompakt kentler

»» Doğayla içiçe gelişen, yapılaşması az katlı, seyrek, insan ölçeğindeki yatay
kentler
»» Yüksek ve yaygın gelişmeye bir arada yer verebilen, yeşil kentler
• Geleceğin kentlerinin her durumda değişmez ana tasarım ilkeleri:
»» Sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygunluk sayısı yüksek olma

»» Doğayla barışık olma olarak belirlenmiştir.
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Geleceğin Şehrinde
Sivil Toplum ve Stk’lar

Giriş
Şehir, günümüzde bir topluma ve kamuya aidiyetin alanı haline gelmiş bulunmaktadır.
“Nerelisin?” sorusunun cevabı en yaygın haliyle bir şehir adıdır (Zenger, 2014). Kendini
bir yere ait hissetmenin arka planında şehirlinin ortak eğilimlerinin mi, şehir dokusunun
özgün yapısını fark etmenin mi etkin olduğu, şehrin bireylerinin kültürel düzeyiyle doğrudan orantılıdır. Şehir dokusunun benzeşenlerinin farkında olunabilir, özgün ayrıntılar
okunabilir ve onların üzerinden sahiplenme yapılanabilirse, şehirlinin, şehirliliğe sahip
çıkması yerine şehre sahip çıkmak suretiyle şehirlerin sürdürülebilir kılınması ihtimali artacaktır.
Günümüzde, başka alanlarda olduğu gibi, şehircilik alanında da ciddi bir kafa karışıklığı
yaşanmakta ve bu da şehrin geleceği konusundaki senaryolarda kendini göstermektedir.
Örneğin, ne teknoloji-yoğun dikey şehirli bir gelecek öngörülerinden, ne de ulaşımı olabildiğince bisikletlerle çözmüş kendi beslenmesini evinin serasından sağlayan tek ailelik
iki ya da üç katlı ev sıralarıyla biçimlenen yatay şehir hayallerinden vaz geçebiliyoruz.
Her ne kadar geleceğin şehirleri konusu yeni bir konu gibi görünse de, bu konunun uzun
süredir üzerinde kafa yorulan bir konu olduğu muhakkaktır. 1970’li yılların ikinci yarısına
doğru dünyada pek çok yayına da konu olan, kendine yeten biojenik şehir ya da sirküler
metabolizmalı, çöplerden başlayarak tüm çıktılarının tekrar girdiye dönüşebileceği umudunu yeşerten şehirler oluşturulma ihtimali uzun süre tartışıldı. 1980’lerin ilk yarısında
gezegenin geleceğiyle ilgili korkular güçlendiğinde, dünyaya ek olarak uzayda yerleşim
ve yaşam ihtimali üzerine bilim-kurgu ile karışık tezler rağbet gördü. Örneğin, Princeton
Üniversitesi’nde yüksek enerji fizikçisi Gerart O’neile’in üzerinde çok tartışılan “The High
Frontier” adlı kitabı, insan yerleşimlerinin geleceğini irdeleyen tutarlı ve ayrıntılı bir çalışma olarak görüldü. Bu tür çalışmaların sayıları giderek çoğalınca, bilim adamlarından
önce yazarlar -bilimkurgu yazarları- Tsiolkovsky ve Arthur Clark gibi romancılar uydu istasyonlarındaki yaşamı konu edindiler. Sonuçta bilim çevreleri de dünyanın çevresinde
uzay yerleşmelerini tartışmaya başladı (Zenger, 2014).
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Şüphesiz, bu gelişmelerin ciddi toplumsal ve ekonomik nedenleri bulunmaktadır. Örneğin, şehir hayatının ihtiyaçlarından öte beklentilerinin hızla büyümesi ve çevreyi yoğun
biçimde kirleten endüstriler, politika yapıcılar kadar bilim adamlarını da tehlikeli atıkları
üretmemek yerine onlardan uzay boşluğuna emdirerek kurtulma gibi fırsatçı yaklaşımlara itti. Teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu ihtiyaçlar, yeni üretim ortamlarının uzayın
sıfır yer çekimli atmosfer koşullarında dünyanın, ayın ve güneşin yer çekimi etkilerinin
dengelendiği noktalarda kurulması hayallerine geçit verdi. Hatta, uzay şehirlerinde demokrasi, her toplumsal kesimin kendi gettolarını kurabilecekleri ayrı koloniler oluşturması gibi fanteziler üretildi. Ciddi mimarlık dergilerinin desteklediği uzay şehri yarışmaları
bile düzenlendi.
21’inci yüzyılın başına geldiğimizde, gündemi sürdürülebilirlik bağlamında kendi kendine yetebilirlik çabaları yerine, küresel ekonomik krizlerin yanı sıra küresel iklimsel değişim
korkuları ve yeni enerji kaynakları bulma çabaları oluşturmaya başladı. Hatta, Stanford
Ovshinsky’nin, insanlık tarihini kullanılan malzemelere göre dönemlere ayırarak, sıralamayı Bronz Çağı, Demir Çağı ve Silikon Çağı’nın ardından sürdürülebilirlikten kendine
yetebilirliğe en çok bel bağlanabilecek malzeme olacak Hidrojen Çağı’nın yaklaşmakta
olduğunu müjdelemesi, şehirlerin geleceği tartışmalarında sıkça gündeme getirildi. Halbuki, küresel enerji tüketiminin dağılımına bir göz atıldığında, sanayinin, enerjinin sadece
yüzde 10’unu ve araçların % 15’ini kullandığı, % 75 gibi büyük bir oranın ise farklı biçim ve
yoğunluklarda, konutlarda tüketildiği görülecektir (Zenger, 2014). Bu durum, gelecekte
insan yaşamı için hayati bir kavram olan sürdürülebilirliğin, büyük ölçüde şehir ve konut
ekseninde gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Bu durum, şehirlerle ilgili temel kararların sorgulanması ve bu çerçevede de, sadece devletlerin ve çoğu kez göstermelik
çabaları ile yetinilmeyip, yurttaşların sivil inisiyatiflerinin devreye girmesini gerektirmektedir.
Bu bildiride, öncelikle şehirlerin geleceği ve geleceğin şehrinden ne anlamamız gerektiği
kısaca izah edildikten sonra, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramları üzerinde
durulmakta, daha sonra da şehirler ile sivil toplum arasındaki ilişki ve sivil toplum kuruluşlarının geleceğin şehrinde artan önemi ve muhtemel katkıları özetlenmektedir.

1. Geleceğin Şehirleri
21. yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağı, gelecek bilimcilerin ortak kanaatlerinden birisi durumundadır. Küresel bir dünyada geleceğin şehirleri bir fantezi değil, bir gerçeklik olacak;
şehirler daha yoğun mekânlar oldukça ve modern yaşamın karmaşıklığı onların her bir
yapısını dönüştürdükçe geleceğin keşfi ve araştırması, bir lüks olmaktan çıkarak bir gereksinim haline gelecektir.

• Çevre dostu, ekolojik
• Yatay ve dikey gelişmenin birlikte yaşandığı
• Yaşayanların temel ihtiyaçlarının sürekli gözetlenip şehir otoritesi tarafından karşılandığı
• Şehir yönetimine katılımın istisna olmaktan çıkıp temel kural haline geldiği şehirler
öngörülmektedir.
Durguter (2012), şehirleşmede yeni eğilimler olarak şu kavramları kayda geçirmektedir:
Mega Şehir, Tekno Şehir, Geleneksel Şehir, Bahçe Şehir, Kırsal Şehir ve Uydu Şehir. Durguter’e (2012) göre, geleceğin şehirlerinin sürdürülebilir yönetimi için şu hususlar daha fazla
önem kazanacaktır:
• Vatandaş odaklılık,
• Katılımcı yönetim
• Şeffaf yönetim
• Hesap verebilirlik
• Etkin yönetim
• Bilgi ve teknoloji kullanımı
• Esnek örgütlenme-yalın örgüt ve yetki devri
• Analiz yapma
Bu kavramlar, devletin yanında sivil alanın genişlemesini ve sivil toplum kuruluşlarının rol
ve fonksiyonlarının da geleceğin şehirlerinde daha da artmasını gerektirmektedir.

2. “Sivil Toplum” Kavramı ve Sivil Toplum Kuruluşları
“Sivil toplum” kavramı, militarizm karşıtı demokratik yapıyı ve devlet kurumlarının dışında
toplumun kendi kendini yönlendirme geleneğini anlatır. Sivil toplum geniş anlamıyla bireylerin ve grupların devletten kaynaklanmayan ve devletçe yönetilmeyen her türlü top-
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Geleceğin şehirleri hakkında yapılacak bir projeksiyon, değişik senaryoları gündeme
getirmektedir. Bu konuda olumlu, kısmen olumlu, olumsuz ve çok olumsuz senaryolar
üretmek mümkündür. Kamusal mekânların küçülmesi, doğa ve temiz havanın eksikliği,
ulaşım kâbusu ve ekonomik sınıfların ayrılması geleceği gölgeleyerek çağdaş şehirlerin
dönüşümünde talihsiz ütopyadan uzak bir yönelişi beraberinde getirebilir. Ama tam tersi
bir şekilde şehirlerin daha pozitif yöndeki evrimi; daha demokratik, çeşitli, güzel ve sürdürülebilir şehirler yaratılması için kısıtlı kaynakların nasıl kullanılacağına dair daha geniş
bir bilince ulaşılmasını da sağlayabilir. Biz burada, tüm iyimserliğimizi muhafaza ederek,
olumlu senaryo üzerine kurgulanmış bir projeksiyon geliştireceğiz. Buna göre, gelecekte
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lumsal faaliyetlerini kapsar. Sivil toplum, devlet denetiminin belirleyici olmadığı alanlarda,
bireylerin/grupların devletten izin almadan, kovuşturmaya uğrama korkusu taşımadan,
ekonomik ilişkilerin baskısından büyük ölçüde bağımsız olarak hareket ederek tutum belirleyebildikleri, sosyo-kültürel etkinliklerde bulunabildikleri gönüllü ve rızaya dayalı ilişkilerin, etkinliklerin ve kurumların oluşturduğu bir toplumu ifade eder. Bu çerçevede, sivil
toplum; “bireylerin devletten izin almadan girebildiği toplumsal ilişkiler, gerçekleştirebildiği toplumsal etkinlikler”; “devlet alanının dışında kalan toplum kesiti”, “gönüllü ve sosyal
kurumların bir toplamı” olarak açıklanmaktadır (Özmutaf, 2007: 56). Sivil Toplumun temel
özellikleri: gönüllülük, katılım, çoğulculuk ve hoşgörüdür. Bu özellikleriyle sivil toplum,
bir anlamda “şehir adabı”nın bir yansıması gibidir. Sivil toplumun varlığı için bireysel hak
ve özgürlükleri güvence altına alan hukuk devletine, hukuk devletinin korunması için de
sivil topluma ihtiyaç vardır (Türkdamar, 2011: 31)
Günümüzde sivil toplum kavramı ideolojik çerçeveden çıkarak demokrasi, katılımcılık,
yurttaşlık bilinci, hemşehrilik, aktif vatandaşlık, insan hakları, fikir ve inanç özgürlüğü, çoğulculuk, çok kültürlülük, hoşgörü, empati, şeffaflık, kamusallık, yasallık, özerklik, güven,
gönüllülük ve yardımseverlik, aidiyet, etik, lobicilik, hesap verebilme, kamu yararına serbest örgütlenebilme, sosyalleşme, hizmet odaklılık, küresel normlu olabilme gibi olguları
kapsayan zengin bir kavram haline gelmiştir. İşte bu değerlerin günlük hayata uygulanmasını sağlayan araçlar da, STK’lardır.
Sivil toplum kuruluşları (S.T.K) ise, sivil toplumun oluşturduğu gönüllü örgütlenmelerdir.
Yani STK’lar topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklar olup
genellikle bireysel yarardan ziyade toplum yararı için kurulur ve faaliyet gösterirler. Genel
olarak STK’lar; “belirli mekân ve zamanda, bilgiye dayanarak teşhis edilen bir ihtiyacı karşılamayı amaç edinen, insan birlikteliğine dayanan, toplum yararına çalışan, kar amacı gütmeden hizmet veren, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, devletten ayrı hareket
edebilen, siyasal yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyebilen, belirli sorunlar,
çıkarlar, talepler etrafında örgütlenmiş yapılar” olarak tanımlanabilir.
STK’lar, resmi kurumlardan bağımsız, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları
doğrultusunda lobi, ikna ve eylemlerle gönüllülük usulüyle çalışan, kâr amacı gütmeyen
ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Dar anlamda
dernekler, vakıflar ve sendikaları geniş anlamda ise bunların yanında kulüpler, oda ve borsalar, federasyonlar, birlikler, gibi meslek örgütlerini de içermektedir. Yapılan bu nitelemelerin içerisine, dini gruplardan sosyal yardım amaçlı gruplara, ulusal veya bölgesel olarak
örgütlenmiş gruplardan üyelik temelli kulüplere, gıda dağıtımı veya aile planlamasıyla
ilgilenen belirli bir konuda uzmanlaşmış gruplardan uluslararası kalkınmanın sağlanması
veya insan haklarının yaygınlaştırılması için çalışan gruplara, oldukça geniş bir yelpazede faaliyet gösteren gruplar girmektedir (Emiroğlu, 1995: 225). Kent merkezlerine doğru

Tarihsel olarak Fransız İhtilali sonrası Batıda, ulus devlet ve merkezi kurumlar etrafında
meydana gelen yeniden örgütlenme, ekonomiden eğitime siyasal ve dinî kurumlara hayatın birçok alanı, sosyal gelir düzeyi merkezinde yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. 18.
ve 19. yüzyıllarda kamusal alan olarak adlandırılan resmî devlet örgütü ve devlet üzerinde
egemen bir zihniyet olan sosyal gelir grupları, sosyal hayatın birçok noktası üzerinde etkili
olmuştur. Demokrasi, çok kültürlü yaşam, insan hakları gibi birçok alandaki mücadele sivil
toplum, resmî devlet örgütü, 3. sınıf sektör olarak ifade edilen sivil toplum organizasyonlarının doğuşunun ve gelişiminin hızlanmasına neden olmuştur (Çaha, 2005).
Özellikle 20. yüzyıl ile birlikte sivil toplum örgütleri, hem çeşitlilik hem sayısal olarak giderek artmaya başlamıştır. 1950’li yıllardan sonra katılımcı demokrasinin ön plana çıkması
ile sosyal taleplerin getirdiği dengesizlik, sivil örgütlenmenin hızlı ortaya çıkışlarının nedenleri arasında gösterilmektedir.
Sivil topluma yönelik tanımlarda en çok ortaya çıkan özellik, sivil toplumun devlet aygıtına göre durumudur. Bir başka deyişle, sivil toplum olgusu, kendi içinde devlet erkini
rakip olarak gören ve onun dışında kalmayı hedefleyen bir anlayışla tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları devlet aygıtı dışında bireyler tarafından bir araya
gelinerek oluşturulan yapılardır. Bir oluşumun sivil toplum olarak tanımlanabilmesi o oluşumun devletin kurumsal yapısının dışında olması gerekir (Özer, 2000: 133). Hükümet
dışı kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar gibi isimlerle de adlandırılan sivil toplum kuruluşları,
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Sivil toplum ve sivil toplum örgütleri, kavramsal olarak dünya literatüründe iki tür STK
anlayışı bulunmaktadır. Birincisi, Amerika ve Japonya tarafından tercih edilen “Kar Amacı
Gütmeyen Örgütler (Non Profit Organization, NPO)”; diğeri ise, Avrupa ve diğer ülkelerde kullanılan “Hükümet/Devlet Dışı Örgütler (Non-Governmental Organization, NGO)”
olarak öne çıkmaktadır. STK’ların uluslararası boyutuna ise NGOs’a benzer şekilde, “International Non-Governmental Organization, INGOs” ismi verilmektedir. Bu tür örgütler
Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi’nde “Non Governmental Organizations (NGO)” olarak
adlandırıldığından, uluslararası kullanımda NGO kavramı daha yaygındır (Oktay ve Pekküçükşen, 2009). Türkiye’de, hükümet ya da devlet dışında özerk bir örgütlenmeyi belirtmek
üzere Sivil Toplum Kuruluşları (Civil Society Organizations, CSOs) şeklinde kullanım yaygın olarak görülmektedir (Çukurçayır, 2002:150).
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yaklaşıldığında, sanayileşmiş bir topluma özgü olabilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel
örgütlenmeler de görülür. Bunlar, çok sayıdaki değişik amaçlı vakıflar ve dernekler, meslek kuruluşları, odalar, sendikalar, kooperatifler ve üst birlikleri, gruplar gibi kurumlardan
oluşurlar (Atar, 1997:90). Bu kuruluşlar, özellikle büyük kentlerde, bir yandan halkın, kentsel hizmet politikalarını etkilemesine yardımcı olur (Bolay, 1997:7-8); bir yandan da, yönetimin yurttaş üzerindeki baskısını hafifletirler (Yıldırım, 2004:15). STK’lar giderek çeşitlenmiş, belli merkezler dışına çıkarak ülkeye yayılmışlardır.

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

• 248

üyelerin katılımına imkan veren ve demokratik, devletten görece bağımsız örgütlerdir.
Karar alma süreç ve mekanizmalarının sivil toplum içinde tutulması ile toplumun daha
katılımcı, daha çoğulcu, daha demokratik olması hedeflenmektedir (STGP, 2005).
Literatürde, zaman zaman yerel yönetimlerin de sivil toplumun bir parçası olarak algılandığı görülmektedir. Çünkü, halkın kendi özgür iradesi ile seçmiş olduğu organlar vasıtasıyla kendi kendini yönetmesine olanak veren kurumlar olarak, yerel yönetimler de sivil
ruhu yansıtmaktadırlar. Bu nedenle, yerel yönetimlerin fonksiyon itibariyle sivil toplum
kuruluşlarıyla paralel oldukları söylenebilir. Ayrıca, Avrupa’da belediyeler de sivil toplum
örgütleri olarak ortaya çıkmışlardır. Batı demokrasileri için belediye, sadece kentte yaşayanların müşterek ihtiyaçlarını karşılayan örgütler değil, merkezi devlet otoritesine karşı
sivil toplum geleneğinin sürdürüldüğü birimlerdi. Sivil toplum, bu ülkelerde devlet dışında faaliyetlerini sürdürürken, baskı ve denetim yoluyla devlet kurumları üzerinde de
etkin olmuştur.
Ancak, Türkiye gibi merkeziyetçi yönetim anlayışının egemen olduğu ülkelerde yerel yönetimler devlet mekanizması içinde yer aldıkları ve kamu gücünü kullandıkları için, bir
yönüyle devlet mekanizmasının da bir parçası olarak görülebilirler. Tarihi gelişim olarak
da, Türkiye’de yerel yönetimler halka dayanan sivil toplum kurumlarından çok, devletçe
tepeden inme kurumlar olarak oluşturulmuş ve bu kurumlar halk tabanına dayanmamıştır. Batı’da ise, kökü kente ve kentsel etkinliklere dayanan ve bu süreçlerin sonunda kentlerin özerklikleri, kitle iletişim araçlarının gelişimi, kamuoyunun oluşması, kent ahalisinin
ekonomik ve siyasal hak ve imtiyazlara sahip olması, ilk kentsel örgütlenmelerin ortaya
çıkması ve kent meclisleri gibi sonunda sivil toplum olarak adlandırılan kurumlaşmalara
evrilen tarihsel süreç sonucunda günümüzün yerel yönetimleri oluşmuştur.
STK’lar, devlet ve özel sektörün yanında topluma katkı açısından çok önemli faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. Demokrasi ve iktisadi gelişmişlik seviyesi ile sivil toplum kuruluşlarının
gelişiminin paralel olarak seyrettiği günümüz dünyasında, STK’ların topluma temel katkıları şu başlıklar altında özetlenebilir:
a. Devlet ve özel sektör tarafından üretilmeyen, yeter miktarda üretilmeyen veya yeterli kalitede üretilip sunulmayan ancak toplumda ihtiyaç duyulan bazı hizmetleri
sağlamak.
b. STK’ların doğayı koruma ve insan ve hayvan haklarını geliştirip koruma gibi kamusal hizmetler konusunda devlet ve özel sektörü aksiyona zorlama ve zaman zaman
da bu kamusal değerlerin korunmasını sağlama gibi hizmetlerde bulunmaktadırlar.
c. STK’lar, kamuoyunda tartışılan konularda aktif rol alırlar ve gerektiğinde kamu menfaati yönünde taraf olur ve kamusal yarar bulunan konuların sürekli gündemde tutulmasını sağlarlar.

d. STK’lar, aktif vatandaşlığın gelişmesi, vatandaş ve örgütler arasında iletişim ve ağ
yapılarının işlerlik kazanmasını desteklemek suretiyle, ülkede sosyal sermayeyi geliştirmektedirler.

2. Gönüllülük: Öncelikle gönüllülerin enerji ve sinerjisini kullanarak hizmet üretip sunmak, ilke olarak özel sektörün kar motivasyonu ve kamu kurumlarının kamusal güç
kullanma eğilimine değil, gönüllülüğe dayanmak
3. Dürüstlük ve tutarlılık: Kendilerine duyulan toplumsal güveni boşa çıkarmamak
amacıyla, faaliyetlerinde devletten bağımsız olmak, sadece gerektiğinde diğer sektörlere paydaş ilişkileri ile irtibat kurmak , kaynaklarını verimli kullanmak ve alınan
yardımlar konusunda etik ilkelere uymak.
4. Açıklık ve saydamlık: Faaliyetlerinde, finansmanı elde ediş ve kullanılış şeklini, yapılan çalışmaların toplum çıkarına olup olmadığını, bunların neden yapıldığını ve sonuçlarının ne olduğunu, tanınan bazı ayrıcalıkların ve sağlanan kaynakların yerinde
kullanıp kullanılmadığını açık ve net olarak topluma açıklamak.
5. Yardımseverlik: Toplumsal ihtiyaçlara göre faaliyetlerini önceliklendirmek ve toplumun öncelikle zayıf kesimlerine hizmet sunmak (Özmutaf, 2007: 51).

3. Türk Toplumunda Sivil Toplum Örgütleri
Yukarıda kısaca açıklandığı gibi, sivil toplum kavramı ve STK’lar, Avrupa’da meydana gelen
sosyal değişmeler sonucu ortaya çıkmışsa da değişik biçimleri, rolleri, misyonları ile birçok toplumda benzer kavram ve kuruluşlar var olagelmişlerdir. Her ne kadar Türk toplumunda batılı anlamıyla devlete karşı bir özgürlük ve özerklik alanı anlamında sivil toplum
geleneğinin yeterince yerleşmemiş olduğu kabul edilebilirse de, sivil toplum geleneğinin önemli işlevlerini sürdüren benzer kurumların var olduğu görülmektedir. Ahilik Teşkilatı, günümüzdeki anlamıyla olmasa da gönüllülük, aktif katılım, siyasal yapı ile toplum
ilişkisini düzenleyen, esnaflar için ahlaki ilkeleri yerleştirmek kadar mesleki eğitim faaliyetleri dolayısıyla, dönemin sivil örgütlenmelerinin en güzel örneği olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nde eğitim, ekonomi ve sosyal dayanışma işlevlerinin büyük
ölçüde sivil toplum kuruluşu olarak nitelenebilecek, medrese, tekke, vakıf ve dernekler
eliyle sürdürüldüğü bilinmektedir.
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1. Hizmet öncelikli olmak: Yönetmek ve denetlemekten çok, yardım, topluma yarar
sağlama şeklinde gerçekleştirilen görevleri ön plana almak, ilke olarak kar amacı
gütmemek, kar elde edilse dahi bunu yine faaliyetlere yöneltmek, toplumun yararına çalışmak ve çıkar ilişkisi içine girmemek,
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Bununla birlikte, STK’lar işlevlerini yerine getirirken en azından şu beş etik değere de bağlı
kalmalıdırlar:
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Bir yönüyle, bu sivil oluşumların şu anda devletin üstlendiği rol ve görevlerin bir kısmını
üstlenmek suretiyle toplum içerisinde dengeleyici bir rol üstlendiği iddia edilebilir. Örneğin, Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde bu kuruluşlar halk eğitimi, sosyal yardımlaşma, dayanışma, ekonomik dengelerin sağlanması, yetişkinlerin ve
gençliğin temel ahlaki ve pozitif bilimleri öğrenmesi gibi birçok rolü fiilen üstlenmişlerdir.
Ancak, yine de, Batıda olduğu gibi resmî alanın dışında devlet sistemini etkin şekilde
yönlendirebilecek kamu dışı sivil bir zihniyet gelişimi Türkiye’de fazla yaygın olmamıştır
ve halen de yeterince yaygın değildir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin ekonomi ve toplumda egemen olması ve boşlukları
doldurması nedeniyle, sivil alan hep sınırlı olmuşsa da, son 20-30 yılda sivil toplum bilincinin hızla geliştiği görülmektedir. Ekonomik alandan siyasete, eğitimden hukuka birçok
alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri 1980’den sonra patlama göstermiştir. Bu
durum ekonomiden siyasete, eğitime toplumsal katılımının artmasını sağlamış ve çoğulculuğa zemin oluşturmaya başlamıştır (Çaha, 2005, 22). Son 20-30 yılda devlet anlayışının
liberalleşmesi ile paralel olarak, birey-devlet ilişkileri anlayışının da birey lehine değişmesi,
sivil toplumun alanını genişletmektedir. Artık Türkiye’de de devlet alanının dışında, ancak
zaman zaman özel sektör ve ya kamu sektörü ile yoğun işbirliği içerisinde pek ok sivil
insiyatif, sendika, dernek, vakıf, platform ve benzeri sivil örgütlenmeler bulunmaktadır.
Ayrıca, yoğun şehirleşme sürecine bağlı olarak bu eğilimin hızlanarak devam edeceği de
var sayılabilir. Ancak, Türkiye’de STKların ağırlıklı olarak “kalkınma ve sosyal amaçlı” ve “yardım amaçlı” olmak üzere iki alanda toplandıkları, çevre, insan hakları ve diğer alanlardaki
örgütlenmelerin görece zayıf kaldığı görülmektedir.

4. Şehir ve Sivil Toplum İlişkisi
Günümüzde sivil toplum tartışmalarında genellikle ihmal edilen boyutlardan birisi, onun
şehir hayatı ile ilgisidir. Bu konunun, hem kentleşme hem de sivil toplum literatüründe
yeterince yer almaması, önemli bir eksikliktir. Çünkü, aslında Latincede şehir ile sivil toplum (societas civilis) aynı kökten gelmektedir. Civitas, bir şehirde ikamet edenler; civis bir
şehrin vatandaşları, örneğin civis Romanus, Roma vatandaşı demektir, civilis vatandaş
olma, ve civilitas da nazik olma ve şehre ait kültürel değerleri taşıma anlamında kullanılmaktadır. (Keane, 2006). Bugün Avrupa dillerinin çoğunda, bu kelimelerin türevleri yaygın ve canlı bir şekilde kullanılagelmektedir.
Şehir ve sivil toplum ilişkisi, sadece dilbilimsel alan ile de sınırlı değildir. Bu ilişki, bir bakıma
sivil toplumun işleyişini de derinden etkileyen bir özelliğe sahiptir. Sivil toplum, şehirlerde
ve şehre ait kültürel değerlerin gelişmişlik derecesine paralel olarak gelişme göstermiştir.
Şehir tarihine şöyle kısaca bir göz atarsak, Avrupa’da şehirlerin, içerlerinde yaşayanların

Öte yandan, daha ilk çağlardan itibaren Avrupa’da şehirler, genellikle özgürlüklerin yaşanabildiği yegane mekânlar olageldiler. Bu sonuçta, Avrupa’da feodal dönemde şehir merkezliliği esas alan bir sistemin oluşturulmuş olması da önemli rol oynamıştır. Şehirler ve
onların yakın çevreleri, vergi ve benzeri mali faydalar karşılığında merkezi yönetimi temsil
eden krallara karşı göreceli bir özerklik kazanmışlar, ve resmi anlaşmalarla bu statülerini
pekiştirmişlerdir. Her şehir, etrafını duvarlarla çevirerek bir bakıma sınırlarını çizmiş ve şehir duvarlarının içerisinde özerklik ve özgürlük gibi değerleri yaşamaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. Weber’in (1978)’de ifade ettiği gibi, özerk şehirler birer özgürlük evi olmuş ve
Avrupalının kendine güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. “İngiliz’in
kalesi, onun evidir” atasözü de bu gerçeği anlatmaktadır.
Demokrasi ile şehir arasındaki ilişkinin bir diğer göstergesi de, ilk demokrasilerin şehir
devletlerinde gelişmiş olmasıdır. Özgür bireyler, eşit kişilerin kendi aralarından yönetici seçmeleri ve şehrin özgür bir varlık olması, demokrasinin gelişimin de yapı taşlarını
oluşturmuştur (Keane, 2006). Aynı şekilde, ortaçağ ve bir ölçüde yakın çağ Avrupası’nda
da, şehirler yine sivil toplum ruhunun geliştiği alanlar olmuştur. 11. Yüzyılda başlayan
ve Bruge, Cenova, Nurnberg ve Londra gibi şehirler ile adeta bütünleşen “büyük şehir
uyanışı”, daha önce görülmemiş şekilde devlet dışı örgütlenmeler, özgürlükler ve çeşitlilik
için uygun ortam sağlamıştır (Keane, 2006). Bu sonuçta, şehir hayatının getirdiği karmaşık
toplumsal yapı, sanat ve ticaretin şehirlerde gelişmesi, Protestanlığın yayılması ve şehirlerde artan refah ile birlikte özgürlük ve devlet dışı örgütlenmeler için gerekli zaman ve
maddi altyapının sağlanabilmesi büyük rol oynamıştır.
Tabii ki, Avrupa şehirleri başlangıçta açık hükümet ve demokrasi cennetinden ziyade
kendi kendine yeten oligarşiye daha fazla benzemekteydiler. Şehirler genellikle yasama,
yürütme ve yargıyı kendinde toplamış şehir meclisleri tarafından yönetiliyorsa da, Venedik ve Strazburg gibi birkaç şehir hariç tutulursa, Avrupa şehirlerinin genellikle pek demokratik bir şekilde yönetildiği söylenemez. Belediye başkanları sık değişiyor, ancak şehir
meclisi üyeleri ömür boyu görevde kalıyorlardı. Üstelik, şehir meclisi üyelerinin büyük
kısmı şehrin zenginlerinden oluşuyordu. Ancak, zamanla bu durumun kısmen de olsa
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sayısından çok daha fazla etkili oldukları gerçeğiyle karşılaşırız. Mesela, 1500’lü yıllarda,
her ne kadar o zamanlarda nüfus sayımı pek sağlıklı değilse de, Avrupa nüfusunun sadece onda birinin şehirlerde yaşadığı bilinmektedir. Üstelik, o dönemlerin şehirleri, boyut
ve nüfus anlamında bugüne göre çok daha küçük yerleşim merkezleri durumundaydı.
Nüfusu 10.000’in üzerinde sadece birkaç şehir bulunmaktaydı. Hatta, nüfusu 5000’i geçen şehir sayısı bile 500 civarında idi. Ancak, sayı ve nüfus olarak kalabalık olmamalarına
rağmen, şehirler bireysel ve toplumsal hayatın can damarının attığı merkezler oldular.
Ticaret buralarda geliştiği gibi, kültürel hayat, mimarlık, sanat ve kamusal aktiviteler hep
şehir merkezli oldular.
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değiştiğini ve Avrupa şehirlerinin giderek daha demokratik, daha özgürlükçü ve daha katılımcı bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Protestan din adamlarının şehir yönetiminde
daha fazla rol oynamaya başlaması ile birlikte, devlet dışı örgütlenmelerin şehir yönetiminde öneminin artmaya başladığı görülmektedir. Merkezi yönetimlerin, vergi bahanesiyle şehir yönetimlerine burunlarını sokmasını, şehirde oluşan ticaret, sanayi ve zanaat
eşrafının da bu vergilerin ödeyicileri olarak daha fazla örgütlü hareket etmeye başlaması
ve zamanla giderek sivil toplum ruhunun daha da gelişmeye başlaması takip etmiştir.
Yeni gelişen sivil toplum, sadece şehir yönetiminde söz hakkının genişletilmesini talep
etmekle kalmamış, merkezi ve yerel yönetimlerin dışında ayrı bir alan (buna sivil alan
diyebiliriz) da oluşturmaya çalışmışlardır.
Orta çağlar boyunca, şehirlerin liderleri merkezi yönetimi temsil eden kral ve prenslere
karşı göreceli bir özerklik alanı elde etmek için mücadele etmişlerdir. Ancak, 16. Ve 17.
Yüzyıllarda, merkezi yönetimlerin mali ve askeri güçlerinin artması, onları şehir yönetimlerine daha söz geçirme arayışlarına itmiştir. Merkezi yönetimin şehir yönetimlerine müdahale eğilimlerine sadece Venedik ve Cenova gibi birkaç şehir dışında direnç gelmemiş,
şehirlerdeki oligarşik yönetimler merkezi yönetim ile işbirliğine giderek kendi güçlerini
korumaya eğilimli olmuşlardır. Bununla beraber, şehirlerde içten içe gelişen özgürlük,
özerklik ve sivil örgütlenme talep ve eğilimleri, daha sonra da gelişerek devam etmiş ve
bugünün güçlü Batı sivil toplumunun nüvesini oluşturmuştur.

5. Sivil Toplum Kuruluşlarının Geleceğin Şehirlerine Potansiyel
Katkıları
Şehirler, tarihin, kültürün ve medeniyetin ortaya çıktığı mekânlar olarak geçmişin izlerini
taşırlar. İnsanın doğa üzerindeki hakimiyeti anlamına gelen bir dönüşüm sürecinde medeniyetlerin oluşmasında başat rol oynayan şehirlerin, geleceğin dünyasının da temelini
oluşturacakları konusunda neredeyse bir görüş birliği bulunmaktadır. Şehirler, gelecekte
sosyolojik, ekonomik, siyasi, yönetsel, kültürel ve mimari boyutlarıyla günümüze kıyasla
yeni işlevler de yüklenecek gibi görünmektedir.
Tarihin ilk zamanlarından bugüne, toplumların ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik
düzeylerini ve sahip oldukları birikimleri en fazla yansıtan, tanıtıp temsil eden mekânlar,
genellikle şehirler olmuştur. Ancak, her ne kadar şehrin yerleşme biçimi olarak öneminin
kaybolmayacağı tahmin edilmekle beraber, şehirlerin gelecekte, tıpkı ilk dönemlerdeki
şehir devletleri gibi, bir toplum biçimi ve kendine özgü kültürü ve yaşama tarzı olan birer
varlık olacakları tahmin edilmektedir (Bal, 2003, 4). Çünkü, geçmişe oranla günümüzde
toplumun ekonomik gelişmişlik düzeyi, sosyal dayanışması veya ayrışması, siyasete ve
yönetime olan yaklaşımı, geleneğini ve kültürü, zevk ve estetiği, mantık ve etiğinin gide-

Şehir hayatı, sayıca fazla ve özellik olarak birbirinden farklı insanların sınırları belli bir alanda birlikte yaşamasını gerektiren ve bu yaşam biçiminden kaynaklanan sorunlara pratik
çözümler ile sürdürülebilirlik kazanan bir hayattır. Bu hayat biçiminde, bireysel talep ve
mutluluk kadar toplumsal sorumluluklar da önemlidir. Hatta, sosyal sorumluluklar için,
bireysel taleplerden fedakarlık etmek de gerekebilir. Bu durum, gerçekte ortak yaşama
bilincinin bir sonucudur. Bu bilinç, bireye önce şehirde daha sonra da ülke genelinde
sorumluluklarını kuşanma ve toplumsal yarar için diğer bireylerle organize olma, kamusal
işleri birlikte gerçekleştirme, devlete kamusal hizmetlerde yardımcı ve paydaş olma, ve
özel sektörü kar güdüsünden uzaklaştırarak kamusal hizmetlerin finansmanına yöneltme
eğilimine doğru evrilir. Ki bu noktada da, şehir yaşamı ve şehirlilik bilinci ile sivil toplum
kavramının yolları kesişir.
Ülkemizde toplumun ortalama % 75-ile % 80 arası bir kısmının, dünya genelinde de yarıdan fazlasının şehirlerde yaşadığı, gelecekte bu oranın çok daha fazla artacağı dikkate
alınırsa, STK’ların STK’ların katkılarıyla sağlanabilecek kamusal hizmetlerin sınırının da giderek genişleyeceğini varsaymak yanıltıcı olmayacaktır. Daha şimdiden, STK’ların görev
ve etki alanları sosyal dayanışma faaliyetlerini aşarak çevre korumadan kadın haklarına
ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamadan sağlık ve eğitim hizmetlerine kadar
geniş bir alana yayılmış durumdadır.
Şehirlerin geleceğine ilişkin mevcut eğilimler ve senaryolar dikkate alındığında, sivil toplum kuruluşlarının geleceğin şehirlerine belli başlı katkı alanları şöyle kategorize edilebilir:
1. Şehirlilik bilinci ve şehre karşı sorumluluk bilincini geliştirme
2. Şehirsel aidiyet duygusu ve ortak şehir yaşamına katkı sağlama
3. Gönüllülük davranışının geliştirilmesi
4. Şehir kültürünün biçimlendirilmesi ve geliştirilmesi
5. Yerel değerlerin geliştirilmesi
6. Kentsel katılımın geliştirilmesi
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Şehirleşme süreci, bireyleri bir ölçüde toplumsallaşmaya iten bir süreçtir. Köylerde kendi
kendine yeten hane ekonomisi ve yaşama biçimi, şehirlerde mümkün olmamakta, bireyler, aileler ve sosyal gruplar birbirleriyle daha fazla entegre olmaya ve kamusal mekânları birlikte paylaşmaya zorlanmaktadırlar. Ayrıca, hem maddi hem de manevi kültürde
bir değişim de şehirleşme süreciyle beraber gelmektedir. Bu değişim, sadece yerleşme
mekânının değişimiyle sınırlı kalmamakta, ev şekli, günlük hayatta kullanılan ev eşyaları,
değer hükümleri ve sosyal ilişkiler de değişmektedir. (Sezal, 1992, 85, 86).
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rek daha fazla oranda şehirlerde belirlenmekte olduğu görülmektedir.

6. Geleceğin Şehrinde Sivil Toplum Kuruluşlarının
Fonksiyonlarını İcra Edebilmeleri için Yapılması Gerekenler
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1. Stk’ların Şehir Yönetimlerine Aktif Katılımı için Gerekli Hukuki
Altyapının Oluşturulması
STK’ların yerel düzeyde yönetimde etkin bir aktör olarak rol alabilmelerinde yasal düzenlemelerin, yöneticilerin ve yönetilenlerin sivil toplum ve STK’lara yönelik algılama ve
yaklaşım düzeyleri belirleyici olmaktadır (Kaya, 2007). Örneğin, Türkiye’de yakın zamanda
kanunlaştırılan 5393 sayılı yasada yer alan Kent Konseyi ile Belediye Hizmetlerine Gönüllü
Katılıma ilişkin 76. ve 77. maddeler ve bu maddelere dayanarak çıkarılan Yönetmelikler
kentteki örgütlü grupların katılımlarını öngörmektedir. Yerel yönetimler, kent konseyleri
aracığıyla belirli hizmetlerin sağlanmasını, çeşitli meslek kuruluşları, sendikalar, kooperatif birlikleri, dernekler, diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde ortaklaşa ve daha kolay
yürütebileceklerdir. Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarının ilgili mevzuatı iyi bilmelerinin kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde güçlendirici bir özelliği olduğu görülmektedir.
Hukuki çerçeveye hâkim olunması, STK’ların taleplerini dile getirmeleri ve taleplerinin
sonuçlandırılması konusunda kolaylık sağlamaktadır.

2. Başarılı Bir Gönüllü Yönetimi
STK’ların, en önemli insan kaynakları olan gönüllülerin istihdamı, motivasyonlarının artırılması, kurumsal aidiyetlerinin sağlanması ve STK faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması için, gönüllü yönetimine önem vererek etkin bir gönüllü yönetimi programı
uygulamaları gerekmektedir. Çünkü gönüllülerin şehre ait hizmetlerde aktif çalışmaları,
büyük ölçüde onların istekliliğine, katkılarına bağlı olduğu kadar; şehir yöneticilerinin de
gönüllü kişi ve kuruluşları bir tehdit olarak görmeyerek, uyumlu bir çalışma yaratmalarına
bağlıdır (Zengin, 1999:113’dan aktaran Kara, 2011: 57).

3. Stklar Arası İşbirliği ve Koordinasyon
Belirli temalar çerçevesinde kurulan STK’ların (Kadın dernekleri, engelli dernekleri vs.)
platform oluşturarak birlikte mücadele etmeleri, taleplerini daha güçlü bir şekilde ifade
etmelerine ve yaptırım güçlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Örneğin, Türkiye’de
2012 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi
Yasası kapsamında, kadın örgütleri Şiddete Son Platformu’nu kurmuşlardır. Bu platform
aracılığıyla yürütülen istikrarlı ve ısrarcı çalışmalar sonucu kadın örgütlerinin yasa ile ilgili
önerilerinin hazırlanan yasa metninde bulunduğu görülmektedir.

4. Stk’ların Fiziki ve Mali Altyapısının Güçlendirilmesi:
Yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına bina, toplantı salonu türü katkılar ve ayni yardımlarda bulunarak destek olmaları, STK’ların faaliyetlerini daha etkin ve
verimli olarak yerine getirmelerine katkı sağlayacaktır.

6. Kamu Kurumlarının Stk’lara Karşı Tarafsız Olması
Kamu kuruluşlarının STK’lara karşı tarafsız bir tavır sergilemesi sivil toplum gelişmesinin
temel şartlarından birisidir. Tarafsızlık, sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlıklarını güvenceye almak açısından önemlidir. Onların bağımsız olarak işlemeleri, gerektiğinde kamunun hata ve aşırılıklarına karşı denge rolünü oynamaları gerekmektedir. STK’lara karşı
kamunun tarafsızlığının en önemli yansımalarından birisi de, şüphesiz kamu fonlarının
şeffaf bir süreç ardından muhataplarına ulaştırılmasıdır.

7. Yönetişim Mekanizmalarının Geliştirilmesi
Kamu sektörü ile sivil toplum işbirliğini düzenleyen mekanizmaların yetersiz olması,
STK’ların kamu kurumlarıyla yürütülen çalışmalarının destek görmesinin veya engellenmesinin keyfi olarak, kişisel sebeplerle yürütülmesine yol açmaktadır. Bir başka deyişle,
kamu kurumlarıyla ilişkileri ve işbirliğini düzenleyen mekanizmaların olmayışı süreçlerin
kişisel bağlantılar üzerinden yürümesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, kamu-özel sektör-sivil toplumun işbirliği ile yürütülecek faaliyet ve hizmetlerin belirlenmesi, kamunun
teklindeki hizmetlere STK katılımının kolaylaştırılması ve ilke olarak yönetişim ve işbirliğinin özendirilmesinin temel politika haline getirilmesi gerekmektedir.
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Günümüzde, kamu kuruluşlarının ancak bilgi paylaşımı yapmak istedikleri, uzmanlık konularında desteğe ihtiyaç duydukları ya da kamuoyunda STK’larla işbirliği içinde olma
konusunda bir izlenim yaratmak istedikleri zaman STK’larla işbirliğine girmekte olduğu
görülmektedir. Devleti temsil eden kişi ve kurumlar, STK’lardan gelen işbirliği taleplerine
aynı oranda katılım göstermemekte, dolayısıyla STK’ların katılım süreci çoğu kez tek yanlı
olarak işlemektedir. Bu davranışın temelinde, kamu kuruluşlarının STK’lara bakışında bir
“ast-üst ilişkisi” mantığının hakim olması bulunmaktadır. Kamu kuruluşları çoğu zaman
keyfi olarak istedikleri kuruluşlardan fikir almakta, kimi kuruluşlarınsa görüşlerinin dikkate
alınmadı görülmektedir. Görüşlerini duyurabilen STK’lar ise, görüşlerinin yaptırım güçleri
bulunmaması sebebiyle faaliyete geçirilmemesinden yakınmaktadırlar. Herhangi bir STK,
kamudan taleplerini dile getirdiğinde “dilenci” muamelesi görebilmektedir. Bu duruma
son verilerek, sivil toplumun ve STK’ların daha fazla dikkate alınması faydalı olacaktır.
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Sonuç
Kentleşmenin hızla artarak yeryüzünde insanların yarıdan fazlasının şehir sayılabilecek
mekânlarda yaşamaya başlaması, günümüzün en önemli eğilimlerinden birisidir. Bu eğilimin, gelecekte daha da artarak kentlerde yaşamanın esas, köy ve diğer yerleşim birimlerinde yaşamanın istisna olması beklenmektedir. Bu durum şehirlerin daha karmaşık hale
gelerek toplumsal hayattaki yerlerinin daha fazla artması eğilimiyle birleştiğinde, günlük
hayatımızın giderek daha fazla şehir hayatına bağımlı hale geleceği varsayılabilir.
Şehirlerin geleceği ile ilgili olumlu ve olumsuz pek çok senaryo ve varsayım üretilmektedir. İster geleceğin şehirleri ile ilgili olumlu senaryolar, isterse olumsuz senaryolar gerçekleşsin, şehirlerin yönetiminin bugüne göre daha fazla nitelik ve çaba gerektireceği kesin
gibi görünmektedir. Çünkü, şehirleşme ile sadece coğrafi mekân olarak şehirler değil,
oralarda yaşayanlar olarak toplum da değişmektedir. Köyün kendine yeten toplumsal
hayatından, şehrin zorunlu toplumsallığına doğru bir evrim, giderek daha fazla görünür
hale gelmektedir. Şehirde yaşam, kent planlaması ve imar zorunluluğundan kamusal
mekânları ortaklaşa kullanmaya, farklı meslek ve zanaatlar arasında işgücünün parçalanıp
farklılaşmasından zaman kullanımındaki zorunlu toplumsallaşmaya (örneğin mecburen
kent içi trafikte geçen kurallar ile belirlenen zaman) kadar, şehir adabı ve kuralları yoluyla
işlevsel kılınabilecek bir yaşamdır.
Üstelik, büyük şehirler aynı zamanda büyük yalnızlıklar da üretirler. Şehirde sorunlarını
dile getirme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılama, ciddi birer ihtiyaç haline geldiği için,
farklı toplumsal kesimlerin şehrin içerisinde var olan, zaman zaman kesişen ama çoğunlukla birbirinden habersiz öbekler halinde yaşadıklarına şahit oluruz. Şehirleşme, bireyselleşmeyi körüklediği gibi, bireylerden oluşan toplulukları da teşvik eder. Sivil toplum
ruhunun gelişmesi ve STK’ların giderek yaygınlaşması, yukarıda belirtilen eğilimlerin bir
sonucu olarak görülebilir.
STKlar, şehir ortamında kök salıp güçlendikleri gibi, kentsel bazı ihtiyaçların karşılanmasında da hayati derecede önemli roller oynarlar. Bazı kentsel hizmetleri doğrudan sunma,
bazılarında devlete, yerel yönetimlere veya özel sektöre yardımcı ve paydaş olma, bazı
sorunların çözümü konusunda da diğer sektörleri aksiyona zorlama gibi katkılar sağlarlar. Geleceğin şehrinde STK’ların hizmet üretip sunma ve şehrin yönetiminde etkin olma
rolünün daha da artacağı varsayılmaktadır. Devlete ve yerel yönetimlere düşen, STK’ların
gelişmesine katkı sağlamak, onları fiziki ve finansal açıdan desteklemek ve şehre ait meselelerde onları paydaş olarak alıp birlikte çözüm üretmektir.
STK’ların da günümüzde zaman zaman görüldüğü gibi, devlete, özel sektöre veya yerel
yönetimlere bağımlı olup onlardan yardım talep eden değil, kendi başına ayakta durabilecek güç ve tecrübeye sahip olarak kamunun menfaatini gerektiğinde diğer sektörlere

karşı savunabilecek duruma gelmeleri gerekmektedir. Çünkü şehrin geleceğinde (veya
geleceğin şehrinde) önemli bir aktör olarak var olmaları buna bağlıdır.

Kaynakça

3. Bayhan, Vehbi, “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve
4. Nepotizm”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 26, No1, 2002.
5. Bolay, S. Hayri, “Sivil Toplum ve Manası”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 3, Sayı:18, 1997.
6. Çaha, Ömer, “Sivil Toplum Üstüne”, Der. Lütfi Sunar, Sivil Toplum ve Demokrasi, İstanbul: Kaknüs, 2005
7. Çukurçayır, M. Akif, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı Yayınevi,
8. Ankara, 2000.
9. Çukurçayır, M. Akif, “Yeni Yönetim Modeli Arayışları Çerçevesinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılım Olanakları”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını,
Ankara, 2002.
10. Durguter, Hüseyin “Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi”, Turkish Studies,
Volume 7/3, Summer 2012.
11. Emiroğlu, Mehmet, “Kamu Yönetimi Bilimi Işığında Kamu Yönetimi-Yurttaş İlişkileri,
Sorunların Demokratik Çözümünde KİT’lerin, Gönüllü Kuruluşların ve Eğitme Erkinin
Katkısı”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt:I, Ankara, 1995.
12. Erkan, Rüstem, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilim Adamı Yayınları, Ankara, 2002.
13. Görmez, Kemal, Şehir ve İnsan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Yayın No 2319, İstanbul,
1991.
14. İspir, Eyüp Günay, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara, 1986.
15. Kaya, Ayhan, “Sivil Toplum ve Kent Politikaları”, Sivil Toplum Dergisi, Cilt 4 Sayı:17-18,
2007.
16. Kara, Ömer, “Dernekler ile Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler”, İdarecinin Sesi, Kasım
- Aralık / 2011
17. Kaypak, Şafak “Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme” KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, No 1, 2013.
18. Keane, John “Introduction: Cities and Civil Society” - In John Keane (Editor), 2006, Civil
Society: Berlin Perspectives, Oxford/New York, Berghahn Books. pp. 2- 39

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

2. Bal, Hüseyin, Kentsel Yapı ve Kentleşme Süreci, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2003

• 257

1. Atar, Yavuz, “Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum -Devlet
Düalizmi”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl.3, Sayı.18, 2007.

19. Keleş, Ruşen, “Kent ve Kültür Üzerine”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, 2005.
20. Kent, E. Portney and Jeffrey M. Berry, “Civil Society and Sustainable Cities”,

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

• 258

21. Princeton Conference on Environmental Politics: Research Frontiers in Comparative
and International Environmental Politics, Niehaus Center for Globalization and Governance, Princeton University, December 2-3, 2011.
22. Kurt, Nihat “Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve Kent Kültürünün
23. Geliştirilmesi Stratejileri” Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 9, No. 2, 2011.
24. Oktay, Ercan ve Şerife Pekküçükşen , ”Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin Bir
Aracı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları-Türkiye İçin Kısa Bir Değerlendirme, KMU İİBF
Dergisi, Cilt:11 Sayı:16, 2009.
25. Özer, M. Akif, “Yerel Demokrasi, Demokratik Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlerin Demokratikleştirilmesi Kavramlarının Tahlili Üzerine” Türk İdare Dergisi, Cilt72, Sayı 426,
2000.
26. Özgür, Özge ve Gonca Polat Uluocak, “Kentleşme-kentlileşme sürecinde sivil toplum
örgütlerinin rolü: Ankara’da bir semt derneği ve gecekondu mahallesi örneğinde bir
değerlendirme”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 2011.
27. Özmutaf, N. Metin, Sivil Toplum Kuruluşlarının Misyonlarını Gerçekleştirmede İnsan
Kaynaklarının Rolünün Gönüllü Yönetim Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi, SDÜ,
İşletme Yönetimi Doktora Tezi, Isparta, 2007.
28. Sezal, İhsan, Kentleşme, Alternatif Üniversite- Ağaç Yay., İstanbul, 1992.
29. STGP, Sivil Toplumcunun El Kitabı, Ed. N. Güler, Ankara, 2005.
30. Türkdamar, Adnan, “Sivil Toplum,Katılım ve Mülkî İdare” İdarecinin Sesi, Kasım – Aralık,
2011.
31. TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları Sonuçları (İstanbul, İzmir, Trabzon, Van), Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi, Ekim
2012- Ocak 2013.
32. Wirth, Louis. (2002), “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme” iç. 20. Yüzyıl Kenti, (ed: B.
Duru,
33. A. Alkan), Ankara: İmge Kitabevi.
34. Yıldırım, Murat, “Sivil Toplum ve Devlet” C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 27, No. 2, 2003.
35. Zenger, Yılmaz, “Geleceğin Şehirleri, Şehirlerin Geleceği”, ttp://www.konseptprojeler.
com/gelecegin-şehirleri-şehirlerin-gelecegi-1
36. Zengin, Eyüp, “Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 422, 1999.

Geleceğin Şehirlerinde Araç ve
Trafik Yönetimi: İstanbul Örneği

Özet
Eşsiz coğrafyasına, tarihsel ve kültürel miraslarına karşın, insana değil taşıtlara öncelik
veren ulaştırma politikaları yüzünden İstanbul’da, yaşayanlar için başta hayat gittikçe
zorlaşmakta, ekonomik, sosyal ve ekolojik maliyetler katlanarak artmaktadır. İstanbul’un
geleceğine ilişkin gelişme planları hazırlanırken, ulaştırma planı da dahil olmak üzere,
kentin tarihsel ve kültürel değerlerini koruyan, insan ölçeğini önceleyen, çağdaş ve yaşanabilir bir kent yapısına hizmet eden, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi amaçlanmalıdır.
Bu amaca yönelik olarak öncelikle, “Bugün nasıl bir İstanbul’da yaşıyoruz ve gelecekte nasıl
bir İstanbul’da yaşamak istiyoruz?” sorusuna yanıt aranmalı ve bu minvalde çözümler üretilmelidir. Bu çalışmada kısaca bu sorunun muhtemel çözümleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Trafik Yönetimi, Ulaşım, İstanbul, Paradigma Değişimi, Konut, İnsan
Ölçeği, Emanet

1. Giriş
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe
kayıtlı toplam 18.532.604 taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtların %52,1’ini otomobil, %16,3’ünü
kamyonet, %15,2’sini motosiklet, %8,6’sını traktör, %4,2’sini kamyon, %2,3’ünü minibüs,
%1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır (İsimsiz, 2014). Bu motorlu karayolu taşıtlarından 2.232.435’i otomobil olmak üzere toplam 3.333.271’i İstanbul’da
bulunmaktadır (TÜİK, 2014). İstanbul’da her 1000 kişiye 238 taşıt1 ve 159 otomobil düşmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) verilerine göre İstanbul’un gelişim bölgelerin1

TÜİK projeksiyonlarına göre İstanbul’un nüfusunun 2015 yılında yaklaşık 14,6 milyon, 2020 yılında 15,8 milyon, 2023 yılında da 16,5 milyon kişiyi aşması beklenmektedir (İsimsiz, 2014-d). Bu hesaplamada İstanbul
nüfusu 14 milyon olarak alınmıştır.
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deki araç sayısının meydana getirdiği trafikte 5 yıl öncesine göre %20’ye varan artışlar olmuştur. İstanbul’un yeni cazibe merkezleri arasında gösterilen bölgelerdeki ulaşım yolları
konut artışına paralel olarak geliştirilemeyince, oturanlar için adeta “trafik çilesi” denilen
durum ortaya çıkmıştır. Araçlarıyla evden işe-işten eve gitmeye çalışanlar için eve varış
süresi 5 yıl önceki verilere göre özellikle akşam saatlerinde 20 ila 40 dakika daha uzamıştır.
Avrupa ve Anadolu yakasında 2017 yılına kadar hayata geçirilmesi planlan yeni 80 bin
konutla birlikte araç trafiği de artacağı için ulaşım ve altyapı yatırımlarının ne kadar elzem
olduğu ortaya çıkmaktadır (İsimsiz, 2014-b).
Merkezi Amsterdam’da bulunan trafik ve navigasyon servisleri firması TomTom’un her yıl
yayımladığı ve sürücülerin trafiğin sıkışık olmadığı ve olduğu zamanlarda ki seyahat süreleri kıyaslanmak suretiyle yapılan global trafik araştırmasının sonuçlarına göre;
• En sıkışık trafiğe sahip şehirlerin yanı sıra dünya ortalamasında sürücülerin her yıl
sekiz günlerini sıkışık trafikte geçirdikleri,
• Trafiğin ara yollarda oluşma ihtimalinin ana yollarda oluşma ihtimaline göre çok
daha yüksek olduğu,
• Dünyanın en sıkışık trafiğine sahip olan şehrinin %74’lük trafik endeksi ile Rusya’nın
başkenti Moskova olduğu, İstanbul ise %62’lik trafik endeksi ile Moskova’nın hemen
ardında ikinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
Tablo 1’de dünyanın en sıkışık trafiğine sahip 10 şehrinin listesi verilmiştir.
Tablo 1: Dünyanın en sıkışık trafiğine sahip 10 şehri (İsimsiz, 2014-c)
Şehir / Ülke

Trafik Endeksi / %

Moskova / Rusya

74

İstanbul / Türkiye

62

Rio de Janeiro / Brezilya

55

Mexico City / Meksika

54

São Paulo / Brezilya

46

Palermo / İtalya

39

Varşova / Polonya

39

Roma / İtalya

37

Los Angeles / ABD

36

Dublin / İrlanda

35

Bugünkü haliyle tüm yaşamsal aktivitelerimizin orta yerine derinlemesine yerleşmiş olan
otomobil ve ondan kaynaklanan otomobil bağımlılığı bize; hava kirliliği, iklim değişimi,
petrol bağımlılığı, asosyalizasyon, gürültü, stres, boşluksuz/sıkışmış kentsel alanlar, ekonomik çöküntü, hıza ve hazza dayalı aktiviteler ve içi doldurulmamış bir yalnızlık olarak

Ulaşım ve çevre ile ilgili sorunların kaynağında insana değil, otomobile ağırlık verilmesi yatmaktadır. Kısa mesafeli yolculuklarda motorlu taşıt kullanımından ziyade bisikletli
ve yaya2 ulaşımının desteklenmesi ile gerek trafik gerekse çevre kirliği problemleri belli
oranda çözülebilecektir. Bu şekilde hem kişilere spor-eğlence olanağı sağlanmış olacak,
hem de araç ile yapılacak kısa mesafeli yolculuklar büyük ölçüde azalacağından trafik
yoğunluğunda düşmeler olacaktır (Komisyon, 2011).
Şehir yönetimi bağlamında kapsamlı ve sürdürülebilir bir ulaşım politikasına dayanmayan ve plan bütünlüğü içinde değerlendirilmeden yapılan yatırımlar kentin ulaşım sorunlarının çözülmesini güçleştirmektedir. Sürdürülebilir bir ulaşım ve trafik yönetimi için,
ulaştırma sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara çözüm geliştirme konularında düşünce
biçimimizi ve anlayışımızı değiştirmek gerekmektedir. Yaşanabilir, nefes alınabilir, yürünebilir, bisiklete binilebilir, insana ayrılması gereken mekânları otomobiller tarafından işgal
edilmemiş, raylı, kara, deniz ve havayolları taşıma sistemi çağdaş düzeyde hizmet veren,
ormanlarında, parklarında gezip oynanabilir bir şehir ya da makro düzeyde ülke için yapılması gerekenleri yapan “kamusal mekân psikologları, mühendis ve mimarları” olmalıdır
(Demir, 2014). Bu bağlamda otomobil ve şehir ikilisinde, “şehirleri araçlara uydurmaya çalışmak” yerine sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için, “araçların şehirlere uydurulması”
gerekmektedir. “Sürdürülebilir bir şehir içi ulaşım” politikası; başta imar uygulamalarını, otoparkları, toplu taşıma sistemini, trafik yönetimini, yol altyapısını ve arazi kullanımındaki
değişimleri gözeterek; güvenli, akıcı, ucuz, çevre dostu ve sosyoekonomik hayatın sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Bu çalışmada İstanbul’un geçmişi/tarihi, bugünü ve yarını
bağlamında yapılabilecek çalışmalar; geleneksel ve modern düşünce ve uygulamalarla
irdelenecektir.
2

“Bisikletli ve Yaya Ulaşım Sistemi” yerleşim içindeki kısa mesafeli yer değişimlerinde özel araç trafiğini önemli
ölçüde azaltabilecek etkili sistemdir. Bu sistemin yaygınlaştırılması ve cazip hale getirilmesi için iyi bir altyapının oluşturulması gerekmekte ve bu yönde çalışmalar yürütülmektedir (Komisyon, 2011).
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geri dönmektedir (Demir, 2014). Bu bağımlılığın sadece caddelerde değil, aynı zamanda
zihinlerimizde oluşturduğu trafik, bizleri akışkanlığını yitirmiş, ev ve iş arasında gidip-gelen metal bir kapsülün eklentileri haline getirmiştir. Durum, “Kent ve otomobil, her ikisi de
ne kadar mükemmel olursa olsun, beraber her zaman mükemmel olmayabilirler” diyen Durning’i haklı çıkarır mahiyettedir. Çünkü bir kenti kent yapan, ortasından geçen otobanlar,
hızla akan trafik, susmayan kornalar, gürültü ve egzoz emisyonları değildir. Bir kenti kent
yapan, çeşitliliği bir arada tutabilmesi ve buna rağmen huzur verebilmesidir. Oysa otomobil ve otomobile dayalı ulaşım, başlangıçta zamanda ve mekânda özgürlük sağlayacağı hayal edilen müthiş icat, şimdilerde günlerimizi birer kâbusa dönüştürmekten öteye
geçememektedir (Gurbetci, 2011).

2. Türkiye’de Ulaşım Planlaması
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İnsan, zaman ve mekân ile mukayyet bir varlıktır. Biçim ortaya koyacağı için “ne ile” sorusunu sorar. Nerede? Ne zaman? Ne ile? Sorularından elde edilen çıktılar; şehirleri, evleri,
kitapları vb. gibi bütün biçimleri meydana getirir. Bütün bu biçimler de kültürü oluşturur.
Kültür ise toplum aktörü tarafından, medeniyet tasavvuru esaslarına göre üretilir. Bir bakıma şehir bu tasavvurun bir üründür (Ökten, 2013).
İnşaat, sağlık ve hukuk, sistem olarak eğer medeniyet göstergesi ise buna modern zamanda bir de trafik düzeni ve işleyişini ilave etmek lazım gelir. Çünkü ülke insanının
ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından trafik düzeni günümüz dünyasında gerçekten çok
önemli bir ölçüdür (Demir, 2011).
Bugün kentleri kalın ve derin çizgilerle kesen yollar, köprüler ve tüneller yapılmaktadır.
Bunların çevresinde ise yeni yerleşim alanları planlanmaktadır. Şehrin imgeleri, göstergeleri bu yapıların arasında birer birer kaybolmaktadır (Gerçek, 2014). Günümüz şehirlerinde evler tıpkı araçlar gibi, sağlı sollu park etmiş vaziyettedirler (Dağlı, 2012). Dar sokaklar,
otoparka dönüşmüş kaldırımlar, trafik yorgunu haline gelmiş, yaşamak için inşa edilmiş
şehirlerde maalesef neredeyse yaşamak için yer kalmamış (Tenekeci, 2014). Örnek bir durum olarak Süleymaniye ve çevresine göz atılacak olursa yoğun trafik akışı, çevredeki sanayi ve ticaret faaliyetinin gürültüsü ve suni etkileri ile Süleymaniye külliyesinin insan hayatının dışına itildiği, etrafında yapılacak küçük bir gezintiyle görülebilecektir (İleri, 2009).
Ulaşım ihtiyacının karşılanmasındaki eksiklik, trafik sorununu meydana getirmektedir.
Temelde ülkemizdeki trafik sorunu, geçmişte şehir planlanırken ulaşımın yeterince dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Trafiğin yönetiminde birinci sorun, planlama ve
yönetimdir. Bunu, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar takip etmek gelmektedir. Bu aşamada sürücüler ve ulaşım ihtiyacı olanlar ortaya çıkmaktadır. Sonuncu aşaması ise denetimdir. Aslında denetim de yine temelde uygulamayla birlikte düşünülmelidir (Gündoğan,
2013).
Avrupa şehirleri kalabalık kent merkeziyle, genellikle iyi bir toplu taşıma sistemi olan, çok
yol kapasitesi olmayan şehirlerdir. Amerikan şehirlerindeyse yollar geniş alanlara yayılmıştır ama toplu taşıma neredeyse yok denecek kadar azdır (Kadıoğlu, 2013). İstanbul ise
gelişmekte olan bir kent olarak çok sayıda ve çeşitli araç trafiğine sahip, gelişmiş karayolu
toplu taşıma sistemi, gelişme aşamasına doğru yol alan raylı sistem altyapısı, etkin olmayan modlar arası ücret entegrasyonu ve dar yollarıyla birlikte karışık bir arazi kullanımıyla
ne Avrupa ne de Amerika şehirleri ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, dünyada
trafik sıkışıklığını çözmek için denenen birçok şey İstanbul’a uygulanamamaktadır.
1924 yılında, Le Corbusier, Balkanlardaki Osmanlı şehirlerini, Trakya’yı ve İstanbul’u gezer.

“1943 yılında şehircilik dersine girdiğimiz çok meşhur bir Alman Hoca “Bana söyleyin Türkiye’de
ne yapmalı” diye sınıfta sormuştu. Herkes bir şeyler söyledi, “bilemediniz, ben söyleyeyim” dedi.
“Türkiye dua etmeli ama ne için biliyor musunuz? Belediyelerin kasalarında mevcut bulunan
imar planlarını uygulayacak yöneticiler çıkmasın diye! Eğer çıkarsa Türkiye birkaç asır belini
doğrultamayacaktır” dedi. Böyle eline cetvel alıp, Osmanlı’nın insan ölçeğindeki sokaklarını
kargacık burgacık diye tarif eden kişiler, onların üzerine çizgi çizip, geniş yollar yapıp, üzerinde
araçların hızla gittikleri, araçların altlarında çocukların ezildikleri, insanların araçların dumanından kanser oldukları, annelerin çocuklarını sokağa çıkarmaktan korktukları bugünkü şehirleri imar ettiler (Cansever, 1994).”
Fransız şehir plancısı Henri Prost “Tarihi Yarımada Master Planı”nda, avlulu-bahçeli evlerin
oluşturduğu yatay-yoğun şehir dokusunun yıkılarak Paris’in beş-altı katlı yapı blokları ile
donatılmasını öngörür. 1938-1950 yılları arasında Prost, Tarihi Yarımada4 için tarihi şehrin
yaya kullanımına dönük yol şebekesini, yirminci asır Batı Avrupa şehirlerinin kavşaklarda
kesişen ve gösterişli akslardan oluşan yol şebekesine dönüştürür (Çetin, 2013).
Artan taşıt sayısının karayolları inşaatını ön plana çıkarmasıyla etkili hale gelen karayolları
mühendislerinin de baskısı sonucu 1957-1960 yılları arasında, İstanbul insanlık tarihinde
az bulunur bir tahribata maruz kalmıştır (Çetin, 2013). Bu duruma en güzel örnek “1957 yılında, Başbakan Adnan Menderes’in Prost’un planlarından hareketle, İstanbul’da Karayolları Teşkilâtı’nı kullanarak başlattığı yol açma faaliyeti içerisinde, Edirnekapı’dan başlayıp
Eyüp’e inmesi düşünülen ve Eyüp merkez alanında Sokullu Mehmet Paşa Türbesi dahil
pek çok abideyi (türbe, tekke, mezarlık ve diğer tarihî eserleri) yok edecek olan yol inşaatı
3
4

Bütün dünyada şehir planlarına “şehir planı” denirken Türkiye’de “imar planı” deniyor olması ne büyük bir
tezat değil mi?
Tarihi Yarımada bugün turizm adı altında eğlence sektörünün kucağına zorunlu olarak itilmektedir. Karar
vericilerin tarih karşısında sorumlukları vardır. Turizmi sırf eğlence odaklı bir anlayış olarak görüp, her taşında
bir tarih olan Tarihi Yarımada’nın kültürel misyonunu görmemek kadim tarihi bakiyeye karşı gelmektir (Çetin, 2013). Marmaray projesi ile birlikte diğer raylı sistem projelerinin tamamlanması tarihi yarımadaya erişimi
kolaylaştırarak bu bölgenin çekiciliğini önemli ölçüde arttıracaktır. Erişim olanaklarının sağlayacağı artan
çekicilik nedeniyle ortaya çıkacak mekânsal gelişme baskılarının iyi yönetilmesi, tarihi yarımadanın tarihi ve
kültürel kimliğinin korunması açısından yaşamsal önem taşımaktadır (Gerçek, 2009; güncellenmiştir).
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Batılıların baskısı sonucu şehirleri düzenleyen hukuki esasların ortadan kaldırılmasıyla birlikte başlayan bir hareket 1925’lerden sonra insanlık tarihinde görülmemiş bir tahribatı
başlatmıştır. Bu durum Turgut Cansever tarafından bir anekdotla şu şekilde anlatılmaktadır:
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Buradan hareket ederek, müthiş hayranlıklarla aldığı ölçüler ve yaptığı tespitlerle kendi
mimari anlayışının ve uygulamasını temellerini oluşturur. Aynı tarihlerde bizler, o şehirleri
harita mühendislerinin şehir planı3 üzerine cetvelle çizdikleri yolları inşa etmek için yıkmakla meşguldük (Karadağ, 2014).
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neredeyse karayolları mühendislerine karşı savaş açılarak, inşaatın yarısı bittikten sonra
ancak durdurulabilecekti...” (İleri, 2009).
Plan/lama ve Uygulama Arasındaki Ahengin Bozulması: Şayet bir trafik planı ortaya
çıkarmaya çalışırsanız bunun uygulanabilir olması gerekir. Örneğin parkları ve yolu planlamak istiyorsanız bu amaçla bir şerit park, bir şeritte yol yapmanız gerekecektir. O bir şerit
park, yola taşarsa veya parksız bir yol yaparsanız ve orada park edilirse sizin planlamanız
işe yaramayacaktır. Çünkü ulaşım çok parametreli bir denklemdir. Bu parametrelerden
temel bir tanesi hesaba katılmadığında diğer parametreler çok ciddi boyutta etkilenebilmektedir.
Artan Otomobil Bağımlılığı: İnsanların artan otomobil aşkı ve bağımlılığıyla oluşan trafik
sıkışıklığı büyük toplumsal sıkıntılara ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Günümüze kadar bu problemin çözümü için yolların kapasitesinin artırılması kısa-vadeli rahatlamaya neden olmuştur (Kadıoğlu, 2013). Bu tür önlemler, Glen Heimstra’nin ifadesi ile
“obez bir insanının kemerini gevşeterek kendisini tedavi edeceğini düşünmesine benzetilebilir”.5
Trafik Tıkanıklığı ve Yönetilmesi: Aslında trafik sıkışıklığı6 canlı şehirlerin kaçınılmaz bir
ürünüdür. Öyle ki İstanbul’un yolları özellikle sabah ve akşam birer otomobil parkına dönüşmektedir. Trafik tıkanıklık ölçütleri bakımından, Avrupa’nın trafiği en tıkalı kenti kuşkusuz İstanbul’dur. Uluslararası yaşam kalitesi sıralamalarında da genellikle sonlara yakındır.
Sürdürülebilir bir kent ve ulaşım sistemi planlaması ve uygulaması yapılmazsa ne yazık ki
her geçen yıl durum daha da kötüleşecek (Gerçek, 2013) ve İstanbul yaşanılmaz olmaya
başlayacaktır.
Ülkemiz kentlerinde otomobil sahipliğinin hızla artması, buna karşılık pek çok kent için
bu taşıt artışını karşılayacak altyapının hazır olmayışı, bu arada yapılaşmada belli bir yoğunluğa erişmiş kent merkezlerinde yeterli altyapının oluşturulmasının çok zor olması
gerçeği karşısında, bir yandan toplu taşımacılık geliştirilirken, diğer yandan kent merkezi
uçlu yolculuklarda otomobil kullanımını azaltan, kişileri otomobillerini kullanmaktan caydırıcı önlemlerin de gündeme getirilmesi gerekir. Bu doğrultuda olmak üzere, çok sayıda
gelişmiş ülke kentlerinde merkez bölgelere otomobil ile girişin yasaklanması ya da daha
uygun olan “kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkelerine göre otomobil girişlerinin ücretlendirilmesi için planlamalar ve hazırlıklar yapılmalıdır. Bu uygulama ile sağlanan gelir,
5
6

Bu ifade bazı kaynaklarda “trafik tıkanıklığını çözmek için yolları genişletmek, obeziteyi tedavi etmek için kemeri
gevşetmek gibidir” Başlangıçta biraz rahatlar fakat şişmanlamaya devam edersiniz (Gerçek, 2014).
Ulaştırma sisteminde artan trafik sıkışıklığı, 2020 yılına kadar yük taşımacılığında %55 ve yolcu taşımacılığında %36 düzeylerinde olacaktır. Bununla beraber artan enerji tüketimi neticesinde de çevre üzerinde negatif etkiler (2020 yılına kadar ulaştırmanın neden olacağı emisyonun %15 artacağı öngörüsü yapılmaktadır)
oluşacaktır (Komisyon, 2013).

ulaştırma yatırımlarının finansmanında iyi bir kaynak oluşturabilir. Bazı kentlerimiz için
yakın gelecekte bu yönde uygulamalara gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir (Komisyon,
2005).

1. 1970’lerden itibaren kent içi karayolu ağının genişletilmesinin şehirler üzerindeki
olumsuz etkileri ile hava kirliliğinin artması ve karayolu ağırlıklı ulaşım planlamasının oluşturduğu kaygılar,
2. Şehirlerde ortalama trafik hızının düşürülmesinin ve yayalaştırılmış bölgelerin artırılmasıyla; trafik sıkışıklığı, kaza ve yaralanmaların azalması, yürümenin ve bisiklet
kullanımının yaygınlaştırılması, toplu taşımayla daha fazla yolcu taşınması gibi çevre ve hareketlilik bakımından olumlu sonuçların elde edildiğinin anlaşılması,
3. Özellikle Brundtland Raporunun yayımlanmasından ve sürdürülebilir kalkınmanın
gelecek kuşaklara vurgu yapan tanımından sonra sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artması.
Sürdürülebilir ulaşım kavramı geniş bir kapsama sahip olup Brundtland Raporunda yer
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İnsanların, diğer insanlara, bir yere veya mekâna, mal ve hizmetlere erişimi sosyal ve
ekonomik refah bakımından önem arz etmektedir. Toplumların kalkınmasında önemli
bir payı bulunan ulaşım sektörü aynı zamanda trafik sıkışıklığı, verimsiz arazi kullanımı,
gürültü ve hava kirliliği, yenilenemez doğal kaynakların hızla tükenmesi, kazalar sonucu
oluşan can ve mal kayıpları gibi toplumu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz
olarak etkileyen birçok sorunun da kaynağını teşkil etmektedir. Sürdürülebilir ulaşım kavramı söz konusu sorunların giderilmesi, bugünkü ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir
bir ortam sağlanması amacına yönelik arayışlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
geleneksel ulaşım, hareketlilik ve hızın önemsendiği, otomobile bağımlı tek modluluğun
hâkim olduğu, modlararası entegrasyonun sağlanamadığı, birçok çevresel ve sosyal maliyetin göz ardı edildiği, tahmini taleplere dayalı planların yapıldığı, ulaşım talebinin yol
ağının genişletilmesiyle yani kapasitenin artırılmasıyla karşılanmaya çalışıldığı bir sistem
olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım ise, erişilebilirlik ve kalitenin önemsendiği,
çok modluluğun hâkim kılındığı, modlararası entegrasyonun sağlandığı, planlamada bütün maliyetlerin göz önüne alındığı, daha gerçekçi ve vizyoner planların yapıldığı, ulaşım
talebinin etkin bir şekilde yönetildiği sistemdir. Kısaca, “erişilebilirliği yüksek, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım sistemi” olarak tanımlanan sürdürülebilir ulaşım kavramının en temel bileşenlerinden biri de kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğidir. Sürdürülebilir
ulaşım kavramının ortaya çıkmasında etkili olan üç temel husus olmuştur (Cirit, 2014).
Bunlar;
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3. Sürdürülebilir Ulaşım
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alan sürdürülebilir kalkınma tanımından yola çıkılarak en basit şekilde “hem günümüz hem
de gelecek için, insan ve ekosistem sağlığını, ekonomik gelişmeyi ve sosyal adaleti koruyup
geliştirmek suretiyle hareketlilik (mobilite) ihtiyacının karşılanması” olarak tanımlanmaktadır.
(Cirit, 2014).
OECD’ye göre sürdürülebilir ulaşım; “Halk sağlığını ve ekosistemi tehdit etmeksizin, (a)
rejenerasyon oranının altında kalmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ve (b) yenilenebilir kaynaklarla ikame edilebilmesi nispetinde de yenilenemez
kaynakların kullanımıyla erişim ihtiyacının sağlanmasıdır.” Kanada Ulaştırma Bakanlığı’na
göre sürdürülebilir ulaşım; “Ulaştırma aktivitelerinin karar mekanizmasında çevresel, sosyal
ve ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulmasıdır.” Schipper’a göre sürdürülebilir
ulaşım; “Ulaşım imkanından yararlananların oluşturdukları tüm sosyal maliyetlerin (gelecek nesiller tarafından ödenmek durumunda kalacak maliyetler de dahil) bizzat ödendiği
ulaşım sistemidir.” Ayrıca, trafik kazaları, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı, gürültü, karbondioksit miktarındaki artış ve petrol ithalatı gibi dışsal faktörler de ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini tehdit eden temel unsurlardır. Winnipeg Üniversitesi Sürdürülebilir Ulaşım
Merkezi’ne (The Center for Sustainable Transportation-CST) göre sürdürülebilir ulaşım;
• Bireyin ve toplumun temel erişim ihtiyacı güvenli bir şekilde karşılanırken, nesiller
arasında adaletten ve insan ve toplum sağlığından taviz verilmeyen,
• Maliyet ve işletme açısından etkin, ekonomiyi olumlu anlamda destekleyen,
• Emisyonların ve atıkların sınırlandırıldığı, yenilenemez kaynakların kullanımının en
aza indirgendiği, yenilenebilir kaynakların verimli kullanıldığı, arazi kullanımının ve
gürültü düzeyinin minimize edildiği bir ulaşım sistemidir.
Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi tarafından yapılan bu tanımlama, daha kapsamlı olması ve
ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri tek bir çatı altında topluyor olmasından ötürü birçok kurum, kuruluş ve uzman tarafından kabul görmekte ve referans olarak alınmaktadır.
Sürdürülebilir ulaşım felsefesinde ulaşım planları toplam yolculuk, hız, toplam mesafe
gibi nicel çıktılar yerine mal ve hizmetlere erişim kolaylığı gibi nitel çıktılara odaklanmaktadır. Buna göre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için her bir ulaşım modunun en verimli
kullanılabileceği yerde tesis edilmesi, kentlerde ve yerleşim alanlarında toplu taşımacılığın geliştirilmesi, motorlu taşıtlara bağımlılığın azaltılması ve özel araç kullanımının
mümkün olan en az seviyeye indirgenmesi gerekmektedir (Cirit, 2014). Sürdürülebilir ulaşımın temel amaç ve hedefleri, ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenler açısından Tablo
2’de verilmiştir.

Açıklama

Etkin Hareketlilik

İnsanların ve eşyaların hızlı ve ekonomik olarak taşınması.

Yerel Ekonomik Kalkınma

Yerel düzeyde, istihdam, üretkenlik, iş etkinliği, gelir, gelir vergisi
gibi kalemlerde sağlanan artış.

İşletme Etkinliği

Ulaşım tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi ve hizmetlerinin
verimli sağlanması.

Sosyal Hedefler

Açıklama

Sosyal Adalet

Ulaşımdan kaynaklı yararlı/zararlı etkilerin dengeli dağılımı, artan
gelir ve hareketlilikle orantılı ücretlendirme.

İnsan Sağlığı Ve Güvenliği

Ulaşım güvenliğinin ve halk sağlığının geliştirilmesi.

Ödenebilir Ücret Düzeyi

Temel ulaşım ihtiyacının hane halkının fiyat olarak karşılayabileceği
bir düzeyde tutulması.

Toplumsal Bağlılık

Toplumun bireyleri arasındaki etkileşim miktarını ve kalitesini
artırmak.

Kültürel Koruma

Toplum tarafından değer verilen kültür-sanat eserlerinin ve
toplumsal aktivitelerin muhafaza edilmesi.

Çevresel Hedefler

Açıklama

Kirliliğin Azaltılması

Gürültü düzeyinin, hava ve su kirliliğinin azaltılması.

Kaynakların Korunması

Petrol ve arazi gibi sonlu ve kıt kaynakların daha düşük seviyelerde
ve etkin bir biçimde kullanımı.

Açık Alanların Korunması

Tarım alanlarının, parkların ve doğal yaşam alanlarının korunması.

Bio-Çeşitliliğin Korunması

Hayvanların ve diğer canlı türlerinin yaşam alanlarına ve
hayatlarına zarar vermemek.

4. Trafik Yönetim ve Denetiminde Modern Araçlar
Şehirde yaşayan canlılar, üretilen mal ve hizmetler sürekli bir yerden başka bir yere taşınır.
İyi planlanmış bir kentte neyin nerede ve ne kadar üretileceği, neyin nerede ne kadar
tüketileceği ve bunun doğuracağı ulaşım gereksinimi önceden belirlenerek buna uygun
ulaşım kanalları oluşturulur (Türksoy, 2008).
Trafik yönetimi7 ve denetimi; trafik sinyalizasyon sistemi, akıllı ulaşım sistemleri (trafik
kontrol merkezi, trafik ölçüm sistemleri, trafik bilgilendirme sistemleri, trafik denetleme
sistemleri gibi), trafik yönetim önlemleri (tersine çevrilebilir şerit uygulaması, kamyon yasağı, sıkışıklığın azaltılması vs.), otopark yönetimi, transfer merkezleri ve park et-devam
et uygulamaları, trafik kazaları ve güvenlik (kaza sayısı, kaza veri kayıt sistemi, ulusal trafik
7

Trafik yönetimi denilince akla; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerinin
emniyetli, ekonomik ve ekolojik olarak yönetilmesi anlaşılmalıdır.
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Ekonomik Hedefler
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Tablo 2: Sürdürülebilir Ulaşımın Amaç ve Hedefleri (Cirit, 2014)
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güvenlik programı, kara noktaların analizi ve iyileştirilmesi, trafik eğitimi ve toplum bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, trafik eğitim parkları gibi), trafik denetleme envanteri, bisikletli ve yaya ulaşım sistemi, taksi durakları planlaması ve işletim sistemi gibi bölüm
ve alt bileşenlerden oluşur (Komisyon, 2011).
Trafiğin denetimi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik akışının
kontrolü trafik kural ihlallerinin önüne geçilmesi, kazaların engellenmesi, can ve mal
emniyetinin sağlanması ve tüm şehir içi trafikte optimizasyonun sağlanması için trafik
düzenini bozan araçların tespiti amacıyla geliştirilmiş Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)
örnek gösterilebilir. EDS; kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız koridoru, park, tramvay yolu, yaya
yolu, ters yön, tercihli yol ihlal tespit sistemleri ve gabari tespit sistemi gibi alt bileşenlerden oluşmaktadır. Dijital kameralarla ihlal anını tespit eden elektronik denetim sistemleri
aynı zamanda gerçek zamanlı trafik verilerinin toplanmasına ve araç sayım bilgilerinin
elde edilmesine de elverişli bir sistemdir (İsimsiz, 2013).
Ulaştırmanın ekonomik büyüme ve gelişim için en önemli sektörlerden biri olduğunun
uzun yıllardır bilincinde olan Avrupa Birliği, üyesi olan ülkeler için Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) sistematik bir şekilde uygulanarak yaygınlaştırılmasının sağlanması konusunda
bir direktif hazırlamış ve 2010 yılında yayımlamıştır. Direktifin temelleri, Avrupa Komisyonu’nun ulaştırma politikaları üzerine hazırlanan Beyaz Kitap belgesine dayanmaktadır. Beyaz Kitap’ta daha güvenli, daha verimli, daha temiz, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaşım için
bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yeniliklerin önemli role sahip olacağı vurgulanmakta ve bir
anlamda bu ifade ile akıllı ulaşım sistemlerine atıfta bulunulmaktadır (Komisyon, 2013).
Trafik yönetimi, işletimi ve denetimi; trafikte verimliliği sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla kullanılan akıllı ulaşım sistemi uygulamalarıdır.
Bu sistemlerle trafik ışıklarının etkin kullanımı, sürücülerin tehlikeli durumlar karşısında,
engelleyici önlemleri zamanında alabileceği şekilde uyarılması, dinamik trafik bilgi sistemlerinden gelen veriler ile gidilen güzergah hakkında bilgiler verilmesi ve trafik akışında süreklilik sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu sistemlerin veri toplanması, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı gibi temel işlevleri
bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında sensörler ve kameralar kullanılmaktadır. Elde
edilen bu veriler trafiğin izlendiği ve yönetildiği trafik yönetim merkezlerine iletilerek
işlenmekte ve değişken mesaj sistemleri, bilgi radyosu gibi trafik bilgisinin dağıtılmasına yarayan araçlar vasıtasıyla sürücülere anlık trafik bilgisi olarak aktarılmaktadır. Böylece
sürücüler trafik kazaları, yoğunluk, hava ve yol durumu gibi trafiği etkileyen olaylardan
haberdar edilmekte, trafiğin alternatif güzergâhlara yöneltilmesi ve yol ağı kapasitesinin
etkin olarak kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca, bu yönetim merkezlerinin sorumlu olduğu alanlarda kaza ve acil durumlar olması halinde müdahale edecek ilgili kurumlar
haberdar edilmektedir (Komisyon, 2013).

Özellikle büyükşehirlerde, trafiğin akıcılığının sağlanması için, ana arterlerde normal seyir
hızında giden bir aracın bir defa yeşil ışıkta geçtikten sonra her kavşakta yeşil ışığa denk
gelmesini sağlayan “green line”8 yani yeşil hatlar oluşturulması da kullanılacak bir uygulamadır. Ancak bunu sağlamak önceden belirlenmiş senaryolarla her zaman mümkün
olamamaktadır. Bu da sık kilitlenen kavşaklarda ve çevrelerinde trafik ışıklarının olağanüstü durumlara uyum sağlayabilecek şekilde dinamik yönetimini gerekli kılmaktadır
(Komisyon, 2013).
Sydney Koordineli Adaptif Trafik Sistemleri (SCATS - Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) gibi gelişmiş trafik yönetim ve denetim uygulamaları ile otobüs ve tramvay
gibi toplu taşıma araçlarına geçiş önceliği sağlayacak şekilde trafik ışıkları dinamik olarak
yönetilebilmektedir. Örneğin Melbourne’de 500’ün üzerinde kavşakta sistem tramvayın
yaklaştığını fark edip trafik ışığı zamanlamalarını düzenleyerek tramvayın beklemeden
geçmesini sağlamak üzere kullanılmaktadır (Komisyon, 2013).

5. İstanbul Çevre ve Ulaşım Ana Planının Değerlendirilmesi
Balkanlar, Kırım ve Doğu Türkistan; İstanbul’a uğramadan yapılacak haccı bile makbul görmezdi. İstanbul, Türkiye-İslam Dünyası için zatından öte anlamlar taşır. İstanbul’a yapılacak
her şey bu yüzden hepimizi ilgilendirmektedir (Çetin, 2013). Bu bağlamda İstanbul’da
ulaştırma yatırımlarının kenti nasıl etkilediği ve büyük ulaştırma projelerinin kentin yakın
ve uzak geleceğini nasıl biçimlendireceği konusu İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İstanbul Ulaşım Ana Planı ekseninde değerlendirilmelidir.
İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı: İstanbul’un gelecekteki mekânsal gelişmesini belirleyen en temel planlama rehberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanarak 2009 yılında onaylanan İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
8

Diğer bir ifade ile “green wave” yani “yeşil dalga” uygulaması.
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Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ortaya çıkmasının başlıca amacının trafiğin efektif yönetimi
olduğu söylenebilir. En geniş anlamıyla akıllı ulaşım sistemlerinin ilk örneği trafik ışıklarıdır. Bugün kullanıldığı anlamıyla trafik yönetimi, işletimi ve denetimine yönelik akıllı
ulaşım sistemleri; manyetik loop dedektörü (magnetic/inductive loop detector), kırmızı
ışık kameraları, değişken mesaj sistemleri ve değişken hız sınırı levhaları gibi başlıklarda
sayılabilir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kameralar, tünel yönetim sistemleri, yoğunluk
saatlerinde ücretlendirme gibi trafik yönetimi ve denetimine yönelik çeşitli uygulamalarda mevcuttur. Kameraların, RFID vericilerin ve manyetik loop dedektörlerinin de etkin
kullanımını içeren bu sistemlerin başlıca uygulaması ise dinamik/adaptif trafik ışıklarıdır
(Komisyon, 2013).
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(ÇDP)’dır. Temel arazi kullanım ve ulaşım kararlarının bir arada bulunduğu bu plan, alt
ölçekteki diğer tüm planların da anayasası niteliğindedir. İstanbul’da yapılmakta olan
boğaz geçişi projesi İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer almamıştır.
Aynı planda İstanbul’un kuzeyi de korunması gereken alanlar olarak belirtilmiştir. Boğaz
köprüleri ve çevre yollarının itici rol oynadığı bu süreç, kuzeydeki orman alanları, su havzaları, tarım alanları, önemli bitki alanları ve canlı çeşitliliği üzerinde geri dönüşü mümkün
olmayan zararlar vermiştir. İstanbul’da 1980’lerden bu yana nüfusu en fazla artan ilçeler
ve yerleşim alanlarının TEM Otoyolu çevresinde bulunması (Gaziosmanpaşa, Ümraniye,
Sultanbeyli, Arnavutköy, Sultangazi) bu fiziksel değişimin sonuçlarıdır (Gerçek, 2014).
Daha önceki gelişmeler göz önüne alındığında, yapımına karar verilmiş olan 3. Boğaz
Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin kentin korunması gereken kuzeydeki orman alanları ve su havzalarında oluşturacağı yeni yapılaşma baskılarını öngörmek zor
değildir (Gerçek, 2014). ÇDP’de 2023 yılında 16 milyon olarak öngörülmüş olan eşik nüfusun, kentin kuzeyindeki ortaya çıkacak yeni yapılaşma alanları göz önüne alındığında, 20
milyonu geçeceği öngörülmektedir (TMMOB ŞPO, 2010).
İstanbul Ulaşım Ana Planı: İstanbul’un Ulaşım Ana Planı (İUAP) 2011 yılında tamamlanmış ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Boğaz
Karayolu Tüp Tüneli ile 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projeleri de İUAP’na
sonradan eklemlenmiştir.

5. Trafik Yönetimi ve Denetiminde Paradigma Değişimi
Kentsel dönüşüm sürecinin tasarlanmasında, her daim ön plana çıktığı görülen “nasıl bir
şehir?” algısından ziyade “şehirde nasıl bir insan?” algısının oluşturulması gerekmektedir.
Geleceğin kentlerinin inşası, insan ölçeğini9 ön plana çıkaran ve bu olgudan hareket
ederek insan odaklı tasarımları hayata geçiren bir boyutta gerçekleştirilmelidir. Şu çok
net bilinmelidir ki, bir şehrin “altın oranı insandır”, dolayısıyla insanın temel ihtiyaçlarını
birincil derecede göz önünde bulunduran ve bu temel ihtiyaçlara erişim noktasında sağlıklı ve sürdürülebilir bağlar kurabilen bir yapılandırmanın hayata geçirilmesi kaçınılmaz
görülmektedir (İsimsiz, 2012). Tam bu noktada insan öncelikli çözümler geliştirilmelidir.
Ulaşım ve trafik yönetimi ile ilgili uygulama ve düzenlemelerin hemen hepsi taşıtların
kent içinde daha hızlı hareket edebilmesine yönelik girişimler olmaktadır. Oysa yaşamda
her şey “insan” içindir ama bu düzenlemelerde aslında “insan” faktörü oldukça ihmal edilmektedir. “İnsan öncelikli” çözümlerde çıkış noktası kent içinde hareket halindeki insanları
9

Buradaki insan ölçeğinden kasıt, insan merkezli bir kentsel dönüşümün yanında, binaların da insan ölçeğinde yapılandırılmasını kapsamaktadır. Bu yapılandırma hayata geçirilirken, mekânsal geçirgenliğin ortadan kaldırılmaması ve tamamen kapalı konut sistemine dayalı bir kent kültürünün ve profilinin hakim
unsur olarak ön plana çık/arıl/maması gerekmektedir (İsimsiz, 2012).

Günümüzdeki sorun çözme yaklaşımı, birçok sorun karşısında başarısız kalmaktadır.
Geleneksel karar vermede, her bir sorun dar uzmanlık ve sorumluluklar taşıyan farklı bir
kişi ya da kuruma verilir. Bu yaklaşım, birbiriyle ilişkili ve çelişen amaçlar taşıyan karmaşık sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. Gerçekten optimal sonuçlar elde etmek için,
ulaşım planlaması daha kapsamlı, daha gelişmiş ve diğer karar verici kurumlarla daha
bütünleşik olmalıdır (Gerçek, 2005).
Türkiye geneli ve İstanbul özelinde paradigma değişikliğinin yapılması gereken hususlardan bir kısmı şunlardır:
a. İstanbul’u Cazibe Merkezi Olmaktan Çıkarmak: Uygulanan imar politikalarının
uzantısı olarak her geçen gün İstanbul nüfusunu daha da artıracak girişimlerin ardı
arkası kesilmiyor. Şehrin merkezlerinde gökdelenler inşası ve büyük AVM’ler için
çalışılıyor. Bu politikalar trafiğin yanında diğer sorunları da artırmaktadır..
b. Yurt Genelinde Tarım Seferberliği ve Tersine Göç: İstanbul’da yaşayanlar havadan, sudan, gıdadan, binalardan, trafikten, gürültüden, güvensizlikten, koşuşturma10 Paradigma: “Belli bir zaman dilimi içerisinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü, bir algı dayanağı, bir izlenceler bütünü, bir perspektif, bir model” olarak
tanımlanabilir. Başka bir deyimle, paradigma, farkına varmadan taktığımız psikolojik bir gözlüktür. İç ve dış
dünyamızı bu gözlük aracılığı ile görürüz (Gerçek, 2005).
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Roma Kulübü tarafından hazırlatılan Büyümenin Sınırları (Limits to Growth) adlı raporda
mevcut kalkınma politikalarında ısrar edilmesi durumunda dünyanın geleceğinin olumsuz etkileneceği hatta insan neslinin yeryüzünden silinebileceği ifade edilmiştir (Cirit,
2014). Bu ifade kâinatın gittiği ya da getirilmeye çalışıldığı nokta üzerinde düşünülmesi
gerektiğine dikkat çekmektedir. Bugünkü imar ve ulaşım düzenlemelerine ve uygulamalarına baktığımızda köklü bir paradigma10 değişikliğine gidilmesi gerektiğini görmekteyiz.
Toplumsal paradigmalar bir alanda belli sorunlara çözüm buldukları sürece geçerliklerini korurlar. Ancak değişen koşulların getirdiği yeni sorunlar mevcut paradigmalar içinde
çözülememeye başlayınca yeni paradigmalar ortaya çıkar ve toplumun düşünce sistemine egemen olur. Değişim bazen birkaç yıl, bazen yüzyıllar sürebilir. Ulaştırma sistemi
topluma birçok fayda sağlarken aynı zamanda birçok sorun da oluşturmaktadır. Bunlar
arasında; otomobil kullanmayanlara hizmeti zayıftır, fayda ve maliyetler hakça dağıtılmamaktadır, ev halkı, yönetimler ve iş kesimi için mali yükler getirir. Ayrıca arazi kullanımının
dağınıklaşması ve trafik tıkanıklığı nedeniyle gittikçe daha verimsiz hale gelmiş, trafik kazaları nedeniyle ölüm ve yaralanmaların önemli nedenlerinden biri olmuş ve çevrenin
korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlarıyla çelişir olmuştur (Gerçek, 2005).
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en güvenli, en konforlu, en etkin, en ucuz ve en kısa sürede gitmek istediği noktaya ulaştırmaktır (Türksoy, 2008).
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dan ve tabiki stresten bitkin düşüyorlar. İstanbul’daki bu hastalıklı tablonun bazı sebepleri bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi ülkenin her yerine adil bir şekilde
dağıtılmış bir sanayileşme hareketinin olmayışı. İkincisi ise İstanbul’a göçü önlemek
için yeni cazibe merkezlerinin kurulmasının gerekiyor olması (Kutlu, 2012).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Tersine Göç projesi” ile Anadolu’dan İstanbul’a geldikten sonra geri dönmek isteyenlerin ulaşım giderlerini karşılıyor. 1996 yılından bu
yana 7 bin ailenin İstanbul’dan “köylerine” dönmesine destek verilmiş. Acaba yedi
yılda İstanbul’dan 7 bin ailenin köylerine dönmesi gelenin kaçta kaçı? İstanbul’da
14 milyona yakın insan yaşıyor. TÜİK’in 2011 yılı göç araştırmasına göre, İstanbul bir
yılda 401 bin göç aldı. Buna karşılık 276 bin kişi İstanbul’u terk etti. İstanbul nüfusu
göç nedeniyle net olarak sadece 2011 yılında 124 bin arttı. Son 50 yılda İstanbul’a
Anadolu’nun değişik şehirlerinden 11 milyon kişinin göç ettiği belirlenmiştir (Uras,
2013).
Ne yapıp edip insanları yerinde tutmak gerekmektedir. Bunun içinde topyekun yurt
genelinde bir ‘tarım seferberliği’ başlatılmalıdır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin geleceği için de önemli bir çalışma olacaktır.
c. Trafiği Oluşturmamak11: Bu konuda öncelenmesi gereken birkaç husus vardır.
Toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşım sistemlerini geliştirmek ve sürücü davranışlarının iyileştirilmesi için denetleme ve eğitime önem vermek. İstanbul Ulaşım Ana
Planı Hane Halkı Araştırma raporunda; yolculukların %51’inin motorlu araçlarla,
%49’unun ise yaya olarak yapıldığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kent içi yolculuklarda önemli bir orana sahip olan yaya yolculuklarının diğer ulaşım türleri ile bir
bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir.
Çevresel sorunlar ve şehir merkezlerindeki sınırlı alanlar nedeniyle araçtan arındırılmış bölgelerin oluşturulması yönündeki arayışlar, gelecekte öncelikli olarak iş
trafiğini azaltmak için otoparkları şehir dışındaki tren istasyonu ve aktarma merkezlerinin yakınına konumlandırarak toplu taşımaya ağırlık vermeyi gerekli kılacaktır.
Bunun için tasarlanan “park et devam et” tesisleri gibi transfer merkezleri otomobilleri yerleşim alanlarının dışında tutabilecektir.
Şehirdeki ulaşım planlaması bir yandan motorlu araçların hareket serbestisine ve
sosyoekonomik faktörlere cevap vermeli, diğer yandan şehir içinde trafik yoğunluğu, trafik dağılımı ve yolların kullanımına ait kararları verme noktasında da esnekliğe sahip olmalıdır. Özel otomobillerin 24 saatlik yaşamlarının, yaklaşık 2 saatinin
“hareket halinde”, geri kalan 22 saatinin “park etme” eylemiyle geçtiğini göz önüne
alındığında araçların evi olan düzenlenmiş otoparkların önemi kaçınılmaz olmakta11 Aslolan şey kök nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Bataklığı kurutmak sineklerle uğraşmaktan daha etkin bir
yöntemdir.

d. Yolculuk Gereksinmesini Azaltmak: Ulaştırma sistemi üzerindeki talep, insanların
daha az ve/yada daha kısa yolculuklar yapmalarını sağlayarak azaltılabilir. Yolculuk
sayısının azaltılması ekonomik ve toplumsal etkinlikleri düşürebilir, ancak bazı yolculuklar telekomünikasyon ya da etkinliklerin birleştirilmesiyle azaltılabilir. Geçen
otuz yılda yapılan yolcu/km’deki büyümenin yarıdan fazlası yolculuk uzunluğundaki artışlardan kaynaklanmıştır ve kuramsal olarak, etkinliklerin düzeyini olumsuz
olarak etkilemeden, bu sürecin tersine döndürülmesi mümkündür (Gerçek, 2005).
e. Raylı Sistem ve Deniz Ulaşım Payının Artırılması: İBB tarafından 2011 yılında
tamamlanan İstanbul Ulaşım Ana Planı’nda İstanbul’da raylı sistem ağının 624 km
uzunluğa çıkarılması öngörülüyor. Şu anda kapalı olan banliyö hatlarını çıkarırsak,
İstanbul’da yaklaşık 120 km raylı sistem hattı vardır. Bunun ancak yarısını metro ağı
oluşturmaktadır. Ulaşım ve trafik sorunlarını çağdaş ölçülerde katlanılabilir düzeye indirebilmek için mucize çözümler bulunmamaktadır. İstanbul’un metro ağını
planda öngörülen ölçüde geliştirmek ve deniz ulaşımı ile lastik tekerlekli toplu
taşıma sistemini raylı sistemle bütünleşik biçimde yapılandırmak gerekmektedir.
Ayrıca, bunu yaparken bir yandan da kentte otomobile ayrılmış mekânların planlı
biçimde azaltılması, yaya ve bisiklet ulaşımını geliştirecek uygulamaların gerçekleştirilmesi çok önemlidir. (Gerçek, 2013).
İstanbul genelinde Avrupa ve Anadolu yakalarına hizmet veren iki farklı demiryolu sistemi iki adet gar bulunmaktadır. Bunlar Haydarpaşa-Gebze (42 km) ve Sirkeci-Halkalı (30 km) Banliyö Hatları ve iki adet Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıdır. Haydarpaşa Garı yalnızca İstanbul metropoliten alanında değil, ülke ölçeğinde hizmet
vermektedir. Sirkeci Garı, Avrupa Yakası’nda hem yurtiçi hem de yurtdışı tren ulaşımının son durak noktasıdır. Sahip olduğu mevcut sistem düşünüldüğünde oldukça önemli bir altyapı olanağına sahip olan banliyö hatlarının genel olarak mevcut
kapasitelerinin, standartlarının ve işletme sistemlerinin yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Marmaray Projesi kapsamında, mevcut
banliyö hatlarının rehabilite edilerek yüzeysel yüksek kapasiteli metro hattına dönüştürülmesi, 3 hatta çıkarılması ve iki yaka arasındaki Banliyö hatlarının İstanbul
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Diğer yandan otomobil kullanımının kirlenme, gürültü, trafik tıkanıklığı ve yolcu-km başına kazalarla ilgili maliyetler üzerindeki etkisi diğer ulaştırma türlerinden
çok daha fazladır. Otomobilden toplu taşımaya, yaya ve bisiklet ulaşımına yapılacak
transferler bu etkileri azaltacaktır (Gerçek, 2005).
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dır. Aksi takdirde şehir içi ulaşım düzeyinde düşünüldüğünde, taşıt hareketlerine
ayrılmış arazi şeritleri olan yollar, otopark haline gelerek/getirilerek; bağlantı, erişim
ve hareket fonksiyonlarını icra edemeyen bir ulaşım sistemi haline dönüşmektedir.
Sonuçta da gerekli akışın sağlanamadığı bir ulaşım ağında, önlenemez tıkanıklıklar
ve darboğazlar meydana gelmektedir.
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Boğazı altında yapılacak tünel ile birleştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yenikapı İstasyonu’nun şehirlerarası ve şehiriçi raylı sistemler için olduğu kadar
deniz otobüsleri ve diğer ulaşım türlerine aktarmanın yapılacağı şehrin en önemli
ulaşım ve aktarma merkezi olması öngörülmektedir. Marmaray’ın ayrıca Atatürk ve
Sabiha Gökçen Havalimanları ile entegrasyonun sağlanması öngörülmektedir. Rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle İstanbul’dan diğer şehirlere demiryolu ile yapılan
yolculuklar için toplam satılan bilet sayısı 2008 yılında 2.143.522 iken, 2012 yılında
1.781.000’e düşmüştür (İSTKA, 2014).
f. Denizden Yolcu Taşımacılığı: İstanbul’un kıyıları arasında ve kıyıya paralel yolcu
taşımacılığının olanaklarını geliştirmek lazımdır. Bu talebi oluşturacak düzenlemeler
yapılabilir, talebe göre esnek hizmet sağlanabilir. Belki bu daha küçük kapasiteli teknelerle olabilir. Talebin yoğunlaştığı zamanlarda o talebi karşılayacak bir sefer sıklığı
sağlanabilir (Gerçek, 2009).
g. Toplu Taşımayı Özendirme: Toplu taşımayı iyileştirmek için yapılan yatırımlara
karşılık, otomobil kullanımını kışkırtarak kentteki ulaşım ve trafik sorunlarını daha
da arttıracak yol, köprü ve tünel gibi karayolu projelerine plan dışı yatırımlar yapılmaktadır. Artan motorlu araç trafiğinin daha kesintisiz akabilmesini sağlamak için
yapılan yollar, köprüler, köprülü kavşaklar başlangıçta motorlu araç trafiğinin hızını
biraz arttırsa da, kısa bir süre sonra durum eskisinden daha kötü hale gelmektedir.
Trafik biraz rahatlayınca otomobil kullananlar artar ve insanlar daha uzun mesafelere, daha fazla yolculuk yaparlar. Yeni yolların yakınında trafik üreten ya da çeken
yeni yerleşimler ortaya çıkar. Üretilen / Oluşturulan ek kapasiteler, trafikteki yeni
artışlarla kısa sürede doldurulur ve bu kısır döngü sürer (Gerçek, 2014).
Büyük kentlerimizde ulaştırma sistemindeki tıkanıklıkların insanların hareketliliklerini önemli ölçüde kısıtladığı ve bu nedenle bastırılmış, potansiyel bir hareketlilik talebinin olduğu düşünüldüğünde, yapılan/üretilen yeni yol kapasitelerinin çok daha
kısa sürelerde doldurulacağı kolayca söylenebilir. Örneğin, İstanbul’da yeni yol ve
kavşakların açılmasına karşın, motorlu araçlarla ortalama yolculuk süresi, son on
yılda, 41 dakikadan 50 dakikaya çıkmıştır. Yol kapasitesini arttırmak, trafik tıkanıklığını çözmek ya da çözmemek arasında bir seçim değildir. Çünkü trafik tıkanıklığı her
zaman olacaktır. Önemli olan bunu katlanılabilir düzeyde yönetebilmektir (Gerçek,
2014).
Toplu taşımanın kapsadığı alanı genişletmek ve niteliklerini yükseltmek, otomobil
kullanımının azalmasını sağlar. Ayrıca, otomobil kullanma olanağı olmayanlara geniş bir ulaşım biçimi sağlar (Gerçek, 2005). Standart bir otobüs yaklaşık 2 otomobillik yer kaplamasına karşın 50–80 kişilik yolcu kapasitesi oluşturmakta, aynı sayıda yolcu otomobille taşınması söz konusu olduğunda en az 17 otomobile ihtiyaç
duyulmaktadır (Cirit, 2014). Karayolu ağının yaklaşık %80’ini işgal eden özel araçlar,

yolculukların yaklaşık %20 sine cevap verirken, yol ağının %20’sini işgal eden toplu
taşıma araçları, yolculukların %80’ini taşıdığı müddetçe kentler için sorun çözülmesi zor bir hal almaya devam edecektir.

j. Ulaşım Öğesi Hesaba Katılmayan Yapılaşmanın Önüne Geçmek: Karayolları
Genel Müdürlüğü’nün (KGM) verilerine göre İstanbul’un gelişim bölgelerindeki
araç sayısının meydana getirdiği trafikte 5 yıl öncesine göre %20’ye varan artışlar olmuş ve araçlarıyla evlerine gitmeye çalışanlar için eve varış süreleri bazı güzergahlarda 5 yıl önceki verilere göre akşam saatlerinde 20 ile 40 dakika daha uzamıştır.
Ayrıca 5 yıllık araç geçişi ortalaması Boğaziçi Köprüsü’nde %1.4, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise %4.6 oranında gelişme gösterirken, gelişim bölgeleri olarak
gösterilen Samandıra- Kurtköy hattında %31’lik artış meydana gelmiştir. Bir diğer
popüler yerleşim bölgesi Ispartakule - Mahmutbey arasında ise günlük araç geçişinin 127 binden %23’lük artışla 156 bine ulaştığı tespit edilmiştir (İsimsiz, 2014-b). Bu
bilgiler İstanbul’un ne kadar büyük bir konut/yapılaşma baskısı altında olduğunu
göstermektedir.
k. Şehri Büyütmek Yerine Korumak: Tarih karşısında sorumluluğu çok yüksek olan
bir görev de, uygulamaların icra edildiği şehirlere yüklenen anlamı bozmayacak
uygulamalardır. Bunun yolu siluetin korunmasından geçer.“Artık büyük değil, küçük
güzeldir. Küçük güzel olduğu zaman üretim sürecine katılanların yaptığı katkıların
güzelliğinden de yararlanmak imkanı doğar.” Artık mesele İstanbul’u büyütmek
değil, korumak olmalıdır (Çetin, 2013). Şehir her açıdan değişimin laboratuvardır.
Bu laboratuvarın kimyagerleri olan şehir yöneticileri tarihi dinamikleri çok iyi bilerek ve koruyarak mikro düzeyde kentsel, makro düzeyde ülke genelinde düşünce
üretmek, toplum sosyolojisini ve ekonomi-politiği çok iyi bilmek ve yönetimlerinde
dikkate almak zorundadırlar.
l. Trafikte Sabır ve Saygının Öncelenmesi: Trafik, araç ve sürücü üçlüsü iyi yönetilemediği zaman kazalar kaçınılmaz olur. Sürücü bazlı düşünüldüğünde kazalara yol
açan en önemli faktörler; “eğitimsizlik”, “bilinçsizlik” ve “sabırsızlık”tır. Sürücü, yolcu ve
yaya üçlüsünün sabır ve saygıyı öncelediği trafik ortamlarının daha katlanılabilir ol-
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i. Yol Ağını İyileştirmek: Yolculuk gereksinmesi ve otomobil yolculukları azaltılsa
bile, kalan kişilerin yol ağını kullanmaları gerekecektir ve bunun verimli bir biçimde
yapılması gerekir. İyileştirmeler, karayolu kullanımı için yönetilmiş talebin daha etkin biçimde karşılanmasını, yol mekânının rakip kullanımlar arasında yeniden tahsisini ve çevresel yararın görüldüğü alanlarda yol mekânının azaltılmasını içerebilir.
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h. Diğer Ulaşım Türlerini İyileştirmek: Aynı şeyler, yürüme ve bisiklete binme için
de geçerlidir. Bunlar kirletici olmamaları ve enerji tüketmemeleri açılarından da üstündür. Belirli uzaklıklarla sınırlı olmakla birlikte, otomobil yolculuklarının önemli bir
bölümü yaya ya da bisikletle gidilebilecek mesafelere yapılmaktadır (Gerçek, 2005).
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duğuna her gün şahit olmaktayız. Bu durum; kişinin, toplumun ve şehrin medenilik
göstergesi12 olarak karşımıza çıkmaktadır.
m. Arazi Kullanımı ve Ulaştırma Projeleri: Erişilebilirlik, insanların ve kurumların bölgenin toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşam etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, mekâna, ürünlere, hizmetlere ve bilgiye erişim kolaylığı olarak tanımlanabilir. Ulaştırma projeleri, hizmet götürdükleri ya da içinden geçtikleri bölgelere
erişebilirliği arttırarak bu bölgelerdeki sosyo-ekonomik yapıyı ve arazi kullanımını
etkilerler. Bu etkiler genellikle orta ve uzun dönemde ortaya çıkarlar. Bölgenin gelişme potansiyeli, imar mevzuatı ya da yerel koşullardan kaynaklanan kısıtlar, çevredeki
diğer çekim merkezlerine yakınlık gibi etmenler bu etkinin derecesini ve süresini
belirler (Gerçek, 2014).
Erişilebilirliğin kolaylaşması bölgelerin çekiciliklerini arttırarak yeni konut, ticaret ve
sanayi alanlarının oluşumuna yola açar. Bu durum, orta ve uzun dönemde yeni yapılan ulaştırma projeleri üzerinde ilave ulaşım taleplerini, diğer bir ifade ile bu projeler bir süre sonra kendi trafiklerini oluştururlar. Bu nedenle, kent makroformunun
şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri şüphesiz ulaşım kararları olmaktadır
(Gerçek, 2014).
n. Ulaşım Projelerinde Katılım: Projelere katılım konusunda 1957 senesinde Fevzipaşa-Antalya sahil yolunun yapımında yaşanan olaylar ve tarihe Boston Vakası olarak geçen hadise kayda değerdir. Vakanın teorik değerlendirmesi şöyle izah edilir.
Merkezde bulunan kişi, tepeden baktığı zaman mahallî, mikrokozmosa ait realiteleri
göremez; ancak genel şeyleri görebilir ve değerler sistemini, karar mekanizmalarını belirleyebilir. Onun için planlama mutlaka mahallî insanın strateji alternatifleri karşısındaki tepkisine ve/veya katılımına ihtiyaç duyar. Söz konusu olan sadece tepki
değil katılımdır. Bilgiden hareket edilerek üretilen çözüm de ayrıntıdaki eksiklerin
tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi ameliyesidir. Bu da o insanların katılımıyla
gerçekleşir (Karadağ, 2014).
o. Sakınmak ve Kirletmemek: Sıkışıklık ücretlendirmesi de bir yönüyle bu konu başlığında ele alınabilir. Modern ve gelişmiş trafik yönetimi araçlarından biri olarak kabul
edilen “kullanan ve kirleten öder” ilkesi bir miktar sorunludur. Bu düşünce yerine;
mümkün mertebe bireysel araç kullanımından kaçınarak daha az ya da hiç kirletmemek esas seçilmelidir. Parası ya da imkanı daha fazla olan daha fazla kirletme
hakkına sahip olmamalıdır.
p. Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Sağlanması: İstanbul Çevre Düzeni Planı
12 İnsanın kendi hayatını ve sağlığını koruma ve kollama seviyesi, başkalarının hak ve hukukuna riayet etmedeki seviyesi, hukuka ve kanunlara karşı saygı seviyesi ve ferdî hürriyetinin sınırlarını bilme seviyesi bir
medenilik göstergesidir (Demir, 2011).

r. Kentlilik Bilincinin ve Farkındalığın Arttırılması: Gelişmiş toplumlarda kentsel
sorunlar, yalnızca politikacıların ya da plancıların çözmesi gereken teknik sorunlar
olarak değil, demokratik olarak karar verilmesi gereken politik bir yaşam biçimi sorunu olarak görülür. ABD Berkeley’deki Koruma Enstitüsü’nün kurucusu yazar Charles Siegel, “Planlamamak: Yaşanabilir Kentler ve Politik Seçimler” adlı kitabında şunları
kaleme almıştır:
“Nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz konusunda temel politik kararlar almalıyız.
Kentlerimizi geri almak için yönetimlerin yanlış kararlarına karşı çıkıp yasaları değiştirmek, modernleşme ve büyümenin yıkıcı etkilerine politik sınırlar koymak zorundayız. Böylece kentlerin sorunlarını plancıların çözebilecekleri ölçeklere indirmek
mümkün olabilecektir. Yaşanabilir kentler kurmak, kentte yaşayanların demokratik
biçimde verecekleri politik kararlara ihtiyaç gösterir.” (Gerçek, 2014).
Yöneticiler, teknisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentte yaşayanlardan oluşan aktörler içinde en önemli grup kuşkusuz halkın kendisidir. Kentte yaşayanların yaşam
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q. Yönetimden Yönetişime Geçilmesi: Yönetim, bir girişime ilişkin işlerin belirli bir
anlayış içinde yürütülmesi işlemi ya da belirli birtakım amaçlara ulaşmak için başta
insan olmak üzere, para kaynaklarını, araç-gereçleri, hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararların alınması
ve bunların uygulatılması süreçlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda
yönetim temelde alt-üst ayrımını içinde bulunduran bir kavramdır. Katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık ilkeleriyle yoğrulan yönetişim, idarenin
yanı sıra geleceğe yönelik tasarımları da gerçekleştiren ve birtakım prensipleri de
kapsayan bir kavramdır (Demir, 2012). Yönetişim, toplumu yönlendirmekte sorumluluk dengesinin devletten topluma doğru kaymasıdır. Yönetişim ile bir yandan
yönlendirme gücüne sahip hükümet dışı aktörleri de içeren bir yapılaşma kastedilirken, demokratiklik, açıklık, hesap verme, çoğulculuk, kararın ilgililere en yakın
yerde üretilmesi yani “yerindenlik” gibi ilkelere de işaret edilmiş olmaktadır” (Demir,
2012). Unutmamak gerekir ki yetki paylaşılmaz diyen, bütün yetkileri kendilerinde
toplayan yöneticiler, hem yalnızlıklarını, hem de kusurlarını büyütürler (Gürdoğan,
2014).
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çerçevesinde, kent makroformunda sürdürülebilir kentsel gelişme ilkesi doğrultusunda doğal eşiklerin ihlal edilmemesi yönünde plan ilke ve kararları oluşturulmuştur. Bu makroformun Merkezi İş Alanı’ndan (MİA) sıçramalı odaklarla doğu ve batı
eksenlerinde doğrusal bir mekânsal düzenlemeye ve büyümeye olanak verecek
nitelikte olması hedeflenmiştir. Kent makroformunun belirlenmesindeki öncelikler,
kuzeye eğilim gösteren kent gelişimini sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kontrol altına almak, mevcut MİA üzerindeki baskıyı ve Boğaz geçişlerindeki trafik yükünü hafifletmek ve çok merkezli bir yapının oluşmasını sağlamaktır. (Gerçek, 2005).
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alanlarını ilgilendiren yanlış karar ve uygulamalara karşı çıkabilmeleri için doğru
bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gereklidir. Kentlilik bilincinin oluşması her şeyden
önce kente ilişkin konularda doğru bilgilerin halka aktarılmasını gerektirir (Gerçek,
2014).
s. Trafik Yönetiminde Enerji ve Ağ Verimliliğinin Arttırılması: Temelde trafik yönetiminde enerji verimliliğinin arttırılması ve ağ verimliliğinin sağlanması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı trafik yönetimi uygulamaları ve akıllı
ulaştırma sistemlerinin yaygınlaştırılması benimsenmelidir. Ayrıca kent içi ve kentler arası karayolu ağında trafik yönetiminin AUS ile etkin ve verimli hâle getirilmesi
de önemlidir (Komisyon, 2013).
t. Ulaşım Talebinin Yönetilmesi: Klasik planlama yöntemlerinde ve eski yaklaşımda
yeni yolların ve yeni otoparkların yapılması, yeni otobüslerin alınması gibi kararlar ulaşım arzı ile değerlendirilmektedir. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde giderek
mevcut kapasitenin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan ulaşım talep yönetimi çözümleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu çözümlerin kullanılmasının; maliyet
etkinliği, esneklik, tüketici avantajları, eşitlik esası, ekonomik ve çok boyutlu faydaları vardır (Ergün ve Günay, 2013).
u. Transfer Merkezleri Uygulamalarının Yaygınlaştırılması: Metropoliten alan toplu taşıma sisteminde, yolcuların gideceği yerlere daha hızlı ve kolay ulaşmaları ve
aktarma yapacak yolcuların bir sistemden diğerine kolay geçişlerini sağlamak için
mevcut ulaşım olanakları, arazi kullanım kararları, çekim merkezleri, makro/ mikro
ölçekte ulaşım yatırımları ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonu dikkate alınmaktadır. Bu nedenle raylı sistem (metro, hafif metro, tramvay, füniküler vb), karayolu
sistemi (lastik tekerlekli toplu taşıma, metrobüs, özel otomobil ve taksi vb ), denizyolu sistemi, bisikletli ve yaya ulaşım sistemleri gibi farklı ulaşım türleri arasında entegrasyon sağlayan transfer merkezi alanları (Komisyon, 2011) yaygınlaştırılmalıdır.
v. Ulaşım ve Trafik Projelerinde Tüm Canlıların Düşünülmesi: Ulaşım projelerinin
geçirildiği bölgelerde doğal yeşil alanlar, yaşayan yerli ve göçmen kuşlar ile o bölge
halkının optimum düzeyde konforlu yaşam hakları muhafaza edilmelidir. Kuş göç
yolları üzerine kurulan havaalanı projeleri sonucunda kuşların yaşam alanları tahrip
olurken, uçak kazalarının da yaşanma riski artabilecektir (Gerçek, 2014-b). Bu faktöre bir de sınırlı yeşil alanın mümkün mertebe korunması eklenmelidir.
Karayolları, hayvanların doğal yaşam alanlarının ortasından geçmektedir. Birçok
ölümün yaşandığı karayollarında yapılacak geçiş koridorları hayvanların hayatını
da kurtarır. “Yılan, kertenkele, tilki, sansar, kirpi, kaplumbağa, kedi, köpek gibi hayvanlar; beslenme, su, üreme ve göç gibi doğal ihtiyaçlarını karşılamak için belirli
alanlarda sürekli hareket ederler. Bu hareketleri sırasında da doğal yaşam alanları
içerisinde kalan karayollarını kullanmaya mecburdurlar. Buna bağlı olarak karayolla-

6. Sonuç
Otomobil ve şehir ikilisinde, “şehirleri araçların uydurmaya çalışmak” yerine sürdürülebilir
ve yaşanabilir bir şehir için, “araçların şehirlere uydurulması” gerekir. “Sürdürülebilir bir şehir
içi ulaşım” politikası; başta imar uygulamalarını, otoparkları, toplu taşıma sistemini, trafik
yönetimini, yol altyapısını ve arazi kullanımındaki değişimleri gözeterek; güvenli, akıcı,
ucuz, çevre dostu ve sosyoekonomik hayatın sürdürülebilirliğini sağlamalıdır.
Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir
çözüm olmadığı artık pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin
odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu
noktada akıllı ulaştırma sistemleri (AUS), çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir
potansiyele sahiptir.
Ulaşım, insanların sosyo-ekonomik faaliyetlere ulaşabilirliğini/erişebilirliğini kolay, ucuz,
konforlu ve güvenli bir biçimde sağlamak olarak düşünülmeli ve anlaşılmalıdır. Bunu da
sağlamanın en iyi ve verimli yöntemi, başta raylı taşımacılık olmak üzere, kara ve varsa
denizyolu ulaşımından azami düzeyde faydalanmak ve modlar arası minimum ücret ve
zaman kaybı oluşturacak entegrasyon uygulamalarını hayata geçirmektir.
Yaşanabilir, nefes alınabilir, yürünebilir, bisiklete binilebilir, insana ayrılması gereken
mekânları otomobiller tarafından işgal edilmemiş, raylı, kara, deniz ve havayolları taşıma
sistemi çağdaş düzeyde hizmet veren, ormanlarında, parklarında gezip oynanabilir bir
kent ya da makro düzeyde ülke için yapılması gerekenleri, yetkili mercilerle veya sivil
toplum kuruluşları ile birlikte yapmanın yollarını aramak ve bulmak gerekir. Aksi takdirde
daha konforlu yaşamak için inşa edilen şehirler içerisinde yaşayanları sıkacak, bunaltacak
ve kendisinden kaçılan bir yaşam alanına dönüştürecektir. Oysa yaşamda her şey “insan”
içindir. “İnsanı merkeze” alan çözümlerde çıkış noktası kent içinde hareket halindeki in-
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w. Taşıtların Performanslarının İyileştirilmesi: Otomobil ve toplu taşıma araçlarının kullanım düzeyi ne olursa olsun, bu araçların daha güvenli, daha sessiz, daha
az kirletici ve daha az yakıt tüketici olmalarını sağlamak önemlidir (Gerçek, 2005).
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rında yaban hayvanlarının ölümleri de artmıştır. Bu ölüm oranını düşürebilmek için
önemli bölgelerde, karayollarının alt kısımlarına belirli aralıklarla hayvan geçişine
olanak sağlayacak geçiş koridorları mutlaka yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde geçiş
koridorları genellikle karayollarının alt kısmına, su kanalları şeklinde inşa edilmektedir. Yeni yapılacak karayollarında geçiş koridorları, yapım aşamasında ele alınmalıdır.
Eski karayollarında ise en fazla hayvan kazalarının meydana geldiği noktalar tespit
edilerek geçiş koridorları yapılmalı ve sürücüleri uyarıcı mahiyette trafik ikaz levhaları konulmalıdır (Olgun, 2013).
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sanları en güvenli, en konforlu, en etkin, en ekonomik, en sağlıklı, an az stresle ve en kısa
sürede gitmek istedikleri noktalara ulaştırmak olmalıdır. Bu amaç mevcut paradigmanın
değişmesini gerekli kılmaktadır. Bunun esasında “insana her şeyin emanet bırakıldığında
yatmaktadır. Bu ilke, yapılan her çalışmanın değişmez temel ilkesi olarak benimsenmelidir”.
Bu benimsendiğinde hem sosyoekonomik hem de ulaşımdan beklenen sürdürülebilirlik
ilkelerinin ötesine geçilmiş olacaktır.
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Özet
Çocukluğumuzda oynadığımız seksek, ip atlama, mendil kapmaca, bezirgânbaşı, kutu
kutu pense, sek sek, çelik çomak, misket, isim şehir, birdirbir, saklambaç, hımbıl, istop,
yakar top, mangala, kör ebe gibi oyunlar modernleşme sürecinde yerini bilgisayar ve
internet oyunlarına bırakmaya başladı. Dolayısıyla çocukluğumuzun oyunları ‘eski’, ‘geleneksel’, ‘unutulmuş’, ‘kaybolmuş’ gibi negatif anlama sahip kelimelerle ifade edilir oldu.
1998’den itibaren gerçekleştirdiğim araştırmalarım sonucunda gördüm ki, bundan on,
onbeş sene öncesine kadar Türkiye genelinde yaygın şekilde oynanan oyunların sayısı
1000’den fazladır.
Geniş perspektiften bakınca ‘oyun’ meselesinin kültür ve medeniyet krizlerimizle ilgili boyutları olduğunu görürüz. Oyunların yüz yıllar içinde aldığı formda din, kültür, edebiyat,
sanat yani medeniyete ve hayata dair her şey var. Bunun yanında, oyunların hayatımızdan kayboluş gerekçeleri kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyolojik süreçlerimizle doğrudan
ilişkili. Daha yakından bakıldığında, oyunların terk edilişinde, kentleşme, köyden şehre
göç, geniş aileden çekirdek aileye geçiş, çalışma hayatının değişimi, ebeveyn çocuk ilişkileri gibi değişim yönü güçlü durumların varlığını tespit ederiz. Böyle baktığımızda sorunun ‘çocuk’ merkezli olmadığını kabul etmemiz lazım. Ayrıca, konuya bu açılardan yaklaştığımızda, oyunların tamamen ve kolaylıkla kaybolmasının mümkün olmadığını anlarız.
Oyunların ‘oynanmıyor’ olmasında en büyük suç ‘büyükler’indir. Çünkü oyunları terk eden
büyüklerdir. Buna rağmen, büyükler ‘Çocuklar oynamıyor, sokağa çıkmıyor, internetin başından ayrılmıyor, şehirlerde oyun yeri yok.’ diyerek suçu kendisi dışındaki unsurlara yüklüyorlar. Çocukluğumuzun oyunları topluma ve çocuğa yeniden kazandırılabilir. Bunun için
öncelikle ‘toplumun oyunlar konusundaki ezberinin bozulması’ gerekir.
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Çocukluğumuzdaki Oyunların
Topluma-Çocuklara Yeniden
Kazandırılması ve Kentleşmede
‘Çocuğa Görelik’ İlkesi
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Tebliğ planım şöyledir; Birinci bölümde, 1998 yılından itibaren yürüttüğüm çocukluğumuzun oyunları derleme, yazma ve kitaplaştırma çalışmalarım hakkında bilgiler vereceğim. İkinci bölümde, büyüklerin ve toplumun oyunlara yaklaşımlarımdan örnekler
vererek bu yaklaşımların analizini yapacağım. Bu bölümde, toplumun oyunlar konusundaki ezberinin bozulmasına dönük çaba içinde olacağım. Üçüncü bölümde, oyunların
topluma yeniden kazandırılması ve yeniden oynanır hale gelmesinin nasıl sağlanacağına
dair önerilerimi paylaşacağım. Dördüncü bölümde ise ‘Şehircilikte çocuğa görelik ilkesi’
üzerinde duracağım. Bu yeni bir öneri anlamına geliyor.
Çocukluğumuzun oyunlarının topluma ve çocuğa yeniden kazandırılması, aile ile çocuk
arasındaki iletişimin yeniden inşa edilmesine, çocuğun dayanışma ve paylaşma gibi değerler ile daha fazla iç içe olmasına, çocuğun çevresiyle sağlıklı ve aktif ilişkiler kurmasına
ve yeni bir şehirleşme anlayışına vesile olacaktır. Böyle bir dönüşüm, kentleşme, eğitim,
kültür ve turizm politikalarına etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler
Çocukluğunuzdaki Oyunlar; Geleneksel Oyunlar; Çocuk, Oyun, Şehir; Oyun, Şiddet, Eğitim; Şehirleşmede Çocuğa Görelik.

Birinci Bölüm
1998/99 Yılından İtibaren Yürüttüğüm Çocukluğumuzun
Oyunlarını Derleme, Yazma ve Kitaplaştırma Çalışmalarım
1.1. Kişisel Gerekçemin Toplumsallaşması
On beş yıldır oyunların peşindeyim. Oyunları derlemeye 1998 veya 1999 yılında başladım. Kızlarım Behiye Betül ve Hilye Melis’in henüz iki-üç yaşında olduğu yıllar. Büyümekte
olan kızlarıma oyun öğretmek, onlarla birlikte oyun oynamak istiyordum. Her babanın
içinde olan bir hevestir bu.
Oyunları yazmaya böyle kişisel bir babalık heyecanıyla başlamıştım. Toplumda sıkça duyduğum “Eski oyunlar unutuluyor” şeklindeki yakınmalar, bireysel çabamın toplumsal bir
amaca dönüşmesini sağladı. Oyunlar kaybolmasın, unutulmasın istedim. Böylece on beş
yıla uzanan süreç başlamış oldu.

1.2. Derleme Yöntemim ve Kaynaklarım
Oyunları önce isim olarak yazmaya başladım. Böylece liste oluşmaya başladı. Elli, yüz, iki
yüz derken, henüz işin başında, listedeki oyun sayısı akıl almaz şekilde artmıştı. Şu anda
arşivimde 700-800 civarında oyun ismi var. Oyunların ismini liste şeklinde biriktirirken,
metinlerini yazmaya başladım. Benzer oyunlar üzerinde özelikle durdum, onları farklarını

1.3. Bazı Hatıralarım
* Kastamonu’da kale civarında geziyordum. Sanırım 2007 yılıydı. Genişçe bir duvar üzerinde oynayan bir çocuk gördüm. Henüz dört beş yaşındaydı. Ayakkabıları ile oyuncak
gibi oynuyordu. Çok da neşeliydi. Yanında da yaşlı bir kadın vardı. Çocuğun adı Sedanur.
Hüzünlü bir hikâyesi vardı. Ayaklarındaki bir rahatsızlığından dolayı ayakkabılarını giyemiyormuş. Hiç giyememiş. Ayakkabıları oyuncağı, oyunu olmuş. Sedanur’un o halini unutamıyorum. ‘İnsan Mevsimi’ kitabımda Sedanur’un hikâyesini ‘Ayakkabılarını Ellerine Giyen
Çocuk’ olarak yazdım.
* Oyunların yaygınlığını görünce şaşırdım. ‘Mangala’ oyunu mesela. Türklerin en eski zekâ
oyunu sayılmaktadır. Bizim yörelerde ‘Evin’, ‘Altı Ev’ veya ‘Kaya’ gibi adlarla tanınır. Oyunu
araştırdıkça şaşırdım, dünyanın pek çok bölgesinde farklı isimlerle oynanıyor. “Gode” diye
bir oyun daha var. Çocukların yağmur duası diye tanımlıyorum ben onu. Sadece bizim
köyde oynanıyor sanmıştım. Önce Adana ve Sivas’ta ‘Çömçe Gelin’ adıyla rastladım. “Ede
Gode” adıyla başka yörelerde de rastladım. Sonra Türkî Cumhuriyetlerde, Kafkaslarda ve
Çin’de çıktı karşıma. Artık kaç bin yıllık oyun olduğunu düşünün.
* CNR 2014 Kitap Fuarı’nda Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde düzenlenen Oyun Söyleşisinde
salondaki misafirlere ‘Ceviz Fırıldağı’nın fotoğrafını göstermiştim. 60 yaşlarında bir amcamız vardı söyleşi salonunda. Mikrofonumla yanına kadar giderek “Amcacığım en son ne
zaman kardan adam yaptın?” diye sordum. “50 yıl oldu evladım.” dedi. Konuşmaya devam
etmek için amcaya yeni sorular yöneltmeyi düşünüyordum. Onun gözü projeksiyon perdesindeki Ceviz Fırıldağı fotoğrafındaydı. Bir de ne göreyim, amcamız başlamış ağlamaya.
Konuşmanın devamını getiremedik. Kim bilir, hangi hatıralar onu ağlattı.

1.4. Kitaplaştırma
Geçen yıl, KÜLTÜR AŞ’den oyunların kitaplaştırılmasıyla ilgili teklif gelince, tereddütsüz
evet dedim. Oyunları, oynandığı mekâna veya oyun araç-gerecine göre gruplandırdım.
Metinleri yeniden çalıştım. Tashih, resimleme, tasarım, baskı derken şimdi ilk beş kitap
oyun severlerle buluştu.
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Önce kendi çocukluğumdaki oyunları yazdım. Kitaplarda yer alan oyunların çoğu kendi
hatıralarıma dayanıyor. Bazı oyunları başkalarını dinleyerek derledim. Dedeleri, nineleri,
anneleri, çocukları dinledim. Eksik hatırladıklarımı annemden, ağabeyimden, büyüklerimden tamamladım. Bazı oyunlara akademik araştırmalarda, bazılarına da hemşeri derneklerine ait kaynaklarda rastladım. Ne zaman seyahate çıksam gözüm sokaklarda, oyun
oynayan çocuklarda oldu. Elime ne zaman yöresel bir kaynak geçse yerel çocuk oyunlarını anlatan sayfalara baktım.
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koruyarak kaydettim. İçeriği aynı ama farklı isimlerle anılan oyunları da tasnif ettim.

İlk planlamamızda 32’şer sayfalık 20’ye yakın kitap çıkarabileceğimizi tespit ettik. Şu anda
ilk 5’i yayınlandı. Bu kitaplar şunlar: 1. Taş Oyunları, 2. Kumsal Oyunları, 3. Top Oyunları, 4.
İp-Mendil Oyunları, 5. Kelime Oyunları Bunlarda 100 civarında oyun yer aldı.
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İkinci Bölüm
Büyüklerin ve Toplumun Oyunlara Yaklaşımlarından Örnekler ve
Bu Yaklaşımların Analizi
Büyükler: Anne, Baba, Dede, Babaanne, Anneanne, Öğretmen, Din Görevlisi, Yerel ve Ulusal Yöneticiler vb kişiler.

2.1. Büyüklerin, Çocuk ve Oyun İlişkisine Dair Kullandıkları Cümleler
“Çocuklar, sokağa çıkmıyorlar, sürekli bilgisayar ve televizyon başındalar.”
“Çocuklar, dijital oyunlara daha çok ilgi gösteriyorlar; kitap okumuyorlar, eski oyunları oynamıyorlar.”
“Şehirde her yer beton, oyun için yer yok.”
“Şimdi varsa yoksa internet. Geleneksel oyunlarımız unutuldu.”
Oyunların terk edilmesinde; kentleşme, köyden şehre göç, geniş aileden çekirdek aileye
geçiş, çalışma hayatının değişimi, ebeveyn çocuk ilişkileri gibi sosyolojik yönü güçlü durumların varlığını tespit ederiz. Böyle baktığımızda sorunun merkezinde ‘çocuk’ olmadığını kabul etmemiz lazım.
Onun için sıklıkla tekrar edilen “Çocuklar, sokağa çıkmıyor, internetin başından kalkmıyor,
eski oyunları oynamıyorlar.” şeklindeki cümlelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu yakınmaları
büyüklerin suç bastırma çabası olarak görüyorum. Sorun çocuklarda değil, büyüklerde.

2.2. Büyüklerin, Çocuk ve Oyun İlişkisine Dair Kullandıkları Cümlelerin
Analizi
Yukarıdaki cümlelere dair analizlerim şöyledir.
Bir: Büyükler daha baştan “Eski” veya “Geleneksel” diyerek oyunları “nostaljik” unsura dönüştürüyorlar, güncel olmaktan çıkarıyorlar. Çocuğa, bir oyunu anlatırken “geleneksel” ya
da “eski oyun” dediğiniz zaman oyunu çocuğa kötüleyerek anlatmış oluyorsunuz. Teknoloji ve yenilik çağının çocuklarına “eski” veya “geleneksel” dediğimiz şeyi sevdirmek zordur.
İki: “Çocuklar, oyunları bilmiyorlar” tespiti eksik. Oyunları önce büyükler terk etti, yok saydı.
Küçükken bu oyunları tek başımıza oynamıyorduk. Büyükler çocuklarla birlikte oynamayı

bıraktığı için, oyunlar şehirlere değil köylere ait zannedildiği için çocuklara aktarılmadı.
Aktarılmadığı için de çocuklar oyunları bilmiyor. Çocuk bilmediği bir şeyi oynayamaz. Çocuk oyunlarının unutulması, değişmesi ve bu konuyla ilgili toplumun ortaya koyduğu
yaklaşımlar kültür ve medeniyet krizimizin bir boyutu.

Beş: “İnterneti bırak, sokağa çık” diyerek, oyunların oynanmasını çocukların sevdikleri bir
şeyi terk etmesiyle mümkün olacağını sanıyorlar. Bu, yanlış bir koşutlama. Çocukların internet ile ilgilenmesi doğaldır. Oyunları, bilgisayar ya da telefondaki oyunların karşısına
koymamalıyız. Çocukların bu oyunları oynamasını isterken “Çocuğum şu internetten vazgeç” demek hatalı bir davranış.
Altı: “Çocuk oyunları” diyerek oyunların oynanma yaşını daraltıyorlar. Hâlbuki bunların
çoğu ailecek oynanabilen oyunlar. Çocukluğumuzda oyunları çok geniş yaş aralığında
oynuyorduk. Oyun grubu içerisinde abimiz, ablamız, küçük kardeşimiz bazen babamız,
amcamız da oluyordu. Modern dönemler ‘yaş aralığı’ konusunda daha bireyci ve dar.
Yedi: Evde oyun oynayan çocuklara “Etrafı dağıtmayın.” diyerek bağırıyorlar, terlikle kovalıyorlar. Ki oyunların çoğu evde oynanabilecek esnekliğe sahip. Evden dışarıya süpürdükleri çocukları bu defa da “Bilmediğin çocuklarla oynama, kapının önünden uzaklaşma,
dışarıda çok durma” diyerek sınırlıyorlar.

Üçüncü Bölüm
Oyunların Topluma-Çocuklara Yeniden Kazandırılması ve
Yeniden Oynanır Hale Gelmesi İçin Öneriler
3.1. Çocukluğumuzun Oyunları ile Modern Dönemlerdeki Oyunların
Kıyaslaması
Oyunların topluma yeniden kazandırılmasının önemi, çocukluğumuzun oyunlarıyla
modern zamanlardaki oyunların kıyaslamasını yaptığımızda daha net olarak ortaya çık-
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Dört: “Şehirde her yer beton, oyun için yer yok” diyerek oyunları şehirden dışlıyorlar. Şehirlerimizde betonlaşma olduğu doğru ancak oyunları terk edilmesine bunu mazeret
göstermek hak verilecek bir tavır değil. Çünkü çelik çomak ve bazı top oyunları gibi az
sayıdaki oyun için harman yeri, stad veya piknik alanı gibi büyük meydanlar gerekiyor.
Oyunların yüzde doksanı şehirlerde oynanabilecek oyunlar. Evdeki bir masanın etrafında
oynanacak onlarca oyun var. Balkonda otururken, ikindi çayını içerken, sohbet ederken
oynanabilecek o kadar çok oyun var ki. Hatta asansörle 1. kattan 10. kata çıkarken bile
oynanacak oyunlar var.
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Üç: “Çocuklar oyun oynamıyor” cümlesi eksik bir gözleme dayanıyor aynı zamanda. Çocuklar, ortam buldukları an oynuyorlar. İstanbul’un sokakları seksek çizgileriyle dolu. Pikniklerde çocuklar sürekli oyun ve eğlence içindeler.
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maktadır. Birinci bölümde özet olarak ifade ettiğimiz bu kıyaslamayı şimdi daha detaylı
şekilde yapalım.
Çocukluğumuzun oyunları; daha paylaşımcı, dayanışmacı, arkadaşçı ve eğlenceli; çatışmadan uzak. Yarışmacı yönü paylaşımcı yönüyle dengeleniyor. İnsanı çevreye, dışarıya
açıyor. Çevredeki nesneleri oyun aracına dönüştürücü. Çevredeki tüm canlılarla, nesnelerle ilişki kurdurucu. Kuralları esnek; mekâna, oyunculara, iklime, oyun aletlerine ve oyun
süresine göre ayarlanabilir. Yaş aralığı geniş; aile ile ağabeyle ve ablalarla oynanabilir.
Şiddetten, şiddeti öğretmekten, şiddete övgüden uzak. Edebiyat ve estetik unsurlarına
sahip.
Modern dönemlerdeki oyunlar; daha bireysel, çatışmacı ve yarışmacı. İnsanı yalnızlaştırıyor. Oyun aletleri özel imalata dayalı, fabrikasyon ve çocuğun üretimine kapalı. Oyun
aletlerinin bir kısmı sağlığa zararlı. Hitap ettiği yaş aralıkları dar. Bazıları şiddete meyyal.
Edebiyattan uzak.
Çocukluğumuzun oyunlarında asıl aktör insan iken modern oyunlarda asıl unsur teknoloji ya da oyunun kendisi.

3.2. Oyunların Topluma-Çocuklara Yeniden Kazandırılmasının Önemi
ve Elde Edilecek Bazı Sonuçlar
a. Çocuklar, bilgisayar, internet ve sosyal medyanın yanı sıra doğal oyunlarla da vakit
geçirebilecek.
b. Oyunlar, çocukların ailesi başta olmak üzere büyükleriyle ve toplumun diğer üyeleriyle çok yönlü iletişim kurmasına aracılık edecek.
c. Çocuklar, oyunların dayanışmacı, paylaşımcı, kümeci karakterleri sayesinde çağın
bireyciliğinden az da olsa uzaklaşacaklar.
d. Çocuklar, okul ve internet arkadaşlığı dışında oyun arkadaşlığı kazanmış olacak. Sanal bağımlılıkların bir kısmı engellenmiş olacak.
e. Çocuklar, oyunlar üzerinden yeryüzü ve gökyüzündeki nesne, eşya ve çevre (toprak, taş, deniz, nehir, sokak, orman, ağaç vb) ile tanışacak, iletişim kuracak, ünsiyet
oluşturacak.
f. Çocuklar, oyunlar için yapacakları oyuncaklar ve oyun aletleri ile fiziki ve biyolojik
gelişimlerine doğal katkılar sağlamış olacak.
g. Oyunların topluma kazandırılması kent mimarisini etkileyecek, böylece kentlerde
daha doğal oyun, eğlence ve vakit geçirme mekânları oluşacak.
h. Topluma kazandırılan oyunlar, ülke turizm ve tanıtımına katkı sağlayacak, oyunların
başka kültürlere tanıtımı amacıyla çalışmalar yapılacak.
i. Web siteleri, sosyal ağlar, android sistemler, cep telefonları için üretilen, tasarlanan

oyunlar arasına, çocukluğumuzun oyunları da dâhil olacak. Böylece, oyunlar sahip
oldukları kültürel kodlarıyla birlikte dijital sürece dâhil olacak.

3.3. Oyunların Topluma-Çocuklara Yeniden Kazandırılmasına Yönelik
Öneriler

b. Oyunların Topluma Kazandırılmasında Hedef Kitle Toplumun
Geneli Olmalı
Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar sadece “çocuk oyunu” değildir; onlar “Çocukların
severek oynadığı oyunlardır.” Modern dönemlerdeki oyunların aksine çocukluğumuzun
oyunlarının oynanma yaş aralıkları çok geniştir. Oyunların bu yönü unutulmamalı. Ayrıca,
oyunların topluma yeniden kazandırılması çalışmalarında toplumun tamamı; mesela, çocuk+aile+öğretmen hedef olarak seçilmelidir. Böylece, oyunlar ‘toplumsallaşma’ imkânı
yakalayacaktır.

c. Aile “Oyna” Soğukluğundan “Hadi Oynayalım” İletişimine Geçmeli
Aileler, çocuklarına “Hadi sokağa çık” veya “Az da gelenekse oyunları oyna” gibi çocukta karşılığı olmayan davranışlar ve sözler yerine paylaşımcı ve dayanışmacı bir iletişim
dili benimsemeli. Aileler çocuklarına oyun vakti ayırmalı, birlikte oyunlar oynamalı. Evde
oyun esansında meydana gelebilecek dağınıklara göz yummalı. Birlikte oyuncak yapmalı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuya göstereceği ilgi aileleri oyun konusunda
yönlendirebilir.

d. Şehir ve Konut Mimarisinde Oyunlara Yer Ayrılmalı
• Parklar çocuk oyunlarının oynanacağı şekilde yapılmalıdır. Parklarda toprak zeminler belli ölçüde korunmalıdır.
• Parklara bazı oyunların araç-gereçleri konulmalıdır.
• AVM ve benzeri mekânlarda bu oyunlar için özel mekânlar/unsurlar oluşturulmalıdır.
• Trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda seksek vb. oyunlar yürüme alanlarına çizilerek
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Bunların başında, oyunları terk eden ve oyunları hayattan dışlayanların çocukların değil, kendilerinin olduğunu anlamaları gelmektedir. Büyükler bunu fark etmelidir. Ayrıca,
oyunları, geleneksel/eski/unutulmuş gibi tanımlamalarla olumsuzlamaktan vazgeçmelidirler. Şehirdeki mimari olumsuzlukların oyunların oynanmama gerekçesi olamayacağı,
oyunların çoğunun her yerde oynanabileceğini kavramaları da şarttır.
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a. Büyükler ve Toplum Oyunlarla İlgili Yargılarını Gözden Geçirmeli

oyun algısı güçlendirilmeli, çocuklar buralarda oynayabilmelidir.
• Çocukluğumuzdaki oyunlar için şehir mobilyaları, oyun araç-gereçleri imal edilmelidir.
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• Oyun Sokağı veya Çocuk Sokağı şeklinde tematik sokak uygulamaları yapılmalıdır.
(Esenler Belediyesi Çocuk Sokağı örneği)
• Sitelerde ve çok katlı binalarda ‘oyun bölümü’ ayrılmalıdır. Çok katlı/daireli binalarda
en az otopark kadar oyun alanı da önemsenmelidir.

e. Oyun Kültürü Oluşturacak Etkinlikler, Projeler ve Yayınlar
Yapılmalıdır.
• 23 Nisan Çocuk Bayramı başta olmak üzere tören, şölen, kutlama vb. etkinliklere
çocuk oyunları gösteri ve yarışma unsuru olarak ilave edilmelidir.
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında çocuk oyunları “gösteri” olarak yer almalıdır.
• Sokak iftarları gibi dini etkinliklere gelen çocukların boş zamanları çocuk oyunlarıyla değerlendirilmelidir. (GOP 2014 Ramazan Sokak İftarları örneği)
• Okulların, Bilgi Evlerin vb. eğitim kurumlarının yıl sonu programlarında çocuk oyunlarına özel bölüm ayrılmalıdır. (Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri Yıl Sonu Programı Geleneksel Çocuk Oyunları Şöleni, 2014 Yazı)
• Çocukluğumuzdaki oyunlarla yarışma, olimpiyat, festival, müzikaller ve tiyatro
oyunları yapılmalıdır.
• Çocukların oyuncak ve oyun-araç gereçlerini kendi el becerileriyle yapmayı öğrenebilecekleri atölyeler, kurslar, eğitim programları düzenlenmelidir.
• Cami dersleri ve Yaz Kur’an Kursu gibi çocuklara yaygın eğitim alanında hizmet veren
programlarda çocukluğumuzdaki oyunların yer aldığı etkinlikler düzenlenmelidir.
• Çocuk oyunlarını anlatan kitaplar, dergiler, bültenler hazırlanmalı, var olanlar daha
fazla çocuğa ulaştırılmalıdır.
• Dini, sosyal ve kültürel eğim veren kuruluşlar başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile MEB, oyunları, değerler eğitiminin araçlarından biri olarak düşünmeli, buna göre projeler, müfredatlar geliştirmelidir.

Dördüncü Bölüm
Şehirleşmede ‘Çocuğa Görelik’ İlkesinin Oluşturulması
4.1. Şehir Tasarımında Herkes İçin Maksimum Ortak Paydanın
Yakalanması.
Şehrin tasarımında neyi dikkate alırsak herkes için en yüksek ortak paydayı yakalarız?

Otomobilleri, araçları?
Fabrikaları, işyerlerini?
AVM’leri, mağazaları?

4.2. Çarpık Kentleşmeye Kaşı Postmodern İki Telafi Aracı; Ağaç ve
Engelli İnsan
Sanayileşme, köyden kente göç, hızlı yapılaşma, dev gökdelenler gibi çarpık şehirleşmeye
karşı postmodern dünyada çevreciler ve doğal hayat savunucuları iki figürü öne çıkararak, şehirleşmeyi insani çizgiye çekmeye çalışıyorlar. Bu iki figür; ağaç ve engelli insandır.
Ağaç ve engelli insan, ön plana çıkarılarak kötü şehirleşmenin önlenebileceği düşünülüyor. Çevre ve engelli insanla ilgili kötü uygulamalara gösterilen tepkilerin kitleselleşmesi
ve mistik unsurlar kazanması bu yüzdendir.
Küresel ısınma ve çarpık kentleşmeye karşı engelli insanın şehirde yaşama hakkını savunma ve daha çevreci bir dünya için ağacı kutsallaştırma eğilimi sol/sosyalist ve çevreci
gruplarda belirgin olmakla birlikte sağcılar, dindarlar ve muhafazakarlar için de tercih edilen sosyal davranışlar haline gelmiştir.

4.3. Edebiyatın Çocuğa Görelik İlkesini Şehirciliğe Uyarlama
Şehirleşmede ‘ağaç’ ve ‘engelli insan’ unsurlarının dikkate alınması elbette şehirlerimizi bir
miktar iyileştirecektir ancak bu iki hassasiyetin tetikleyeceği durumlar ‘yaşanabilir şehir”
için yeterli bir ölçü değildir.
Yaşanabilir bir şehir/mekân için şöyle düşünmeliyiz;
Bir şehrin tasarım ve planlanmasında çocuğu esas alırsak, şehrin tüm sakinleri ve canlı-cansız unsurlar için en yüksek ortak paydayı yakalamış oluruz.
Edebiyatın ‘Çocuğa Görelik’ İlkesini Şehirciliğe Uyarlayabiliriz. Edebiyatın çocuğa görelik ilkesi şöyledir; “Edebi metinler ve ders programının oluşturulmasında veya dersin işlenmesinde çocuğun fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının, ilgi ve eğilimlerinin esas alınması.”
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Şehri hangi insana göre planlarsak tüm insanlar, canlı-cansız evren için en yüksek ortak
paydayı yakalarız? Erkek, Kadın? Genç, Yaşlı? Fakir, Zengin? Köylü, Şehirli? Öğrenci, İşçi,
Emekli?
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Sorunun cevabı “Bir şehir insana göre tasarlanmalı, planlanmalı ve yapılmalıdır” şeklindedir.
Bu soruya artık herkes aynı cevabı vermektedir ve bu soru geçen yüzyılda kalmış bir sorudur. Yeni yüzyılın sorusu şu olmalıdır; “Bir şehir, hangi insana göre tasarlanmalıdır?”

Çocuğun hoşuna giden bir film, keyif alarak okuduğu bir roman, elinden düşürmediği bir
hikâye büyükler için de tercih edilebilir keyfiyete sahiptir. Oyun ve yemek konusunda da
benzer bir durum vardır.
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Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesinin konuşulması veya böyle bir gündemin başlatılması,
kentleşme politikalarında entelektüel bir açılıma vesile olacak hem de pratik uygulamalarda iyileşmeler sağlayacaktır.

4.4. Bir Tarif Denemesi: Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesi
“Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesi” için bir tarif denemesi yapabiliriz.
Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesi: Şehirler ve konutların tasarımında çocuğun fizyolojik ve psikolojik özellikleri ile oyun başta olmak üzere ilgi, merak ve eğilimlerinin esas alınması; çocuğun canlı-cansız çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasını sağlayacak şekilde şehir
ve konutların yapılması.”
Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesi, şehirde çocuklar için mekân ve etkinlik yapılmasından
daha vizyoner ve dominatiftir; paradigmal bir tercihtir. Yeni bir şehirleşme anlayışıdır.
Kaldırımlar, sokaklar, caddeler, mahalleler, binalar, parklar, ulaşım sistemleri çocuklar için
kullanışlı, güvenli, sağlıklı ise o şehir kadınlar, yaşlılar, engelliler başta olmak üzere tüm
insanlar için en yüksek oranda güvenli, sağlıklı, yaşanabilirdir.

4.5. Bir Problem Olarak Şehir ve Güvenlik Kıstası
Şehir ve konut politikalarında son dönemin en belirgin kıstası ‘güvenlik’ olarak gözükmektedir. Şehir ve güvenlik kelimelerinin yan yana gelmesi şehirlerin ‘güvenlikçi’ mimari
ve teknoloji ile tasarlanmasını veya yönetilmesini doğurmaktadır.
Şehrin tasarımında güvenliği merkeze aldığımız zaman sonu gelmez bir güvenlik tüneline girmişiz demektir. Kameralar, alarmlar, dinleme sistemleri, casusluk birimleri, parmak
izleri, yüksek duvarlar, çitler, bilgisayar yazılımları. Bitmek bilmeyen bir dehlizdir bu yol.
Şehirlerde, maksimum güvenliği sağlayacak politikaları oluştururken üzerinde daha ciddi
çalışılması gereken soru şudur;
“Minimum güvenlik uygulamalarıyla güvende olacağımız şehri nasıl oluşturabiliriz?”
Bu noktada işe yarayacak olan denklem şehir-çocuk denklemidir. Böyle bir denklem,
fonksiyonel, doğal, koruyucu-önleyici yöntemler üzerinde çalışmamızı sağlayacaktır.

4.6. ‘Şehircilikte Çocuğa Görelik İlkesi’nin İlk Adımı Olarak ÇocukOyun Denklemi

Anne ile çocuk arasındaki iletişimin temeli oyundur. Bebek ile annenin ilk oyunu ‘Ce!’dir.
Bebeklikten çocukluğa geçince diğer oyunlar başlar.
Oyun “iklim” sunar. İnsan iklimden uzaklaştıkça didaktik veya çatışmacı ortamlara düşer.
Eğitimdeki verimsizliğin başlıca sebebi budur. Eskiden ‘hayat’ öğretirdi şimdi sadece ‘okul’
öğretme derdinde.

Sonuç
Çocukluğumuzun oyunları topluma, şehre ve çocuklara yeniden geri dönebilir. Bunu
başarabiliriz. Başarmanın ilk adımı toplumu yönetenlerin ve büyüklerin oyun konusundaki düşüncelerinin yanlışlığını kendilerine göstermek ve ezberlerinden vazgeçmelerini
sağlamak. Oyunların geri dönüşünde, en büyük görev aileye düşmektedir. Sonrasında
ise MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler, okullar ve
stk’ların somut projeler ortaya koyması gerekir.
Oyunların geri dönmesiyle birlikte pek çok şey geri dönecek. Aile içi iletişim geri dönecek en başta. Çocuklarımızın taş, toprak, ağaç, gökyüzü, deniz, sokak, kır, dağlar, yıldızlar,
kelimeler, harfler ile iletişimi doğal hale gelecektir. Çevresiyle doğal, anlamlı, içsel ilişkiler
kurabilen çocuğun yetenek ve ruhsal gelişimi de olumlu olacaktır.
Oyunların topluma yeniden kazandırılması süreciyle birlikte kentleşmeyi iyileştirici bir
araç ve paradigma olarak da çocuk-şehir ilişkisi üzerinde yoğunlaşılabilir. “Şehircilikte Çocuğa Görelik” ilkesi geleceğin şehirleri için ıslah edici ve kurtarıcı bir ilke olabilir.
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Oyun, müthiş bir ‘öğrenme iklimi’ sağlar. Oyun başlı başına bir okuldur. Eğitim yöntemimiz oyun-masal-sohbetten uzaklaşarak ‘didaktik’ oldukça eğitemez oldu.

• 295

Çocuk ve şehir ilişkisinde aklımıza ilk olarak ‘oyun’ gelir. Oyun çocuk için eğlence, arkadaş
edinme, kas gelişimi, kendini ifade, yetenek kullanımı, sözlü kültür gelişimi, değer aktarımı, sabır öğrenimi, hayata alışma, riski yönetmek ve daha çok şey demektir.

Dr. Mehmet Güneş
Osmanlı Arşivi Personeli

Özet
Bir şehri kendi koşulları içinde iyi idare etmek, altyapı imkânlarını tatmin edici bir dereceye çıkarmak ve asayişi temin ederek halkın huzurunu devam ettirmek, tarihten günümüze kadar sosyal bir idare anlayışının temel unsurları olmuştur. Bu açıdan önlemler
almak ve icap ettiğinde geçmişte denenen bazı yöntemlere bakmak ve bu yöntemleri
günün şartlarına uyarlayarak geleceğe dönük uygulanabilir hale getirmek doğru bir tavır
olacaktır.
Bu perspektiften yola çıkılarak hazırlanan tebliğde, 19. yüzyılın Osmanlı şehirlerinde nüfus hareketlerini, özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlere yönelik münferit ya da toplu
göçleri kontrol altında tutmak için yürürlüğe konulan iç pasaport uygulaması ile şehirdeki işsiz bekâr zümreyi şehir dışına çıkararak muhtemel asayiş sorunlarını önlemek için
yapılan çalışmalar kısaca ele alınacak ve bu çalışmaları postmodern şehir yapılanmasına
uyarlama yolları üzerinde durulacaktır. Bu hususta Osmanlı dönemindeki işleyişe atfen
günümüzdeki bir şehrin yerleşim sahası ile altyapı imkânlarını ve ekonomik koşullarını
belirleyip memuriyet, eğitim ve sağlık nedeniyle yapılan zorunlu iskânlar dışında söz konusu şehri, kapasitesinin üzerindeki insan yerleşimine kapatmak hakkında ne yapılabileceği açıklanacaktır. Ayrıca nüfusu kontrol etmek üzere iş kollarıyla koordineli bir şekilde
çalışmanın neticesinde işsiz bekâr kişileri tespit edip memleketlerine göndermek ve onları yerlerinde tutmakla ilgili fikirler beyan edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şehir, İç pasaport, Seyahat kartı, Sosyal güvenlik, Nüfus kontrolü.
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It has been basic elements of a social government approach to manage fine a city in its
own conditions, to enhance infrastructure possibilities to a satisfactory degree and to
maintain peace of people by providing security. In this respect it will be a right aspect to
take precaution, if necessary to look at some methods tested in past and to make these
methods applicable to future by adapting to conditions of the day.
In this notification prepared starting from that perspective, the internal passport application which was put into effect to keep population movements in the Ottoman cities
of 19. Century and especially individual or collective migrations towards major cities
like İstanbul under control, and the works made to prevent possible security problems
removing unemployed and singular classes will be examined briefly, and it will be focused on ways to adapt these works to postmodern city structure. On this matter, it will
be explained what to do about closing a city for human settlement over its capacity,
except from forced migration made because of officialdom, education and health, by
defining settlement area and infrastructure possibilities and economic conditions of the
city, referring to the Ottoman period mechanism. Also, considerations will be declared
about sending unemployed and singular people to their native cities by detecting them
in result of work in coordination with business branches to control the population and
to keep them in their places.
Keywords: City, Internal passport, Travel card, Social security, Population control.

Giriş
Yaşanabilir güvenli mekânlar oluşturma düşüncesi, insanlığın tarihi kadar eskidir. En eski
toplumlarda bile insanların güvenliğini sağlamaya yönelik çareler aranmıştır. Bu çareler,
bizzat bireyler tarafından ya da siyasi iktidar tarafında uygulamaya konulmuştur. Yerine
göre insanlar kendileri, evlerinin etrafını kapatmak ve korunma içgüdüsüyle bahçelerine
köpek bağlamak suretiyle tedbirler almışlar ya da siyasi otorite, yerleşim birimlerini surlar
ve duvarlar aracılığıyla dışa kapalı hale getirerek savunma hatları oluşturmuşlardır.
Bu gibi ilkel tedbirler dışında savunma araçları da geliştirilmiş; askeri güçler teşkil edilmiş
ve sosyal ortamı korumak üzere kolluk kuvvetleri devreye sokulmuştur. Ayrıca halkın refahını ve yerleşim birimlerinin düzenini sağlamak için devlet memurları görevlendirilerek
nüfus kayıt işlemleri yoluyla insanların durumları tespit edilmeye ve şehrin insan profili
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların altında yatan önemli bir amil, güvenliği sağlamak
olmuştur. Böyle faaliyetler, çağın gereklerine göre şekil değiştirerek devam etmiştir.
Osmanlı döneminde güvenliği sağlamaya yönelik olarak uygulama sahasına geçirilmiş

1. Osmanlı Döneminde Sosyal Güvenliğin Unsurları
Osmanlı Devleti, zamanın koşullarına göre hem güvenliği sağlamak hem de şehirlerin
ihtiyaçlarını karşılamak açısından şehir idaresini değerlendirmiş ve düzenin devamı için
bölgeler arasındaki nüfus hareketlerini minimuma indirmeye çalışmıştı. Bu telakkiden
yola çıkan Osmanlı idaresi, içgöçü engelleme yollarını devreye koymuştu.
İçgöçü önleme konusunda atılan ciddi adımların geçmişi 16. yüzyıla kadar gitmektedir.
Nitekim o yüzyılda Celali isyanları meydana gelmiş ve karmaşa ortamında İstanbul’a göçler yapılmış; neticede taşradan yapılan böyle göçleri engellemek üzere seyahat yasakları
devreye sokulmaya başlanmıştı. Bunun dışında taşradan evlerin İstanbul’a gelmemesi ve
üretici köylünün topraklarını terk etmemeleri şeklinde bir yaklaşım hâkimdi. İstanbul’un
kapısı durumunda bulunan yerler, göçleri önlemek için tutulmakta; İstanbul merkezi ile
yakınlarında ikamet eden şüpheli kişiler memleketlerine gönderilmekte; başıboş kimselerin iskelelerden geçişlerine izin verilmemekte; kayık sahiplerinden yolcu adlarını ilgili
yerlere bildirmeleri istenmekte; esnaf için sayım yapılarak esnaf kefalet defterleri tutulmaktaydı. Bunun yanı sıra bir yerden diğerine gidecek insanların kontrol edilmeleri için
ilgili bölgelerdeki idari sorumlulara yol emri/hükmü adıyla emirler gönderilmekteydi.1
Göç ve nüfus hareketlerini engelleme meselesi, yeniçeri ordusunun ilgasından sonra
daha ciddi bir şekilde ele alındı. Yeniçerileri ortadan kaldıran II. Mahmud, İstanbul’dan
çıkarılan yeniçerilerin geri dönmelerini engellemek, ülke genelinde halkın güvenlik ve
asayişini temin etmek ve sosyal hareketliliği kontrol altına almak amacıyla men-i mürur
1

Nalan Turna, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Topraklarında Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri: Mürûr Tezkereleri,
Kaknüs Yayınları, İstanbul 2013, s. 37-45.
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Osmanlı’nın icra ettiği seyahat kontrol sistemi, günümüzde de zamanın şartlarına uyarlanarak uygulanabilir bir yöntemdir. Bu iş için bilgisayar teknoloji de etkin biçimde kullanılacak ve özellikle göç alan yerlerde sıkı bir denetimle şehirlerin sosyal güvenliği temin
edilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki metin, geçmişte uygulama alanı bulmuş olan bir seyahat kontrol sisteminin, geleceğin şehrinde nasıl icra edileceği hakkında fikirleri ortaya
koymaktadır.
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olan bir yöntem bu metinde ele alınan konunun çıkış noktasını oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti bünyesinde insanların şehirler, hatta köyler arasındaki seyahatlerini kontrol altında tutmak ve böylece kimliği belirsiz kişilerin başka yerlerde olası suç olaylarına
karışmalarını engelleyerek sosyal düzeni devam ettirmek üzere men-i mürur (seyahati
engellenmesi) uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda insanlar, yetkili merciler tarafından kendilerine verilen resmi kâğıtları (mürur tezkeresi) almadan bir yerden diğerine
gidemeyecek duruma gelmişlerdir.
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nizamını (iç seyahatin izne bağlanması) yürürlüğe koydu. Bu uygulamaya göre, bir köy
veya mahalleden ayrılmak isteyenlerin öncelikle mürur tezkeresi (iç pasaport/seyahat
izin kâğıdı) almaları lazımdı. Bu belgeyi almak için de bir kimsenin, ilk zamanlarda mahalle
imamından nereye ve ne amaçla gideceğini gösteren bir pusula alması, ardından bu pusulayla birlikte mahkemeye gidip oradan mürur tezkeresini çıkartması gerekiyordu. Bunun yanı sıra sosyal düzeni sağlamak amacıyla güvenlik ve ihtisap işlerini yürütmek üzere
öncelikle İstanbul’da 1826 yılında İhtisab Nezareti kuruldu ve bu sistem 1827 yılından
itibaren taşrada uygulamaya konularak eyalet ve sancaklara ihtisap ağaları tayin edildi.2
İhtisab ağalarının görevlerini açıklayan bir de nizamname hazırlandı. Bu nizamnameye göre ana hatlarıyla ihtisap ağası ve adamlarının görevleri; dini kurallara uymayan ve
kamu ahlakına aykırı harekette bulunan kişileri cezalandırmak; esnafı denetlemek ve ölçü
aletlerini kontrol etmekti. İhtisap ağaları, İstanbul’a gelenlerin mürur tezkerelerini tetkik
edip bunları uygun mahallere yerleştirmekle ve İstanbul’da nüfus artışını denetim altına
almakla sorumlu tutuldular. Bu doğrultuda başıboş kimselerin İstanbul’a girişlerini engellemek amacıyla İstanbul’a Rumeli’den gelenlerin tezkerelerini kontrol etmek üzere
Küçükçekmece ve Yarımburgaz’da, Anadolu’dan gelenleri kontrol için Bostancıbaşı Köprüsü’nde, deniz yoluyla gelenleri kontrol için ise limanlar ile Yenikapı’da ihtisap ağasının
adamlarını bulundurma; deniz yoluyla gelenleri engellemek üzere İstanbul, Üsküdar, Galata ve Boğaziçi iskelelerinde bulunan hamak ve kayıkçıları belirleyip bunları kefile bağlamak yönünde karar alındı.3
Ülke çapında nüfus kayıtlarının tutulmasına da büyük önem verildi. Bu sebeple Osmanlı’da nüfus sayım ve yoklama işlemleri düzenli bir şekilde sürdürüldü. Bu işlerden sorumlu
bulunan defter nazırı ve mukayyidler, köy ve mahalle temelinde gelen, giden, doğan,
ölen ve sair kayıtları tutarken, kaza ve köylerdeki Müslüman ve gayrimüslim din adamlarıyla diğer idareciler de (muhtar, imam, kocabaşı ve kâhyalar) böyle kayıtları tutmak ve bu
bilgileri, taşrada defter nazırı veya mukayyidlere iletmekle yükümlüydüler.4 Bu kayıtların
İstanbul’da ise Seraskerlik’te bulunan Mahallat Odası ile İstanbul’daki mahkemelere bildirilmesi gerekiyordu. Kayıt işlemlerini dikkatle icra etmeleri için görevlilere merkezden
emirler de gönderiliyordu. Bu emirlerde belirtildiği üzere kayıt işlerinden sorumlu olan
Müslüman bölgelerdeki idareciler, nüfusu dikkatlice yoklayıp bekâr ve evli olan herkesi, ayrıca doğan ve ölen insanları kayda geçirmeli; tabiplere, daire ve konak sahiplerine,
mahallede kayıtlı olmayan kişiler ile dükkân ve bekâr odalarında kalanlara dair defter düzenlemeli; bölgeye gelen kişilerin nereden geldiğini öğrenip sağlam kefile bağlamadan
2
3
4

Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s. 69-71.
Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, cilt 1, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1922/1338, s. 338-354. M. Çadırcı,
Tanzimat Döneminde..., s. 120, 121.
BOA, HAT, 335/19202. BOA, A.DVNS.BUY.İLM.d., numara: 2, s. 98, 99/79, 80.

Mürur konusunda 1841 yılında yayımlanan bir nizamname de yine seyahat edecek kimselerin, köy ve mahallelerde muhtar ve imamlardan, bunun dışında esnaf kesiminin kendi iş ve görev alanındaki sorumlulardan izin kâğıdı almalarını gerekli kılmaktaydı. Tezkere
ile İstanbul’a geldiği halde kefili bulunmayan kimsesiz kişiler ise tespit edildikleri zaman
ihtisap ağası tarafından kısa bir süreliğine bir handa ikamet ettirildikten sonra yine memleketlerine gönderileceklerdi. Emirler çıkarılmasına rağmen tezkeresiz kişiler tespit edilmekte ve bunun üzerine ilgililere yeni uyarılar yapılmaktaydı.9
Köy ve mahallelerde muhtarlar ile talebe ve esnaf gibi belirli zümrelerden sorumlu olan
idareci konumundaki diğer kişiler, mürur tezkeresi almak için gerekli ilmühaberleri düzenleyip ahaliye ve sorumlu oldukları diğer kişilere verirlerdi. Osmanlı arşivinde söz konusu ilmühaberlerin birçok örneği bulunmaktadır.10 Gayrimüslim köy ve mahallelerinde
idareden sorumlu kesimler, gayrimüslim din adamları ile kocabaşılardı.11 Ruhani reisler
de ahalinin doğum ve ölüm kayıtlarını tutarlardı.12 Mahalle ve köylerde muhtar, imam ve
5
6
7
8
9
10
11
12

BOA, HAT, 336/19258-B.
BOA, HAT, 336/19258-C.
BOA, A.DVNS.BUY.İLM.d., numara: 2, s. 133, 134, 138, 139, 142/114, 115, 119, 120, 123.
BOA, A.M, 6/98; 6/99; 7/75; 8/7; 8/11; 8/19; 8/20; 8/31; 8/27.
N. Turna, …Mürûr Tezkereleri, s. 72, 76; 156.
BOA, A.M, 7/84; 7/92; 7/93; 7/94; 7/97; 7/98; 7/99; 7/100; 8/1; 8/27; 8/13.
Özcan Mert, “Kocabaşı”, TDV İA, cilt 26, Ankara 2002, s. 140.
M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek, Klasik Yayınları, İstanbul 2004, s. 178, 179.
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Yeri geldikçe nüfustan sorumlu görevlilere uyarıda bulunuluyordu. Nitekim memurlar ile
mahalle imam ve muhtarları, İstanbul’daki Müslüman erkek nüfusu yoklayıp kaydettikten
sonra bu defterleri, Mahallat Odası’na teslim etmelilerdi. Menzil, dükkân, han, mağaza ve
arsa sahipleri de kaydedilmeli; hanlardaki bekâr ve tüccar odaları ihtisap nazırı tarafından
deftere yazdırılmalı; memurlar ile patrik ve hahambaşılar, gayrimüslimlerin yoklama işlerini yürütmeli; cizye çağına gelenler belirtilmeli; menzil, dükkân ve gedik odaları mutasarrıfları defterlere kaydedilmeliydi. İstanbul’da bir medresede kalmak isteyen kişiler de mahallenin imam ve muhtarlarından tezkere alıp kalacakları medresenin eğitmenine gider,
medresede bunlar hakkında araştırma yapılıp durum Seraskerlik’e havale edilir, öğrenciler Seraskerlik’e deftere kaydedildikten sonra medreseye kabul edilirlerdi. Medreseden
ayrılmak isteyenler ise eğitmenden tezkere alıp talebe defterinden kayıtlarını sildirdikten
sonra şehir dışına çıkabilirlerdi.7 Medrese müderrisleri (ders vekilleri), medreseden ayrılmak isteyen talebelerin nereye, ne kadar süreliğine gideceklerini ve eşkâllerini gösteren
ilmühaber yazarak ilgili kuruma götürülmek üzere kendilerine verirlerdi.8
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iskân ettirmemeliydiler.5 Gayrimüslim bölgelerde idareciler, mahallenin nüfusunu kaydetmeli; ayrıca taşradan ticaret veya başka bir iş için mürur tezkeresiyle İstanbul’a giren
şahısları misafir defterlerine kaydettirip işlerini bitirdikleri zaman kayıtlarını silmeliydiler.6
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kocabaşılar dışında kayıt ve kefalet işlerinden, tüccar ve bekârlar için hancılar kethüdası;
esnaf kalfa ve bekârlar için usta, ahibaba ve kethüdalar; medreselerde kalanlar için müderrisler; kahvelerde geceleyen kişiler için ise civarda bulunan münasip kimseler sorumlu
tutuldular.13

2. Geleceğin Şehrinde Sosyal Güveni ve Asayişi Sağlamanın
Yolları
a. Rahat Yaşanabilir Şehirlerin İnşa Edilmesi
Sosyal refah ve güvenliği temin etmek için öncelikle şehirler için sosyal refah projeleri
hazırlanmalıdır. Yeni şehirler oluşturulurken ya da kalabalık şehirler düzen altına alınmak
istenirken ilgili şehrin kaldırabileceği kadar nüfusa kavuşturulması yönünde kafa yorulmalıdır. Bu minvalde öncelikle mülki ve mahalli idareciler bir araya gelerek çevre, altyapı,
inşaat alanlarında uzmanlardan oluşan bir komisyon teşkili için zemin hazırlayacaklardır.
Ardından bu komisyon teşkil edilip çalışmaya başlatılacak ve komisyon üyeleri, şehrin sınırlarını ve fiziki yapısını da hesaba katarak yol, köprü, bina vs. yapımı için elverişli alanları
tespit ederek bir şehir planı ortaya koyacaklardır. Söz konusu yerde çarpık bir kentleşme
varsa bu şehri kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirip ona göre bir yeniden yapılanma yoluna gidilecektir. Ancak kentsel dönüşüm, yıkılan binanın yerine yenisini yapmak
değil, top yekûn bir bölgeyi yıkarak yol, altyapı ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte geniş,
ferah mekânlar oluşturmak şekilde olacaktır. Bu binaları tahliye eden kişilere, ya müsait
yerlerde yeni mekânlar tahsis edilecek ya da konut bedeli ödenerek; ancak gidecekleri
yerler konusunda ileride açıklanacak olan nüfus politikası da dikkate alınmak suretiyle
yeni mekân tercihi yapmaları sağlanacaktır.
Yeni kurulan şehirde her daireye bir otopark alanı düşecek şekilde plan yapılacak ve böylece yol kenarlarında araba yığılması önlenmeye çalışılacaktır. Binalar münferit veya birkaçı bir arada olmak üzere dışa kapalı olacak, kendi sınırları içinde küçük de olsa park,
yeşil alan ve oyun sahası gibi sosyal yaşam bölmelerine sahip olacak; güvenlik tedbirleri
alınarak hem dışarıdan bölgeye yabancı girişi engellenecek hem de çocukların dışarı çıkışları kontrol altına alınarak olası suç ve kazaların önüne geçilecektir.

b. İç Pasaport Uygulamasının Günümüze Uyarlanması
Günümüzde iç pasaport uygulaması, öncelikle nüfusu kalabalık, cazibe merkezi durumundaki İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde devreye sokulmalıdır. İlk önce kanunu çıkarılarak bu usulün işlerliği hakkında esaslar belirlenecektir. Bu uygulama, merkezi düzeyde
13 BOA, C.DH, 93/4603; C.DH, 108/5396; C.DH, 69/3405.

Postmodern çağda iç pasaport denilen şey, elektronik nüfus cüzdanlarıyla birlikte ya da
ayrı olarak devreye konulacaktır. Bu şekilde ya her vatandaşın nüfus cüzdanında elektronik seyahat kart bilgileri bölümü bulunacak ya da ayrı bir seyahat kartı düzenlenerek
bu kartta bilgi yüklemeye ve içindeki bilgileri görmeye müsait bir dijital sistem oluşturulacaktır. Bu kartlara şahısların tüm kişisel bilgileri ile güncel fotoğrafını da içeren bir veri
giriş sistemi yine bilgisayar ortamda girilecektir. Söz konusu verileri kartlara girmek üzere,
şehrin muhtelif yerlerine kurulmuş olan ve kişilerin kolayca ulaşabilecekleri, özellikle de
toplu ulaşım araçlarının bulunduğu terminallerde nüfus kontrol noktaları tesis edilecek;
bu noktalarda resmi hüviyete ve mühür basma yetkisine sahip birer resmi görevli bulunacaktır. Buralardan seyahat iznini çok kısa bir sürede alan kişi, bundan sonra kara, deniz
ve hava yoluyla seyahat için bilet almaya gidebilecektir. Bu kartlarda, şahsın ikamet bilgilenin yanı sıra gideceği yerin bilgileri ve söz konusu yerde ne kadar kalacağı hakkında
veriler de yazılı olacaktır. Otobüs, gemi ve uçak firmaları şahıslara bilet satarken bu bilet
bilgileri, Mernis’e bağlı bir bilgisayar ağı vasıtasıyla söz konusu kişinin kartına işlenecektir.
Seyahat firmalarında bulunan küçük kart okuma cihazları kullanılarak seyahat kartlarının geçerliliği de tetkik edilecektir. Seyahat için gerekli şartları taşımayan kişiler araçlara
alınmayacak ve gerektiğinde bu kişiler, nüfus güvenlik memurlarına bildirilerek araçtan
uzaklaştırılacaklardır. Seyahat firmalarının bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yüksek para cezaları belirlenecektir.
Bulundukları şehirden çıkıp başka bir şehre giden kişiler de gidecekleri şehre kontrollü bir
şekilde alınacaklardır. Bu amaçla şehirlerin girişlerine belirli bir mesafede belirli aralıklarla
nüfus kontrol noktaları kurulacak ve bu noktalardan geçen araçlarda bulunan kişilerin
şehre giriş için gerekli izni içeren bilgileri seyahat kartlarından kontrol edilecektir. Bunun
da pratik bir yolu olacaktır, şöyle ki günümüzde OGS ve HGS gibi uygulamalar kapsamında köprü ve yollardan geçerken araçların geçiş kartlarını okutmalarına benzer bir usul belirlenecek ve araçta bulunan herkes bu cihazlara kartlarını okutacaklardır. Bir aksilik olması
halinde bu noktalarda bulunan güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek problemli
şahısları ve araçları şehre girmekten alıkoyacaklardır. Bunun dışında, girilen şehrin plakasını taşımayan araçlara da özel bir uygulama geliştirilecek; bu araçlara, şehirde belli bir süre
bulunabilmesi şartı getirilecek; ayrıca henüz giriş esnasında bunlardan yüksek bir şehre
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siyasi iktidar ile merkezi bürokrasinin uyumu içerisinde organize edilirken; mahalli düzeyde ise mülki idare (vali kaymakam, muhtar), nüfus idaresi ve kolluk güçlerinin koordineli biçimde çalışmasıyla yürütülecektir. Bu uygulama en üst noktada içişleri bakanlığına
bağlı olacak; ayrıca bu sürecin işleyişinde sapmalar meydana gelmesini önlemek için, kanunlarla cezai müeyyideler de belirlenecektir. Uygulamanın bir ayağı, dışardan gelenlerin
şehir içerisine girişlerini kontrol etmek, diğer ayağı ise bir şekilde şehre gelip yerleşmiş;
ancak kalifiye olmayan ve şehrin kalkınmasına katkı sağlamayacak zümreleri şehir dışına
çıkarmak olacaktır.
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giriş bedeli alınacaktır. Bu bilgiler de yine araç sahibinin seyahat kartına işlenerek takip
işlemi iki koldan yürütülecektir.
Seyahat izin kartlarındaki bilgiler, söz konusu şahsın banka, kredi kartı işlemleri, fatura
ödemeleri ve resmi işlemleri gibi elektronik ortamda yapılan bütün işleri sırasında görülecek; bu şekilde kişilerin izin durumları sürekli bir kontrole tabi tutulacaktır. Seyahat iznini
alarak başka bir şehre giden kişi, izin süresini doldurduğu halde şehirden çıkış işlemini
yaptırmamışsa sistem otomatik olarak bu kişiyi merkezi nüfus idaresine bildirecek; bu
bilgi, merkezden de o kişinin ikamet ettiği bölgenin nüfus kontrol noktasına iletilerek
gerekli tahkikatın yapılması sağlanacaktır. Bu ilk girişimler sırasında söz konusu şahsa ulaşılamazsa bu defa kolluk kuvvetleri devreye sokulacak, muhtarlarla da işbirliği yapılarak
böyle kişilerin ikamet etmek üzere geldikleri yerde bulunan insanlardan durum hakkında bilgi alınmaya çalışılacaktır. Seyahat izin süresini geçiren kişilere yüksek para cezaları
uygulanacak, bu cezaları kesme görevi de nüfus kontrol memurlarına bırakılacak; ancak
bu yapılırken olası rüşvet vakalarına mahal vermemek üzere, sistem üzerinden de rutin
kontroller yapılacaktır.
Buraya kadar anlatılanların dışında cazibe merkezi durumundaki şehirlerde ikamet eden
ailelerden konut başına belirli oranlarda vergi alınacaktır. Bu vergilerin oranı, şehrin göçe
maruz kalma ve yerleşim olarak tercih edilme oranına göre belirlenecek; çok talep gören
şehirlerde hem vergiler çok yüksek olacak hem de buralara yerleşme kriterleri (memuriyet, öğrenim, sağlık gibi gerekçeler) yükseltilecektir. Tercih edilme yüzdesi düşük yerlerde
bu vergiler azalırken, dışarıya göç veren yerlerde yaşayan insanlara ise yerine göre devlet,
iskân için teşvik ödemeleri yapacaktır; devletin ödeyeceği bu paraların kaynağı ise tercihte ön sırada olan yerlerden alınan vergiler olacaktır. Ayrıca İstanbul gibi çekim merkezi
durumundaki yerlerden insanları uzaklaştırmak için yakın mahallerde organize sanayi
bölgeleri oluşturularak insanların buralara gitmeleri sağlanacaktır.
Büyük şehirlerdeki nüfusu azaltmanın bir yolu da iş kollarını belli gruplar altında toplayıp
bunları sivil temsil mercileri haline getirmek olacaktır. Her iş grubunun nüfustan sorumlu
idari birimleri bulunacak; bu kişiler çalışanlarına ait tüm bilgileri, ya kimlik kartlarına işlenmek ya da ayrı bir dijital iş kartına kaydedilmek üzere bulundukları ilin mülki amirlerine
vereceklerdir. Aynı işlem öğrenciler için de geçerli olacaktır. Bunlara verilecek dijital öğrenci kartlarında tüm bilgiler kayıtlı bulunacaktır. Öğrenciliği biten kişilerin ikamet süresi
de bitecek ve böyle kişiler, o şehirde iş kurmak ya da memur olarak kalmak istiyorlarsa
nüfus idaresine başvurarak belirli bir süre ikamet izni alacak; bu süre de bitince memleketine dönmek zorunda olacak ve bundan sonraki süreçte diğer vatandaşların tabi oldukları seyahat ve ikamet kurallarına göre muamele göreceklerdir.
İkamet ettiği şehir dışında bir yerde sürekli olarak yerleşmek isteyen kimseler, bu taleplerini geçerli bir gerekçeye dayandırmak zorunda olacaklardır. Bu gerekçeler; memurluk,

Sonuç
Sosyal güvenliği temin etme olgusu, gelişen dünya düzeni içerisinde günümüzün ve
geleceğin şehrinde idarecilerin öncelikli olarak ele almaları gereken bir realitedir. Nitekim can ve mal güvenliği, insan yaşam kalitesinin artmasının ilk kademeleridir. Güvenlik
temin edilmeden sağlıklı toplumlar inşa etmek de imkân olacaktır. Bu yönde çok çeşitli
tedbirler gündeme alınabileceği gibi nüfus hareketliliğini kontrol etmek üzere çalışmalar
yürütmek de en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Bu düşünceden yola çıkılarak nüfus hareketlerini kısıtlamak ve insanların kendi iş, yaşam tarzı ve imkânlarına en uygun
mekânlarda yaşamalarını sağlamak üzere sistemli bir çalışma içerisine girmek gereklidir.
Nüfusu kontrol altında tutmak için insanlara, kimlik kartı kadar yaygın ve geçerli bir seyahat kartı vermek ya da kimliğe yüklü seyahat bilgileri bölümü açmak ve bu şekilde
şehirler arasında kontrolsüz insan akışını önlemek, özellikle cazibe merkezi durumundaki
metropollerde insan yığılmalarını önlemeyi sağlayacak ve zaten çok kalabalık olan bu
şehirlerin daha da içinden çıkılmaz bir keşmekeşin içine sürüklenmesine engel olacaktır.
Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla böyle şehirlerdeki çarpık yapılaşmaya son verilirken, diğer taraftan eski yerleşim birimlerindeki insanlar, imkânları dâhilinde daha kaliteli bir yaşam alanına sevk edilecek ya da iş alanlarına göre kendilerine başka şehirlerde
yaşam alanları oluşturularak şehir nüfusu bu yolla da azaltılmaya çalışılacaktır. Bu şekilde
insanların rahat nefes alabilecekleri, sosyal güvenliği temin edilen şehirler meydana getirilmiş olacaktır.
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Kent Yoksulluğu ve
Mekânsal Yarılma
Yrd. Doç. Dr. Reşat Açıkgöz

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Özet
Kent yoksulluğu çok eskiden beri (Türkiye için söylenirse 1950’lerden itibaren) var olan
bir olguyken, mekânsal yarılma nispeten daha yeni bir olgudur. Mekânsal yarılma yoksulluğun değişen yüzüyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, kent(ler)e özgü bir olgu olarak
görülen mekânsal yarılmayı kent yoksulluğunun bir boyutu olarak ele almak mümkündür. Daha çok eşitsizliğin aşırı boyutlarda yaşandığı ve farklı demografik yapıları içlerinde
barındıran İstanbul gibi metropol kentlerde görülen mekânsal yarılma, temelde benzer
özelliklere sahip toplumsal kesimlerin kentin belirli yerlerinde (gecekondu, çöküntü alanları, kent içi merkezleri vb.) yoğunlaşmasını ifade eden bir kavramdır. Mekânsal yarılma
kentlerdeki toplumsal kesimlerin yalnızca mekân boyutuyla ayrışmalarını değil, aynı
zamanda toplumsal, kültürel vb. açılardan da ayrıştıklarını ifade etmektedir. Bu yönüyle
mekânsal yarılma, toplumsal bütünleşme için ciddi bir sorun ve tehlike teşkil etmektedir.
Son yıllarda uygulanan kentsel politikalar (yeniden yapılanma, kentsel dönüşüm, vb.) adı
altında kentlerde yapılan düzenlemeler de mekânsal yarılmayı etkilemektedir. Bu tür düzenlemeler sınıfsal olarak üst sınıfların yararına olmaktadır. Bundan dolayı yaşam alanları
giderek daralan alt sınıflar kentin belirli alanlarında yoğunlaşmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu durum birçok yönüyle birbirlerinden kopuk olan toplumsal kesimlerin (özellikle zenginlerin ve yoksulların) fiziki ve mekânsal açılardan da birbirlerinden ayrılarak aralarına
aşılmaz duvarlar örülmesine neden olmaktadır. Kentin demografik yapısını oluşturan
toplumsal kesimlerin (etnik, dini, sınıfsal vb.) kent ortamında kentle bütünleşik olarak yaşayabilmeleri kentsel bütünleşme için önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu kesimlerin
sosyo-demografik ve kültürel özelikleri ile mekânsal yarılmaya neden olan kent yoksulluğu gibi olguların sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmada, kentsel bütünleşmenin önünde önemli bir engel olarak görülen kent yoksulluğu, mekânsal yarılma
ilişkisi üzerinden ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, mekân, kent yoksulluğu, mekânsal yarılma, toplumsal kesimler.
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Giriş
Kent yoksulluğu, 19. yüzyılda sanayi kapitalizminin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yoksulluğu besleyen kesimlerin büyük çoğunluğu, kırsal alanlardan kopup gelenler oluşturmuştu. Bunların önemli bir kısmı, daha sonra fabrika işçisi olarak çalışan kent proletaryasına dönüşmüştü. Diğerleri ise kentlerdeki işsiz kitleyi meydana getirmişti. Bu kitle
çoğunlukla vasıfsız ve düzensiz çalışan kişilerden oluşmaktaydı. Bunlar kentlerdeki en alt
düzey işlerde çalıştırılmaktaydılar. Marx’ın “lümpen proletarya” dediği kesim bunlardı.
Sanayileşmenin ilk yıllarında kentleri vuran felaket sadece kent yoksulluğu değildi; suç,
alkolizm, boşanma ve intihar gibi toplumsal sorunların yanı sıra, çarpık kentleşme, altyapı
sorunları ve gettolaşma gibi fiziki-sosyal sorunlar da kentleri derinden etkilemekteydi.
Zengin sınıf (burjuvazi), kısa yoldan zenginleşmenin peşindeydi, işçi sınıfı ve yoksullarsa
geçim derdindeydi. Bir tarafta zengin ve mutlu azınlık, diğer tarafta yoksul ve mutsuz
çoğunluk vardı. Çatışma kaçınılmazdı. Sınıf temelli çatışma, sadece toplumsal kesimlerin
yaşam koşullarını değil, kentlerin fiziksel yapısını da etkilemekteydi. Kentlerin dışına inşa
edilen fabrikalar, fabrikalara gidip gelmek için yapılan yollar, fabrikalar çevresinde inşa
edilen yeni yerleşim bölgeleri, yeni yeni oluşan etnik ve sınıf temelli gettolar vb. oluşumlar, hızlı bir şekilde büyümekte olan kentlerin fiziksel çehresini değiştirmekteydi.
Kentlerdeki ilk mekânsal yarılmaların (ayrışmaların) bu dönemde ortaya çıktığı söylenebilir. İşçi sınıfı ve etnik temelli yoksul gettoları, sanayileşen kentlerle birlikte ortaya çıkmıştır.
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni doğmakta olan sanayi kentlerinin çoğu bu tarihsel
sürece tanıklık etmiştir. İşçi sınıfı ve yoksullar gecekondu ve/veya gettolarda yoğunlaşırken zengin üst tabaka ise kentin çevresinde inşa edilen yeni yerleşim yerlerine taşınmışlardı. Zenginlerin ve yoksulların bu şekilde mekânsal ayrışmaya tabi tutulmaları, kentlerin
gelişim sürecinde belki plansız programsız kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdu; fakat
kent içinde belirli yoksul alanlar meydana getirdiği için, yeni alt kültürlerin oluşmasına
neden olmaktaydı.
Gettolar şeklinde belirli insan gruplarının toplumdan yalıtılması veya dışlanması yeni bir
olgu değildi. Tarihsel süreçte Yahudiler gibi dini ve/veya etnik gruplar için oluşturulmuş
gettolara ve mahallelere rastlanılmaktadır. Avrupa’daki ilk gettoların Yahudiler için oluşturulduğu bilinmektedir. Gettolaşma kavramı da ilk olarak Avrupa’daki Yahudi toplulukları,
daha sonra ise Amerika’daki siyahî topluluklar için kullanılmıştır (Şahin, 2011: 255). Ancak,
belki tarihte ilk defa insanların sosyo-ekonomik durumunu yansıtan sınıf temelli mekânsal ayrışmalar (gettolar, gecekondular) meydana gelmişti. Bu durum, hem kentlerin fiziksel gelişimini etkilemiş, hem zenginlik ve yoksulluk algılarının değişmesine etki etmiş,
hem de toplumsal sınıfların giderek daha fazla birbirlerinden kopmalarına ve uzaklaşmalarına yol açmıştır. Bu süreç, ister erken dönemde isterse daha sonraki dönemde olsun,

Kentlerdeki bu mekânsal yarılmaya “kentsel dönüşüm” gibi yeni uygulamalar da katkı
sağlamaktadır. Kentlerin çehresini “yoksul” görüntülerden temizlemeyi amaç edinen bu
tür yeni uygulamalar, kentleri fiziksel, toplumsal, ekonomik ve kültürel birtakım yeni gelişmelerle karşı karşıya getirmektedir. Bu süreçte kent planlamacılığı, kent yönetimi veya
idaresi, gecekondulaşma, yoksul kesimleri barındırma gibi yeni toplumsal sorun alanları
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkmada izlenecek yollar ve başvurulacak yöntemler hem kentlerin hem de kentlerde yaşayan toplumsal kesimlerin geleceğini doğrudan
etkilemektedir. Dolayısıyla, kentleri idare edenlerin bu süreçte nasıl bir yol takip edecekleri oldukça önemli görünmektedir.

Kent ve Mekân
Doğal haldeyken insan yerleşimine ve kullanımına açılan alanları/yerleri mekân olarak
görebiliriz. Mekân, “doğaya, yere insan elinin değdiği andan itibaren oluşan yeni durumdur” (Alver, 2010: 18). Mekân sadece coğrafi bir alan değildir, aynı zamanda “insanın, insan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin gerektirdiği donatıların içinde yer aldığı, sınırları kapsadığı
örgütlenmenin yapı ve karakterine göre belirlenen bir” yerdir (Tümtaş, 2012: 6). Mekân
aynı zamanda toplumsal bir olgudur; zira “tüm toplumsal eylemler, olgular ve ilişkilerin
mekânsal bir biçimi vardır ve [bunlar] belirli bir mekân üzerinde gerçekleşir” (Işık, 1994:
32). Bu açıdan bakıldığında, kentlerin en büyük mekânsal alanlar oldukları görülür. Dolayısıyla, kentsel alanlar mekânsal bir analizi hak etmektedirler.
Neo-Marksist kuramcılardan Lefebvre, mekânın sosyal kuramcıların zannettikleri gibi nötr
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Bugün gelinen noktada, özellikle büyük kentlerde, zengin ve yoksul kesimler arasında
ciddi bir mekânsal yarılmanın mevcut olduğu görülmektedir. Kent sokakları zengin ve
yoksulların paylaştıkları ortak mekânlar olmaktan çıkmış, kent merkezleri iş merkezlerine
ve alt sınıf grupların yaşadığı yerleşim alanlarına dönüşmüş, kenti çevreleyen doğal alanlar üst sınıf kesimlerin yaşadığı güvenli küçük kentlere, Alver’in (2010: 8) deyişiyle “eski
zamanların kaleleri”ne dönüştürülmüş ve kentin belirli mekânları belirli gruplara özgü
bir hale gelmiştir. Bu süreçte kentsel mekânlar ve kent mimarisi, fiziksel kirlenmenin yanı
sıra kültürel kirlenmeye de (Cansever, 2013: 8) uğramaktadır. “Yirmi birinci yüzyılın kent
dünyası, gökyüzüne yükselen ışıklı kentler yerine büyük oranda çerçöp, dışkı ve pislik
içine gömülmüş kentlerden oluşmaktadır” (Davis, 2010: 34).
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sanayileşme yoluna giren bütün kentleri az veya çok etkilemiştir. Batı şehirlerinin daha
önce yaşamış olduğu tarihsel süreci, bugün (1950’lerden günümüze) gelişmekte olan
ülkelerin şehirleri yaşamaktadır. Davis’in (2010: 26) belirttiği gibi “Üçüncü Dünya’da kentleşme dinamikleri on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyıl başlarında Avrupa ve Kuzey
Amerika’da gözlenen kentleşme dinamiklerini” özetlemektedir.
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bir kavram olmadığını, aksine insanlar tarafından kendi çıkarlarını yansıtacak şekilde üretildiğini ileri sürmektedir. Lefebvre’ye göre, insanlar çevrelerini aktif olarak, örneğin ağaç
keserek, nehirlerin yönlerini değiştirerek, toprağı kazıp oraya köy ve şehir kurarak değiştirmektedirler. Lefebvre, insanların mekânları değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda
mekâna insani anlamlar kattıklarını da belirtmektedir. Daha çok kapitalizmin mekânı nasıl
şekillendirdiği üzerinde duran Lefebvre, mekânın tarihsel bir analizini yapmaktadır.
Lefebvre’ye göre, kırsal ve tarım toplumları mekâna egemen değildir, aksine doğaya yakın yaşarlar ve aslında mekân ve doğanın hükmü altındadırlar. Lefebvre, bu durumun
mutlak mekân olarak adlandırdığı olgunun ortaya çıkmasıyla değiştiğini belirtmektedir.
Mutlak mekânın dinsel ve politik endişeler tarafından şekillendiğini belirten Lefebvre, bu
mekânların görünüşte güçlerini doğadan alıyor görünseler de, gerçekte doğaya egemen
olduğunu öne sürmektedir. Bu mekânlara Yunan tapınakları ve Hıristiyan mezarlıkları örnek veren Lefebvre, sonuçta bunların inşa edilmiş mekânlar olduğunu ve onu kontrol
eden elitlerin sembolik güçlerini kullanarak nüfusa egemen olduklarını ifade etmektedir.
Lefebvre’nin üzerinde durduğu ikinci tür mekân tarihsel mekândır. Bu mekân türünün
erken modern Avrupa’da gelişmeye başladığını belirten Lefebvre, bu mekânın mutlak
mekân ile soyut mekân arasında önemli bir köprü olduğunu ifade etmektedir. Lefebvre’ye göre, tarihsel mekânlar sekülerdir ve mutlak mekânın doğayla olan dini bağlantısından kopmuştur; farklı ulusların güç ve servet birikimi için giriştikleri mücadelenin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Lefebvre, bu mekânın nihayetinde soyut mekâna bir geçiş
sağladığını belirtir.
Modern endüstriyel kapitalist toplum tarafından üretilen soyut mekân ise Lefebvre’ye
göre, tüm doğa ve topluma egemendir. Kâr peşinde koşan ve bunun için devletle el ele
veren kapitalistin mekânı olabildiğince kontrol etmeye çalıştığını belirten Lefebvre, bu
tarz bir kontrolün kapitalistin mekânı soyut olarak algılamasını gerektirdiğini savunmaktadır. Lefebvre’ye göre, kapitalist bir toplumda şehir planlamacılığı ve mimarlık gibi meslekler mekânın soyut temsillerini üretmekte; bu soyut temsiller de mekânı incelenecek
ve çözülecek bir dizi sorun olarak algılamakta ve matematiksel bir şebeke olarak görmektedir. Sonuçta Lefebvre, mekânın en verimli ve kârlı nasıl kullanılacağı ve ekonomik büyümeye nasıl hizmet edebileceğinin hesaplarının yapıldığını iddia etmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, örneğin fabrikaların sadece kâr sağlamadığı, aynı zamanda fabrikaya giden
otobüs ve demir yolları, işçiler, hammadde ve ürünler için rotalar oluşturduğu da görülmektedir. Lefebvre, soyut mekân üretiminin gündelik hayatta bazı sonuçlar doğurduğunu da belirtmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika’daki şehirler 1950’den sonra otomobil
endüstrisinin çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir. Keza, şehir planlamacıları banliyölere
kadar otoyollarla uzanan şehirler tasarlamışlardır.
Bununla birlikte Lefebvre, soyut mekânın çelişkileri olduğunu ve bu çelişkilerin onun

Mekân ile kapitalizm arasında daha zengin ve güncel bir ilişki kuran Harvey ise, dünyanın ve kapitalizmin coğrafi olarak nasıl örgütlendiğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre, örneğin kapitalistlerin devleti nasıl kontrol ettiğini söylemek yetmez,
devletin bölgesel olarak nasıl örgütlendiği ve idare edildiğini bilmek de çok önemlidir.
Harvey, Komünist Manifesto’da sunulan mekânsal iddialardan birinin de kapitalizmin şehirlerde yoğunlaşması olduğunu belirtmektedir. Bu, proletaryanın da şehirlerde yoğunlaşmasına neden olmuş ve onları kentsel mekânlarda kapitalistlerle karşı karşıya getirmiştir. Harvey’e göre, mekânsal değişimlerin sınıf mücadelesine etkileri vardır. Harvey,
Marx ve Engels’in ihmal ettikleri, kırsal alanlardaki proletaryaya da vurgu yaparak sınıf
mücadelesinde mekânsal farkların devam ettiğini vurgulamaktadır (Ritzer ve Stepnisky,
2013: 102).
Mekân hakkında değişik şekillerde düşünebileceğimizi belirten Harvey, hem kentsel
olguları hem de toplumu açıklayabilmek için, mekân kavramının uygun bir tanımını
yapmanın hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etmektedir. Harvey, mekânın üç türlü anlaşılabileceğini belirtmektedir. Ona göre mekânı mutlak olarak görürsek, o zaman
maddeden bağımsız bir “kendinde şey” haline gelir ve olguları ayırt edebileceğimiz ve
sınıflandırabileceğimiz bir yapıya sahip olur. Göreli mekân ise, birbiriyle bağlantılı nesnelerin varlığı sayesinde var olur ve bu nesneler arasındaki bir ilişki olarak anlaşılmasını
gerektirir. Harvey ayrıca, ilişkili mekân türünden de söz etmektedir. Bu da, nesnelerin kendi içlerinde başka nesnelerle ilişkiler içermesi ve onları temsil etmesidir (Harvey, 2009:
18-19).
Kentlerin gelişimini, savaş arası dönemde, ekolojik temelde analiz eden Şikago Okulu
sosyologları da, kent-mekân ilişkisine dair önemli açıklamalar getirmişlerdir (Urry, 1999:
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Farksal mekân Lefebvre’ye göre, soyut mekânın homojenleştirme çabasının aksine, farklılığı ve kontrolden bağımsızlığı ön plana çıkarmaktadır. Lefebvre, farksal mekânın doğal
birliği koruduğunu ve soyutlama ve hesap ilkelerinden bağımsız bir mekân kullanımını
tasarladığını belirtmektedir. Çünkü bu mekân, kapitalist sistemin bakışından değil, onun
içinde yaşayanların bakışından üretilmektedir. Lefebvre’ye göre, farksal mekân devrimci
ve dönüştürücüdür; zira gerilim, fark ve benzersiz mekânsal ifadelerin gelişmesine izin
vermektedir (Ritzer ve Stepnisky, 2013: 98-101; Urry, 1999: 42-43).
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sonunu getireceğini ileri sürmektedir. Kapitalist toplumlardaki en büyük çelişkilerden
biri, hiç şüphesiz zengin ile yoksul arasındaki derin uçurumdur. Bu uçurumun giderek
mekânsal bir yarılma meydana getirdiği, örneğin zenginlerin banliyö ve güvenlikli sitelerde, yoksullarınsa kent içi çöküntü alanları ve gecekondular gibi korunaksız yerleşim
alanlarında yaşadıkları görülmektedir. Eşitsizliklerin devam etmesi, zengin ile yoksul arasındaki mekânsal yarılmanın da artacağı anlamına gelmektedir. Bu tür çelişkilerden ötürü
Lefebvre, yeni bir mekân türünün ortaya çıkacağını söylemektedir.
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21). R. E. Park, L. Wirth, McKenzie ve E. W. Burgess gibi Şikago Okulu temsilcileri, kentlerin
büyürken ve gelişirken mekânsal olarak da çeşitli etnik/ırki gruplar temelinde ayrıştıklarını iddia ettiler. Aynı sosyo-demografik özelliklere sahip kesimlerin belirli kentsel alanlarda yoğunlaştıklarını belirten Şikago Okulu sosyologları, bu alanların özellikle yoksulluk
ve suç gibi toplumsal sorunlarla karakterize edildiğini ifade ettiler. Hatta bu sosyologlar,
yoksulluğun yoğun olduğu bazı kentsel alanların suç için “doğal alanlar” oluşturduğunu
ileri sürdüler (Siegel, 2011: 11-12). Kısacası bu sosyologlar, mekânsal ayrışma, yoksulluk ve
suç gibi kentsel sorunların kentlerdeki toplumsal güçlerin ve ilişkilerin bir sonucu olarak
ortaya çıktığını belirtmektedirler.
“Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik” adlı çalışmasında Wirth, kentsel ve kırsal alanları karşılaştırmakta ve kentsel ve kırsal alanlardaki toplumsal ilişkilerdeki farklılığın üç nedeni
olduğunu öne sürmektedir: büyüklük, yoğunluk ve heterojenlik. Wirth’e göre (2002: 78),
kent yalnızca “günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan
bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri,
insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir.” Buradan hareketle Wirth,
“asıl olarak büyüklük ve yoğunluğa dayalı mekân örgütlenmesinin kendisine uygun toplumsal örüntüleri ürettiğini” iddia etmektedir (Urry, 1999: 21-22).
Kenti toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak gören Braudel, kent-mekân ilişkisini
kırsal-kentsel ayrımının ötesinde bir bütünsellik içinde değerlendirir. Braudel’e göre “bir
kent, ister büyük olsun ister küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok
daha başka bir şeydir; tıpkı bunun gibi sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de
değildir. Toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak kent, dünyevi olanı kutsal olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi
ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda da onun yapısının oluşturduğu bir mekân görünümüyle karşımıza” çıkmaktadır
(Akt. Taşçı, 2014: 28-29).

Kent Yoksulluğu ve Mekânsal Yarılma
Kentin kendisi yeni bir olgu olmadığı gibi, kent yoksulluğu da yeni bir olgu değildir. Tarihsel süreçte kentler önemli değişimler geçirmelerine rağmen, dini, etnik ve kültürel açıdan
farklı kesimleri içlerinde barındırmaları ve tarımdan ziyade tarım dışı faaliyetlerin merkezleri olma gibi heterojenik özelliklerini sürekli korumuşlardır. Bu yönüyle kent, “insanların
birbirleriyle buluştukları, malların değiş tokuş edildiği ve fikirlerin yayıldığı bir ilişkiler ve
kararlar merkezidir. Kentte farklı faaliyet türleri bir araya gelmekte, her bir unsurun birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu dışa açık bir sistem vücut bulmaktadır. Bu bakımdan kent,

Bununla birlikte, şehirlerin bütünüyle orta ve üst sınıf kesimlerden oluştuğunu söylemek
mümkün değildir. Şehirlerde, bütün şehirlerde olmasa da krallıklar dönemindeki birçok
şehirde, üst sınıflara hizmet eden bir köleler ya da yoksullar tabakası da vardı. Şehirlerde
yaşayan bu alt sınıf tabakalar, bugünkü kadar keskin bir ayrışma olmasa da, şehirlerin
belirli alanlarında (özellikle dış mahallelerinde) yoğunlaşmışlardı. Sayıları giderek artan
yoksullar için, Ortaçağ Avrupa’sında olduğu gibi, zaman zaman onları toplumdan tecrit
etme (Buğra, 2008: 10) gibi yöntemler de düşünülmüştür. Bu açıdan bakıldığında, hem
eski şehirlerin hem de modern kentlerin alt sınıf kesimler (dezavantajlı konumda olanlar)
için oldukça zor bir yaşam alanı sunduğu görülmektedir. Harvey’in (2008: 25) belirttiği
gibi “kent, imtiyazsız olanları hapsederek toplumsal açıdan daha da marjinalize” etmektedir. Dolayısıyla, hem geçmişte hem de günümüzde, kentlerde yaşayan yoksulların ciddi
oranda toplumsal dışlanmaya uğradıklarını söylemek mümkündür.
19. yüzyıla gelindiğinde ise, özellikle Avrupa’da, kırsal ve kentsel alanlardaki birtakım dinamiklerden ötürü kırsal alanlardan kentlere doğru kitlesel bir göç dalgası başlamış; bu
göç dalgası da kentlerdeki yoksulluğu önemli oranda beslemiştir. Modern anlamdaki
kent yoksulluğu, bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kentlerdeki yoksulluk,
yaşanılan mahallede, oturulan evde, yenilen ve içilen tüketim mallarında, eğitim ve sağlık
hizmetlerinde kendini gösteren dinamik bir olgudur. Kentlerdeki bu yeni yoksulluk türü,
bazı kriterler esas alınarak belirlenmektedir. En önemli kriterlerden biri, göreli bir kavram
olsa da, ihtiyaçtır. Harvey (2009: 98), ihtiyacın göreli olduğunu, çünkü toplum değiştikçe
ihtiyaçların da değiştiğini, fakat bazı ihtiyaç kategorilerinin zaman içinde değişmediğini
ve dolayısıyla bunların esas tutulabileceğini belirtmektedir. Ona göre, bu türden 9 ihtiyaç
kategorisi vardır:
1. Gıda
2. Konut
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kendine özgü özellikleri bulunan ve belli bir mekânda yoğunlaşmış bir ilişkiler sistemi
olup, karmaşık toplum yapısının birey aile düzeyinde çözülemeyecek sorunlarının üstesinden gelmesine olanak sağlamaktadır. Yerine getirdiği işlevlerin sayısı ve karmaşıklığı
kenti köyden farklı kılmaktadır” (Huot, 2000: 14). Kentler aynı zamanda bilimsel, sanatsal
ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü mekânlardı ve bu açıdan kırsal alanlardan temelde
ayrışmaktaydı. Kentte oturan kesimler de, köylü halk tabakasından ziyade, zanaat ve ticaretle uğraşan kesimler ile yönetici zümresinden oluşmaktaydı. Kentliler, hem yaşam
kalitesi hem de zihinsel yapı açısından kendilerini köylülerden farklı ve belki üstün görmekteydiler. Bir Alman atasözüne yansıyan “kentin havası insanı özgür kılar” deyişi, aslında kentlilerin içinde bulunduğu ruh halini yansıtmaktadır. “İnsanoğlunun şehirlerde,
şehirlerin dışında olduğundan farklı düşündüğü, hissettiği, tepki verdiği gözlemi, şehrin
kendisi kadar eskidir” (Martindale, 2012: 40).

3. Sağlık hizmeti
4. Eğitim
5. Toplumsal ve çevresel hizmet
6. Tüketim malları
7. Boş zamanların değerlendirilmesi olanakları
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8. Semt konforları
9. Ulaşım hizmetleri.
Kentlerin büyümesine ve gelişmesine eşlik eden kent yoksulluğu, giderek yoksulların belirli mekânlarda yoğunlaşmalarına ve kentleri çevreleyen bir gecekondulaşma sürecine
yol açmıştır. Yerleşim alanları açısından zenginlerin ve yoksulların farlı kentsel mekânlarda
yoğunlaşmaları, kentlerdeki eşitsizliklerin doğrudan bir sonucu olarak görülebilir. Kentlerdeki konut alanlarının ayrışması Işık’a göre (1994: 28), ötekinin ötekileştirilmesi sürecinin bir parçasıdır: “Toplumsal grupların kent mekânında ayrışması, bu grupları sadece
mekânsal olarak birbirinden ayırmakla kalmaz, aralarındaki farkları ve eşitsizlikleri bir yandan gizler, bir yandan da pekiştirir.” Sanayileşmenin ilk başladığı Manchester gibi kentler
bu durumun tipik bir örneğini sunmaktadır. Dönemin canlı tanığı Engels, bu süreci çok
çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir. Bir işadamı olarak Engels, sadece sanayi işçilerinin
sefil yaşam koşullarını betimlemekle kalmaz, aynı zamanda büyüyen kentlerin mekânsal bir çözümlemesini de yapmaktadır. Yoksulluk ve mekânsal ayrışma noktasında bütün
büyük kentlerin benzer bir görüntü sergilediğini belirten Engels (2010: 68), “her yerde
bir yandan barbarca bir kayıtsızlık, katı bir bencillik, öte yandan adı konulmamış bir sefalet, her yerde toplumsal bir savaş” var, demektedir. Engels (2010: 69-70) ayrıca, kentsel
mekânların ve yoksulluğun ayrıntılı bir betimlemesini de vermektedir:
“Her büyük kentte, işçi sınıfının üst üste yığıldığı bir ya da daha çok kenar mahalle
var. Doğrudur, yoksulluk çoğu zaman zenginlerin sarayına yakın arka sokaklarda
oturur; ama genelde, ona ayrı bir toprak parçası ayrılmıştır; orada o, mutlu sınıfların gözünden uzakta, yapabildiği ölçüde ayakta kalmaya çabalar durur. Bu kenar
mahalleler ise İngiltere’nin büyük kentlerinde birbirine oldukça denk biçimde düzenlenmiştir- kentlerin en kötü mahallelerindeki en kötü evler; genelde uzun bir
sıra üzerine dizilmiş, tek ya da iki katlı, kiminin konut olarak kullanılan bodrumu
da bulunan, çoğunca kural-dışı yapılmış kulübelerdir. (…) Sokaklarda genelde
kaldırım yoktur, inişli-yokuşlu, pis, çöp ve hayvan pisliği doludur; kanalizasyon ya
da atık su kanalı yoktur; tam tersine yollar durgun, pis su birikintileriyle kaplıdır.
Ayrıca kötü, karmakarışık yapılanma nedeniyle semtin hava akımı engellenmiştir;
ve burada küçük bir alanda birçok insan bir arada yaşadığı için, bu emekçi mahallelerinin nasıl bir havası olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir.”

Mekânsal yarılma, “kentsel topluluğun bir kısmının, taşıdığı çeşitli dezavantajlar dolayısıyla kentin varsıl kesimlerinden ayrılmalarını; kentsel mekânda kendileriyle benzer konumları olan kümelerle bir araya gelmelerini; çoğu kez kendileri dışında kalan kesimlere
kapalı duygu ve davranışlar geliştirmelerini; yoksulluk ve diğer dezavantajlar bakımından
oldukça türdeş mekânlarda” toplanmayı ifade etmektedir (Bıçkı, 2012: 355). Buradaki tartışma konusu, kent yoksulluğunun mu mekânsal yarılmaya yol açtığı, yoksa mekânsal
yarılmanın mı kentsel yoksulluğu etkilediği üzerinde dönmektedir. Her iki argümanı de
destekleyen çalışmalar vardır. Örneğin, Bıçkı’nın (2012: 356) belirttiğine göre, kentsel bütünleşmeye odaklanan bir çalışmada yarılma temel problem, yoksulluk ise bu probleme
katkı yapan bir alt kategori olarak görülmüş; kent yoksulluğuna odaklanan bir başka çalışmada ise, mekânsal yarılma yoksulluk sorununun ortaya çıkardığı olgulardan biri olarak
analiz edilmiştir.
Mekânsal yarılmayla ilgili dinamiklere bakıldığında, birçok unsurun birlikte etkili olduğu
görülmektedir. Kentsel mekânlarda “çalışılan yer ve yapılan işin niteliği, gelir, ırksal ve etnik
özellikler, toplumsal statü, gelenekler, alışkanlıklar, zevkler, tercihler ve önyargılar, kentsel
nüfusun farklı yerleşim yerlerine seçilip dağıtılmasında en önemli etmenler arasında” yer
almaktadır (Wirth, 2002: 94). Sonuçta kentler eğitim, cinsiyet, dinsel ve etnik ayrımları
barındıran toplumsal, ekonomik, kültürel, ideolojik, sınıfsal ayrışmaların görüldüğü ve
grupların kendi içlerinde homojenleştiği mekânlar haline gelmektedir (Tümtaş, 2012: 68).
Mekânsal yarılmayla, özellikle kentsel yeniden yapılanmayla birlikte gündeme gelen
bir konu da “soylulaştırma”dır. Soylulaştırma, kentsel yenilenme sürecinde ortaya çıkan
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Görüldüğü üzere daha sanayileşmenin ilk yıllarında sosyo-ekonomik koşullardan kaynaklanan sınıf temelli mekânsal bir ayrışma ortaya çıkmıştır. Bu aslında, sınıfsal kutuplaşmanın
coğrafi bir tezahürüdür. Bununla birlikte, süreç içerisinde birtakım gelişmeler de meydana gelmiştir. Örneğin, hastalık riskine karşı kentlerin kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri
iyileştirilmiş, sendikal hareketlere bağlı olarak çalışma koşulları iyileştirilmiş- ücretler artırılmış, çalışma saatleri düşürülmüş-, yoksullara konut vb. yardımlarda bulunulmuş, bir
bütün olarak alt gelir grupta yer alan kesimlere yönelik birtakım haklar tanınmıştır. Ancak,
bu süreçte mekânsal ayrışma tamamen ortadan kalkmamış, aksine artan küreselleşme ve
neo-liberal politikaların etkisiyle küreselleşme çağında küreselleşen kentlerde daha fazla
görünür olmuş ve keskin bir hal almıştır. Dolayısıyla, dünyanın birçok metropol ve megapol kentinde görülen bu mekânsal ayrışmayı, eskisinden daha keskin ve kutuplaştırıcı bir
hal aldığı için, “mekânsal yarılma” olarak görmek daha doğru görünmektedir.
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Engels (2010: 91), Manchester örneğinde, kentin çok garip bir şekilde kurulduğunu, işiyle
uğraşan birinin kentte yıllarca yaşasa da, bir işçi mahallesiyle hatta bir işçiyle karşı karşıya
gelemeyeceğini, çünkü işçi sınıfı mahalleleriyle orta sınıf için ayrılan kent mahallelerinin
“bıçak keser gibi” birbirlerinden ayrıldıklarını belirtmektedir.
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bir gelişmedir. Burada esas olan kent merkezindeki eski ve tarihi semtlerdeki dar gelirli
grupların konutlarını terk etmeleri ve buralara üst gelirli grupların gelip yerleşmesidir. Bu
süreç, kente yapacağı katkılarından dolayı, merkezi ve yerel yönetimler tarafından desteklenmektedir (Bıçkı, 2010: 200-201).
Kent merkezlerini ekonomik ve ticari açıdan eski canlılıklarına tekrar kavuşturmak amacıyla kent içi yoksulların mekânı haline gelen eski binalar ve konutlar bir bir yıkılmakta,
yerlerine kentin modern görüntüsüne uygun yeni yapılar inşa edilmektedir. Buraya yatırım yapanlar ya da buraya gelip yerleşenler, küresel sermaye bağlantılı firmalar ve üst
gelir grubundan kişiler olduğu için, bu hareket bir soylulaştırma olarak görülmektedir.
Bu gelişmenin kent yoksulluğu ve mekânsal yarılma ile olan ilişkisine bakıldığında, şu
sonuç ortaya çıkmaktadır: “Bir yandan kozmopolit/küresel elit/yerli olarak nitelenenler ile
dezavantajlı kitleler arasında, gerek gelir gerekse yaşam yeri kalitesi bakımından derin
yarılmalar meydana gelmekte; diğer yandan, yeni yaratılan işlerin önemli bölümünün
vasıfsız, düşük getirili, dikey hareketliliğe olanak tanımayan işler olması dolayısıyla, yoksulluktan çıkış için gereken olanaklara kent dâhilinde ulaşmak güçleşmektedir” (Bıçkı, 2012:
356). Sonuçta, kentsel yeniden yapılanma veya kentsel dönüşüm adı altında yapılan uygulamaların özünde bir eşitsizlik içerdiği, azınlığın (zenginlerin) yararına, çoğunluğunsa
(yoksulların) zararına bir gelişme olduğu görülmektedir. Ayrıca bu sürecin, yoksulları kent
dışı gecekondu mahallelere sürerek mekânsal yarılmayı daha da arttıracağı ihtimali bulunmaktadır.
Sonuç olarak, günümüz modern kentlerinin yoksulluğun sefalete dönüştüğü bir yaşama (Rahnema, 2009) ev sahipliği yaptıklarını görmekteyiz. İçlerinde barındırdıkları büyük
nüfus kitlelerinin yaşam merkezleri olmalarına rağmen, kentler toplumsal, ekonomik ve
mekânsal açılardan bünyelerinde taşıdıkları derin eşitsizliklerle de benzersiz bir görüntü
sergilemektedirler. Bir taraftan gecekondu ve getto yerleşim alanlarıyla yoksullara, diğer
taraftan güvenlikli siteler ve kalevari korunaklı yerleşim alanlarıyla zenginlere ev sahipliği
yapan günümüzün modern kentleri, mekânsal yarılmanın en çarpıcı örneklerini sunmaktadırlar. Aynı kentlerde farklı mekânlar, farklı dünyalar ve farklı hayatlar söz konusudur
artık. Kent sokakları bile artık toplumsal ve mekânsal bir ayrışmaya uğramaktadır. Zira
kentte yaşayan farklı toplumsal kesimlerin paylaştıkları ortak mekânların sayısı oldukça
azalmış durumdadır.
Mekânsal yarılmanın önemli bir boyutu da toplumsal dışlanmadır. Özellikle gecekondu
ve kent içi çöküntü alanlarında yaşayan yoksul kesimler önemli oranda toplumsal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumsal dışlanmayı kişilerin yoksulluk,
temel eğitim ve becerilerden mahrumiyet ya da ayrımcılık dolayısıyla toplumun dışına
itilmeleri ve toplumsal hayata diledikleri gibi katılımlarını engelleyen bir süreç (Adaman
ve Keyder, 2006: 6) olarak ele alırsak, mekânsal ayrışmanın ya da yarılmanın bu sürece

Kapitalizm, Sermaye Akışı ve Mekânın Yeniden Örgütlenmesi
Tanpınar (2006: 206), “şehir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir
hayattır” diyordu. Oysa bugün ne Tanpınar’ın yaşadığı şehirler vardır (şehirlerin yerini modern kentler almıştır zira), ne de kentsel mekânlarda bir terbiye ve zevk etrafında teşekkül
eden ortak bir hayat söz konusudur. Kentler bugün artık şehirlere kimlik veren din, gelenek ve değerlerden ziyade, ihtirasın, hırsın ve açgözlülüğün bir yansıması olan kapitalist
çıkarlar doğrultusunda şekillenmektedir. Küresel kapitalizm, uluslararası sermaye akışlarını kent merkezlerinde örgütleyerek kentsel mekânlara biçim vermeye devam etmektedir.
Modern kentlerde kapitalizmin ve kapitalist sermaye akışının mekânların, özellikle kentsel mekânların biçimlenmesinde dikkate değer bir etkisi bulunmaktadır. Harvey’in (2010:
150) belirttiği gibi, “sermaye birikimi süreçleri açıktır ki coğrafi ortamlarının dışında var
olamazlar. Bu ortamlar da işin doğası gereği çok çeşitlilik gösterir. Ama kapitalistler ve
temsilcileri bu ortamları değiştirmek bakımından aktif ve önde gelen bir rol oynarlar. Sürekli olarak yeni mekânlar ve mekân ilişkileri üretilmektedir. Bütünüyle yeni ulaştırma ve
iletişim ağları, göz alabildiğince uzayan kentler, çok yüksek üretkenliğe sahip tarımsal
ortamlar yaratılmaktadır.” Kentsel mekânlar yeniden biçimlenirken kent merkezlerinde
veya kentin çevresinde değerli araziler üzerinde oturan kesimler (özellikle yoksullar) ciddi
bir engel olarak görülmektedir. Dolayısıyla, kentlerin yoksul görüntülerden temizlenmesi
ve kapitalist sermaye akışına uygun bir şekilde yeniden biçimlenmesi için, yoksulların
bu değerli arazilerden kovulması gerekmektedir. “Kapitalistler, düşük gelirli halkı yüksek
gelirli araziden mümkün olan en düşük maliyetle kopararak kentsel gelişme için mekân
açarlar” (Harvey, 2010: 252).

• 319
GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

önemli bir katkı sağladığını söylemek mümkündür. Yoksulluğun bulunduğu her yerde
toplumsal dışlanmadan ya da toplumsal dışlanmanın bulunduğu her yerde yoksulluktan söz etmek belki doğru değildir; fakat yoksulluk ve toplumsal dışlanmanın kentsel
mekânlarda, özellikle yoksulların yoğun bir şekilde yaşadığı gecekondu ve çöküntü alanlarında, çoğunlukla birlikte var olduğu görülmektedir. Toplumsal dışlanmanın dört türünden (ekonomik, mekânsal, kültürel ve politik) bahseden Adaman ve Keyder (2006,
10), mekânsal dışlanmanın iki bileşeni olduğunu belirtmektedirler. Birincisi, toplumun
genelinin kişiyi yaşadığı mekân nedeniyle dışlaması, küçük görmesi ve ayrımcılığa tabi
tutmasıdır. İkincisi ise, kişinin “yaşadığı coğrafyadaki kamusal hizmetlerin nitelik ve niceliksel seviyeleri nedeniyle toplumsal hayatın içine tam anlamıyla, layıkıyla girememesi”dir.
Ayrıca, yapılan bazı araştırmalarda etnik ve sınıfsal temelli mekânsal ayrışmanın ve dolayısıyla toplumsal dışlanmanın kentsel suç oranlarının artmasına neden olduğu belirtilmektedir (Bkz. Lee, 2000: 189).
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Kapitalist sermaye akışının kent merkezli hale gelmesi ve giderek kentlerde yoğunlaşmasıyla kentsel mekânlar da ekonomik değerler etrafında şekillenmeye başlamıştır. Bu
yeni gelişme için “mekânın ekonomikleşmesi” ya da “mekânın kapitalistleşmesi” tabirlerini
kullanmak mümkündür. Zira kapitalizm, kentsel mekânların başka türlü örgütlenmesine
izin vermemektedir. Yırtıcı’nın (2005: 51) belirttiği gibi, “bu çaba ve süreçler sonucunda
mekân yerel özelliklerini ve farklılıklarını yitirerek küresel ekonomiye eklemlenmekte,
soyut bir karakter kazanmakta ve kapitalist ekonominin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir
değişim yaşanmaktadır.”
Küresel ekonominin merkezleri haline gelen kentler/mega kentler (Castelss, 2008: 538),
aynı zamanda gecekondu, getto, uydu kent ve güvenlikli siteler gibi kentsel yerleşim
alanlarında yaşayan toplumsal kesimlerin keskin sınırlarla birbirlerinden ayrıldığı mekânsal yarılmaya da tanıklık etmektedirler. Kapitalist değerlerin biçim verdiği bu mekânsal
yarılmalar modern döneme özgü bir durumdur. “Bu mekânsal düzenlemeler ve değişimler kapitalizmin kendine özgü mekân-zaman anlayışı çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Mekânın kapitalist ekonominin gerekleri doğrultusunda altyapısal bir değişim geçirerek
niceliksel değerlerin ön plana çıkması, bulunduğu yer ve coğrafyayla arasındaki bağların
gevşemesi, çoğunlukla orada bulunmasının değil uzaktaki ilişki ve durumların belirleyici
olmaya başlaması modern zamanlara özgü bir mekân algısı olarak kendini göstermektedir” (Yırtıcı, 2005: 84).
Kapitalizmin istikrar bozucu ve aşındırıcı özelliklerine değinen Mumford (2007: 506),
kapitalizmin sadece pazar koşullarını evrensel bir biçim adı altında kentin her köşesine
sokmakla kalmadığını, aynı zamanda kâr getiren yenilikler üzerindeki vurgusuyla kent
hayatının bütün yapısını parçaladığını da belirtmektedir. Bu yüzden, kentlerdeki parçalı
hayatlara, sınıfsal eşitsizliklere ve mekânsal yarılmalara şaşmamak gerekir. Kentlerde işleyen “piyasaların gizli eli” (Bauman 2014: 36), kentte yaşayan farklı toplumsal kesimlere
eşit oranda fırsat tanımamakta, aksine zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul
olduğu bir sürece hizmet etmemektedir. Bunun yanında, Harvey’in (2011: 424) belirttiği
gibi, “rekabetin arttığı bir dünyada zorlayıcı baskılar, çokuluslu sermayeyi daha ayırımcı
olmaya ve hem tüketim hem de üretim olasılıklarına göre yerler arasındaki değişimlere
daha çok duyarlılık göstermeye” zorlamaktadır.
Sonuçta, kapitalizm ve küresel sermaye akışının hem kentlerde yaşayan toplumsal kesimleri derinden etkilediği hem de bu toplumsal kesimler arasında (özellikle zenginlerle
yoksullar arasında) aşılmaz engeller ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu süreçte kentsel
mekânların kapitalist çıkarlar doğrultusunda yeniden şekillendiğini ve bunun doğal sonucu olarak mekânsal yarılma gibi ciddi kentsel problemlerin meydana geldiğini müşahede etmekteyiz. Bu süreç aynı zamanda, kentteki toplumsal kesimler arasındaki bütünleşmeyi ve dayanışmayı zayıflatmakta ve kentsel refahın eşitsiz bir şekilde dağıtılmasına

yol açmaktadır. Burada artık mekânsal olarak ayrışan toplumsal kesimlerin, duygusal ve
kültürel olarak da birbirlerinden uzaklaşmaları söz konusudur. Zira Alver’in (2010: 42)
belirttiği gibi, hayat tarzlarında ve toplum değerlerinde meydana gelen değişmeler,
mekânsal farklılaşma ve mekânsal ayrışmaya kaynaklık etmektedir.

Kent yoksulluğu ve mekânsal yarılma, özelde kentsel eşitsizliklerle, genelde ise küresel
eşitsizlikle ilgili bir meseledir. Bugün dünyanın birçok kenti bu iki sorundan dolayı (kent
yoksulluğu ve mekânsal yarılma) acı çekmektedir. Mesele o kadar vahim bir hal almıştır
ki, kentlerdeki aşırı yoksulluk gecekondularda aşırı bir nüfus yoğunluğuna yol açtığı için,
üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni için “gecekondu gezegeni” (Davis, 2010) gibi tabirler kullanılmaya başlanmıştır.
Kentler, bir taraftan aşırı zenginlik, ihtişam ve lüksün mekânı haline gelirken, diğer taraftan da aşırı yoksulluk, gecekondu ve çöküntü alanları gibi sınıfsal ayrışmayı simgeleyen
mekânlar üretmektedir. Kent yoksulluğu ve zenginliği, mekânsal yarılmaya iki koldan hizmet etmektedir. Kent zenginliği zenginler için uydu kentler ve güvenlikli siteler gibi yeni
yerleşimler inşa ederken, kent yoksulluğu da yoksulları gecekondu ve çöküntü alanları
gibi korunaksız alanlarda yaşamaya mahkum etmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan eşitsiz
bir konumda olan toplumsal sınıflar, mekânsal açıdan da eşitsiz bir konumdadırlar. Kentin farklı toplumsal kesimleri aynı kültürü yaşamadıkları ve aynı değerleri paylaşmadıkları
gibi, aynı mekânları, aynı sokakları ve aynı caddeleri de paylaşmamaktadır. Kısacası, kentsel gruplar arasındaki toplumsal ve kültürel kopuşa mekânsal kopuş da eklenmiştir.
Bu kopuştan yoksullar daha fazla etkilenmekte ve yaşam iksiri olan gizli güçlerini (Robert
ve Rahnema, 2011) giderek kaybetmektedirler. Farklı becerileriyle kentsel alanlarda hayatta kalmayı başaran yoksullar, uğradıkları mekânsal yarılma ve toplumsal dışlanmayla
bu şanslarından giderek yoksun kalmaktadırlar. Bugünün kentleri ve kentsel mekânları
yoksullara daha çetin bir yaşam mücadelesi sunmaktadır.
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Günümüzün modern kentlerinde, Wirth’ün (2002: 93-94) belirttiği gibi, “görkem ile sefalet, varsıllık ile yoksulluk, entelektüellik ile cahillik, düzen ile kaos arasındaki çarpıcı
karşıtlıkların etkisi altında” kalmaktayız. Bu eşitsizlikler kentsel mekânlara da sinmekte
ve üzerinde farklı hayatlar ve farklı dünyaların yaşandığı derin farklı kentsel mekânların
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu oluşan yeni kentsel mekânlarda kentin sakinleri birbirlerinden, eski Yahudi gettoları gibi (bugün bunun örnekleri bulunsa da) surlar ve duvarlarla değil, aksine ekonomik, toplumsal ve kültürel sınırlarla ayrılmaktadırlar. “Kentsel
dönüşüm, soylulaştırma/seçkinleştirme, güvenlikli siteler gibi mekânsal ayrışmanın yeni
biçimleri, kenti yeniden planlama, tasarlama, bölme kullanma gibi dürtülerle oluşmaktadır” (Alver, 2010: 43).

• 321

Sonuç

KAYNAKÇA
1. Adaman, F. ve Keyder, Ç. (2006), “Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü
Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma”, http://www.hic-mena.org/documents/study_turkey_tr.pdf.

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

• 322

2. Alver, K. (2010), Siteril Hayatlar, 2. Baskı, Ankara: Hece Yayınları.
3. Bauman, Z. (2014), Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?, Çev. Hakan Keser, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
4. Bıçkı, D. (2010), “Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekânsal Yarılma, Yoksulluk ve Türkiye”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet Zencirkıran, Bursa: Dora
Yayıncılık, 353-371.
5. Bıçkı, D. (2010), “Tartışmalı Bir Kentsel Yenilenme Enstrümanı: ‘Soylulaştırma’”, 21. Yüzyıl
Kentleri, Ed. E. K. Tosun, Bursa: Ekin Yayınevi, 197-224.
6. Buğra, A. (2008), Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim Yayınları.
7. Cansever, T. (2013), İslam’da Şehir ve Mimari, 8. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
8. Castells, M. (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt: 1, Çev. Ebru Kılıç,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
9. Davis, M. (2010), Gecekondu Gezegeni, 2. Baskı, Çev. Gürol Koca, İstanbul: Metis Yayınları.
10. Engels, F. (2010), İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Çev. Yurdakul Fincancı, Ankara:
Sol Yayınları.
11. Harvey, D. (2011), Sermayenin Mekânları, Çev. Başak Kıcır vd., İstanbul: Sel Yayıncılık.
12. Harvey, D. (2010), Sermaye Muamması, Çev. Sungur Savran, İstanbul: Sel Yayınları.
13. Harvey, D. (2009), Sosyal Adalet ve Şehir, 3. Baskı, Çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Metis
Yayınları.
14. Harvey, D. (2008), Umut Mekânları, Çev. Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları.
15. Huot, J-L. (2000), “Dünyanın İlk Kentleri- Kasabacıklardan Megapollere”, Kentlerin Doğuşu, Ed. Jean-Louis Huot vd., Çev. A. B. Girgin, Ankara: İmge Kitabevi, 11-19.
16. Işık, O. (1994), “Değişen Toplum/Mekân Kavrayışları: Mekânın Politikleşmesi, Politikanın Mekânlaşması”, Toplum Bilim, 64-65, 7-38.
17. Lee, M. R. (2000), “Concentrated Poverty, Race, and Homicide”, The Sociological Quarterly, 41 (2), 189-206.
18. Martindale, D. (2012), “Önsöz”, Şehir- Modern Kentin Oluşumu, M. Weber, Ed. D. Martindale ve G. Neuwirth, 10. Baskı, Çev. Musa Ceylan, 9-83.

19. Mumford, L. (2007), Tarih Boyunca Kent, Çev. Gürol Koca ve Tamer Tosun, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
20. Rahnema, M. (2009), Sefaletin Yoksulluğu Kovduğu Bir Dünya, Çev. Şule Ünsaldı, Ankara:
Özgür Üniversite Kitaplığı.

23. Siegel, L. J. (2011), Criminology- The Core, fourth Edition, USA: Wadsworth Cengage
Learning.
24. Şahin, Y. (2011), Kentleşme Politikası, 2. Baskı, Trabzon: Murathan Yayınevi.
25. Tanpınar, A. H. (2006), Yaşadığım Gibi, Yay. Haz. Birol Emil, İstanbul: Dergâh Yayınları.
26. Taşçı, H. (2014), Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
27. Tümtaş, M. S. (2012), Kent, Mekân ve Ayrışma, Ankara: Detay Yayıncılık.
28. Urry, J. (1999), Mekânları Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
29. Yırtıcı, H. (2009), Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları.
30. Wirth, L. (2002), “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”, 20. Yüzyıl Kenti, Der. ve Çev. B.
Duru ve A. Alkan, Ankara: İmge Kitabevi, 77-106.

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

22. Robert, J. ve RAHNEMA, M. (2011), Yoksulların Gücü, Çev. Şule Ünsaldı, Ankara: Özgür
Üniversite Kitaplığı.

• 323

21. Ritzer, G. ve STEPNISKY, J. (2013), Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, Çev. I. E.
Howison, Ankara: Deki Yayınları.

Kentlerde Tehlikeli Alanlar:
Ankara ve Muğla Örneği*

Doç. Dr. Mustafa Orçan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yard. Doç. Dr. Sergender Sezer
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Beck’in (2011) tanımladığı gibi güvensiz bir dünyada yaşadığımızla ilgili kaygılarımız giderek artmaktadır. Ekonomik, ekolojik, teknolojik ve benzeri sorunların yarattığı güvensizlik kaygısına küresel boyutta terör eylemleri ve suçun yarattığı kaygıyı eklediğimizde
dört bir taraftan kuşatıldığımız hissi giderek güçlenmektedir. Özellikle, heterojen yapısı,
nüfus hareketliliği, enformal kontrolün daha az olması gibi karakteristikler ile kendisini
kırsal yaşamdan ayıran kent yaşamı bize bir taraftan farklı yaşam tarzlarını ve fırsatlarını
sunarken diğer yandan kalabalık içinde tehlikenin sürekli var olduğu hissini vererek insanların bu ikilem içinde gündelik aktivitelerini düzenlemelerini sağlamaktadır. Başka bir
ifade ile, kent yaşamı bir taraftan bize daha fazla rahat hareket etme alanları sağlarken,
diğer taraftan tanımadığımız yabancıların her an istenmeyen davranışlarının veya onlardan gelebilecek tehlikelerin hedefi olabileceğimiz düşüncesini de sürekli aklımızdan
çıkarmamamız gerektiğini öğütlemektedir. İnsanlar kendilerini tehlikelere karşı korumak
için site yaşamlarının içine hapsetmekte ve güvenli olarak tanımlanan mekânlarda daha
fazla vakit geçirmeye çalışmaktadırlar. Fakat insanların kendilerini güvende hissetmeleri
için oluşturulan kapalı devre kamera sistemi ile gözetlenen ve girişlerinde özel güvenlik
görevlileri olan alış veriş merkezleri, siteler, parklar, oteller, restoranlar, eğlence merkezleri,
okullar gibi yerler kendi içinde bir ikilem taşımaktadır. Bir taraftan bu güvenlik önlemleri, bizde ne kadar güvende olduğumuz hissini yaratırken diğer taraftan bu önlemler ne
*
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kadar risk altında olduğumuza da işaret etmektedir. Bu bağlamda, insanlar gündelik aktivitelerini gerçekleştirirken bulundukları zaman ve mekâna göre çeşitli risklerle karşılaşmakta ve özellikle suçun mağduru olmaktadırlar. Daha güvenli kentler yaratmak için bireylerin zaman ve mekânla olan ilişkisini tanımlamak ve kategorilendirmek tehlikeli olan
kent alanlarını tespit etmek için gereklidir. Suçun yarattığı ekonomik ve toplumsal zarar
göz önüne alındığında etkin ve yeterli suç önleme stratejileri güvenli kamusal alanlar ve
kentler yaratmak için gereklidir. Etkili suç önleme stratejisi geliştirmenin yollarından birisi,
insanların gündelik aktivitelerini gerçekleştirirken ağırlıklı olarak hangi zaman dilimlerinde ve hangi mekânlarda-alanlarda suçun mağduru olduklarının bilinmesinden geçmektedir. Resmi suç istatistikleri bize suçun mekânsal ve zamansal dağılımı hakkında bilgi
vermektedir. Özellikle, son yıllarda resmi istatistikler kullanılarak birçok ülkede Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığı ile suçun yoğunlaştığı alanları tespit etmek için suç haritaları çıkarılmaktadır (Boba, 2009; Eck, Gersh ve Taylor, 2000; Harries, 1999; Ratcliffe, 2004; Uğur, 2003;
Uzun ve Aliağaoğlu, 2009; Weisburg ve Mazerolle, 2000). Örneğin, Tokat’ta yapılan bir
çalışma 2006 yılında meydana gelen mala yönelik suçların ağırlıklı olarak kent merkezinde ve yakın çevresinde kümelenen mahallelerde işlendiğini göstermiştir. Ticaret, eğitim
ve yönetimle ilişkili kurumların ağırlıklı olarak yer aldığı bu mahallerin nüfusu, gün içinde
hem kent sakinleri hem de köy ve kasabalardan gelenlerden dolayı oldukça hareketli
ve heterojendir. Bu mahallelerin yanı sıra birçok atölyenin bulunduğu ve geniş bir alana
yayılmış olan sanayi sitesinde de suç oranları yüksektir ( Uzun ve Aliağaoğlu, 2009). Denizli’de yapılan bir araştırmada ( Uğur, 2013) mala karşı işlenen suçların %9,3’ü 65 mahalle
içinden sadece birinde meydana gelmiştir. Ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaret
ile iş merkezlerinin bulunduğu bu mahallenin yakınında sanayi sitesi ve hastane bulunmaktadır. Kentin merkezindeki birbirine komşu olan diğer iki mahalledeki suç oranları ile
bu mahallenin suç oranları birleştiğinde, Denizli kentinde mala yönelik işlenen suçların
%19,4’ü, bu üç mahallede meydana gelmektedir. On iki mahallede ise, suç oranları bu üç
mahalleye göre biraz daha düşüktür. Araştırma sonuçlarının gösterdiğine göre, diğer 50
mahallede suç oranları çok düşüktür ve hatta bazılarında ise nerede ise yok denecek kadar azdır. Amasya’da yapılan bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Güremen, 2011).
Yukarıdaki çalışmalarda olduğu gibi suçun yoğunlaştığı alanların tespit edilmesinde mahalle, bloklar veya alt düzeylerde resmi istatistiklerin tutulması önemli olduğu gibi mağdur çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Ayrıca, resmi istatistiklerin, “karanlık sayılar” problemine sahip olduğu unutulmamalıdır. Başka bir ifade ile, resmi istatistikler gerçekleşen suç
olaylarının hepsini yansıtmamaktadır. Sadece polis tarafından fark edilen ve mağdurlar
veya görenler tarafından polise rapor edilen suçlar resmi istatistiklere girmektedir. Rapor
edilmeyen, fark edilmeyen veya mağduru olmayan suçlar dışarıda kalmaktadır. Resmi
istatistikler suç olaylarının bir yüzünü bize verirken mağdur çalışmaları ise diğer yüzünü
aydınlatmamıza yardımcı olmaktadır. İşte bu araştırmanın amacı mağdur bakış açısı ile

bireylerin yaşadıkları mahallede hangi alanları tehlikeli olarak gördükleri, kendilerini ne
kadar güvende hissettikleri gibi sorulara yanıt bulmaya çalışmaktadır.

Günümüzde suçun mekânsal dağılımına odaklanan çalışmalar mahalle düzeyinin suçun
yoğunlaştığı noktaları tespit etmekte yetersiz kaldığına dikkat çekerek suçun yoğunlaştığı Sıcak Noktaların (Hot Spots) tespit edilmesinin önemine vurgu yaparlar. Mağdur ve
potansiyel suçlunun zaman ve mekânda karşılaşma olasılığının yüksek olduğu suçun
yoğunlaştığı alanlara Sıcak Noktalar (Hot Spots) adı verilmektedir (Braga ve Clark, 2014;
Eck ve Weisburd, 1995; Weisburg ve Mazerolle, 2000). Bundan dolayı, araştırmalar bloklar,
sokaklar, tesisler veya işletmeler gibi daha mikro düzeylere odaklanmaktadır (Brantingham ve Brantingham, 1999; Eck, Clark ve Guerrette, 2007; Eck ve Weisburd, 1995). Çünkü
aynı mahalle içinde bile suçun yoğunlaştığı ve çok az işlendiği blokların, caddelerin, sokakların, tesislerin veya işletmelerin olma olasılığı oldukça kuvvetlidir. Bu araştırmalarda
kent coğrafyası adreslere, adres kümelerine, bloklara, sokakların buluştuğu kavşaklara,
veya sokaklardan oluşmuş kümelere bölünmüştür (Brantingham ve Brantingham, 1999;
Sherman, Gartin ve Buerger, 1989; Weisburg, Bushway, Lum ve Yang 2004). Weisburg ve
diğerlerinin(2004) on beş yılı kapsayan araştırma sonuçları, Seattle, Washington’da, sokak
kümelerinin %5’inde, suçların %50’sinin meydana geldiğini gösterdi. Minneapolis’te yapı-
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Çeşitli kent alanlarında kameraların giderek daha sık kullanılıyor olması, evlere ve arabalara güvenlik sistemlerinin taktırılması, güvenlikli sitelerde yaşayanların sayısının giderek
artması, suçtan korkunun yaşamın bir parçası haline geldiğini göstermektedir. Medyada yayınlanan cinayet, kapkaç ve birçok suçla ilgili haberlerin yanı sıra birçok suç içerikli
film ve dizilerin kentte geçiyor olması da hiçbir yerin güvenli olmadığı düşüncesini ve
suçtan korkuyu beraberinde getirmektedir. Suçun mağduru olunabileceği korkusu kişilerin, gündelik aktivitelerini, güvenli olduğunu düşündükleri alanlarda ve güvenli zaman
diliminlerinde gerçekleştirme yönünde eğilim göstermelerine ve tehlikeli olduklarını düşündükleri alanlardan ise sakınmalarına yol açmaktadır (Ferraro ve LaGrange, 1987; Hale,
1996; Liska, Sanchirico ve Reed, 1988). Çünkü suç kentsel mekânda eşit derecede yayılmamaktadır. Suç ve mekân ilişkisi ile ilgili tartışmaların kökenleri on dokuzuncu yüzyılın
başlarına kadar gitmektedir. Çevresel faktörler ve suç arasındaki ilişkiye ilk odaklananlar
arasında Guerry ve Quetelet gelmektedir. 1920’li yıllardan itibaren Şikago Okulu akademisyenleri arasından Burgess (1925) ve Trasher (1927), suç ve ekoloji arasındaki ilişkiye yoğunlaşarak Şikago kentindeki suç oranlarının dağılımını anlamaya çalıştılar (Vold, Bernard
ve Snipes, 1998). Özellikle, bu çalışmaları takip eden Shaw ve McKay (1942) Sosyal Düzensizlik Kuramı ( Social Disorganization Theory) ile mahalle düzeyinde suçun yoğunlaştığı
mahalleri diğer mahallelerden ayıran karakteristikleri aydınlatmaya çalıştılar.
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lan bir araştırma, polise yapılan ihbarların %50’sinin şehirdeki adreslerin sadece %3.5’den
geldiğini ortaya çıkardı (Sherman, Gartin ve Buerger, 1989). Eck, Gersh ve Taylor (2000)
Bronx ve Baltimore’da meydana gelen oto hırsızlığı, hırsızlık, gasp gibi suçların %32’sinin
suç bağlamında kentin hareketli alanlarının %10’nunda işlendiğini rapor ettiler. Benzer
şekilde, Wiesburg ve Mozerolle (2000) Jersey City, New Jersey’de gerçekleştirdikleri araştırmalarında, kamu düzenini bozan suçların %14’ünün ve şahşa yönelik suçların ise %
20’sinin sokak kümelerinin ve kavşakların sadece %4.4’ünde yoğunlaştığını gözler önüne
serdi. Yıldan yıla kentte işlenen mutlak suç oranlarında farklılaşma olsa bile suçun belirli
alanlarda yoğunlaşmasında değişmenin olmadığına araştırma bulguları dikkat çekmektedir ( Weisburg ve diğerleri, 2004). Araştırma sonuçları suçun sadece yoksul mahalleler
veya şehir merkezlerindeki çöküntü alanlarında yoğunlaşmadığını kentin farklı yerlerinde
sıcak noktaların bulunduğuna işaret etmektedir (Weisburg ve diğerleri, 2004).
Çeşitli ülkelerde düzenli olarak gerçekleştirilen mağdur araştırmalarında da benzer sonuçları görmek mümkündür. Örneğin, Kanada Mağdur Araştırması (Victimization Survey)
2009 yılında mağduriyet türlerine göre mağduriyetin gerçekleştiği yerleri ayrıntılı olarak
rapor etmiştir. Cinsel taciz suçlarının %11’i mağdurun kendi özel mülkünde gerçekleşmekte, %20’si ise başka özel mülkte, %54’ü ise eğlence merkezleri, barlar veya şirketler
gibi ticari amaçlı kullanılan işletmelerde ve %13’ü ise sokakta veya diğer kamusal alanlarda gerçekleşmektedir. Görüldüğü gibi cinsel taciz suçlarının %67’si kamusal alandaki
mekânlarda gerçekleşmektedir. Fiziksel saldırı suçlarının ise %21’i mağdurun kendi özel
mülkünde, %12’si başkalarının özel mülkünde, %39’u ticari amaçlı işletmelerde ve %27’si
ise sokak veya diğer kamusal alanlarda gerçekleşmektedir. Gasp suçlarının %41’i sokak
veya diğer kamusal alanlarda işlenirken %34’u ise mağdurun kendi özel mülkiyetinde
gerçekleşmektedir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi suçların yarından fazlası herhangi
bir özel mülkiyetin dışındaki mekânlarda işlenmiştir.
ABD’de gerçekleştirilen Ulusal Suç Mağdur Araştırması ( National Crime Victimizatin Survey) sonuçları 2005-2010 yılları arasında tecavüz veya cinsel saldırının gerçekleştiği yerlerin başında %55 ile bireyin evi veya evinin yakını, %12 ile tanıdığının evi veya evinin yakını,
%10 ile ticari amaçlı işletmeler, garajlar veya otoparklar, %8 ile okul ve %15 ile açık alanlar,
toplu taşıma, parklar, sokakta herhangi bir yer ve oyun bahçeleri gibi alanların olduğunu
gösterdi. Kısacası, tecavüz suçlarının %33’ü kamusal alan içinde yer alan bir mekânda
işlendi. Kadın mağdurların %12’si iş yerinde çalışırken, %7’si okulda, %48’i uyurken veya
evde başka aktiviteler yaparken, %29’u işten okuldan veya başka yerden gelirken veya
giderken, alış veriş yaparken veya evden uzakta boş zaman aktivitelerini gerçekleştirirken
tecavüze veya cinsel saldırıya uğradı. Sonuçların gösterdiği gibi, evin kendisi bazı suçlar
açısından güvenli bir alan olmadığı gibi güvenli olarak düşündüğümüz işyeri ve okul gibi
alanlar da tehlikelidir.

Rutin Aktivite Teorisinin tartışmaları dikkate alındığında suç sıcak noktası olan mikro alanların, mekânların, tesislerin özelliklerinin açıklanması önem taşımaktadır. Çünkü bu alan-

• 329
GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Bu araştırmaların sonuçlarının gösterdiği gibi suçun mağduru olmamız için yoksul bölgelere gitmemiz ve günlük hayatımızın dışında aktiviteler gerçekleştirmemize pek de
gerek yoktur. Örneğin, hem iş veya okula gelip giderken herhangi bir suçun mağduru
olabilir hem de bu mekânlarda iş veya okulla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirirken
şahsımız ve mallarımız suçun mağduru olabilir. O zaman, mağdur ve potansiyel fail, zaman ve mekânda karşılaştıklarında hangi bağlamlarda suç gerçekleşmektedir sorusuna
Rutin Aktivite (Routine Activity) ve Yaşam Stili ( Life Style) teorileri cevap vermeye çalışarak mekânın suçun oluşumundaki rolünü anlamamıza yardımcı olurlar. Bu teorilere göre,
potansiyel mağdur ve failin gündelik aktivetelerini gerçekleştirirken zaman ve mekânda
karşılaşmaları suç işlenmesi için fırsat yaratmaktadır. Bu teoriler suçun zaman ve mekânda oluşması için 3 önemli öğenin bir arada bulunması gerektiğini savunurlar. Bunlar, motive olmuş potansiyel suçlu, suçluyu kendine çekebilecek uygun hedef ve suça hedef
olan insan veya eşyayı korumakta yetersiz olan veya hiç olmayan koruyucudur ( Cohen
ve Felson 1979). Birinci unsur olarak bu teori karşısına fırsat çıktığında her zaman suç işleyebilecek potansiyel bir suçlunun varlığını kabul eder. O zaman bu potansiyel suçluların
isteklerinin hangi şartlar altında eyleme dönüştüğünün açıklanması gerekmektedir. İkinci
öğe olan uygun hedef ,bir kişi, nesne veya mekân (ev, iş yeri veya okul gibi) olabilmektedir. Örneğin, sokakta oynayan bir çocuk, tacizciler için uygun bir hedef olabileceği gibi,
pahalı bir araba veya mağazalardaki nesneler de olabilirken, evin kendisi de uygun bir
hedef haline gelebilmektedir. Üçüncü öğe olan koruyucu, uygun hedefin korunup korunmaması ile ilgilidir. Bir mağazada motive olmuş potansiyel suçlu, değerli olan veya o
an için ulaşılabilecek kazak, ayakkabı veya çanta gibi şeyleri çalma eğilimi içinde olabilir.
Fakat bu eşyalara takılı olan alarm sistemleri, mağaza çıkışındaki alarmlar, mağaza içi kamera sistemleri ve mağaza içi ve çıkışındaki güvenlik görevlileri koruyucu görevi yaparak
eşyanın çalınma olasılığını azaltmaktadır. Kadınların yürüyüş yaparken tek başlarına değil
arkadaşları ile beraber olmaları, yürüyüş yapan kişilerin veya güvenlik görevlilerinin sürekli dolaştıkları parklarda yürüyüş yapmaları, onların korunmasına katkı sağlamaktadır.
Bu tür koruyucu önlemlerin alınmadığı veya düzenlemelerin yapıldığı zaman ve mekânda ise potansiyel suçlu, uygun hedef ve koruyucu sistemin eksikliği veya yetersizliği bir
araya geldiğinde suçun gerçekleşme olasılığı artmaktadır. Bir eğlence mekânında değerli
eşyalarınızı sandalyenin arkasına asmanız veya tam olarak göremeyeceğiniz bir yerde tutmanız koruyucu eksikliğinden dolayı eşyalarınızın çalınma olasılığını artırmaktadır. Pazar
yerlerinde sebze seçerken çantanıza dikkat etmemeniz kapkaça uğrama olasılığınızı yükseltmektedir. Nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu, heterojen grupların birbirleri ile karşılaştıkları, insanların sıradan gündelik aktivitelerini gerçekleştirirken hem kendilerini hem
de eşyalarını korumasız bıraktıkları durumlarda her an suçun mağduru olunabilecektir.
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larda potansiyel fail, uygun hedef ve yetersiz korumanın bir araya gelme sıklığı yüksek
olmaktadır. Bu bağlamda suçta mekânın rolüyle ilgili olarak Eck ve Weisburd’un (1995)
ileri sürdüğü 4 kavram suçun oluştuğu mekânsal karakteristikleri anlamamıza oldukça
yardımcı olmaktadır. Birincisi barlar, marketler, kiliseler, okullar, apartman binaları gibi tesisler suçun oluşma olasılığını yükseltir veya azaltırlar. Bu gibi tesislere kimlerin geldiği,
tesislerin nasıl yönetildiği veya korunduğu ( özel güvenlik görevlileri mi , polis mi yoksa kameraler ile mi) ve uygun hedefin ulaşılabilir olup olmaması, suçlu ve mağdurun
mekân ve zamanda karşılaşma olasılığını etkilemektedir. Örneğin, hotel sayısının çok
olduğu bloklarda diğer bloklara göre daha fazla oto suçları işlenmektedir. Alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde oto suçları, basit hırsızlıklar ve diğer mala yönelik suçlar
daha fazla işlenmektedir (Engstad 1975, akt: Eck ve Weisburd, 1995). İkinci olarak, kolay
erişim sağlanması, korumanın yetersiz olması veya hiç olmaması, mekân veya alan yönetiminin yetersizliği ve değerli maddelerin bulunması gibi alanın özellikleri faillerin hangi
mekânlarda veya alanlarda suç işlemeye karar vermelerinde önemli role sahiptir. Güvenlik önlemlerini almamış kasanın kolayca ulaşılabilineceği dükkânlar, malların daha çok
dışarıda teşhir edildiği marketler veya dükkânlar, kalabalık barlar veya eğlence merkezleri,
ışıklandırmanın yapılmadığı veya yetersiz olduğu sokaklar, girişlerinde görevlilerin bulunmadığı tuvaletler zaman ve mekânda mağdur ve suçluyu bir araya getirebilecek noktalar
haline gelmektedirler. Özellikle bu gibi alanlarda korumanın olmaması, değerli hedeflerin
bulunması ve hedefe kolayca ulaşılabilir olması, suç işlenme olasılığını yükseltmektedir.
Üçüncüsü ise faillin hareketliliğidir. Burada öncelikli olarak faillin yaşadığı yerden ne kadar
uzakta suç işlediği önemlidir. Failler yaşadıkları yere çok yakın mekânlarda suç işlemeye
çekinebilmektedirler. Çünkü mağdur tarafından tanınma olasıkları mevcuttur. Fakat yaşadıkları yerden uzağa gittikçede suç işleme olasılıkları düşmektedir. Yaşadıkları alanlardan
çok uzakta suç işlememektedirler. Ayrıca, faillerin genellikle kendilerinin suç işledikleri
belirli bölgeleri vardır. Failler birbirlerinin bölgelerine girmemeye özen gösterirler (Eck
ve Weisburd, 1995). Failin yaşı, cinsiyeti, etnik kimliği, tecrübesi ve suç türü hareketliliği
etkilemektedir. Genç suçlular yaşlılara göre evlerinden çok uzakta suç işlememektedirler.
Tecavüz ve gasp gibi şahsa yönelik suçlar eve daha yakın alanlarda işlenirken, mala yönelik suçlar ise daha uzakta işlenmektedir. Uygun hedeflerin yoğun olduğu alanları tercih
etmektedirler. Dördüncüsü hedef seçimidir. Failler kabul edilebilir risk ve kazancın olduğu
yerleri veya hedefleri bulmaya çalışırlar. Uygun hedefler için ip uçları ararlar. Varlıklı mahallelerdeki sokağa bakan evleri değil binanın arka tarafında kalan evleri seçerler. Evde
birileri varken eve girmek yerine riski azaltmak için evde kimsenin olmadığı veya fark
edilmeyecek bir zamanda eve girmeyi tercih ederler. İçindeki değerli eşyaların kolayca
görüldüğü arabaları sokaklarda insanların az olduğu geç saatlerde soymayı tercih ederler
(Eck ve Weisburd, 1995).
Suç ve mekân ilişkisinde alanın fiziki karakteristiklerine odaklanan çalışmaların yanında

Ayrıca, belirli mekânlar ve tesisler, suçun işlenme olasılığını artırırken bu mekânlar ve tesisler içinde bile bir grup diğerlerine göre daha fazla suçun yoğunlaştığı sıcak noktalar
haline gelebilmektedirler. Barlar, alışveriş merkezleri, okullar, tavernaler, otoparklar veya
otobüs durakları gibi yerlerde bireylerin mağdur olma olasılıkları yüksektir fakat bu tür
mekân ve tesisler içinde bile suçun daha fazla yoğunlaştığı tesisler mevcuttur. Bu tür
mekânları Eck, Clark ve Guerette (2007) riskli tesisler olarak tanımlamaktadırlar. Riskli tesisler benzer özelliklere sahip tesisler veya işletmeler arasından küçük bir grubunda yüksek
oranlarda suç işlenmesi anlamına gelmektedir. Güvenliği olmayan otoparklar, toplu konutlar, kent parkları, moteller, barlar ve tavernalar, liseler, massaj salonları, otogarlar, tren
garları gibi yerler riskli tesisler olarak nitelendirilmektedir. Bu tür yerlerde potansiyel fail
ile mağdurun karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir (Baga ve Clark 2014). Danvers, Connecticut’taki dükkanların %20.3’ünde mağazadan hırsızlık suçlarının %84.9’u işlenmektedir.
Shawnne, Kansas’taki 15 bar içinden 3 tanesinde toplam barlarda işlenen suçların %62’si
meydana gelmektedir. Jacksonville, Florida’da aparment komplekslerinin %20’sinde mala
yönelik ve şahşa yönelik şiddet suçlarının %47’si işlenmektedir (Eck, Clark ve Guerrette,
2007).
Literatür tartışmasının ortaya koyduğu gibi, gündelik aktivitelerimizi gerçekleştirirken su-
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suç üreten, suçu çeken ve riskli tesisler kavramlarına açıklık getiren çalışmalarda suç sıcak
noktalarının nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olmaktadır. Kırık Camlar Teorisi (Broken
Windows) otobüs durakları, arka sokaklar, grafitinin yoğun olduğu yerler, arabaların terk
edildiği mekânlar, bakımsız parklar, çöplerin düzenli toplanmadığı alanlarda suçun yoğun olarak işlendiğini ileri sürmektedir. Bu tür çöküntü alanları potansiyel suçlulara bu
alanlarda yasal ve sosyal kontrolün ve koruyucu hizmetlerin yetersiz olduğu mesajını vermektedir ( Wilson ve Kelling, 1982). Suç Örüntüleri Teorisi (Crime Pattern Theory) alanların
veya mekânların suç üreten ve suç çeken karakteristikleri olduğunu iddia ederler. Suç
üreten mekânlar nüfus hareketliliğinin çok yoğun olduğu mekânlardır ( Brantingham ve
Brantingham, 1995). Caddelerdeki marketler veya alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler,
metrolar gibi mekânlar sadece mağdurları değil potansiyel failleri de çekmektedir. Suçu
çeken mekânlar ise uyuşturucunun satıldığı, fuhuşun gerçekleştirildiği, yüksek oranda
alkollün tüketildiği ve korumanın yetersiz olduğu mekânlar ve alanlar uygun hedefleri çektiği gibi daha çok motive olmuş suçluları kendine çekmektedir ( Brantingham ve
Brantingham, 1995). Bununla birlikte, alanın veya mekânın erişim şekli veya nerede olduğu da suç işlenme olasılığını etkilemektedir. Mekâna erişimin kolay olup olmaması, ana
caddelere veya oto yollara yakın olması, otobüs yolu olması gibi özelliklerde suçun yoğunlaşmasında önemlidir (Baga ve Clark, 2014). Örneğin, otobüs durakları suçun en fazla
meydana geldiği sıcak noktalardan birisidir. Özellikle basit suçlar işten çıkış saatlerinde
yoğun olarak işlenmektedir. Fakat ciddi suçlar gece durakta bekleyen kişilerin sayısının az
olduğu zaman dilimlerinde işlenmektedir (Loukaitou-Sideris, 1999).
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çun mağduru olma olasılığımız bulunduğumuz mekânın özellikleri, mekânda koruyucu
önlemlerin alınıp alınmaması, mekânın potansiyel suçluluğu çekip çekmemesi gibi karakteristiklere bağlıdır. Sokaklar, ticarethaneler, alışveriş yerleri, işyerleri, okullar, apartman
kompleksleri, otobüs durakları, barlar gibi mekânları günün her saatinde çeşitli aktivitelerimiz gerçekleştirmek için kullanmaktayız. Ülkemizde kamunun kullanımı için yayınlanan
resmi istatistiklerde suçların yoğunlaştığı alanlarla ilgili veriler sınırlı yayınlandığından bu
araştırmada mahalle sakinlerinin kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri ve tehlikeli olduğunu düşündükleri mekânları belirtmelerini isteyerek, resmi istatistiklerin sayıları
dışında kalan olguları tespit etmeye çalışmaktayız.

Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma çeşitli boyutları ile mağdurluğu konu alan projenin bir parçasını oluşturmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, insanların kendilerini ne derecede güvende
hissettikleri, suçun mağduru olma risklerini ne derecede kuvvetli gördükleri, suç korkularının dereceleri, suçtan sakınmak için ne gibi önlemler aldıkları gibi konulara odaklanmaktadır. Temel amaç resmi suç istatistiklere yansımayan mağdurluğun çeşitli boyutlarını ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Özellikle resmi suç istatistiklerinde kişilerin yaşadıkları
çevreleri ne kadar güvenli görüp görmedikleri veya yakın çevrelerinde hangi alan veya
mekânları tehlikeli olarak tanımladıkları ile ilgili bilgiler mevcut olmadığından, bu araştırma mağdur gözünden suç ve mekân ilişkisini de ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çünkü
çeşitli araştırma sonuçları şunu göstermiştir ki, bireylerin suç korkusu, mağduriyet riskleri,
mekânlarla ilgili algıları suç oranlarındaki değişimden bağımsızdır ( Ferraro ve LaGrange
1987; Perkins ve Taylor 1996). Bu bağlamda bu araştırma kişilerin yaşadıkları mahallelerde
nereleri daha çok tehlikeli olarak tanımladıklarını ortaya çıkarmak, herhangi bir şekilde
suç mağduru olup olmadıklarını, kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini tespit etmeye çalışmaktadır.
Bu proje Ankara ve Muğla illerinin ilçelerini kapsamaktadır. Ankara ve Muğla’nın araştırmanın evreni olarak seçilmesinin nedenleri arasında nüfus ve ekonomik sektörlerin farklılığı yanısıra, kent dinamiklerinin farklı olması yer almaktadır. Ankara ilinin merkez ilçeleri
olan Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle’den ve Muğla ilinin nüfusu en
yoğun olan Bodrum, Fethiye, Merkez, Marmaris ve Milas ilçelerinden veri toplanmaktadır. Araştırmada tabakalı alan örneklemesi kullanılmış ve her bir ilçeden mahalleler ve
mahallelerden sokaklar belirlenmiştir. Veri toplama işlemi devam ettiğinden, bu makale
kapsamında Ankara’dan 476 ve Muğla’dan 173 katılımcının verileri değerlendirilmektedir.
Bu makale kapsamında verileri değerlendirilen katılımcıların sosyo-demografik özellikleri
incelendiğinde Ankara’daki katılıcımların beş tanesi cinsiyetini belirtmemiştir, geri kalan

Bulgular
Öncelikli olarak katılımcılara güvenli bir toplumda yaşayıp yaşamadığımızla ilgili düşünceleri sorulmuştur. Güvenlikle ilgili bazı ifadelere ( Son yıllarda sokaklar daha az güvenli
hale geldi, otobüs durakları, otoparklar gibi yerler hava kararınca güvenli değil ve saldırıya uğrayacağım endişesinden bazı mahalle ve semtlere gitmeye cesaret edemiyorum
) ne kadar katılıp katılmadıkları ölçülmüştür. Tablo 1’de görüldüğü üzere, Ankara’daki katılımcıların büyük bir çoğunluğu sokakların daha az güvenli olduğunu, otobüs durakları,
otopark gibi yerlerin güvensiz olduğunu düşünmektedir. Benzer bir şekilde, katılımcıların
yarıdan fazlası saldırıya uğrayacağı endişesinden belli alanlara gitmeye çekinmektedir.
Genel olarak, Ankara’daki katılımcılar arasında son zamanlarda güvenliğin giderek azaldığı konusunda bir fikir birliği olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Tablo 1: Güvenlik Algısı, Ankara

Son yıllarda sokaklar daha az güvenli hale geldi
Otobüs durakları, otopark gibi yerler hava kararınca güvenli değil
Saldırıya uğrayacağım endişesinden bazı mahalle- semtlere gitmeye cesaret edemiyorum

Katılmıyorum
(%)

Kararsızım
(%)

Katılıyorum
(%)

12

3

85

14

5

81

37

12

51
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katılımcıların ise 269’u erkek ve 202’si kadındır ve ortamala yaşı 40’dır. Katılımcılar çoğunlukla 2001-2500 TL arasında gelire sahiptirler ve %70’i evlidir. Son bitirilen okul arasında öncelikli olarak lise ve daha sonra ilkokul gelmektedir. Muğla’daki katılımcıların 113’ü
erkek ve 60’ı kadındır ve ortalama yaşı 37’dir. Çoğunlukla 2001-2500 TL arasında gelire
sahiptirler ve katılımcıların %60’ evlidir. Son bitirilen okul arasında öncelikli olarak lise ve
daha sonra 4 yıllık lisans eğitimi yer almaktadır.

Tablo 2: Güvenlik Algısı, Muğla
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Son yıllarda sokaklar daha az güvenli hale geldi
Otobüs durakları, otopark gibi yerler hava kararınca güvenli değil
Saldırıya uğrayacağım endişesinden bazı mahalle- semtlere gitmeye cesaret edemiyorum

Katılmıyorum
(%)

Kararsızım
(%)

Katılıyorum
(%)

27

6

67

26

13

61

56

7

37

Tablo 2’deki Muğla’daki katılcımların yanıtları değerlendirildiğinde, katılımcıların üçte
ikisinden fazlası sokakların ve otobüs durakları ve otoparkların güvensiz olduğunu belirtirken üçte biri ise saldırıya uğrama endişesi ile belirli semt veya mahallere gitmekten
çekindiğini belirtmiştir. Muğla, Ankara ile karşılaştırıldığında daha küçük bir nüfusa sahip
olmakla beraber Turizminden kaynaklı olarak yılın büyük bir kısmında heterojen ve sürekli hareketli grupları misafir etmektedir. Tabii turistik bölgeler hem mağdurları hem de
potansiyel suçluları çektiğinden dolayı, güvensizlik duygusunun kuvvetli olmasına çokta
şaşırmamak gerekmektedir.

Tehlikeli Görülen Alanlar veya Mekânlar
Literatür tartışmasında da açıklandığı üzere, son yıllardaki çalışmalarda suç sıcak noktaları
makro düzeylerden oldukça mikro düzeye inmiştir. Suç üreten, suçu çeken veya riskli
tesisler olarak barlar, okullar, hastahanaler, parklar, otobüs durakları v.b. gösterilmektedir.
Bu bağlamda araştırma kapsamında katılımcılardan yaşadıkları mahallede tehlikeli olarak
nitelendirdikleri 3 tane alan veya mekânın adını bizimle paylaşmalarını istedik. Aşağıdaki
Tablo 3 ve Tablo 4 oluşturulurken alan veya mekânın adının hangi sıralamada söylediği
önemli olmadan, sadece söylemiş olması dikkate alarak sayımlar yapılmıştır.

37

Mahalleye yakın yerler

14

Okul çevresi

13

Cadde

13

Ara sokaklar-arka sokaklar

8

Her yer/karanlıktan sonra her yer

6

Pazar yeri ve çevresi

5

Muhtarlık/Camii/Site civarı

5

Boş araziler

5

Boş evler

5

Gecekondular

5

Mahalle merkezi

5

Otobüs durağı

3

Otopark

3

Vişnelik-mezarlık yolu

2

İnşaat çevresi

2

Hastane-kahvehane çevresi

2

Tablo 3 incelediğinde, Ankara’da tehlikeli olarak görülen alanların başında mahalledeki
parklar gelmektedir. Katılımcılar çoğu zaman sadece park demek yerine özellikle parkın
adını veya konumunu söylemişlerdir. Örneğin, Kayalar parkı, Osmanlı parkı, Camii veya
Muhtarlık arkasındaki park gibi tehlikeli gördükleri parkları belirgin halde ifade etmişlerdir. İkinci olarak tehlikeli olarak görülen yerler mahalle sakinlerinin kendi mahallesine
yakın olan diğer yerlerdir. Burada da katılımcılar Ege mahallesi, Ufuk tepe tarafı, Çinçin,
Ulubatlı Hasan gibi yerlerin adlarını vermişlerdir. Üçüncü olarak, okul çevresi tehlikeli
olarak görülmektedir. Burada okulların adları belirtildiği gibi hemen hemen her dereceden okul çevresinin tehlikeli olduğu bulgulardan anlaşılmaktadır. Katılımcıların tehlikeli
gördüğü okul çevreleri içinde liseler öncelikli gelmekle beraber ilköğretim okullarının
ve hatta kreşlerin ön ve arka taraflarının tehlikeli olduğu ifade edilmiştir. Benzer şekilde,
caddelerin üstlerindeki bazı mekânların ve caddenin ön-arka taraflarının özellikle geceleri tehlikeli oldukları rapor edilmiş ve caddenin ismi ( Bostancık, Çatak, 4. Cadde v.b.)
verilmiştir. Tehlikeli olduğu düşünülen sokaklarda isim olarak belirtilmiştir. Genel olarak
tablodan anlaşılacağı üzere, katılımcıların karanlıktan sonra heryer dışında tehlikeli olduğu düşünülen mekânlar ve alanları oldukça belirgin ve açık bir şekilde belirtmeleri, riskli

GELECEĞİN ŞEHRİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Park

• 335

Tablo 3: Tehlikeli Olduğu Düşünülen Mekânlar, Ankara

tesisler tartışmasındaki gibi benzer özelliklere sahip olan tesislerin hepsi değil içinden
bazılarının daha tehlikeli olduğu düşüncesi ile tutarlıdır.
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Tablo 4: Tehlikeli Olduğu Düşünülen Mekânlar, Muğla
Mahalledeki belli alanlar

23

Pavyon, Gece kulübü ve Barlar Sokağı

14

Parklar

7

Ormanlık alanlar

4

İnşaatlar

2

Pazar sokağı

2

Yol kenarları

2

Okul çevresi, internet kafe

2

Eski binalar ve apartman sığınağı

2

Muğla’daki katılımcılar mahalle içindeki ve yakındaki bazı alanları öncelikli olarak tehlikeli
buldular. Bu alanlar, tabakhane, saburhane, stadyum etrafı, asar gibi belirgin bir şekilde
ifade edilmiştir. Eğlence mekânlarının kendileri ve bulunduğu sokaklar tehlikeli olarak
görülmektedir. Turizmden kaynaklı olarak gece kulübleri ve barların olduğu sokaklarda
nüfus oldukça hareketli ve heterojendir. Alkolün yüksek oranda kullanıldığı bu alanlar
hem mağdurları hem de potansiyel suçluları çekmektedir. Eğlence mekânlarında, mağdurların hem kendilerini hem de değerli eşyalarını yeterince koruma altına alma olasılıkları düşüktür. Parklar ve Ormanlık alanlarda tehlikeli olarak nitelendirilen alanların arasında yer almaktadır. Tablo 4’ da görüldüğü gibi inşaatlar, pazar sokağı, yol kenarları, okul
çevresi, internet kafe, eski binalar ve apartman sığınağı tehlikeli olarak tanımlanmıştır.
Ankara ve Muğla’daki katılımcıların tehlikeli olarak gördükleri mekânların sıralamasında
farklılıklar söz konusu olmasına rağmen literatürde tanımlanan sıcak nokta karakteristiklerine sahip olan mekânları tehlikeli olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.

Suçun Mağduru Olunan Yerler
Sokaklar, parklar, okul çevresi, barlar gibi sıcak noktaların zaman ve mekânda mağdur ve
potansiyel suçluyu karşılaştırma olasılığının yüksek olduğunu tartışmıştık. Bu bağlamda,
katılımcılara herhangi bir suçun mağduru oldular ise, olayın nerede gerçekleştiğini sorduk. Ankara’daki katılımcılarımızın 107 tanesi bir suçun mağduru olduklarını rapor ettiler.
Olayın gerçekleştiği yerlerin başında ev gelmektedir. Tabii burada evin kişinin kendi evimi

Tablo 5: Mağdurluğun Meydana Geldiği Yerler, Ankara
Evde

56

Semt pazarı

2

Sokakta/caddede

14

Garajda

1

Başka mahallede

11

Ev telefonu

1

Dükkânda

7

Apartmanda

1

Mahallemde

5

Metroda

1

Arabada/otobüste

3

Market önü

1

Evin önü

3

Depo

1

Muğla’daki katılımcıların 47 tanesi herhangi bir suçun mağduru olduklarını rapor etmişlerdir. Muğla’daki katılımcıların bir çoğu belirgin bir mekân belirtmek yerine olayın meydana geldiği ilçeyi veya şehri söylemişlerdir. Diğer yanıtlar incelendiğinde Sıcak noktalar
olabilecek, ev, bar, otopark, dükkan, bankamatik önü gibi mekânların belirtildiği görülmektedir.

Tablo 6: Mağdurluğun Meydana Geldiği Yerler, Muğla
Milas

8

Otopark, park, sokak

3

Marmaris

7

Dükkân-depo

3

Başka şehirde

6

Muğla merkezinde

2

Fethiye

4

Bodrum

1

Evde

4

Bankamatik önü

1

Mahallede

3

Sitede

1

Bar

3

Miting alanında

1

Tartışma
Suçun mağduru olmak için çok farklı yaşam tarzlarına ve aktivitelere sahip olmamız ge-
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yoksa başkasının evimi olduğunu bilmemiz mümkün değil. İkinciyi sırayı sokak-cadde almaktadır. Burada da katılımcılar mağduriyetin meydana geldiği cadde adını belirtmişlerdir. Üçüncü sırayı katılımcının yaşadığı mahalle dışındaki mahalleler almaktadır. Katılımcılar olayın gerçekleştiği mahallenin adını belirtmişlerdir. Sırasıyla Tablo 5’den görüldüğü
gibi katılımcıların çoğu günlük aktivitelerin gerçekleştirildiği mekânlarda suçun mağduru
olmuşlardır.
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rekmediği gibi şehrin yoksul ve çöküntü alanı olan yerlerinde de dolaşmamıza gerek yoktur. Suçun sıcak noktaları, işe veya okula giderken ve alış veriş yaparken gelip geçtiğimiz,
arabamızı park ettiğimiz veya otobüse bindiğimiz yerler olmaktadır. Bu bağlamda, önceki
araştırmalarda belirtilen sıcak noktalar ile katılımcıların tehlikeli olarak düşündükleri alanlar arasında bir tutarlılığın olduğundan bahsedilebilir. Öncelikli olarak katılımcılar genellikle tehlikeli olduğu düşünülen Ankara’nın Ulus veya CinCin ve Muğla’nın Saburhane
tarafları gibi yerleri belirtmek yerine gündelik aktivitelerini ağırlıklı olarak geçirdikleri yerlerdeki mekânları söylemişlerdir. İkinci olarak genel olarak mahalleyi düzeyinde de bilgi
vermemişlerdir. Bu yanıtlar bizi Sıcak noktalar tartışmasına yaklaştırmaktadır. Katılımcılarımızın yanıt verirken sadece sokak, park veya okul demek yerine özellikle hangi sokak,
park veya okul olduğunu hatta ön veya arka tarafı olduğunu belirtmeleri bu noktalarda
suç işlenme olasılığının yüksek olduğuna bir işaret olarak alınabilir. Ayrıca, tehlikeli alanları
bu kadar ayrıntılı tarif etmeleri riskli tesisler kavramı ile de örtüşmektedir. Tabii elimizde
araştırma kapsamına giren mahallelerle ilgili resmi istatistikler mevcut olmadığından bu
belirtilen tehlikeli noktalardaki suç oranlarının düzeyi hakkında bilgimiz olmadığından
araştırma bulgularını resmi istatistiklerle karşılaştıramamaktayız. Ayrıca, nüfus büyüklükleri ve ekonomik aktiviteleri birbirinden farklı olmakla beraber Ankara ve Muğla’daki
katılımcıların tehlikeli olarak gördükleri alanlarda birbiriyle tutarlılık göstermektedir. Katılımcıların gündelik aktivitelerimizi yaparken en fazla vakit geçirilen alanları tehlikeli olarak görmeleri genel olarak tehlikesiz olarak düşündüğümüz belki kendimizi en güvende
hissettiğimiz yerlerin bile zaman ve mekânda belirli şartlar oluştuğunda suç üreten ve
çeken riskli yerler haline dönüştüğüne işarettir. Katılımcıların suçun mağduru oldukları
mekânlar olarak genellikle gündelik hayatın aktığı mekânları belirtmiş olmalarıda bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir.
Mağdurların kendilerini korumak için önlemler alması önemli olmakla beraber mekânların suça fırsat verecek karakteristiklerinin de ortadan kaldırılması suçun önlenmesinde
önemlidir. Özellikle literatürde de tartışıldığı üzere koruyucu eksikliği suçun gerçekleşme
olasılığını artırmaktadır. Koruyuculuk işlevini yerine getirecek grupların başında polis yer
almaktadır. Bu noktada, suç önleme programları arasında problem odaklı polislik uygulamaları ağırlık kazanmaktadır. Polis aktivitelerinin suçun yoğun olduğu alanlara odaklanmasının yanısıra o alanlardaki en fazla işlenen suçlara odaklanması gibi farklı stratejilerin
yer aldığı yeni polislik uygulamaları sadece Sıcak Noktalarda suçu önlemekle kalmıyor,
genel olarak kentlerdeki suç oranlarının da düşmesini sağlıyor. Bu tür bölgelerde devriye gezen polis sayısının ve devriye zamanlarının artırılması veya sadece o sıcak noktada
hırsızlık suçlarına odaklanılması bu tür uygulamalara örnek olarak verilebilir. Buradan da
görüldüğü gibi Sıcak Noktaların tam olarak tespit edilmesi için mağdurlarında suçu rapor
etmeleri gerekmektedir. Resmi istatistiklerin bu konudaki sınırlılıkları düşünüldüğünde,
mağdur odaklı çalışmaların önemi bir daha ortaya çıkmaktadır. Resmi istatistikler ile sü-

rekli gerçekleştirilecek olan mağdur araştırmalarının sonuçlarının bize suçla ilgili derinlemesine bir bakış açısı kazandırmanın yanında suç önleme konusunda farklı etkin tekniklerin geliştirilmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir.
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r.

GELECEĞİN ŞEHRİ
“Medeniyet kuran şehirler; ki Medine’dir, Roma’dır. Medeniyet tarafından kurulan şehirler; Bağdat’tır, İstanbul’dur,
bir de medeniyetler tarafından dönüştürülen şehirler;
yine Bağdat’tır, Kurtuba’dır, Granada’dır, Paris’tir. Ama
medeniyet tarafından dönüştürülen, farklı medeniyetleri
yaşamış ve bütün dediğim süreçleri adım adım görmüş kadimi, moderniteyi, küreselleşmeyi - şehirler, işte bu
şehirler insanlığın geleceğini şekillendirecek, insanlığın
geleceğine ufuk çizecek şehirlerdir. Eğer doğru bir dönüşümü kendi içinde yaşamışsa, geleceğin şehirleri yine
buralarda doğacaktır. Ve gelecekte devletler üst yapılar
olarak gittikçe belli esneklik içinde önemlerini kaybederken şehirleri olan devletler güçlü olacaktır. Şehrini
koruyamamış devletler güç kaybedecekler. Şehrini bir
anlamda yenilemiş, ama süreklilik içinde şehir kültürünü
korumuş devletler, ülkeler yükselmeye devam edecekler.
Ama kendi şehirlerini tasfiye edenler, kendi şehirlerinin
ruhuna nüfuz edemeyenler kültürel sürekliliklerini
kaybedecek, şehirlerini hayatiyet taşıyan uzuvlar haline
dönüştürememiş olan ülkeler, devletler de bir müddet
sonra etkilerini kaybedecekler.”
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
Başbakan

