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Esenler Şehir Düşünce Merkezi, yaptığı atölye 
çalışmalarını öğrencilerimizin, akademisyenlerimi-
zin, yerel yöneticilerimizin, bürokratlarımızın, sivil 
toplum kuruluşlarımızın faydalanabileceği şekilde 
akademik yayın haline getirmeye devam ediyor. 2015 
yılında gerçekleştirdiğimiz “Herkes İçin Dost Kentler” 
adlı atölye çalışması Esenler örneğinden yola çıkarak 
şehrimizin, halkımızın sorunlarına çözüm önerileri 
getiren bir eser niteliğindedir. Akademisyenlerimizin, 
personelimizin, muhtarlarımızın ve Esenler halkının 
titiz çalışmaları neticesinde hazırlanan kitap dost kent 
unsurunu merkez alarak; yaya dostu, yaşlı dostu, ço-
cuk dostu ve hayvan dostu şehircilik anlayışının gerek-
liliklerini tespit etmeye çalışmakta ve şehirlerin temel 
sorunları için çözüm önerileri sunmaktadır.

Esenler ilçemiz örneği üzerinden gerçekleştirilen 
çalışmanın gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sun-
duğunu belirtmek istiyorum. Esenler Şehir Düşünce 
Merkezi tarafından kitap haline getirilen bu atölye 
çalışmasının, şehircilik ve şehirlilik alanında yerel yö-
neticilerin, şehir üzerine çalışmalar yapan öğrencilerin 
ve akademisyenlerin başucu kitabı niteliğinde olacağı-
nı düşünüyor ve faydalı olmasını temenni ediyorum. 

M. Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı



Sırma Turgut

Sırma Ramazanoğulları Turgut, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üni-
versitesi-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde ta-
mamladıktan sonra yüksek lisans çalışmalarını 1994 yılında İstanbul 
Üniversitesi-İşletme Fakültesi, Organizasyon ve Yönetim programında 
tamamlamış; doktora derecesini 2000 yılında YTÜ’de “Metropoliten 
Alanlarda Planlama Kent Yönetimi İlişkileri  ve İstanbul Metropoliten 
Alanı’nda Planlama Yönetimine İlişkin Bir Model Denemesi” konusun-
da Prof Dr. Zekai Görgülü’nün danışmanlığında tamamlamıştır. Ha-
len YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doçent olarak görevine 
devam eden Turgut’un çalışma konuları: Kent işletmesi, planlamada 
yönetim süreçleri, belediyecilik, metropoliten yönetim ve planlama, 
kentsel dönüşüm ve yönetişim’dir. İlgili konularda çok sayıda bildiri, 
makale ve çeşitli çalışmaları olan Sırma Turgut’un   “İstanbul’un Yö-
netimi: Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi”, “Bir Yerel Yönetim 
Deneyiminin Ardından: Küçükçekmece Ayazma – Tepeüstü Kentsel 
Dönüşüm Projesi”, ve  “In the Wake of a Local  Government Initiative: 
Istanbul – Küçükçekmece   Urban Regeneration Project”  isimli kitapla-
rı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Fakültesinde “Kamusal Alanların Toplumsal Yapıyı Biçimlendirmesi ve 
Maslak Aksı” tezi ile Prof. Dr. Atilla Yücel ve Prof. Altan Akı danışman-



lığında tamamlamıştır. 1996 yılında YTÜ’de araştırma görevlisi olarak 
başladığı akademik kariyerine 2006 yılında yardımcı doçent ve 2011 
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Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimini YTÜ Mimarlık Fakültesin-
de tamamlamıştır. Mimarlık alanında uygulama ve teorik çalışmaları 
vardır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu bildirileri, kitap bö-
lümleri, yarışma ödülleri ve yarışma jüri üyelikleri, makaleleri ve bir 
ders kitabı bulunmaktadır. 2006 yılında YTÜ Mimarlık Fakültesinden 
yardımcı doçent olarak emekli olmuştur. Halen Beykent Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık (EN) Bölüm Başkanı 
olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Hasan Taşçı

1991 yılında İstanbul Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu 
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Selçuk Üniversitesi-Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
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Gaziantep/Nizip’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Nizip’te tamamla-
dı. 1996-1997 eğitim öğrenim döneminde Mısır El-Ezher Üniversitesi 
Şeria Fakültesinde öğrenim gördü. 1998 yılında girdiği İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2002 
yılında mezun oldu. 2008-2010 arasında İstanbul Üniversitesi-Sosyal 



Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı’nda Prof. Dr. A. Azmi Bilgin 
danışmanlığında “XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri Musiki İlişkisi” adlı tezini 
tamamladı. Yüksek lisansın ardından aynı enstitüde “Tarih Kaynağı 
Olarak 16. Yüzyıl Divan Şiiri” adlı doktora tezini 2014’te tamamla-
dı. 2013-2015 arasında Yunus Emre Enstitüsü görevlisi olarak Sudan 
Kur’ân-ı Kerim ve İslamî İlimler Üniversitesinde Türkçe Okutmanlığı 
yaptı. Halen Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Osmanlı Türkçesi 
ve İslamî Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası-
dır.
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KENTLERIN SINERJI KAPLARI:  
KAMUSAL ALANLAR VE YITIRILEN ANLAMI

Sırma TURGUT*

Giriş

Toplumsal kodlar, beklenti, gereksinim ve öncelikler, düşün-
ce biçimleri ve toplumsal kabuller sonuç olarak toplumsal yaşam 
biçimindeki değişim ve dönüşüm içinde bulunduğumuz yüzyılın 
en önde gelen gerçekliklerinden birisidir.  Modernitenin yapılan-
dırdığı ve şekillendirdiği dünya düzeni de bu değişim karşısında 
dönüşen bir olgudur. Yeni düzen ve bu yeni düzenin aktörü olan 
“yeni toplumun bireyinin” ihtiyacı olan düzeni yapılandırma adı-
na bir dizi değişimin ve dönüşümün gerçekleştiği izlenmektedir. 
Bu değişimin ana kulvarlarından biri   “kamu” ve kamu alanında 
meydana gelen değişimdir. Bireyin toplumsal yapısı onu kamu-özel 
karşıtlığının yaşandığı tarihsel bir sürece götürür. Antik Yunan’da 
“polis” içinde eriyen bireyden ve katılımcı demokrasi anlayışın-
dan temellenerek başlayan ve farklı evrimleşmelerden geçerek gü-
nümüze dek ulaşan kamu ve kamusal alan kavramı bu çerçevede 
irdelendiğinde, kamunun yüklendiği anlam ve misyon farklılaşsa 
da birey ve kamu arasındaki ilişki dönemin kimliğini tanımlayan 
ana belirleyicilerden biri olmuştur. Bu noktadan hareketle aslında 
Türkiye’de kamusal alanın dönüşümü üzerinden kamusal alanın 
kentsel yaşam kalitesi ile ilişkisi ve gerekliliği üzerinde durulacak 
olan bu yazı da öncelikle kısaca kamu ve kamusal alan kavramları 
üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

1. Kamu ve Kamusal Alan Kavramları Üzerine…

Öncelikle kısaca “kamu” kavramına değinmekte yarar vardır.  
“Kamu”  kavramı taşıdığı farklı bağlamlar doğrultusunda farklı an-
lamlar taşımaktadır. TDK (2017) tanımına göre;  “halk hizmeti gö-

*	 Doç.	Dr.		Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Mimarlık	Fakültesi,	Şehir	ve	Bölge	Planlama	
Bölümü
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ren devlet organlarının tümü”,  (sıfat) “bütün”, “hep”, “bir ülkedeki 
halkın bütünü”, “halk”, “amme”,  toplumu ilgilendiren” , “devlet 
eliyle yürütülen”, “ devlet hizmetinde olan” gibi anlamlar taşımak-
tadır. Ayrıca bu kavramın Türkçe içinde kullanımına bakıldığında 
“umumi”, “aleni”, “kamuoyu” gibi karşılıklar da bulmaktadır. “Ka-
musal” ise bu kavramlarla ilişkili bir başka deyişle “kamu” ile ilgili 
olan anlamında kullanılmaktadır. (TDK, 2017) İngilizce ve Türkçe 
karşılıklarının zenginliği farklılaşan bu kavramlar, İngilizce’deki 
“public” karşılıkları bağlamında irdelendiğinde  Latince “Publicus” 
dan  gelen kamu; “toplumun her bireyine açık olan”, “herkes ta-
rafından paylaşılabilen” anlamlarını da taşımaktadır (Gove, 1976; 
Makins, 1998; Akkar Ercan, 2012).

Günümüzde, siyaset, hukuk felsefesi, sosyoloji, kent planlama, 
peyzaj mimarlığı ve mimarlık- tasarım bilim  alanlarının üzerinde 
çalıştığı “kamusal alan” kavramı Batı’da 1960’lı yıllarda irdelen-
meye başlanmıştır.  Kamusal alan kavramı farklı bakış açıları doğ-
rultusunda farklı tanımlara sahiptir. İlk kez 1962 yılında Jürgen 
Habermas’ın “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü” isimli eserinde 
ele alınmıştır. Habermas, kamusal alanı burada “özel bireylerin, 
kendilerini ilgilendiren ortak bir konu etrafında akıl yürüttükleri, 
rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve bu tartışmanın sonucunda 
o konu hakkında ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları araç, 
süreç ve mekânların tanımladığı yaşam alanı” olarak tanımlar. Bu 
tanım doğrultusunda kamusal alanın kamuoyunu oluşturan alan 
olduğu sonucuna varılabilir (Güney, 2007). Burada önemle üze-
rinde durulması gereken ayrım ya da konu şudur: Batı yazınında 
“public” yani “halk” ile karşılık bulan kamusal alan Tanyeli’nin be-
lirttiği gibi Osmanlı’nın kavrama yaptığı derin etkiyle de birlikte 
“halk”a ait olan değil de “devletle ilişkili olan” şeklinde algılanır ve 
kullanılır. Özbek ise bu durumu ‘Kamu’ dendiğinde hemen devlet 
gelir aklımıza; devlet idaresi, organları, kuruluşları, görevlileri ya 
da etkinlikleri gibi şeyleri, devlete ait ya da devlet kontrolünde 
yürütülen resmi bir alanı kastederiz. Hâlbuki Habermas’ın dediği 
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gibi, kamusal alan her şeyden önce toplumsal yaşamımızda kamu-
oyunun içinde oluştuğu alandır.” diyerek açıklar.

Burada “kamusal”lık kavramını da yine Özbek “... eğer bugün 
devlet etkinlikleri ve makamlarına ‘kamu-sal’ sıfatı ekleniyorsa, bu, 
modern devletin ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesine bağlanmışlık gereğini 
ve 19.yüzyılın ortalarından itibaren toplumsal mücadeleler sonucu 
kazanılan politik ve sosyo-ekonomik haklara binaen devlet erkinin 
halkın yararına (kamu yararına) üstlendiği toplumsal görevleri 
olduğunu kastetmek ya da bundan bir meşruluk ummak içindir, başka 
bir şey için değil... şeklinde tanımlamaktadır. 

A. Kluge kamusal alanı “politikanın kabı” şeklinde tanımlar, 
(Yükselbaba, 2008) Buradan hareketle kamusal alanı; farklılıkların 
bir araya gelmesiyle oluşan kentlerde “karşıtlıkların”, “benzeme-
yenlerin”  buluştuğu ve “ortak”lık yaşadığı buluşma, karşılaşma ve 
bir anlamda bütünleşme mekânları olarak tanımlamak mümkün-
dür. 

Kendi içinde belirsizliklere sahip olan kamu kavramı, 
Habermas’ın bu alanda vazgeçilemez bir kaynak olarak ortaya koy-
duğu eserinde aydınlanmanın sonuçlarının elde edildiği 19.yy’da 
kamusal alandaki özgürlük ortamından bahsetmektedir ve kamu-
sal alanı da iki ayrı yaşam alanı tanımlamaktadır (Habermas,1980). 
Habermas’ın kamusal alanı her türlü çıkardan arınmış, devlet oto-
ritesinin baskısı ve buyruklarından, sermaye egemenliğinden ba-
ğımsız bir alan tanımlamaktadır. Bu noktada, kamusal alan top-
lumsal iletişim açısından kilit konumda yer almaktadır. Bu kavramı 
bugün değerlendirdiğimizde, bu görüşün oldukça önemli ama bir o 
kadar da ütopik bir görüş olduğunu söylemek mümkündür.

Kamusal alan teorik olarak yurttaşların/insanların özgürce 
kamusal meseleleri tartıştıkları ve kamuoyunu şekillendirdikleri 
alandır. Kamuoyunun içinde oluştuğu alan olarak kamusal alan, 
tarihsel olarak farklı doktrinlerden ve toplumsal şartlardan etki-
lenmiştir. Türkiye’de kamusal alan ana hatlarıyla iki şekilde geliş-
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miştir. Bir yanda genellikle resmi düzeyde “devlete ait alan” olarak 
tarif edilen bireysel ve grupsal tercihlerin ve yaşam tercihlerinden 
izole edilmeye çalışıldığı bir kamusal alan, diğer tarafta ise evrensel 
anlamıyla ve özgürlüklerin genişletilmesi bağlamında tarif edilen 
bir kamusal alan mevcuttur (Demir, Ş&Sesli M. /Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi. 1, (2007): 273-292).

Habermas’dan Arendt’e farklı bakış açılarıyla ele alınan ve 
tanımlanan “kamusal alan” kavramı bir hukuk terimi olmamakla 
birlikte “kamu” sözcüğünden hareketle devlet ile eşleştirilmekten 
zaman zaman kurtulamamıştır. Aslında bir siyaset felsefesi kavra-
mıdır. Kimi zaman devlet kimi zaman ise toplumla eşleştirilerek ta-
nımlanmaya çalışılan bu kavram özünde “sivil topluma ait olan” bir 
alandır. Ve herhangi bir ön koşula bağlı olmaksızın ortak yaşam, 
eylem alanı olarak toplumu kucaklayabilen bir fiziki mekâna kar-
şılık gelmektedir. Kamusal alan, bu kez politik anlamının yanında 
fizik mekân kurgusuna ait dinamiklerle de gündeme gelir. Kamu-
sal alan bu yönüyle; mekâna kattığı anlam, değer ve bu doğrultuda 
toplumsal yapıya etkileri açısından “etkileyen” ve aynı zamanda 
“etkilenen” olarak kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biridir. 

 Habermas’ın da dediği gibi “toplumsal yaşamda kamuoyunun 
içinde oluştuğu alan”dır.  Yunan agorasından itibaren zaman za-
man devlet kavramıyla birlikte ideolojik bir sarmalda ele alınan 
bu tanım Erdoğan’a (2000) göre “aktif yurttaş”ın özgür katılımı-
na olanak sağlayan mekân olarak da tanımlanabilir. Habermas’a 
göre kamusal alan, sivil toplumun içinden çıkan özgül bir alandır. 
“Calhoun’da kamusal alanı, politik kavgaların çözümlenmesini 
amaçlayan etkili bir rasyonel-eleştirel söylemin gelişimini sağlaya-
cak kültürel ve toplumsal örgütlenme alanı olarak tanımlamakta-
dır.” (aktaran M. Özbek ss. 27-28). Burada kamusal ve toplumsal 
kavramlarının arasındaki farka dikkat çekilmektedir ki; bunlardan 
ilki demokratik politikanın temeli ve vazgeçilemez bir ön koşulu di-
ğeri ise modern toplumlarda mahremiyetin ve mülkiyet ilişkilerinin 
özel alanlarına temel yapılar olarak aile ve ekonomiye işaret etme-
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si olarak tanımlanabilir (Hansen 1993, s. 197 aktaran M.Özbek).  
Özetle toplumsal özgürlük ve şeffaf katılımın sağlanabileceği 
özgür mekânsal organizasyon aracı olarak tanımlanabilecek olan 
kamusal alan kavramı; sivil toplumun yaşayabileceği, gelişebileceği 
ve karşılıklı etkileşime geçebileceği, sivil özgürlüklerin devlet dışı 
bir özgürlük alanında başkalarının özgürlüklerini ve haklarını kı-
sıtlamadan yürütülebileceği ortak alana karşılık gelmektedir. 

Buraya kadar özetlenen tanımlar ve bakış açılarının ana ekse-
ninde “kamusal alan”  kavramı, siyaset, kentsel siyaset ve siyaset 
felsefesi gibi konular vardır. Kentlerin bir bakıma siyaset alanı 
olarak tanımlanan kamusal alan kavramı bu yönüyle “temsiliyet” 
ve “katılım” için kurgulanan mekânsal araçlar olarak ele alınabilir. 
Bu alanlar demokrasi açısından önemli birer kentsel arayüz olarak 
değerlendirilebileceği gibi, illa uzlaşmanın değil farklılıkların da 
izlenebileceği ve belki de en önemlisi “kabul edilebileceği” alanlar 
olarak değerlendirilebilir. Ancak kamusal mekânları, işlevleri ve ta-
şıması gerektiği nitelikleri açısından ele aldığımızda şu saptamaları 
yapmak yerinde olacaktır. Öncelikle her kamusal alan, içinde yer 
aldığı kent, mahalle, lokasyon, coğrafya, toplumsal yapı vb. pek çok 
farklı bileşenin etkisiyle farklı niteliklere ve işlevlere sahiptir. Benn 
ve Gaus (1983) “ideal kamusal alan” için tanımladıkları bu ölçütleri 
erişebilirlik, aktörler ve fayda başlıkları altında tanımlamaktadır. 

Erişebilirlik ölçütü, mekânın, içerdiği kaynak, bilgi ve etkin-
liklerin herkes tarafından sürekli erişilebilir olmasını bir başka de-
yişle herkese açık olmasını ifade eder. 

Aktörler ölçütü, bu alanlar devlet ya da özel kesim tarafından 
üretilmiş olabilir ancak bu alanlar toplumun tümü tarafından hiç-
bir öncelik, ayrıcalık ve karşılık gerektirmeden kullanılabilir. 

Fayda ölçütü, ise bütün kullanıcılar yani tüm toplum için fay-
da sağlaması anlamına gelmektedir. 

Yukarıda tanımlanan 3 temel ölçüt ekseninde değerlendirilebi-
lecek olan kamusal alanlar içinde yer aldıkları kentsel mekânla iliş-
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kileri bağlamında farklı misyonlar üstlenebilirler. Bu açıdan yakla-
şıldığında kamusal alanların yer aldıkları kente katkıları açısından 
şu başlıklar altında değerlendirmek mümkündür:

İletişim ve buluşma noktalarıdır; toplumun her katmanı ve 
kentin bütün kullanıcıları için vazgeçilemez bir buluşma, birleşme, 
etkileşim alanlarıdır.

Fonksiyonlar arası dolaşım alanlarıdır; kentin farklı alt 
bölgeleri ve fonksiyonları arasında dolaşım mekânı oluştururlar.

Ekolojik denge sağlayıcı alanlardır; sahip oldukları boşluk-
lar, yeşil doku, su ve peyzaj ögeleriyle mikro klima için denge sağla-
yıcı bir faktör oluştururlar.

Kentsel simge noktalarıdır; bazen sadece mekânın kendisi, 
formu, kimliği bazen de üzerinde yer alan yapı ve/veya plastik öge-
lerle kent için bir simge niteliğindedirler.

Kent sağlığı ve yaşam kalitesi adına kente yarar sağlar-
lar; gerek sahip olduğu yeşil doku gerekse sunduğu dinlenme ve 
boş vakit geçirme adına toplumsal ve kent sağlığı adına olumlu kat-
kılarının yanı sıra kentin yaşam kalitesi değerlerine de yükselten 
alanlardır.

Kent estetiğine olumlu katkı sağlar; gerek kendi form ve 
kullanılış biçimleri gerek üzerlerinde yer alan yapılarla (köprü, çeş-
me, kent mobilyası, çeşitli plastik ögeler vb.) kentlerin estetiğine 
ve kentin görsel kimliğine son derece olumlu katkıda bulunan ve 
kentte yönlenmeyi sağlayan alanlardır. 

Yüzyıllar boyu farklı eksenlerde toplum yaşamının bir parçası 
olan ve hala üzerine gerçekleştirilen tartışmalarda çoğu kez netlik 
taşımayan ve 20. yüzyılda evrilerek yeni bir boyut kazanan kamu-
sal alan kavramı günümüz “ağ toplumu” ile yeni bir boyut kazan-
mıştır. İnternet tabanlı olan ve yüz yüze ilişkiler yerine sosyal ağlar 
üzerinden iletişim kuran bir toplumsal yapı ile karşılaşılan bu dö-
nem kamusal alan kavramının da yeni bir eksene oturtulduğu bir 
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döneme karşılık gelmektedir. Bu sistem aynı zamanda “bütüncül 
toplumsal yapının” yerini “bireysel bir yaşama” bırakması anlamını 
da taşımaktadır. Bu da kamusal alanı risk altına sokan bir anlamda 
zayıflatan bir oluşumdur. 

Ağ toplumunun niteliklerini, Castells’in sözleriyle özetleyecek 
olursak, “…ağlar toplumlarımızın yeni sosyal morfolojisini oluşturur; 
ağlar oluşturma mantığının yayılması da üretim, deneyim, iktidar ve 
kültür süreçleriyle işleyişi, sonuçları ciddi biçimde değiştirir. …sosyal 
morfolojinin sosyal eyleme üstün olmasının damgasını vurduğu bir top-
lumdur bu” (Castells, 2005, s. 621 aktaran: O. Çalışkan ). Bu süreç 
içinde mekân kavramından beklenti de en az mekânsal kurgunun 
değişen dinamikleri kadar farklılaşmıştır. 

Bir bakıma; ağ toplumu her ne kadar birbirine bağlı sayısız bi-
rim ve kişilerden oluşsa da, her ağ merkezi bir bölünmüş ve etki 
derecesi kırılmış gücü temsil etmektedir. Her ayrışma kamusal ala-
nın aleyhine işlemekte ve bu durumu gün geçtikçe kuvvetlendiren 
yeni medya araçları da bölünmüşlüğün en önemli aracı olarak öne 
çıkmaktadır. 

Yeni dinamikler karşısında değişen ve dönüşen kent ve toplum 
yaşamı bağlamında ve bugün kamusal alan kavramının aldığı ya da 
yüklendiği yeni yaklaşımlar çerçevesinde üç farklı kamusal alan tü-
ründen söz etmek mümkündür.

1-Açık Kamusal Alanlar: Bir kentin özel mülkiyet dışında kalan 
ve özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının dışında topluma doğru-
dan ve/veya dolaylı fayda sağlayan bütün alanlar olarak tanımlana-
bilir. Cadde, sokak, meydan, kaldırım, park, çocuk oyun alanı, kıyı, 
kumsal, refüj vb. Bu tür açık alanlar kullanıcılar açısından birinci 
derece de erişilebilirlik ve kullanım rahatlığı olan alanlar olarak ta-
nımlanabilir. Bu alanlar için çoğu kez herhangi bir zaman, kullanım 
vb. kısıtı söz konusu değildir. Örneğin bir caddeyi kullanmak için 
bir güvenlik noktasından geçilmesi ya da kimlik ibraz edilmesi söz 
konusu değildir. 
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2-Kapalı Kamusal Alanlar: Kamunun kamu yararı adına hizmet 
vermekte olduğu ve yine dileyen herkese açık kamusal alanlardır. 
Hastane, sağlık ocağı, resmi kurumlar, ibadet yerleri, otobüs termi-
nalleri, istasyonlar, hava alanları, belediye binaları vb.

3-Yarı Kamusal Alanlar: Kamu dışında özel mülkiyet sahiplili-
ğinde olan ancak kamunun kullanımına açık olan kar amaçlı kurum 
ve kuruluşlar olmakla birlikte işlevleriyle kamuya hizmet sunan 
alanlardır. Özel hastanenler, okullar, alışveriş merkezleri, sinema-
lar, kültür merkezleri, eğlence alanları, ofis, site vb. 

2. Kentlerde Ortak Yaşam Alanları: Kamusal Alan Kavramı 
ve Dönüşümü

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, pek çok dildeki karşılığı ile 
“umuma”, “kamuya” açık alan olarak tanımlanan kamusal alanlar 
hem kapsam hem anlam hem de tasarım olarak değişim yaşayan bir 
kavramdır. 19. yüzyıl sonrası dönüşen kentler hemen her alanda 
farklılaşırken Avrupa kentlerindeki kamusal mekânlar da dönü-
şüm sürecine girmiş ve bu bağlamda tasarım alanının olduğu ka-
dar sosyal bilimlerin de inceleme konusu haline gelmiştir. Özellikle 
Avrupa kentlerindeki sokaklar, kent meydanları gibi geleneksel 
olarak kamuya açık mekânların kullanımının düşüş gösterdiği 70’li 
yıllar “kamusal alanın” (yeniden) icadını beraberinde getirir. Bu dü-
şüşe Avrupa’da kenti yeniden ele alma biçimleri eklenir. Kentlilik 
kavramını, kamunun kullandığı mekânlardan yola çıkarak yeniden 
inşa etmek amacındaki kültüre dayalı şehirciliğin ortaya çıkması, 
kentin yeniden ele alışına damgasını vurur.

Özellikle Batı örneklerinde izlenen kent meydanları üstlendik-
leri rol bağlamında kentlerin kimliklerinde baskın bir role sahiptir. 
Turizmin sinerjisiyle ünlenen bu meydanlar için haksızlık edilme-
mesi gereken nokta kentin daimi kullanıcıları için de vazgeçilemez 
kamusal alanlar olarak karşımıza çıkıyor olmalarıdır. 

Örneğin, 12. 18. ve 19. yüzyılın nadide yapılarıyla çevrili 
olan ve Napolyon’un deyimiyle “Avrupa’nın resim odası” olarak 
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tanımlanan San Marco Meydanı kent, coğrafya, tarihin elele ver-
diği simge kamusal alanlardan biri olarak tüm dünyaya mal olmuş 
bir alandır.  Krasnaya Ploshchad, (Kızıl Meydan-Güzel Meydan ), 
Trafalgar Meydanı, Concorde Meydanı, Potsdam Meydanı aynı di-
namikleri taşıyan ve ünleri ulusal sınırların ötesine taşmış kamu-
sal alanlardır. Bilinmektedir ki; bu dünyaca ünlü kamusal alanların 
yanı sıra kentin ve kullanıcısının nefes aldığı, birbiriyle buluştu-
ğu ve pek çok farklı kamusal alan Batı kentlerinin önemli kimlik 
ögeleri olarak kenti ve yaşayanını çevreler. Şüphesiz ki burada söz 
konusu olan kamusal alanlar sadece meydanlar değildir. Sokaklar, 
sürpriz mekânlar, meydancıklar, kıyı mekânları, parklar, bahçeler 
vb. kentin buluştuğu kamusal alanları olarak kenti bezemektedir-
ler. 

Kamusal alanlar kimi kez toplumsal yaşamın odak noktası, 
kimi kez kentlerin enerjilerini yaratan, kimi kez de kentsel kimli-
ğin enerjisini mekânda toplayan alanlardır. Hem bu özellikleri taşı-
yan hem de yeni dünya düzenine ve toplum yapısına ayak uyduran 
meydanlar bunun en güzel örnekleridir. 

Meydanları çevreleyen yapılar, fonksiyonlar kadar kentsel ta-
sarımın, kent mobilyalarının ve farklı ögelerin şekillendirdiği bu 
kamusal mekânlar kimi zaman Times Meydanı’nda olduğu gibi 
kentlerin simgesi haline gelmektedir. 

20. yüzyıl boyunca devam eden ulus-devlet politikaları bağla-
mında süren korumacı eğilimlerin yerini bıraktığı ve giderek 80’li 
yılların getirdiği neo-liberal politikalar ve bu yapılanmanın şekil-
lendirdiği kentsel mekân organizasyonlarıyla yeniden şekillenen 
kent formu ve fonksiyon alanları sermayenin ezici belirleyiciliği 
ile şekillenmeye başlamıştır. Bilindiği gibi,  ulus-devlet kavramının 
küreselleşme dinamikleriyle birlikte anlam değiştirdiği ve giderek 
sınırlarının anlamının yeniden kodlandığı kentler sahip oldukları 
kimlik ve vizyonlar bağlamında “yarışmacı” ve ulus-devlet için be-
lirleyici bir misyon üstlenmeye başlamışlardır. Yeni dünya düzeni 
ile birlikte değişen kentler için en temel hedef ve başka bir bakış 
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açısıyla da var olabilmek adına en temel girişim büyük sermayeyi ve 
ağırlıkla da uluslararası sermayeyi kente çekmek olmuştur.  Ulus-
lararası arenada öne çıkan küresel kentler bir anlamda dünya kenti 
olabilmenin adeta vazgeçilemez bir ön koşulu olarak bu hedef çer-
çevesinde örgütlenmeye, planlanmaya, geliştirilmeye, büyümeye 
ve yönetilmeye çalışılmaktadır (Bilsel,C.,2006).

3. Türkiye’de Kamusal Alan Deneyimleri

Türkiye’de kamusal alana karşılık olarak devlet ve devletin 
temsil edildiği, kamu hizmetinin sürdürüldüğü alanlar ilk olarak 
akla gelen kavram ve karşılıklardır. Bir diğer deyişle kamusal eşittir 
devlete ait olarak kabul görmüştür. Burada kamusal alanın kurucu 
üyesi, kontrol edeni, yöneteni ve sorumlu olanıdır. Kamusal alana 
katılmayı da denetleyen yine devlet olarak karşımıza çıkar.  Kamu-
salın devlete ait oluşu bu alana müdahaleyi de zorlaştırırken, çoğu 
kez sessiz kalış ya da kabulleniş süreci olarak tanımlanabilecek 
olan müdahil olma halini de açıklamaktadır. Uğur Tanyeli bu 
süreci Taksim Meydanı üzerinden yaptığı değerlendirmede şöyle 
tanımlamaktadır. 

“…Taksim Meydanı ve devamında Henri Prost’un tasarladığı 
Gezi Parkı’ndan örnek vermek gerekirse; söz konusu alanda tasar-
lanan park, zaman içerisinde “aşındırılmıştır”, önce Taksim Beledi-
ye Gazinosu, ardından Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü sonra Hil-
ton Oteli ve daha sonra Sheraton Oteli (bugünkü Inter Continental 
Taksim Oteli), Taksim Belediye Dükkânları ve Evlendirme Dairesi, 
Hyatt Otel gibi yapılar ardı ardına kamusal alanı parçalayan, bü-
tünlüğü ve misyonunu bozan ve zayıflatan yapılar olmuşlardır. Bu 
yapılar, yerini aldıkları bir önceki yapıdan daha iri kütleler olarak 
ve birbirlerinin yerinde konumlanarak parkı kemirip dururlar. Her 
geçen gün parkta yeni inşaatlar yapılmakta, geçici olan strüktürler 
sürekliye dönüşmekte ve alan kamusal mekân statüsünü ve amacı-
nı giderek yitirmektedir.  Sonrasındaki gelişmeler ise malum. Bu-
gün Taksim Meydanı, estetik, simgesel değerler ve yaşam kalitesi 
açılarından ideal bir kamusal alan ya da kentsel siyasetin yoğrul-
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duğu, yaşam bulduğu bir kamusal mekân olarak tanımlanabilir mi?   

Bu meydanın giderek erimesine neden olan kapalı ya da yarı 
kamusal alanlarla dolması ya da dolacak olması burada kamusal 
alanın açık kamusal alan olarak kullanımının önemi bir kez daha 
vurgulamaz mı? Ayrıca kentin en önemli ve simgesel meydanların-
dan biri olan Taksim’in bir kamusal alan olarak sahip olduğu ölçüt-
leri ve tasarım kriterlerini sıralayacak olsak, nasıl doldurabiliriz bu 
başlığın altını? Ya da İstanbul’un en önemli meydanlarından biri 
olarak içimize siner mi?  (Fotoğraf 1) Taksim Meydanı mekânın po-
litik anlamının yanında tasarım gücünün de yok oluşuna belki de 
verilebilecek en iyi örnek olarak kabul edilebilir. 

Fotoğraf 1: Taksim Meydanı (Mart, 2017 )

Buradaki risk, toplumun özgürlük alanlarının giderek kent 
yönetimlerinin özgürlük alanına dönüşmesi olarak tanımlanabilir 
(Kalfa,2008). Her değişen yönetimle birlikte değişen tasarım il-
keleri ya da salt rant odaklı kabuller ve projeler giderek kamusal 
alanın var olma amacının “insan” olduğunu neredeyse unutan bir 
süreç içine girmektedir. 

İstanbul’un en yoğun kullanılan ve gerek simgesel olarak ge-
rekse fonksiyonel olarak en öne çıkan kamusal alan örneklerini ir-
delediğimizde karşımıza çıkan tablo aynıdır. 

“Günümüzde kitle iletişim araçlarının özel alana girmesiyle 
birlikte kamusal alanın artık her yerde olduğu söylenebilir. Ancak, 
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bu durumda kamusal alan ile özel alan arasındaki sınır belirsizleş-
mektedir. Böylece bir eylem alanı olarak kamusal alan tümüyle or-
tadan kalkmakta, kitle iletişim araçlarıyla bir kitle kültürü yaratıl-
makta ve yaygınlaştırılmaktadır. Özellikle yeni medya ve toplumsal 
dönüşüm sonucu eylemsizleşmiş toplum bireylerinin toplumun 
bütününe ve kamusal alana karşı ilgileri giderek yok olmaktadır. 
Toplumun iletişim içinde bulunduğu ve böylelikle farklı bireylerin 
farklı şekillerde bir araya geldiği, tanıştığı, buluştuğu ve farklılık ya 
da benzerliklerini yüz yüze kavradığı kamusal alanın varlığı artık 
neredeyse kalmamıştır. Bu interaktif ve sinerjik mekân ve işleyişin 
yerini bugün ironik bir biçimde “kamuoyu” olarak adlandırılan kit-
le görüşü almış bulunmaktadır. Bir yandan toplumlar homojen kit-
lelere dönüşürken, öte yandan, toplum ekonomik gelir düzeyleri ya 
da kültürel kimlikler temelinde ayrışmaktadır. Birbirinden ayrışan 
topluluklar bu topluluğa dâhil olmayanların girmesinin olanaklı 
olmadığı kendi özel alanlarını oluşturmaktadırlar. Böylece, tüm 
bireylerin ortak olarak paylaşması beklenen kamusal alan giderek 
parçalanmakta ve ortadan kalkmaktadır.” (Bilsel ,2006)  Bu durum 
içinde bulunulan süreç itibariyle pek çok sorunla başa çıkmakta 
olan kentli yaşamı ve yaşam kalitesi için ciddi bir tehlikedir. Sonuç-
ta,  mekânın ve dolayısıyla kentin tercih edilirliğini azaltan bu olgu 
sosyal sorunların tırmanmasının yanında bu sürecin tetiklediği bir 
dizi sorunu da beraberinde getirmektedir. Kamusal alanların gide-
rek yok oluşu kentlerin kimlikleri adına tehdit edici bir tekdüzelik 
getirirken, bireyi monotonlaştıran ve birbirinden kopardıkça bir 
diğerine tahammülü de neredeyse imkânsız kılan bir süreci de ya-
pılandırmış olmaktadır. 

Yeni dünya düzeninin yavaş yavaş marjinal bir konuma ittiği 
kamusal alanlarının giderek mekânsal kurgularının önemsenme-
mesi, kapsamlı bir planlama kurgusu içinde ele alınmıyor olması, 
tasarım adına sıradanlaşması, bilimsel ilkelerden kopuk alanlar 
olarak ve kentin içinde tesadüfi konumlanmaları bu erime süre-
cini hızlandırmaktadır. Giderek önemini yitiren, anlamsızlaşan, 
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heyecan vermeyen, tercih edilmeyen ve sonuçta hatırlanmayan ka-
musal alan kullanımı bu bağlamdan kopuk bireylerin yaşamlarına 
devam etmelerini gerçeğini gündeme getirmektedir. Bireyselleşmiş 
ve ortak yaşamın cazibesini ve çarpan etki değerini unutmuş birey-
lerin ya da bu gerçekliğin dışına doğmuş olan kuşakların da böylesi 
alanları üretmek ya da koruma adına da çaba harcamadığı da iz-
lenen bir diğer tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.  Erişebilirlik, 
planlama ve tasarım adına zayıflıklar ve ilkellikler taşıyan kamusal 
alanların ise sıkıştığı sanal enginliklerin içinde hapsolan bireyi cez-
betme kabiliyeti son derece zayıftır.

Bu tanımlamalara örnek olarak Taksim Meydanı’nın yanı 
sıra Yenikapı, Eminönü ve Beşiktaş Meydanları üzerinden de 
değerlendirmeler yapılabilir. 

Yenikapı Meydanı: Yenikapı, Marmaray ve metro inşaatları 
için 2004 yılında bölgede başlayan kazılarla İstanbul tarihini 8.500 
yıl geriye götürecek kadar önemli sonuçları beraberinde getiren 
bir alandır.  Eski İstanbullulara ait ayak izleri, bir köy yerleşimi ve 
neolitik dönem mezarları, Theodosius liman alanı ve beraberinde 
37 batık Yenikapı alanından çıkarılmıştır. Arkeolojik buluntular 
dünyada büyük yankı uyandırmış, 35 binden fazla eser  bölgede 
gerçekleşen kazılarla İstanbul’un tarihine yeni ve eşsiz bir hazine 
eklemiştir. İşte Yenikapı metro çıkışları ve Marmaray bağlantıla-
rı ile İstanbul için önemli bir destinasyon noktasına karşılık gelen 
alan böylesi bir öneme sahiptir. Burada kullanıma açılan kamusal 
mekân ise günümüz kullanımı itibariyle otopark ve yaya sirkülas-
yon alanlarının dışında hiçbir destekleyici tasarım ögesi, eleman, 
yönlendirici, buluşturucu vb. faktörü barındırmayan bir “boşluk” 
şeklinde hizmet vermeye devam etmektedir. Kimliksiz, kullanıcısı-
nı kavramayan,  toplumsal bir kaynaşma noktasından çok üzerin-
den akan bir yaya trafiği için bir sert zemin olmaktan öteye gide-
meyen bir alan olarak tanımlanabilir. Kente kazandırılmış genç bir 
kamusal alan  olarak İstanbul’un tarihine tanıklık yapmış olan bu 
alan, ne yazıktır ki  gerek nicelik gerekse nitelik olarak sahip olduğu 
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potansiyeli değerlendiremeyen ve kullanıcısına hiçbir ipucu verme-
yen kamusal alanlardan biridir. (Fotoğraf  2)

Fotoğraf 2: Yenikapı (Mart, 2017)

Eminönü Meydanı: Eminönü meydanı ise, üzerinde taşıdığı 
yoğun yaya trafiğinden kaynaklanan kaosu bir düzenleme, yönlen-
dirme çabasına girmeden taşımaktadır. Kentin bu eşsiz noktasında 
konumlanmaktan gelen potansiyelini son derece sıradan, özensiz 
ve gelişigüzel bir şekilde yaşayan meydan, farklı ulaşım modlarının 
buluştuğu bir aktarma noktasıdır. Bir transfer noktası olarak üze-
rinden geçilen bir “kavşak” olarak Eminönü Meydanı’nın sahip ol-
duğu, tarihi, mimari ve işlevsel değerler meydanın taşıdığı trafiğin 
içinde neredeyse tamamen ezilmektedir. (Fotoğraf 3)

Fotoğraf 3: Eminönü Meydanı (Mart, 2017) 

Beşiktaş Kıyı Bandı: Beşiktaş kıyı bandı ise, yine özellik-
le doğal potansiyelleri adına Boğaziçi’nin başladığı noktada eşsiz 
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bir konuma ve görsel etkiye sahipken aynı şekilde karmaşanın ve 
özensizliğin hâkim olduğu bir meydan ve kıyı bandı şeklinde hiz-
met vermektedir. Bu kez kapalı ve yarı kamusal mekânlarla çev-
rilmiş olan bir örnek olarak Beşiktaş için devamlılığı olan yaya 
akslarından dahi söz etmek mümkün olmamaktadır. Her ne kadar 
“yarı kamusal” ve /veya “kapalı kamusal alanlar” gibi tanımlama-
larla kamusal alan kavramının açısı genişletilmeye çalışılsa da söz 
konusu alanlara erişilebilirliğin sağlanamaması bu ayrımlar üzerin-
de durulması en azından kamusal alan kavramını bu bağlamda ele 
alınması için önemli bir gösterge teşkil etmektedir. (Fotoğraf 4)

Fotoğraf 4: Beşiktaş Kıyı Bandı (Mart, 2017)

Yukarıda sözü edilen sermaye eksenli gelişimin izleri ve so-
nuçları pek çok kentte kendini göstermektedir. Bu süreç planlı 
ve bütüncül gelişim ilkelerinin yerini parçacıl ve proje odaklı “bü-
yük projeler”  eksenli gelişime bıraktığı dönemi takiben daha da 
artmış; bütüncül dengeli, gelişim yerini anlık ve hızlı çözümlere 
bırakırken kamusal alanlar neredeyse bu süreçte en çok zarar 
gören ve unutulan alanlar haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm gir-
dabıyla birlikte de adeta şahlanan bu süreç karşısında; parçalanan 
ve pazarlama stratejileri bağlamında her türlü şehircilik ilkesini 
geride bırakarak yayılan, büyüyen, yükselen kentler, yeni bir kent-
sel mekân organizasyonu ile karşı karşıya kalmaktadır. Neo-libe-
ral politikalarla birlikte ranta dayalı olarak şekillenen bu gelişim 
stratejisi içinde kamusal alanların tasarlanması, örgütlenmesi ve 
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yönetilmesi neredeyse tamamen unutulan bir faktör olmuştur. Pek 
çok farklı kademede ki kentte izlenen bu sürecin büyük kentlerde-
ki yansımaları ise oldukça ağırdır. Bireyi kendi sınırları içinde bi-
reyselleşerek ve yalnızlaşarak yaşamaya iten günümüz çağının en 
önemli gereksinmelerden biri de kentsel kamusal alanların bilim-
sel gereklilikleri yerine getiren özenle planlanması, tasarlanması ve 
uygulanması ardından da bakım ve sürekliliğinin sağlanması gü-
venliğinin sürdürülebilmesi olarak tanımlanabilir. Bilgi toplumu-
nun sınırsız sanal dünyasını kullanan günümüz insanı buna karşın 
ironik bir hareketsizlik içindedir. Öyle ki bir yanda gelişen tekno-
loji ve bilim dünyası insan ömrünü uzatırken diğer yanda pek çok 
farklı riskin tehdidi altında yaşanan sağlık sorunlarının oranı da 
giderek artmaktadır. Bu nedenledir ki özellikle büyükşehirlerde ya-
şayan nüfusun başta olmak üzere toplumun yaşam kalitesini art-
tırmada son derece önemli bir faktör olarak kamusal alanların top-
lumun tümünü kapsayacak şekilde kamusal otoriteler tarafından 
herkese açık olarak tasarlanmış, erişebilir ve herkesçe kullanılabilir 
şekilde planlanması gerekmektedir. Kamusal alanlar yoluyla elde 
edilecek olan sinerji çok kültürlü, çok sınıflı ve heterojen toplum 
yapısını destekleyeceği gibi üstleneceği bilgilendirici ve eğitici rolle 
de toplumsal yapılanmanın gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Sonuç

Kamusal alanlar, toplumun yeniden üretilmesi ve gelişimi adı-
na bireysel varoluşun ve ahengin,  toplumsal varoluş ve ahenkle 
aykırılıklar ortak paydasında buluşması adına en vazgeçilemez si-
nerji alanlarından birisidir. Ve bu alana karşılık gelecek başka hiç-
bir fonksiyon alanı ya da mekânsal tanımlama söz konusu değildir. 
Bunun dışında kullanılabilecek alanların hepsinde belli ortaklıkla-
ra ya da aynılıklara ait olma gerekliliği vardır ki bu da kamusal alan 
kavramını özgün ve gerekli kılan başat faktördür. 

Günümüz kentsel yapılanma dinamikleri çerçevesinde, 
Habermas’ın henüz demokrasinin bugünkü bağlamında kurumsal-
laşmadığı bir dönemde yapmış olduğu kamusal alan kavramından 
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söz etmek pek mümkün değildir. Bugün özel ve kamusal alan kav-
ramlarını ayıran net çizgilerin olmaması, farklılaşan anlamları ve 
bağlamlarıyla oluşan ve adeta çoklu tanımlara sahip olan kamusal 
alan-mekân kavramlarının bulunması bakış açısının değişmesine 
neden olmaktadır. 

Ülkemiz gerçekliğinde kamusal alan artık bürokrasiye ve devlet 
iradesine yönelik müdahalelerde bulunmak için yeterince kuvvetli 
kanallara sahip değildir. Bu alan, mekânsal organizasyon anlamın-
da da söz konusu işlevi devam ettirebilecek dinamizm ve ilişkiler-
den kopuktur. Devletin sınırlanması, devlete ilişkin işlevlerin özel-
leştirilmesi kamusal alanın değil kamusal alanı kendi çıkar alanı 
kılmaya çalışan sermaye gruplarının ve gayrimenkul sahiplerinin 
yönlendiriciliği altında ve söz konusu grupların lehine işlemekte-
dir. Burada yerini  “kamu” yerine farklı otoritelere bırakan işleyiş ve 
demokratikleşme süreçleri doğrultusunda gelişen “katılım” ve “yö-
netişim” in gelişeceği “kamusal mekân”ın neresi olduğu muğlak-
tır.  Habermas’ın “müzakereci toplum” ana ekseninde tanımladığı 
kamusal alan karşısında bugünkü kamusal alanı tarif edebileceği-
miz toplumsal veriler nelerdir diye baktığımızda iki temel belirle-
yici olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki tüketici toplum kimliği, 
ikincisi ise ağ toplumu olarak teknoloji, bilgi ve enformasyon adı-
na toplumun taşıdığı kodlardır. Bir anlamda “dijital bir ekosistem” 
içinde yaşayan toplumun hemen her şeyden olduğu gibi “kamu” 
ve “kamusal” dan da beklentisi farklılaşmaktadır. Neredeyse bütü-
nüyle sanal ortama taşınan bilişim ve enformasyon ağı tamamen 
farklı bir mekân önceliği ve kurgusunu da beraberinde taşımıştır. 
Ağların diplomasisi olarak da tanımlanan bu süreç insanı pek çok 
alandan çeken bir anlamda kamusal mekândan koparan bir sonucu 
da doğurmaktadır. Yükselbaba’nın da belirttiği gibi Habermas’ın, 
“anlama, konuşma ve yeterlilik” kapasiteleriyle tanımlanmış olan 
bireylerin arasında geçen müzakereci bir paylaşıma dayandırarak 
tanımladığı kamusal alan kavramını ve işlevini bugün söz konusu 
kısıtlar bağlamında tanımlamak ve işlerliğini daha da doğrusu et-
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kinliğini tarif etmek pek de mümkün değildir. Çünkü bugün, ör-
neğin kentsel dönüşüm süreçlerinin toplumsal-sosyal boyutları 
üzerindeki etkileri hakkında bilgisi-fikri olmayan veya bu süreç 
karşısında kendi arsası için rant sağlayacak bir kişi, dinlediği uz-
manın görüşlerine ya körü körüne inanabilir ya da bireysel çıkarını 
kamu çıkarının üzerinde tutarak bu açıklamaları göz ardı edebilir 
ve durumu algılamak istemeyebilir ya da algılayamayabilir. Ya da 
bilgisi ve görüşleri doğrultusunda sosyal boyutları bütünüyle ihmal 
edilmiş bir “yeniden yapılaşma sürecini”, “yeniden inşa etme süre-
cini” olumlu ve doğru bulabilir.  Açıktır ki burada ortak yarara yani 
bir diğer deyişle “kamusal yarara ulaşma ile “anlama” arasında fark 
vardır. Burada toplumsal örüntü içinde “ötekileştirilmiş” ve dış-
lanmış gruplar da bir başka risk teşkil eden grup olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Engelliler, gençler, çocuklar, kadınlar vb. çoğulcu bir 
toplum modeli içinde olması gereken farklı grupların ortaklıklar 
yaşaması ilkelerinin ihmali toplumu birbirinden koparacak daha 
da doğrusu habersizleştirecektir. 

Oysa Habermas kamusal alanı, toplumun ortak yararını ve çı-
karını belirlemede, geliştirmede öncü rolü olan bir mekânsal kulla-
nım olarak tanımlar ve bu ortak çıkar adına üretilmiş olan düşünce, 
söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal et-
kinlik alanı olarak kabul eder. Bu tanım her türlü çıkardan arınmış, 
devlet otoritesinin baskısı ve buyruklarından, sermaye egemenli-
ğinden ve diğer baskı ve çıkar gruplarından bağımsız bir alan ta-
nımlar.   O halde bu farklılıkların buluştuğu mekân kentin ortak 
çıkarlarını geliştirmede ve bir diğer yanda da bireysel gelişim ve 
beslenme adına son derece önemlidir. Hiçbir ön şart aranmaksızın 
ya da bedel ödenmeksizin dâhil olunabilecek, üyesi olunabilecek, 
ya da en yalın haliyle yer alınabilecek bu alan kent için yaşamsal 
bir değere sahiptir. Ve bu bilinç ve kabullerle planlanmalı ve tasar-
lanmalıdır. 
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Giriş

Özellikle son yıllarda dünyada gerçekleşen kültürel, ekonomik 
ve sosyal gelişmeler sonucunda kamusal alanların tanımı ve 
kullanımı yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Kamusal alanlar kent 
içerisinde yaşayan insanların bir araya geldikleri, kent içerisinde 
buluştukları mekânlardır. Kamusal alanlar kentlerin ve toplumla-
rın yapılanmalarında, gelişim süreçlerinde de önemli rol oynamış-
lardır. Yüzyıllar boyunca meydanlar, kentler içerisindeki en önemli 
kamusal alanlar olmuşlardır. Meydanlar, birer kentsel mekân ol-
malarının yanı sıra, kendilerini çevreleyen yapıların ifade edilmesi 
açısından da önemli birer mimari elemandır. Meydanlar günümüze 
kadar iktidarlar ve onların ideolojilerinin değişimleriyle şekil de-
ğiştirmişlerdir.

 “Kamusal” kelimesi sözlük anlamı olarak, halkla ilgili ve dev-
lete ait olarak iki anlam taşımaktadır. Kamusal alanlar genel an-
lamda, toplum ve toplumu yönetenler arasında kalan alan olarak 
tanımlanır. 

Habermas’ta bu konudan bahsederken, kamusal alanın en be-
lirgin özelliği olarak devlet otoritesinden muaf olmasını ve toplu-
mun her kesiminden bireylerin kullanımına açık olmasını vurgular. 
Devlet otoritesi dışında biçimlenir ve kamu otoritesinden bağım-
sızdır. [1] 

Yine Habermas kamusal alandan iki anlamda bahseder; fizik-
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sel ve sembolik. Fiziksel anlamıyla kamusal alanlar caddeler, park-
lar ve meydanlarda oluşan şikâyetlerin, eleştirilerin ve isteklerin 
özgürce duyurulduğu alanlardır. Sembolik anlamıyla da kurumsal 
düşüncelerin oluştuğu ve basın özgürlüğünün vurgulandığı alan-
lardır. [2]

Kamusal alanların kalitesi (sokak, meydan vs.) şehirlerin kimlikle-
rinin oluşmasında önemli bir role sahiptir.

1. Kentsel Mekân

Kentlerde binalar arasında kalan tüm mekânlar dış mekân ya 
da kentsel toplumsal mekân olarak değerlendirilmektedir. Kentsel 
mekânlar insan eserinin “boşlukları sınırladığı” her yerde, yani ka-
palı ve açık mekânlarda, caddelerde, parklarda, bahçelerde sürmek-
tedir. [3]  Mimari mekânların, biçimsel oldukları kadar insan ya-
şamına ilişkin özellikleri de içermesi gerekmektedir. Bu mekânlar 
aynı zamanda kullanım kaliteleriyle var olmaktadır.

Madanipour kentsel mekânı, fiziksel ve herkes tarafından da 
erişilebilir olan bir yer; yabancıların ve yerlilerin çok az kısıtlama-
larla girebildikleri, kasabalar, şehirler ve kırsal mekânların içlerinde 
kalan mekânlar olarak tanımlar. [4]

Rob Krier kenti, kentin özelliklerine uygun, kentsel mekânı 
içeren ya da onunla birlikte yapılandırılan yerleşme olarak tanım-
lanır. Kentsel mekânı ise estetik olarak değerlendirilmezler ise tüm 
dış mekânların kentsel mekân olarak adlandırılabileceğini belirt-
miştir. [5]

Kentsel mekânlar kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilme-
lidir. Kullanıcıların rahatlık, dinlenme ve aktif/pasif katılım gibi 
başlıca ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmalıdır. 
Bu mekânlar aynı zamanda demokratik mekânlardır, kullanıcıla-
rın haklarını korumalı ve onların özgürce hareket edebilecekleri 
imkânları sağlamalıdır. Bütün bu özelliklerin yanında bu mekânlar 
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tüm kullanıcılar açısından zorluk oluşturmadan erişilebilir şekilde 
tasarlanmalıdırlar. [6]

1.1. Kentsel Mekân Olarak Meydanlar

Meydanlar tarih boyunca kent kullanıcılarının buluşma yeri, 
dinlenip soluklanabilecekleri, kentte yaşayan diğer insanlarla bir 
araya gelerek paylaşımlarda bulunabilecekleri mekânlar olmuşlar-
dır. Meydan, sadece günümüzde değil tarihin birçok döneminde de 
hep ön planda olan bir kavramdır. Meydan kelimesinin birçok dil-
de karşılı vardır, Yunanlılar “agora”, Romalılar “forum”, İtalyanlar 
“piazza”, İspanyollar “plaza”, Almanlar ise “platz” olarak tanımla-
maktadır.

Paul Zucker, meydanı kamusal(halka ait) arazide psikolojik bir 
park yeri diye tanımlarken, Schulz ise meydanı kentsel yapının en 
çarpıcı unsuru olarak tanımlar ve açıkça sınırlarının belirlenmiş, 
zihinde canlandırılması ve düşünülmesi en kolay kentsel mekân ol-
duğunu söyler. Vitruvius, meydanların tasarlanırken şehirde yaşa-
yan nüfus ile doğru orantılı olarak tasarlanması gerektiğini, ne kul-
lanışsız olacak kadar küçük ne de düşük nüfus sebebiyle içerisinde 
kaybolunacak kadar büyük olmaması gerektiğini söylemektedir.

Moughtin ise bölgesel olarak bir değerlendirme yapmış ve 
Akdeniz kentlerindeki meydan çokluğu ve işlevsel devamlılığını, 
insanların yaşayış biçimlerine, kültürüne ve estetik yargılarına 
bağlamıştır. Akdeniz kentlerinde hayat daha çok dış mekânda 
geçmektedir, buradan yola çıkarak ülkemizle ilgili bir değerlen-
dirme yapacak olursak, en küçük yerleşim yeri olan köylerde ha-
yat köy meydanlarında bulunan kahvelerde geçer ya da esnaflar 
dükkânlarının önüne koydukları bir sandalyede oturarak çevreyle 
ilişki kurarlar. Bu örnekler Moughtin’in tezini doğrular nitelikte-
dir. [7]

Meydanların insanı asıl çekmesinin nedeni insan faktörüdür. 
Alanı kullanan kişi sayısı ne kadar yüksek olursa diğer kullanıcılar 
için alanın çekiciliği o kadar artacaktır. Görsel kalitenin yüksek ol-
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ması ve yürüme, dinlenme gibi etkinlikler için uygun düzenlemeler 
de kentliler için mekânı çekici kılacak özelliklerdir.

Meydan Tipolojileri   

Meydanların şekilleriyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu ça-
lışmalardan en çok kabul görenlerden birisi Paul Zucker’in teorisi-
dir. Zucker meydanları beş başlıkta sıralamıştır. (Görsel 1) Bunlar;

• Mekanın kendi içinde tutulduğu   Kapalı Meydan

• Mekanın ana binaya yönetildiği   Baskın Meydan

• Mekanın bir merkez etrafında oluşturulduğu  
Çekirdeksel Meydan

• Mekanın sınırının net olmadığı   Amorf Meydan

•  Birleştirilmiş mekânsal birimlerden oluşan  Gruplandı-
rılmış Meydan 

  

Görsel 1: Meydan Tipolojileri, Zucker

Zucker’in öne sürdüğü meydanlar için ideal tip “... belli 
dönemlere veya mimari akımlara bağlı kalmadan, Helenistik ve 
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Roma dönemlerinde mümkün olabilecek en mükemmel formda-
dır. Daha sonra tekrar on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda ortaya 
çıkar”. Bu tip meydanlara örnek olarak Paris’te bulunan Place des 
Voges örnek gösterilebilir. Meydanlarda çevrelenmeyi oluşturur-
ken dikkat edilecek püf nokta köşelerinin ele alınış biçimidir. Genel 
olarak, bir meydanın köşeleri ne kadar açık olursa çevrelenmişlik 
hissi o kadar az olur, ne kadar yapılı ve bütünlüklü olursa da 
çevrelenmişlik hissi o kadar büyük olur. [8]

Kevin Lynch binaları, mekânları, meydanları ve kentleri kul-
lanımımız onları nasıl hatırladığımız ile yakından ilişkili olduğu-
muzu söylemektedir. Kentin algılanmasının bir binanın algılan-
masından farklı olarak uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiğini 
vurgulamaktadır. Meydanların algılanmasının da o mekândaki ka-
lış süremize ve kullanım çeşitliliğimize göre o mekân bizde belirli 
anılarla, anlam kazandığını ve bütün bu algılama sürecinin kişiye, 
kişinin dünya görüşüne ve yaşadığı coğrafyadaki kültüre göre de-
ğiştiğini söyler. [9][10]

Kentin ve meydanların kullanımıyla ilgili birçok farklı tespit ve 
örnek mevcuttur. Fakat bununla ilgili en dikkat çekici olan tespit-
ler Jan Gehl tarafından yapılmıştır. Yayalara ait bir kentte insanlar 
bir yerden bir yere yürüdükleri için sokaklarda yayaları görürsü-
nüz, otomobil kentlerinde ise sokaklarda sadece otomobil vardır. 
Eğer iyi fonksiyonlara sahip bir meydanda iseniz insanlar burada 
buluşurlar, meydan ve şehir hayatı yoksa trafik işaretleri ve sokak 
lambaları buluşma mekânı halini alır. Örneğin Venedik şehri buna 
en iyi örnektir. Yeni evli bir çift kiliseden çıkınca siyah bir limuzi-
ne binmez, davetlilerin arasından yürüyerek uzaklaşırlar. Ya da bir 
müzisyen müzik aletini koltuğunun altına alıp yanınızdan öylece 
yürüyüp gider. [11]

2. Berlin: Parıser Platz Potsdamer Platz Örnekleri

Berlin kentinin tarihi 12. yüzyılın sonlarına kadar uzanır. 1190 
yılında Spree nehrinin kuzey ve güney kıyısında Berlin ve Cölln 



46

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

adında iki küçük balıkçı köyü olarak kurulur. 1230 yılına gelindi-
ğinde kasabalardaki nüfusunda artmasıyla yapı adaları oluşmaya 
başlamış ve kasaba sınırları genişlemiştir. Bu iki kasaba 1307 yılın-
da Berlin adı altında birleşerek tek bir kasaba halini almıştır. [12] 
(Görsel 2)

Görsel 2: Berlin-Cölln, 12. Yüzyıl

Şehrin nüfusu 6.000 kişiye kadar ulaşmıştır. Nüfusun artması 
ve şehrin büyümesini takiben ortaya çıkabilecek güvenlik tehlikele-
ri sebebiyle kentin çevresini hendeklerle çevirmişlerdir. 1647 yılına 
gelindiğinde dönemin İmparatoru I.Friedrich Wilhem tarafından 
şehir surlarından, İmparatorun sarayından çıkarak avlanmaya git-
tiği Tiergarten Parkı’na (günümüzde şehir parkı olarak kullanıl-
makta) ulaşan yola ıhlamur ağaçları diktirerek yolu bir aks, bulvar 
haline getirmiştir. Bu caddeye ıhlamur ağaçlarından dolayı “Ihla-
murlar Altında” (Unter den Linden) adı verilmiştir ve günümüzde 
hala varlığını korumaktadır. (Görsel 3) [13]

17. yüzyıl sonlarına doğru surlar içinde sıkışan kent, surların 
dışına taşmış ve Spree Nehrinin kuzeyine güneyine doğru genişle-
miştir. Surların dışında ilk yapılaşma ise I.Friedrich Wilhem’in ka-
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rısı Sophie Dorothea’ya hediye olarak yaptırdığı “Dorotheenstadt” 
kasabasıdır. (Bugün hala Dorotheenstadt kasabasının sokakları 
Berlin’in merkezinde korunmaktadır).  (Görsel 3)

Görsel 3: Unter den Linden-Dorotheenstadt, 17. Yüzyıl

1737 yılında Berlin’in yüzölçümü yaklaşık 1000 hektara ulaş-
mıştır. Kentte ticaretin artmasıyla, dışarıdan gelenlerden vergi 
alınması amacıyla şehrin etrafı gümrük duvarlarıyla çevrelenmiş-
tir. Duvar üzerine 19 adet şehir kapısı açılmıştır. Bu kapılara da 
yöneldikleri çevre şehirlerin isimleri verilmiştir. (Frankfurter Tor, 
Potsdamer Tor, vs.) Brandenburger Tor’da (Brandenburg Kapısı) 
bunlardan birisidir. Daha sonra 1791 yılında buraya yapılan yapı 
günümüzde hala ayaktadır. Kapı İmparatorluk sarayından Tiergar-
ten Parkına kadar uzanan Unter den Linden bulvarının park ile bir-
leştiği noktada yer alır.

18. yüzyıl ortalarında İmparator I. Friedrich Wilhelm, mimar 
Philipp Gerlach’ı İmparatorluk yapı direktörlüğüne getirmiştir. 
Gerlach göreve başladıktan sonra sürekli büyüyen Berlin kentinin 
planlı bir şeklide büyümesi için bir plan hazırladı. Bu plana göre 
kente 3 tane meydan tasarlandı kare, sekizgen, dairesel. Kare plan-
lı meydan Brandenburger Tor önünde, Unter den Linden caddesi-
nin sonunda yer alır, günümüzdeki adı Pariser Platz’dır. Sekizgen 
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planlı meydan Potsdamer Tor önünde yer alır, günümüzde adı Le-
ipziger Platz’dır. Dairesel planlı Mehring Platz ise Hallesches Tor 
önünde yar alır. (Görsel 4)

Gerlach tarafından planlanan üç meydan, bugün halen ilk plan-
landıkları günkü formlarını korumaktadır. Gerlach sonrası yapılan 
onlarca kentsel plana rağmen hiçbir iktidar, şehir plancısı, mimar 
vs. bu meydanlara müdahalede bulunmamıştır. 

Görsel 4: Gerlach Plan, 18. Yüzyıl

1862 yılına gelindiğinde Berlin’in nüfusun 500.000 seviye-
lerine gelmesiyle yeni bir kent planı yapılmasına karar verilmiş-
tir. Hobrecht-Plan olarak bilinen bu planı şehir plancısı James 
Hobrecht hazırlamıştır. Hobrecht’in planının en önemli özelliği 
Gerlach’ın hazırladığı planı koruması ve o planda oluşturulan kare, 
sekizgen ve dairesel formdaki meydanları şehrin farklı noktaların-
da daha küçük ölçekte kullanmasıdır. [14]

1933 yılında Adolf Hitler önderliğinde iktidara gelen Nasyonel 
Sosyalist düşünce, başta Berlin olmak üzere Almanya ve Avrupa’da 
büyük izler bıraktı. Hitler faşist düşünceleriyle ilgili mesajlarını 
çoğunlukla Berlin meydanlarında yaptığı büyük mitinglerle verdi. 
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Berlin kentini Avrupa başkenti yapma isteğiyle, Roma kentinden 
ilham alarak gelecek yüzyıllar için büyük bir anıtsal şehir tasarla-
mak istedi. Bu projesine de “Büyük Almanya” adını verdi ve baş 
mimar olarak Albert Speer’i seçti. Speer hazırladığı projesini mo-
dellerle anlattı. Bu modellerde yeni Berlin’de büyük kamu binaları, 
zafer takları ve geniş bulvarlar tasarlanmıştı. II. Dünya Savaşı’yla 
sona eren Nazi döneminin bu projeleri hayata geçirme bütün bu 
tasarımlarına rağmen Hitler ve Speer, Gerlach’ın tasarladığı mey-
danlara ve  formlarına hiç dokunmamıştır. [15]

1 Eylül 1939 yılında Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle resmen 
başlayan İkinci Dünya Savaşında, Berlin Avrupa’nın görüp göre-
bileceği en büyük yıkımlardan birisini yaşamıştır. ABD, Sovyetler 
Birliği, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin’in aralarında bulunduğu müt-
tefik devletler Almanya’ya savaş açmıştır ve savaş süresince Berlin 
çok yoğun hava bombardımanına uğramıştır. 1945 yılında mütte-
fik devletlerin Berlin’i ele geçirmesiyle Almanya teslim olmuş ve 
savaş sona ermiştir. (Görsel 5)

Görsel 5: Hava Bombardımanları Sonrası Berlin

Savaşın sona ermesiyle Almanya, Amerikan, Fransız, İngiliz 
ve Sovyet Bölgesi olarak dört parçaya ayrıldı. Berlin Sovyet Bölgesi 
kontrolünde olan Doğu Almanya’da kaldı. Simgesel olarak çok bü-



50

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

yük önem arz eden Berlin kenti Doğu Almanya’nın ortasında olma-
sına rağmen tıpkı ülkenin bütünü gibi 4 bölgeye ayrıldı. Sovyetler 
Birliği kentin doğusunda kontrolü sağlamışken, Amerika-Fransa-
İngiltere’de kentin batısının kontrolünü almışlardır. (Görsel 6)

Amerika-Fransa-İngiltere kontrolündeki Batı Almanya dola-
yısıyla Batı Berlin, ABD’nin Marshall yardımlarıyla hızla gelişti. 
Batı’nın hızlı gelişimi Doğu’daki nüfusun kısa sürede 

Görsel 6: Bölünme Sonrası Almanya Haritası

Batı tarafına geçmesi sağladı. Doğu ile Batı arasındaki kalkınma 
hızı aynı zamanda iki taraf arasında ciddi bir ekonomik uçurumun 
oluşmasına sebep oldu. Doğu’dan Batı’ya kaçışlar yılda 200.000 kişi 
seviyelerine ulaşınca, 1952 yılında Doğu Batı tarafına olan sınır-
larını kapattı. Sovyetler Birliği’nin de desteğiyle önlemler almaya 
başlayan Doğu Almanya Hükümeti, 13 Ağustos 1961 yılında Batı 
Berlin ile Doğu Berlin arasına dikenli teller çektiler. Hemen erte-
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si gün 14 Ağustos tarihinde şehrin sembolü Brandenburg Kapısı 
kapatıldı ve 15 Ağustos’ta duvarın ilk temelleri atıldı. Uzunluğu 
yaklaşık 160 km olan duvar, Batı Berlin’i kafes gibi tamamen çevre-
leyen bir yapıydı. [14]

Duvar 4 kademeden oluşan bir yapıydı, ilk önce basit bir tel çit 
iken daha sonra yerini duvara bırakmıştır. Kaçışların engellenmesi 
için duvarların arkasına hendek kazılmış, gözetleme kuleleri ek-
lenmiş ve tekrar bir sıra daha çit çekilmiştir. Duvarın örülmesiyle 
daha önce şehrin merkezi olan mekânlar, özelliklede Gerlach’ın ta-
sarladığı Pariser ve Potsdamer Meydanları tamamen ölü mekânlar 
halini almıştır. (Görsel 8)

28 yıl süren “Utanç Duvarı” dönemi, 9 Kasım 1989 yılında Batı 
ve Doğu Almanya’nın anlaşması sonucu büyük bir halk desteğiyle 
yıkılmıştır. Duvarı fiziksel olarak hayatlarından çıkaran Alman hal-
kı, duvarın varlığı süresince yaşattıklarını unutmamak için kentin 
bazı noktalarında duvarı tamamen korumuşlardır. Duvarın geçtiği 
yerlerde ise izlerini korumuşlar, farklı zemin elemanlarıyla izleri 
belirginleştirmişlerdir. [12]

Doğu ve Batı Berlin’in birleşmesiyle büyük bir yeniden yapılan-
maya giren Berlin kenti, bu süreç içerisinde birçok ulusal ve ulus-
lararası proje yarışmasına ev sahipliği yapmıştır. Bu yapılanma-
nın sadece bir kent yapılanması değil toplum yapılanması olduğu 
birçok toplumbilimci, şehir plancısı ve mimar tarafından belirtil-
miştir. Hatta “İki Almanya” sergisi küratörlerinde mimar Helmut 
Frank bu konuyla ilgili “Mimari tasarımla, insanı hava koşullarından 
koruma dışında da her çeşit yararlı mekân yaratılabilinir. Hatta yeni bir 
toplumun yapılanmasına ve ona mekânsal biçim ve anlam vermeye de 
neden olabilir.” demiştir.

2.1. Pariser Platz

Pariser Platz, Berlin’in merkezi olan Mitte semtinde, Unter den 
Linden Bulvarı’nın sonunda yer alan kentin en önemli üç meyda-
nından birisidir. Meydan, I. Friedrich Wilhelm’in mimarı Philipp 
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Gerlach tarafından tasarlanan üç meydandan birisidir. Tasarladığı 
üç meydandan kare formunda olandır. 1814 yılına kadar adı Viereck 
Meydanı olan meydanın adı, Mart 1814 yılında Prusyalı askerlerin 
Paris kentini işgali anısına Pariser Platz olarak değiştirildi. [13] 

18. yüzyılda Berlin kentini çevreleyen gümrük duvarlarının 
üzerinde yer alan kapılardan birisi olan Brandenburg Kapısı da bu 
meydanda yer alır. Gümrük duvarları üzerinde yer alan kapılar, 
yönlendikleri şehirlerin ismini almaktaydı, Brandenburg Kapısı’da 
Brandenburg şehrine yönlendiği için bu ismi almıştır. [16] (Şekil-7)

Görsel 7: Pariser Platz, 2017

Meydan etrafı yapılarla çevrelendiğinden dolayı kapalı bir mey-
dan olarak değerlendirilmektedir. Moughtin’in de dediği gibi bir 
meydanda ne kadar çok yapı olursa meydanda çevrelenmişlik hissi 
fazla olur. Pariser Platz kapalı bir meydan olmasının yanı sıra mey-
danda anıtsal bir yapı özelliğinde bulunan Brandenburg Kapısının 
varlığından ve meydanın bu yapıya yönlenmesinden ötürü, aynı 
zamanda da baskın bir meydandır. II. Dünya Savaşı’na kadar şeh-
rin en önemli meydanı olan Pariser Platz savaşta en yoğun bom-
balanan bölgelerden birisi olmuştur. Bombardımanda meydanda 
bulunan Brandenburg Kapısı hariç tüm yapılar yıkılmıştır. Berlin’i 
ikiye ayıran duvar yapısı hemen Brandenburg Kapısı önünden geçi-
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yordu, bu sebeple de Pariser Platz tamamen ölü bir meydan halini 
almıştır. (Görsel 8) [17]

Görsel 8: Hava Bombardımanı ve Duvar Sonrası Pariser Platz

Yaşanan tüm bu yıkımlar sonucu bomboş kalan meydan için 
Doğu Alman yetkililer çok önemli kararlar almışlardır. Meydanın 
kare formunu kaybetmemesi için ve meydan sınırlarının belirgin 
olması için meydan çevresine ağaçlar dikilmiştir. Böylesine bir sa-
vaş döneminde bile bunu yapmalarının en büyük sebebi, meydanın 
Alman halkı için asırlar boyunca kentsel belleklerinde bir yere sa-
hip olmasıdır. Sadece meydan formunu değil meydanı çevreleyen 
yapıların izlerini ve meydandaki kot farklılıklarını da korumuşlar-
dır.

Görsel 9: Pariser Platz, 2017

1989 yılında duvarın yıkılma kararı alınması sonrası, halkında 
büyük katılımıyla ilk yıkım işlemleri Pariser Platz ve Brandenburg 
Kapısı önünden başlamıştır. Doğu ve Batı Almanya’nın, Alman De-
mokratik Cumhuriyeti adı altında birleşmesi sonrası Berlin kenti 
yeniden başkent ilan edilmiştir. Berlin senatosunun kararıyla Pa-
riser Platz’ı yeniden şehrin merkezi yapmak için çalışmalara baş-
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lanmıştır. Alman Parlamento binası “Reichstag’ın” meydana çok 
yakın bir konumda olması sebebiyle devletin idari yapıları mey-
dana yakın konumlara yerleştirilmiştir. Daha öncede meydanda 
bulunan Adlon Oteli yeniden inşa edilerek meydandaki eski yerini 
aldı. Yeniden canlandırma projesi kapsamında Amerikan ve Fran-
sız Büyükelçilikleri, Sanat Akademisi (Akademie der Künste), bazı 
ofis yapıları ve Frank Gehry tasarımı olan DZ Bank binası meydana 
kazandırıldı. [17] (Görsel 9)

Pariser Platz 2002 yılında tamamen araç trafiğine de kapan-
mış, artık sadece yaya odaklı bir meydan halini almıştır. Günümüz-
de meydan kullanıcıları çoğunlukla turistlerden ve meydan üzerine 
araştırmalar, eskizler yapan öğrencilerden oluşmaktadır. Meyda-
nın yeniden tasarımında kullanılan malzemeler, meydanın tarihi-
ne bağlı kalınarak seçilmiştir. Yaya yollarını ve kot farklılıklarını 
vurgulamak için küp taşlar kullanılırken, günün belirli saatlerin-
de araç trafiğine açılan yerlerde ise kesme taşlar tercih edilmiştir. 
Meydanı çevreleyen yapıların yeniden yapım sürecinde de renkler 
ve malzemeler konusunda tüm yapılara bir takım kriterler getirile-
rek, farklı dillerde yapılar yapılmasının önüne geçilmiştir. 

Bugün Berlin’in en hareketli meydanı olan Pariser Platz, kentli-
lerin yönetim erklerine istek ve şikâyetlerini özgürce iletebildikleri 
belkide Avrupa’nın en önemli meydanlarındandır. Meydan sadece 
bu özelliği ile değil, kıta çapında organize edilmiş birçok festivalin, 
yeni yıl kutlamalarının ev sahipliğini yapmaktadır. Meydanın kent 
için en kadar önemli bir mekân olduğu “Ayrılmanın ve Birleşmenin 
Sembolü” sözünden de anlamak mümkündür.   

2.2. Potsdamer Platz - Leıpzıger Platz

Leipziger Platz, Gerlach’ın tasarladığı üç meydandan sekizgen 
olanıdır. Bu meydan da Berlin’i çevreleyen gümrük duvarları üze-
rinde yer alan Potsdam Kapısında yer almaktadır. Kapının doğu 
tarafı Leipziger Platz iken diğer tarafının 1823 yılına kadar bir ismi 
yoktur. 1823 yılında mimar Karl Friedrich Schinkel’in Potsdam Ka-
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pısını yeniden tasarlamasından sonra kapının batı tarafında kalan 
alan, daha dairesel ve meydan özelliği taşıyan bir form almıştır. 

Görsel 10: Potsdamer Platz, 1920-1930

Gümrük duvarlarının 19 yüzyıl sonlarına doğru yıkılmasıy-
la birlikte Berlin’de büyük bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bu 
dönemde Berlin’e ilk tren hattı da yapılmıştır. Şehre 26 km uzak-
lıktaki Potsdam kentinden gelen tren hattı, günümüzde Potsdamer 
Platz’a da adını veren Potsdamer İstasyonu’nda son bulmaktaydı. 
[18] (Görsel 10)

Potsdamer ve Leipziger Meydanı gümrük duvarları sonrası bir-
likte bir bütün olarak ele alınmaya başlanmıştır. Tren istasyonu-
nun da gelmesiyle birlikte ticarette hız kazanmıştır. Bölgeye birçok 
otel, kumarhane ve iş merkezleri yapılmıştır. Bunun ile birlikte mo-
torlu taşıt kullanımının da artmasıyla Avrupa’nın ilk trafik lambası 
da bu meydana yerleştirilmiştir. 1920-1930’li yıllar arası Potsda-
mer Platz’ın hareketliliğin doruğa ulaştığı yıllardı. Bu yıllarda mey-
dan, kullanım ve fonksiyon alternatifleri yönünden Piccadilly ve 
Times Meydanları’yla yarışabilecek durumdaydı. Nasyonel Sosya-
list (Nazi) yönetimin iktidara gelinmesiyle Potsdamer Platz, Adolf 
Hitler’in hayali olan, Albert Speer tarafından tasarlanan “Germa-
nia” projesiyle eski hareketli günlerinden oldukça uzaklaşmıştır. 
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Şehri Unter den Linden aksına kuran Speer, kentin diğer bölgeleri 
göz ardı etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin’in en yoğun bombalanan 
bölgesi Potsdamer Platz olmuştur. Meydanda yer alan tüm binalar 
ya hasar almışlardır ya da yıkılmışlardır. Savaş sonrası yıkıntıların 
kaldırılmasıyla birlikte meydan tamamen boş bir hal almıştır. Du-
varın Potsdamer ve Leipziger Meydanlarını birbirilerinden ayırma-
sı da bu meydanların tekrar canlanma ihtimalini tamamen ortadan 
kaldırmıştır. Fakat tüm bu olumsuzluklara karşı Doğu Berlin yöne-
timi aynı Pariser Platz’da yaptığı gibi Leipziger Platz’ın da yeniden 
yapılanma 

Görsel 11 : Leipziger Platz Duvar Sonrası ve Günümüz

aşamasında kent senatosu tarihsel forumunun aynı şekilde kalma-
sına karar verir. Bunu da izleri ağaçlarla belirginleştirerek yapmış-
lardır. Kentin geçmişinden gelen mimarisindeki yapı adası form 
ve ağ sistemine sadık kalınması gerektiği düşüncesi aslında kentin 
yenilenen her bölgesi için geçerlidir. Savaşın izlerinin silinmesiyle 
yeniden imara açılan Leipziger Platz, Doğu Berlin sınırları içeri-
sinde kaldığından “Demir Perde” ülkelerinde görülen yapı tipleriyle 
çevrelenmiştir.(Görsel 11)

1989 yılında duvarın yıkılmasıyla Berlin Senatosu meydan 
çevresindeki arsaları kamulaştırmıştır. 1991 yılında Potsdamer 
Platz’ın yeniden tasarlanması için açılan uluslararası yarışmayla 
meydan büyük bir dönüşüme girmiştir. Yarışmaya dünyaca ünlü 17 
mimarlık ofisi katılmıştır. Master plan etabını Münih kentinden 
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Hilmer & Sattler Mimarlık Ofisi kazanmıştır. Meydanın yenilen-
mesinde ciddi kaynaklara ihtiyaç duyulması sebebiyle, hazırlanan 
master plan dört bölüme ayrılarak Daimler, Sony, Beisheim ve Park 
Kolonnaden firmalarına satılmıştır. Buranın Berlin’in yeni yüzü 
olacağını açıklayan firmalar Renzo Piano ve Helmut Jahn gibi ünlü 
mimarlarla anlaşmışlardır. [19]

Proje, %50 ofis, %20 konut, %30 alışveriş alanlarından oluş-
maktadır. Projenin Sony tarafından finanse edilen Sony Center 
etabı Alman mimar Helmut Jahn tarafından tasarlanmıştır. Yapı-
nın en önemli özelliği Potsdamer Caddesine paralel olarak oluştu-
rulan iç avludur. Etrafı ofis yapılarıyla çevrelenmiş avlunun üzeri 
simgesel bir özelliğe sahip olan 103m yüksekliğinde cam bir ör-
tüyle kapatılmıştır. Daimler tarafından finanse edilen etabında 
ise mimar İtalyan Renzo Piano’dur. Yapı sürdürülebilir olmasıyla 
ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda Berlin Film Festivali burada-
ki mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Potsdamer Platz bildiğimiz 
meydan tipolojilerinden farklı olarak sokaklarla beslenen bir mey-
dandır. (Görsel 12) 

Görsel 12: Sony Center (solda) ve Berlin Film Festivali (sağda)

“Kent yaşayan bir organizmaysa, kuşkusuz onunda bir belleği var-
dır “ söylemi üzerinden kentsel bellekten de bahsedebiliriz. Kent, 
her köşesinde toplumlar için birçok yaşanmışlıklar ve anılar barın-
dırmaktadır. Berlin, belkide bu konuda en başarılı örnekler veren 
bir kenttir. Nazi dönemi, İkinci Dünya Savaşı ve duvar gibi birçok 
kırılma noktası yaşayan Berlin’in birçok yerinde o dönemleri anım-
satan izleri görmek mümkündür. (Görsel 13)
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Görsel 13: Korunan Heykel Kaidesi

Örneğin Görsel 13‘te görülen yapı, İkinci Dünya Savaşı’nda yo-
ğun şekilde bombalanan Potsdamer Platz’da bulunan bir heykelin 
kaidesi. Üzerindeki heykel savaşta tamamen tahrip olarak yıkıl-
mış kaidesi de yanmıştır. Fakat Berlin Senatosu heykelin kaidesi 
yerinden kaldırmamış ve yanarak is olan taşları temizlemeyerek o 
dönem yaşananları hem şehirde bugün yaşayan nesillere anlatma-
yı hem de turistlere kentin yaşadığı zor günleri anlatmayı tercih 
etmişlerdir.
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Görsel 14: Berlin Duvarı İzi, Potsdamer Platz

Diğer bir örnekte “Berlin Duvarı”dır. Duvarın izi günümüzde, 
Berlin sokaklarında geçtiği her yerde farklı bir malzemeyle kolay-
ca fark edilebilmektedir. Kentin bazı bölgelerinde izlerin üzerinde 
duvarların bir kısmını da görmek mümkündür. Hatta kentin doğu-
sunda bulunan Bernauer Strasse de duvarın önemli bir bölümünün 
hiç yıkılmamış bir şekilde korunduğu görülebilir. (Görsel 14)

Tüm bu kavramlardan ve örneklemelerden sonra kentte 
mekânsal kalitenin de ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ge-
rekir. Mekansal kalitenin değerlendirilmesi açısından iki önemli 
teori vardır. Bunlardan biri Kevin Lynch’in teorisidir. Lynch iyi bir 
şehir yapısı için teorisini beş başlık altında toplamıştır:  [9]

• Canlılık -(Sağlık bir çevre yapılanması ve tasarımı)

• Hissiyat -(Mekânın kullanıcıya hissettirdikleri, aidiyet)

• Uyma- Kullanıcının mekâna kısa süre içerisinde adapte 
olması)

• Erişim - (Aktivitelere, mekânlara vs.)

• Kontrol - (Güvenlik)
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Sherwin Greene’in tasarımla ilişkili mekânsal kalite teorisi ise, [20]

• İşlev - (Bağlantı, Güvenlik, Konfor, Çeşitlilik)

• Düzen - (Tutarlılık, Açıklık, Devamlılık, Denge)

• Kimlik - (Odak, Birlik, Karakter, Özellik)

• Cazibe/Çekim - (Ölçek, Uygunluk, Canlılık, Uyum)

L. Davies Yeang ise Quality of Place kitabında mekânsal kalite-
yi dört ana başlık altında 13 maddede irdeleyerek bir takım soru-
larla mekânı analiz etmeyi amaçlamıştır. [21] (Görsel 15)

Görsel 15: L. Davies Yeang’ın Quality of Place Kitabına Göre Hazırlanan Tablo

Bu iki meydanla ilgili yapılan literatür araştırmaları, gözlemler 
ve anketler sonucunda Yeang’ın kriterlerinden yola çıkarak hazırla-
dığımız tablo ile Berlin’deki Pariser Platz, Potsdamer Platz arasında 
bir karşılaştırma yapmamız mümkündür.
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Tablo ile yapılan karşılaştırmalar sonrasında ortaya çıkan en 
belirgin özellik, Berlin’de bulunan meydanların çevresel kalite, fi-
ziksel kalite yönünde oldukça başarılı olduğudur. Gürültü yönün-
den değerlendirdiğimizde, Potsdamer Platz’da araç trafiği olduğun-
dan, Pariser Platz bu yönüyle daha başarılı bir meydandır.

İki meydanın ortak özelliklerine bakacak olursak, suç oranları, 
sosyal olmayan davranışlar yönünden benzerlik göstermektedirler. 
İki meydan içinde güvenli mekânlar diyebiliriz.

İki meydanda kullanıcılar tarafından fazlasıyla kullanıldığı için 
kalabalık meydanlardır terk edilmiş mekânlar yok denecek kadar 
azdır. Diğer ortak özellikleri ise toplu taşıma ile ulaşım açısında 
oldukça iyi bir seviyede olmalarıdır. Kullanıcıları bu meydanlara 
çeken en önemli unsurlardan birisidir. 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda bütün bu meydanların, 
bulundukları kentler açısından ne kadar önemli oldukları anlamak 
zor değildir. Kullanıcıların, bu meydanların bir takım olumsuz 
özelliklerine ve tasarım sorunlarına rağmen bu meydanları kullan-
maktan kaçınmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Şen Yüksel* 

Giriş

Yaşlılık dönemlerini yaşayan insanlar için kentlerde yaşamak, 
gençlik ve erişkinlik dönemlerinden daha zordur. Yoğunlaşan 
kent yaşamı, hayatı zorlaştırırken yaşlı bireyleri daha çok etkilen-
mektedir. Belirli bir yaştan sonra yeteneklerini kaybeden yaşlılar, 
çevrelerinde gerekli önlemler alınmadığı zaman, dışarıya çıkmak-
tan kaçınmakta veya çeşitli kazalara maruz kalmaktadırlar. Hem 
yaşlı hem de toplum için önemli olan bu sorunları önleyici çözüm-
lerin alınması gerekmektedir. Günümüzde;

“Yaşlılar için yaşam uygun halde mi, daha uygun hale getirmek 
için neler yapabiliriz?”

gibi sorulara geç olmadan cevap aramamız gerekmekte-
dir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), önerdiği “sağlıklı, aktif 
yaşlanma” hedefinin gerçekleşebilmesi için, sosyal hizmetler, sağlık 
hizmetleri ve mimarlık gibi konuyla yakın ilişkili bilim dallarının 
bu konuda önlemler alması zorunlu hale gelmiştir. Yaşlı bireylerin 
iç mekânlarda olduğu gibi dış mekânlarda da bağımsız ve yardımsız 
olarak hareket edebilmeleri, onların sağlığını korumakla kalmayıp, 
daha kaliteli bir yaşam sürmelerini de sağlayacaktır. 

Çalışmada yaşlı bireylerin, kamusal alanlarda bağımlı olmadan, 
güvenli ve konforlu olarak yaşamını sürdürebilmesine yönelik öne-
riler geliştirilecektir.

1. Yaşlı ve Yaşlılık

Yaşlılığın biyolojik, sosyolojik ve ekonomik yaşlanma gibi bir-
çok tanımı yapılmaktadır. Genel anlamda yaşlılık zaman faktörüne 
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bağlı olarak biyolojik, fizyolojik, duygusal ve fonksiyonel değişim-
lerin meydana geldiği veya farklı çevre koşullarına uyum sağlama 
gücünün azaldığı bir süreç olarak tanımlanabilir (Akçay, 2015; Ka-
lınkara, V. 2016).

Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üstü bireyleri yaşlı olarak kabul 
etmektedir. Tıp ve sağlık alanındaki gelişmelerin ortalama yaşam 
süresini uzatması, yaşlı nüfusun giderek artmasına neden olmak-
tadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve 
üstü bireylerin toplam nüfusa oranı 1980 yılında %5,8, 2000 yılın-
da %6,4, 2015 yılında %8,5 olmuş ve 2023 yılında %10,2 olacağı 
tahmin edilmektedir.   Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nü-
fus giderek artmaktadır.  

Toplumsal gelişmelere bağlı olarak, yaşlı bireylerin profili de 
değişim göstermektedir. Günümüzde değişen yaşlı profilinin belir-
gin özelliklerini aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

• Önceki yıllara göre eğitim seviyesi daha yükselmiştir. 
TÜİK verilerine göre yaşlı nüfusun eğitim durumu sa-
yısal olarak yüksekokul ve fakülte mezunu oranı 2013 
yılında %4,7 iken 2014 yılında %5,1’e yükselmiştir. Lise 
ve dengi okul mezunu oranı 2013 yılında %4,9 iken 
2014 yılında %5,2’ye yükselmiştir.

• Ataerkil aileden çekirdek aileye geçen toplumumuzda 
artık yaşlı bireyler bağımsız olmak, kendi evinde yaşlan-
mak ve yardım olmadan dışarıya çıkmak istemektedir. 

• Emekli maaşıyla geçinemeyen yaşlı bireylerin hem kendi 
bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilme-
si için kolay ulaşabileceği tam veya yarı zamanlı çalışma 
olanakları sağlanmalıdır. Ancak sorunsuz ve bağımsız 
bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için 
çevrenin uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Özet olarak günümüzün yaşlısı eğitim düzeyi daha yüksek, 
kimseye bağımlı olmadan kendi evinde yaşayarak, çalışıp bütçesine 
katkıda bulunup, daha aktif ve sosyal bir hayat sürmek isteyen bir 
profil çizmektedir. Sayısal olarak artan yaşlı nüfusun değişen pro-
fili, farklı istek ve ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle çalışmaların sürekliliği ve bütüncüllüğü önemlidir. 

“Yaşlı Dostu Şehirler” (Age Friendly Cities) anlayışının bileşen-
lerinde de bu isteklerin olması ve karşılanması gerektiği vurgulan-
maktadır.

2. Yaşlı Dostu Şehirler ve Yaşam Kalitesi

“Yaşlı Dostu Şehirler” anlayışı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
2006 yılında kabul edilen, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı hedefleyen, 
bu hedeflere ulaşmak için çevresel etmenleri değerlendiren ulusla-
rarası bir çalışmadır. Yaşlılara yönelik hizmetlerin planlanmasın-
da kentleşme ve nüfus yaşlanması bir arada ele alınması gereken 
konulardır. “Yaşlı Dostu Şehirler” kavramı bu bağlamda daha da 
önem kazanmaktadır. Yaşlı Dostu Şehir olmak isteyen yerel yö-
netimlerin önce 5 yıllık süre içerisinde düzenlemeler yaparak dört 
aşamalı denetimlerden geçmeleri gerekmektedir. Dünyada 100’den 
fazla şehirde hayata geçirilmiş olan bu anlayışın 8 temel bileşeni 
vardır (Tutal, 2009; WHO; Caner, C., 2013; Aile Ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı).

Yaşlı Dostu Şehirler’de olması gereken temel bileşenler şöyledir:

1-Ev koşullarının yaşlının fiziksel ve psikolojik gereksinimle-
rine uygun olması. Ortamını değiştirmeden kendi evinde kendini 
güvende hissedeceği, iç mekânda bağımsız yaşayabileceği ve hiz-
metleri kolayca alabileceği olanakların sağlanması. 

2-Ulaşım olanaklarının sorunsuz ve her saatte olması bağım-
sız yaşayabilmesi için önemlidir. Hastane, banka gibi yaşlının çok 
kullandığı mekânlara sık ve kolay ulaşım sağlanması.
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3-Dış mekânlar ve binalar yaşlı için uygun koşullarda 
olmalıdır. Dış mekânlarda kaldırımlar, yeşil alanlar, yaya geçişle-
ri ve dinlenme alanları… Binalarda girişler, asansör, merdivenler, 
kaymayan yüzeyler, dinlenme için iç mekânlar, uygun işaret levha-
ları, uygun tuvaletler…

4-Sosyal katılımı sağlamak için etkinliklerden haberdar edil-
mesi ve katılmalarına fiziksel ve ekonomik olarak destek verilmesi.

5-Toplumda saygınlık görmeleri bilgi birikimlerini farklı yaş 
gruplarına aktarabilmeleri, kuşaklararası iletişimin sağlanması açı-
sından önemlidir.

6-Çalışma yaşamına katılım için emekli olma zorunluluğu 
hissetmeyeceği profesyonel veya gönüllü, yarı veya tam zamanlı 
çalışma ortamlarının yaratılması.

7-İletişim ve bilgilendirme yaşlının her türlü bilgiye kolayca 
ulaşabilme olanağı sağlanmalıdır.

8-Toplum desteği ve sağlık hizmetleri yaşlı bireylerin sağlık 
sorunlarını ve bakımlarını evlerinde veya kurumlarda çözmeleri 
açısından önemlidir.

‘Yaşlı Dostu Şehirler’ yaklaşımının temel ilkeleri yaşlı bireyle-
rin sağlıklı, aktif yaşlanmasını ve yaşam kalitesinin yükselmesini 
sağlayacak ilkelerdir. Jan Gehl’in kamusal alanlarda olması gereken 
yaşam kalitesi ölçütleri de bu ilkelerle örtüşmektedir. Gehl’in ka-
musal alanlarda yaşam kalitesi ile ilgili belirlediği ölçütler şöyledir:

1-Koruma-Trafik ve kazalara karşı, suç ve şiddete karşı, rüzgâr, 
yağmur, kar, toz, gürültü gibi duyusal etmenlere karşı herkes gü-
vende olmalı.

2-Konfor-Kamusal alanlarda yürüyüş yapma, durma, oturma, 
görüş, manzara, konuşma, dinlenme, oyun ve egzersiz olanakları 
sağlanmalı.

3-Memnuniyet-beğeni-İnsan ölçeğinde mekânlar, binalar, 
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caddeler yapma, iklimin olumlu etkilerinden yararlanma (güneş-
gölge, sıcak-soğuk, rüzgâr-havalandırma) ve iyi malzeme, iyi detay, 
iyi manzara gibi olumlu duyu deneyimleri yaşatma olanakları yara-
tılmalı. Kamusal alanların güzel ve ilham verici olması sağlanmalı 
(Gehl,2001; Birgitte,S. 2015). 

Ülkemizde yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek iç ve dış 
mekânların fiziksel koşulları, düşünülmesi gereken ancak ihmal 
edilen bir konu olmuştur.  Yaşlının yaşadığı iç ve dış mekânları, 
sonradan uygun hale getirmek yerine tasarım aşamasında herkes 
için tasarım ilkelerini benimsemek; toplumun her kesiminin yarar-
lanmasını sağlayacak, hataları minimuma indirecek ve daha eko-
nomik çözümler üretecektir. Herkes için tasarım, yapılı çevrenin 
tasarım aşamasında toplumun her kesimini ayrıştırmadan içine 
alan bir yaklaşımdır (Evcil, A.N.2014; Yılmaz, G. 2012). 

3. Kamusal Alanlar ve Yaşlı Bireyler

Yaşlı insanların %51’i kentlerde yaşamaktadır ve 2025 yılında 
bu oranın %62 olacağı tahmin edilmektedir. Bu oranlar içinde ge-
lişmiş ülkelerde şehirde yaşayanların sayısı, gelişmekte olan ülke-
lerdeki şehirde yaşayanlardan daha çoktur (Akçay, C. 2015). Kenti 
kullanan yaşlı insanların sayısı önemli oranda yükselmiştir.

Madanipour kamusal alanları, herkese açık ve herkesin eşit kul-
lanım hakkına sahip olduğu caddeler, sokaklar, parklar, meydanlar 
ve binalar arasında kalan boşluklar gibi yaşamın geçtiği mekânlar 
olarak tanımlar (Madanipour, A. 2010).

Lefebvre’ye göre mekân toplumsal bir üründür. Kamusal alan 
ile toplum etkileşim halindedir ve tasarlanan yeni mekânlar yeni 
toplumsal ilişkileri ortaya çıkarır. Toplum sosyal gereksinimlerini 
giderirken mekâna ruhunu da katar (Alkan, A., Duru, B. 2007). 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi kent yaşamı yaşlı bireyler için 
önemlidir. Kamusal alanlar, fiziksel ve psikolojik olarak önem ka-
zanırken anılarındaki kent belleği ögelerinin silinmeden geleceğe 
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taşınması da topluma yabancılaşmadan yaşamını sürdürmesine 
neden olmaktadır. Kentlerdeki olumsuzluklardan en çok etkilenen 
kesimlerden biri uyum sağlamaya çalışan yaşlı bireyler olmaktadır. 
Hayata katılma, sosyalleşme gibi gereksinimlerinin karşılandığı ka-
musal alanların uygun koşullarda olması yaşlının yaşam kalitesini 
de arttıracaktır. Dış mekânlarda düzenli zaman geçirmenin yaşlı 
bireylerde, uyku düzenini iyileştirdiği, ağrı şikâyetlerini azalttığı, 
demans ve alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığı 
bilinmektedir (Barnes, S. 2002; Aging and society, 2002). Günü-
müzde yaşlılık ile ilgili politikalar ve çalışmalar yaşam süresini 
uzatmaktan çok yaşam kalitesini ve genel sağlığı arttırmaya odak-
lanmalıdır. “Temel amaç yaşama yıllar katmak değil, yıllara ya-
şam katmak olmalıdır.” (Kalınkara 2014). Çağdaş şehir ulaşılabilir 
çevrelerden ibarettir ve yaşlıların evlerinin dışına çıkabilme 
özgürlüğü olmalıdır (Sürmen, Ş.2008). “Toplumun her kesiminin 
açık kamusal mekânlara ulaşmada eşit hakkı bulunmalıdır. Bazı 
kesimlerin açık alan ihtiyaçları olmasına rağmen bu kamusal kent 
mekânlarına ulaşım zorlukları bulunmaktadır. Kentsel kamusal 
açık mekânların ulaşım zorluklarını yaşlı, engelli, çocuk kullanı-
cılar için de söylemek mümkündür. Açık mekânların tasarımında 
yaşlı, engelli, çocuk ve bütün kullanıcıların kullanabileceği, rahat 
ulaşabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Açık kamusal alanlarının ya-
şama ve çalışma mekânlarından uzaklıkları kabul edilebilir mesafe-
lerde olmalıdır.” (Erdönmez, E.2005).

Kamusal alanlarda tasarım aşamasında dikkat edilmesi gere-
ken kriterler, yaşam kalitesi ölçütleri doğrultusunda aşağıdaki baş-
lıklar gibi düşünülebilir.
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CADDE VE SOKAKLAR YAŞLILAR İÇİN ÖLÇÜTLER

Yaya Yolları - Kaldırımlar • Yaya alanları ile araç yolları birbirinden kot 
farkı ile ayrılmalı, gerekli yerlerde rampa ya-
pılmalıdır.

• Yaya alanları üzerinde basamaklar olmamalı. 
Olduğu takdirde yanında tekerlekli sandalyeye 
geçiş imkânı sağlayacak rampalar bulunmalı.

• Yaya alanları üzerindeki tabela, levha, çöp 
kutuları, oturma bankları ve çiçeklik gibi ele-
manlar geçişi engelleyici olmamalı.

• Yaya alanları üzerinde güvenlik veya destek 
amacıyla tutunma barları yapılmalı.  

• Kaldırımlar çok dar veya araba park edebile-
cek kadar geniş olmamalı. Bir tekerlekli san-
dalye ile bir yayanın yan yana geçebilmesi için 
yaya yolunun genişliği en az 1.50 m. olmalı.

Yaya Geçitleri • Yaya geçitleri çizgi veya renklerle belirgin hale 
getirilmeli. 

• Yaya geçitlerinde geçişi kolaylaştırmak ama-
cıyla yaya yollarını araç yolu seviyesine indir-
mek için rampa yapılmalı.

• Trafik ışıklarının değişim süresi, araç yolunun 
genişliğine bağlı olarak yaşlı ve engelli bireyle-
rin güvenli olarak geçmesini sağlayacak şekilde 
ayarlanmalı.

• Yaya geçitlerinin kaplamaları sert, düz ve 
kaymaz olmalı.

Duraklar • Yağmur, kar, güneş, rüzgâr, toz, gürültü gibi 
duyusal etmenlere karşı korunmalı. 

• Oturma imkânı bulunmalı.

Bina girişleri • Bina girişlerinde kot farklılıkları varsa rampa 
yapılmalı. 

Otoparklar • Otoparklarda kolay ulaşılabilir yerde özel 
ayrılmış park yerleri olmalı.

Döşeme Kaplamaları • Yaya geçitlerinin zemin kaplamaları sert, düz 
ve kaymaz olmalı. Döşeme üzerinde yaşlının 
ayağının takılacağı pürüzler olmamalı.

Aydınlatma • Cadde ve sokaklar, iyi aydınlatılmalı.

Güvenlik • Trafik ve kazalara karşı koruma sağlanmalı.  
Düşük hız kaza sayısını azaltır. Arabalar geçiş 
için yayaya öncelik vermeli.  Yaşlıların trafikten 
korkmalarını önlemeli.

• Suç ve şiddete karşı koruma sağlanmalı.

Tablo 1. Cadde ve Sokaklarda Yaşlılar İçin Ölçütler 
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Fotoğraf 1. Kamusal alanlar, güneş, 
yağmur, rüzgar sağlanmalıdır.  
(Şen Yüksel Arşivi)

Fotoğraf 2. Cadde ve sokaklarda 
dinlenme olanakları gibi etmenlere karşı 
korunmalıdır. (Şen Yüksel Arşivi)

MEYDANLAR PARKLAR YAŞLILAR İÇİN ÖLÇÜTLER

Oturma, dinlenme • Sosyalleşme, dinlenme, güneşlenme için manzaralı 
oturma alanları düşünülmeli. Malzeme ve ergonomisi 
uygun oturma elemanları, masa veya bank gibi seçe-
nekli olmalı.

Oyun ve egzersiz • Yaz-kış, gece-gündüz egzersiz veya oyun oynama gibi 
eğlenceli aktivite imkânı sağlanmalı.

Yürüyüş • Rahat yürüyüp spor yapabilecek, manzaralı alanlar 
yapılmalı üzerinde engel olmadan.

Etkinlikler • Yaz-kış, gece-gündüz çeşitli etkinliklerin yapılacağı 
alanlar yapılmalı.

Manzara • Otururken veya yürüyüş yaparken güzel ve ilginç 
görüntüler sağlanmalı.

Temiz çevre • Çevrenin temiz tutulması önemlidir.

Tuvaletler • Yaşlılar için tuvaletler kolay ulaşılabilir ve farkedilebi-
lir şekilde olmalıdır.

Döşeme kaplamaları • Meydan ve parkların zemin kaplamaları sert, düz ve 
kaymaz olmalı. Döşeme üzerinde yaşlının ayağının 
takılacağı pürüzler olmamalı.

Aydınlatma • Estetik, güvenlik ve kazalara karşı koruma amaçlı 
olarak iyi aydınlatılmalı 

Güvenlik • Kazalara, suç ve şiddete karşı koruma sağlanmalı.

• Yağmur, kar, güneş,  rüzgâr,  toz, gürültü gibi duyusal 
etmenlere karşı korunmalı.

Tablo 2. Meydanlar ve Parklarda Yaşlılar İçin Ölçütler
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Fotoğraf 4. Oturma elemanları 
yaşlı ergonomisine uygun alanları 
düşünülmeli. (Şen Yüksel Arşivi) 

Fotoğraf 3. Konular arasında yaşlıların 
sosyalleşme dinlenme, güneşlenmeleri için 
manzaralı oturma olmalıdır. (Şen Yüksel Arşivi)

4. Esenler Dörtyol Meydanı ve Çevresinin Yaşlı Kullanımı 
Açısından Değerlendirilmesi 

Esenler İlçesi,  500.000 nüfusuyla, İstanbul’un en kalabalık il-
çelerinden biridir. Bu nedenle kamusal alan-kullanıcı ilişkisi daha 
çok önem kazanmaya başlamıştır. Esenler Dörtyol Meydanı ve 
çevresi, halkın sosyal ve ticari gereksinimlerini karşıladığı yoğun 
kullanılan bir alandır. Farklı kullanıcılar tarafından kullanılan mey-
dan çevresinde cami, Bizans Hamamı’nın dönüştürüldüğü bir diji-
tal kütüphane ve tarihi çeşme, nirengi noktalarını oluşturmakta-
dır. Meydan girişinde bulunan dijital kütüphane belli dönemlerde 
24 saat açık kalmaktadır.

Fotoğraf 5. Esenler Dörtyol Meydanı 
Çalışma Alanı Fotoğraf 6. Esenler Dörtyol Meydanı
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Fotoğraf 7. Esenler Dijital Kütüphane 
(Esenler Çalıştayı Arşivi) 

Fotoğraf 8. Esenler Tarihi Çeşme  
(Esenler Çalıştayı Arşivi)

Çalışmada belirlenen kriterler doğrultusunda Dörtyol Meyda-
nı ve çevresinde kamusal alan okumaları yapılarak;  Esenler’deki 
yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek, nasıl daha iyi bir ‘YER’ ola-
bilir sorusuna cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Yapılan gözlem ve 
tespit çalışmaları sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

DÖRTYOL MEYDANI 
ÇEVRESİNDEKİ CADDE 
VE SOKAKLAR

ALAN OKUMALARI

Yaya Yolları - Kaldırımlar • Kaldırım üzerindeki ağaçlar, tabelalar ve dükkânların 
sergilemek amacıyla çıkardıkları mallar yürümeye engel 
olmaktadır.

• Ara sokaklardaki kaldırıma park eden araçlar nedeniyle 
yaşlılar araç yolunda yürümek zorunda kalmaktadır.

• Kaldırım ölçüleri yetersiz, yaşlının tutunabileceği veya 
oturabileceği elemanlar yetersiz.

Bina girişleri • Bazı bina ve dükkân girişlerinin kaldırım kotundan aşa-
ğıda veya yukarıda olması yaşlı için zor olabilir.

Döşeme Kaplamaları • Yaya ve araç yolunun aynı malzemeyle kaplanmış olma-
sı, algı ve görme duyuları zayıflamış olan yaşlıların kaldı-
rımı fark etmesini güçleştirmektedir.

Aydınlatma • Yetersizdir.

Güvenlik • Aydınlatma yeterli olmadığı için gece kullanımı yaşlılar 
için güvenli bulunmamıştır. 

• Yağmur, kar, güneş,  rüzgâr,  toz, gürültü gibi duyusal 
etmenlere karşı koruma yeterli değildir.

Tablo 3. Esenler Dörtyol Meydanı Çevresindeki Cadde ve 
Sokaklarda Yaşlı Bireylere Yönelik Yapılan Alan Okumaları
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Fotoğraf 9. Yaşlı için dükkan önlerinde 
yürümek zordur. 

Fotoğraf 10. Yaya geçitleri yaşlılar için 
güvenlidir.

Fotoğraf 11. Dörtyol Meydanı 
(Esenler Çalıştayı Arşivi)

Fotoğraf 12. Cami Meydan aksında yer 
almaktadır. (Esenler Çalıştayı Arşivi)

  

DÖRTYOL MEYDANI ALAN OKUMALARI
Oturma, dinlenme • Meydan kenarındaki oturma elemanları yeterli değildir. 

Oturma ve dinlenme imkânı ihtiyacı karşılamamaktadır.
Oyun ve egzersiz • Tanımlı oyun ve egzersiz imkânı yoktur.
Yürüyüş • Yürüyüş yapılabilir ancak belirgin bir yürüme aksı yoktur.
Etkinlikler • Etkinlik belirli zamanlarda yapılmaktadır.
Manzara • Meydana bakan ticaret alanları düzenlenebilir.
Temiz çevre • Meydan girişinde bulunan taşıt alt geçidi gürültü ve hava 

kirliliği yapmaktadır.
Tuvaletler • Yeterli değil
Döşeme kaplamaları • Sert, düz ve kaymaz olduğu için yaşlılar için olumludur. 

Yönlenme yapılabilir.
Aydınlatma • Yetersizdir
Güvenlik • Aydınlatma yeterli olmadığı için meydanın gece kullanımı 

yaşlılar için güvenli bulunmamıştır. 
• Yağmur, kar, güneş,  rüzgâr,  toz, gürültü gibi duyusal et-
menlere karşı koruma yeterli değildir.

Tablo 4. Esenler Dörtyol Meydanı’nda Yaşlı Bireylere Yönelik Yapı-
lan Alan Okumaları
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Fotoğraf 13. Aydınlatmanın az olması, güvenliğin sağlanmaması nedeniyle 
meydanın gece kullanımı yoğun değildir. (Esenler Çalıştayı Arşivi)    

Fotoğraf 14-15. Dijital kütüphane ve çeşme arasında kalan küçük bir park yaşlı 
erkekler tarafından kullanılmaktadır. Ancak bu alan, oturma, dinlenme bakımından 
yeterli değildir. (Esenler Çalıştayı Arşivi)    

Sonuç

Dörtyol Meydanı ve çevresinde yapılan kamusal alan okumala-
rında yaşlı bireyler için çözülmesi gereken durumlar gözlemlenmiş-
tir (Tablo 3 ve Tablo 4).  Ancak meydan ve çevresinde düzenlemeler 
yapılacak olması çalışmanın ana nedenidir. Gözlemlenen eksiklik-
ler çalışmada belirtilen yaşlı ölçütleri doğrultusundaki müdahale-
lerle giderilebilecek türdedir. Esenler içesinde, birçok ilçede olduğu 
gibi yoğun yapılaşma nedeniyle konutlar arası boşluklar yetersiz-
dir. Yeşil alanlar azdır. Bu durum bölgedeki yaşlılar için Dörtyol 
Meydanı’nın önemini daha çok ortaya koymaktadır. Demografik 
yapıya göre henüz genç nüfusa sahip olan Esenler’de geleceğe yö-
nelik, toplam nüfus da düşünülerek önlemler alınmalıdır. 

Esenler bölgesinde yaşlı bireylere hizmet veren, İkinci Bahar 
Kıraathanesi ve Dede-Torun Merkezi olmak üzere iki tane sosyal 
merkez vardır. Bölgenin yaşlıları, burada yeme-içme, konuşma, 
dinlenme, eğlence gibi aktivitelere katılmaktadır. Esenler Belediye-
si tarafından açılan bu merkezlerin, yaşlıların sosyalleşme gereksi-
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nimlerini karşılaması bakımından önemi büyüktür.

Yaşlı bireylerin bağımsız, güvenli ve katılımcı bir yaşam sürme-
lerini sağlamak toplumun görevidir. Deneyim ve bilgi birikimlerini 
kullanabileceği, kendine ve topluma yararlı olabilecek iş imkânları 
yaratılmalıdır. Farklı disiplinlerin bir arada çalışarak bütüncül bir 
yaklaşımla yaşlılık konusunu ele almaları gerekmektedir. Sadece 
özel ve kamusal alanların düzenlenmesi değil sağlık hizmetleri, 
sosyal hizmetler gibi diğer disiplinlerin de eş zamanlı çalışmalar 
yapması önemlidir. Her insan evinde ve kent yaşamında yardım 
almadan korumalı, konforlu ve memnuniyet düzeyi yüksek olarak 
sağlıklı, aktif yaşlanma imkânına sahip olmalıdır.
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Giriş

Kamu, “hep, bütün ve halkın tamamı” 1, amme2 anlamlarına 
sahiptir. “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü” diğer anla-
mıdır.3 Kamusal ise kamuyla ilgili, kamuya ait, kamuyla ilgili işlerin 
yapıldığı yer, demektir. 4

Kamusal alan mefhumu, günümüze gelinceye kadar sürekli 
olarak farklılaşmış ve dönüşmüştür.5 Antik Yunan dönemine kadar 
uzanan bir geçmişi olan kamusal kavramı, 14. yüzyılda kullanılan, 
“genelin gözetimine, bilgisine açık anlamına” sahip “public” keli-
mesinden geldiği düşünülmektedir. Kamusal alan ve aynı zamanda 
özel alan kavramının kullanımı 17. yüzyılda gittikçe belirginleşme-
ye başlamıştır. “Kamusal” kavramına, “herkesin denetimine açık 
olan”; “özel alan” kavramına da, kişinin kendisi, ailesi, arkadaşla-
rı ve dostları ile olan ilişkisini sınırlayan bir yaşam alanı (mahrem 
alanı) şeklinde bir anlam yüklenmiştir. 6

Milattan önce kurulan tarım kentlerinde, konutların toplu hal-
de bulunmasına ve kentsel dokunun oldukça yoğun olmasına rağ-
men bu kentlerde cadde, sokak, kamusal alan bulunmamaktadır. 

1	 	Prof.	Dr.	Ahmet	Doğan,	Büyük	Türkçe	Sözlük,	Akçağ	Yayınları:	Ankara,	2013,	s.597.
2	 	http://lugatim.com/s/kamu	(Erişim	Tarihi:	21.09.2017)
3	 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.

GTS.59c395e92025f2.11750057	(Erişim	tarihi:	21.09.2017)
4	 h t t p : / / w w w . t d k . g o v . t r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

g t s & a r a m a = g t s & k e l i m e = k a m u s a l % 2 0 a l a n & g u i d = T D K .
GTS.5901eda7516381.63681087	(Erişim	tarihi	21.09.2017)

5	 Nazım	Onat,	Kamusal	Alan	ve	Sınırları,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Mal-
tepe	Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul,	2010,	s.84.

6	 	Onat,	ss.7-8.
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Yerleşim yerlerinden yüksek duvarlarla ayrılan tapınaklara ek 
olarak kentin gelişimine bağlı olarak caddeler ortaya çıkmıştır. An-
tik Yunan’da ise ilk kamusal toplanma yeri akropol iken geç Yunan 
döneminde ise başlıca kamusal alan agora olmuştur.7

Aristoteles, kamusal alanı, yurttaşların ortaklaşa siyaset yap-
tıkları ve özel alanla ilişkisi bağlamında ele almıştır. 17. ve 18. yüz-
yıl filozofları Locke, Hobbes, Rousseau kamusal alanı sivil toplum 
bağlamında değerlendirmişlerdir. Bu dönemlerden sonra kamusal 
ve toplumsal kavramlarının ayrımı bulanıklaşmıştır. Sivil toplum, 
siyasal iktidarla özdeşleştirilmiştir. Kant, kamusal alanı kamuo-
yunun oluşturduğu alan olarak belirlemiştir. Sonraki dönemlerde 
sivil toplum, değişime uğrayarak aile ve ekonomiyi de kapsar hale 
gelmiştir. Marx, sivil toplumu bu anlamda kullanmış ve devletle 
olan diyalektik ilişkisini ele almıştır. 20. yüzyılda Gramsci, sivil 
toplumun kültürel ve ideoloji yönünü incelemiş ve bu kavramın 
günümüzdeki kullanımına katkı sağlamıştır.8 Arendt kamu terimi-
ne ilişkin iki olguyu ayırt etmiştir: İlki, kamu alanında ortaya çıkan 
her şeyin herkes tarafından duyulabilir ve görülebilir olmasıdır. 
İkincisi ise bu alanın herkes için ortak olmasıdır. Böylece kamusal 
olan belirsizlik, bulanıklık, mahremiyet ve bireysellikle değil; açık-
lık, belirlilik ve ortaklıkla tanımlanmış olmaktadır.9

Kamusal alanı ilk kez detaylı olarak 1962 yılında yayımlanan 
“Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü” adlı kitabında inceleyen Jür-
gen Habermas, kamusal alanı, özel şahısların, kendilerini ilgilendi-
ren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartış-
ma içine girdikleri ve bu tartışma neticesinde söz konusu mesele 
hakkında ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları araç, süreç ve 
mekânların tanımladığı hayat alan olarak tanımlamaktadır.10

7	 	Pelin	Gökgür,	Kentsel	Mekânda	Kamusal	Alanın	Yeri,		Bağlam	Yayıncılık:	İstanbul,	
2008,	s.	24.

8	 	Onat,	s.90.
9	 	Doç.	Dr.	Nazile	Kalaycı,	Farklılıkların	Temsil	Sorunu	ve	Kamusal	Alan,	Amme	İda-

resi	Dergisi,	Cilt	46,	Sayı	4	(Aralık),	2013,	s.3.
10	 	Funda	Demircioğlu,	Yaratıcılık	ve	Kamusal	Alan	Dönüşümü	Örneği	Urla	Sanat	
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Bir alan ya da mekân, herkese açık olduğu zaman insanların fi-
ziksel ve özgür olarak bulunabilmesiyle kamusal alan mahiyeti ka-
zanmaktadır; kontrollü girişi olan ve bazı gruplara ayrılan alanlar 
kamusal alan olarak nitelendirilememektedir.11   

“Görülür ve duyulabilir” yani “aleni” olan, kamusal alanın en 
belirgin niteliğidir, kamusal alanın bir diğer önemli niteliği “ortak-
lıktır”. Herkesin “görülür ve duyulur” olabildiği “ortak” (ya da or-
tak kullanıma izin verilen alanlar) kamusal alanlardır.12 Kamusal 
alanlar sosyalliğin oluştuğu, insanların toplumla ve diğer insanlar-
la ilişki kurduğu, ortak kültür ve kimliğin biçimlendiği yerlerdir.13

Kamusal alanı ele alan bir diğer yaklaşım ise; “liberal kamu ala-
nı” yaklaşımıdır. Bu anlayışa göre, “devlet dışında kalan alan tü-
müyle “özel”dir”14

Max Weber, kamusal alanı, farklı sosyal sınıfların, farklı ırkla-
rın ve değişik etnik grupların bir araya geldiği ortak alanlar; Domi-
nique Wolton, caddeleri sokakları, meydanları, ticaret ve alışveriş 
mekânlarını barındıran fiziksel mekânlar olarak; Jean-Marc Ferry 
ise kamusal alanı, sanayi sonrası toplumlarda yani kamusal düzen-
leme ihtiyacı üzerine kentlerin sahip olduğu teknolojilerin doğur-
duğu medyatik bir alan olarak tanımlamaktadır. Richard Sennet, 
kamusal alanı, kent veya diğer yerleşimlerde yer alan halka ait, 
cadde ve sokak gibi fiziksel, somut birer toplumsal yaşam alanla-
rı olarak tanımlamaktadır. Mark Francis’e göre kamusal alanın en 
önemli özelliği, herkes tarafından erişilebilir olmasıdır. 15

Sokağı	Örneği,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Fen	
Bilimler	Enstitüsü,	İzmir,	2016,	ss.5-6.

11	 	Gökgür,	s.15.
12	 	Yard.	Doç.	Dr.	Neşe	Gürallar,	Kamu-Kamusal	Alan-Kamu	Yapıları-Kamusal	Mekân:	

Modernite	Öncesi	ve	Sonrası	 için	Bir	Terminoloji	Tartışması,	Mimarlık	Dergisi,	S.	
350	(Kasım-Aralık),	2009.

13	 	Hasan	Taşçı,	Bir	Hayat	Tarız	Olarak	Şehir,	Mekân,	Meydan,	Kaknüs	Yayınları:	İstan-
bul,	2014,	s.84.

14	 	 Özge	 Çepni,	 Kamusal	 Alan,	 Televizyon	 ve	 Yeteneklerin	 Temsili:	 Yetenek	 Sizsiniz	
Türkiye	Programı	Eleştirisi,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Atatürk	Üniversi-
tesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Erzurum,	2014,	s.27.

15	 	Şeyma	Alpaslan,	Toplumsal	Paylaşımlar	Üzerine:	Kamusal	Alan	Kavramı,	Şehir	ve	
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Kamusal alanlar genel olarak açık ve kapalı kamusal alanlar 
olarak ikiye ayrılır. Açık kamusal alanlar, meydanlar, caddeler, so-
kak ve yeşil alanlardır. Kapalı kamusal alanlar, eğitim, sağlık, idare, 
kültür gibi kapalı yapılardan oluşmaktadır. 

1. İkinci Bahar Kıraathanesi

Esenler Belediyesi kamusal alanlara hususi önem verip, beledi-
ye sınırları içerisinde bulunan kamusal alanları arttırmaya hedef-
lemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır.

Esenler Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesin-
de, 2011 yılı 29 Haziran’ında, Davutpaşa Mahallesi, Yıldız Caddesi, 
No: 40’da hizmet vermeye başlayan İkinci Bahar Kıraathanesi, ilçe-
de yaşayan yaşlılara yeni bir yaşam ve sosyalleşme alanı sunmak-
tadır. 

Fotoğraf 1: İkinci Bahar Kıraathanesi

Esenler’de ikâmet eden, 60 yaş ve üzeri yaşlılara hizmet verilen 
kıraathanenin halihazırda 270 üyesi vardır. Açık ve kapalı bölüm-
leri olan kıraathanede şark odası, salon, mescit ve tuvalet ve bahçe 
bulunmaktadır. Yalnızca üye olan yaşlıların kullanabildiği İkin-
ci Bahar Kıraathanesi›nde, çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram 
edilmektedir. Ayrıca her hafta kurabiye ve meyve ikramı ile her ay 
berber hizmetinden dileyen kullanıcılar yararlanabilmektedir. Üye-

Toplum	Dergisi,	s.3	(Aralık),	2015,	ss.134-135.
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ler, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen piknik, aşure, mevlit, öğrenci ziyaretleri, türkü zi-
yafetleri gibi sosyal faaliyetlerden de yararlanabilmektedir.16 

Kandil geceleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası, Muharrem ayında 
Aşure Günü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü, vefat eden yaşlılar için 
düzenlenen Mevlit Programları İkinci Bahar Kıraathanesinde bir 
araya gelinen özel zamanlardır. İkinci Bahar Kıraathanesi, haftanın 
tüm günleri 08.30-18.00 saatleri arasında kullanıcılarına hizmet 
vermektedir.

Fotoğraf 2: İkinci Bahar Kıraathanesi

16	 	http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/2874/ikinci-baharda-yuzler-guluyor.aspx	
(Erişim	tarihi:	14.08.2017)
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Fotoğraf 3: İkinci Bahar Kıraathanesi

2. Dede Torun Yaşam Merkezi

2016 yılı Mart ayında açılan Dede-Torun Yaşam Merkezi, Esen-
ler Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir başka 
kamusal alandır. Kuşaklar arasındaki bağı güçlendirip, çocukların 
dede ve nineleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmesine imkân sağ-
laması amacıyla kurulan Dede Torun Yaşam Merkezi, Havaalanı 
Mahallesi, Ferman Caddesinde, toplam 1.023 metrekare alana inşa 
edilmiştir. 2 kattan oluşan merkezde, uzman psikologlar ve öğret-
menler bulunmaktadır. Hafta içi saat 08.30-17.00 saatlerinde hiz-
met veren merkezde oyun odası, satranç odası, akıl oyunları odası, 
masal odası, yemek atölyesi, hobi ve sanat atölyesi, el işi atölyesi, 
kafeterya, teras kafeterya, berber odası, revir, hobi bahçesi, çocuk 
parkı ve şark odası bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 4: Dede-Torun Yaşam Merkezi Dış Görünüş

Oyun odasında dedeler/nineler torunlarıyla beraber oyunlar 
oynayabilmekte, Yemek Atölyesi’nde torunlar kurabiye ve pasta 
kursuna katılabilmektedirler. Akıl Oyunları Odası’nda, torun kul-
lanıcıların beyin jimnastiği yapmalarına olanak sağlayan oyunlar 
bulunmaktadır. Etkinlik odasında çocuklara çocuk gelişimi uzman-
ları tarafından el becerilerini arttırıcı faaliyetler düzenlenmektedir. 

Fotoğraf 5: Dede-Torun Yaşam Merkezi
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Dedelerin, torunlarına kültür, gelenek-göreneklerini aktarabi-
leceği merkezden dedelerin yanı sıra nineler de yararlanmaktadır.17 
277 dede, 170 nine ve 300 torun üyesi bulunan Dede Torun Yaşam 
Merkezi’nin 2017 yılı itibariyle toplam üye sayısı, 747’dir. Dede-
nine üyeleri 55-60 yaş arasındadırlar. Dedelerin/nineleri merkezde 
bulunmalarının başlıca sebebi torunlarıyla birlikte vakit geçirmek-
tir. Bazı dedeler/nineler ise merkezde arkadaşlarıyla boş vakitlerini 
değerlendirip, çay, kahve, berber vb. hizmetlerden faydalanmakta-
dırlar.

     

Fotoğraf 6: Dede-Torun Yaşam Merkezi 

Dede Torun Yaşam Merkezi kullanıcılarının eğitim seviyesi 
ağırlıkla ilköğretim mezunudur. Merkez kullanıcıları Esenler’de 
ikamet etmektedir ve bu dedeler-nineler arasında Anadolu’dan gö-
çerek Esenler’de ikamet eden çocuklarının yanlarına yerleşen kim-
seler ağırlıktadır.

17	 http://esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3651/dedetorun-merkezi-hayirli-olsun.aspx	
(Erişim	tarihi:	14.08.2017)
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Fotoğraf 7: Dede-Torun Yaşam Merkezi

Sonuç

Hangi ülkede olduğu fark etmeksizin ortalama insan ömrün 
her 5 yılda 1 yaş uzamaktadır.18 Yaşlılık bilimi (gerontoloji) ülke-
mizde de fakülte programlarda yer almaya başlamaktadır. Yeni 
(modern) zamanlarda dijitalleşme, sanal dünya ve sosyal medya-
nın asosyalleştirici tesiriyle de birlikte insanlar daha az yüz yüze 
iletişim kurmakta ve birbirleriyle daha az vakit geçirmeyi tercih 
etmektedirler.

Esenler’de bulunan bu iki kamusal alan da toplumsal rehabili-
tasyon görevi yapmasının yanında nesiller arası geçişkenliğe, ne-
siller arası sağlıklı iletişime ve kültür aktarımına katkı sağlayarak 
önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Ayrıca hem sosyal bir mekân 
hem dinlenme mekânı, hem de eğitim, eğlence ve kültür mekânı 
olarak işlev görmektedirler. Yaşlı kimselerin toplumdan uzaklaş-
masına mâni olup, kaliteli zaman geçirmelerine imkân sağlayan 
İkinci Bahar Kıraathanesi ve Dede Torun Yaşam Merkezi bir bele-
diye bünyesinde kurulmuş ilk merkezlerdendir.

18	 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/66-79-artik-orta-
yas-40542267	(Erişim	Tarihi:	15.08.2017)
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Bölümü

BIR KAMUSAL ALAN OLAN MEYDANLARIN 
ZEMINLERINDE KULLANILACAK MALZEMELERIN 
SEÇIMINE YÖNELIK ÖNERILER

Ürün BİÇER ÖZKUN*

Özet

Kamusal alanlar, kent yaşamı içerisinde kullanıcıların temel iş-
levlerini karşılamak amacıyla oluşmuş ve/veya oluşturulmuş alan-
lardır. Bu alanlar içerisinde kullanıcıyı bir araya toplayan, dağıtan, 
yönlendiren vb. oluşumların başında ise meydanlar gelmektedir. 
Meydanlar, yer aldığı bölgenin temel eğilimlerine göre tasarlana-
bileceği gibi zaman içerisinde de eğilimlere, yönelimlere, kullanım 
amacına göre değişkenlik göstererek de şekillenebilmektedir. Ör-
neğin en başında gençlere yönelik olarak tasarlanan bir alan za-
manla ayak izi gibi doğal veya tercihe bağlı yönelimler sonucunda 
erişkinlerin daha etkin olduğu bir alana dönüşebilir. Bu nedenledir 
ki meydan oluşumlarında ön değerlendirmeler ve çevresel veriler 
oldukça önemlidir. Meydan tasarımlarında aydınlatma, renk, pey-
zaj gibi pek çok bileşen tasarıma etki etmektedir. Bunlardan birisi 
de kullanılacak malzemelerin, kullanıcı ve kullanıcı eylemleri ile 
uyumlu olarak seçimidir. 

Kent mobilyası olarak kullanılacak malzemeden oyun alanında 
kullanılacak malzemeye, yürüme alanında kullanılacak malzeme-
den açık-kapalı alanda kullanılacak malzemeye kadar alanların et-
kin düzenlenmesinde malzeme seçimi oldukça önemlidir. Bir başka 
açıdan bakıldığında; örneğin bir engelli kullanıcının meydanları et-
kin olarak kullanabilmesi için engel durumuna göre erişimini rahat 
gerçekleştirebilmesi gerekir. Bunun için de eğer engel görme ise, 
malzemelerin yönlendirici ve kolaylaştırıcı olacak şekilde seçilmesi; 
ortopedik ise de ulaşımı sıkıntıya uğratmayacak şekilde seçilmesi 
gerekir (bu seçim tüm engel grupları için ayrı ayrı ele alınmalıdır). 
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Bu bağlamda çalışmada özellikle belirli alanlarda belirli kullanıcı 
gruplarının tanımlanmasıyla, malzeme seçimine yönelik değerlen-
dirmeler ve öneriler yapılmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirme 
ve öneriler kullanıcı ve alansal bölünmelerin fazlalığı nedeniyle 
sınırlandırma yapılarak ele alınmıştır. Ayrıca malzeme çeşitliliği 
nedeniyle, değerlendirmesi yapılmak üzere pek çok etkiye neden 
olabilen zemin kaplamları tercih edilmiş ve çalışma bu doğrultuda 
şekillendirilmiştir. 

Giriş 

Kentsel Yaşantının temel özelliklerinden biri olan iletişim,

• Bir arada yaşama, 

• Birlikte üretme, 

• Toplumsallaşma, vb. gibi 

etkileşimleri de beraberinde getirmektedir. 

“Özel” olan ile “kamusal” olan yaşantılar, kendilerine özgü 
yaşam biçimleri ve alan kullanımları ile birbirleriyle hem doğru-
dan hem de dolaylı olarak etkileşir. Bu bağlamda kamusal alanın 
en önemli öğelerinden olan meydanlar ve sokaklar özel olan ile 
kurulan ilişkinin en önemli bileşenleridir. Kamusal alanın kurgu-
sunda da etkin olan meydanlar ile özel alan bağlantısını sağlayan 
sokaklar, üçüncü boyut algısında ise kapalı ve sınırlanmış kamusal 
odaklar olarak tanımlanabilir. “Caddeler” hareket hissi veren dina-
mik yerler iken, “meydanlar” daha az hareket hissi veren durağan 
mekânlardır. Diğer bir ifade ile kentsel yaşamın en etkin kullanılan 
öğesi olan kent meydanları; kentliler tarafından,

• Sosyal, 

• Kültürel, 

• Siyasi ve 

• Ticari
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amaçlar için kullanılan, kentsel yaşamın geçtiği önemli kamu-
sal mekanlardan birisi olarak da tanımlanabilir. Kentsel yaşamın 
önemli bir bölümünün geçtiği meydanların değişimi; “tıpkı kentsel 
dokuyu biçimlendiren diğer alanların ve hiyerarşilerin değişiminde 
olduğu gibi”, kentin genel yaşantısını da etkileyerek değişimine ne-
den olabilmektedir. Örneğin

• Kentsel mobilya, 

• Aydınlatma 

• Farklı malzeme kullanımları ve 

• Strüktürel uygulamalar, vb.

bu değişimlerin gerçekleştirilmesinde sıklıkla kullanılan bile-
şenler olarak sıralanabilir. 

Kamusal alan ve meydan düzenlemelerinde,  her bir bileşen 
ayrı ayrı çalışma konusu olarak ele alınabilir. Bu bağlamda bu, ça-
lışmada kapsamın yoğun ve çeşitliliğin de fazla olması nedeniyle 
yalnızca meydanların zemin kaplamalarında kullanılan malzeme-
lere yönelik değerlendirmeler yapılarak bir takım önerilerde bulu-
nulacaktır. 

1. Malzeme Seçimine Etki Eden Bileşenlerin Tanımlanması 
ve Öneriler

Kamusal alan ve meydan düzenlemelerinde,  her bir bileşen 
ayrı ayrı çalışma konusu olarak ele alınabilir. Çalışmada yalnızca 
kamusal alan olarak değerlendirilen meydanların zemin kaplama-
larında kullanılan malzemelere yönelik olarak değerlendirmeler 
yapılarak bir takım önerilerde bulunulacaktır. Geniş bir kapsamı 
olan malzeme değerlendirmesi üç ana madde altında değerlendiri-
lerek sınırlandırılacak olan başlıklar aşağıda yer almaktadır. 

• Alanların Oluşum Biçimleri,

• Açık/Kapalı Alanlar,

• Kullanıcılar.
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1.1. Meydanlardaki Farklılaşan Alanların Oluşum Biçimleri

Meydanlarda kullanıcı, kullanıcı eğilimleri, aydınlatmalar, 
renk, malzeme vb. tasarımsal etkilere bağlı olarak farklı alanlar 
yer almaktadır. Alanların değerlendirilmesi yapıldığında ise oluşu-
muna ve kullanımına yönelik olarak çok fazla yöntem ve bileşen 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışmada yalnızca aşağıda yer 
alan,

• Sınırlama,

• Doğal Yönelim (Ayak İzi),

• Yönlendirme,

• Ayırma ve

• Toplanma amacı ile 

meydan oluşumuna yönelik bileşenler ele alınarak bunlar üze-
rinden, hem oluşumlarına bağlı malzeme seçimi hem de malzeme 
seçimine bağlı oluşumları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Sınırlama ile Oluşan Alanlar ve Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Sınırlamalar bir alanın bitip diğer alanın başladığını belirtmek 
amacıyla yapılan tasarım ögeleridir. Belirteç olarak da değerlendi-
rilebilen sınırlamalar, farklı malzemeler, ek parçalar, aydınlatma-
lar, tabelalar, üst örtüler, kent mobilyaları, renk, peyzaj  vb. gibi 
bileşenlerle oluşturulabilirler (Görsel 1).

Görsel 1. Farklı kotlar ya da sınırlayıcı elemanlar kullanılmadan yalnızca malzeme 
farkıyla yapılan sınırlama örnekleri [1,2]
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Çalışma kapsamı ele alındığında farklı malzeme kullanımıyla 
oluşturulacak sınırlamalar değerlendirildiğinde, sınırlamanı ya-
pılacak alanların özelliği, kullanıcısı, ortam koşulları vb. konular, 
burada kullanılacak malzemenin seçiminde oldukça önemlidir. Bu 
nedenle öncelikli olarak;

• Kullanıcısının tanımlanması,

• Yer alacağı yerin ortam koşullarının belirlenmesi,

• Kullanım amacının bilinmesi 

gerekir. Buna bağlı olarak yapılacak tasarımın ya daha önceden 
belirlenmiş malzemelerin özelliğine bağlı olarak yapılması ya da ya-
pılmış olan bir tasarım var ise hem bu tasarıma hem de yukarıda 
belirtilen kriterlere bağlı olarak malzeme seçiminin yapılması gere-
kir. Seçilecek malzemelerin aynı zamanda;

• Sınırlanan alanın özelliğine bağlı olarak dış ortam koşul-
larına dayanımlı,

• Aydınlatma ve kent mobilyalarını destekleyici nitelikte,

• Sınırlanan alanları vurgulayıcı ve o alanlar ile uyumlu,

• Alan kullanıcıları ve eylemleri ile uyumlu,

• Bir arada kullanılacak olan malzemelerin ise birbirlerine 
zarar vermeyecek ya da etkileşmeyecek türden olması 
gerekmektedir.

Doğal Yönelim (Ayak İzi) ile Oluşan Alanlar ve Malzeme 
Seçimine Yönelik Öneriler

Ortam koşulları, çevresel faktörler, renk, aydınlatma, vb. gibi 
etkilere bağlı olarak kullanıcıların tercihleri doğrultusunda olu-
şan bu durum kullanım yoğunluğunu artıran önemli bir etkendir 
(Görsel 2).
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Görsel 2. Kullanıcıların doğal yönelim ve kullanım yoğunlukları örnekleri [3,4,5]

Özellikle kullanıcı eylemlerine bağlı olarak gelişim göstermek-
tedir (Örneğin; Esenler Kent Meydanındaki camiye namaz kılmak 
için giden cemaatin hep aynı yolu kullanması).Bu doğrultuda oluş-
muş olan alanlarda malzeme yenilemesi yapılacak ise ya da böyle 
alanların tasarımı belirli bir gözleme dayalı olarak gerçekleştirile-
cek ise burada uygulanacak malzemelerin, 

• Eylem yönelimlerinin gerçekleştiği hatta olanlarının 
yüksek dayanımlı olacak şekilde,

• Aydınlatma ve kent mobilyaları ile desteklenerek algıda 
sorun yaratmayacak nitelikte,

• Eylemleri vurgulayıcı ve o eylemler (yürüme, koşma vb.) 
ile uyumlu olarak

• Eylemleri uygulamada sorun (çarpma, takılma, düşme 
vb.) yaratmayacak nitelikte

seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Yönlendirme ile Oluşan Alanlar ve Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Kullanıcıların belirlenen eylem alanlarına, sokaklara, caddelere 
ya da etkinliklere yönelmelerinin sağlanması amacıyla, diğer alan 
oluşumlarında olduğu gibi, yine malzeme, aydınlatma, tabela, üst 
örtü, kent mobilyası vb. gibi bileşenlerin kullanılmasıyla oluşturu-
lan alanlar, bu grupta değerlendirilmektedir (Görsel 3). 

Görsel 3. Malzeme farklılıkları ya da malzemelerin farklı biçimlerde kullanımına 
bağlı yönlendirme örnekleri [6,7]

Yönlendirmeler bir önceki alt başlıkta değinilen doğal yönelim-
den yararlanarak da gerçekleştirilebileceği gibi doğrudan değinilen 
diğer tasarım bileşenleri yardımı ile de yapılabilir. Malzeme özel-
liklerinden yararlanılarak yapılacak yönlendirmelerde, kullanılacak 
olan malzemelerin ise; 

• Yönelim alanın özelliğine bağlı olarak dış ortam koşulla-
rına dayanımlı,

• Aydınlatma ve kent mobilyalarını destekleyici nitelikte,

• Dikkat çekici ve yönelim noktasını vurgulayıcı, 

• Yönelim alanındaki eylem, etkinlik vb. gibi durumlar ile 
uyumlu,

• Yönelimi sağlanan kullanıcıları zorlamayacak (kaydır-
maz, takılmayı önleyen vb.) nitelikte,

• Yine kullanıcıların eylemleri ile uyumlu

olması gerekmektedir.
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Ayırma ile Oluşan Alanlar ve Malzeme Seçimine Yönelik 
Öneriler

Ayırma, sınırlamada olduğu gibi farklı eylemlerin ya da kulla-
nım alanlarının ayrı ayrı tanımlanması amacıyla yapılan bir tasa-
rım adımıdır. Buradaki amaç, eylemlere, kullanıcılara ya da alanla-
ra ayrı ayrı vurgu yapmak olacağı gibi, yalnızca bir tasarım ölçütü 
de olabilir. Diğer bir ifade ile meydanlardaki ayırma; eylemlerin, 
yönelimlerin, kullanıcıların ayrılması olarak da değerlendirilebilir. 
Bu alanların tasarımı, park düzenlemelerindekine benzer şekilde 
keskin biçimlerde yapılabileceği gibi, kent mobilyaları, aydınlat-
ma ya da malzeme farklılıklarıyla da gerçekleştirilebilir. Malzeme 
farklılıkları tercih edilen en yaygın ayırma biçimidir (Görsel 4). Bu 
bağlamda kullanılacak malzemelerin, 

• Ayrımı yapılan alanların özelliğine bağlı olarak ortam 
koşullarına dayanımlı,

• Aydınlatma ve kent mobilyalarını destekleyici nitelikte,

• Ayrılmış alanları vurgulayıcı ve uyumlu,

• Alan kullanıcıları ve eylemleri ile uyumlu,

• Yeşil alan ile uyumlu ve zarar vermeyecek nitelikte,

• Ayrım için bir arada kullanılacak olan malzemelerin ise 
birbirlerine zarar vermeyecek ya da etkileşmeyecek tür-
den seçilmesi gerekmektedir.

Görsel 4. Yeşil alan, yürüme alanı, farklı kullanıcı alanlarının malzeme farklarıyla 
tanımlanması [8,9]
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Toplanma Amacı ile Oluşan Alanlar ve Malzeme 
Seçimine Yönelik Öneriler

Etkinlik, gösteri, seminer, konser, anma vb. gibi eylemleri ger-
çekleştirmek amacıyla toplanmak için çoğunlukla kent meydanları 
tercih edilmektedir. Etkinliğin türüne bağlı olarak kullanıcılar 
kullanım türü ve yoğunluğu değişiklik göstermektedir. Örneğin 
bireysel bir sokak çalgıcısını dinleyen iki üç kişilik konserler 
olabileceği gibi yüzbinleri kapsayan konserler de verilebilmektedir.
Bu bağlamda alanın en çok kaç kişiyi kapsayacağı önceden hesap-
lanabilmeli tasarımlar buna göre yapılmalı ve kullanılacak malze-
meler de öncelikle buna göre belirlenmelidir. Ayrıca yine kullanıcı 
etkisi oldukça önemlidir. Bu alanlarda kullanılacak malzemeler;

• Dış ortam koşullarına dayanımlı,

• Aşınma dayanımı yüksek,

• Kaydırmaz,

• Uzun ömürlü,

• Bakım onarımı kolay ve hızlı yapılabilen,

• Sürdürülebilir,

• Etkinliklere göre ayırıcı, yönlendirmeye veya birleştir-
meye yardımcı nitelikte olmalıdır (Görsel 5).

Görsel 5. Meydanlarda toplanma ve yoğun kullanım örnekleri  [10,11]
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1.2. Meydanlardaki Açık/Kaplı Alanların Tanımlanması

Meydanlardaki alan tanımlamaları kullanıcı eylemleri, yöne-
limleri vb. gibi bileşenlerle belirlenebildiği gibi bu eylem ve yöne-
limleri yaparken açık ya da kapalı alanlarda bulunulmasına bağlı 
olarak da belirlenebilmektedir. Satış alanları, eğlence alanları, top-
lanma alanları, dinlenme alanları vb. gibi alanlar açık olarak düzen-
lenebileceği gibi kapalı olarak da düzenlenebilirler. Bunların yanı 
sıra bu alanlar yarı açık yarı kapalı ya da zaman zaman açık zaman 
zaman da kaplı olarak da düzenlenebilirler. Yine kullanıcı eylemle-
rine göre şekillenen bu alanlar belirli bir sınırlandırma yapılarak ele 
alınmaktadır. Buna göre bu bölümde yalnızca,

• Satış,

• Oturma/dinlenme,

• Oyun/eğlence ve

• Yürüyüş

alanlarına yönelik malzeme değerlendirmesi yapılacaktır.

Satış Alanları ve Malzeme Seçimine Yönelik Öneriler

Açık veya kapalı olup olmamalarına bağlı olarak üst örtüler, 
aydınlatma, renk ve kent mobilyalarıyla ayrım yapılarak tanımla-
nabilecek satış alanları, tasarım ölçütlerine ve yaklaşıma göre kalıcı 
ya da geçici olarak kurgulanabilir. Bu alanların kendisi, sınırlama, 
ayırma ve yönlendirme amacıyla da bir tasarım bileşeni olarak ele 
alınabilir. Dolayısıyla burada kullanılacak malzemeler sınırlama, 
yönlendirme, ayırma, alt başlıklarda ele alındığı gibi değerlendi-
rilebilir. Ancak yine de satış biçimi, alanın kurgusu ve kullanıcı 
yoğunluğuna göre özellikle bu amaca yönelik olarak tasarlanacak 
alanlarda kullanılacak malzemeler, 

• Dış ortam koşullarına dayanımlı

• Aşınma dayanımı yüksek

• Sökme takma işlemleri için ek parça uygulanmasına uygun,
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• Her türlü hareketli veya kalıcı olabilecek detaylar ile 
uyumlu

• Uzun ömürlü, kaydırmaz, sürdürülebilir,

• Bakım onarımı kolay ve hızlı yapılabilen,

• Aydınlatma ve kent mobilyalarını destekleyici nitelikte,

• Satış alanlarını vurgulayıcı ve uyumlu,

• Alan kullanıcıları ve eylemleri ile uyumlu,

• Ayrım için bir arada kullanılacak olan malzemelerin ise 
birbirlerine zarar vermeyecek ya da etkileşmeyecek tür-
den olabilecek şekilde seçilmelidir (Görsel 6).

Görsel 6. Meydanlarda satış alanlarının kurgulanışı [12,13]

Oturma/Dinlenme Alanları ve Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Oturma/dinlenme alanları meydanların ana amaçlarını karşı-
layan mekânlardır. Hem sosyalleşme hem de dinlenme amacıyla 
tasarlanan bu alanlar en çok zaman geçirilen alanlardır. Kent mo-
bilyaları, aydınlatmalar, üst örtüler vb. bileşenlerle desteklenerek 
daha konforlu ve etkin kullanılan alanlar olarak tasarlanmaları ol-
dukça önemlidir. Hem kullanıcı hem de kullanımın yoğun olması 
nedeniyle de seçilecek malzemelerin özellikle uzun ömürlü ve kul-
lanıcı eylemleriyle uyumlu olması gerekir (Görsel 7). 
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Görsel 7. Meydanlarda oturma/dinlenme alanları örnekleri  [14,15,16,17]

Doğal zemin hareketlerinden yararlanılarak da kurgulanabilen 
bu alanlarda kullanılacak malzemelerin,

• Ortam koşullarına dayanımlı,

• Aşınma dayanımı yüksek,

• Çevre ve kullanıcı eylemleri ile uyumlu, 

• Uzun ömürlü, sürdürülebilir,

• Ergonomi ve antropometriye uygun,

olabilecek şekilde seçilmesine özen gösterilmelidir.

Oyun/Eğlence Alanları ve Malzeme Seçimine Yönelik 
Öneriler

Etkinliğin türüne bağlı olarak kullanıcıların ve kullanım türü-
nün değişiklik gösterdiği alanlardır. Dolayısıyla kullanıcı ve kulla-
nıcı eylemleriyle uyumlu olarak tasarlanması gereken ve bu amaca 
yönelik olan ya da geçici olarak bile olsa bu amaçlarla kullanılacak 
olan alanların, malzeme seçimi oldukça önemlidir (Görsel 8). 
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Görsel 8. Alanlarda eğlence [18,19]

Toplanma amacına yönelik olan alanlardaki malzeme seçim 
ölçütleri bu alanlarda aynı şekilde ele alınabilir. Diğer bir ifade ile  
burada da kullanılacak malzemelerin,

• Dış ortam koşullarına dayanımlı,

• Aşınma dayanımı yüksek,

• Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir,

• Bakım onarımı kolay ve hızlı yapılabilen,

• Etkinliklere göre ayırıcı, yönlendirmeye veya birleştir-
meye yardımcı

nitelikte olmasına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, etkinliğin 
türüne ve etkinliği yapan kullanıcının durumuna göre;

• Pürüzsüz ve engel oluşturmayacak nitelikte,

• Elastik esaslı veya sert yüzeyli

• Darbe dayanımı yüksek, 

• Yenilenebilir vb.

olmalarına da özen gösterilmesi gerekir.
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Yürüyüş Alanları ve Malzeme Seçimine Yönelik Öneriler

Meydanlara erişen sokaklar veya meydanı çevreleyen alanlarda 
yürüme yoğunluğunun fazla olduğu gözlenmektedir. Hem sosyal-
leşme hem de sağlığa katkısı nedeniyle özellikle bu alanlarda en 
fazla tercih edilen aktivitelerin başında yürüyüş yer almaktadır. Bu 
nedenle, hemen hemen tüm meydan tasarımları yürüyüş alanları 
ile desteklenmektedir (Görsel 9). 

Görsel 9. Yürüme alanlarına yönelik farklı örnekler [20,21]

Hem ana tasarım ölçütü hem destekleyici bir ölçüt olarak ele 
alınan yürüyüş alanlarında kullanılacak malzemelerin seçiminde, 
yine yoğun kullanıcı etkisinde olan alanlardaki değerlendirmelere 
dikkat edilmesi önemlidir. Bu bağlamda bu alanlarda kullanılacak 
malzemelerin;

• Dış ortam koşullarına dayanımlı

• Aşınma dayanımı yüksek

• Enerji sönümleyen,

• Uzun ömürlü, kaydırmaz, sürdürülebilir, yenilenebilir,

• Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,

olan ürünlerden seçilmesi gerekir.

1.3. Meydanlardaki Kullanıcı Gruplarının Tanımlanması

Meydanlarda etkinliklere, konuma, saate, bölgeye, iklime vb. 
gibi etmenlere göre kullanıcılar değişiklik gösterebilmektedir. Ör-
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neğin tatil zamanı havaların güzel olduğu zamanlarda karma ve 
yoğun kullanıcı etkisi görülürken, okul saatlerinde daha çok eriş-
kin ve yaşlı kullanıcı etkisi gözlenmektedir. Ya da camiye yakın bir 
meydanda namaz saatlerine göre ayak izi yöneliminin oluştuğu 
doğrultuda cemaat yoğunluğu gözlenirken okula yakın bir mey-
danda okul çıkışı saatlerinde öğrenci yoğunluğu gözlenmektedir. 

Kullanıcıya göre şekillenen ya da kullanıcıların uyum sağladığı 
meydanlarda, üst örtüler, aydınlatmalar, yeşil örtü, ağaçlandırma, 
su ve ışık oyunları, doğal zemin gibi etmenler de tasarım açısından 
oldukça etkilidir. Ancak tüm etmenlerin bir bütün olarak ele alın-
ması her ne kadar oldukça önemli olsa da, diğer bölümlerde olduğu 
gibi bu bölümde de yalnızca kullanıcılara göre malzeme seçimi de-
ğerlendirmesi üzerinde durulacaktır. Bu değerlendirme aşağıdaki 
kullanıcı grupları ele alınarak yapılacaktır:

• Çocuklar

• Gençler

• Erişkinler

• Yaşlılar

• Engelliler

Meydanlarda Çocuk Kullanıcılar İçin Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Meydanlar, farklı kullanıcılara göre tasarlanabileceği gibi, za-
man zaman farklı kullanıcıların kullanımına uygun olarak da dü-
zenlenebilir, ya da aynı anda farklı kullanıcılar için bölümsel olarak 
kurgulanabilir. Özellikle kullanıcıların çocuk olduğu durumlarda 
tıpkı engelli kullanıcı yoğunluğunda olması gerektiği gibi pek çok 
açıdan oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Tasarımdan, 
malzeme seçimine, aydınlatma, peyzaj, oyun alanlarından oturma 
alanlarına, detay çözümlemelerinden yönlendirmelere kadar pek 
çok bileşenin teker teker özenle üzerinde durulması gerekmektedir 
(Görsel 10). 



114

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Görsel 10. Meydanların çocuklar tarafından kullanımı  [22,23]

Yaralanma, sakatlanma, kaybolma vb. gibi durumlarla karşı-
laşılma oranlarının yüksek olduğu kullanıcı grubu olan çocuklara 
yönelik kullanılan alanlarda geçici bir süre kullanım olacak olsa bile 
etkin bir tasarım yapılması önemlidir. Bu doğrultuda tasarımın 
önemli bileşenlerinden olan malzeme seçiminde de dikkat edilmesi 
gerekir. Malzemenin;

•  Dış ortam koşullarına dayanımlı,

•  Etkinliğe bağlı olarak elastik esaslı,

•  Aşınma dayanımı yüksek,

•  Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir, yenilenebilir,

•  Enerji sönümleyen,

•  Renklerin yoğun kullanıldığı, dikkat çekici,

•  Etkinliklere teşvik edici,

•  Etkinliklere göre ayırıcı veya birleştirici,

•  Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,

•  Aydınlatma, peyzaj, vb. bileşenlerle uyumlu, 

•  Yönlendirici nitelikte,

•  Sağlık koşullarına uyumlu 

nitelikte olması oldukça önemlidir.
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Meydanlarda Genç Kullanıcılar İçin Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Genç kullanıcılar erişkin kullanıcılar gibi genel kullanıcı grubu 
gibi değerlendirilebilse de; etkinlik ve eylemlere bağlı olarak çocuk 
kullanıcıların bulunduğu tasarım ölçütleri kapsamında da yer ala-
bilmektedir (Görsel 11). 

Görsel 11. Meydanların gençler tarafından kullanımı  [24,25]

Bu bağlamda yoğun etkinliğin olduğu meydanlarda özellikle 
genç kullanıcıların geçici ya da kalıcı olarak kullanacağı alanların 
malzeme seçiminde kullanılacak malzemelerin, 

• Dış ortam koşullarına dayanımlı,

• Etkinliğe bağlı olarak elastik esaslı,

• Aşınma dayanımı yüksek,

• Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir, yenilenebilir,

• Etkinliklere göre ayırıcı veya birleştirici,

• Yönlendirici,

• Etkinliğe teşvik edici,

• Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,

nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
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Meydanlarda Erişkin Kullanıcılar İçin Malzeme 
Seçimine Yönelik Öneriler

Yoğunluklu olarak erişkinler tarafından kullanılan meydanlar-
da, tasarım kullanım biçimine göre değişiklik göstermektedir. Bu 
bağlamda ayak izi, yönelim, oturma, dinlenme gibi durumların et-
kin oldu gözlenmektedir. Buna göre eylemlerin her birine yönelik 
olarak ayrı ayrı değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Eriş-
kin kullanıcılar ortalama kullanıcı grubu olarak da değerlendirile-
bileceği için standart olarak eylemlerle uyumlu, belirlenen tasarım 
ölçütlerini karşılayacak her türlü değerlendirme olumlu olarak ele 
alınabilir. Bu doğrultuda kullanılacak malzemelerin, diğer bölüm-
lerde daha önce de belirtildiği gibi, 

• Dış ortam koşullarına dayanımlı

• Etkinliğe bağlı olarak elastik esaslı

• Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir, yenilenebilir,

• Yeşilin kullanıldığı

• Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,

• Kent mobilyalarıyla desteklenen vb

ürünlerden seçilmesi gerekir (Görsel 12).

Görsel 12. Meydanların erişkinlerce kullanımı  [26,27]
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Meydanlarda Yaşlı Kullanıcılar İçin Malzeme Seçimine 
Yönelik Öneriler

Yaşlı kullanıcılara yönelik olacak her tasarımın, erişilebilirlik 
ölçütleri kapsamında ele alınarak yapılması gerekir. Yaşlı eylem-
lerinin belirlenerek bu eylemlerin gerçekleştiği alanların geçici mi 
kalıcı mı olduğu tanımlanması ve alınacak tasarım kararlarının da 
buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kullanılacak 
malzemelerin çoğunlukla oturma, dinlenme ve yürüyüşe yönelik 
olarak,

• Olabildiğince düz yüzeyli 

• Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir, yenilenebilir,

• Yeşilin çoğunlukta olduğu

• Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,

• Kent mobilyalarıyla desteklenen

ürünlerden seçilmesi gerekir (Görsel 13).

Görsel 13. Meydanların yaşlılar tarafından kullanımı  [28,29]

Meydanlarda Engelli Kullanıcılar İçin Malzeme 
Seçimine Yönelik Öneriler

Engellilik kalıcı bir durum olabildiği gibi geçici de olabilmekte-
dir. Uzuv, görme, işitme kaybına bağlı olmasının yanı sıra zihinsel 
olarak ya da genetik faktörlerle de ortaya çıkabilmektedir. Hamile-
lik, bebek ya da eşya taşıyan insan, bebek arabası kullanımı, geçici 
sakatlık vb. gibi durumlar da yine bu kategoride ele alınarak de-
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ğerlendirilmelidir. Ancak ne var ki erişebilir olma durumu yalnız 
engellilik açısından değerlendirilmemelidir. Erişilebilir tasarımlar 
yapmak, her kullanıcının o tasarımdan en etkin şekilde yararlana-
bilmesi açısından oldukça önemlidir. Malzeme seçimleri, aydınlat-
malı, zıt renkli, sesli yönlendirmeler, pürüzsüz, engel yaratmayan 
kaplamalar, keskin olmayan köşe ve kenar uygulamaları gibi küçük 
detaylarla bile çözümlenebilecek tasarımlara dikkat edilmesi, en 
azından gereken hassasiyetin verilmesi önemlidir. Pek çok mevcut 
tasarımda normal kullanıcılar tarafından bile etkin kullanılamayan 
mekânların erişilebilirlik ölçütleri kapsamında ele alınarak düzen-
lenmesi gerekmektedir (Görsel 14).  

Görsel 14. Meydanların engelliler tarafından kullanımı  [30,31]

İlk kez yapılacak tasarımların ise doğrudan erişilebilirlik ölçüt-
lerine uygun olması gerekir. Her ne kadar zorunluluk olsa da ne ya-
zık ki pek çok yerde dikkate alınmadığını görmek üzüntü vericidir. 
Bu konudaki yaptırımların artırılmasının etkin olacağı düşünül-
mektedir. Meydanlarda engellilerin yalnızca geçici olarak kullanı-
mına yönelik malzeme seçimi önerisinde bulunulmayıp erişilebilir-
lik ölçütlerine göre bu değerlendirme yapılacaktır. Bu doğrultuda 
seçilecek malzemelerin, 

• Olabildiğince düz yüzeyli 

• Kaydırmaz, uzun ömürlü, sürdürülebilir, yenilenebilir,

• Yönlendirici,

• Yaralanma ve sakatlanmalara sebep olmayacak detaylar 
ile çözümlenen,
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• Dış ortam koşullarına dayanımlı

• Gerekli uyarı levha ve aparatlarının montajına uygun, 

• Kullanıcının eylemi ile uyumlu

• Ortopedik engele yönelik araçların rahat kullanımını 
destekleyen,

• Görme engelliler için olan zemin kaplamaları ile uyumlu, 

• Uv dayanımlı

olması gerekir.

Sonuç

Meydanlar, kentin bileşenlerinden olan kamusal alanların en 
etkin ve de en belirgin mekânlarıdır. Toplanma, dağılma, etkinlik 
yapma, dinlenme vb. etkinliklerin yoğun olarak yapıldığı bu alan-
lar, kent kimliğinin oluşmasında da belirleyici olabilmektedir. Do-
layısıyla meydanlara yönelik olarak yapılacak çalışmalar oldukça 
önemlidir. Tasarımdan uygulamaya ve hatta kullanıma kadar her 
aşamanın değerlendirilmesi ve bu bağlamda iyi bir kurgunun oluş-
turulması gerekir. En önemli adımlardan olan ve hem tasarım, hem 
uygulama hem de kullanım aşamalarında dikkatle ele alınması ge-
reken adımlardan biri doğru malzemenin seçilebilmesidir. Doğru 
malzeme seçimi ile meydanlar ve meydanlara erişilen sokaklar,

• Süreklilik oluşturma

• Yönelimi sağlama

• Sınır oluşturma

• Toplanmayı sağlama

• Ayırma

vb. gibi önemli tasarımsal etkilere sahip olabilir. Bu 
bağlamda çalışmada malzeme seçimi üzerinde durulmuş ve 
zemin kaplamalarında kullanılacak olanlarına yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. Kullanıcı etkisinin önemli olduğu bu alanlarda; 
kullanıcıların ve eylemlerinin net tanımlanmasıyla daha detaylı 
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yapılacak seçimler sonucunda meydanların, hem kullanılabilirliği 
hem de uzun ömürlü olmaları sağlanabilir. Böylelikle görmeye 
alışmaya başladığımız malzeme yenilenmeleri sonucundaki şantiye 
kent durumu en azından meydanlar açısından sonlandırılabilir 
ya da en aza indirilebilir. Bu bağlamda her türlü çalıştay, makale, 
araştırma, proje vb. akademik olan veya olmayan çalışmalar gelişim 
ve ilerlemeler açısından katkı sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmanın 
da bu doğrultuda yararlı olacağı düşünülmekte olup daha da 
ilerletilerek her türlü alana uyarlanması önerilmektedir.
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Özet

Kentlerde insan mekân ilişkilerinden söz edilebilecek en 
önemli alanlardan biri meydanlardır. Meydanlar aynı zamanda bi-
rer kamusal alandır. Bireyin yaşam kalitesine ve kentin yaşanabi-
lir oluşuna katkı sağlarlar. Tüm kentliler içindir, hiç kimseyi ayırt 
etmeden mümkün olduğunca geniş kitlelere hitap ederler. Gece 
gündüz, her iklimde ve saatte pek çok aktivite barındırırlar. Gü-
nümüzde dijitalleşen ve daha bireyselleşen sosyal yaşamın yine de 
var olmaya devam eden ve gelecekte de devam edecek olan bir par-
çasıdır. Kentlerin kalbi ve bir anlamda misafir odasıdır. Bu oda en 
güzel döşenmiş, en canlı, en estetik, en kalabalık ve herkesin en çok 
içinde olmak istediği odadır. Bu kadar çok sıfatı barındırıyor olma-
sından da anlaşılacağı üzere kentle ilgili çok sayıda bilimin çalışma 
konuları arasındadır. Kentsel tasarım dalında da kentin bu önemli 
“yer”inin daha iyi tasarlanması amacıyla günümüzde de araştırma-
lar sürdürülmektedir. 

Esenler,  çoğunluğu göç ile gelen nüfusun barındığı, 1970-1990 
yıllarında plansız gelişme göstermiş olan İstanbul’un ilçelerinden 
biridir. İlçedeki yapılaşma, düzen ve estetik, özel ve kamusal alan-
lardaki tasarımlar, yaşam kalitesi ve kapsayıcılık açısından özensiz 
ve genellikle gelişigüzel oluşmuştur (Evcil, 2016). Taşçı’ya (2012) 
göre bu gelişme ve büyüme amorf bir mekân tanımlamaktadır.  

Bu çalışmada, Esenler ilçesinin en büyük meydanlarından biri 
olan Cumhuriyet Meydanı incelenerek, meydanın mevcut durumu 
ortaya konulmuş ve daha kapsayıcı, daha canlı ve daha yaşanabilir 
olması için öneriler geliştirilmiştir. Halk arasında “Dört Yol Meyda-
nı” olarak anılan meydan, aslında tam da bu ifadeye uygun biçimde 
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bir yol kesişim noktasıdır. Meydan, ilçede perakende ticaret, rek-
reasyon, yeme-içme ve sosyalleşmek için gün boyu ve haftanın her 
günü çok sayıda kentlinin uğrak yeri olmaktadır. Gözleme dayalı bu 
çalışmanın sonunda, Cumhuriyet Meydanının kısmi değil, bir bü-
tün olarak tasarlanması gerektiği düşünülmektedir. Aynı zamanda 
meydanda çeşitli yaşlardan, becerilerden, cinsiyetten gelen kullanı-
cıların gereksinimlerini de halkın katılımı ile belirlenmeli ve tasa-
rıma yön vermelidir. Aslında Cumhuriyet Meydanı, gerek konumu 
gerek yakın çevresindeki önemli çekim noktaları (kültür merkezi, 
metroya yakınlık, Bizans kalıntıları, okullar gibi) itibariyle ilçede 
önemli bir alandır. Ancak ilçenin geçmişinde yer alan plansız ve 
tesadüfi büyüme meydanda da izlenmekte ve mekân kalitesini za-
yıflatmaktadır.  

İnsan Mekân İlişkileri

İnsan mekân ilişkileri tasarımla ilgilenen pek çok disiplinin 
(kent planlama, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj tasarımı vb.) or-
tak çalışma alanlarından olan ve farklı boyutlarıyla incelenmeye 
devam edilen, aslında çok yeni olmayan bir konu başlığıdır.  An-
cak üzerinde çalışılmış olmasına rağmen gerek insanın yaşam 
biçiminin ve gereksinimlerinin çeşitlenmesi ve değişmesi, gerek 
sunulan mekânların biçimsel, fonksiyonel, toplumsal niteliklerinin 
değişmesi, yeni araştırmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

İnsanın göçebelikten yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte, 
mekânla kurduğu ilişki daha önemsenir hale gelmiştir. Çünkü gö-
çebelik döneminde hem açık hem de kapalı mekânlar daha kolay 
değiştirilebilir ve vazgeçilebilir nitelikliydi. Oysa yerleşik yaşamı 
tercih eden insan, böylece bir mekânı tercih ederken daha titiz 
davranmak ve daha kalıcı olmak zorundaydı. Mekânın varoluşunun 
temelini, mekânın etkeni olan insan davranışları belirledi. 

İnsan yaşadıkça, eylemleri çeşitlenmekte, mekâna dair taleple-
ri de gelişmekte ve değişmektedir. “İhtiyaçlarımız davranışlarımı-
zı belirlediği gibi davranışlarımızın eyleme dönüşmesi için gerekli 
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mekânları oluşturmamız” da (Kahraman, 2014:76) kaçınılmaz 
olmaktadır. Mekân kullanıcıların fizyolojik, psikolojik ve toplum-
sal gereksinimlerine yanıt veren ve gözlemci tarafından algılanan 
bir uzay parçasıdır (Schulz, 1971). Boşluklar işlev kazandıklarında 
mekâna dönüşürler. “Mekânın yapısal kurgusunun algılanması ile 
başlayan etkileşim süreci, soyut olarak algılanan siyasi, kültürel, 
ekonomik, toplumsal ve anlamsal boyutları ile mekâna ulaşır” 
(Kahraman, 2014:76). İnsan, doğadaki tüm canlılar gibi ama hep-
sinden üstün olarak yaşadığı çevreyi şekillendirme becerisine sa-
hiptir. Yaşadığı çevreyi biçimlendirirken onu etkileyen faktörler 
vardır. Örneğin bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi, duyuları, 
dönemin modası, teknolojik değişimler, kültürel farklılıklar mekân 
biçimlenmesinde rol oynayabilirler. Günümüzde dijital teknoloji-
nin yardımıyla mekân daha soyut boyutta ifade olmaktadır. Sanal 
mekân bu teknolojilerin yardımıyla yine insanın etken olduğu an-
cak fiziksel mekândan farklı olarak gerçek zamanla ilgisi olmayan 
ve bedenin değil zihnin deneyimlediği bir biçime bürünmüştür. 
Hatta, son gelişmeler sanal mekân ile fiziksel mekânı entegre etme 
çabasındadır. Amaç, bireyle etkileşime girebilen, hareket edebilen, 
kendi zamanını yaratan, zihnin algısıyla biçimlenen ancak topluma 
değil bireye ait olan mekân oluşumunu sağlamaktır. 

Kentlerde İnsan Mekân İlişkileri-Kamusal Alanlar

Günümüzde, dijital teknolojilerin desteğiyle kamusal alanla-
rın da sanallaştığı söylenebilir. Ancak,  bu yeni tip sanal kamusal 
mekânlar, aslında fiziksel mekândaki rakipleriyle yarışabilir veya 
ona alternatif olabilir nitelikte değildir.  Çünkü bu fiziksel olmayan 
dijital mekânlar bireylerin ancak fikir alışverişinde bulunmasına, 
düşünce paylaşımına ve bilgi dolaşımına olanak vermektedir. Oysa 
kimi araştırmacılarca kamusal mekânlar belirtilenlere ilave olarak, 
insan ihtiyaçlarını düzenleyerek kentsel deneyim sunmaktadırlar. 
“İnsanları birbirine bağlayan sosyal hayatın yaşatılması, mekân ve 
boşluk deneyimi olarak anlaşılmaktadır. Uzaktan bakınca şehir gök-
yüzüne yükselen uzun ve keskin binaların şekilleri ile siluet olarak 
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görünür, ancak şehrin içine girince, en çok görmek istediğimiz ve 
bölgenin niteliği hakkında bize en çok bilgiyi sağlayan şey kamusal 
alanlardır” (Erdönmez ve Akı, 2005:71). Sokaklar, meydanlar, 
parklar ve kentteki boşluklar bu kentsel mekânın parçalarıdır. 
“Vücutsuz bedenler” olarak tanımlanan dijital ortam kullanıcıları 
kimliksizdirler ve bu durum kentin kimliğinin oluşumuna da katkı 
sağlayamaz. Kentin açık alanları bedenin hareketi üzerine kur-
gulanmıştır. Bir yerden başka bir yere erişim, yatayda ve düşeyde 
bedene ait oranlar, hem algıyı güçlendirir hem de aidiyeti. “Şehir 
kültürü, şehre doğrudan dokunma demek olan doğal insan hare-
ketliliği” (Sürmen, 2010:109) ile var olur ve gelişme fırsatı bulur. 

Kamusal alanların mekânsal karakterinin oluşmasında alış-
kanlıkların, toplumun değer yargılarının ve tarihi özelliklerin 
de önemli olduğu unutulmamalıdır. Sokaklar ve meydanlar bi-
rer kamusal alandır, aynı zamanda da bireylerin sosyalleşme 
mekânlarıdır (Halu, 2010). Meydanlar kentlerin kimliğinin oluşu-
munda kültürel geçmişlerinin somutlaştığı alanlardır. Meydanlar-
da kentlerin kültürel geçmişinin izlerini okumak da mümkündür 
(Zengel, 2007). Dolayısıyla, kentsel mekân/kamusal alan henüz 
fiziksel mekândaki karşılığı ile varlığını sürdürmekte ve hala pek 
çok araştırma bu mekânların nasıl daha “iyi” yer olarak nitelendi-
rileceği ve/veya kaliteli bir mekânın nitelikleri üzerine yoğunlaş-
maktadır. 

Kentsel Tasarımda Kapsayıcılık, Canlılık ve Yaşanabilirlik 
Arayışları

Kentsel Tasarımda Kapsayıcılık

Çok çeşitli insan topluluklarının bir arada yaşadığı kentler 
özellikle kamusal alan kullanımında tüm bu insan çeşitliliğini, 
kullanıcı farklarını göz önünde bulundurmalıdır. Henri Lefebv-
re 1968’de ilk kent kent hakkı (right to city) kavramını kullandı-
ğında, kentte ikamet eden herkesin o kent üzerinde hakkı oldu-
ğuna değinmiştir (Bezmez ve Yardımcı, 2013). Yaşamı ve mekânı 
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paylaşmanın, kentli olmanın temelinde insan olmak yer alır. Yani 
kentin, tüm kentte yaşayan farklı kullanıcılarına, kentlilere insan 
onuruna yakışan biçimde, eşit ve kapsayıcı davranması gerekir. 
Kentsel mekânların kapsayıcı tasarım anlayışı ile düzenlenmesi 
1980’lerde gündeme gelen evrensel tasarımın etkisiyle olmuştur. 
Evrensel tasarım veya “herkes için tasarım, basitçe, tüm ürünlerin, 
binaların, açık alanların, mümkün olduğunca çok sayıda kişinin 
kullanımını sağlamak için tasarlanmasıdır”  (Mace vd., 1991:2). 
Başlangıçta, kentliler arasında dezavantajlı oldukları düşünülen 
engellilerin sorunlarının giderilmesi, onların da diğer kentliler gibi 
görülmesi, fiziksel ve sosyal haklardan eşit oranlarda fayda sağla-
yabilmesi amaçlandığı için ortaya çıkan anlayış zamanla toplumun 
tümünün bu fiziksel ve sosyal haklardan faydalanması için yaşa-
dığımız çevrelerin yeniden düşünülmesi ve tasarlanması biçimine 
ulaşmıştır. Özellikle tasarım boyutundan konuyu ele aldığımızda 
“tasarımcının kullanıcıyla empati kurmaya çalışması, ona gereksi-
nimlerini dikte etmek yerine, onun görüşünü alarak tasarımı yön-
lendirmesi herkes için tasarımın diğer tasarım yaklaşımlarından 
üstün, insani ve eşitlikçi” (Evcil, 2014:18) içeriğini ortaya koymak-
tadır. Tasarımcının kullanıcı kitlesini yeterince düşünememesin-
den kaynaklanan ve bireyler arasında ayrımcılığa, dışlanmışlığa 
neden olan tasarımlar, hele kamusal alanlar kabul edilemez uygula-
malardır. Ancak maalesef sayıları az olmayan bu çözümler 21. yüz-
yılda bile hala kentlilerin haklarını ihlal etmeyi sürdürmektedir. 

Bir tasarımı kapsayıcı kabul edebilmek için, evrensel tasarım 
kavramının yaratıcısı Mace’in ilkelerinin düşünmek gerekir (Ano-
nim, 2010): 

1. Eşit kullanım,

2. Esnek kullanım,

3. Basit ve sezgisel kullanım,

4. Algılanabilir bilgi,
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5. Hata toleransı,

6. Düşük fiziksel güç,

7. Yaklaşım ve kullanım için yeterli alan.

Kentsel tasarımla oldukça örtüştüğünü düşündüğüm bu 7 ilke-
ye şu dört kriteri de katmak tasarımcılara yol gösterecektir: 

8. Bireyin çevreden hoşnutluğu (Manley, 2000),

9. İşlevsel ve estetik uyum (Değertekin, 2010),

10. Sosyal uyum ve katılım (Değertekin, 2010),

11. Sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlik (Evcil, 2014).

Kapsayıcı tasarımın yukarıda sözü edilen ilkelerine kamusal 
alanda gerçekleştirilecek tasarımlar bağlamında kısaca değinmek 
gerekirse; eşit kullanım ile tüm kentlilerin eşit oranda kullanabi-
leceği, eşit fayda sağlayacağı tasarımlar düşünülmelidir. Örneğin 
çocuklu, elinde eşyası olan veya yaşlı kullanıcıları da düşünerek 
belirli aralıklarla banklar kullanılmalıdır. Eğimli alanlarda sadece 
merdivenler değil rampalar da kullanmak, çocuk oyun alanlarında 
engelli çocukların da engelsiz çocuklarla birlikte oynamasını sağ-
lamak, eşit ve esnek kullanım ilkelerine dayandırılabilir. Kamusal 
alanların basit, anlaşılabilir yani okunabilen ve çekici tasarımlar 
olmasına çalışılmalıdır. Kentteki kullanıcıların algı düzeyleri, bilgi 
seviyeleri ve yetenekleri farklı olabilir. Bu nedenle tasarım en basit 
ve en sezgisel kullanıma olanak vermeli, algılanabilir bilgiler içer-
melidir. Örneğin yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 
yayalara hem görsel, hem işitsel hem de hissedilen yüzey farklılaş-
masıyla ikaz yapılmalıdır. Kent içinde yönlendirme bireyin çevreyi 
tanımadığı düşünülerek detaylı ve herkes tarafından da anlaşılabi-
lir yapılmalıdır. Bu amaçla renk, piktogram, ses ve dokunsal yüzey-
ler (maketler) kullanımı uygun olacaktır. 

Tasarımdan kaynaklanabilecek hataların önceden tahmin edi-
lerek önleminin alınması da oldukça önemlidir. Örneğin kamusal 
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alanlarda yağışın da etkisiyle ıslanan zeminin kayganlaşmasına 
karşın önlem alınması, bu kaygan malzemelerin kullanılmama-
sı, kullanıldığı durumlarda bireylerin uyarılması veya çocuk oyun 
alanlarında oyuncakların kullanım talimatları ve yaş gruplarının 
belirtilmesi. Yaya yolu üzerinde hissedilen dokulu kubbe kabart-
malarla yayanın taşıt yoluna inmekte olduğunun hatırlatılması 
evrensel/kapsayıcı tasarımın hata toleransı ilkesine uygun detay-
lardır. Farklı yetileri olan kullanıcıların en az güç sarf ederek çev-
reden faydalanmaları, tasarımları kullanabilmeleri de önemlidir.  
Çok sayıda merdiven basamağını çıkmak herkes için uygun bir 
tasarım olmayabilir. Basamakları çıkabilmek bedensel sakatlığı ol-
mayanlar için de sorun olabilir ya da yorucu olabilir. Bu nedenle 
mutlaka bir alternatif tasarım yapılmasına çalışılmalıdır. Bir oto-
büs durağına yaklaşmak, bankamatik veya bilet gişesinden hizmet 
almak için yine tasarımın herkese kapsayıcı davranması gerekir. 
Sözü edilen yerlerden faydalanmak ve kullanabilmek için yaklaşım 
ve kullanımda yeterli alanların tasarlanması gerekir. Aynı zamanda 
kentsel çevreler kentlileri hoşnut etmeli; daha teknik bir ifadeyle 
kentler, kentli olma hakkının mekândaki karşılığı gereği kentlilerin 
yaşam kalitesini arttırmalı yaşanabilir çevreler sunmalıdır. Bunun 
için Manley’in (2000) bireyin çevreden hoşnut olma ilkesi hatır-
lanmalıdır. Daha çok yeşil alanlar, daha az kalabalık, huzur veren 
bireyi günlük stres ve yorgunluktan arındıran mekânlar tasarlan-
malıdır. Bu tasarımların işlevsel olması ve estetik kaygılar taşıması 
da bireylerin beğenisini arttırma da etkilidir. Bunun için tasarım-
cıların ve karar vericilerin kolaycı olmaktan kaçınıp, titiz davran-
maları gerekir. Çağımızda hemen her şey çok kısa sürede tüketilip 
eskitildiği için tasarım süreci de hak ettiği özende ve sürede ger-
çekleşememektedir. Kamusal alanda tek tipleşen tasarımlar, bağ-
lamla ilişkisiz çözümler ve bir türlü bitmiş gibi görünmeyen sürekli 
inşaat halinde hissi veren alanlar bunlara örnek olabilir. Oysa sa-
dece bir çocuk oyun alanı bile tasarlanmalı, içindeki elemanlardan, 
kullanıma, peyzaj elemanlarına kadar her parçası özenli ve titiz bir 
çalışma sonrası gerçekleşebilmelidir. Sosyal uyum ve katılım ilkesi 
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de sağlıklı bir toplumda sosyal sürdürülebilirliğe işaret eder. Yerel 
yönetimlerin sık sık halkın katıldığı toplantılar yapması planlama-
ya halkın katılımını sağlaması bu ilkenin amaçlarındandır. Planla-
maya halkın katılımı tasarım sürecinin bir parçası olduğunda da 
sağlıklı bir kent yaşamının varlığına işaret etmektedir. Son olarak 
çevreye zarar vermeyen, çevre dostu tasarımlar da kapsayıcı tasa-
rım anlayışıyla örtüşmektedir. Bu bağlamda sadece tasarımcının 
seçtiği malzemeler bile daha çevre dostu, sürdürülebilir tasarımlar 
oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir. 

Kentsel Tasarımda Canlılık ve Yaşanabilirlik

Kamusal alanların canlı ve yaşanabilir olması şüphesiz bu ko-
nuda çalışan herkesin hemfikir olduğu bir konudur. Burada önem-
li olan canlı ve yaşanabilir tasarımların neler olduğu veya canlılık 
ve yaşanabilirlik kriterlerinin neler olduğunun tanımlanmasıdır. 
Bu iki kavram da çok konuşulan ve araştırılan kavramlar olmasına 
rağmen üzerinde uzlaşı sağlanamamıştır. Canlılık ve yaşanabilir-
lik kavramlarından söz edildiğinde kalite ve iyi yer olma terimleri 
de sık sık gündeme gelmektedir. “…kalite kavramı çerçevesinde ya 
yerlerin sadece fiziksel özellikleri irdelenmiş ya da o mekânda (yer-
de) yaşayan insanların sosyo-morfolojik yapıları ortaya konmuş-
tur. Kısaca araştırmalar çoğu kez sübjektif bakış açısıyla irdelenmiş 
ve inceleme ya sadece nesne üzerine ya da özne üzerine olmuştur” 
(İnceoğlu ve Aytuğ, 2009:144). Sözü edilen kavramların çok bo-
yutlu oluşları ve bu sebeple farklı bakış açılarıyla konuya yaklaşım 
(sosyal boyuttan, ekonomik boyuttan, işlevsel boyuttan, fiziksel 
boyuttan vb.) henüz bu kavramların birbirlerinden ayrılmasını ve 
değerlendirme kriterlerinde bir uzlaşıya varılmasını sağlayama-
mıştır. 

Yine de meydan tasarımında canlılığı ve yaşanabilirliği art-
tırmak için vazgeçilmez olan özellikler vardır. “Meydanda sürekli 
kullanım ve canlılığın sağlanabilmesi için de, meydanı tanımlayan 
binaların ön yüzlerinde, özellikle giriş katlarında, dış mekân ile iliş-
kiden yarar sağlayabilecek lokanta, kahvehane, ya da ürünlerini dı-
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şarıda sergileyebilen dükkan vb. kamusal işlevlere yer verilerek bir 
“etkin kenar” ya da “etkin ön yüz” oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, 
arkadlar, dış ve iç mekân kullanıcıları için güçlü bir yer duygusu 
ve kullanışlılık sağlarken, kentsel mekâna renkli ve canlı bir kenar 
oluştururlar. Arkadlar bazı örneklerde yerel kültürün çok güçlü bir 
şekilde yansıtıldığı, yerel halkı birleştiren ve kenti konuklarıyla bir 
araya getiren elemanlardır” (Oktay, 2007, belirsiz).

Tablo 1’de farklı kaynaklar incelenerek bir yerin iyi olma duru-
mu, kalitesi, yaşanabilirliği ve canlılığını belirlemek için kriterler 
bir araya getirilmiştir. 
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“İyi” Yerin 
Özellikleri

Mekânsal Kalite Ölçüt ve 
Göstergeleri

Yaşanabilirlik 
Boyutları

Kentsel 
Canlılık 
Bileşenleri

Kalite 
ölçütü

Gösterge

Sosyallik
• Kadın, çocuk 
ve yaşlı sayısı
• Sosyal ağlar
• Sokak yaşamı
• Gönüllülük
• Akşam kulla-
nımı

A) İşlevsel 
kalite

• Ulaşım ve park 
olanakları
• Erişebilirlik
• Etkinlik
• Esneklik
• Güvenlik (ergono-
mik-kamusal)
• Mekânsal yönelme
• Bölgesellik, mahre-
miyet, sosyal ilişki
• Fiziksel iyi olma 
(ışıklandırma, 
gürültü, ısıtma, ha-
valandırma, rutubet, 
sürdürülebilirlik)

Çevresel kalite
• Gürültülü/Sessiz
• Kirli/Temiz
• Kalabalık/Az 
kalabalık
• Yapım kalitesi iyi/
kötü

• Aktiviteler
• Davranışsal 
öğeler
• Mekânsal 
kurgu 

Yerin fiziksel 
kalitesi
• Yapılı çevrenin 
kalitesi “ürün”
• Terkedilmiş 
mekânın seviyesi
• Parkların ve yeşil 
mekânların kalitesi
• Halk mekânının 
kalitesi

Kullanım ve 
aktiviteler
• Yerel ticaret
• Arazi kulla-
nımı
• Arazi değer-
leri
• Kira düzey-
leri
• Perakende 
satışlar

B) Estetik 
kalite

• Görsel kalite
• Düzen
• Karmaşıklık
• Sunumsal kalite
• Sembolik ve göster-
gebilimsel değer
• Tarihsel ve kültürel 
değer

Yerin işlevsel 
kalitesi
• Yayaların gezileri 
kolay/zor
• Halk ulaşımı 
kalitesi
• Servislerin canlılık 
ve yaşanabilirliği

Erişim ve 
bağlantılar
• Trafik verileri
• Yol bölün-
meleri
• Transit 
kullanım
• Yaya akti-
vitesi
• Park yeri 
kullanımı

Güvenli Yerler
• Suç oranları
• Sosyal olmayan 
davranışlar

C) Ekono-
mik kalite

• Yatırım maliyetleri
• Kullanım maliyetleri
• Zamanla sağlanan 
gelir
• Kamu ve özel düzen-
lemeler

Rahatlık ve 
imaj
• Suç istatis-
tikleri
• Sağlık oranı
• Yapısal 
koşullar
• Çevresel 
veriler

D) Teknik 
kalite

• Yangın güvenliği
• Yapısal güvenlik
• Yapı fiziği
• Çevresel uyumluluk
• Sürdürülebilirlik

Kaynak: PPS, 
pps.org, 2015

Kaynak: Vonder Voort T.J.M. ve 
Van Wegen H.B.R., 2005

Kaynak: Llwelyn 
Davies Yeang, 2006

Kaynak: E. 
Firidin ve B. 
Ensici-Aksel, 
2006

Tablo 1: Yerin İyi Olma Durumu, Kalitesi, Yaşanabilirliği ve Canlı-
lığı Üzerine Yapılmış Araştırmalar
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Bir Yerin İyi, Kapsayıcı, Canlı, Yaşanabilir ve Kaliteli 
Olması

Bir “yerin”, konumuzdaki karşılığıyla kamusal alanın iyi, kapsa-
yıcı, canlı, yaşanabilir ve kaliteli olması incelenen araştırmalardan 
yola çıkılarak; genelde kullanıcıya, kullanıma, estetiğe, aktivitelere, 
mekânsal kurguya, erişebilirliğe, konfor ve güvenliğe bağlıdır. 

Özetlenen bu kriterlerin yanında, aslında daima yerin ruhunun 
(genius loci) (Norberg-Schulz, 1980) tasarımcı tarafından keşfi ile 
yola çıkmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca, kültürden kültü-
re değişebilecek değerler ve coğrafi özellikler de kamusal alanlarda 
sözü edilen niteliklerde bir tasarım yapılmasına doğrudan etki ede-
cek faktörlerdir. Buna göre gözleme dayalı tespit yapabilmek için 
incelenen çalışmalardan aşağıdaki 3 ana başlıkta toplanan kriterle-
rin kullanılması uygun bulunmuştur: 

Kapsayıcı olma, sosyallik, kullanım ve aktiviteler

1. Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli kullanıcıların varlığı (eşit kul-
lanım),

2. Gece-gündüz kullanımı,

3. Perakende satış, yeme-içme, dinlenme faaliyetlerine ola-
nak verme,

4. Açık alan oyun olanakları,

5. Kalabalıklık (çevreden hoşnutluk),

Konfor, erişebilirlik ve bağlantılar

6. Hoş olmayan iklim şartlarına karşı koruma olanakları (gü-
neş, yağmur, rüzgar vb.),

7. Yaya kullanımı,

8. Yürünebilir oluşu (mesafe ve zemin kaplaması açısından),

9. Erişilebilirlik (fiziki engellerle karşılaşma),

10. Okunabilirlik (yönlendirme),
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Rahatlık, imaj ve beğeni

11. Aydınlatmanın varlığı,

12. Binaların durumu (çekici, estetik cephelerin varlığı),

13. Gürültü kaynaklarının varlığı,

14. Oturulabilir, dinlenilebilir olma durumu,

15. İnsan ölçeğinde tasarlanmış olması,

16. Temiz bir çevre oluşu,

17. İklimin olumlu özelliklerinden yararlanma olanakları 
(güneş, gölge, rüzgar vb.),

18. Ağaç, bitki, su öğesinin varlığı,

19. Sanat objesi, heykellerin varlığı.

Uygulama: Esenler Cumhuriyet Meydanı Örneği

Esenler Cumhuriyet Meydanı, ilçenin en büyük meydanların-
dan biridir. Meydan halk arasında Dörtyol Meydanı olarak tanım-
lanmaktadır. Bu tanıma uygun olan meydan adeta dört yolun ke-
siştiği noktada genişlemektedir. Daha çok ticari faaliyetin hâkim 
olduğu meydanda cami, dershane, kahvehane, lokanta, pastane ve 
çeşitli mallar satan dükkânlar görülmektedir. 

Fotoğraf 1: Esra Demir, Eyüp Çavuşoğlu, Gözde Bekmezci, Völdan Çardak, Esenler’de 
Kamusal Alan Okumaları Atölye Çalışması, 11-13 Kasım 2016.



139

Kamusal Alan Okumaları: Esenler

Şekil 1: Esenler Cumhuriyet (Dörtyol) Meydanı, Kaynak: Alper Salman, Ceren Aykut, 
Ravza Kabaktepe, Esenler’de Kamusal Alan Okumaları Atölye Çalışması, 11-13 Kasım 
2016.

Esenler Cumhuriyet Meydanı’nda üç ana başlıkta toplam 19 
değişken hakkında hafta içi (9 Kasım 2016) ve hafta sonu (12-13 
Kasım 2016), sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere gözlem yo-
luyla bilgi toplanmıştır. Meydanda yapılan gözlemlerle değişkenle-
rin 4’lü likert ölçeğinde (hiçbir zaman, bazen, sık sık, her zaman) 
ne sıklıkla karşılaşıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen so-
nuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2: Esenler Cumhuriyet Meydanı’nın İyi, Kapsayıcı, Canlı, 
Yaşanabilir ve Kaliteli Olması Durumu

Değişkenler Gözlenme Sıklığı

K
ap

sa
yı

cı
 o

lm
a,

 S
os

ya
lli

k,
 K

ul
la

nı
m

, A
kt

iv
it

el
er

Hiçbir zaman Bazen Sık sık Her zaman

Kadın, çocuk, 
yaşlı, engelli 
kullanıcıların 
varlığı (eşit 
kullanım)
Gece-gündüz 
kullanımı

Perakende 
satış, yeme-
içme, dinlenme 
faaliyetlerine 
olanak verme
Açık alan oyun 
olanakları

Kalabalıklık 
(çevreden 
hoşnutluk)

K
on

fo
r 

Er
iş

im
 B

ağ
la

nt
ıla

r

Hoş olmayan 
iklim şartlarına 
karşı koruma 
olanakları (gü-
neş, yağmur, 
rüzgar vb.)
Yaya kullanımı

Yürünebilir 
oluşu (mesafe 
ve zemin kapla-
ması açısından)

Erişilebilirlik 
(fiziki engeller-
le karşılaşma)

Okunabilirlik 
(yönlendirme)
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R

ah
at

lık
 İm

aj
 B

eğ
en

i

Aydınlatmanın 
varlığı

Binaların 
durumu (çekici, 
estetik cephele-
rin varlığı)

Gürültü kay-
naklarının 
varlığı

Oturulabilir, 
dinlenilebilir 
olma durumu

İnsan ölçeğinde 
tasarlanmış 
olması

Temiz bir çevre 
oluşu

İklimin olumlu 
özelliklerinden 
yararlanma 
olanakları 
(güneş, gölge, 
rüzgar vb.)
Ağaç, bitki, su 
öğesinin varlığı

Sanat objeleri, 
heykellerin 
varlığı
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Gözlem sonuçları incelendiğinde Cumhuriyet Meydanı’nın, 3 
ana başlıkta incelenen kriterler açısından birbirine yakın nitelikte 
olduğu; yani iyi, kapsayıcı, canlı, yaşanabilir ve kaliteli olma duru-
munun henüz tam olgunlaşmadığı söylenebilir. 19 değişken açısın-
dan gözlemlenen meydanın, en öne çıkan (her zaman gözlenen) 
özelliği yaya kullanımı ve aydınlatma olanakları olmuştur. Cumhu-
riyet Meydanı hem hafta içi hem de hafta sonu her saat yayalarca 
kullanılmakta olan bir kamusal alandır. Geceleri yapılan aydınlat-
manın da tüm meydana yayıldığı belirlenmiştir. Ancak meydan hoş 
olmayan iklim şartlarına göre korunma olanakları (güneş, yağmur, 
rüzgâr vb.), okunabilirlik (yönlendirme), insan ölçeğinde tasarıma 
sahip olma ve meydanda estetik özellikleri arttıracak sanat objesi-
ne sahip olma niteliklerini taşımamaktadır. Meydan adeta büyük 
bir boşluk gibi algılanmaktadır, bu da tasarımda insan ölçeğinin 
düşünülmediğini göstermektedir. Meydanlar ne insanların kendi-
lerini sınırsız bir alanda hissedeceği kadar büyük, ne de klostrofobi 
oluşturacak kadar küçük olmalıdır. Meydanlar insan gereksinim-
lerini üç boyutlu olarak da karşılamalıdır. Meydanda oransal ola-
rak büyük boşluklar olması, tanımsız alanların artması meydanın 
bir bütün olarak okunabilirliğini de zayıflatmaktadır. Meydanda 
yönlenmeye tasarım öğelerinin katkı sağlaması gerektiği, aynı za-
manda da herkes tarafından algılanabilen işaretlemelerin de kulla-
nılması gereklidir. “Yönlendirme ve işaretleme tasarımının temel 
uğraşı kullanıcıyı bir mekânın en dış noktasından, iç mekânda va-
rılmak istenen son noktaya (odaya/birime) yardım almaksızın ve 
kolaylıkla ulaştıracak tasarım sistemini kurmaktır. Kişinin yön bul-
mak için geçmiş deneyimleri ve alışkanlıklarından beslenemediği 
durumlarda tasarım elemanlarının aynı işlevi yüklenmesi” (Güler, 
2014:66) mekânda bireylerin konforunu arttıracaktır. Meydanda 
Atatürk heykeli dışında heykel veya sanat objesi de bulunmamak-
tadır. Ayrıca, mevcut Atatürk heykelinin yerinin de meydanda ya-
pılacak yeni düzenlemelerle yeniden düşünülmesi, meydanda bir 
nirengi ve tanımlayıcı öğe olarak daha merkezi bir noktaya alınma-
sı da iyi olacaktır. Meydandaki büyük boşlukları daha tanımlı hale 
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getirmek ve bireylerin beğeni düzeylerini arttırmak için de daha 
çok sayıda sanat objesine yer verilmelidir. 

Son Söz

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da üç dönem belediye başkan-
lığı yapan ve başarılı çalışmalarıyla bilinen Enrique Penalosa, tıp-
kı sevginin, sadakatin ve arkadaşlığın ölçülemediği gibi, kamusal 
alanların öneminin de ölçülemeyeceğini belirtmiştir. Penalosa ayrı-
ca, parkların ve yaya alanlarının kentin mutluluğunda vazgeçilmez 
olduğunu da ilave etmektedir (URL,1). Tasarımda “iyi” sözcüğünün 
ölçülmesi de objektif özelliklere dayandırılmak istendiğinde net bir 
karşılık bulamamaktadır. İyi tasarım sadece tasarımcı ve kullanıcı 
tarafından tasdik edildiğinde oluşmaz, iyi tasarım tasarımcı ve kul-
lanıcının bilgi ve becerilerini toplumun menfaatleri için kullandık-
larında oluşur ve bu tasarım aynı zamanda da kapsayıcıdır (Heylig-
hen ve Bianchin, 2013). 

Meydanlar kamusal alanlardır. Meydanları herkesin kullana-
bilmesi, kendini ait hissedebilmesi gereklidir. İlerde Esenler Cum-
huriyet Meydanı’nda yapılması düşünülen yeniliklerin halkın ihti-
yaçlarını da düşünmesi ve bunlara yanıt araması da gerekecektir. 
Bu aşamada halkın önerilerinin alınması da dünyanın pek çok ba-
şarılı meydanında uygulanmış yöntemlerdendir. 

Yukarıda sözü edilenlere ek olarak, meydanın yakın çevresiyle 
de düşünülmesi söz gelimi yaya ve taşıt ile ulaşımın yeniden de-
ğerlendirilmesi de meydanın daha iyi bir tasarıma kavuşturulması 
açısından önemli görülmektedir. 
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Esenler Şehir Düşünce Merkezi Kamusal Alan Okumaları Atöl-
yesi kapsamında 17 Kasım 2016 tarihinde bir çalıştay düzenlendi. 
Esenler’de Kamusal Odak Noktası Olarak Camilerin İşlevlerinin 
Geliştirilmesi Çalıştayı iki oturumda gerçekleşti. Şöyle ki; ilk otu-
rumda konusunun uzmanı akademisyenler bir araya gelerek konu-
yu tartıştılar.1 Ardından ikinci oturumda Esenler’de cami dernek-
leri temsilcileri, cami imamları, muhtarlar ve belediyenin Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdüründen oluşan bir gruba katılan akade-
misyenler ve atölye yürütücüleri ile birlikte konu tartışılarak gö-
rüşler ve öneriler ortaya konuldu. Böylece bu çalışma, sözü edilen 
çalıştayın sonucu olarak elde edilen görüş ve önerilerin derlenmesi 
ile oluşturulmuştur. 

Öncelikle sorunlar tespit edildi. Türkiye’de genel olarak cami-
inin hayatın dışına itildiği ve Müslümanlar olarak camiye verilen 
değerin azaldığı ifade edildi ve sebepleri tespit edilmeye çalışıldı. 
Cami kutsiyetini büyük oranda kaybetmiştir. Değersizleştirdikten 
sonrada başkalarından bunu yeniden eski değerine kavuşturma-
sını beklemenin olanaksızlığı ve camiyi değerli haline getirmenin 
mümkünlüğü üzerine tartışıldı. Camileri hayatımızın bir kenarına 
koyduk kabulü ile onları odak noktası haline getirmenin yolları bir-
likte sorgulandı.

1	 Katılımcılar	Prof.	Dr.	Hamza	Ateş	(İstanbul	Medeniyet	Üniversitesi),	Yrd.	Doç.	
Dr.	Ahmet	Vefa	Çobanoğlu	(İstanbul	Üniversitesi),	Yrd.	Doç.	Dr.	Ali	Cançelik	(Ko-
caeli	Üniversitesi),	Esenler	Belediyesi	Başkan	Yardımcısı	Dr.	Hasan	Taşçı’dır.
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Camiin arka planı araştırıldığında Mescid-i Nebevî veya Hz. 
Peygamber Mescidi’nin hicretten sonra Medine’de kurulduğunu bi-
linmektedir. Mescid-i Nebevî yapısal olarak değil ama fonksiyon iti-
bariyle külliye olarak yorumlanmaktadır. Vaaz ve hutbe kavramları 
önem kazanmıştır. Namaz öncesi veya sonrası vaazda dini konula-
rın anlatılıp, aktarılırken hutbelerle kamusal sorunlar ele alınırdı. 
Mahallenin ve şehrin sorunlarının tartışıldığını biliyoruz. Cami 
insan mekân ilişkisinde özel bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. 
Kronolojik olarak baktığımız zaman camilerde mimari bir gelişim 
belli bir düzen izlenmektedir. Erken dönem yapılarından itibaren 
Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya baktığımız zaman kurallar çerçevesi 
içinde biçimleniş vardır. Mescit, Cuma Camisi, Ulu Cami ve Sela-
tin Camii örnekleri oluşturulmuştur. Camiyle ilgili çalışmalarda üç 
mekân öğesi minber, minare, mihrap önemli bir yer tutmaktadır. 
Camiin odak noktası mihraptır. Nitekim camiye ilişkin güzel bir ta-
nımlama yapılmıştır. Camii minberi devlet, mihrabı ibadet, kürsü-
sü mektep olan bir cem edilme yeridir. Camii inşa edilmeden önce 
yön ve istikamet tayin eden bir belirlenimdir. Kıble yönüne yön-
lenme ile İslam şehirlerinin yönü Batı şehirlerinden ayrılır. Külliye 
formu ve olgusunun başlangıcını camii oluşturmaktadır. 

Günümüzde ise cami, sadece namaz ibadetinin yerine getiril-
diği mekân haline gelmiştir. Bununla birlikte sürekliliğin teminatı 
olarak günümüzde işlev görmektedir.

Esenler’deki camiler değerlendirildiğinde, yaşayan canlı haya-
tın içinde olmakla birlikte biçimsel olarak eğreti olarak yorumlana-
bilecek camiler bulunmaktadır. Mekânın biçimsel olarak ölçekler 
hiyerarşisi, denge ve ahenk ölçütünde yetkinleşmesi yönünde bir 
tercihimiz veya önceliğimiz olmalıdır. Güzel cami mekânı yapabilir 
miyiz? Camii, minare, kubbe tekrarlayan form olabilir ama içindeki 
tezyinat ile özgünlük ifade edilebilir. Şehirdeki bir caminin estetik 
anlamda daha yetkinliğe kavuşması için bir yol, eğilim gereklidir. 
Caminin mahalleyle ilişkisini kurgulamak noktasında mahalle ölçe-
ğinde cami, okul ve pazar bir üçgen çizmektedir. Bir de sürekliliğin 
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teminatı olan camide ezanın olması, insanların gelmesi ve gelmese 
bile ilahi haberi işitmesi anlamında değer taşımaktadır. Okulla ca-
miyi ilişkilendirme, mahalleliyi camiyle ilişkilendirme yani vaktiyle 
yine çok işlev üstelenmiş iç tezyinatı geliştirme yönünde tercih ve 
girişimler olabilmelidir. 

Caminin konumlanmasında yer seçimi, odak noktası olacak 
merkezi yer seçimi önem taşımaktadır. Mahallenin içinde de olsa 
daha geniş bir bahçe içerisinde olması, köşe başında ya da bir mey-
danın yanı başında olması makul ve doğru görünmektedir. Camiye 
girişte mekânsal olarak bir hazırlık sürecinin oluşturulması gerek-
mektedir. Dini değer atfedilen bu özellikli yapılar tamamen dar so-
kakların arasında tercih edilmemelidir. Sokaktan adım atıldığında 
caminin içine girilmemelidir.

Üslup olarak çalışılması önem taşımaktadır. İslam’da sadelik 
esastır düsturuna yer açılmalıdır. 

Temiz ve hijyenik olmalıdır.

Nispetler bozuk olmamalıdır.

İşçilik kaliteli olmalı. Malzeme kaliteli kullanılmalıdır.

Hanımlara ayrılan yerler ve abdest alma yerleri özenle ve mah-
remiyete uygun olarak düzenlenmelidir. 

1950 ve sonrasında yapılmış yeni camilerin %70’i ila %80’i 
kaçak statüde inşa edilmiştir. Binaların çoğunda da mimar yok-
tur, müteahhit aracılığıyla inşa edilmiştir. Fiziki şartlar itibariyle 
büyük çok büyük yapılar hariç fiziki inşaat haliyle kurallara uygun 
değildir. 

Cemaat yoksa camii yoktur. Yani fiziki bir mekân vardır ama 
kurum olarak cami yoktur. Dolayısıyla cami ve cemaat ilişkisi çok 
önemli bir yere sahiptir. Cemaat sıradan bir kalabalıktan farklıdır. 
Cemaatte en önemli husus sürekli bir arada bulunma ve belli bir 
aralıkta bir araya gelme durumunu ifade eden toplumsal sürekli-
liktir. 
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Camilerin hazireleri olmalı. Yaşam ve ölüm iç içe olmalı. İbret 
olarak gösterilmeli ve yaşatılmalıdır. Böylece şehirde ölüme mahal-
le ölçeğinde küçük bir yer açılmalıdır.

Mimari çeşitlilik ve yöresel/yerel bağlam korunarak gelişti-
rilebilmelidir. Sivil inisiyatifin kullanımı, katılım yöntemlerinin 
kullanımı önem taşımaktadır. Sosyal belediyeciliğin abartılı uygu-
lamaları sivil toplum duyarlılığının ve sorumluluğunun geliştiril-
mesinde bir engel ve de ikilem oluşturmaktadır.

Halkın beklentileri yönünden bakılırsa kamusal alana katkı ol-
mamakla birlikte zenginleşme talebinin tek gerçeklik olarak belir-
diği izlenmektedir. Şehrin bir tür kâr etme makinası olması algı ve 
anlayışının ötesine geçilememektedir. 

Cami mekânlarının sadece ibadet merkezleri gibi düşünülme-
si camideki görevlilerin sadece ibadet yaptırmada önderlik etmesi 
sonucunu doğurmaktadır. Cami görevlilerini farklı işlevler ve işbir-
likleri ile verimliliğin arttırılması üzerine düşünülmelidir. Bunlar 
camileri asıl fonksiyonlarından uzaklaştırmayı beraberinde getire-
bilir. Bununla birlikte ifrat ve tefritten uzak bir ortam oluşturarak 
cami merkezli gençlere ve çocuklara yönelik ortak etkinlikler yapı-
labilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda katkı sağlamaları ile din 
görevlisi sayılarının arttırılması, pedagojik gelişim uzmanlarının, 
sosyal danışmanların görev aldığı sorunlara çözüm üretildiği bir 
ortam sunulabilir. Din görevlilerinin sunacağı sosyal hizmetler eği-
tim kalitesi ve yönlendirmelerle iyileştirilebilir, geliştirilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öğrencilerinin cami içerikli 
programlarda bulunmaları sağlanabilir. Okuldaki teorik derslerin 
cami mekânı tanıtımı ve uygulamalı ders işlenmesi ile beslene-
rek sağlıklı bir eğitim süreci oluşturulabilir. Özellikle okul öncesi 
dönemde mekân olarak cami ile tanışma/tanıştırılma gerekmekte-
dir. Hocaefendiler yetkin ve liyakat sahibi kişilerin davet edilerek 
profesyonelce öğrencilerin manevi anlamda doyurulduğu prog-
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ramlar ve ortak gezi etkinlikleri yapılmalıdır. Bu programlar çocuk-
lar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, kadınlar ve erkekler, risk grupları-
nı içine alacak biçimde zenginleştirilmelidir.

Camide düzenlenebilecek ve toplumun ve cami cemaatinin tü-
münü kucaklayan etkinliklerin önemi kadar caminin çevresindeki 
mekânsal düzenleme de önem taşımaktadır. Şöyle ki; yanı veya ya-
kınında halı saha bulunan camiler ibadet ile sporu bir araya getire-
bilmektedir. Sabah vakitleri sonrası gençlerin ve yetişkinlerin spor 
alanına içine din görevlilerinin de katıldığı ortak etkinlikler cami-
nin sıcaklığını arttıracaktır. Böylece caminin henüz kurulumunda 
işlevsel olarak biçimsel düzenlemeler önem taşımaktadır.

Caminin sıcaklığını ve sürdürebilirliğini korumada ve arttır-
mada izlenebilecek en mühim yolun ikramlardan geçtiği sıklıkla 
vurgulanmıştır. Özellikle çocuk gönüllerine tat bırakan ikramlarla 
girildiği ve bu duygunun onlar aracılığıyla nesillere aktarıldığının 
altı çizilmiştir. Türkiye’deki üretilen kültür, camide hiç bir şey yen-
mez ve içilemez şeklindedir. Camide yemek, içmenin yasaklanma-
sı yerine belli tertip ve düzen eşliğinde ikramların sunulduğu bir 
bölüşüm ve paylaşım ortamının oluşturulması ve bunun temel bir 
ihtiyaç olduğunda mutabık kalınmıştır. Çocuklara ayrılmış oyun 
alanlarının geliştirilebilmesi ihtiyacı ifade edilmiştir. “Çocuk sesi 
olmayan caminin geleceği yoktur.” tespitinde bulunulmuştur. De-
nildi ki: “Camide çocuk çağıltısı sürdüğünce cami sürer.”

Cami güzel bir ortam olarak üretilebildiğinde hayırseverlerin 
duyarlılığı da artacaktır. Bunun oluşumunda ve sürdürülmesinde 
Cami Derneklerine üye olunması önem taşımaktadır.

Ülkemizde sosyal belediyeciliğin abartılı bir biçimde uygulan-
ması toplumda tasavvuf duygusunun önüne geçmekte ve engel 
oluşturmaktadır. Örneğin belediyelerin taziye evlerine yemek ser-
visi yapması komşuların zamanla duyarsızlaşmasına ve gelenekten 
taşıdıkları kodları terk etmelerine ortam oluşturmaktadır. 

Mekânsal sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik için din 
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görevlileri olan imam ve müezzinler, hocaefendiler rol model olabi-
lecek düzeyde yetiştirilmelidir. Görev yaptıkları muhitin sorunları-
na duyarlı olmalılar ve çözüm üretilmesi noktasında yeni eğitimler 
ve teknikleri ile sürekli yetiştirme programı içinde olmalıdırlar. 





Ali Cançelik



Osmanlı Kültür 
Hayatında Camii ve 
İşlevleri  
Gebze Çoban 
Mustafa Paşa Camii 
Değerlendirmesi
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OSMANLI KÜLTÜR HAYATINDA CAMİİ VE 
İŞLEVLERİ  
GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA CAMİİ 
DEĞERLENDİRMESİ

Ali Cançelik*

Giriş

Cami, hem tanımı hem de işlevleri itibariyle hayatı inanç ve 
sosyal boyutlarıyla tevhîdî bir düzlemde toplayan ve bir’leyen/bü-
tün kılan bir yapıya sahiptir. Asr-ı saadetten bu yana çok muhtelif 
işlevleri karşılamış; zamanla bazı görevleri farklı müesseselere dev-
retmiştir. Buna rağmen hayatın bütün yönlerini kendinde birleştir-
me fonksiyonunu kaybetmemiştir. 

Osmanlı’da camii, külliye ile birlikte var olmuş; bir yapı 
topluluğunun merkezini teşkil etmiştir. Merkezî yapısı fizikî, 
manevî ve ekonomik olarak kendi göstermiştir. Osmanlı toplu-
munda cami kültürünün oluşumunda cami içinde cereyan eden 
ibadet ve geleneksel faaliyetler kadar bu biçimde önemli bir rol oy-
namıştır. 

Tebliğde Osmanlı’da camii kültürünü oluşturan temel etkenler 
üzerinde durulacak; vâkıf tarafından bütün giderleri karşılanan ca-
mii organizasyonları hakkında bilgi verilecek; insanın sabah nama-
zından yatsı namazına kadar camii ile olan rabıta haliyle ilgili bazı 
tespitler ortaya konacaktır. 

Osmanlı camii kültüründeki üslup ve camiye dair bazı kurallar 
üzerinde yapılan incelemelerde hiyerarşinin camiye yansıdığı da 
görülmektedir. Tezyinde, biçimde ve statüde bu hiyerarşik yapıyı 
görmek mümkündür. Bu kurallar ve hiyerarşik yapı toplumun 
sapma ve savrulmasına karşın geniş ve genel sınırlar olarak 
belirmektedir. 



160

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Tebliğ, caminin bir inanç ve inancın etrafından oluşan bir kül-
türün ürünü olduğunu; camii inşa etmenin matematiksel ve fizik-
sel bir iş olmanın çok ötesinde bir eylem olduğunu; bunlarla birlik-
te fiziğin ve metafiziğin; maddenin ve mananın; somut ve soyutun 
birbirini cami merkezli külliyede karşıladığı ve dengelediği bir yapı 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Kısaca Camii: Tanımı, Özellikleri Ve Fonksiyonları

Osmanlı toplumunun kültür hayatında caminin yerine ve işle-
vine hem kavram hem de teknik özellikler bakımından bakmadan 
önce camii kelimesinin tanımına ve tarihi sürecine kısa göz atmak-
ta fayda bulunmaktadır. Nitekim tanımı, konumu ve işlevindeki 
bazı noktalar onları ortaya çıkaran kültürün kodlarını da sunmak-
tadır. 

Camii’nin tanımına bakıldığında toplamak ve bir’lemek özellik-
leri ile karşılaşılır. Camii, Arapça cem‘ kökünden türemekte, “top-
layan, birleştiren, bir araya getiren, toplantıya davet eden, harfleri 
dizen, tertip eden ” anlamlarına gelmektedir.1 

İlk zamanlar, câmi‘ kelimesi, sadece cuma namazı kılınan 
büyük mescitler için kullanılmaktaydı. Cami, el-mescidü’l-câmi‘ 
(cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu 
kullanım ihtiyatlı yaklaşılmakla birlikte Taberanî’nin bir rivayetine 
dayanarak Hz. Peygamber aleyhisselâm’ın kullandığı ileri sürül-
mektedir. Bununla beraber bazı hadis senedlerinde geçen ifadeler-
den, bu tabirin, tâbiîn döneminde kesin olarak kullanıldığını söy-
lemek mümkündür. Buradaki kavramda dikkat çekmek istediğimiz 
nokta ‘cemaati toplayan mescit’ anlamının camii için bir arka plan 
oluşturmasıdır. Yeryüzünün mescit kılınmasına rağmen mescidin 
toplayıcılık vasfı, sadece namaz zamanlarına özgü bir vasıf olarak 
görünmemektedir. Namaz dışında toplamış olması, nasıl topladığı 
ve niçin topladığı kültürel unsurlar açısından önem arz etmektedir.

Camilerin ilk zamanlarda yapılış şekillerine bakıldığında ilk 

1	 	Serdar	Mutçalı,	Arapça Türkçe Sözlük,	Dağarcık,	İstanbul,	2012,	ss.	164-165.		
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göze çarpan fizikî merkezîliğe sahip oluşudur. İslâm toprakları 
genişleyince yeni yerlerin fethedilebilmesi ve fethedilen yerlerin 
muhafazası için özellikle askerî amaçlı yeni yerleşim merkezleri, 
ordugâh şehirleri kurulmuştur.  Şehirlerde önce camii kurulmak-
ta sonra etrafına evler yerleşmektedir. Bunun ilk örnekleri Kûfe, 
Basra ve Fustat’tır. Kûfe’de, Hz. Ömer’in emriyle yer seçimi için 
uzun bir araştırmadan sonra, Sa‘d b. Ebû Vakkas tarafından kurul-
muştur. Şehir planında önce cami yeri tespit edilmiş, güçlü bir 
okçuya dört yönde oklar attırılarak bunların düştüğü yerin ötesine 
evlerin yapılmasına izin verilmiştir. Ana yollar 40 zirâ2 (30 m), yan 
yollar 20 zirâ (15 m) ve ara sokaklar da en az 7 zirâ (5 m 25 cm) 
olarak planlanmıştır. Hz. Ömer, yeni kurulan yerleşim merkezle-
rinde bir merkez camiinin bulunmasını ve kabileler için ayrı mescit-
ler inşa edilmesini istemiştir.3 Burada ilk göze çarpan nokta fizikî 
merkezîliktir. 

Camii etrafının açık olarak tutulması, belli mesafelerden son-
ra evlerin yapılmasına müsaade edilmesi Caminin kendine ait bir 
mahremiyet ve hassasiyet sahibi oluşu ile ilişkilendirilebilir. Nite-
kim Osmanlı’da cami nisbî olarak hayatın akışının dışında, telaşın 
yerini sekînetin aldığı bir mekândır. Dışarıdan içeriye doğru bir 
yalıtım veya tecrid hissettirir. Genel olarak büyük camiler, kendile-
rini şehrin kalabalığından ayıran ve gerektiğinde yangınlardan da 
koruyan bir dış avluya sahiptir. 

Cami, fizikî merkezîliğinin yanında manevî merkezîliğe de sa-
hiptir. Bu ikisini eş zamanlı ve dengeli yürütmüştür. Her ne kadar 
ilk zamanlar kendisinde başlayan ve daha sonra eğitim,  idare ve 
askeriye gibi kurumsallaştıkça ayrılan, bazı alanlar olsa da manevî 
merkezîliğini kaybetmemiştir. 

Camiler, İslam’ın ilk dönemlerinde ibadet görevi dışında eği-

2	 Zirâ‘,(ذراع) parmak	 uçlarından	 dirseğe	 kadar	 olan	 kısma	 denk	 düşen	 uzun-
luk	biriminin	adıdır.	75	cm	ile	90	cm	arasında	değişmektedir.	

3	 Ahmet	Önkal,	Nebi	Bozkurt,	“Cami ( Dinî ve Sosyokültürel Tarihi )”,	DİA,	7	
(1993),	ss.	46-49.
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tim-öğretim ve kültür merkezi olarak ve devlet müessesesi olarak 
değerlendirilmiştir. Daha sonraki dönemler, gelişen ve değişen 
şartlar dolayısıyla müesseseler ayrı ve müstakil mekânlara taşın-
mışlardır. Ancak mescit ya da camiler, hiçbir zaman manevi ter-
biye fonksiyonunu kaybetmemiştir. Zira bu onun varoluş sebe-
binin bir gereğidir. İnsanlar manevî ihtiyaçlarını cami ile temin 
etmektedirler. 

Hz. Peygamber’in, bir gün mescide girdiğinde cemaatin bir kıs-
mını dua ve zikirle, diğer bir kısmını ilimle meşgul halde görüp, 
“Ben muallim olarak gönderildim.” diyerek ilimle meşgul olanların 
yanına oturması (İbn Mâce, “Mukaddime”, 17) caminin fonksiyonu 
ve önceliği hakkında bilgi vermektedir. 

Hz. Ebû Bekir’in Mekke’deki evinin bahçesindeki küçük mesci-
di bunun en güzel örneğidir. Bu küçük mescid özel olmakla beraber 
bir Müslüman tarafından inşa edilen ilk mescittir. Yanık, etkileyici 
sesiyle Kur’an okumaktadır. Bu okuyuşu ile sesi duyan müşrik ço-
cuk ve kadınlarında İslâm’a sempati uyandırmaktadır.4 Burada bir 
bağ oluşturma söz konusudur. Ki, bizim makalemizin en önemli 
noktası da burasıdır. Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi’ndeki şartlar, 
toplumun duygusal olarak yani kalbî bağlanma ihtiyacını giderme-
ye matuftur.

Camilerin fonksiyonlarına dönecek olursak Hz. Peygamber’in 
Mescid-i Nebevî’deki derslerine meclisü’l-ilm denilmiştir ki bu 
ilk asırda hadis derslerini ifade ediyordu. Bu meclislerde Hz. 
Peygamber’in etrafında iç içe daire şeklinde oturan dinleyici gru-
buna “halka” denilmiştir (Buhârî, “İlim”, 8). Halkalara ders verme-
de bazı sahâbîler de kendisine yardımcı olmuştur. Ubâde b. Sâmit 
bunlardan biriydi ve mescitte Kur’an ve okuma yazma öğretiyordu. 
Kadınlar için de Mescid-i Nebevî’de ayrı bir gün tahsis edilmiştir. 
Mezhep imamları camide yetişmişler ve buralarda ders okutmuş-
lardır.  Kur’an ve hadisi anlamadaki öneminden dolayı daha ilk 

4  Önkal,	Bozkurt,	“Cami”,	s.	47.
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asırlardan itibaren edebiyat, bilhassa eski Arap şiiri derslerine yer 
verilmiştir. Tâbiînden Saîd b. Müseyyeb, Mescid-i Nebevî’deki mec-
lisinde sık sık Arap şiiri üzerinde dururdu.

Bağdat’taki camilerden farklı olarak Dımaşk ve Kahire cami-
lerinde zâviyeler bulunurdu. Nitekim Emeviyye Camii’nde ve Ka-
hire’deki Câmiu’l-atîk’te sekizer zâviye vardı ki bu sayı Osmanlılar 
döneminde Süleymaniye Medresesi’ne örnek teşkil etmiştir.

Yâkut el-Hamevî’nin rivayetine göre Horasan’ın en büyük şehri 
olan Merv’deki on kütüphanenin ikisi camide bulunuyordu. Vakıf 
eserlerden oluşan, Azîziye ve Kemâliye denilen bu iki kütüpha-
neden sadece birincide 12.000 civarında kitap vardı (Mu‘cemü’l-
büldân, V, 114). 

Osmanlı’da Camii Kültürü Ve Fonksiyonları

Fizikî Merkezîlik

Osmanlı’da cami, öncelikle fizikî merkezîliğiyle göze çarpar.  Ca-
mii külliye ile birlikte vardır. Bir yapı topluluğunun merkezini teş-
kil eder. Bilhassa Türklerde böyle olduğu görülmektedir. Camilerin 
etrafında şu bölümler bulunmaktadır: Arasta (çarşı), dârüşşifâ, ha-
mam, hazîre, türbe, medrese, sıbyan mektebi, kervansaray, kütüp-
hane, muvakkithâne, sebil, tabhâne, aşhâne-imaret vb. Tabhâneli 
camiler, misafirhaneye sahip camilerdir. Âyende ve revendeye açık-
tır. Misafirleri ağırlamak için hususî tabhâneler5 mevcuttur. 

Osmanlı’da etrafında evlerin, çarşıların etrafında döndüğü, 
şehrin merkezinde yer alan camiler, şehrengizlerde de bu özellik-
leriyle yer almışlardır. Aşağıda alıntılanan Cemâlî’ye (ö. 1512?) 
ait iki beyitte cami minaresi, estetik bir tertip ile sevgilinin uzun ve 
ince boyuna benzetilmiş; yer ile göğü birleştiren bir gök direği veya göğe 
uzanan bir merdiven olarak düşünülmüştür. Burada şehrin her yanın-

5	 -ya	i. (Fars. tāb “tâkat, güç” ve ḫāne “ev, yer” ile tāb-ḫāne) İmâretlerin (هناخبات)
nında	 İstanbul’a	 gelen	 fakir	 kimselerin	 iş	 buluncaya,	 zayıf	 ve	 güçsüzlerin,	
hastahâneden	çıkanların	sağlıklarını	kazanıncaya	kadar	barınmaları	için	yapıl-
mış	hayır	kurumu,	tavhâne.	
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dan görünüşü ve aynı zamanda şehrin en yüksek yapısı oluşu göze 
çarpmaktadır. Caminin fizikî merkezîliği, şiirin diliyle dikkatlere 
sunulmaktadır: 

Yücelmiş benzeyüp kadd-i nigâra

Göke dikmiş asâyı her minâre

Gören sanur ımâd-ı âsmandur

Ve yâhûd gök yüzine nerdibândur6

“Her bir minare, sevgilinin boyuna benzeyerek yücelmiş ve asâyı 
göğe dikmiş (gibidir). Gören, gökyüzünün direkleri veya gökyüzüne 
uzanan merdivenler sanır.”

Şairin dile getirdiği mabedin en yüksek yapı olması nispetsiz 
bir büyüklük değildir. Bulunduğu topoğrafyaya ve çevreye nispet-
le sağlanan bir büyüklüktür. Zira mabetler, şehirde nisbet ve iktifa 
ölçülerini gözeterek yükselen en büyük yapılardır.7 Bu, sembolik 
olarak şehrin ulusunun mabetler olduğunu gösterir.

İslam medeniyetine ait Osmanlı şehirleri dışında, Avrupa Or-
taçağ şehirleri üzerine yapılan incelemelerde de şehrin en baskın 
unsuru olarak mabetler, tapınaklar görünür. Baskın olmak bir şeh-
rin merkezinde ve en görünür yerinde yer almak ile sağlanmıştır. 
Bu, psikolojik veya manevî bir atmosfer sağladığı gibi insanların ken-
dilerini fizikî olarak tayin edecek bir nokta bulma ihtiyaçlarını da kar-
şılamaktadır.8 

Şair için cami, sadece namaz kılma mekânı değildir. İnsanların 
ve cinlerin buluştuğu ve bütünleştiği bir yerdir. Camii, insanları bü-

6	 Agâh	Sırrı	Levend,	Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul,	
İstanbul	Fethi	Derneği,	İstanbul,	1958,	s.	106.	

7	 Sadettin,	Ökten,	Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı,	Ötüken	Neşriyat,	İstanbul,	
2012,	ss.	112-113.

8	 Kevin	 A.	 Lynch,	Kent İmgesi,	 (Çev.	 İ.	 Başaran,),	 Türkiye	 İş	 Bankası	 Yayınları,	
İstanbul,	2012,	s.	90;	Leonardo,	Benevolo,	Avrupa Tarihinde Kentler,	(Çev.	Nur	
Nirven),	Yeni	Binyıl,	İstanbul,	1995,	s.	49.
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tünleştirmesiyle aslî fonksiyonunu yerine getirir. Şehrengizde ca-
mii otağa, minare ise yükselmiş altın bir kandile dönüşür ve bütün 
ins ve cin namazla bir olurlar. Burada fiziken buluşma ve bir olma 
mekânı psikolojik ve manevi olarak da bir olmanın zeminini oluş-
turmaktadır: 

Şebi rûze döner mescid otâga

Menâre zer dikilmiş bir çerâga

Namaza cem‘ olurlar ins ile cân

Var anda san nice mühr-i Süleymân9

“Gece gündüze, mescit otağa; minare ise altın dikilmiş bir kandi-
le döner. İnsanlarla cinler namazda birleşirler. O anda nice Süleyman 
mührü var sanırsın.”

Tanrı ile tabiat arasında bir aracı olan insanın kozmosun/
kâinatın uyumunu sağlamaktaki tabiî rolünü10 yerine getirirken 
merkezine hangi yapıyı aldığı da önemli bir noktadır. Merkezine 
almak ona tazim ve hürmet duygusu göstermeyi gerektirmektedir. 
Bu sebeple bir mabedin diğer yapılardan daha yüksek olması, ona 
gösterilen tazim ve hürmet duygusunun bir simgesidir.11 Baskın ve 
merkezî unsur olarak mabetleri inşa etmenin temelinde, gökyüzü 
ile yeryüzü arasında uyum inşa eden insanın neyi ölçü alındığının 
cevabı yatmaktadır. Guénon’un “Gökyüzü ile yeryüzünün birliği 
münhasıran onun (gerçek insanın) içinde ve aracılığıyla yer ala-
caktır.” 12 ifadesini bu çerçevede düşünmek daha anlamlı olacaktır.  
Şehirde göğe yükselen minare, bu birliği sağlamaktadır. Minareyi 
yapan elin insan eli olduğunu düşündüğümüzde birliği sağlayanın 
insan olduğu aşikâr olur. 

9	 Levend,	age,	s.	106.	
10	 Ökten,	Yahya Kemal’in İstanbul’u, ss.102.
11	 René,	Guénon,	Büyük Üçlü,	 (Çev.	Veysel	Sezigen),	 İz	Yayınları,	 İstanbul,	2012,	 

ss.	117-124.
12	 Guénon,	Büyük Üçlü,	ss.	119.
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Manevî Merkezîlik

Camilerin eğitim ve öğretim mahalli olarak kullanılması gele-
neği Osmanlılarda da başlangıçtan beri benimsenen ve devam etti-
rilen bir uygulama olmuştur. Osmanlı medreselerinde mevcut oda-
larda (hücreler) öğrenci ikamet etmekte, medrese dershanesinde 
belirli dersleri görmekte, genel dersleri camilerde takip etmekteydi. 
Takrir şeklinde halka açık olarak dersler verilmekteydi. Bu dersler 
için XVII. yüzyıldan itibaren dersiâmların tayin edilmiştir. 

Bunun yanında hat meşki, Kur’an tâlimi ve hıfzı gibi uy-
gulamalı derslerin camilerde verildiği de bilinmektedir. Hatta o 
dönemde İstanbul’da bazı camiler geleneksel olarak yerleşmiş 
dersleriyle meşhur olmuştur. Meselâ Nuruosmaniye ve Amasya 
Beyazıt gibi bazı camilerde hat meşkedilirdi. Nitekim Ârif Efendi 
Nuruosmaniye’de verdiği hat dersleriyle tanınmıştı (DİA, III, 364). 
Bu dersler bazen camiye bir kapı ile açılan bitişik odalarda yapılır-
dı. Özellikle XVI-XVII. yüzyıllarda medreselere tayin edilecek mü-
derris imtihanları ile ilgili olarak müderrislerin uygulamalı dersleri 
genellikle Fâtih, Süleymaniye ve Beyazıt gibi büyük camilerde halka 
açık olarak yapılmaktaydı. Aday, ilim heyetinin ve hazır bulunan 
cemaatin önünde ders anlatır.13

Camiye Yansıyan Hiyerarşik Yapı

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’yle doğrudan ilgisi olmamak-
la birlikte Osmanlı’da, camii kültüründe önemli bir nokta olan 
cami üzerinden hiyerarşik değerlerin oluşmasına değinmekte fay-
da mülahaza etmekteyiz. Bu, aynı zamanda Çoban Mustafa Paşa 
Camii’nin pozisyonu hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse sultanlar tarafından yaptırılan ca-
miye selâtin camileri, vezirler ve diğer devlet ricâli tarafından yap-
tırılan orta büyüklükteki camilere bânisinin adına izâfeten sadece 
cami, küçük olanlara da mescid denilmiştir. Hiyerarşik yapıyı üç ka-
tegoride görmek mümkündür: Tezyinde, Biçimde, Statüde.                                

13 Önkal,	Bozkurt,	“Cami”,	s.	51.
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Tezyinde Hiyerarşi: Bu, caminin kendi içinde bir hiyerarşik ya-
pıdır. Caminin en süslü, müzeyyen yeri mahiyeti gereği mihrap ol-
malıdır.  

Biçimde Hiyerarşi: Bu, devlet erkânı ve tebaa arasındaki bir 
hiyerarşidir. Selâtin camilerinde iki ve daha çok minare; diğerleri 
birden fazla minare yok ya da nadirdir. Sultanlar ve bazı hânedan 
mensupları dışındaki kişiler tarafından yaptırılan camilerde birden 
fazla minare bulunmaması titizlikle riayet edilen bir usuldür. An-
cak son yıllarda yapılan modern camilerde minare ve şerefe sayısın-
da bir sınırlama ve ölçü kalmamıştır. 

Statüde Hiyerarşi: Cami ve mescit arasındaki bir hiyerarşidir. 
Mescitlerin, statü değiştirip cuma namazı kılınan camiye tahvil 
edilebilmeleri için berat ve izin gerekmektedir.

Cami’nin Siyasal, Sosyal ve Kültürel Merkezîliğine Dair 
Bazı Uygulamalar

Burada bazı temel uygulamaları kısaca hatırlatmakla iktifa et-
mekteyiz. Bu örnek uygulamaların Osmanlı siyasal ve sosyal ha-
yatında caminin merkezîliğini göstermesi açısından karakteristik 
uygulamalardır. 

Adaletin Şeffaflığı

Osmanlı’da ilk zamanlar birine kadılık görevi verildiğinde görev 
yapacağı yerin camiine götürülür, tayiniyle ilgili berat orada okunur 
ve merasim yapılırdı. Kadılar davaları görmek için camide oturur-
lardı. Bu uygulama daha önceden intikal etmiş bir âdet olmalıdır. 14

Osmanlı’da uzun süre devam eden bazı teftiş ve tahkikatlar hal-
ka açık olarak camilerde yapılmıştır. Kanûnî Sultan Süleyman dev-
rinde (1520-1566) yaşayan bir hadise bunun örneklerinden biridir: 
Rumeli Kazaskeri Bostan Çelebi, Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi 
ve İstanbul Kadısı Saçlı Emîr Efendi hakkında kadı ve müderris-

14	 Önkal,	Bozkurt,	“Cami”,	s.	47.	(Meselâ	Çorum’daki	bir	mescidin	camiye	tahviliyle	
ilgili	13	Cemâziyelevvel	1209	tarihli	bir	arîza	için	bk.	BA,	Cevdet-Evkaf,	nr.	721.)
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lerden şikâyetler gelmiş, bunun üzerine Kanûnî Sultan Süleyman 
tahkikat açılmasını emretmiştir. Fâtih Camii’nde devrin tanınmış 
âlimlerinden oluşan bir heyet huzurunda günlerce devam eden 
tahkikattan sonra her üç âlim de temize çıkmıştır (İpşirli, İTED, 
VIII/1-4, s. 209). 

Bazı Merasimlerin Camide Yapılması

Osmanlı’da birçok merasimin icrası için camiler seçilmiştir. 
Bunların içerisinde en önemli ve ihtişamlı olanı kılıç alayı merasi-
midir. Genellikle Eyüp Camii avlusunda Eyüp Türbesi’nde yapılan 
bu merasim, İstanbul’un fethinden önce ve daha sonra bazen de 
Edirne’deki Eskicami’de yapılmıştır. 

Cami Görevlilerine Verilen İhtimam ve İmtiyaz 

Osmanlı döneminde cami personelinde gerek tür gerekse sayı 
bakımından önemli bir artışın olduğu gözlenmektedir. Çok geniş 
vakıflara sahip selâtin camilerinde görevli sayısı oldukça fazla idi. 
Meselâ III. Murad’ın Manisa’da inşa ettirdiği Murâdiye Camii’nde 
iki imam, bir hatip, bir vâiz, dokuz müezzin, doksan dört cüzhan, 
otuz iki hademe olmak üzere toplam 139 kişi cami vakfından çok 
farklı seviyelerde ücret almaktaydı. Süleymaniye Camii’ndeki gö-
revli sayısı ise daha fazla idi. Süleymaniye Külliyesi’nden ücret alan 
toplam 936 kişiden 303’ü doğrudan Süleymaniye Camii’ne bağlıydı. 
Bunların içerisinde imam, müezzin, hatip, vâiz, kayyim, ferrâş gibi 
cami hizmeti ifa edenlerin sayısı ancak yirmi otuz kadardı. Bunun 
dışında sayıları yüzleri bulan cüzhan, devirhan, en‘âmhan, musal-
lihan gibi hizmetliler ise ilim tahsil edenlere, bazı tarikat erbabına 
tahsis edilen cüzi burs niteliğinde daha az bir ücret alıyorlardı. 

XVII-XVIII. yüzyıllarda camilerde kürsü şeyhliği, dersiâmlık gibi 
görevlere de rastlanmaktadır. Osmanlılar’da bütün cami personeli 
askerî zümre kapsamına alınmış, böylece kendilerine vergilerden 
muafiyet ve başka imtiyazlar tanınmıştır. Diğer taraftan teşrifat 
defterlerinde, özellikle selâtin camilerinin vâiz, hatip ve imamlarına 
devlet protokolünde yer verildiğine dair bilgilere rastlanmaktadır. 15 

15 Önkal,	Bozkurt,	“Cami”,	ss.	51-55.
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Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Camii

Fizikî Merkezîliği 

Külliyenin fizikî merkezîliğini açıklamak için çok şey söy-
lemeye gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Tebliğin başında fizikî 
merkezîliğin maddî, manevî ve psikolojik açıdan nasıl bir katkı 
sunduğu izah edilmişti. Külliye’nin bu özelliği taşıdığını ve bunun 
temel unsurlarını dile getirmek sanırız yeterlidir.  

Külliye, ibadet etmenin dışında birçok ihtiyacı karşılamak 
için inşa edilmiştir. Dolayısıyla çok yönlü fonksiyona sahiptir. 
Anadolu’ya ve İran’a giden kervanlar, batıdaki topraklardan yola 
çıkan hacı adayları ve doğu tarafına seferlere çıkan ordu bu kasaba-
dan geçmekteydi. Her gün yüzlerce yolcunun konaklayıp gittiğini 
ve nice sıkıntılar çektiğini gören Çoban Mustafa Paşa, bu ihtiyacı 
karşılayacak çapta (117 X 106 m.) büyük inşa etmiştir. Külliye, ge-
rek mimari düzenleme ve içinde bulundurduğu yapıların çokluğu 
bakımından menzil külliyelerinin en başarılı örneklerinden biri 
olarak kabul edilmektedir. Gebze’nin kuzeybatısında bir tepe üze-
rinde bulunan külliye, buradan gelip geçen kalabalık kervanların 
ve toplulukların ihtiyacını karşılamaktaydı. Merkezde cami olacak 
şekilde türbe, medrese, imaret, tekke, kütüphane, dârüşşifâ, paşa 
odaları, kervansaray ve çarşı içinde bulunan hamamdan meydana 
gelmiştir. Yapılar dikdörtgen bir avlu üzerinde camiyi üç taraftan 
çevrelemektedir.16 

Şehrin her tarafından görülmesi, en yüksek noktada olması 
külliyenin önemli özelliklerinden biriyken etrafından yükselen ya-
pılar bu özelliğin kaybolmasına sebep olmuştur. 

Manevî Merkezîliği 

Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi’nde camide icra edilmesi gere-
ken uygulamaları ve bunların nasıl, ne zaman ve hangi vasfa sa-
hip insanlar tarafından icra edileceği detaylarıyla açıklanmıştır. 

16	 Köksal	Seyhan,	“Çoban	Mustafa	Paşa	Külliyesi”,	DİA,	8,	(1993),	s.	352.
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Şartlarda külliye etrafında ikamet eden halkın hem aklî hem kalbî 
ihtiyaçları karşılanmaktadır. Vakfiye’nin şartlarında bulunan özel-
likler özetle şu şekildedir: 

“Gebze’de kütüphâneye vakfedilen kitapların burada istifade 
edilmesi ve iyi bir şekilde korunması şart koşulmuştur. Mustafa 
Paşa’nın vakfettiği kitapların listesi de vakfiyede verilmiştir. Kitap-
ların Gebze’de imâretten dışarı çıkarılmaması şart koşulmuştur. 

Gebze’de kütüphânede görevli olacak hafız-ı kütübün, sâlih, 
güvenilir, kitaplar hakkında bilgili, onları daima koruyacak bir kişi 
olmasını gerekmektedir. İki imâretin camilerinden her birinde, 
erkek, âlim, âmil, imamlık vazifesini güzel yapan bir imam olacaktır. 
Gebze’deki camide, ezanla vazifeli dört müezzin bulunacaktır. Ay-
rıca camide görev alacak hâtibin âlim, âmil olması gerekmektedir. 
Cami mahfelinde beş hafız; onların içindeki en âlimi, reis (başkan) 
olacaktır. Başkan diğer hafızlarla birlikte cuma günleri güzel bir mec-
lis düzenleyecektir. Gebze’deki camide, Resul ve vâkıf için güzel ses-
le yirmi ayet okuyan iki adam olacak, onlardan biri öğle namazından 
sonra, diğeri ikindi namazından sonra okuyacaktır.

Yine Gebze’deki camide, muttakî on adam her gün öğle na-
mazından sonra orada toplanacak ve on bin kere tesbih, Nebi 
aleyhisselam’a on bin kere salât edecektir. Camide her gün on 
adam ikindi namazından sonra bir araya gelecek, onların her biri 
yüz kere İhlâs Sûresi’ni okuyacaktır. Onlardan her biri bir kez, Mu-
avezeteyn (Felâk ve Nâs Sureleri), Seb’ul-mesâni (Fatiha Sûresi) ve 
Bakara Sûresi’nden adet üzere okuyacaktır. Sonunda okunanların 
sevabı Nebi aleyhisselam ve âli ve ashâbı ve âl-i Osman ve vâkıfın 
ruhuna hediye edilecektir. Gebze’deki camide her gün, sabah na-
mazından sonra otuz cüz, öğle namazından sonra otuz cüz olmak 
üzere toplam altmış cüz okunacaktır. 

Gebze imâretinde noktacı olarak isimlendirilen görevlinin, 
mustakîm, adil ve emin olması gerekmektedir. Mekteplerin her birin-
de âlim, salih, nâsih birer muallim ile muallimin bir halifesi olacaktır.
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Cuma gecelerinde, aşure günlerinde, bayramlarda, şehr-i rama-
zan gecelerinde, berat ve mevlîd kandillerinde halka yiyecek dağı-
tıldığı bildirilmektedir. Sıbyan mektebinde okuyan yetim talebeler 
ile diğer talebelere alınacak kışlık ve yazlık eşyalar, mevsimine göre 
meyve ve yiyecekler hakkında da çeşitli kurallar bulunmaktadır.

İki imâretin her birinde emin, dindar, muhasip, imâretin ve onun 
hizmetlilerinin durumlarını gören bir nâzırı olacaktır. İmâretlerde 
görevli olan bu nâzırların görevleri, vakfiyede detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. İmârette çalışan bütün görevliler ve taşımaları gereken 
özellikler vakfiyede belirtilmektedir.

Vakfiyesinde bu mamurenin padişah tarafından kendisine 
temlik edilen geniş arazisi bütün sınırlarıyla gösterilmiştir. Eski va-
kıf arazi ile emlak hariç olmak üzere hemen bütün Gebze, Paşa’nın 
vakfıdır.”17

Cami’de yapılması istenen faaliyetler, haftanın her günü ve ne-
redeyse günün her saatini bulmaktadır. Bu şekilde icra edilen dinî 
faaliyetler, çevre sakinlerinin muhakkak surette dikkatini celb et-
mekte ve onların cami merkezli bir hayat yaşamalarını sağlamak-
tadır. Sürekli sağlanan bu irtibat, caminin zorunlu vakit namaz-
larında açık tutulmasının ötesinde günü her saati cemaatine açık 
hale gelmektedir. İnsanların hem camiye olan rağbetini artırmakta 
hem de her türlü dini ve sosyal meselelerini ve sorunlarını cami 
yetkilileriyle paylaşmalarının önünü açmaktadır. Böylece cami, 
toplumun dini ve sosyal hayatında bir yaşam merkezi haline gel-
miş olmaktadır. Bunun her şeyden öte, belki çok daha önemli olan 
tarafı insanların ayrımcı ve ayrıştırıcı dini kisvedeki örgütlere ka-
pılmalarının önünü almış olmaktadır. Masum da olsa hiçbir cema-
atin caminin yerini alacak derecede merkezîleşmesinin de önüne 
geçilmiş olmaktadır.  

Bütün bunlarla beraber dini hakların ve imkânların kısıtlan-

17	 Tuba	Bayram,	Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi,	Basılmamış	Yüksek	
lisans	Tezi,	İstanbul,	2011,	s.	29-30.	Ayrıca	bkz.	Osman	Ergin,	Türkiye’de Şehir-
ciliğin Tarihî İnkişafı,	Cumhuriyet	Matbaası,	İstanbul	1936,	ss.	40-42.
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ması Mahmud Erol Kılıç’ın ifade ettiği şu sorunlara da yol açmıştır: 
“Dini hakların kısıtlanması ise siyasal alandaki kadar kazanım elde 
edemedi. Hatta her geçen dönem eskisini aratır daha sert kısıt-
lamalara başvurdu. Dinin gerek ferdi ve gerekse içtimai alandaki 
yerine yönelik sert muameleler sonuçta tepki olarak pek çok dini 
grup ve cemaatlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. FETÖ gru-
bu böylesi bir mahrumiyetler ve mağduriyetler üzerinden insan 
kazandı. Lakin bu mağduriyetleri ranta çevirip siyasallaştılar, gözü 
dönmüşçesine hâkim olan ikbal hevesleri kendilerini sonunda ya-
bancı mihrakların piyonu haline gelmiş birer haine çevirdi.”18

Ekonomik Merkezîliği:

 

Vakfiyede belirtilen çalışan ve ücretlerine bakıldığı zaman kül-
liyenin başlı başına bir ekonomik ağırlığa sahip olduğu anlaşılır.  

Osman Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihî İnkişafı adlı eserinde 
bunları aşağıdaki gibi bir tablo şeklinde göstermektedir19: 

Külliyede imaret memurları, mektep teşkilatı görevlileri,  ca-
mii teşkilatı ve görevlileri, medrese teşkilatı ve görevlileri, imaretin 
umumî idare teşkilatı ve bunların da dışında faklı yerlerde bulunan 

18	 Mahmut	Erol	Kılıç,	“Bir	Geleneği	Olmak	2”,	http://www.yenisafak.com/yazar-
lar/mahmuderolkilic/bir-gelenegi-olmak-2-2036586.	Çevrimiçi:	06.03.2017.

19	 Osman	Ergin,	Türkiye’de Şehirciliğin Tarihî İnkişafı,	 Cumhuriyet	Matbaası,	 İs-
tanbul	1936,	ss.	40-42.
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vakıfların akarlarından sorumlu görevliler olmak üzere yaklaşık 
55-60 kişilik istihdam sağlamaktadır. Külliyenin en fazla maaşı-
na sahip görevlisi müderrislerdir. Müderris 50 akçe alırken Çoban 
Mustafa Paşa’nın kendi sülalesinden olan vakıf mütevellisi 40 akçe 
almaktadır.  

Şurası ayrıca önemlidir ki, Çoban Mustafa Paşa, Gebze gibi kü-
çük bir kasabada bir imaret yapmak ve sürdürülebilirliğini sağla-
mak için İstanbul, Edirne, Selânik, Eskişehir, Gebze, Denizli, Pad-
re, Pıravadi’de gelirler oluşturmuş; hem bu sayılan yerlerin imarına 
çalışmış hem de Gebze ve diğer yerlerdeki imaretlerin kesintiye 
uğramadan hizmet vermesini temin etmiştir. Bu sistem içinde 15 
talebe ile birlikte 155 kişiye istihdam sağlamıştır.20 

Sadece Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde çalışanların unvanı 
ve aldığı ücretler şu şekildedir: 

“Medrese müderrisine günde 50 dirhem, medrese talebelerine 
2’şer dirhem, medrese bevvâbı (kapıcısı) ve ferraşına 2’şer dirhem; 
Hâfız-ı kütübe (kütüphâne memuru) 3 dirhem; Cami hâtibine 10 
dirhem, cami imamına 10 dirhem, 4 müezzine 5’şer dirhem, 2 
kayyime 3’şer dirhem, siraci’l-vakkadiye (kandil yakıcı) 3 dirhem, 
hâfızların reisine 5 dirhem, diğer 4 hâfıza 3’er dirhem, hoşhâna 2 

20	 Ergin,	Türkiye’de Şehirciliğin…, s.	42.
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dirhem, muarrife 3 dirhem, tevşih okuyana 2 dirhem, cüz okuyana 
1 dirhem, noktacıya 1 dirhem; Hankâh (zâviye) şeyhine 20 dirhem, 
tesbih, salât ve ihlâs okuyanlara 1’er dirhem, ayetülkürsî okuyanla-
rın her birine 1’er dirhem; imâret şeyhine 10 dirhem, vekil-i harca 
5 dirhem, kilerciye 4 dirhem, tabbâh (aşçı) reisine 5 dirhem, di-
ğer 2 tabbâhın her birine 4’er dirhem, 3 habbâza (ekmek pişiren) 
3’er dirhem, 2 imâret ferrâşına (süpürücü) 3’er dirhem, 2 hubz ve 
taam nakibine (yemek ve ekmek görevlisi) 2’şer dirhem, matbah ve 
me’kel bevvâbına (mutfak ve yemekhâne kapıcısı) 2 dirhem, kâse 
yıkayıcısına 2 dirhem, munakki’l-urza (pirinç ayıklayan) 2 dirhem, 
dakkâkü’l-hıntay (buğday dövücü) 1,5 dirhem, hammâlü’l-lahma 
(et hamalı) 1 dirhem, odun bekçisine 1 dirhem, kennâsa (helâ te-
mizleyicisi) 2 dirhem, 2 meremmetçiye (tamirci) 2’şer dirhem ve 
imâret nâzırına 10 dirhem verilmektedir.”21

Cami, kendisine sadaka verilen bir yer olmaktan çok çok öte, 
sadaka ve maaş dağıtan bir kurumun en önemli unsuru olarak kar-
şımızda durmaktadır. Böylesi bir yapının etrafında hayat süren in-
sanların bu yapıya hürmet ve tazim duymaması mümkün değildir. 
Sürekli irtibat halinde olduğu camide, âlim, âmil, fazıl ve müttaki 
insanları görmesi, onları beğenmesi, dinlemesi ve onlardan istifade 
etmesi o makamların da itibarını ve onlara olan rağbeti artırmak-
tadır. 

Sonuç

Osmanlı’da şehirlerin ve cami kültürünün oluşmasında vakfi-
yelerin, dolaysıyla külliyelerin çok önemli rolleri bulunmaktadır. 
Masrafları tamamen vâkıflar tarafından karşılanan külliyelerde 
camii toplumu ve şehrin temel noktalarını toplayıcı bir özellik gös-
termektedir. Bu toplayıcılık fizikî, manevî ve ekonomik alanlarda 
kendisini göstermiştir. İnsanların maddî ve manevî ihtiyaçlarını 
gideren camiler, aynı zamanda kişisel ve sosyal problemlerini de 
gideren bir merkez olmuştur. 

21	 Tuba	Bayram,	Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi,	Basılmamış	Yüksek	
lisans	Tezi,	İstanbul,	2011,	s.	28.		
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Camide haftanın her günü ve neredeyse günün her saati icra 
edilen dinî ritüeller insanların cami ile irtibatını güçlendirmiştir. 
Hayatın merkezini külliye ve camii haline getirmiştir. Bu ise çok 
farklı mezhep ve meşrepte olan insanları bir arada tutabilmiştir. 
Toplumun bütün farklı renklerini kendi aralarında geçişken kılmış-
tır. 

Camilerin gerek siyasi gerekse toplumsal olarak gözden düş-
tüğü, caminin insanların verdiği sadakalarla geçinmeye başladığı, 
evlerin ve çarşıların aralarına sıkıştırıldığı dönemleri yaşadığımız 
zamanlarda insanlar, farklı gruplara gidip gelmeye başlamış; birer 
renk olan gruplar dinin temsil edildiği ve merkezde yer alan cami-
lerin yerine geçmiştir. Birer din haline gelme ve insanların onla-
rı dinin kendisi olarak görme eğilimlerini doğurmuştur. Cami ile 
irtibatları kalan cemaatin irtibatı ise sadece birer vakit namazla-
rından veya cuma namazından ibarettir. Bu ise cami ile insan ve 
toplum arasında bir kalbî bağ kuramamaktadır. Onların ailevi ve 
sosyal meselelerine çözüm sunamamaktadır. Dolayısıyla hayatları-
nın merkezinde ne fizikî ne manevi ne de ekonomik olarak külliye 
ve cami yer almamaktadır. 

Cami kültürünün oluşması için gerek bina yapılarının gerek-
se görevlilerinin vasıflarının Osmanlı dönemindeki esaslar üze-
rine planlanması ve kurulması yolunda çalışmalar yapılmalıdır. 
İnsanların zihninde ve gönlünde olması gereken yere oturması 
için Osmanlı’daki cami anlayışının bugüne yorumlanması 
gerekmektedir. Başka türlü değerler hiyerarşisi insan ve toplumun 
zihin ve gönül dünyasında inşa edilemeyecektir. Ancak bu sayede 
fiziğin ve metafiziğin; maddenin ve mananın; somut ve soyutun 
birbirini karşıladığı ve dengelediği bir yapı ortaya konabilir. İnsan-
lar kutsal mekânların ahiretteki karşılığına denk olarak dünyadaki 
yerini ve değerini görmelidir. 
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ESENLER’DE KAMUSAL ALAN OKUMALARI  ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI

Esenler Şehir Düşünce Merkezi, Beykent Üniversitesi-Kent Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen 
“Esenler’de Kamusal Alan Okumaları” Atölye Çalışması 11-12-13 
Kasım 2016 tarihlerinde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezinde gerçekleştirildi.

Konu: Esenler’de Kamusal Alan Okumaları

Çalışma Alanı: Esenler Cumhuriyet (Dörtyol) Meydanı

Tarih ve Yer: 11-12-13 Kasım 2016, Esenler Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi 

Amaç: Farklı kullanıcıların kentsel mekânla kurdukları ilişki-
ler de farklı olabilmektedir. Bu sebeple mevcut kentsel doku yaş-
lı, çocuk, kadın, erkek, engelli gibi kenti kullanan farklı gruplar 
açısından düşünüldüğünde kentsel mekândan beklentileri, kenti 
kullanım biçimleri, kentle kurdukları ilişkileri başkalaşmaktadır. 
Kente dair fikir ve proje üreten herkesin bu başkalaşımları doğru 
okumaları mekân kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmak-
tadır. 

Bu atölyede Esenler ilçesinde Cumhuriyet (Dörtyol) Meyda-
nı ve yakın çevresinde, farklı kullanıcılar açısından kamusal alan 
örüntüleri belirlenmiştir. Esenler halkının günlük yaşamların-
da yoğun olarak kullandıkları, bir araya geldikleri, çeşitli sosyal-
mekânsal ilişkiler kurdukları kamusal alanların başında Cumhuri-
yet (Dörtyol) Meydanı gelmektedir. Meydan her gün farklı kentli 
gruplarının farklı gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Bu 
atölyenin sonunda meydanda farklı kullanımların oluşturduğu 
yeni örüntülerin okunmasına çalışılmış, yeni örüntülerin mekân 
kalitesini arttırma/azaltma potansiyelleri üzerine öneriler gelişti-
rilmiştir.
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Atölye yürütücülüğünü, Doç. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer ( YTÜ, 
Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. A. Nilay Evcil (Beykent Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. Hatice Ayataç ( İTÜ, Mimarlık Bölü-
mü), ve Yrd. Doç. Dr. Şen Yüksel (Beykent Üniversitesi, İç Mimarlık 
Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Ürün Biçer Özkun’in (Beykent Üniversite-
si, Mimarlık Bölümü) gerçekleştirdiği atölye çalışmasına Beykent 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimarlık ve “Şehir ve 
Bölge Planlama” bölümü öğrencileri katılmışlardır. 23 öğrencinin 
7 grup halinde gerçekleştirdiği atölye çalışmasında Esenler ilçesini 
en önemli ve en büyük kamusal alanı olan Cumhuriyet (Dörtyol) 
Meydanı’nda farklı kullanıcıların meydanı nasıl kullandıklarını be-
lirlemek ve adı geçen kamusal alanının daha verimli kullanımını 
sağlamak amacıyla tespitler yapılıp, öneriler geliştirilmiştir. Çalış-
malar, Aralık ayı içinde hem Esenler Belediyesinde hem de Beykent 
Üniversitesinde sergilenmiştir.

Atölye Yürütücüleri

11 Kasım 2016 Cuma günü Doç. Dr. Hatice Ayataç ve Yrd. Doç. 
Dr. Şen Yüksel önderliğinde önce meydanın sorunları ve kullanıcıla-
rı, alanda yapılan bir gezi çerçevesinde incelendi. Öğrenciler yedi ayrı 
noktada meydan ve yakın çevresini incelediler; fotoğraflar ve video-
lar çektiler; farklı kullanıcılarla röportajlar yaparak halkın bu kamu-
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sal alanı nasıl kullandığını, nelere gereksinimi olduğunu öğrendiler. 
Çalışma, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde öğretim üyelerince bir 
kamusal alanın “iyi” olarak tanımlanmasında hangi kriterlerin öne 
çıktığının anlatımı ve ilk tespitlerin değerlendirilmesiyle son buldu. 

12 Kasım 2016 Cumartesi günü kültür merkezinde, Doç. Dr. A. 
Nilay Evcil ve Yrd. Doç. Dr. Ürün Biçer Özkun öğrencilerle önceki 
gün belirlenen sorunların/eksiklerin çözümleri üzerine tartıştılar. 

13 Kasım 2016 Pazar günü kültür merkezinde sabahtan başla-
yan atölye, Doç. Dr. Ebru Erdönmez, Doç. Dr. Hatice Ayataç, Doç. 
Dr. A. Nilay Evcil, Yrd. Doç. Dr. Şen Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Ürün Bi-
çer Özkun ve Esenler Şehir Düşünce Merkezi Koordinatörü Hüseyin 
Yeşil’e yapılan sunumlarla sona erdi. Öğrencilerden oluşan 7 ayrı 
grup Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde farklı kullanıcıların 
mekânla kurdukları ilişkileri tanımladılar. Kullanıcıların beklentile-
rine, mekânı kullanım biçimlerine ve kentle kurdukları ilişkilere dik-
kat çektiler. Yapılan önerilerin aynı kamusal alanın farklı odak nok-
talarında olmasına rağmen bütünlük göstermesi dikkat çekiciydi. 

Atölye Sunumları Hazırlıkları
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Atölyeye Katılan Öğrenciler ve Çalıştıkları Alan: 

1. Grup: İnci Çetintaş (İTÜ), Emre Deniz (Beykent Üniversite-
si), Burak Moğulkoç (Beykent Üniversitesi) (Dijital Kütüphane ve 
Yakın Çevresi)

2. Grup: Dilan Pınar Ulaş (İTÜ), Bülent Kızıl (Kültür Üniver-
sitesi), Aslı Taşoğlu (Beykent Üniversitesi) (Cami Arkası Meydan 
Girişi-Kapılar)

3. Grup: Gizem Ekren (Beykent Üniversitesi), Kübra Altıntaş 
(İTÜ), Hasan Cemil Kayacı (Beykent Üniversitesi), Berke Ergin 
(Beykent Üniversitesi) (Cami Önü ve Alt Alan)

4. Grup: Ceren Aykut (Beykent Üniversitesi), Ravza Kabaktepe 
(İTÜ), Alper Sağman (Beykent Üniversitesi) (Dr. Kadir Topbaş Kül-
tür Merkezi ve Çevresi)

5. Grup: Ayça Çolak (Beykent Üniversitesi), Kübra Bozkurt 
(İTÜ), M. Berk Kırmızı (Beykent Üniversitesi), Ayşenur Dalkılıç 
(Beykent Üniversitesi) (YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi ve Esenler Met-
ro Giriş Kapıları)

6. Grup: Eyüp Çavuşoğlu (Beykent Üniversitesi), Esra Demir 
(İTÜ), Gözde Bekmezci (Beykent Üniversitesi), Vildan Çardak 
(Beykent Üniversitesi), (Atatürk Heykeli ve Tören Alanı)

7. Grup: Ahmet Yasin İşeri (Beykent Üniversitesi), Nisa Nur 
Sarım (İTÜ) (YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Girişi ve Yıldız Caddesi)

Atölye Çalışmasının Sonucu: Bu çalışma Cumhuriyet 
Meydanı’nda kamusal alan örüntülerinin okunmasını sağlayarak, 
kullanıcı-mekân-işlev ilişkisinin düzenlenmesinde çok sayıda uy-
gulanabilir, ekonomik ve sürdürülebilir öneri sunulmuştur. 
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Kamusal Alan Okumaları: Esenler

Atölye Sunumları Çalışmaları

Atölye Sunumları
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ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Atölye Yürütücüleri ve Katılımcıları








